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

Available Online: Mar 2021

Results: The study revealed that the mean±SD scores of the students’ selfefficacy 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
Keywords:
Clinical Self-Efficacy,
Mindfulness, Nursing Student

and workshops has a significant impact on increasing their clinical selfefficacy. 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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بررسی تأثیر آموزش فنون مبتنی بر ذهنآگاهی بر خودکارآمدی بالینی دانشجویان
پرستاری
9
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 ،نسیم پرتاش

 ،امیرعلی آقا ساریقامیش ،9اسماعیل مقصودی
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 .1مربی ،گروه پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه ،مراغه ،ایران
 .2مربی ،گروه مامایی ،دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه ،مراغه ،ایران
 .3کارشناس ارشد پرستاری ،دانشکده پرستاری بوکان ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه ،ارومیه ،ایران

تاریخ دریافت 23 :شهریور 1322
تاریخ پذیرش 23 :دی 1322
تاریخ انتشار :زمستان 1322

چکیده:
زمینه و هدف :مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی یکی از درمانهای شناختی-رفتاری نسل سوم یا موج
سوم است که ریشه آن به آیین بودایی برمیگردد؛ به بیانی دیگر ،نوعی مراقبه و ازجمله راهکارهای
کاهش فشار روانی است .خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری موجب ارتقای یادگیری مفاهیم و
مهارتهای پرستاری در آنها خواهد شد .مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزشهای مبتنی بر
ذهنآگاهی بر خودکارآمدی بالینی دانشجویان انجام شده است.
روش بررسی :مطالعه حاضر یک پژوهش نیمهتجربی با  64نفر حجم نمونه بود که بهصورت تصادفی
از میان دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری بوکان انتخاب و به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم
شدند .ابزار جمعآوری اطالعات شامل پرسشنامه خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری بود .مداخله
مطابق دستورالعمل اجرای جلسات ذهنآگاهی کابات زین اجرا شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از
نرم افراز  SPSSنسخه  22و آزمونهای آماری توصیفی و تی مستقل انجام گرفت.
یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد میانگین نمرات خودکارآمدی دانشجویان در گروه مداخله بعد از
مداخله  92/22±13/41و در گروه کنترل  46/97±14/22بود که در میانگین دو گروه تفاوت آماری
معنیداری وجود دارد ( .)P2/221همچنین میانگین نمرات خودکارآمدی دانشجویان در گروه مداخله
از  44/91±11/21به  92/22±13/41افزایش یافت (.)P2/221

کلید واژهها:
خودکارآمدی بالینی،

نتیجهگیری :حضور دانشجویان پرستاری در دورهها و کارگاههای آموزشی فنون مبتنی بر ذهنآگاهی

دانشجوی پرستاری،

تأثیر قابل توجهی در افزایش میزان خودکارآمدی بالینی آنان دارد .برگزاری این دورههای آموزشی عالوه

ذهنآگاهی

بر ارتقای سطح خودکارآمدی دانشجویان میتواند باعث توسعه و پیشرفت سطح مراقبتهای ارائهشده
به بیماران شود.

*نویسنده مسئول:
اسماعیل مقصودی
نشانی :گروه پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه ،مراغه ،ایران
پست الکترونیک:
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مقدمه
آموزش بالینی دانشجویان پرستاری سبب بهکارگیری علم

وجود دارد که با بهکارگیری آنها میتوان امید به موفقیت را در

پرستاری در بالین میشود .کیفیت عملکرد بالینی پرستاران نیز

دانشجویان افزایش داد تا درنهایت با افزایش میزان بازده

موجب اعتباربخشیدن به علم پرستاری میشود ( .)1در آموزش

روندهای مراقبتی ،شاهد گسترش و ارتقای سطح کیفی سالمتی

بالینی ،دانشجویان پرستاری بهصورت تدریجی در بالین بیماران

در جوامع باشیم.

