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Background & Aims: Mindfulness-based interventions are one of the third 

generation or the third wave cognitive-behavioral therapies, which has its roots 

in Buddhism. In other words, these interventions are considered a kind of 

meditation and can reduce stress. The clinical self-efficacy of nursing students 

will enhance their ability to learn nursing concepts and skills. Therefore, the 

present study aimed to determine the effect of mindfulness-based education on 

the students’ clinical self-efficacy.  

Methods: This quasi-experimental study had a sample size of 46 cases who 

were randomly selected from nursing students of Boukan Nursing School and 

divided into two groups of control and intervention. The data were collected 

using a self-efficacy clinical questionnaire for the nursing students. The 

intervention was carried out based on the guidelines of Kabat-Zinn 

mindfulness sessions. Data were analyzed in SPSS software (version 20) 

through descriptive tests and t-test.  

Results: The study revealed that the mean±SD scores of the students’ self-

efficacy after the intervention were 79.92±13.61 and 64.78±16.02 in the 

intervention and control groups, respectively, which shows a statistically 

significant difference between these two groups (P<0.001). Moreover, the 

mean scores of the students’ self-efficacy in the intervention group increased 

from 66.71±15.01 to 79.92±13.61 (P<0.001). 

Conclusion: The attendance of nursing students in mindfulness-based courses 

and workshops has a significant impact on increasing their clinical self-

efficacy. Therefore, not only do these training courses advance the level of 

self-efficacy in students, but also they improve the provision of medical care 

provided to the patients.  
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خودکارآمدی بالینی دانشجویان گاهی بر آآموزش فنون مبتنی بر ذهن ریبررسی تأث

پرستاری
*9، اسماعیل مقصودی9ی آقا ساریقامیشرعلیام، 2، نسیم پرتاش9، موسی آغال9فرزانه سلیمانی

مربی، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه، مراغه، ایران .1

ده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه، مراغه، ایرانمربی، گروه مامایی، دانشک .2

کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری بوکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه، ارومیه، ایران .3

:چکیده

یا موج رفتاری نسل سوم -ی شناختیهادرمانآگاهی یکی از مداخالت مبتنی بر ذهن :هدف و زمینه

ی راهکارها ازجمله؛ به بیانی دیگر، نوعی مراقبه و گرددیبرمسوم است که ریشه آن به آیین بودایی 

کاهش فشار روانی است. خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری موجب ارتقای یادگیری مفاهیم و 

ی مبتنی بر هاشآموز ریتأثمطالعه حاضر با هدف تعیین خواهد شد.  هاآنی پرستاری در هامهارت

آگاهی بر خودکارآمدی بالینی دانشجویان انجام شده است.ذهن

تصادفی  صورتبهنفر حجم نمونه بود که  64تجربی با مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه :بررسی روش

از میان دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری بوکان انتخاب و به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم 

نامه خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری بود. مداخله ی اطالعات شامل پرسشآورجمع شدند. ابزار

با استفاده از  هاداده لیوتحلهیتجزآگاهی کابات زین اجرا شد. مطابق دستورالعمل اجرای جلسات ذهن

 .ی آماری توصیفی و تی مستقل انجام گرفتهاآزمونو  22نسخه  SPSSنرم افراز 

در گروه مداخله بعد از  انیدانشجو ینمرات خودکارآمد نیانگیمتایج این مطالعه نشان داد ن ها:یافته

که در میانگین دو گروه تفاوت آماری  بود 97/46±22/14گروه کنترل و در  22/92±41/13 مداخله

(. همچنین میانگین نمرات خودکارآمدی دانشجویان در گروه مداخله 221/2Pی وجود دارد )داریمعن

 .(221/2Pافزایش یافت ) 22/92±41/13به  91/44±21/11ز ا

آگاهی ی آموزشی فنون مبتنی بر ذهنهاکارگاهو  هادورهحضور دانشجویان پرستاری در  گیری:نتیجه

ی آموزشی عالوه هادورهقابل توجهی در افزایش میزان خودکارآمدی بالینی آنان دارد. برگزاری این  ریتأث

 شدهارائهی هامراقبتباعث توسعه و پیشرفت سطح  تواندیمارآمدی دانشجویان بر ارتقای سطح خودک

به بیماران شود.

