
 

 دانشگاه پرستاری دانشجویان بالینی عملکرد با مسئولیت احساس و  بودن رمانتیک بین ارتباط  

 دزفول واحد اسالمی آزاد

 3پالرک فردوس ،*2بلنده عارف ،1پورعابد زهرا

 .ایران دزفول، دزفول، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته پرستاری، کارشناسی دانشجوی .1

 (.ئولمس نویسنده). ایران دزفول، دزفول، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته پرستاری، کارشناسی یدانشجو .2

 .ایران دزفول، اسالمی، آزاد دانشگاه دزفول، واحد پرستاری، گروه .3
 33-61، صفحات 1041 پنجم، سالو  پنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 73/70/1077تاریخ پذیرش:                                                    22/72/1077تاریخ وصول: 

 چکیده

، عوامل مختلفی مانند بخشدمیبوده و کیفیت آن به علم پرستاری اعتبار  موردتوجههمیشه  بالینی دانشجویان پرستاری،عملکرد 

و  است، لذا هدف کلی این پژوهش تعیین رابطه بین رمانتیک بودن تأثیرگذاربالینی  ملکردرمانتیک بودن و احساس مسئولیت بر ع

دانشجوی پرستاری 561. در این مطالعه توصیفی مقطعی ازباشدمی هاآنبالینی دانشجویان پرستاری احساس مسئولیت با عملکرد 

پرسشنامه استاندارد رمانتیک  3از طریق  هادادهصورت گرفت.  گیرینمونهسرشماری  صورتبهدانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول 

  v16SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاداده وتحلیلتجزیهو عملکرد بالینی گردآوری شدند.  (RE-CPI) پذیریمسئولیتمقیاس بودن،

العه در مط کنندهشرکتن سنی افراد مستقل، آنوا و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. میانگی  tهای توصیفی تحلیلی،و آزمون

دانشجویان پرستاری  عملکرد بالینیو  18/11±18/6 پذیریمسئولیتو  33/86±89/56بود. میانگین نمره رمانتیک بودن  66/5±53/15

 با عملکرد پذیرییتمسئولو بین  (r،01/0>P =18/0)داربالینی ارتباط مثبت و معنیبا عملکرد   بود. میان رمانتیک بودن 6/5±13/19%

 مشاهده داریمعنیارتباط  پذیریمسئولیتاما بین رمانتیک بودن و  ؛(r ،01/0>P =35/0) شدیافت  داریمعنیبالینی ارتباط مثبت و 

 بینیپیشنی را بالیعملکرد  تواندمیو رمانتیک بودن فرد  پذیریمسئولیتحاضر سطح  یمطالعه هاییافتهبه  با توجه(. P>01/0) نشد

که متولیان  شودیمبنابراین پیشنهاد  ؛یابدمیبالینی ارتقا کیفیت عملکرد که هر چه سطح این متغیرها افزوده شود، صورتبدینکند. 

صحیح و باال بردن کیفیت  هایآموزشرا از طریق  دوستینوع، صمیمیت و پذیریمسئولیتآموزش این رشته تقویت روحیه 

 دهند. قرار  ردستور کادر  رسانیخدمات

 .دانشجویان پرستاری، بالینی عملکرد بودن، رمانتیک ،پذیریمسئولیت کلیدواژه: 

 
 1041 سال، پنجم پنجاه و، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشیمقاله 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               1 / 9

http://ijndibs.com/article-1-657-fa.html


 و همکاران پورعابد                                                                                                    ......بالینی عملکرد با مسئولیت احساس و  بودن رمانتیک بین ارتباط    

  

 

 16                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

و جوامع را در طول حیات  هاگروهویان، است که طیف وسیع و متنوعی از بیماران/مددج بال واسطهپرستاری، خدمتی مستقیم و 

 نیازهاسخ به پا باهدف. بستر ظهور و بروز عملکرد پرستاری، جایی است که ارتباط بین پرستار و مددجو، دهدمیتحت پوشش قرار 