حاضر میشوند و با همکاری مربی به یادگیری و اجرای

بر اساس مطالعات اخیر ،درمانهای شناختی-رفتاری نسل

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

سوم از عوامل مؤثر بر جنبههای روانشناختی رفتارهای انسان

و آموزشهای مناسب علمی به دانشجویان موجب ایجاد حس

شناخته شدهاند .مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی یکی از

اعتمادبهنفس و خودباوری و موفقیت در اجرای امور محوله به

درمانهای شناختی-رفتاری نسل سوم یا موج سوم است که

آنان میشود که از آن با عنوان خودکارآمدی یاد میشود (.)3

ریشه آن به آیین بودایی برمیگردد .به بیانی دیگر ،مداخالت

میزان اطمینان دانشجویان در اجرای امور بالینی را میتوان با

مبتنی بر ذهنآگاهی نوعی مراقبه و ازجمله راهکارهای کاهش

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

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

نظریه خودکارآمدی فرد بر درک او از تواناییهای خودش در

شیوهای خاص بودن ،توجه به زمان حال و عدم قضاوت راجع
()11

کنترل محیط اطراف خود یا انجام کاری بهصورت موفقیتآمیز

به تجربیات آشکار در نظر میگیرند

داللت دارد (.)1 ،4

که ذهنآگاهی دارند ،حوادث را بهصورت واقعبینانهتر پردازش

در حوزه آموزشی بالینی نیز خودکارآمدی بالینی

؛ بنابراین ،دانشجویانی

میکنند و توان زیادی در مواجهه با تجربیات و حوادث
()14

دانشجویان به باورهای آنان درخصوص تواناییهایشان در

متفاوت دارند

اجرای امور و تکالیف اعطاشده به آنان اشاره دارد .باالبودن

دانشجویان عالوه بر اینکه موجب میشود نسبت به

سطح خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری موجب تالش

موقعیتهای پیشآمده در روند آموزشهای بالینی و حتی

و استقامت آنها در مطالعه و یادگیری مفاهیم و مهارتهای

زندگی شخصی خود دید منطقیتری داشته باشند و نقاط قوت

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

و ضعف خویش را بهخوبی درک کنند ،موجب میشود در

مفاهیم علمی یا مهارتهای عملی را دربر دارد ،موجب ارتقای

مواجهه با شرایط پیشآمده پاسخهای رفتاری سازگارانهتری از

خودکارآمدی بالینی دانشجویان نیز میشود و درنهایت میتواند

خود نشان دهند .درنتیجه باالرفتن سطح ذهنآگاهی با افزایش

بهعنوان شایستگی حرفهای در پرستاران مشاهده شود (.)7

سطح خودکارآمدی در دانشجویان موجب بهبود شرایط رفاهی

بسیاری از جنبههای انگیزش همچون انتخاب فعالیت ،سطح

و سالمت روانی آنان میشود (.)19 ،17

تالش و پشتکار فرد ،انعطافپذیری و عواطف فرد تحت تأثیر
خودکارآمدی است (.)2 ،12

 .درواقع آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی به

تحقیقات انجامشده نیز حاکی از آن است که آموزش مبتنی
بر ذهنآگاهی رابطه مستقیمی با خودکارآمدی دارد و با افزایش

ارتقای خودکارآمدی دانشجویان را به سمت اهداف

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

بزرگتری سوق میدهد و توان مقابله با استرسهای محیطی را

 Caldwellو همکاران در سال  2212نشان داد افزایش

در آنان ایجاد میکند ( .)11خودکارآمدی بالینی بر عملکرد بالینی

ذهنآگاهی میتواند موجب بهبود خودکارآمدی شود (.)22

دانشجویان و مهارتهای مراقبت از بیمار بهصورت مستقل

 Jacobsonو  Vikoنیز در سال  2212با مطالعهای که روی

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

خودکارآمدی دانشآموزان در یادگیری شیمی انجام دادند ،تأثیر

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

مثبت مهارتهای خودارزیابی را در افزایش خودکارآمدی تأیید

بالینی در افزایش سطح مراقبتی بیماران ،خودکارآمدی بالینی

کردند ( .)23مطالعه  Katanو  Tzafrirدر سال  2212نیز تأثیر

میتواند موجبات پیشرفت دانشجویان را فراهم آورد .در زمینه

مثبت انجام تمرینهای ذهنآگاهی را در بهبود خودکارآمدی

افزایش خودکارآمدی بالینی دانشجویان راهکارهای متعددی

کارمندان استخدامشده نشان داد ( Sundling .)26و همکاران در

فرزانه سلیمانی و همکاران .فنون مبتنی بر ذهن آگاهی و خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری
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سال  2219در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که دانشجویان