 1322 شهریور 23: دریافت تاریخ

 1322 دی 23پذیرش:  تاریخ

 1322 زمستانانتشار:  تاریخ

 ها:واژه کلید
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مقدمه

ی علم ریکارگبهآموزش بالینی دانشجویان پرستاری سبب 

 شود. کیفیت عملکرد بالینی پرستاران نیزپرستاری در بالین می

. در آموزش (1)شود موجب اعتباربخشیدن به علم پرستاری می

تدریجی در بالین بیماران  صورتبهبالینی، دانشجویان پرستاری 

شوند و با همکاری مربی به یادگیری و اجرای حاضر می

. ارائه خدمات (2) پردازندمی اقدامات پرستاری و کسب تجربه

جب ایجاد حس ی مناسب علمی به دانشجویان موهاآموزشو 

ی و موفقیت در اجرای امور محوله به خودباورو  نفساعتمادبه

 .(3)شود شود که از آن با عنوان خودکارآمدی یاد میآنان می

توان با میزان اطمینان دانشجویان در اجرای امور بالینی را می

این  طبق .(6)خودکارآمدی بندورا سنجید  استفاده از نظریه

های خودش در رد بر درک او از توانایینظریه خودکارآمدی ف

 زیآمتیموفق صورتبهکنترل محیط اطراف خود یا انجام کاری 

 . (1، 4)داللت دارد 

در حوزه آموزشی بالینی نیز خودکارآمدی بالینی 

هایشان در دانشجویان به باورهای آنان درخصوص توانایی

البودن به آنان اشاره دارد. با اعطاشدهاجرای امور و تکالیف 

سطح خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری موجب تالش 

ی هامهارتدر مطالعه و یادگیری مفاهیم و  هاآنو استقامت 

. تجربه بالینی عالوه بر اینکه آموزش (9)پرستاری خواهد شد 

ی عملی را دربر دارد، موجب ارتقای هامهارتمفاهیم علمی یا 

 تواندیمشود و درنهایت میخودکارآمدی بالینی دانشجویان نیز 

. (7)ی در پرستاران مشاهده شود احرفهشایستگی  عنوانبه

های انگیزش همچون انتخاب فعالیت، سطح بسیاری از جنبه

 ریتأثی و عواطف فرد تحت ریپذانعطافتالش و پشتکار فرد، 

  .(2، 12)خودکارآمدی است 

ارتقای خودکارآمدی دانشجویان را به سمت اهداف 

های محیطی را دهد و توان مقابله با استرسی سوق میترگبزر

خودکارآمدی بالینی بر عملکرد بالینی  .(11)کند در آنان ایجاد می

مستقل  صورتبهی مراقبت از بیمار هامهارتدانشجویان و 

از طرفی نیز هدف آموزش بالینی افزایش  .(12)دارد  ریتأث

به اهمیت خودکارآمدی . با توجه (13)خودکارآمدی بالینی است 

بالینی در افزایش سطح مراقبتی بیماران، خودکارآمدی بالینی 

موجبات پیشرفت دانشجویان را فراهم آورد. در زمینه  تواندیم

افزایش خودکارآمدی بالینی دانشجویان راهکارهای متعددی 

توان امید به موفقیت را در می هاآنی ریکارگبهوجود دارد که با 

با افزایش میزان بازده  تیدرنهاافزایش داد تا  دانشجویان

های مراقبتی، شاهد گسترش و ارتقای سطح کیفی سالمتی روند

 در جوامع باشیم.