ان نسبت به ر. با توجه به حیطه اختیارات و مسئولیت پرستاشودمیمددجویان برای دریافت خدمات پرستاری، برقرار  هایخواستهو 

ر داشته باشند )بیک زاد، حسین پو گیریتصمیمکه پرستاران دارای دانش و مهارت بوده و همچنین قدرت  نمایدمیگذشته ایجاب 

 (. 5383سنبلی، حجازی باویل علیا، 

 ایحرفه هایدیتوانمن تا دانشجویان پرستاری رودمی، انتظار درنتیجه، بخشدمیعملکرد بالینی پرستاران، به علم پرستاری اعتبار 

(. هرچه عملکرد دانشجویان 5386الزم را در طول تحصیل کسب کنند )سهیلی، همتی مسلک پاک، محمدپور، خلخالی، رحمانی، 

می، پورابراهیمی، خواهیم داشت )سلی ترسالمجامعه  درنتیجهبیشتری باشد، فردا پرستارانی کارآمدتر و  باکیفیتو  پربارترپرستاری 

اخالقی و اجتماعی را بروز داده است. با  پذیریمسئولیتاز  هاییجلوه(. بشر در تاریخ زندگی خود، 5386فراهانی،  ادیآبحسین

ت مشکال واسطهبهاست که امروزه  انکارناپذیری سنی گوناگون، این موضوع واقعیتی هاگروهنگاهی اخالق مدارانه به رفتارهای 

اخالقی و اجتماعی هستند )محمدی، بنادرخشان، برهانی،  پذیریمسئولیتند توجه به نیازم ازپیشبیشمختلف، جوامع بشری 

خواهان پایبندی به  هاانسانزندگی، اگر  هایعرصه(. در بسیاری از 5383روش، فراهانی، پور حسینقلی، نادریآبادی حسین

از تجاوز به حقوق دیگران نخواهند بود )حقانی،  هانآاجتماعی و اخالقی خود نباشند، هیچ نیرویی قادر به بازداری  هایمسئولیت

شناختی و رفتاری برای عمل به  تعهدهای دربرگیرندهاجتماعی و اخالقی  پذیریمسئولیت(. 5381عسگری، زارع، محجوب مودب، 

وق خود بین بردن حق اصول اخالقی و اجتماعی الزم برای زندگی سالم و بدون از اساس برمسئوالنه است. البته این شیوه  ایشیوه

 اشدبمی، اکتسابی پذیریمسئولیتتعلیم مربوط به  کهازآنجایی(. 5381و دیگران است )جعفربگلو، احمری طهران، رئیسی، مهران، 

قی ، مسائل اخالنوعیبهو  داندمییکی از اهداف تربیتی به افراد آموخته شود. پرستار مسئول، خود را مقید به درستکاری  عنوانبهباید 

و کاظمی،   بیشتری دارد )شیری پذیریانعطافو  صدردر ارتباط با همکاران و بیماران سعه، حتی کندمیرا همزمان رعایت  ایحرفهو 

5381.) 

ازه که وابستگی س است ناایمنیوابستگی و  یسازهگوناگون متفاوت است. این رابطه دارای دو  هایفرهنگروابط رمانتیک در 

تا از انجام کار کردن همراه با  شودمی(. طبیعت رمانتیک بودن باعث 5385و دهقانی زاده،   )حمید دهدمیکیل اساسی آن را تش

رو نسبت به آن جاذبه و کشش نی دربرگیرندهرمانتیک  یرابطه، لذت بیشتری ببریم. بر پایه توصیف هندریک، شیدایی و ورزیعشق

 ترینمهم(. یکی از 5399)رستمی، رحمانی، قهرمانیان، زمان زاده،  شودمیداده جسمانی و هیجانی نشان  صورتبهکه  مورد است

