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مقطع  انيدانشجواي  بر خودپنداره حرفه يهيتوج-يبرنامه آموزش تأثير
 يپرستار يكارشناس

  
  *طرقي  عباس حيدري؛ الهه شكوهي

  
 

  چكيده
اي  و عملكرد حرفه تفكر، تكامل نقش يو بر چگونگ است اي فرد حرفه كيدرك فرد از خود به عنوان  ،اي خودپنداره حرفه: مقدمه

مطرح  يدر رشته پرستار ژهيبه و يدر آموزش عال يهدف جهان كيباال بردن خودپنداره به عنوان  ر،ياخ يها در سال. دارد تأثير يو
 يپرستار يمقطع كارشناس انيدانشجواي  بر خودپنداره حرفه يهيتوج- يبرنامه آموزش تأثير نييمطالعه با هدف تع نيلذا، ا. شده است
  .ديانجام گرد
مشهد كه در  يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يدانشكده پرستار يپرستار يكارشناس يدانشجو 50 ،يتجربي  مطالعه كي يط: ها روش

 ميو شاهد تقس يتجرب به دو گروه يتصادف صيبودند انتخاب و به روش تخص ليمشغول به تحص 90-91 يلياول سال تحص مسالين
 ليبالفاصله و سه هفته بعد از مداخله تكم ،يمطالعه را قبل از ارائه برنامه آموزش يها پرسشنامهپژوهش در هر دو گروه،  يواحدها. شدند
 يرا به صورت هفتگ يهيتوج-يجلسه آموزش 6 يو گروه تجرب يپرستار يمعمول در دوره كارشناس يها گروه شاهد تنها آموزش. نمودند

دو  انسيوار زيگيري مكرر و آنال با اندازه انسيوار زيآنال مستقل،ي ت يآمار هاي آزمونها از  داده ليو تحل هيتجز جهت .دنمودن افتيدر
  .استفاده شد طرف
، بالفاصله )5/169±4/26(در مراحل قبل  پنداره پرستاري ميانگين نمره خود نيب يمعنادارمطالعه، تفاوت  يها افتهيبر اساس : نتايج

تفاوت در  نيكه ا ي، در حال)P≥003/0( دمشاهده گردي نمره 216از  )4/184±6/25(و سه هفته بعد) 40/178±6/22(بعد از مداخله 
نمره خودپنداره در مراحل بعد از مداخله شده  نيانگيم شيكه انجام مداخله باعث افزا بيرتت نيبد). P=65/0(نبود  معنادارگروه شاهد 

  .ديمشاهده گرد يدر بعد خودپنداره عموم اي، ابعاد خودپنداره حرفه انيدر م رييتغ نيتر بيش ن،يهمچن. بود
از حرفه  يمثبت ريو تصو شوند مي يزري طرح يپرستار انيدانشجواي  جهت تكامل حرفه نيكه با اهداف مع ييها آموزش: گيري نتيجه
  .گردد يپرستار انيدانشجواي  خودپنداره حرفه شيمنجر به افزا توانند مي ند،ينما مي ارائه يپرستار
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تفكر، تكامل نقش، رفتار و  يو بر چگونگ است اي حرفه
اي  هر تجربهتقريباً ). 3تا1(دارد تأثير يواي  عملكرد حرفه

). 4(قرار دهد تأثيرخودپنداره را تحت  تواند مي يدر زندگ
خدمات  ،يآمادگ ،يدانشگاه ستميچون س يعوامل

هستند كه بر  ياز جمله موارداي  و رشد حرفه يموزشآ
  ). 5(هستند مؤثرفرد اي  خودپنداره حرفه

به عنوان  رانيباال بردن خودپنداره فراگ ر،ياخ يها سال در
در ). 6(مطرح شده است يهدف مهم در آموزش عال كي
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 ازين يمختلف برخ يها و حرفه يدانشگاه يها رشته انيم
رشته  ان،يم نيدارند كه در ا يبه خودپنداره باالتر

. برخوردار است يخاص گاهيلحاظ از جا نياز ا يپرستار
آن  تياست كه اهم يپرستاران مفهوماي  حرفه هخودپندار

قضاوت  يچگونگ يو بررس) 7(ابدي مي شيهر روز افزا
 نياز محقق ياريآنها توسط بساي  حرفه پرستاران از خود

 يخوب بودن روانشناخت قتيدر حق). 3(شده است تأكيد
مهم در آموزش و  ياز اجزا يكي يپرستار انيدانشجو

 ازين يپرستار انيدانشجو. )8(است ندهيرشد پرستاران آ
خودپنداره  ككه رشد ي مثبت دارند، چرااي  به خودپنداره

 يكار طيمح كي اتتأثير ليسالم منجر به تعداي  حرفه
 جهيدرك از خود باال و در نت). 9(گردد مي پراسترس

 پرستار يمهم برا يژگيو كيمثبت اي  حرفه تيهو
در  يينقش به سزا دپندارهخو ن،يعالوه برا ).10(است
فرد داشته و به نوبه خود عملكرد فرد  تيهو گيري شكل

پرستاران با  قتيدر حق). 11(دهد مي قرار تأثيررا تحت 
مثبت و  يخودپنداره سالم، مراقبت از مددجو را در جهت

مراقبت از  ف،مقابل، پرستاران با خودپنداره ضعي در
). 12(دهند مي قرار تأثيرتحت  يمددجو را به طور منف

نفس،  منجر به كاهش عزت نييپااي  خودپنداره حرفه
 تيو در نها يمراقبت يخطاها شيترك حرفه، افزا شافزاي

 يارائه شده پرستار يها مراقبت تيفيو ك تيكاهش كم
باال بودن خودپنداره در  نيهمچن). 13(خواهد شد
فاكتور توانمندكننده در جهت  كعنوان ي پرستاران به

عمل كرده و  ،و خوب بودناي  حرفه يها تيموفق شيفزاا
كننده منجر به كاهش  عامل محافظت كيبه عنوان 
  ).14(شود مي فرسودگي
 كياغلب به عنوان  يپرستار انيدانشجو نييپا خودپنداره