رفتاری نسل -ی شناختیهادرمانبر اساس مطالعات اخیر، 

ی رفتارهای انسان شناختروانهای سوم از عوامل مؤثر بر جنبه

آگاهی یکی از ذهن. مداخالت مبتنی بر اندشده شناخته

رفتاری نسل سوم یا موج سوم است که -ی شناختیهادرمان

. به بیانی دیگر، مداخالت گرددیبرمریشه آن به آیین بودایی 

ی کاهش راهکارها ازجملهآگاهی نوعی مراقبه و مبتنی بر ذهن

که در تعریف آن را هدفمندبودن، متوجه  (16)فشار روانی است 

ه به زمان حال و عدم قضاوت راجع ی خاص بودن، توجاوهیش

بنابراین، دانشجویانی ؛ (11)گیرند به تجربیات آشکار در نظر می

پردازش  ترنانهیبواقع صورتبهآگاهی دارند، حوادث را که ذهن

کنند و توان زیادی در مواجهه با تجربیات و حوادث می

آگاهی به آموزش مبتنی بر ذهن درواقع .(14)متفاوت دارند 

شود نسبت به نشجویان عالوه بر اینکه موجب میدا

ی بالینی و حتی هاآموزشدر روند  آمدهشیپهای موقعیت

ی داشته باشند و نقاط قوت تریمنطقزندگی شخصی خود دید 

شود در ی درک کنند، موجب میخوببهو ضعف خویش را 

تری از های رفتاری سازگارانهپاسخ آمدهشیپمواجهه با شرایط 

آگاهی با افزایش باالرفتن سطح ذهن جهیدرنتدهند. شان خود ن

سطح خودکارآمدی در دانشجویان موجب بهبود شرایط رفاهی 

 . (19، 17)شود و سالمت روانی آنان می

نیز حاکی از آن است که آموزش مبتنی  شدهانجامتحقیقات 

آگاهی رابطه مستقیمی با خودکارآمدی دارد و با افزایش بر ذهن

. مطالعه (12-21)ان خودکارآمدی نیز افزایش خواهد یافت آن میز

Caldwell  نشان داد افزایش  2212و همکاران در سال

. (22)موجب بهبود خودکارآمدی شود  تواندیمآگاهی ذهن

Jacobson  وViko  ی که روی امطالعهبا  2212نیز در سال

 ریثتأی شیمی انجام دادند، ریادگآموزان در یخودکارآمدی دانش

 دییتأآمدی خودکاری را در افزایش ابیخودارزی هامهارتمثبت 

 ریتأثنیز  2212در سال  Tzafrirو  Katan. مطالعه (23)کردند 

آگاهی را در بهبود خودکارآمدی های ذهنمثبت انجام تمرین

و همکاران در  Sundling .(26)نشان داد  شدهاستخدامکارمندان 
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ین نتیجه رسیدند که دانشجویان در مطالعه خود به ا 2219سال 

آگاهی باال، خودکارآمدی بیشتری نیز پرستاری با سطح ذهن

 . (21)دارند 

مثبت  ریتأث 1323 در سالزاده و همکاران مطالعه محمدی

 مبتال زنان جنسی بهبود خودکارآمدی بر آگاهی راذهن آموزش

زارعی و همکاران در  . سلمان(12)پستان نشان داد  سرطان به

 بر مبتنی درمان پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی 1329سال 

 مربیان شغلی خودکارآمدی و شغلی استرس بر آگاهیذهن

آگاهی انجام دادند. نتایج آنان نشان داد آموزش ذهن تربیت

. عزیزی و (22)موجب افزایش خودکارآمدی مربیان شده است 

را  یهیجان خودتنظیمی ایواسطه نقش 1324همکاران در سال 

 دو نوع دیابتی بیماران خودکارآمدی و آگاهیذهن بین رابطه در

یزد بررسی کردند. پژوهش آنان بیانگر اثر مثبت  در شهر

. با توجه به نتایج مطالعات (17)آگاهی بر خودکارآمدی بود ذهن

ی امطالعهمذکور، اهمیت خودکارآمدی در محیط بالین و نبود 

آگاهی بر خودکارآمدی بالینی ذهن در زمینه تأثیر فنون مبتنی بر

منظور بررسی تأثیر آموزش بر آن شدیم مطالعه حاضر را به

آگاهی بر خودکارآمدی بالینی دانشجویان فنون مبتنی بر ذهن

 پرستاری انجام دهیم.

 روش بررسی

آزمون تجربی با طرح پیشپژوهش حاضر یک مطالعه نیمه

شامل تمام های این مطالعه آزمون است. نمونهو پس

نفر بود که واحد  64پرستاری به تعداد  6دانشجویان ترم 

ی پرستاری را در بیمارستان شهید هامهارتکارآموزی اصول و 

 29-1324پور بوکان در نیمسال دوم سال تحصیلی دکتر قلی

گذراندند. معیارهای خروج از مطالعه شامل داشتن سابقه می

ی در پزشکروانی هاماندرهای بالینی و داشتن کار در محیط

داشتن سابقه کار  واسطهبهها اخیر بود. دو نفر از نمونه سال کی

تخصیص  افزارنرمدر بالین از مطالعه خارج شدند و بقیه با 

تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. قبل از 

را تکمیل  نامهتیرضافرم  کنندگانشرکتاجرای طرح 

 کردندشد. 