را، نیاز به دوست داشتن و دوست داشته  هاآنو انتظار دارند که نیاز روحی  کنندمیدر طول زندگی خود ایجاد  هاانسانروابطی که 

در  . این موضوعاست شدهمطرحت جهان، در طول تاریخ کند، عشق است. عشق بیشتر از هر موضوع دیگری در ادبیا تأمینشدن را 

 (. 5381و پیوسته گر،  نهاد آدمی است که دوست بدارد و دوست داشته شود )مصطفائی
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 11                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

فرسودگی  مثبت یجنبه درواقعیک فرد با شغل خود دارد. دلبستگی  شناختیروان همانندسازی شدتبهدلبستگی به شغل اشاره 

لش را معرف ، شغبستهدلدارد فرد  تأکیدکه بر عملکرد بهینه  دهدمیجه به روانشناسی مثبت را نشان شغلی است و این موضوع تو

 وبیخبه، وفاداری، شور و اشتیاق و تمایل به تالش مضاعف جهت انجام تکالیف شغلی را خاطرتعلقاجزایی چون و  داندمیخود 

 (. 5398و دره،  آبادیبهرام)زارع  دهدمینشان 

بر عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری که در آینده جز اصلی کادر درمانی کشور  مؤثرشرح داده شد، بررسی عوامل  آنچه سبر اسا

، ضروری بوده و موجب ارتقاء عملکرد باشدمیبه مددجویان بسیار حائز اهمیت  هاآن رسانیخدمتخواهند بود و کیفیت مراقبت و 

تعیین رابطه بین رمانتیک بودن و احساس مسئولیت با  باهدفخواهد شد. لذا مطالعه حاضر و بهبود کیفیت خدمات درمانی کشور 

 انجام شد. 5388عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول در سال 

 روش پژوهش

 صورتنبدیقرار گرفتند.  گیرینمونه نفر از دانشجویان رشته پرستاری  به روش سرشماری مورد 561مقطعی -در این مطالعه توصیفی

 وارد مطالعه گردیدند.  5389تا مهر  5386 مهر  هایسالبین  هاورودیکه کلیه دانشجویان پرستاری واحد از تمام 

معیار ورود به مطالعه برای دانشجویان عبارت بود از تحصیل در دوره کارشناسی پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه 

و  موردمطالعهکارآموزی در بالین و همچنین تمایل به شرکت در پژوهش  ترمیکزاد اسالمی واحد دزفول و گذراندن حداقل آ

بالینی را نداشته و دانشجویانی که حاضر به همکاری  هایمراقبت یتجربههمچنین معیار خروج از مطالعه کلیه دانشجویان ترم اول که 

 مطالعه حذف گردیدند. با پژوهشگران نبودند از این 

 مامایی و پرستاری دانشکده و پژوهشی معاونت از گیرینمونه مجوز کتبی نامه اخالقی پژوهش عبارت بود از: اخذ مالحظات

 ذاخ پژوهشی، اخالق یکمیته و دانشجویی تحقیقات یکمیته یتأییدیه و 89ک 51 یشماره به دزفول واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 و افراد توسط مطالعه ترک امکان و هاآن از دریافتی اطالعات بودن محرمانه و مطالعه در کنندهشرکت جهت افراد هآگاهان رضایت

 یشترینب با وتحلیلتجزیه و گیرینمونه اجرای متون، و منابع از استفاده در اخالقی مالحظات رعایت پژوهشگران، با همکاری عدم

 .رانپژوهشگ توسط داریامانت رعایت و دقت

( و عملکرد CPI-RE) پذیریمسئولیت(، 5399از سه پرسشنامه استاندارد رمانتیک بودن )حمزه گنجی  هاداده آوریجمعبرای 

( و همچنین یک فرم اطالعات دموگرافیک گردآوری شدند. پرسشنامه اطالعات دموگرافیک شامل 5380بالینی )فاطمه چراغی 

