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 بررسی تاثیرات بالینی کاراموزی پرستاری با در نظر گرفتن تجارب دانشجویان

 پرستاری و مسئولین بیمارستانی 

 

  معصومه امیری

 

 

 ماریش تمام روش با تحلیلی -توصیفی مقطعی، صورت به این مطالعه چکیده:

 رازشی پزشکی علوم هدانشگا پرستاری هشتم تا سوم ترم دانشجویان میان در

 می شیراز شرق و شیراز مامایی و پرستاری های دانشکده شامل که( نفر 342)

 دموگرافیک، اطالعات پرسشنامه ها، داده آوری گرد ابزار. گردید انجام ، شد

 داده لیلتح و تجزیه.بودند روانی اساسی نیازهای و بالینی یادگیری انگیزه سطوح

 همبستگی مستقل، تی آماری های آزمون و SPSS 61 آماری افزار نرم با ها

 نظر در و backward روش به رگرسیون و یو ویتنی من ، پیرسون و اسپیرمن

𝑃  داری معنی سطح گرفتن <  میزان که داد نشان نتایج .گرفت صورت0.05

 زمونآ. باشد می متوسط حد در دانشجویان انگیزه و روانی اساسی نیازهای تامین

 انیرو اساسی نیازهای تامین و انگیزه سطوح بین را داری معنا باطارت آماری، های

𝑃)داد نشان دموگرافیک متغیرهای با <  روانی، اساسی نیازهای بین از(. 0.05

 یافت معناداری آماری ارتباط کنندگی تعیین خود شاخص و استقالل به نیاز بین

 پیشگوئی ندتوان می تعلق و شایستگی نیاز که داد نشان رگرسیونی ضرایب اما نشد

𝑃 .)باشند کنندگی تعیین خود شاخص برای مناسبی کننده < 0.05 

 بالینی ، اموزش پرستاری ، انگیزه کاریروانشناسی کلمات کلیدی:

 

 مقدمه :

 خدمات کارآموزی در بالین به عنوان یک نوآوری در ساختار آموزشی پرستاری با هدف ارتقاء کیفیت آموزش پرستاری و ارائه

در این مرحله فرد با .(6به اجرا در آمد) 6236ی و فراهم نمودن زمینه جامعه نگری و جامع نگری در پرستاری در سال بالین

یادگیری فعالیتهای بالینی،تجارب عینی الزم را کسب مینماید و فرصتی برای دانشجو فراهم میشود تا دانش نظری خود را به 

در این نوع آموزش دانشجو در تعامل با .(2مراقبت از بیمار میباشد، تبدیل کند) مهارتهای ذهنی، حرکتی و اجتماعی که الزمه

در دوره های کارآموزی همه کارآموزان موظف اند که به .(4مربی و محیط، مفاهیم آموخته شده را در حیطه عمل بکار میبرد)

ره کارآموزی در نظر گرفته شده است پیش به سوی هدفهای واحدی که در برنامه دو ،رغم عالقه ها و استعدادهای مختلف خود
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بروند و مهارتهایی را کسب نمایند که حرفه مورد نیاز آن دوره ایجاب میکند، زیرا هدف هر دوره کارآموزی ایجاد مهارت، دانش 

 ان هایو نگرش مورد نیاز فرد برای عملکرد مقتضی در یک شغل یا حرفه معین است. دوره های کارآموزی معموال نیازهای سازم

در این دوره وظایف مربیان عالوه بر فعالیتهای آموزشی مصوب، ایجاد حس .(5اداره کننده این دوره ها را برآورده میسازند)

استقالل و تصمیم گیری و افزایش قدرت ابتکار فراگیران در عرصه های مختلف میباشد و دانشجویان نیز باید در این راستا 

در محیط بالین باید با تمرکز روی نیاز های یادگیری دانشجو، برای پیشرفت و ایجاد اطمینان به (.1وظایف خود را انجام دهند)

در حقیقت آموزش بالینی فراموش شده ترین  "چنین اظهار میدارد که 6شایستگی اش در مهارتهای بالینی، فرصت داد.نیوبل

لعات پرستاری نشان میدهد که دانشجویان پرستاری .  مطا"آموزش و دارای نقایصی بیشتر از سایر حوزه های آموزشی است

در نتیجه با ورود این دانشجویان به سیستم مراقبتی  .علیرغم پایه دانش نظری خوب، در محیط بالینی با مهارت عمل نمی کنند

 (. 3کند) و درمانی، کیفیت این سیستم روز به روز افت می

فشار زیاد ناشی از مراقبت از بیمار قرار دارند که میتواند شرایط مراقبتی تحت آکادمیک وبالینی  آموزش پرستاری محیطهر دو 

بالین تحت فشار زیادی قرار دارد زیرا هدف از آن آموزش پرستاری بصورت موثر کارا و مناسب  محیط.اما حت تاثیر قرار دهدرا ت

پرستاری امروز با چالش های زیادی مواجهه است که  است تا بتواند پرستارانی را تربیت نماید که بتوانند آماده کار باشند.آموزش

است و نیاز است که پرستاران آینده با تحقیق و همچنین مراقبت از بیمار بر اساس دانش و به روز شدن از جمله آن کسب دانش 

یط غنی محیط بالین در برگیرنده کلیه شرایط و محرکهای موثر بر یادگیری است .این مح .(8آشنا شوند) ،علمی روشن

(.عوامل زیادی 9روانشناختی از عوامل شناختی ،اجتماعی ، فرهنگی ، عاطفی ، احساسی ، انگیزشی و درسی تشکیل شده است)

نخستین عنصر تشکیل دهنده رفتار و مهم ترین شرط یادگیری است. انگیزه نقش با  3بر روی یادگیری اثر میگذارند ولی انگیزه

از این رو ، حتی  .(61شگوئی تاثیر اعمال و هدایت رفتار جهت رسیدن به موفقیت بازی میکند )ارزشی در توضیح علل رفتار ، پی

غنی ترین و بهترین برنامه های کارآموزی و آموزش سازمان دهی شده نیز در صورت فقدان انگیزه در فراگیران سودمند نخواهد 

ی یادگیری در دانشجویان به منظور افزایش میزان آگاهی، دانش بود.بنابراین یکی از وظایف اصلی مدرسان ایجاد انگیزه الزم برا

ر ت.لذا با شناخت هرچه بیشتسو مهارتهای تکنیکی و همچنین آشنا ساختن آنها با علوم پیشرفته و روش های نوین مراقبتی ا

در مطالعات انجام شده در ( .66عوامل موثر در انگیزش دانشجویان،میتوان مشارکت فعاالنه آنها را در یادگیری افزایش داد )

( گزارش شده که دالیل %1( ، )%34( ، )%61انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند به ترتیب میزان ترک تحصیل دانشجویان پرستاری )

از کسانیکه در یکی از شهرهای اسکاتلند  % 25طبق آمار .(63زیادی داشته و فقدان حمایتهای الزم یکی از این موارد بوده است)

 (.66قبل از تکمیل دوره تحصیلی خود ، ترک تحصیل نموده اند) 6911-6913پرستاری ثبت نام نموده اند بین سالهای  رازشیدر 

ه در سال ، کبررسی علل ترک تحصیل دانشجویان دختر کاردانی پرستاری مدارس عالی پرستاری تهرانوریبا عنوان بررسی زندر 

دانشجویان پرستاری روابط سرد بین همکاران ، عدم استقالل فکری و عملی ،  علل ترک تحصیلدر تهران انجام شد از  6215

 در مطالعه همایونفر و همکاران (.62ناهماهنگی مطالب تئوری با کار عملی و عدم امکانات جهت ارائه کارکرد مطلوب بوده است)

در میان  ، 89علوم پزشکی اردبیلدر سال با عنوان وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه 

                                                           
1- Newble 
1- motivation 
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( ،عدم ایجاد انگیزه کافی محیط آموزشی برای اشتغال به حرفه در آینده %3/23( و مامایی)%2/13دانشجویان پرستاری)

 .(64( از جمله نقاط ضعف شناخته شده بود)%8/53دانشجویان )