ی انامهپرسشآوری اطالعات این مطالعه ابزار گرد

شناختی ی بود که قسمت اول شامل اطالعات جمعیتدوقسمت

دانشجویان و قسمت دوم آزمون خودکارآمدی بالینی 

دانشجویان پرستاری بود که دکتر چراغی و همکاران طراحی و 

. کمترین نمره (24)سؤال دارد  22ی کرده بودند و سنجروان

نامه است. این پرسش 72بیشترین نمره و  22خودکارآمدی 

با مقیاس لیکرت در قالب چهار گزینه خیلی کم، کم، زیاد و 

 31تا  22شود. نمره سنجش می 6تا  1خیلی زیاد با نمرات 

خودکارآمدی متوسط به  62تا  32خودکارآمدی خفیف، 

 46تا  16خودکارآمدی متوسط به باال،  13تا  62پایین، 

به باال خودکارآمدی  46شدید و نمره  نسبتاًخودکارآمدی 

( 2222شود. چراغی و همکاران )شدید در نظر گرفته می

اند. روایی ابزار با روش روایی و پایایی ابزار را بررسی کرده

 24/2و پایایی آن با ضریب  93/2ضریب  روایی محتوا با

 سنجیده شده است. 

. شد اجرا مداخله روش مداخله، گروههای نمونه برای

. بود ساعته 2 آموزشی جلسه 7 شامل مداخله انجام روش

آگاهی از ذهن بر مبتنی خودکارآمدی بالینی منظور آموزشبه

 بر مبتنی افزایش خودکارآمدی بالینی آموزش روش

 از ترکیبی روش این. استفاده شد زینکابات آگاهیذهن

 شامل که است مراقبه و آموزیآرامش رفتاری یهاکیتکن

احساسات  وها حس مشاهده توجه، و تنفس کنترل آموزش

 وها آن قضاوت بدون پذیرش ات،احساس این توصیف بدنی،

 یهاتیفعال درخصوص به حال زمان در حضور همراه و افکار

  شود.روزمره می

 بر افزایش خودکارآمدی بالینی مبتنی آموزش جلسات

 دش ارائه گام چندینبر اساس  حاضر پژوهش در آگاهیذهن

 تشکیل ماهیت تشریح .1: است ذیل شرح به آن یهاگام که

 هشیاری، میزان خودکارآمدی بالینی بر تأثیر جلسه،

 آموزش .2 درمان؛ اهداف بیان و وجود ابراز ونفس اعتمادبه

 که عضالتی در آن رهایی و تنش ایجاد طریق از آموزیآرامش

 طریق زا آموزیآرامش آموزش .3 هستند؛ مرتبطها هیجان با

 رهایی-تنش ایجاد طریق ازقبالً  که عضالتی بازخوانی

 در آموزیآرامش تعمیم .6 شدند؛ فراخوانده عضالنی

 آموزش تمرین. 1 روزمره؛ یهاتیفعال و مختلف یهاتیموقع

 مشاهده طریق از فراگیر آگاهی) تنفس مراقبه و تنفس کنترل

 بهمراق و تنفس کنترل آموزش تعمیم. 4 ؛(بدنی یهاحس

 شامل که کامل آگاهیذهن. 9 روزمره؛ یهاتیدر فعال تنفس

 .7 بود؛ 4و  1 ،6 جلساتآموزش  قبل ازجلسه  کوتاه مرور

 اتمام از پس قبل جلسات در ذکرشده موارد یبندجمع

 فنون اجرای روند ماه 1 مدت به مداخله و آموزش جلسات

 طریق تماس تلفنی ازها نمونه توسط آگاهیذهن بر مبتنی
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 . شد پیگیری

خودکارآمدی  نامهپرسشمجدداً  شدهنییتع مدت از پس

. شد تکمیل و گرفت قرارها نمونه اختیار در دکتر چراغی

 و 22 نسخه SPSS آماریافزار نرم با شدهیآورهای جمعداده

  دو، کای استنباطی آمار و توصیفی آماری یهاآزمون

 P<21/2 یداریمعن سطح در زوجی تی و مستقل تی

 اتمام مطالعه از پس پژوهش این در. شدند لیوتحلهیتجز

 مبتنی فنون دوره آموزش یک اخالقی، اصول رعایتمنظور به

 کنترل گروه درکننده شرکت دانشجویان برای آگاهیذهن بر

 برگزار شد.