یت تاهل، شغل، وضعیت جسمانی و روانی و سابقه روابط عاشقانه بود. پرسشنامه سواالتی همچون جنسیت، سن، قومیت، وضع

موافق و  کامالًمخالف تا  کامالًاز  ایگزینه 1لیکرت  صورتبهگویه و  35( شامل 5399استاندارد رمانتیک بودن )حمزه گنجی 

برآورد گردید. پرسشنامه  69/0پرسشنامه  برای این شدهمحاسبهو همچنین ضریب آلفای کرونباخ  511تا   35محدوده نمرات 

 گافتوسط  "کالیفرنیا شناختیروانپرسشنامه "مقیاس دیگر در  56( که این مقیاس اولین بار همراه با RE-CPI) پذیریمسئولیت

از قبیل  هاییویژگیسنجش  منظوربه سؤالی 61 پذیریمسئولیت( و مقیاس سنجش 58805،مارنات) گردید( مطرح 5896)

، جدیت، قابلیت اعتماد، رفتار مبتنی بر نظم و مقررات، منطق و احساس مسئولیت کوشیسخت، احساس تعهد، شناسییفهوظ
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 16                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

. به این معنی شودمی گذارینمره 5و  0 صورتبهاین پرسشنامه  هایپاسخ(، 5336 مارنات، ترجمه نیکخو،) گرفتقرار  مورداستفاده

عبارت در مقابل آن عالمت تیک و در صورت مخالفت با هر عبارت در مقابل آن عالمت  که آزمودنی در صورت موفق بودن با هر

باالتری دارد. ضرایب پایایی مقیاس  پذیریمسئولیتباالتری کسب کند،  ینمرهآزمودنی  هرچقدر. دهدمیضربدر قرار 

و  30/0( به ترتیب برابر با  5380) شنیرواز طریق روش تنصیف و آلفای کرونباخ در پژوهش عسکری، عنایتی و  پذیریمسئولیت

 8(، تشخیص )سؤال 51قسمت بررسی ) 6( شامل 5380برآورد گردید و همچنین پرسشنامه عملکرد بالینی )فاطمه چراغی  95/0

 بود.  31/0( با ضریب آلفای کرونباخ سؤال 6(، ارزشیابی )سؤال 50) اجرا(، سؤال

مستقل، آنالیز  واریانس  tتوصیف و تحلیل میانگین، آزمون  هایآزمونو از طریق   56SPSS Vآماری  افزارنرمبا استفاده از  هاداده

و  test leven’sشدند. جهت بررسی سطح برابری واریانس از  وتحلیلتجزیه( و ضریب همبستگی پیرسون ANOVA) طرفهیک

( استفاده شد. همچنین سطح Kolmogorov-smirnov testاز آزمون کولموگروف اسمیرونوف ) هادادهبرای تعیین سطح نرمالیته 

 در نظر گرفته شد. 01/0کمتر از  داریمعنی

 هایافته

آمد. سایر  به دست 8/56 ± 63/0و میانگین معدل افراد  53/15 ± 66/5 موردمطالعهموجود میانگین سنی افراد  هاییافته بر اساس

 ( آورده شده است.5ره )مشخصات دموگرافیک  افراد حاضر در پژوهش در جدول شما

 . مشخصات دموگرافیک افراد حاضر در پژوهش1جدول 

 تعداد )درصد(  مشخصات دموگرافیک ردیف

 (6/11) 66 مذکر جنسیت 5

 (3/33) 515 مؤنث

 (8/83) 511 مجرد وضعیت تاهل 1

 (06/6) 50 متأهل

 (6/16) 66 شاغل وضعیت اشتغال 3

 (1/33) 515 بیکار

 (1/13) 81 دارد وابط عاشقانهسابقه ر 6

 (1/61) 30 ندارد

 .اندنبودهروانی  هایبیماریاز افراد دارای سابقه  یکهیچ*  1

 .اندنداشتهاز افراد مشکل جسمانی یا سابقه بیماری خاصی  یکهیچ* 

 13/19 ± 66/5عملکرد بالینی و 18/11 ± 18/6 پذیریمسئولیت، 33/86 ± 89/56میانگین و انحراف معیار نمره رمانتیک بودن 