رستاری نسبت به حرفه پرستاری و دالیل ترک آن بر روی بررسی نظرات دانشجویان پبا عنوان  در مطالعه جوالیی و همکاران

دانشجویان پرستاری نظر مثبتی  %68علوم پزشکی تهران ، نتایج مطالعه نشان داد که تنها  هدانشجوی پرستاری دانشگا 211

و  شیرازتغییر نمونه ها تصمیم به  %12.1خود بوده اند.همچنین  شیرازانها موافق با ترک  %19نسبت به حرفه خود دارند و 

مناسب اپرستاری نداشتن جایگاه مثبت اجتماعی، ن شیرازخود داشتند. از اولویتهای ترک  شیرازتصمیم به انصراف از  56.14%

بنابراین از عوامل مهم در یادگیری  . (65)بودن محیط کار بالینی و نگرش منفی افراد تیم پزشکی نسبت به این حرفه بوده است

در مورد انگیزه نظریه های مختلفی ارائه شده که از جنبه های متفاوت به موضوع انگیزه ت بیشتر، انگیزه است. و تمایل  به موفقی

است که یک تئوری انگیزش عمومی  2مهم در این زمینه تئوری خود تعیین کنندگی نظریه هاییکی از می نگرند. در این بین 

به بیان کیفیت انگیزه میپردازد . بر اساس این تئوری انگیزه طیفی است  از منظر دیگری به این موضوع پرداخته و که می باشد

عالقه  اکه انگیزه درونی در یک سمت این طیف و انگیزه بیرونی در سمت دیگر آن قرار دارد.در انگیزه درونی شخص کار خود را ب

در انگیزه  انگیزه ای برای انجام کار ندارد.در نقطه مقابل آن عدم انگیزه وجود دارد که شخص قصد و  .(61و لذت انجام میدهد)

بیرونی نیز شخص کاری را به علت مشوق های بیرونی و یا اجتناب از تنبیه انجام می دهد. این نوع از انگیزه دارای چهار نوع 

ن متمایل وتنظیم بیرونی، به در.  و یکپارچه استبه درون متمایل شده  ،شناسایی شده، تنظیم می باشد که شاملتنظیمخارجی

تقسیم  -34+ تا 31که ازنمره قرار می گیرد شاخص خود تعیین کنندگی معادله تحت عنوان در یکشده، شناسایی شده و درونی 

وق پیدا سو انگیزه از نوع کنترل شده ، به سمت فقدان انگیزه عدد مورد نظر منفی تر باشدبه این صورت که هر چقدر . میشود 

 (. 63میرود) و خود مختاری ود به سمت انگیزه درونیکرده و هر چقدر مثبت تر ش

عوامل مختلفی روی انگیزه موثر هستند.یکی از این عوامل بر اساس تئوری خود تعیین کنندگی ، ارضاء سه نیاز اساسی روانی 

ی شدن انگیزه میباشد که در درون 1و درک از تعلق و وابستگی 5، درک از کفایت و شایستگی 4درک از استقالل و خود مختاری

موثر هستند. نیاز به استقالل به معنای استقالل در انتخاب رفتار و فعالیتی است که انجام میدهیم. نیاز به کفایت و شایستگی 

در واقع تعامل موثر شخص با محیط و تجربه کردن فرصتهای مختلف برای انجام رفتار و به عبارتی بیان کننده قابلیتهای فردی 

در مطالعه  .(86ه تعلق نوعی نیاز به ارتباط با دیگران  و اعتماد به آنها و توسعه مطلوب روابط اجتماعی میباشد)میباشد. نیاز ب

دانشجویان معتقد بودند که مربیانی که مهارتهای ارتباطی باالتری داشته اند عالوه بر توانایی بیشتر در انتقال  و همکاران، 3بارت

خلق فضای مناسب تر انگیزه و عالقه بیشتری در آنان ایجاد نمایند.دانشجویان معتقد بودند که مفاهیم و تجارب توانسته اند با 

ارتباط مناسب از جانب مربی و رعایت احترام و تقویت اعتماد به نفس دانشجو میتواند حمایت بیشتری را برایشان فراهم آورد تا 

عامل "جارب تازه بپردازند.بنابراین مربیان پرستاری نقش برجسته در سایه آن بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری به یادگیری ت

                                                           
1- self-determination theory 

2- autonomy 

3- competence 

4- relatedness 

5- Baret 
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در دانشجویان هستند.آنان با ارائه بازخوردهای مناسب و توضیحات مورد نیاز شرایط ایجاد انگیزه موفقیت دانشجویان  "انگیزش

 .(63در عملکرد بالینی را فراهم می آورند)

داده شده به آنها قرار میگیرد.چون واحدهای  بازخوردتحت تاثیر اهداف یادگیری و  در آموزش پرستاری بالینی ، انگیزه دانشجویان

میتواند چیزی متناسب با تامین نیازهای  بازخوردآموزش بالینی دانشکده با شخص دانشجویان سرو کار دارد هم اهداف و هم 

ویان بالینی باید بررسی مختصری از انگیزه دانشجهریک از دانشجویان باشد.به منظور افزایش تاثیر فرایند یادگیری ، یک مربی 

را در بالین داشته باشد. ارتباط مثبت بین مدرس و دانشجو میتواند کلید تداوم یک محیط یادگیری مثبت باشد.از دید دانشجویان 

ف ته باشد.اهداکیفیت ارتباط در کارآموزی فعلی میتواند سهم مهمی برای انگیزه دانشجویان در واحدهای بالینی بعدی داش

اتی بر بر پایه تحقیق ، انگیزه دانشجویان را برای یادگیری ترغیب می نماید.نیزیادگیری و بازخورد داده شده از طرف دانشکده 

روی انگیزه بیرونی و درونی متوجه شدند که میزان زیادی از نتایج تجربی نیازمند به فرضیه ای است که در آن باید یک سری 

سی کلی برای عملکرد موثر و سالمت روان تامین گردند.مطالعات در کشورهای مختلف با فرهنگ های متفاوت از نیازهای اسا

نیازهای کفایت ، استقالل و تعلق میتواند پیشگوئی کننده عملکرد موثر درحیطه ها و فرهنگ های مختلف  تامیننشان داد که 

 .(69باشد)

برخالف ش آموزان اهی معلمان دوره ابتدایی نسبت به حمایت از استقالل دانوهمکاران وی مطالعه ای را با عنوان آگ 8دسی

منجر  آموزان بررسی نمودند.نتایج نشان داد که رفتارهای حمایتی از استقالل دانش6986در سال کنترل نمودن رفتارهای آنان 

تاثیر رایاندر مطالعه خود همچنین  .(62به افزایش انگیزه درونی، حس کفایت و شایستگی و اعتماد به نفس آنها گشته است)

 محدودیت محیطی در زمینه آموزش اهمیتایجاد  محدودیت محیطی را بر روی رفتار دانشآموزان در محیط مدرسه بررسی نمود.