 هایافته

 62/17نفر ) 12های مطالعه در گروه کنترل بر اساس یافته

درصد( مرد و در گروه مداخله  42/61نفر ) 13درصد( زن و 

درصد( مرد بودند.  67نفر ) 11درصد( زن و  12نفر ) 19

سال و در  14/22±63/1ها در گروه کنترل میانگین سنی نمونه

ها در بود. میانگین معدل نمونه 34/22±71/1گروه مداخله 

 27/11±22/2و در گروه مداخله  12/14±22/1 گروه کنترل

ری کای دو و تی مستقل تفاوت آماری ی آماهاآزمونبود. 

ها در دو گروه ی را بین جنس، سن و معدل نمونهداریمعن

 (.1نشان نداد )جدول 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد میانگین امتیاز خودکارآمدی 

و میانگین  22/41±11/11بالینی در گروه کنترل قبل از مداخله 

بل از مداخله امتیاز خودکارآمدی بالینی در گروه مداخله ق

بود. نتیجه آزمون آماری تی مستقل نشان داد  21/11±91/44

بین دو گروه کنترل و مداخله، میانگین امتیاز خودکارآمدی 

بالینی قبل از مداخله تفاوت معنادار آماری نداشت 

(627/2=P ؛ اما بعد از انجام مداخله، میانگین امتیاز)

و گروه  97/46±22/14خودکارآمدی بالینی گروه کنترل 

بود. نتیجه آزمون آماری تی مستقل  22/92±41/13مداخله 

نشان داد بین میانگین نمرات خودکارآمدی دو گروه کنترل و 

مداخله بعد از مداخله تفاوت معنادار آماری وجود دارد 

(221/2=P 2( )جدول.) 

نتایج نشان داد میانگین نمرات خودکارآمدی بالینی در 

بود و بعد از مداخله  22/41±11/11اخله گروه کنترل قبل از مد

کاهش یافت. نتایج آزمون آماری تی زوجی  97/46±22/14به 

نبود اختالف معنادار آماری در میانگین نمرات  دهندهنشان

. همچنین (=274/2P)گروه کنترل قبل و بعد از مداخله است 

نمرات میانگین خودکارآمدی بالینی در گروه مداخله قبل از 

 22/92±41/13بود و بعد از مداخله به  91/44±21/11 مداخله

 دهندهنشانافزایش پیدا کرد. نتایج آزمون آماری تی زوجی 

وجود اختالف معنادار آماری در میانگین نمرات گروه مداخله 

 (.3)جدول  (=221/2Pقبل و بعد از مداخله است )

 
 1324ه کنترل و مداخله در دانشکده پرستاری بوکان در سال ها در دو گروشناختی نمونهمقایسه مشخصات جمعیت. 9جدول 

 متغیر
 گروه مداخله گروه کنترل

 اسکوئر نتیجه آزمون کای
 درصد تعداد درصد تعداد

 جنسیت
 2X=37/2 22/67 11 42/61 13 مرد

127/2=P 22/12 19 62/17 12 زن 

 متغیر
 گروه مداخله گروه کنترل

 نتیجه آزمون تی مستقل
 معیارانحراف±میانگین معیارانحراف±نگینمیا

 P=47/2 34/22±71/1 14/22±63/1 سن

 P=97/2 27/11±22/2 12/14±22/1 معدل دانشجویان

 
 مقایسه میانگین نمرات خودکارآمدی بالینی دانشجویان گروه کنترل و مداخله قبل و بعد از مداخله. 2جدول 

 متغیر

 خودکارآمدی

 مداخله کنترل
 مستقلآزمون تی 

 معیارانحراف±میانگین معیارانحراف±میانگین

 =627/2P 91/44±21/11 22/41±11/11 قبل مداخله

 =221/2P 22/92±41/13 97/46±22/14 بعد مداخله
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 مقایسه میانگین نمرات خودکارآمدی بالینی دانشجویان قبل و بعد از مداخله در دو گروه کنترل و مداخله. 9جدول 