تصور كه پرستاران از  نيو ا )3(مشكل گزارش شده است
است  يطوالن يمدت زمان برند، مي رنج نييخودپنداره پا

 مطرح يپرستاراي  حرفه يها كه توسط گروه
از سطوح  يپرستار انيدانشجو قتيدر حق). 15(شود مي

 رنجاي  حرفه ارزشي و خود نفس به از اعتماداي  شكننده
كه پرستاران  تيشوك مواجه با واقع). 16(برند مي
 يناش قتيدر حق دهد، مي قرار تأثيررا تحت  التحصيل فارغ

نتايج ). 6(است نفس آنان فس و عزتن به از فقدان اعتماد

خودپنداره  طحنشان داد س رانيدر ا اريپسي  مطالعه
 انيدانشجو رينسبت به سا يپرستار انيدانشجو يعموم

اي  مطالعه جينتا نيهمچن). 17(است تر نييپا يعلوم پزشك
 ينشان داد كه سطح خودپنداره عموم سيدر انگل
در سال سوم نسبت به سال اول  يپرستار انيدانشجو

 افتهيكاهش  نيانگياز سطح متر  نييپا يزانبه مي ها آن
انجام شد،  يكه در كره جنوباي  در مطالعه). 18(ستا

 انياز آن بود كه خودپنداره باال تنها در م يحاك جينتا
 12سال سن و  35از  شيكه ب شود مي دهيد يپرستاران

افراد  نيبود كه ا يدر حال نيسال سابقه كار داشتند و ا
 ليمورد مطالعه را تشك تيدرصد جمع 6تنها 

  ). 19(دادند مي
تكامل خودپنداره در پرستاران و  يبه بررس ازين رغم يعل

در جهت  ييها ياستراتژ جاديو ا يپرستار انيدانشجو
 نياز محقق ، تنها تعداد اندكيها باال بردن خودپنداره آن

مهم  يژگيو نيدر ارتباط با ا يبه انجام مطالعات يپرستار
  ). 15و6(اند پرداخته

 كي تأثيرقبل و بعد،  يگروه كيبا طرح اي  مطالعه يط در
بهبود  يتحت عنوان دوره آموزش يبرنامه آموزش

)wellness course (اي  سطح خودپنداره حرفه روي بر
قرار  يمورد بررس يدختر سال دوم پرستار انيدانشجو

 شيبرنامه منجر به افزا نينشان داد ا جيگرفت و نتا
 ري، اما در ساشدهاي  حرفه دارهاز ابعاد خودپن يبعض

منجر به  زين ينكرده و در موارد جاديا يرييابعاد تغ
گرچه  ).9(ابعاد شده است يكاهش خودپنداره در برخ

جزو  استفاده از ابزار تخصصي مرتبط با هدف پژوهش
گردد، اما عدم  مي نكات مثبت مطالعه مذكور محسوب

پژوهش  دهايوجود گروه شاهد و نيز محدود نمودن واح
يي ها به دانشجويان دختر سال دوم از جمله محدوديت

ي ها افتهتواند اعتبار داخلي و تعميم پذيري ي مي است كه
  . را با چالش مواجه سازداين مطالعه 

بر خودپنداره  مسأله آموزش حل تأثيرديگري،  محققين
مطالعه دو گروهه  كي يرا در ط يپرستار اندانشجوي

 يپرستار يدانشجو 54 يبر رو آزمون پس–آزمون پيش
حضرت  ييو ماما يسال دوم دانشكده پرستار

پژوهش  نيا جينتا. نمودند يبررس رازشي) س(فاطمه
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به روش  مسأله حل يها تمثبت آموزش مهار تأثير ديمو
 يپرستار انيبر سطح خودپنداره دانشجو گروهي بحث
  ). 20(بود
 مهيمطالعه ديگري در كشور تركيه كه به صورت ن طي

دانشجوي پرستاري اجرا گرديد،  39و بر روي  تجربي
 رييبر تغ يآموزش پرستار هتاثير جلسات معارفه در دور

دوره  يدر ط ياز رشته پرستار انيدرك دانشجو
 جيبر طبق نتا ؛مورد بررسي قرار گرفت ها آن يآموزش

مطالعه، وجود جلسات معارفه در دوره آموزش  نيا
به  ياز پرستار انيدانشجو مبر فه يمثبت تأثير يپرستار
  ).21(حرفه داشته است كيعنوان 
 كه آموزش خود را شروع يزمان يپرستار انيدانشجو

و ) 21(ندارند يدر ارتباط با پرستار يدانش كاف كنند مي
در  يآموزش رسم زيخود ن ليدوره تحص ياغلب در ط

، لذا )18(نندبي نمي خود از رشد درك يارتباط با چگونگ
 يكه در دوره آموزش پرستار يكالس يها تيفعال يطراح

از  ،گردد مي انيش خودپنداره دانشجويمنجر به افزا
  ).22(است برخوردار ياديز تياهم
مقاالت موجود در  يكه پس از بررس ييآن جا از
 نيچن تأثيركه اي  مطالعه ،يپژوهش-يعلم يها گاهيپا

 انيدانشجواي  را بر سطح خودپنداره حرفه يمداخالت
نشد و با توجه به  افتي د،ينما يبررس رانيدر ا يپرستار
ارتقاي به منظور  ييها تيكه در انجام فعال يضرورت

 احساس يپرستار انيدر دانشجواي  حرفهخودپنداره 
برنامه  تأثير يبررس"مطالعه با هدف  نيشود، ا مي

 انيدانشجواي  بر خودپنداره حرفه يهيتوج-يآموزش
 يدر دانشگاه علوم پزشك "يپرستار يمقطع كارشناس
از خودپنداره مانند  يبرنامه بر ابعاد نيا. مشهد انجام شد

 خود از درك يارتقاو اي  حرفه يها ارزش سازي يدرون
  .دارد تأكيد يپرستار انيدانشجو

  
  ها روش

با طرح دو گروهه  يمطالعه تجرب كيپژوهش  نيا
مقطع  انيدانشجو هيكل. است آزمون پس- آزمون پيش