خودکارآمدی  22و بیشترین نمره  72است .این پرسشنامه

پرستاری با سطح ذهنآگاهی باال ،خودکارآمدی بیشتری نیز

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

دارند (.)21

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

مطالعه محمدیزاده و همکاران در سال  1323تأثیر مثبت

خودکارآمدی خفیف 32 ،تا  62خودکارآمدی متوسط به

آموزش ذهنآگاهی را بر بهبود خودکارآمدی جنسی زنان مبتال

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

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

خودکارآمدی نسبتاً شدید و نمره  46به باال خودکارآمدی

سال  1329پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر

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

ذهنآگاهی بر استرس شغلی و خودکارآمدی شغلی مربیان

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

تربیت انجام دادند .نتایج آنان نشان داد آموزش ذهنآگاهی

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

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

سنجیده شده است.

همکاران در سال  1324نقش واسطهای خودتنظیمی هیجانی را

برای نمونههای گروه مداخله ،روش مداخله اجرا شد.

در رابطه بین ذهنآگاهی و خودکارآمدی بیماران دیابتی نوع دو

روش انجام مداخله شامل  7جلسه آموزشی  2ساعته بود.

در شهر یزد بررسی کردند .پژوهش آنان بیانگر اثر مثبت

بهمنظور آموزش خودکارآمدی بالینی مبتنی بر ذهنآگاهی از

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

روش آموزش افزایش خودکارآمدی بالینی مبتنی بر

مذکور ،اهمیت خودکارآمدی در محیط بالین و نبود مطالعهای

ذهنآگاهی کاباتزین استفاده شد .این روش ترکیبی از

در زمینه تأثیر فنون مبتنی بر ذهنآگاهی بر خودکارآمدی بالینی

تکنیکهای رفتاری آرامشآموزی و مراقبه است که شامل

بر آن شدیم مطالعه حاضر را بهمنظور بررسی تأثیر آموزش

آموزش کنترل تنفس و توجه ،مشاهده حسها و احساسات

فنون مبتنی بر ذهنآگاهی بر خودکارآمدی بالینی دانشجویان

بدنی ،توصیف این احساسات ،پذیرش بدون قضاوت آنها و

پرستاری انجام دهیم.

افکار همراه و حضور در زمان حال بهخصوص در فعالیتهای

روش بررسی

روزمره میشود.

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمهتجربی با طرح پیشآزمون

جلسات آموزش افزایش خودکارآمدی بالینی مبتنی بر

و پسآزمون است .نمونههای این مطالعه شامل تمام

ذهنآگاهی در پژوهش حاضر بر اساس چندین گام ارائه شد

دانشجویان ترم  6پرستاری به تعداد  64نفر بود که واحد

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

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری را در بیمارستان شهید

جلسه ،تأثیر خودکارآمدی بالینی بر میزان هشیاری،

دکتر قلیپور بوکان در نیمسال دوم سال تحصیلی 29-1324

اعتمادبهنفس و ابراز وجود و بیان اهداف درمان؛  .2آموزش

میگذراندند .معیارهای خروج از مطالعه شامل داشتن سابقه

آرامشآموزی از طریق ایجاد تنش و رهایی آن در عضالتی که

کار در محیطهای بالینی و داشتن درمانهای روانپزشکی در

با هیجانها مرتبط هستند؛  .3آموزش آرامشآموزی از طریق

یک سال اخیر بود .دو نفر از نمونهها بهواسطه داشتن سابقه کار

بازخوانی عضالتی که قبالً از طریق ایجاد تنش-رهایی

در بالین از مطالعه خارج شدند و بقیه با نرمافزار تخصیص

عضالنی فراخوانده شدند؛  .6تعمیم آرامشآموزی در

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

موقعیتهای مختلف و فعالیتهای روزمره؛  .1تمرین آموزش

اجرای طرح شرکتکنندگان فرم رضایتنامه را تکمیل

کنترل تنفس و مراقبه تنفس (آگاهی فراگیر از طریق مشاهده

کردندشد.