 شده است.  ( آورده1در جدول شماره ) هادادهو میانگین و انحراف معیار  هاپرسشنامهمحاسبه گردید. مشخصات کامل 
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 13                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 و عملکرد بالینی در دانشجویان پذیریمسئولیتمیانگین و انحراف معیار نمره رمانتیک بودن، . 2جدول 

ماری میان سن، وضعیت جسمانی و روانی، تاهل، معدل و قومیت این افراد با هر سه متغیر ارتباط آ هایآزموننتایج  بر اساس

 دارینیمعرابطه مثبت و  پذیریمسئولیت(. بین سابقه روابط عاشقانه با نمره رمانتیک بودن و p>01/0یافت نگردید ) داریمعنی

(. میان جنسیت افراد p<01/0داشت ) داریمعنیرابطه مثبت و (. وضعیت شغلی با نمره عملکرد بالینی p<01/0مشاهده شد )

ن یافت شد به این صورت که مردان نسبت به زنا داریمعنیو عملکرد بالینی ارتباط مثبت و  پذیریمسئولیتبا نمره  موردمطالعه

با عملکرد بالینی ارتباط مثبت و  (. میان رمانتیک بودنp<01/0) انددادهو عملکرد بالینی بهتری از خود ارائه  پذیرترمسئولیت

( r ،01/0>p=35/0) داریمعنیبا عملکرد بالینی ارتباط مثبت و  پذیریمسئولیت( و همچنین میان r ،01/0>p=18/0) داریمعنی

 متغیرهاارتباط بین  6و  3(. در جداول شماره p>01/0یافت نشد ) داریمعنیارتباط  پذیریمسئولیتیافت شد. میان رمانتیک بودن و 

 و اطالعات دموگرافیک آورده شده است.

 و عملکرد بالینی پذیریمسئولیت. ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک و نمره کلی رمانتیک بودن، 3جدول 

 داریمعنیسطح   نوع آزمون متغیر ردیف

 t, 03/0=p=10/0 رمانتیک بودن T-test سابقه روابط عاشقانه 5

 t, 001/0=p=13/0 پذیریمسئولیت

 t, 069/0=p=16/0 عملکرد بالینی T-test وضعیت شغلی 1

 t, 051/0=p=19/0 پذیریمسئولیت T-test جنسیت 3

 t, 018/0=p=35/0 عملکرد بالینی

6  

 قومیت

ANOVA 69/0 رمانتیک بودن=p 

 p=51/0 پذیریمسئولیت

 p=31/0 عملکرد بالینی

 

 

 میانگین و انحراف معیار راتمحدوده نم عنوان پرسشنامه ردیف

  ( ضعیف31تا  35) (5399رمانتیک بودن )حمزه گنجی  5

 ( متوسط553تا  33) 33/86 ± 89/56

 ( زیاد511تا  556)

  ( ضعیف56تا  0) (CPI-RE) پذیریمسئولیت 1

 ( متوسط19تا  51) 18/11 ± 18/6

 ( زیاد61تا  18)

 

 

 %13/19 ± 66/5 (500تا 0برحسب درصد ) ار قسمت(عملکرد بالینی )شامل چه

 %03/18 ± 38/5 (500تا 0برحسب درصد ) ( بررسی5

 %39/11 ± 69/5 (500تا 0برحسب درصد ) ( تشخیص1

 %53/11 ± 68/5 (500تا 0برحسب درصد ) اجرا( 3

 %53/19 ± 35/5 (500تا 0برحسب درصد ) یابیارزش( 6
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 19                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 موردمطالعهرهای اصلی . ارتباط سنجی بین متغی4جدول 