 متغیر

 مدیخودکارآ

 بعد مداخله قبل مداخله
 آزمون تی زوجی

 معیارانحراف±میانگین معیارانحراف±میانگین

 =274/2P 97/46±22/14 22/41±11/11 کنترل

 >221/2P 22/92±41/13 91/44±21/11 مداخله

 
 بحث

نتایج پژوهش حاضر نشان داد در دو گروه کنترل و 

ت آماری شناختی تفاومداخله از نظر متغیرهای جمعیت

معناداری وجود ندارد؛ بنابراین، نتیجه مطالعه حاکی از آن است 

که اختالف معنادار آماری نمرات خودکارآمدی بالینی بین دو 

آگاهی گروه کنترل و مداخله در اثر آموزش فنون مبتنی بر ذهن

 بوده و از متغیرهای دموگرافیک متأثر نبوده است.

نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از آن است که 

 ریتأثآگاهی بر خودکارآمدی بالینی آموزش فنون مبتنی بر ذهن

( درباره 2212و همکاران ) Caldwell با مطالعهدارد. این یافته 

دانشجو در طول یک ترم تحصیلی همسو بود. مطالعه  144

Katan  ت روی کارمندان یک شرک 2212و همکاران در سال

نیز  2219در سال  Sundlingنیز نتایج مشابهی داشت. مطالعه 

نشان داد دانشجویانی که سطح باالی خودکارآمدی دارند، از 

های عزیزی و . یافته(21) اندبودهآگاهی باالیی نیز برخوردار ذهن

نیز  1323زاده در سال و محمدی 1324 در سالهمکاران 

. این در حالی (17، 12)نتایجی همسو با مطالعه حاضر داشت 

که روی دانشجویان دکترای  McCannاست که در مطالعه 

شناسی و مدیریت آموزشی با سه گروه مداخله صورت روان

گرفته بود که تعداد جلسات مداخله در هر سه گروه متفاوت 

آگاهی و خودکارآمدی ارتباطی یافت بود، بین مداخالت ذهن

 .(29)نشد 

فر از دانشجویان نشان داد مداخله ن 29روی  Firthمطالعه 

منفی و کاهشی قابل  ریتأث تواندیم مدتیطوالنآگاهی در ذهن

توجهی بر خودکارآمدی داشته باشد. مداخله این مطالعه 

شده بود و مداخله در به فایل صوتی ضبط دادنگوش صورتبه

در مطالعه صناعی و  .(27)محیط خارج از دانشگاه انجام شد 

که روی زنان مبتال به سرطان پستان  1324ر سال همکاران د

معناداری  ریتأثآگاهی و خودکارآمدی انجام گرفت، بین ذهن

های شخصیتی مشاهده نشد. همچنین نشان داده شد که ویژگی

های اجتماعی و است. حمایت مؤثرافراد بر خودکارآمدی آنان 

د غیر قابل انکاری در بهبو ریتأثها نیز منبع این حمایت

 .(22) خودکارآمدی داشت

آگاهی به دانشجویان موجب ی مبتنی بر ذهنهاآموزش

نسبت به زمان حال و وقایع زمان حال  هاآنافزایش آگاهی 

کردن به اهداف خاصی که پیش شود. دانشجویان با توجهمی

و رویدادهای  زاتنشهای رو دارند، در مقابل موقعیت

کنند و رفتارهای ی میریگمیتصممنطقی  صورتبه آمدهشیپ

عدم قضاوت  درواقع .(14)دهند ی از خود نشان میاسازگارانه

ها را شود افراد هیجانهای مختلف موجب میدر موقعیت

خوب یا بد و بدون ارزیابی اولیه درک کنند؛  صورتبه

 طورهمانشود ، به تجربیات اجازه داده میگریدیعبارتبه

شود که در اجرای وظایف می باشند که هستند و نتیجه آن

شود که آگاهانه عمل کنند. در این حالت گفته می صورتبه

 . (32)سطح خودکارآمدی در دانشجویان باال رفته است 

توانایی انجام امور  صرفاًپرستاری شغلی است که در آن 

ها، ارزش زمانهمی ریکارگبهمحوله کافی نیست، بلکه 

ی پرستاری هامراقبتای ها برای اجرها و مهارتنگرش

ضروری است. خودکارآمدی بالینی عاملی است که موجب 

 القای خودکارآمدی بادرواقع . (31)شود تحقق این هدف می

 پرستاری دانشجویان در یخودباور ونفس اعتمادبه حس