حسهای بدنی)؛  .4تعمیم آموزش کنترل تنفس و مراقبه

ابزار گردآوری اطالعات این مطالعه پرسشنامهای

تنفس در فعالیتهای روزمره؛  .9ذهنآگاهی کامل که شامل

دوقسمتی بود که قسمت اول شامل اطالعات جمعیتشناختی

مرور کوتاه جلسه قبل از آموزش جلسات  1 ،6و  4بود؛ .7

دانشجویان و قسمت دوم آزمون خودکارآمدی بالینی

جمعبندی موارد ذکرشده در جلسات قبل پس از اتمام

دانشجویان پرستاری بود که دکتر چراغی و همکاران طراحی و

جلسات آموزش و مداخله به مدت  1ماه روند اجرای فنون

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

مبتنی بر ذهنآگاهی توسط نمونهها از طریق تماس تلفنی
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بالینی در گروه کنترل قبل از مداخله  41/22±11/11و میانگین

پیگیری شد.
پس از مدت تعیینشده مجدداً پرسشنامه خودکارآمدی

امتیاز خودکارآمدی بالینی در گروه مداخله قبل از مداخله

دکتر چراغی در اختیار نمونهها قرار گرفت و تکمیل شد.

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

دادههای جمعآوریشده با نرم افزار آماری  SPSSنسخه  22و

بین دو گروه کنترل و مداخله ،میانگین امتیاز خودکارآمدی

آزمونهای آماری توصیفی و آمار استنباطی کای دو،

بالینی قبل از مداخله تفاوت معنادار آماری نداشت

تی مستقل و تی زوجی در سطح معنیداری P>2/21

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

تجزیهوتحلیل شدند .در این پژوهش پس از اتمام مطالعه

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

بهمنظور رعایت اصول اخالقی ،یک دوره آموزش فنون مبتنی

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

بر ذهنآگاهی برای دانشجویان شرکتکننده در گروه کنترل

نشان داد بین میانگین نمرات خودکارآمدی دو گروه کنترل و

برگزار شد.

مداخله بعد از مداخله تفاوت معنادار آماری وجود دارد

یافتهها

(( )P=2/221جدول .)2

بر اساس یافتههای مطالعه در گروه کنترل  12نفر (17/62

نتایج نشان داد میانگین نمرات خودکارآمدی بالینی در

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

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

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

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

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

نشاندهنده نبود اختالف معنادار آماری در میانگین نمرات

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

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

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

نمرات میانگین خودکارآمدی بالینی در گروه مداخله قبل از

بود .آزمونهای آماری کای دو و تی مستقل تفاوت آماری

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

معنیداری را بین جنس ،سن و معدل نمونهها در دو گروه

افزایش پیدا کرد .نتایج آزمون آماری تی زوجی نشاندهنده

نشان نداد (جدول .)1

وجود اختالف معنادار آماری در میانگین نمرات گروه مداخله

نتایج مطالعه حاضر نشان داد میانگین امتیاز خودکارآمدی

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

جدول  .9مقایسه مشخصات جمعیتشناختی نمونهها در دو گرو ه کنترل و مداخله در دانشکده پرستاری بوکان در سال 1324
گروه کنترل

متغیر
جنسیت

گروه مداخله

نتیجه آزمون کای اسکوئر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد

13

61/42

11

67/22

X2=2/37

زن

12

17/62

19

12/22

P=2/127

گروه کنترل

گروه مداخله

میانگین±انحرافمعیار

میانگین±انحرافمعیار

سن

22/14±1/63

22/34±1/71

P=2/47

معدل دانشجویان

14/12±1/22

11/27±2/22

P=2/97

متغیر

نتیجه آزمون تی مستقل

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

مداخله

متغیر

میانگین±انحرافمعیار

میانگین±انحرافمعیار

قبل مداخله

41/22±11/11

44/91±11/21

P=2/627

بعد مداخله

46/97±14/22

92/22±13/41

P=2/221

خودکارآمدی

آزمون تی مستقل
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جدول  .9مقایسه میانگین نمرات خودکارآمدی بالینی دانشجویان قبل و بعد از مداخله در دو گروه کنترل و مداخله
قبل مداخله