طوریکه محدودیت ها ، عملکرد منظم را در ساختار محیط یادگیری دانش آموزان تسهیل مینماید.البته معلمان ه دارد.ب زیادی

نترلی محدودیت کبرای آنها وانند این محدودیتها را به طرق مختلف بگذارند.در این مطالعه متوجه شدند که دانش آموزانی که میت

مطالعات .نتیجه (31)داشتندانگیزه کمتری  ،نسبت به آنهایی که از استقالل بیشتری برخوردار بودند قائل شده بودندبیشتری 

ه حمایت از استقالل دانشجویان میتواند با برایندهای کاری مثبت در کالس درس همراه تدریس با شیومختلف نشان می دهد، 

 د فعالیتهای درسی را برای دانشجویاننرسان بتواندباشد.حس کفایت و شایستگی دانشجویان در صورتی تامین میشود که م

ه میدهد تا بتوانند ظرفیتهای آکادمیک خود را مطرح نمایند که برای آنها چالش برانگیز باشد، بدین وسیله به دانشجویان اجاز

امتحان کرده و گسترش دهند.عالوه بر این اهمیت دارد که ابزار ها و بازخورد مناسب توسط معلمان برای ارتقاء حس کارایی و 

ستند که ل هموفقیت دانشجویان داده شود.نکته حیاتی این است که دانشجویان به فعالیتهایی مشغول شده و برای آن ارزش قائ

بتوانند آن را بفهمند.بر این اساس نیاز است که بازخوردها، ارزشیابی را کمتر جلوه داده و بر روی موثربودن دانشجویان تاکید 

نمایند.عالوه بر تامین نیازهای استقالل و کفایت این تئوری تاکید مینماید که نیاز تعلق به دیگران فرایند درونی شدن انگیزه را 

نماید.مردم تمایل دارند که ارزش ها و کارها را با کسانی که با آنها احساس نزدیکی میکنند و میتوانند احساس تعلق تسهیل می

با آنها داشته باشند، پذیرفته ودرونی کنند.در کالس درس نیاز تعلق با احساس دانشجو مبنی بر دوست داشتن واقعی ، پذیرفتن 

یباشد.دانشجویانی که احساس تعلق بیشتری دارند احتماال تنظیم یکپارچه و شناسایی و ارزش قائل شدن برای وی توسط معلم م
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شده ای به تکالیف خود برای یادگیری نشان میدهند در حالیکه آنهایی که احساس پس زدگی توسط معلم خود دارند از درونی 

 .(64دهند) شدن انگیزه دور شده وفقط به محرک ها وپاداش های بیرونی پاسخ می

میتواند یک پایه و اساس مناسب برای اصالح برنامه های آموزش پزشکی ، ساختار بندی  از این رو تئوری خود تعیین کنندگی

محیط یادگیری پزشکی، تداوم آموزش پزشکی و یادگیری تمام عمر باشد. محیط یادگیری که شامل رفتارهای حامی استقالل 

سازنده و منظم حمایت میکند و حس تعلق  بازخوردهایایت دانشجو از طریق دانشجویان توسط مدرسان بوده ، از احساس کف

به دیگران را از طریق حمایتهای مرشدانه ، الگوهای نقشی مثبت ، کار در گروه های کوچک و ارتباط به موقع با بیماران افزایش 

ر نتیجه دانشجویان با انگیزه خود مختار بیشتر دهد می تواند تا مدتهای طوالنی انگیزه خود مختار دانشجویان را تحریک نماید. د

و  نمودهاین سه نیاز روند درونی شدن انگیزه را تسهیل امین درست ت. (61)می کنند، رضایت بیشتری را از حرفه خود تجربه 

 بهبود شرایطبهترین راه ایجاد انگیزش در یادگیرندگان نسبت به یادگیری . از این رو(68باعث پیامد انگیزشی مثبت میگردد )

یادگیری و افزایش سطح کیفیت روشهای آموزشی است.از این طریق یادگیرندگان در یادگیری به موفقیت بیشتری میرسند و 

 .(5دهد) این کسب موفقیت عالقه و انگیزش آنها را نسبت به یادگیری مطالب تازه افزایش می

بخش های مدیریتی به آنها وارد که معلمانی که فشار بیشتری از  ( بر روی معلمان کانادایی مشاهده شد3113) 9در بررسی پلتیر

، میزان استقالل کمتری در فرایند تدریس خود دارند که به نوبه خود باعث میشود تا معلمان نسبت به دانشجویان حس می شود

متر ز استقالل مدرسان ککنترل بیشتری داشته باشند.این تئوری این ارتباط را به این صورت توضیح میدهد که هرچقدر نیا

 کاهش می یابد. بنابراین موسسات و سیاست ،تامین شده باشد، شوق و خالقیتی که آنها میتوانند در طی تدریس داشته باشند

جای آن تاکید بر کنترل یک سری رفتارها دارند، باعث میشوند ه هایی که انگیزه دانشجویان و مدرسان را در نظر نمیگیرند و ب

های الزم برای (. راهکار36)انی که در فرایند یادگیری شرکت میکنند از کمبود انگیزه و نتایج یادگیری آزار ببینندکه تمام کس

افزایش استقالل ، فراهم نمودن فرصت انتخاب و دالیل معنی دار برای یادگیری ، آگاهی یافتن از احساس دانشجویان در مورد 

ست.راهکارهای الزم برای افزایش کفایت و شایستگی ارائه روش ارزشیابی مناسب، عناوین درسی و کاهش فشار به دانشجویان ا

راهکارهای افزایش حس تعلق شامل تامین محبت و مراقبت  فراهم نمودنبازخوردها و تکالیف چالش برانگیز میباشد.در نهایت 

موزان مدرسه ای درکره جنوبی هنگامیکه که دانش آنیزنشان داد  وهمکاران 61مطالعه چانگ .(64و احترام به دانشجویان است)

احساس استقالل وکفایت و شایستگی مینمودند از انگیزه درونی بیشتری برخوردار بودند.چندین نتیجه مهم میتوان از این مطالعه 

ه که بو یافته های مشابه نسبت به انگیزه درونی دانش آموزان پیدا کرد.اوال اینکه هم آگاهی وهم جنبه های خاص یادگیری 

عنوان استقالل حمایتی شناخته شده است میتواند منجر به ایجاد انگیزه درونی در دانش آموزان گردد در حالیکه محیط آموزشی 

کنترل کننده ، انگیزه درونی را در نظر نمیگیرد.ثانیا هنگامیکه دانش آموزان انگیزه درونی دارند گرایش به یادگیری بهتری دارند 

ویژه در دروسی که مفهومی تر هستند.ثالثا روشی که معلمان در معرفی وظایف درسی برای دانش آموزان ه و خالق تر هستند ب

یشود تا ین وسیله باعث مه ای اساسی استقالل و کفایت و شایستگی آنان تاثیر گذار است و باپیش میگیرند در تامین نیازه

درونی پایه ای محکم در جهت یادگیری فراهم میکند.با این حال انگیزه درونی شکوفا شده و یادگیری عمیق تر گردد.انگیزه 

بسیاری از جنبه های آموزشی ذاتا جذاب و جالب نیستند.برای مثال ممکن است برای دانش آموزان یک مدرسه مسائل ریاضی 
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دارد ی در فرد وجود نجالب نباشد یا برای دانشجویان یک دانشکده درس آناتومی لذت بخش نباشد.در چنین مواردی انگیزه درون

در واقع این تئوری ادعا مینماید که تامین نیازها و درونی (.33و دانش آموزان نیاز به یک جایگزین یا دلیل برای یادگیری دارند)

 .(32شود) شدن انگیزه منجر به یادگیری عمیق تر ، موفقیت و خالقیت بیشتر و کاهش انصراف فرد از ادامه کار خود می

نیاز جامعه تغییرنموده است، نقش دانشکده ها نیز درمقاطع تحصیلی باالتر از یک آموزش منفرد به نوعی آموزش چند که  از آنجا

.از طور فزاینده ای پیچیده شده استه افزایش یافته و ب در این راستا بعدی تغییر نموده است.نقش دانشکده های پرستاری نیز

بر روی آموزش پرستاری نیز عظیم تر  آن رستاری گسترش می یابد ، تاثیرآنجایی که مقاطع تحصیالت تکمیلی و دانش پ

میگردد.امروزه تحصیالت تکمیلی و آموزش پرستاری به سمت پیش بردن یک سری تغییرات هستند.عوامل اثر گذار بر این 

ای زیادی برخورد میکنند تغییرات زیاد و برای جدا کردن سخت میباشند.همانطور که دانشکدهها در مسیر کار خود با چالش ه

 .(34الزم است که نقش های آنها نیز با تغییراتی مواجهه گردد)

از تمام دانشکده های پرستاری انتظار میرود که که دانش الزم را در ارتباط با پرستاری و تجربه کاربالینی در حیطه ای که در 

ع موسسات آموزشی و جایگاه شغلی افراد فرق میکند اما آن تدریس میکنند داشته باشند.مسئولیتهای آموزشی با توجه به نو

شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تدریس بالینی میتواند منبعی از استرس برای بیشتر دانشکده های پرستاری باشد. برخی 