 داریمعنیسطح  سایر متغیرها اسم آزمون موردسنجشمتغیر  ردیف

 r, 115/0=p=33/0 پذیریمسئولیت ضریب همبستگی پیرسون رمانتیک بودن 5

 r, 035/0=p=188/0 عملکرد بالینی

 r, 115/0=p=533/0 رمانتیک بودن ضریب همبستگی پیرسون پذیریمسئولیت 1

 r, 016/0=p=353/0 بالینی عملکرد

 r, 035/0=p=188/0 رمانتیک بودن ضریب همبستگی پیرسون عملکرد بالینی 3

 r, 016/0=p=353/0 پذیریمسئولیت

 گیریبحث و نتیجه

اسب من هایمهارتو  هاارزشپرستاری فقط توانایی انجام وظایف محوله کافی نیست بلکه توانایی ترکیب دانش، نگرش،  یحرفهدر 

دارند ازجمله این عوامل  تأثیرعملکرد دانشجویان پرستاری  ینحوهضروری است. عوامل زیادی بر  ایحرفهخدمات  یارائهبرای 

ودن میزان رمانتیک  بحاصل،  هایمایهدرونحاضر با توجه به  یمطالعهاشاره نمود. در  پذیریمسئولیتبه رمانتیک بودن و  توانمی

عوامل  بنابراین، کنترل، سنجش و تقویت این ؛یافت گردیده است داریمعنیعملکرد بالینی ارتباط مثبت و  با پذیریمسئولیتو 

لیمی و همکارانش س بامطالعه، هایافتهبسزایی داشته باشد. این  تأثیرد در افزایش عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری نقش و توانمی

اما معدل  حاضر همسو بوده بامطالعهرد بالینی بیشترین نمره در بعد بررسی به دست آمد ( که در بین ابعاد خودکارآمدی عملک5386)

ر بحاضر همسو نبوده است.  بامطالعهبا خودکارآمدی عملکرد بالینی بود که  داریمعنیهای باالتر جز عوامل مرتبط و  درترمنمرات 

ایتی آموزشی منظم با رویکرد حم هایبرنامهمدی عملکرد بالینی برای تقویت تمامی ابعاد خودکارآ شودمیاین نتایج توصیه  اساس

( نشان داد که انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی عملکرد بالینی دارای همبستگی 5383(. مطالعه محمدی و همکارانش )3تدوین گردد )

که  دی عملکرد بالینی ارتباط داشتآن با خودکارآم زمانمدتبود، سابقه اشتغال به کار دانشجویی پرستاری و  داریمعنیمثبت و 

( نشان داد که دانشجویان از بین 5381(. مطالعه خدائی و همکارانش )5383محمدی و همکاران، حاضر همسو بوده است ) بامطالعه

نی الیب هایمراقبتراهکار عمده جهت کاهش شکاف بین دانش نظری با  عنوانبهآموزشی را  ریزیبرنامهحیطه  شدهارائهراهکارهای 

آموزشی در جهت حذف یا کاهش فاصله  ریزیبرنامهبنابراین، اتخاذ راهکارهای مناسب در سه بعد مربی، دانشجو و  ؛شناسایی کرد

( نشان داد که 5386. مطالعه نورالدینی و همکارانش )رسدمیته پرستاری ضروری به نظر بین دانش نظری و عملکرد بالینی در رش

اجرا شود، روشی مفید برای اتصال دانش به عملکرد و  درستیبه کهدرصورتیلکرد بالینی دانشجویان مستقیم عم یمشاهدهروش 

 ییوهشو ماهرانه در اجرای پروسیجرهای تخصصی پرستاری خواهد بود پس با تمرکز بیشتر بر روی این  ایحرفهرفتار  یتوسعه

فراهم کنند. مطالعه حمید و  ساختاریافتهو  ایحرفهزش مداوم و آمو یتوسعهنوین، زمینه را برای  هایروشارزیابی و سایر 