بعد مداخله

متغیر

میانگین±انحرافمعیار

میانگین±انحرافمعیار

کنترل

41/22±11/11

46/97±14/22

P=2/274

مداخله

44/91±11/21

92/22±13/41

P<2/221

خودکارآمدی

منبع این حمایتها نیز تأثیر غیر قابل انکاری در بهبود

بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد در دو گروه کنترل و

خودکارآمدی داشت

()22

.

مداخله از نظر متغیرهای جمعیتشناختی تفاوت آماری

آموزشهای مبتنی بر ذهن آگاهی به دانشجویان موجب

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

افزایش آگاهی آنها نسبت به زمان حال و وقایع زمان حال

که اختالف معنادار آماری نمرات خودکارآمدی بالینی بین دو

می شود .دانشجویان با توجه کردن به اهداف خاصی که پیش

گروه کنترل و مداخله در اثر آموزش فنون مبتنی بر ذهنآگاهی

رو دارند ،در مقابل موقعیتهای تنشزا و رویدادهای

بوده و از متغیرهای دموگرافیک متأثر نبوده است.

پیشآمده بهصورت منطقی تصمیمگیری میکنند و رفتارهای

نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از آن است که

سازگارانهای از خود نشان میدهند ( .)14درواقع عدم قضاوت

آموزش فنون مبتنی بر ذهنآگاهی بر خودکارآمدی بالینی تأثیر

در موقعیت های مختلف موجب میشود افراد هیجانها را

دارد .این یافته با مطالعه  Caldwellو همکاران ( )2212درباره

بهصورت خوب یا بد و بدون ارزیابی اولیه درک کنند؛

 144دانشجو در طول یک ترم تحصیلی همسو بود .مطالعه

بهعبارتیدیگر  ،به تجربیات اجازه داده میشود همانطور

 Katanو همکاران در سال  2212روی کارمندان یک شرکت

باشند که هستند و نتیجه آن میشود که در اجرای وظایف

نیز نتایج مشابهی داشت .مطالعه  Sundlingدر سال  2219نیز

بهصورت آگاهانه عمل کنند .در این حالت گفته میشود که

نشان داد دانشجویانی که سطح باالی خودکارآمدی دارند ،از

سطح خودکارآمدی در دانشجویان باال رفته است

()32

.