تاری جویان پرسکه برای بیشتر دانش ه استاز مطالعات بر روی دانشجویان پرستاری در طی دوره های آموزش پرستاری نشان داد

استرس ها و چالش های کار بالینی بیشتر از کالس درس بوده است.یک علت این مسئله میتواند فشار یادگیری یک موضوع با 

حجم زیاد در یک زمان کوتاه در یک محیط بالینی باشد.زیرا دانشجویان در محیط بالین با انجام وظایف کاری خود فشار مضاعفی 

یا برگرداندن سالمت بیماران را نیز تجربه میکنند.عالوه بر نگرانی های مربوط به انجام وظایفی که برای ناشی از بهبود و حفظ 

سالمتی بیماران مورد نیاز است، نگرانی های دیگری نیز مربوط به اضطراب و استرس دانشجویان وجود دارد که میتواند شامل 

 .(35بیماران ، فشار کاری زیاد باشد)مرگ بیماران، برقراری ارتباط با سایر پرستاران یا 

 جامعه پژوهش:

با توجه به این که در پژوهش حاضر ، نمونه پژوهش معادل جامعه می باشند .پرستاری  شیرازجامعه پژوهش شامل دانشجویان 

رار خواهد مورد مطالعه ق یپژوهش خواهد بود، نمونه گیری انجام نخواهد شد و به عبارتی جامعه پژوهش به روش تمام شمار

در این مطالعه روش نمونه گیری از نوع تمام شماری است که کلیه دانشجویان پرستاری واحد کارآموزی بالین دانشگاه گرفت . 

میباشند مورد بررسی قرار  شیرازو شرق  شیرازکه شامل دانشکده های پرستاری و مامایی نفر(  335) تعداد  شیرازعلوم پزشکی 

 خواهند گرفت .

 تحقیق:پایایی 

و شاخص روائی محتویی  66(CVRبا توجه به نکته نظرات اساتید از نظر کیفی و همچنین با محاسبه نسبت روائی محتویی )

(CVI)63  فرایند روایی محتوی پرسشنامه ها صورت پذیرفت. در پرسشنامه سطوح انگیزه میزانCVR  و میزان  6تا  3/1بین
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CVI  امه نیازها نیز میزان بدست آمد. در پرسشن %611تا  %33بینCVR  و میزان  6تا  3/1بینCVI  بدست  %611تا  %55بین

قابل قبول بود ، سواالت با مقادیر کمتر از آن از  39/1باالتر از CVIو میزان  13/1برابر با  CVRآمد. با توجه به این که میزان 

از پرسشنامه نیازها حذف شدندو در پرسشنامه  سوال 8سوال از پرسشنامه سطوح انگیزه و  5پرسشنامه ها حذف شد. تعداد 

سوال به  21سوال و در پرسشنامه نیازها از  31سوال به  35برگرفته از ابزارهای اصلی به ترتیب در پرسشنامه سطوح انگیزه از 

تا از نظر ت نفر از دانشجویان پرستاری در یک مطالعه پایلوت قرار گرف 69در اختیار ها پرسشنامه سوال تعدیل شد.سپس  33

 ینیازهامیزان ح انگیزه و وسطپرسشنامه های آلفا کرونباخ ضریب  .مورد بررسی قرار گیرد 62وضوح آیتم ها و تجانس درونی

پرسشنامه تکمیل  65هفته تعداد  3در آزمون مجدد بعد از محاسبه شد که درجدول زیربه آن اشاره شده است. اساسی روانی 

در ارتباط  و r=93/1ارتباط با پرسشنامه ارضاء نیازهای اساسی روانی در حیطه ارضاء نیازها با شده بود که ضریب همبستگی در 

تایید قرار گرفت. بدین ترتیب پرسشنامه ها از نظر روایی و پایایی جهت استفاده در  مورد  r=33/1با پرسشنامه سطوح انگیزه با 

  .مطالعه آماده گردید

 نتایج پژوهش:

 انگین امتیاز نیازهای اساسی روانی واحدهای پژوهش بر حسب متغیرهای فردی اجتماعیمی -1  جدول شماره

انحراف  میانگین ابعاد

 معیار

 % 59فاصله اطمینان  حداکثر حداقل

 الاحدب حدپایین

 92/2 31/2 11/5 11/3 14/1 84/2 نیاز کفایت

 46/2 31/2 11/5 13/6 11/1 22/2 نیاز استقالل

 12/2 44/2 11/5 11/6 35/1 54/2 نیاز تعلق

، نیاز  (84/2±14/1)درجه بندی شده بود که میزان تامین نیاز کفایت  5تا 6پرسشنامه سنجش نیاز نیز در مقیاس لیکرت و از 

بدست آمد که این میزان تامین نیاز دانشجویان نیز در حد متوسط به باال  (54/2±35/1)و نیاز تعلق  (22/2±11/1)استقالل 

 شد . تعیین

 

 

 

 

 

                                                           
5-Internal consistancy 
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میانگین امتیاز انواع انگیزه یادگیری بالینی واحدهای پژوهش بر حسب متغیرهای فردی  -2 شماره نمودار

 اجتماعی

 

درجه بندی شده بود  5تا 6همانطور که در جدول فوق دیده می شود در پرسشنامه سنجش انگیزه که در مقیاس لیکرت و از 

، انگیزه  (38/2±38/1)، انگیزه به درون متمایل شده (32/4±36/1)شناسایی شده  ، انگیزه (16/4±81/1)میزان انگیزه درونی 

بدست آمد که این میزان  (42/3±89/1)و شاخص خود تعیین کنندگی  (48/3±32/6)، فقدان انگیزه  (46/2±13/6)بیرونی 

 انگیزه در حد متوسط به باال می باشد. 

 ل واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعیمقایسه میانگین نمره استقال  -3  جدول شماره

 

  تعداد استقالل نتایج آزمون

 میانگین انحراف معیار P value df t متغیر

 

0001/0* 

 

346 

 

1/3- 

 جنس زن 631 3/2 53/1

 مرد 663 4/2 16/1

 

13/0 

346 

 

 تاهل مجرد 336 25/2 59/1 5/6

 متاهل 33 65/2 11/1

  شیراز 632 39/2 59/1 -1/6 346 10/0

 دانشکده

 

 لنگرود 31 42/2 16/1
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( .به طوری که میزان استقالل در p<1116/1بر اساس جداول فوق بین استقالل و جنس ارتباط آماری معنی داری وجود دارد )

( بیشتر است. همچنین بین کار دانشجویی و تامین 3/2نگین )( از دانشجویان دختر با میا4/2میان دانشجویان پسر با میانگین )

( به این صورت که میزان استقالل در افرادی که کار دانشجویی p=16/1نیاز استقالل نیز ارتباط آماری معنی داری دیده شد )

 انجام می دادند بیشتر از سایرین بود.

 وهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعیمقایسه میانگین نمره استقالل واحدهای پژ  -4  جدول شماره

15/1P< سطح معنا داری* 

 سکونت بومی 693 21/2 11/1 43/6 346 19/0

 غیر بومی 56 32/2 11/1

کار  بله 11 4/2 12/1 4/3 346 *01/0

 دانشجویی

 
 خیر 682 3/2 58/1

عالقه به  بله 683 21/2 59/1 21/6 346 15/0

 پرستاری
 خیر 16 35/2 12/1

ادامه  بله 639 25/2 11/1 14/1 329 91/0

تحصیل در 

 پرستاری
 خیر 13 39/2 59/1

 نتایج آزمون

 

 استقالل

 

 متغیر تعداد

P 
value 

df t میانگین انحراف معیار 

 

11/0 

 

346 

 

32/1 

 محل زندگی خوابگاه 616 24/2 12/1

 با خانواده 643 23/2 53/1

 

11/0 

 

346 

 

2/6- 

 تحصیالت پدر دیپلم و پایین تر 313 26/2 11/1

 لیسانس و باالتر 21 41/2 51/1

 تحصیالت مادر دیپلم و پایین تر 324 22/2 16/1  

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 121-114، ص 1931،  خرداد1، جلد 42روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

ISSN: 1394-0041 
http://www.jopbs.ir 

 

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

212 
 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 
requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 

میانگین نمره استقالل با متغیرهایی چون محل زندگی، شغل و تحصیالت پدر ومادر و وضعیت اقتصادی ارتباط اختالف آماری 

بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون  فوق بین ترم تحصیلی و تامین نیاز استقالل  (.p>15/1معنی داری را نشان نداد )

 ( . p( )63/1=r<1116/1ارتباط معنی دار ، مستقیم و ضعیفی مشاهده شد. )

 مقایسه میانگین نمره کفایت و شایستگی واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعی-9جدول شماره

 

45/0 

 لیسانس و باالتر 9 43/2 21/1 -18/1 346

 

45/0 

 

321 

 

18/1- 

 شغل پدر غیر کارمند 615 23/2 16/1

 کارمند 32 28/2 59/1

 

22/0 

 

329 

 

62/6 

 شغل مادر غیر کارمند 365 24/2 13/1

 کارمند 31 31/2 43/1

 

21/0 

 

329 

 

46/1 

 وضعیت اقتصادی 900000> 49 23/2 18/1

58/1 22/2 693 ≥900000 

 

 نتایج آزمون

 ن ویتنیم 

  کفایت و شایستگی

 تعداد

 

 میانگین انحراف معیار متغیر

001/0 =  P* 16/1 32/2 631 جنس زن 

 مرد 663 93/2 14/1

21/0 =  P 16/1 84/2 336  تاهل مجرد 

 متاهل 33 84/2 85/1

91/0 =  P 15/1 82/2 632 شیراز  

 دانشکده

 

 لنگرود 31 89/2 16/1

 سکونت بومی 693 81/2 14/1
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15/1P<  معنا داری*سطح 

ادامه تحصیل در (، =13/1P) عالقه به پرستاری(، =16/1P)کار دانشجویی (، =116/1P)من ویتنیجنس براساس آزمون آماری 

میزان درک از نیاز شایستگی در میان دانشجویان  ارتباط آماری معنی داری داشتند.  نیاز کفایت( با =16/1P)پرستاری 

ست. همچنین نتایج نشان داد که دانشجویانی که کار دانشجویی انجام می دهند و به ( ا32/2( بیشتر از دختر )93/2پسر)

پرستاری عالقه داشته و قصد ادامه تحصیل در آینده دارند، میزان درک بیشتری از نیاز شایستگی دارند.اما سایر  شیراز

 متغیرهای جدول فوق اختالف معنی داری را نشان ندادند.

 انگین نمره کفایت و شایستگی واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی اجتماعیمقایسه می -2جدول شماره

91/0 =  P 12/1 39/2 56 غیر بومی 

01/0 =  P* 14/1 13/4 11 کار دانشجویی بله 

 خیر 682 39/2 12/1 

02/0 =  P* 16/1 91/2 683 عالقه به پرستاری بله 

 خیر 16 19/2 19/1

01/0 =  P* 12/1 96/2 639 ادامه تحصیل در پرستاری بله 

 خیر 13 13/2 12/1

 نتایج آزمون

 

 کفایت و شایستگی

 

 

 تعداد

 متغیر

 میانگین انحراف معیار من ویتنی

22/0 =  P 11/1 89/2 616 محل زندگی خوابگاه 

 با خانواده 643 86/2 13/1

02/0 =  P 14/1 86/2 313 تحصیالت پدر ردیپلم و پایین ت 

 لیسانس و باالتر 21 14/4 58/1

 تحصیالت مادر دیپلم و پایین تر 324 82/2 14/1
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بین تحصیالت و شغل پدر و مادر، محل زندگی و وضعیت اقتصادی با میزان درک از نیاز شایستگی اختالف آماری معنی داری 

 مشاهده نشد.

حدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی مقایسه میانگین نمره احساس تعلق و وابستگی وا:  1جدول شماره

 اجتماعی

11/0 =  P 43/1 64/4 9 لیسانس و باالتر 

39/0 =  P 14/1 83/2 615 شغل پدر غیر کارمند 

 کارمند 32 93/2 13/1

41/0 =  P 15/1 82/2 365 شغل مادر غیر کارمند 

 کارمند 31 94/2 48/1

19/0 =  P 36/1 33/2 49 <900000 وضعیت اقتصادی 

16/1 88/2 693 ≥900000 

 

 نتایج آزمون

  تعلق و وابستگی

 تعداد

 

 متغیر

P value df t میانگین انحراف معیار 

 جنس زن 631 44/2 86/1 -14/3 346 * 14/1

 مرد 663 14/2 18/1

 تاهل مجرد 336 55/2 35/1 11/1 346 54/1

 متاهل 33 44/2 35/1

  شیراز 632 51/2 33/1 -63/6 346 31/1

 دانشکده

 

 لنگرود 31 13/2 31/1

 بومی 693 53/2 38/1 49/6 346 62/1
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با میانگین نمره تعلق ارتباط آماری معنی داری وجود دارد   (=14/1P)نتایج آزمون آماری تی تست نشان داد که بین جنس 

( است. بین سایر متغیرهای 44/2( بیشتر از دختر )14/2به این صورت که میزان درک این نیاز در میان دانشجویان پسر )

 جدول فوق با درک از تعلق اختالف معنی داری مشاهده نشد.

 

 

مقایسه میانگین نمره احساس تعلق و وابستگی واحدهای پژوهش بر حسب متغیر های فردی -1جدول شماره

 اجتماعی

 سکونت غیر بومی 56 41/2 15/1

 کار دانشجویی بله 11 1/2 81/1 43/1 346 81/1

 خیر 682 5/2 33/1 

 عالقه به پرستاری بله 683 13/2 34/1 9/3 346 13/1

 خیر 16 39/2 34/1

ادامه تحصیل در  بله 639 58/2 39/1 49/6 329 62/1

 خیر 13 46/2 14/1 پرستاری

 نتایج آزمون

 

 تعلق و وابستگی

 

 

 تعداد

 متغیر

P 
value 

df t میانگین انحراف معیار 

 

18/1 

 

346 

 

35/6- 

 محل زندگی خوابگاه 616 42/2 38/1

 با خانواده 643 16/2 32/1

 

6/1 

 

346 

 

11/6- 

 تحصیالت پدر دیپلم و پایین تر 313 51/2 31/1

 لیسانس و باالتر 21 32/2 19/1

 دیپلم و پایین تر 324 52/2 31/1   
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بین درک از تعلق و وابستگی با محل زندگی و تحصیالت پدر و مادر اختالف آماری معنی داری مشاهده نشد. بین شغل پدر و 

 مادر و وضعیت اقتصادی با درک از تعلق و وابستگی نیز اختالف آماری معنی داری مشاهده نشد.

 بحث و بررسی یافته ها: 

در این پژوهش به بررسی سطح انگیزه دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با تامین نیازهای اساسی روانی آنان در دوره های 

جدول و با تعدادی  هدف ویژه مورد نظر می باشد.یافته های این پژوهش در  61کارورزی پرداخته می شود که در تبیین آن 

یافته ها بیانگر آن است که اکثریت دانشجویان دختر  سی قرار گرفته است.استفاده از روش های آماری مورد بحث و برر

 8تا  2بود. دانشجویان از ترم  (، سال 36±4/3)( و میانگین سنی آنها %91( . اکثریت دانشجویان مجرد بوده)%9/56بودند)

 % 36بومی و  %39ل هستند.مشغول به تحصی شیرازدانشجویان در دانشکده پرستاری شهید بهشتی  %3/36تحصیلی بودند. 

با خانواده زندگی می کنند و بقیه خوابگاهی بوده و یا با دوستان خود زندگی می کنند.  % 4/58دانشجویان غیر بومی بوده و 

مادران،  %8/39پدران دارای شغل آزاد و  %4/44زیر دیپلم بود.  %3/51دانشجویان دیپلم و تحصیالت مادر  %56تحصیالت پدر 

از دانشجویان کار  %2/35تومان هستند.  6111111-511111دارای درآمد بین  %15بودند. از لحاظ وضعیت اقتصادی  خانه دار

 شیرازقصد ادامه تحصیل در این  %1/32پرستاری عالقه مند بوده و  شیرازاز دانشجویان به  %9/34دانشجویی انجام نمی دادند. 