دانشكده ) سوم تا هفتم يها از ترم( يپرستار يكارشناس
مشهد كه در  يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يپرستار

 ليمشغول به تحص 90-91 يلياول سال تحص مسالين
به منظور . دادند مي ليتشكپژوهش را  نيبودند، جامعه ا

حجم نمونه، با در نظر گرفتن مطالعات مشابه و با  نييتع
نفر در هر  19تعداد  ،ها نيانگياستفاده از فرمول اختالف م

 =x2= 2/161, x1= 73/19, s2 ,7/178( ديگرد نييگروه تع
04/19, s1= 84/0, Z1-β = 96/1Z1-α/2=( .در نظر گرفتن  با

نفر در هر  25 يينمونه، حجم نمونه نها زشياحتمال ر
و توان % 95 نانياطم بيضر(گروه در نظر گرفته شد 

نفر از  50نمونه پژوهش شامل  ب،يترت نيبد%). 80آزمون
در  ليمشغول به تحص يپرستار يكارشناس انيدانشجو

شركت در مطالعه اعالم  يمختلف بود كه برا يها ترم
پژوهشگر در انتخاب آنها ابتدا  يبرا. كرده بودند يآمادگ

شد و پس از توضيحات الزم  كالس ها حاضر مي
در مطالعه داشتند،  كتبه شر ليكه تما يانيدانشجو
 صيشده و سپس با استفاده از روش تخص ييشناسا
به دو )و زوج فرد( ييشماره دانشجو يو از رو يتصادف

 يارهاياز جمله مع. شدند ميو شاهد تقس يگروه تجرب
 زيبه شركت در مطالعه و ن ليمطالعه، تما نيورود به ا

ترم سوم تا  يليتحص يها از ترم يكيدانشجو بودن در 
 انيعدم حضور دانشجو. بود يپرستار يسهشتم كارشنا

سبب  يهيو توج ياز دو جلسه از برنامه آموزش شيدر ب
 نيابزار مورد استفاده در ا. ديگرد مي آنها از نمونه خروج

 Nurse( يه پرستارخودپندار پرسشنامهپژوهش شامل 

Self Concept Questionnaire( پرسشنامه، و 
  . بود مشخصات فردي

 نيكه توسط كو يخودپنداره پرستار پرسشنامه
)Cowin (قرار  تأييدآن مورد  ييايو پا ييو روا ،يطراح

گرفته است، ابتدا توسط پژوهشگران ترجمه وسپس، در 
قرار گرفت تا از  يسينفر مسلط به زبان انگل كي ارياخت

 نيا. رديو اصالح قرار گ ينظر صحت ترجمه مورد بررس
اي  نهيشش گز اسيدر مق سؤال 36پرسشنامه شامل 

مخالفم، نسبتاً موافقم، نسبتاً موافقم، موافقم، كامالً ( كرتيل
 يكه برا است 1تا  6با نمره  )مخالفمكامالً خالفم، م

 يخودپنداره عموم: بعد خودپنداره شامل 6 يبررس
همكاران، ارتباط، دانش  نيمراقبت، ارتباطات ب ،يپرستار
 سؤال 6 يبعد دارا ره(شده است  يطراح يو رهبر
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 پرسشنامه نيحداقل نمره قابل كسب در ا ن،يبنابرا). است
 )خودپنداره باال( 216و حداكثر ) فخودپنداره ضعي( 36

ابزار از  نيا ينسخه فارس ييروا نييجهت تع). 16(است
صورت كه پرسشنامه  نيمحتوا استفاده شد؛ به ا ييروا

دانشكده  علمي هيأت يعضانفر از ا 10 اريمذكور در اخت
قرار گرفته و پس از منظور نمودن  ييو ماما يپرستار

 يها در ترم انينفر از دانشجو 15 نياصالحات الزم، ب
خواسته شد تا ابهامات  ها شده و از آن عيمختلف توز

پس از اصالحات مشخص  ند؛موجود را مشخص نماي
 ره اردر اختيمجدداً  پرسشنامه ان،يشده توسط دانشجو

 تأييدمورد داً مجدقرار گرفته و  يعلم اتينفر عضو ه 10
نسخه ترجمه  ييايپا زانيم نييبه منظور تع. قرار گرفت

مذكور  پرسشنامه ،يارخودپنداره پرست پرسشنامهشده 
قرار گرفت و سپس  يپرستار ينفر دانشجو 15 اردر اختي

 پرسشنامهكل  ييايكرونباخ پا يآلفا بيبا استفاده از ضر
مشخصات پرسشنامه ). α=91/0(قرار گرفت  تأييد ردمو
 ،يدر مورد مشخصات فرد سؤال 36 يحاو يفرد

تاهل،  تيشامل سن، جنس، وضع( يو شغل يخانوادگ
 ،يليبودن، محل سكونت، ترم تحص يمحل تولد، بوم

رتبه كنكور،  ،يليسابقه افت تحص ،يمعدل، سابقه مشروط
رشته، انتخاب  بنحوه انتخا پلم،يكنكور، نوع د هيسهم

رشته، درآمد  رييبه تغ ليتما ،يليآگاهانه رشته تحص
پدر و مادر، تعداد  التيخانواده، شغل پدر و مادر، تحص

خواهران و برادران، شغل  التيخواهر و برادر، تحص
خواهران و برادران، وجود فرد پرستار در خانواده، 

اشتغال، محل  تيبا فرد پرستار، وضع يارتباط خانوادگ
 يپرستار انيدانشجو) يو تجربه كار پرستار اشتغال

  . بود
 هيكل يخصوص روش كار، ابتدا اهداف مورد نظر برا در

جهت شركت در  ها شده و از آن حيپژوهش تشر يواحدها
 نيهمچن. آگاهانه و مكتوب گرفته شد تطرح رضاي

داده  ناناطمي ها محرمانه بودن اطالعات به آن رامونيپ
در ارتباط با انجام  زيگروه شاهد ن انيبا دانشجو. شد

 يهيتوج-يبرنامه آموزش ياجرا رامونياقدامات الزم پ
، صحبت ها آن ليو در صورت تما مطالعه انيپس از پا