ذهنآگاهی باالیی نیز برخوردار بودهاند ( .)21یافتههای عزیزی و

پرستاری شغلی است که در آن صرفاً توانایی انجام امور

همکاران در سال  1324و محمدیزاده در سال  1323نیز

محوله کافی نیست ،بلکه بهکارگیری همزمان ارزشها،

 .)17این در حالی

نگرشها و مهارتها برای اجرای مراقبتهای پرستاری

است که در مطالعه  McCannکه روی دانشجویان دکترای

ضروری است .خودکارآمدی بالینی عاملی است که موجب

نتایجی همسو با مطالعه حاضر داشت

(،12

()31

روانشناسی و مدیریت آموزشی با سه گروه مداخله صورت

تحقق این هدف میشود

گرفته بود که تعداد جلسات مداخله در هر سه گروه متفاوت

حس اعتمادبهنفس و خودباوری در دانشجویان پرستاری

بود ،بین مداخالت ذهنآگاهی و خودکارآمدی ارتباطی یافت

موجب افزایش میزان تالش و انگیزه آنان در جهت کسب
مراتب علمی باالتر میشود

نشد (.)29
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آزمون تی زوجی

 .درواقع خودکارآمدی با القای

()32

 .مهارتهای ذهنآگاهی موجب

مطالعه  Firthروی  29نفر از دانشجویان نشان داد مداخله

پیشرفت خودکارآمدی دانشجویان میشود و آنان را به سمت

ذهنآگاهی در طوالنیمدت میتواند تأثیر منفی و کاهشی قابل

پیشرفت و موفقیت سوق میدهد .به بیانی دیگر ،ذهنآگاهی به

توجهی بر خودکارآمدی داشته باشد .مداخله این مطالعه

افراد میآموزد با جایگزینکردن رفتارهای سازگارانه به جای
()22 ،33

بهصورت گوشدادن به فایل صوتی ضبطشده بود و مداخله در

ناسازگارانه ،میزان کارایی خویش را افزایش دهند

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

توجه به اینکه دانشجویان بهتدریج با گذراندن مراتب آموزشی

همکاران در سال  1324که روی زنان مبتال به سرطان پستان

وارد جامعه میشوند و ساختارهای جامعه را تشکیل میدهند،

انجام گرفت ،بین ذهنآگاهی و خودکارآمدی تأثیر معناداری

درصورتیکه از لحاظ روانی و مهارتهای مبتنی بر ذهنآگاهی

مشاهده نشد .همچنین نشان داده شد که ویژگیهای شخصیتی

در درجات باالتری باشند ،به سطوح باالیی از خودکارآمدی نیز

افراد بر خودکارآمدی آنان مؤثر است .حمایتهای اجتماعی و

دست خواهند یافت.
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با توجه به اینکه دانشجویان علوم پزشکی و حرفهای

داشته و نتیجه آن هم میتواند افزایش کیفیت خدمات پرستاری

ارتباط تنگاتنگی با سالمت افراد جامعه دارند ،باید به عوامل

و مراقبتی به بیماران ،کاهش خطاهای پرستاری و افزایش ایمنی

افزاینده سطوح خودکارآمدی همچون آموزش ذهنآگاهی

بیماران باشد.

بهطور ویژه توجه شود و الزم است که مهارتهای مربوط به

مالحظات اخالقی

ذهنآگاهی توأم با تحصیل دانشجویان پرستاری به آنان آموزش

در این مطالعه دانشجویان با رضایت شخصی در مطالعه

داده شود؛ زیرا نتیجه این آموزشها ارتقای سطح کیفی

شرکت کردند و با توجه به تأثیر مثبت آموزشهای

مراقبتهای بیمارستانی خواهد بود .با توجه به اینکه ازجمله

خودکارآمدی ،در پایان پژوهش این آموزشها به گروه کنترل

مهمترین محدودیتهای پژوهش حاضر تعداد کم اعضای

نیز ارائه شد.

نمونه آن است ،پیشنهاد میشود مطالعات دیگر با تعداد نمونه

حامی مالی

بیشتر و همچنین با تفکیک رشته تحصیلی دانشگاهی و

معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی

ترمبندیهای متفاوت انجام شود؛ زیرا نتایج حاصل از این

و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه از این طرح حمایت مالی

مطالعات میتواند در برنامهریزیهای آموزشی بسیار

داشتهاند.

کمککننده باشد.

مشارکت نویسندگان

نتیجهگیری

همه نویسندگان در همه مراحل طراحی ،اجرا و نگارش

ذهنآگاهی با خودکارآمدی دانشجویان بالینی ارتباط
مستقیمی دارد .افزایش میزان ذهنآگاهی دانشجویان باعث
افزایش اعتمادبهنفس و خودباوری آنان میشود که بهصورت

این مطالعه شرکت داشتهاند.

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی در انتشار نتایج

خودکارآمدی بالینی طی کارآموزیها و بعدها که بهعنوان

مطالعه در قالب این مقاله ندارند.

پرستار مشغول به کار میشوند در آنان مشاهده میشود.

تشکر و قدردانی

کاربرد یافتهها در بالین

بدینوسیله از دانشجویان دانشکده پرستاری بوکان بهخاطر

براساس نتایج این مطالعه ،آموزش فنون مبتنی بر ذهن

مشارکت در این پژوهش و همچنین معاونت محترم پژوهشی

آگاهی بر خودکارآمدی بالینی دانشجویان پرستاری اثر مثبت

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برای حمایت در تصویب این

دارد؛ بنابراین آموزش این فنون میتواند بهعنوان روشی

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

مداخلهای برای افزایش خودکارآمدی بالینی دانشجویان

میکنیم.

پرستاری و حتی پرستاران در مراکز آموزشی و درمانی کاربرد
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