 بود .  (19/61±3/6)و میانگین معدل نیمسال گذشته آنها  (92/65±36/6) را دارند. میانگین معدل کل دانشجویان 

ای فردی بر حسب متغیره نیاز استقالل و خود مختاری دانشجویان پرستاری نمره تامین تعیین میانگین "در تبیین اهداف ویژه  

بر حسب  ستگی دانشجویان پرستارینیاز کفایت و شای نمره تامینتعیین میانگین  "،  " شیرازدانشگاه علوم پزشکی و اجتماعی 

دانشجویان  روهگنیاز وابستگی و تعلق به  نمره تامینتعیین میانگین  "و  "شیرازدانشگاه علوم پزشکی متغیرهای فردی و اجتماعی 

با توجه به اهداف  مطرح شده است.باال  جداول "شیرازدانشگاه علوم پزشکی بر حسب متغیرهای فردی و اجتماعی  پرستاری

وهش میانگین نیازهای اساسی روانی در زمینه درک از استقالل و خود مختاری و درک از کفایت و شایستگی و درک از تعلق پژ

که نشانگر باالتر بودن این میانگین  جداول باال بدست آمد  (54/2±35/1)و   (84/2±14/1)،  (22/2±11/1)و وابستگی به ترتیب 

درک از کفایت و شایستگی، بیشترین و درک از احساس استقالل و خود مختاری کمترین  ها از حد متوسط بود. به عبارت دیگر

میانگین را داشتند.یعنی اینکه در محیط های کارآموزی دانشجویان ،احساس نیاز به استقالل و خود مختاری به نحو مطلوبی 

 ت مادرتحصیال لیسانس و باالتر 9 33/2 52/1 -95/1 346 24/1

 

51/1 

 

321 

 

53/1- 

 شغل پدر غیر کارمند 615 53/2 34/1

 کارمند 32 51/2 81/1

 

23/1 

 

329 

 

88/1 

 شغل مادر غیر کارمند 365 55/2 34/1

 کارمند 31 46/2 81/1

 

18/1 

 

329 

 

46/1 

وضعیت  900000> 49 58/2 33/1

 اقتصادی
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یان افراد جامعه و  گروه های مختلف حضور که نمونه ها از م 3162در سال  64تامین نشده است. در مطالعه نیکول و مولیکس

بدست آمد که توسط یک مقیاس درجه  14/5و نیاز تعلق  43/5، نیاز کفایت و شایستگی  39/5داشتند میانگین نیاز استقالل 

ص داده (. در این مطالعه نیز میزان نیاز استقالل کمترین نمره را به خود اختصا31اندازه گیری شده بود) 3تا  6بندی شده از 

بر روی دانشجویان دکترا در زمینه تامین نیازهای اساسی روانی  65است که با مطالعه حاضر هم خوانی دارد. در مطالعه ماسون

لیکرت به این صورت بود که نیاز استقالل  5تا  6وارتباط آن با انگیزه دانشجویان ، میزان تامین نیازهای اساسی روانی در مقیاس 

در بررسی . (33بود) 33/1و  18/2داشته و پس از آن میانگین نیاز تعلق و شایستگی به ترتیب  94/2میانگین  بیشترین نمره را با

بر روی دانشجویان مقطع لیسانس انجام شده بود نتایج نشان داد که در حیطه  61دیگری که در اسپانیا توسط بتورت و آرتیگا

مورد سنجش قرار گرفته بود،  6-4تگی که با پرسشنامه با مقیاس لیکرت تامین نیازها به ترتیب نیاز استقالل ، تعلق و شایس

نتایج این دو مقاله مخالف با پژوهش حاضر است. با توجه به اینکه دو مطالعه  (.38شدند) 95/3و  23/2،  29/2دارای میانگین 

جویان پرستاری ، می توان انتظار داشت های مختلف انجام شده است و مطالعه ما بر روی دانش شیرازاخیر بر روی دانشجویان با 

و شغل افراد بر روی تامین نیازهای روانی آنها تاثیر گذار بوده باشد. زیرا برخی از نیازهای روانی می توانند با توجه  شیرازکه نوع 

نشان می دهد  2تا  6با توجه به اهداف شماره  3تا  5فرد از اهمیت بیشتری برخوردار باشند.جداول شماره  شیرازبه نوع کار و 

که بین میانگین نمره استقالل ، شایستگی و تعلق با جنسیت ارتباط معنی داری وجود دارد . به این صورت که میانگین نمره 

( با 3118)63استقالل ، شایستگی و تعلق در دانشجویان پسر بیشتر از دختر بود. همراستا با نتایج مطالعه حاضر در مطالعه آکات

وضعیت انگیزه یادگیری دانشجویان علوم پزشکی در ترکیه ، نیز تاثیر معنی داری از جنسیت در زمینه درک  عنوان بررسی

خود را در زمینه دروس علمی و پژوهشی )  51/4 (احساس شایستگی دیده شد. نتایج نشان داد که پسرها با میانگین شایستگی 

 (.61)(=91/2Mشایسته تر از دخترها می دانند)

در ترکیه با عنوان بررسی سطح استقالل دانشجویان در یکی از دانشکده های پرستاری این  3119طالعه ای که در سال اما در م

(.درمطالعه دیگری که در سال 39کشورانجام شد، سن و جنس دانشجویان ارتباط معنا داری با احساس استقالل در آنها نداشت)

بین جنس و انگیزه خود مختار  انش آموز دبستانی در بلژیک انجام شدد  6121بر روی  68توسط سیرنس و همکارانش 3163

. دخترها میزان بیشتری از انگیزه خود مختار و درک از استقالل را گزارش >p )116/1  (ارتباط معنی داری دیده شد

ی روانی در حیطه ورزش نشان داد که میزان تامین نیازهای اساس 69(.نتیجه مطالعات در زمینه ورزش توسط نتومانیس21نمودند)

(.در مطالعه ما میزان تامین نیازهای اساسی روانی در میان آقایان بیشتر از خانم 26در بین خانم ها بیشتر از آقایان بوده است)

ها بود. مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده و نتایج متفاوتی دیده شده است .به عقیده پژوهشگر میزان تامین نیازهای 

و نوع سیستم آموزشی دانشکده و اینکه تا چه حد  شیرازی روانی در میان خانم ها و آقایان می تواند با توجه به نوع اساس

یار و پرستاری اخت شیرازدانشجویان می توانند در امور آموزشی خود سهیم باشند متفاوت باشد . اینطور به نظر می رسد که در 
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سبت به دختر داده شده و این حس خود مختاری خود می تواند باعث تقویت سایر آزادی عمل بیشتری به دانشجویان پسر ن

 نیازهای روانی در این دانشجویان گردد.