 کسب جهت در آنان انگیزه و تالش میزان افزایش موجب

آگاهی موجب ی ذهناهمهارت .(32) شودمی باالتر علمی مراتب

شود و آنان را به سمت پیشرفت خودکارآمدی دانشجویان می

آگاهی به دهد. به بیانی دیگر، ذهنپیشرفت و موفقیت سوق می

کردن رفتارهای سازگارانه به جای آموزد با جایگزینافراد می

. با (22، 33)ناسازگارانه، میزان کارایی خویش را افزایش دهند 

با گذراندن مراتب آموزشی  جیتدربهدانشجویان توجه به اینکه 

دهند، شوند و ساختارهای جامعه را تشکیل میوارد جامعه می

آگاهی ی مبتنی بر ذهنهامهارتاز لحاظ روانی و  کهیدرصورت

در درجات باالتری باشند، به سطوح باالیی از خودکارآمدی نیز 

 دست خواهند یافت. 
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ی احرفهعلوم پزشکی و با توجه به اینکه دانشجویان 

باید به عوامل  ارتباط تنگاتنگی با سالمت افراد جامعه دارند،

آگاهی افزاینده سطوح خودکارآمدی همچون آموزش ذهن

ی مربوط به هامهارتویژه توجه شود و الزم است که  طوربه

با تحصیل دانشجویان پرستاری به آنان آموزش  توأمآگاهی ذهن

ها ارتقای سطح کیفی این آموزش داده شود؛ زیرا نتیجه

ی بیمارستانی خواهد بود. با توجه به اینکه ازجمله هامراقبت

ی پژوهش حاضر تعداد کم اعضای هاتیمحدود نیترمهم

شود مطالعات دیگر با تعداد نمونه نمونه آن است، پیشنهاد می

بیشتر و همچنین با تفکیک رشته تحصیلی دانشگاهی و 

ت انجام شود؛ زیرا نتایج حاصل از این های متفاوبندیترم

ی آموزشی بسیار هایزیربرنامه در تواندیممطالعات 

 باشد. کنندهکمک

 گیرینتیجه

آگاهی با خودکارآمدی دانشجویان بالینی ارتباط ذهن

آگاهی دانشجویان باعث مستقیمی دارد. افزایش میزان ذهن

 صورتبهه شود کی آنان میخودباورو  نفساعتمادبهافزایش 

 عنوانبهها که و بعد هایکارآموزخودکارآمدی بالینی طی 

 شود.شوند در آنان مشاهده میپرستار مشغول به کار می

 ها در بالینکاربرد یافته

 ذهن بر مبتنی فنون آموزش مطالعه، این نتایج اساسبر

 مثبت اثر پرستاری دانشجویان بالینی خودکارآمدی بر آگاهی

 روشی عنوانبه تواندمی فنون این آموزش بنابراین ؛دارد

 دانشجویان بالینی خودکارآمدی افزایش برای ایمداخله

 کاربرد درمانی و آموزشی مراکز در پرستاران حتی و پرستاری

 پرستاری خدمات کیفیت افزایش تواندمی هم آن نتیجه و داشته

 ایمنی افزایش و پرستاری خطاهای کاهش بیماران، به مراقبتی و

 .  باشد بیماران

 مالحظات اخالقی

در این مطالعه دانشجویان با رضایت شخصی در مطالعه 

ی هاآموزشمثبت  ریتأثشرکت کردند و با توجه به 

ها به گروه کنترل دکارآمدی، در پایان پژوهش این آموزشخو

 نیز ارائه شد.

 حامی مالی

 پزشکی علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات محترم معاونت

 مالی حمایت طرح این از ارومیه درمانی بهداشتی خدمات و

 .اندداشته

 مشارکت نویسندگان 

 نگارش و اجرا طراحی، مراحل همه در نویسندگان همه

 .اندداشته شرکت مطالعه این

 تعارض منافع

 نتایج انتشار در منافعی تعارض گونههیچ نویسندگان

 . ندارند مقاله این قالب در مطالعه

 تشکر و قدردانی

خاطر وسیله از دانشجویان دانشکده پرستاری بوکان بهبدین

مشارکت در این پژوهش و همچنین معاونت محترم پژوهشی 

ارومیه برای حمایت در تصویب این  دانشگاه علوم پزشکی

سپاسگزاری  1326-2-33-1427طرح تحقیقاتی به شماره 

 کنیم.می
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