به ترتیب بین معنویت و تعهد سازمانی، عملکرد شغلی بوده است  دارمعنیمثبت و  یرابطه( نشان داد که بیشترین 5385همکارانش )

و  ی توسط مدیران پرستاری برای حفظعملیات هایبرنامهبرای عملکرد شغلی است، ارائه  تریقوی بینیپیشمعنویت  ازآنجاکهو 

( نشان داد که اهمیت خودکارآمدی در آموزش، 5381. مطالعه حقانی و همکارانش )د در پرستاران بالینی ضروری استتقویت این بع
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 18                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

نی است الیبر عملکرد ب مؤثرتحصیلی فقط یکی از متغیرهای  هایمهارت. کسب دانش و شودمیآن بر عملکرد آینده مربوط  تأثیربه 

عملکرد دانشجویان پرستاری خواهد  تردقیقکه موجب سنجش  در بالین خصوصاًخودکارآمدی  نظیرو لذا مدرسین باید به عوامل 

شاخص مناسبی برای  پذیریمسئولیت( نشان داد که 5383. مطالعه بیک زاده و همکارانش )شد، توجه ای خاص مبذول نمایند

 پذیریولیتمسئفرد از روحیه  هراندازهدارد، به  داریمعنیو با خشنودی شغلی رابطه  باشدمیغل پیشگویی عملکرد در بسیاری از مشا

هستند کارآمدتر خواهند بود  هاآنبه  رسانیخدمت دارعهدهسالمت و رفاه مددجویانی که  تأمینبرخوردار باشد به همان اندازه در 

که  گرددمی نهادشیپ یتارپرس رانیبه مد( نشان داد که 5381همکارانش )و خشنودی از کار را کسب خواهد کرد. مطالعه شیری و 

آماده  ییونه ارا به گ یکار طیدر مح ایحرفهکمک و بستر اخالق  خودباوری گیریشکلپرستاران؛ به  پذیریمسئولیت شیافزا یبرا

فراهم  هاآن پذیریمسئولیت یارتقا نهیزم تیهانموده و در ن جادیبودن را در پرستاران ا دیو مف مؤثرو  یکنند که احساس ارزشمند

( نشان داد که بین متغیر سبک های دلبستگی و سبک اروس، استورگ، سبک مانیا و 5381مصطفائی و همکارانش ) یمطالعه. ندینما

قابل  تأهلمسبک دلبستگی دانشجویان  بر اساس ورزیعشق، سبک دیگرعبارتبهسبک آگاپه رابطه مثبت معناداری وجود دارد 

 بینیپیشرا  هانآ زناشویی میزان صمیمیت توانمیاین نتایج با شناخت سبک های دلبستگی دانشجویان  بر اساسبود.  بینیپیش

رمانتیک و رفتارهای غیرکالمی  یرابطه( نشان داد که میان خشنودی زناشویی و 5398. مطالعه ابوالقاسمی و همکارانش )نمود

مشاهده  دارمعنی بستگیهمرمانتیک و خشنودی زناشویی  یرابطهناایمنی  هایسازهجود دارد، اما میان و داریمعنی بستگیهم

. مطالعه رجبی شنودی زناشویی زنان همسردار استدرصد خ 10کننده نزدیک به  بینیپیشرمانتیک  یرابطه؛ هم چون این، شودمین

ود وج داریمعنیپراگما و اگیپ تفاوت  ورزیعشقو پسر در سبک های  ( نشان داد که بین دانشجویان دختر5385و همکارانش )

ورگ تدارد )دختران در سبک عشق پراگما و پسران در سبک عشق اگیپ(، اما بین دو جنس در سبک های عشق اروس، لودوس، اس

تگی فرهنگی و نگرش پرستاران ( نشان داد که بین متغیر شایس5381محمودی و همکارانش ) یمطالعه. و مانیا تفاوتی مشاهده نشد

ارتباط  توانیماین نتایج با تقویت باورهای اخالقی  بر اساسوجود داشت.  داریمعنینسبت به رعایت حقوق بیماران رابطه مثبت و 