  .شد

در  ها پرسشنامه، ها داده آوري خصوص روش جمع در
برنامه توسط هر دو گروه  مرتبه اول، قبل از اجراي

- يسپس برنامه آموزش. شد ليو شاهد تكم يتجرب
 يپژوهش طراح انيكه جلسات آن توسط مجر يهيتوج

بار به  كيهر هفته  اي، قهيدق 90جلسه  6شده بود، به مدت 
  : دياجرا گرد ريشرح ز
   يحرفه پرستار يها و ارزش گاهيجا: اول جلسه
 يحرفه و معرف كيو مشخصات  فيتعر: دوم جلسه

  حرفه كيبه عنوان  يپرستار
  پرستاراي  حرفه يها نقش: سوم جلسه
و  يبه حرفه پرستار يجهان دگاهيد: چهارم جلسه
  در مقابل حرفه يفرد يها تيمسئول
و آموزش اي  باال بردن خودپنداره حرفه: پنجم جلسه
  آن يها از روش يكعنوان ي به يارتباط يها مهارت
  پرستار خوب بود كي توان مي چگونه: ششم جلسه

 دينفر از اسات كيو  قيتحق ميجلسات با حضور ت نيا
بحث را بر عهده  يكه در هر جلسه ارائه تخصص گريد

در هر جلسه، ابتدا به صورت . شد مي ليداشت تشك
به موضوعات مورد  انيپرسش و پاسخ توجه دانشجو

و سپس با استفاده از  ديگرد مي نظر آن جلسه جلب
 دياسات زا يكينكات مهم توسط  ،يحيروش توض

بحث و جلسه به صورت نهايتاً مطرح، و  الذكر فوق
 يجلسات سع نيدر ا. ديگرد مي پرسش و پاسخ دنبال

هر جلسه، نگرش  يعالوه بر آموزش محتو ديگرد مي
 جاديا انيدر دانشجو ينسبت به حرفه پرستار يمثبت
اي  و حرفه يمنظور و عالوه بر مطالب علم نيبد. گردد

از  يكوتاه يها پيكل ق،يتحق ميارائه شده توسط ت
مقام  ،ينيحضرت امام خم(كشور  نيسخنان مسئول

 يها كه در مناسبت) يجمهور استيو ر يمعظم رهبر
ارائه  يپرستار رامونيمختلف از جمله روز پرستار پ

از  يسخنان برخ نيهمچن. شد مي بود، پخش دهيگرد
 زين يدر مورد پرستار ييعالمه طباطبا ريبزرگان نظ

 گاهيجا ميترس .گرفت مي قرار ريو تفس حثمورد ب
 كشورها ريدر سا يمتنوع پرستار يها مناسب و نقش

 هيكل. گرفت مي صورت ديبر اساس تجارب اسات نيز
و  يدانشكده پرستار يها از كالس يكيجلسات در 
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 ليبعد از ظهر تشك 7تا  5مشهد و از ساعت  ييماما
محل و ساعت مذكور، فراهم نمودن  نتخابعلت ا. ديگرد

. افراد گروه در جلسات بوده است يامكان حضور تمام
 انيدانشجو ،يگروه تجرب يجلسات برا يبرگزار يدر ط

معمول خود در دوره  يها از كالس ريگروه شاهد به غ
 يآموزش يها دوره ايجلسات و  ،يآموزش پرستار

  .نكردند افتيرا در يمازاد
 يبه ذكر است كه پروتكل مداخله در شورا الزم
مشهد و  ييو ماما يدانشكده پرستار يليتكم التيتحص
و به  يدانشگاه بررس يپژوهش يدر شورا نيهمچن
  .ديرس بيتصو

 پرسشنامهمجدداً  ،يهيتوج-يبرنامه آموزش يبعد از اجرا
 زيجلسات و ن انيبالفاصله بعد از پا خودپنداره پرستاري

و  يگروه تجرب انيسه هفته بعد از آن، توسط دانشجو
  . شد ليشاهد تكم

 SPSS-11.5افزار  از نرم ها داده ليو تحل هيتجز جهت
 زيآنال مستقل، يت يآمار يها از آزمون. استفاده شد

 دو طرف انسيوار زيمكرر و آنال گيري با اندازه انسيوار
نمرات دو گروه قبل از  نيانگيم سهيمقا يبرا بيبه ترت

خودپنداره هر گروه در ي  نمره نيانگيم راتييغمداخله، ت
 نيارتباط ب يو بررس گيري هزمختلف اندا سه مرحله

استفاده اي  نهيو زم يفرد يرهايخودپنداره با متغ راتييتغ
  .شد

  
  نتايج

 يواحدها يسن نيانگيمطالعه، م يها افتهيبر اساس 
از ) نفر 30(درصد  60سال بود؛  54/20±27/1پژوهش 

 36. مذكر بودند) نفر 20(درصد  40مؤنث و  ها آن
 20پژوهش ترم سوم،  از واحدهاي) نفر 18(درصد 
ترم ) نفر 10(درصد  20ترم چهارم، ) نفر 10(درصد 
) نفر 6(درصد  12 وترم ششم ) نفر 6(درصد  12پنجم، 

 .ترم هفتم بودند

پژوهش، در ابتدا با استفاده از  يخصوص هدف اصل در
نمره  نيانگيم) يگروه نيب سهيمقا(مستقل  يآزمون ت

و سپس با  سهيمقا گريكديدو گروه با ي  خودپنداره
مكرر  گيري با اندازه انسيوار زياستفاده از آزمون آنال

نمره خودپنداره هر  راتييتغ) گروهي درون سهيمقا(
 ،يگروه نيبي  سهيدر مقا. گرفت ارقر ليگروه مورد تحل

دو گروه مداخله و كنترل از  نينشان داد كه ب ها افتهي
قبل از مداخله  ينظر ميانگين نمره خودپنداره پرستار

ي  سهيدر مقا). P=97/0(وجود نداشت  يمعنادارتفاوت 
 گيري با اندازه انسيوار زيآزمون آنال ،يدرون گروه

پنداره  نمره خود ينميانگ نيمكرر نشان داد كه ب
در مرحله قبل از مداخله، بعد از مداخله و سه  پرستاري