(. دانشجویانی p=16/1جداول نشان داد که بین کار دانشجویی و تامین نیاز استقالل و نیاز شایستگی ارتباط معنی داری دیده شد )

شجویی مشغول بودند از احساس شایستگی و استقالل بیشتری نسبت به سایرین برخوردار که در دوران تحصیل خود به کار دان

و همکارانش همخوانی دارد به طوری که در مطالعه رایان نیز افرادی که ساعات بیشتری را به  31بودند. این یافته با مطالعه رایان

یشتر از افرادی بود که ساعات کمتری به کار کردن مشغول کار کردن مشغول بودند میزان تامین نیازهای اساسی روانی در آنها ب

بودند .در مطالعه ی اپشتین بر روی دانشجویان به این نتیجه رسیدند که کالس درسی که در آن دانشجویان بیشتر در گیر 

ولیت ان مسئفعالیتهای کالس و درس می شوند و نقش رهبری و تصمیم گیری به آنها داده می شود باعث می شود که دانشجوی

.بر خالف نتایج مطالعه ما (23)پذیری بیشتری را در فرایند یادگیری خود داشته باشند و حس استقالل آنها را افزایش می دهد

کمترین میزان تامین نیازهای اساسی روانی و کمترین میزان انگیزه در محل کار و یا در  36در مطالعه کاستنر و میلیاواسکی

(. نظر مغایر ممکن است به دلیل جو وفضای حاکم بر کالس درس و یا نوع روش تدریس 22دند)کالس درس گزارش شده بو

مدرس باشد و یا در محیط کار به نوع برخورد کارفرما با زیردستان مرتبط باشد .درمطالعه ما نتایج نشان داد که در صورتی که 

نها باشند میزان بیشتری از نیاز استقالل و شایستگی در آدانشجویان فعالیت بیشتری داشته باشند و به کار دانشجویی مشغول 

پرستاری را آموزش بالین و کار بالینی به خود اختصاص می دهد ،  شیرازتامین خواهد شد .با توجه به اینکه بخش زیادی از 

تری س استقالل بیشانتظار می رود که با انجام کار دانشجویی و فعالیت در بالین و حتی سیستم آموزشی ، دانشجویان احسا

زایش .با افحساس شایستگی و کفایت می نمایند نموده و درصورتی که در کارهای خود موفق باشند و از عهده کار خود بر آیند ا

( همراستای با مطالعه حاضر در مطالعه p=11/1ترم تحصیلی میزان شایستگی و استقالل دانشجویان نیز افزایش پیدا می کند )

دانشجوی  33با عنوان بررسی تامین نیازهای آموزشی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد همدان در میان  3163ای که در سال 

 8و  3دانشجویان معتقدند که  تامین نیازهای روانی آنها در ترم های تحصیلی  %8/12پرستاری انجام شد نتایج نشان داد که 

( بر خالف مطالعه حاضر در بررسی که در ترکیه انجام شده بود 24ت)نسبت به ترم های پایین ، بیشتر از حد متوسط بوده اس

بدست آمد. نتایج نشان داد که دانشجویان سال اول میزان  12/82،  631تا  1متوسط استقالل دانشجویان پرستاری از نمره 

وان به ه از دالیل آن می تاستقالل بیشتری دارند و با افزایش ترم تحصیلی میزان استقالل دانشجویان کاهش پیدا می کند ک

(.  شاید تفاوت در نتایج این مطالعات 39عدم کفایت برنامه های آموزشی در تامین و حمایت از استقالل دانشجویان اشاره نمود )

با مطالعه حاضر به دلیل تفاوت در نوع سیستم آموزشی و راهکارهای آموزشی مورد استفاده توسط اساتید در دانشکده های 

 و مامایی باشد.  پرستاری

نشان داد بین عالقه وادامه تحصیل در پرستاری و نیاز شایستگی نیز ارتباط معنی داری دیده شد. دانشجویانی  1جدول شماره 

پرستاری عالقه مند شده و قصد ادامه تحصیل این  شیرازکه احساس شایستگی بیشتری در دوران تحصیل خود می نمودند به 

و همکارانش در سوئیس در زمینه ورزش نتایج نشان داد که احساس شایستگی  33تند. در مطالعه شلدونرا در آینده داش شیراز

بیشتر می تواند باعث افزایش انگیزه درونی دانشجویان تربیت بدنی گردد که این مورد نیز به نوبه خود می تواند باعث افزایش 
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دانشجو انجام شده بود  431که بر روی  32مطالعه کاپالن و آسور(.در 25حس عالقه دانشجویان به درس و ادامه تحصیل گردد )

تاکید شد که در نظر نگرفتن و یا تهدید نیازها و انگیزه فرد می تواند باعث کاهش احساسات مثبت و سازنده و عالیق فرد و 

در  ازهای اساسی روانیافزایش احساسات مخرب وی گردد و عکس این مطلب نیز صادق است.تامین نیاز شایستگی و یا سایر نی

(. دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در آینده را 39دانشجویان باعث افزایش عالقه و شوق ادامه تحصیل در آینده می گردد)

نتایج این مطالعات با پژوهش حاضر همخوانی . (>1116/1pداشتند از نمره شایستگی بیشتری نسبت به سایرین برخوردار بودند)

 در مورد عدم ارتباط بین نیاز شایستگی و عالقه به تحصیل یافت نشد. دارد.مطالعه ای

نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که هر چقدر نیازهای اساسی روانی  از جمله نیاز شایستگی در دانشجویان بیشتر تامین شود 

 یرازشیز نسبت به دروس و ودانشجویان احساس شایستگی و موفقیت بیشتری در کارهای خود داشته باشند ، عالقه آنها ن

تحصیلی خودشان زیادتر می شود زیرا که تامین این نیازها باعث افزایش انگیزه دانشجویان شده که به نوبه خود بر روی عالقه 

و قصد ادامه تحصیل در آینده نیز اثر خواهد گذاشت. اما در صورتیکه این نیاز به درستی تامین نشود و دانشجو احساس 

بی عالقگی داشته باشد تمایلی به درس خواندن نخواهد داشت و فقط به دنبال گذراندن اوقات خود و کسب نمره سرخوردگی و 

در پرسشنامه تعیین سطوح انگیزه میانگین انگیزه درونی .قبولی بوده و برنامه ای نیز برای ادامه تحصیل در آینده نخواهد داشت

 ±13/6)، انگیزه بیرونی  (38/2±38/1)، انگیزه به درون متمایل شده (32/4±36/1)، انگیزه شناسایی شده  (81/1±16/4)

بدست آمد.میزان انگیزه شناسایی  (42/3±89/1)و میزان شاخص خود تعیین کنندگی  (48/3±32/6)، فقدان انگیزه  (46/2

تر است. ر از حد میانگین باالشده و درونی به ترتیب بیشترین میانگین را به خود اختصاص دادند.متوسط انگیزه در مطالعه حاض

+ می باشد، هر چقدر به 32تا  -33+ بود که با توجه به دامنه آن که بین عدد 42/3میزان شاخص خود تعیین کنندگی نیز 

تایج می این ن  .سمت مثبت سوق پیدا کند نشان دهنده انگیزه خود مختار و در نتیجه خود تعیین کنندگی باالتری می باشد

ه به نوع دانشکده های پرستاری و ترم تحصیلی که دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته اند متغیر باشد.میزان انگیزه تواند با توج

درونی و شناسایی شده و در کل انگیزه از نوع خود تعیین شده در مطالعه حاضر همراستا با مطالعات مختلف در دانشجویان 

برگردد زیرا بیشتر دانشجویان پرستاری بعد از گذراندن کنکور و ورود به دانشگاه  شیرازپرستاری باال است که می تواند به نوع 

را با هدف نوع دوستی و کمک به مردم انتخاب نموده اند به همین دلیل میزان انگیزه زیادی دارند اما این انگیزه  شیرازاین 

ر گردد. میزان شاخص خود تعیین کنندگی نیز به ممکن است با ورود به ترم های باالتر ومواجهه با مشکالت پیش رو کمرنگ ت

سمت مثبت سوق دارد که نشان از انگیزه خود مختار است اما این میزان خود تعیین کنندگی دارای یک میانگین در حد متوسط 

کننده  خود تعیینوکار آنها در آینده انتظار انگیزه خود مختار و   شیرازاست در حالی که در دانشجویان پرستاری با توجه به نوع 

 بیشتری می رود.