اختالف ) يشيبه صورت افزا( يهفته بعد در گروه تجرب
كه  ي، در حال)F= 014/8و P≥003/0(بوده است  معنادار

) P=65/0( نبودمعنادار اختالف  نيدر گروه شاهد ا
 ).1جدول (

نمره خودپنداره و انحراف معيار  نيانگيم سهيمقا: 1جدول 
مورد مطالعه در مراحل  يها گروه انيدانشجو يپرستار

  گيري مختلف اندازه
  گروه تجربي گروه شاهد  گيرياندازهزمان

  5/169±4/26 8/169±8/24  قبل از مداخله
  40/178±6/22  92/167±7/27 بعد از مداخله
  4/184±6/25  9/169±6/25  سه هفته بعد

 نتيجه آزمون
65/0 = P 

360/0 F= 

003/0 P≤  
 014/8 F=  

  
اي  دهد، خودپنداره حرفه مي كه جدول نشان گونه همان

) يهيتوج-يبرنامه آموزش( يدر گروه تجرب انيدانشجو
نمره و سه هفته بعد از  9/8در مرحله بعد از مداخله 

 يداشته است كه از نظر آمار شينمره افزا 9/14مداخله 
وجود  يشيدر گروه شاهد افزا كه حالي در ،معنادار است

  .استنداشته 
ابعاد مختلف  يرپذي تأثير يخصوص چگونگ در

 ها افتهي ،يهيتوج-ياز برنامه آموزشاي  خودپنداره حرفه
نمره خودپنداره در  نيانگيم ،ينشان داد كه در گروه تجرب

ابعاد، در هر دو مرحله بعد از مداخله نسبت به  يتمام
 افتهي شيافزا يمعنادارمرحله قبل از مداخله به صورت 

 ،يكه در گروه شاهد، به جز در بعد رهبر ياست، در حال
. گردد نمي مشاهده يمعنادار راتييابعاد تغ ريدر سا
در بعد  ،يدر گروه تجرب رييتغ نيتر بيش نيهمچن

مشاهده شده است كه در مرحله  يخودپنداره عموم
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نمره و سه هفته بعد از مداخله  2بالفاصله بعد از مداخله 
  ).2جدول (داشته است  شيزانمره اف 2/3
دو  انسيوار زيو با استفاده از آزمون آنال ها افتهيطبق  بر

تاهل، ترم  تيجنس، وضع يرهايمتغ نيطرفه در ب
 رييبه تغ ليتما ،يليانتخاب آگاهانه رشته تحص ،يليتحص

و عالقه به رشته  يرشته، علت انتخاب رشته پرستار
رشته اثر متقابل  رييبه تغ ليتما ريتنها متغ ،يليتحص

 رينمره خود پنداره داشت و سا راتييتغ بر يمعنادار
نمره  راتييتغ زانيبا م يمعنادارارتباط  رهايمتغ

  .)3جدول(نداشتند يخودپنداره پرستار
  

هاي مورد مطالعه در مراحل مختلف  نمره ابعاد خودپنداره پرستاري دانشجويان گروه و انحراف معيار مقايسه ميانگين: 2جدول 
 گيري اندازه

  خودپنداره ابعاد
 )است 36نمره هر بعدحداكثر (

 يمعنادار  سه هفته بعد  بعد از مداخله  قبل از مداخله گروه
  مقدار آماره

  )F(آزمون 
 P  093/0=911/0  6/26±2/5  7/26±9/6 3/26±9/5  شاهد  خودپنداره عمومي 

  P  922/6≥008/0  4/30±5/5  2/29±7/4  2/27±6/6  تجربي  
  P  313/2=110/0 2/27±4/4  0/28±6/4  8/28±8/4  شاهد   مراقبت

  P  806/8≥001/0  8/30±9/3  8/29±8/3  4/28±5/4  تجربي  
  P  182/0=788/0  5/28±1/5  7/28±1/5  9/28±4/4  شاهد   بين همكارانارتباط 

  P  883/4≥021/0  2/31±1/5  2/30±2/4  8/28±5/4  تجربي  
  P  763/3=30/0 2/29±7/4  5/29±7/4  7/29±5/4  شاهد   ارتباط

  P  441/3≥040/0 2/31±6/4  5/30±3/4  5/29±5/4  تجربي  
  P  121/1=334/0  4/29±8/4 2/29±1/4  1/29±5/4  شاهد  دانش

  P  694/5≥011/0  8/31±9/3  0/31±1/3  3/29±2/5  تجربي  
  P  875/5≥005/0  1/29±5/5  7/25±2/6  8/26±7/5  شاهد   رهبري

  P  939/4≥021/0 0/29±9/6  7/27±1/6  3/26±3/5  تجربي  
  

 
 
 

  مورد مطالعه يها در گروه يفرد يها ريبر حسب متغ ينمره خودپنداره پرستارو انحراف معيار نيانگيم راتييتغ سهيمقا :3جدول

  متغير

  نتيجه آزمون  كل  گروه شاهد  گروه تجربي

  تعداد
  )درصد(

ميانگين 
انحراف (

  )معيار

  تعداد
  )درصد(

ميانگين 
انحراف (

  )معيار

  تعداد
  )درصد(

ميانگين 
  اثر متقابل  اثر متغير  اثر گروه  )انحراف معيار(

  مؤنث  جنس
  مذكر

14 (56) 9/24±78/19  16 (64) 3/12±75/1  30 (60) 9/20±17/10  105/0P= 

26/36 F=  
203/0P=  
13/9F= 

632/0P=  
232/0F= 11 (44) 1/21±45/9  9 (36) 10±44/3 -  20 (40) 9/17±65/3  

ترم 
  تحصيلي

 =007/0P  88/7±9/15 (36) 18  37/2±6/12 (32) 8  10/12±6/17 (40) 10  سوم

93/14F= 

425/0P= 

22/1F= 

678/0P= 

581/0F= 10/4±3/11 (20) 10  80/0±1/12 (20) 5  40/7± 7/10 (20) 5  چهارم  
  50/11±1/33 (20) 10  - 2±3/7 (16) 4  50/20±1/41 (24) 6  پنجم
  - 67/1±9/17 (12) 6  - 25/11±4/11 (16) 4  50/17±6/10 (4) 2  ششم
  33/15±8/15 (12) 6  75/6±5/8 (16) 4  50/32±12 (4) 2  هفتم