در پژوهش حاضر دانشجویانی که دارای طیفی از انواع انگیزه درونی، شناسایی شده و به درون متمایل شده می باشند، میزان 

پرستاری داشته و قصد ادامه تحصیالت خود را در آینده داشتند. در سایر مطالعات نیز بین انواع این  شیرازعالقه بیشتری به 

انگیزه ها با عالقه و تمایل برای ادامه تحصیل ارتباط معناداری وجود داشت. البته تنها در مطالعه والراند بین انگیزه به درون 

متمایل شده و دو متغیر ذکر شده ارتباط معکوسی دیده شد.این تفاوت در مطالعه والراند و بررسی ما می تواند به دلیل تفاوت 

باشد.اگرچه انگیزه به درون متمایل شده نوع ضعیفتری از انگیزه خود تعیین شده است و امتیاز  های تحصیلی شیرازدر نوع 
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کمتری دارد اما میتواند برروی عالیق و ادامه تحصیل فرد اثر گذار باشد. با توجه به مطالعات انجام شده هرچقدر میزان انگیزه 

کنندگی نیز افزایش می یابد و عالقه فرد به تحصیل نیز بیشتر می  افراد در انجام کارها بیشتر باشد میزان شاخص خود تعیین

 شود که در بسیاری از مطالعات به این مورد تاکید شده است. 

نده خود خوبی را برای آی شیرازپرستاری تعداد خانم ها بیشتر بوده و آقایان فکر می کنند که  شیرازدر کل می توان گفت که در 

ای است که مربوط به خانم ها می باشد به همین دلیل انگیزه کمتری نیز دارند.  شیرازپرستاری بیشتر  زشیراانتخاب نکرده اند و 

به منظور توجیهه کسب نمره بیشتر شاخص خود تعیین کنندگی در میان خانم ها باید به دنبال تعریف شاخص خود تعیین 

ت و بیشترین نمره مثبت مربوط به انگیزه درونی و کنندگی بود. این شاخص حاصل یک معادله از متغیرهای انگیزشی اس

شناسایی شده است از این رو هر چقدر این دو متغیر نمره بیشتری را داشته باشند، نمره شاخص نیز افزایش پیدا می کند.حال 

 د نمره باالتر شاخصدر مطالعه حاضر نیز میزان نمره این دو متغیر در میان خانم ها بیشتر از آقایان است که خود می تواند موی

خود تعیین کنندگی درمیان خانم ها باشد.البته با اینکه میزان تامین نیازهای اساسی روانی در آقایان بیشتر از خانم ها بود و 

تامین این نیازها می تواند تاثیر مستقیمی بر روی درونی سازی انگیزه داشته باشد و انتظار این میرفت که این شاخص در آقایان 

تر باشد اما در مطالعه ما میزان انگیزه درونی در خانم ها بیشتر بوده که البته یک علت دیگری که می توان در اینجا ذکر بیش

 نمود تعداد بیشتر جمعیت خانم ها در میان دانشجویان پرستاری است. 

عنی با قلمداد می شوند.ی در مطالعه حاضر نیاز شایستگی و تعلق پیشگوئی کننده بهتری برای شاخص خود تعیین کنندگی

افزایش تامین نیاز تعلق و شایستگی ، میزان انگیزه خود تعیین شده دانشجویان بیشتر شده و به دنبال آن شاخص خود تعیین 

کنندگی افزایش می یابد. بر خالف سایر مطالعات نیاز استقالل نتوانست پیشگوئی کننده مناسبی برای افزایش شاخص خود 

ر مطالعه ما گردد.یکی از علل این مسئله می تواند نمره کمی باشد که نیاز استقالل به خود اختصاص داده تعیین کنندگی د

است.بنابراین این نمره کم باعث شده که ارتباطی بین شاخص خود تعیین کنندگی و استقالل وجود نداشته باشد که در مطالعه 

ن نتیجه ای رسیدند و این نشان دهنده این است که سیستم آموزشی در انگلستان انجام شد نیز به چنی 3116ای که در سال 

 (. 26نتوانسته شرایط الزم را برای انتخاب در اختیار دانشجویان قرار دهد. )

نتایج پژوهش حاضر در راستای سایر مطالعات انجام شده در حوزه تئوری خود تعیین کنندگی می باشد.تامین نیازهای اساسی 

این تئوری بوده ، به طوری که تامین مطلوب این نیازها می تواند بر روی سطوح مختلف انگیزه افراد اثر  روانی از ضروریات

گذاشته و باعث ارتقاء سطخ خود تعیین کنندگی آنها گردد. می توان این طور نتیجه گرفت که با تامین درست حس خود 

ظور شکوفایی استعدادهای آنها فراهم شده و با این کار یک نوع مختاری و دادن فرصت و اختیار به دانشجویان فضای الزم به من

حس شایستگی و لیاقت در دانشجو ایجاد می شود که توانسته کاری را بطور مستقل انجام دهد و به موازات آن برقراری یک 

سطح  دانشجو و افزایش ارتباط مفید توام با صمیمیت در دانشجو و ایجاد همکاری تیمی در محیط بالین، باعث تقویت عزت نفس

انگیزه آنها می گردد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که دانشکده های پرستاری با شناخت سایر عوامل فردی و اجتماعی 

 تاثیر گذار بر روی انگیزه دانشجویان و بهبود بخشیدن به این عوامل، می توانند در ارتقاء سطح انگیزه دانشجویان اثر گذار باشند.
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 جه گیری نهایی: نتی

پرستاری، جنس، کفایت ،  شیرازبا وارد نمودن این شاخص ها و کنترل عوامل فردی اجتماعی به نتایج زیر رسیدیم. عالقه به 

یانگین م ترم تحصیلی و حداقل نمره کارورزی می توانند پیشگوئی کننده های مناسبی برای شاخص خود تعیین کنندگی باشند.

ه داشتند عالق شیرازپرستاری عالقه نداشتند نسبت به افرادی که به این  شیرازی در افرادی که به شاخص خود تعیین کنندگ

شاخص خود تعیین (میانگین P < 1116/1بود که این ارتباط از نظر آماری معنی دار بود ) کمتر 64/2به میزان  )رفرنس(

با (=P  15/1بود که این ارتباط از نظر آماری معنی دار بود ) کمتر 81/6به میزان کنندگی درآقایان  نسبت به خانم ها )رفرنس( 

نمره افزایش در شاخص خود تعیین کنندگی ایجاد می شود که از لحاظ آماری  88/2واحد از نیاز کفایت،  به میزان  6افزایش 

عیین کنندگی ایجاد می نمره کاهش در شاخص خود ت -11/6. با افزایش ترم تحصیلی ، به میزان (P < 1116/1)معنی دار بود 

نمره افزایش در شاخص خود  38/1. با افزایش نمره کارورزی ، به میزان (P < 1116/1)شود که از لحاظ آماری معنی دار بود 

در نتیجه بطور کل می توان گفت میزان تامین  . (P = 15/1)تعیین کنندگی ایجاد می شود که از لحاظ آماری معنی دار بود 

دانشجویان و وضعیت انگیزه آنها از حد متوسط بیشتر است اما به تفکیک، میزان تامین نیاز استقالل که الزمه نیازهای روانی 

پرستاری است کمتر از سایر نیازها است در حالی که به منظور پیشرفت عملی دانشجویان باید این نیاز در آنها بهتر تقویت  شیراز

د میزان انگیزه دانشجویان با ورود به ترم های باالتر ، کاهش پیدا می کند در حالی شود. همانطور که نتایج این پژوهش نشان دا

پرستاری است که با جان و زندگی بیماران سروکار دارد. از این رو به نظر می رسد که  شیرازکه داشتن انگیزه از ضروریات 

گیزه دانشجویان و تامین نیازهای روانی آنها و باید در زمینه شناخت ان شیرازدانشکده های پرستاری به خصوص مدرسین این 

ایجاد حس استقالل و شایستگی گام های موثری را بردارند و با دانشجویان روابط مثبت و کارایی را داشته باشند و در حیطه 

د زیرا که اشنبالین نیز در جهت بهبود روابط پرسنل بخش با دانشجویان و ارتقاء جایگاه علمی آنها تالش بیشتری را داشته ب

سایر تحقیقات انجام شده در حیطه آموزش نیز نشان داده است که در صورتی که این سه نیاز روانی در دانشجویان بهتر تامین 

شود میتواند در درونی سازی انگیزه نقش بسیار مهمی داشته باشد و دانشجویانی که در انجام کار خود انگیزه درونی داشته 

 ی به کار های خود پرداخته و در مواجهه با مشکالت در زمینه درسی می تواند موثرتر عمل نمایند.باشند با عالقه بیشتر
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