 =168/0P  90/8±8/20 (82) 41  055/0±36/10 (72) 18  83/15±3/24 (92) 23  مجرد  تاهل

75/13F=  
446/0P= 

40/1F=  
681/0P= 

171/0F= 44/1±8/13 (18) 9  - 57/0±21/15 (28) 7  50/8±1/2 (4) 2  متاهل  
انتخاب 
  آگاهانه

 =033/0P  66/6±2/20 (70) 35  - 10/0±8/11 (76) 19  69/14±1/25 (64) 16  بلي

6/381F= 

525/0P= 

852/0F= 

893/0P= 

018/0F= 67/9±6/19 (30) 15  17/0±9/11 (24) 6  22/16±5/21 (36) 9  خير  
تمايل به 
  تغيير رشته

 =346/0P  18/7±6/23 (34) 17  - 27/4±3/12 (44) 11  17/28±9/25 (24) 6  بلي

743/2F= 

762/0P= 

154/0F= 

032/0P= 

893/4F= 75/7±9/17 (66) 33  14/3±2/10 (56) 14  16/11±7/21 (76) 19  خير  
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علت 
تخاب نا

رشته 
  پرستاري

 =115/0P  91/1±1/14 (22) 11  - 71/3±2/10 (28) 7  75/11±9/15 (16) 4  تصادفي/اجباري

913/2F= 

488/0P= 

030/1F= 

583/0P= 

762/0F= 80/18±5/28 (20) 10  3±6/11 (16) 4  33/29±4/32 (24) 6  موقعيت شغلي  
  45/5±5/15 (22) 11  20/2±8/8 (20) 5  17/8±20 (24) 6  خدمت رساني
  27/2±5/21 (26) 13  - 33/7±11 (28) 7  80/13±18 (24) 6  عالقه شخصي

  70/13±4/14 (10) 5  19±6/5 (8) 2  33/11±18 (12) 3  ساير
عالقه به 

رشته 
  تحصيلي

 =086/0P  7±7/22 (8) 4  - 50/3±5/3 (8) 2  50/17±2/33 (8) 2  كم

720/4F= 

703/0P=  
422/0F= 

411/0P= 

906/0F= 80/8±3/22 (62) 31  - 53/0±8/12 (68) 17  14/20±3/26 (56) 14  متوسط  
  10/5±8/13 (30) 15  20/2±2/10 (24) 6  10/7±16 (36) 9  زياد

  
  بحث

 يهيتوج-يبرنامه آموزش تأثير نييمطالعه با هدف تع نيا
 يمقطع كارشناس انيدانشجواي  بر خودپنداره حرفه

حاصل  يها افتهيبر اساس . است دهيانجام گرد يپرستار
بر خودپنداره  يهيتوج-يپژوهش، برنامه آموزش نياز ا

. مثبت داشته است تأثيرمورد مطالعه  انيدانشجواي  حرفه
 -يكه در برنامه آموزش يانيكه دانشجو بيترت نيبد

برنامه سطح  انيشركت نموده بودند در پا يهيتوج
گرچه، به . را نشان دادنداي  حرفهي  از خودپنداره يباالتر

 يها يدر بررس يمشابهدقيقاً ي  لحاظ نوع مداخله، مطالعه
 يها افتهينشد، اما  يابيباز قيقتح ميبه عمل آمده توسط ت

 ير مداخالت را در جهت ارتقايكه سا يمطالعات
 يها افتهاند، ي پرستاران انجام دادهاي  حرفهي  خودپنداره

 توان مي دهند كه مي نموده و نشان تأييدمطالعه حاضر را 
سطح خودپنداره  يهيتوج -يآموزش يها برنامه يبا اجرا
 نيدر ا. ديرا ارتقا بخش يپرستار انيدانشجواي  حرفه
انجام شده توسط هنسل و  تبه مطالعا توان مي راستا
 ن،يالت يكايدر آمر) Hensel & Stoelting( نگياستولت
اشاره  هيو كارائوز در ترك ران،يو همكاران در ا يمعطر
  ). 21و20و9(نمود
 انيبا مرب انيمعتقدند كه تعامل دانشجو نياز محقق يبرخ

آنها بر  يبرا يآموزش يها دوره يو برگزار يپرستار
 يمثبت داشته و موجب ارتقا تأثيرآنان اي  تكامل حرفه
 انيب نيهمچن. گردد مي ها و خودپنداره آناي  تصور حرفه

با اصالح دوره آموزش اي  رشد حرفه نيا كنند مي
 سازي و آمادهاي  تكامل حرفه يبر رو تمركزبا  يپرستار
و ) Milisen( لسنيم). 5(گردد مي تيتقو انيدانشجو
 مؤثر يبرنامه آموزش كيكه  كنند مي مطرح زين همكاران

همگام با  ديبا يپرستار انيدانشجواي  بر خودپنداره حرفه
از . برود شياز مطالب مهم و مرتبط پ انيادراك دانشجو

كه اي  انتقال تجارب حرفه يو چگونگ سينحوه تدر يطرف
پرستار نقش  كيبه عنوان  انيدر تكامل و بلوغ دانشجو

 نيا توان مي بيترت نيبد). 23(است تياهم يدارند، دارا
با اهداف  ييها نمود كه چنانچه آموزش گيري جهينت گونه

اي  شده به منظور تكامل حرفه نييتع شيمشخص و از پ
را به  شوند و پرستاري يزري طرح يتارپرس انيدانشجو
 حرفه مستقل با دامنه دانش و عملكرد باال نشان كيعنوان 
اي  خودپنداره حرفهارتقاي منجر به  تواند مي دهند،

  . گردد يپرستار انيدانشجو
مطالعه، برنامه  نيحاصل از ا يها افتهياساس  بر

 انيدانشجو يبر خودپنداره عموم يهيتوج-يآموزش
 افتهيفوق با  افتهي. مثبت داشته است تأثيرمورد مطالعه 
دوره  كي يكه به بررس و همكاران يمطالعه معطر

بر خودپنداره  مسألهتحت عنوان آموزش حل  يآموزش
پرداخته بود تطابق  يارپرست انيدانشجو يعموم
معتقد است كه خودپنداره ) Randle(راندل ). 20(دارد
 نيشكننده بوده و ا يپرستار انيدانشجو يعموم

 يكشمكش جادياشكننده منجر به  يخودپنداره عموم
 يدارا ياگر و يكه حتاي  گونه به گردد، مي در فرد يداخل

افت  ثباع جيباشد به تدر زين ييباالاي  خودپنداره حرفه
موضوع  نيلذا توجه به اثرات مخرب ا. آن خواهد شد

از  يكيكه  بيترت ني، به ااست ييباال تياهم يدارا
 ت،يموقع نيا تيريبه منظور مد يكاربرد يها ياستراتژ

و فراهم نمودن  يدر دوره آموزش پرستار رييتغ جاديا
سازنده كه  يها روش يريادگي يبرا ييها فرصت

داده  شيرا افزا يپرستار انيدانشجو يخودپنداره عموم
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مثبت توانمندشان اي  حرفه تيو آنان را در جهت حفظ هو
  ). 18(است برخوردار ييبه سزا تيسازد، از اهم

پژوهش، برنامه  نيحاصل از ا يها افتهياساس  بر
اي  خودپنداره حرفه "يبعد مراقبت"بر  يهيتوج-يآموزش
در  نيا. مثبت داشته است تأثيرمورد مطالعه  انيدانشجو

 & Hensel نگياست كه در مطالعه هنسل و استولت يحال

Stoelting)  (قابل  رييخودپنداره تغ يبعد مراقبت
در ). 9(مداخله نداشته است ياز اجرا دبعاي  مالحظه

خودپنداره، پر واضح است  يبعد مراقبت يخصوص ارتقا
پرستار  كيآنچه كه  يكه مراقبت به عنوان عمل اصل

امر مراقبت  بيترت نيبه ا. شود مي شناخته دهد مي انجام
 در يستيبوده و با يحرفه پرستار يتخصص بعد

برنامه . رديقرار گخاص  مورد توجه يآموزش يها برنامه
امر مهم  نيبر محور ا زيمطالعه ن نيا يهيو توج يآموزش
و نگرش  يآگاه يارتقا قيو توانست از طر ديبنا گرد
 طهيمراقبت، ح گاهيدر خصوص مفهوم و جا انيدانشجو
در  كه يدر حال. ارتقا دهد زيخودپنداره را ن يمراقبت

 ها طهيح ريسا يبر رو تر بيش نگيمطالعه هنسل و استولت
 ،يو داروشناس هيهمچون تغذ( يو فراتر از حوزه پرستار

 موضوع نيكار شده است، كه ا) نيگزيطب مكمل و جا
خودپنداره در  يبعد مراقبت يتواند عامل عدم ارتقا مي

مطرح نمود كه  گونه نيا توان مي لذا،. مطالعه مذكور باشد
عمل اي  گونه بتوان به يآموزش مهبرنا كي يچنانچه در ط

دانش  يها طهيدر ح تر بيش يپرستار انيكه دانشجونمود 
  .عمل خواهند كردتر  موفق ابند،يارتقا  يو عملكرد پرستار

- ينشان داد كه برنامه آموزش نيمطالعه همچن يها افتهي
 انيدانشجواي  خودپنداره حرفه يبر بعد ارتباط يهيتوج

 جيفوق با نتا افتهي. مثبت داشته است تأثيرمورد مطالعه 
كه ) Hensel & Stoelting( نگيمطالعه هنسل و استولت
 يبعد ارتباط ،يبرنامه آموزش ينشان داد پس از اجرا

مورد مطالعه به صورت  انيدانشجو يپرستار خودپنداره
 زين مؤثرارتباط ). 9(مطابقت دارد افت،ي شيافزا يمعنادار

قرار  تأكيدمورد  يدر پرستار يعامل اساس كيبه عنوان 
 يها ارائه مراقبت يگرفته است و به عنوان شرط الزم برا

رسد جلسات  مي به نظر. گردد يمحسوب م مارياز ب يفيك
مطالعه عالوه بر  نيارائه شده در ا يهيو توج يوزشآم

 يرا برا يفرصت ،يارتباط در پرستار گاهيجا نييتب
آموزش و  قيشركت كنندگان فراهم نموده است تا از طر

و  يارتباط يها مهارت ،يبحث گروه وهيبه ش يريادگي
  . ارتقا بخشند زيخود را ن يفرد نيب

 شينشان دهنده افزا ،يرهبر طهينمرات ح نيانگيم سهيمقا
 هيدر توج. است و شاهد يدر هر دو گروه تجرب يمعنادار

در گروه  يرهبر طهينمره ح شيافزا يعني ر،ييتغ نيا
به  يرهبر يها اعتقاد دارند مهارت نيمحقق يشاهد، برخ

 و انتظار) 6(شود مي و در طول زمان حاصل جيتدر
پرستار به  كيگذر زمان و كسب تجربه، اعتماد  اب رود مي

و  بيترت نيبه ا). 3(ابدي شيخود افزا يرهبر يها ييتوانا
و تسلط  ييآشنا شيبا گذر زمان و افزا كه يياز آنجا
محل  يمارستانيو ب يآموزش طيبه مح انيدانشجو
را  يو رهبر يتيريبهبود عملكرد مد توان مي آنها، ليتحص

در  يرهبر طهينمره ح يارتقا ذاانتظار داشت، ل
 يعيامر طب كيگروه شاهد در مطالعه حاضر  انيدانشجو
بعد از  نيا يارتقا توان نمي گر،ياز طرف د. رسد مي به نظر

ا با ر يگروه تجرب انيدانشجواي  خودپنداره حرفه
نسبت داد و  يهيتوج-يصراحت به برنامه آموزش

برنامه بر  نيا ياثربخش نهيدر زم يتر بيش يها يبررس
همچنين .است ازيمورد ناي  خودپنداره حرفه يبعد رهبر

پژوهشگران سعي نمودند با توجيه كامل گروه تجربي از 
انتقال و تبادل اطالعات به گروه شاهد جلوگيري نمايند 

وجود احتمال تبادل اطالعات بين دو گروه ولي با اين 
   .وجود داشت كه خارج از كنترل پژوهشگران بود

به  يتجرب كيطرح كالس كيدر مطالعه حاضر از  گرچه
 نيقبل و بعد استفاده شده است و ا يصورت دو گروه

اما  د،يآ مي از نقاط قوت مطالعه به حساب يكيموضوع 
اثرات  يانجام مطالعه امكان بررس يزمان تيمحدود
را فراهم نكرده ) از سه هفته شيب(مدت مداخله  يطوالن
در جهت  يمطالعات بعد گردد مي شنهاديلذا پ ؛است
بر  يهيتوج يمدت برنامه آموزش ياثرات طوالن يبررس

با توجه به  نيهمچن. نديتمركز نما انيخودپنداره دانشجو
انجام شده در خصوص  مطالعه نيمطالعه اول نيا اين كه
بر خودپنداره  يهيتوج ياثرات برنامه آموزش يبررس

 گردد مي شنهاديپ ،است رانيدر ا يپرستار انيدانشجو



  يپرستار انيدانشجو اي بر خودپنداره حرفه يهيو توج يبرنامه آموزش ريتأث  عباس حيدري و همكار
 

http://ijme.mui.ac.ir   491/  )6( 1393/14شهريور / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

و با حجم نمونه  ها دانشكده ريدر سا ،يگريمطالعات د
 مطالعه نيا يها افتهي يو اعتباربخش تيجهت تقو تر بيش

  .رديصورت گ
  

  گيري نتيجه
كه با اهداف  ييها گرفت آموزش جهيتوان نت مي به طور كل

 طرح يپرستار انيدانشجواي  مشخص جهت تكامل حرفه
را با دامنه دانش،  يو حرفه پرستار شوند مي يزري

 دهد، مي نشان يقيعملكرد و استقالل آن به شكل حق
 انيدانشجواي  خودپنداره حرفه شيمنجر به افزا تواند مي

تواند بر  مي امر به نوبه خود نيا. گردد يپرستار
در نهايت رشته و  نيا نالتحصيال فارغاي  حرفه تيصالح

داشته  يمثبت تأثير يپرستار يها ارائه مراقبت تيفيك
 كيموضوع در قالب ارائه  نيا گردد مي شنهاديلذا، پ. باشد

 يدوره كارشناس يبرنامه درس يدرس مجزا در بازنگر
نظام  كهاين با توجه به . رديمورد توجه قرار گ يپرستار

تقريباً و  است متمركز رانيدر كشور ا يآموزش پرستار
 به نظر كنند، مي يرويآموزش پ يبرا يكسانياز برنامه 

 زين ها دانشكده ريمطالعه بتواند در سا نيا جيرسد نتا مي

  . رديمورد استفاده قرار گ
  قدرداني

ارشد  يمقطع كارشناس يلينامه تحص انيمقاله از پا نيا
مشهد استخراج شده  يدانشگاه علوم پزشك يپرستار
دانشگاه علوم  يطرح مصوب معاونت پژوهش(است 
لذا ). 8/4/90مورخ  89969مشهد با كد  يپزشك

دانند مراتب تقدير و  مي نويسندگان مقاله برخود الزم
دانشگاه  يپژوهشن معاونت مسؤوالتشكر خود را از 

 ييجراو ا يمال يها تيمشهد به خاطر حما يعلوم پزشك
 يدكتر محمدتق ياز جناب آقا نيهمچن. نديابراز نما

رضا ديدكتر حم يو جناب آقا مشاور محترم آمار يشاكر
. گردد مي و تشكر ريمشاور محترم طرح تقد انيآقامحمد

 روهاستاد محترم گ ،ياز سركار خانم دكتر مرجانه فوالد
دكتر  يو جناب آقا كايدانشگاه تگزاس آمر يپرستار

به عنوان مدرس  يمظلوم كه در جلسات آموزش درضايس
در . دگرد مي ينمودند، سپاسگزار يهمراه قيتحق ميبا ت
از تمامي دانشجويان مشاركت كننده در طرح كه  ت،ينها

 انجام اين مطالعه بدون همكاري آنان ميسر نبود، تشكر
  .گردد مي
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Abstract 
 
Introduction: Professional self-concept is the individual's perception of self as a professional person and it 
affects his/her thinking, role development, and professional function. In recent years, improving self-concept 
has been discussed as a global aim in higher education, especially in nursing discipline. Thus, this study was 
conducted to examine the effect of an educational-orientation program on professional self-concept of 
bachelor nursing students. 
Methods: Through an experimental study in 2011-2012 academic years, 50 bachelor nursing students of 
Mashhad University of Medical Sciences were selected and randomly assigned into experimental and control 
groups. Study subjects in two groups completed the study questionnaires before the educational program, at 
the end, and three weeks after the intervention. The control group just received the usual training of nursing 
courses and the experimental group participated in six sessions of educational-orientation program, weekly. 
Data was analzed using T test,ANOVA with repeated measures and two-way ANOVA.  
Results: According to the findings, a significant difference was observed between the average scores of 
nursing self-concept before intervention (169.5±26), immediately after the intervention (178.4±22.6), and 
three weeks after the intervention (184.4±25.6) in the experimental group out of 216 (P≤0.003); this is while 
this difference was not statistically significant in control group (P=0.651). So, the educational-orientation 
program had increased the average self-concept score in experimental group. Also the maximal changes in 
professional self-concept aspects were observed in the general self-concept dimension. 
Conclusion: The educational-orientation programs that are organized with given objectives for professional 
development of nursing students and represent a positive picture of nursing profession can improve 
professional self-concept of nursing students. 
 
Keywords: Self-concept, nursing self-concept, professional self-concept, nursing students, educational-
orientation program, nursing. 
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