رانش و همکا Pitt یمطالعه  رعایت حقوق بیماران افزایش داد. را با نگرش پرستاران نسبت به پذیریمسئولیتشایستگی فرهنگی و 

 اندعبارت ردگذامی تأثیربالقوه بر عملکرد و جذابیت تحصیلی دانشجویان پرستاری  طوربه( نشان داد که چهار مقوله ای که 1051)

متعهد به موفقیت دانشجویان، تدوین  هایدانشگاهاز: عوامل جمعیت شناختی، دانشگاهی، شناختی و شخصیتی/رفتاری. چالش 

 Yat-ming  یمطالعه. ی دانشجویی استهاگروهخاص و  هایزمینهختن به این عوامل متناسب با پردا باهدف هاییاستراتژی

Cheung ( نشان داد که دانشجویان پرستاری بعد از القاء 1055و همکارانش )اضطراب )متمرکز بر خطرات شغلی( نسبت  وخوخلق

، مدیریت اضطراب در روازایناز مهارت کمتری برخوردار بودند. تازه اکتسابی  هایروشبه بعد از یک القاء خلقی آرام، در انجام 

 ادگیری و عملکرد بالینی کمک کند.ی سازیبهینهبالینی در دانشجویان ممکن است به  کار آزماییمحل 

 صورتبدینکند.  ینیبپیشد عملکرد بالینی را توانمیو رمانتیک بودن فرد  پذیریمسئولیتحاضر سطح  یمطالعه هاییافتهبا توجه به 

ه مددجویان ب رسانیخدمات. براین اساس کیفیت یابدمیکه هر چه سطح این متغیرها افزوده شود، کیفیت عملکرد بالینی ارتقاء 

ت بنابراین پیشنهاد پژوهشگر این اس ؛شودمیافزوده خواهد شد. درنتیجه، مدت طول درمان کاسته و هزینه کمتری بر بیمار تحمیل 
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 60                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 اال بردنبصحیح و  هایآموزشرا از طریق  دوستینوع، صمیمیت و پذیریمسئولیتآموزش این رشته تقویت روحیه که متولیان 

 در دستور کار خود قرار دهند. رسانیخدماتکیفیت 

 تقدیر و تشکر

ندگان اه را به نویساین ر داشتیچشماساتید عزیزی است که بدون هیچ  یدلسوزانهو یاری صمیمانه و  هاتالش ینتیجهاین پژوهش 

 عزیزمان و کلیه کسانی که صمیمانه ما را در اجرای این مهم یاری نمودند.  هایخانوادهآموزش دادند. سپاس فراوان از 

 منابع

 ( نقش رابطه 5398ابوالقاسمی، عباس؛ دستغیب، زهرا .)خوش نودی زناشویی در زنان.  بینیپیشو رفتارهای غیرکالمی در  یکرمانت

 .503-83(، 1)9زنان،  یشناخترواناجتماعی  مطالعات

 ( بررسی رابطه 5383بیک زاد، جعفر؛ حسین پور سنبلی، علیرضا؛ حجازی باویل علیا، مریم .)با خشنودی شغلی در  پذیریمسئولیت

 13-60(، 5) 53بیمارستان.  های آموزشی ـ درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،پرستاران شاغل در بیمارستان

 (. اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد بالینی در 5381ربگلو، عصمت؛ احمری طهران، هدی؛ رئیسی، مرضیه و مهران، ناهید )جعف

 .108-101(، 3)50نوین،  هایمراقبتدانشجویان مامایی. 

 ( بررسی همبستگی خودکارآمدی 5381حقانی، فریبا؛ عسگری، فریبا؛ زارع، سولماز؛ محجوب مودب، هاجر .) با عملکرد بالینی

 .11-30(، 5) 1دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 

 ( رابطه بین معنویت، تعهد سازمانی و سالمت عمومی با عملکرد شغلی در پرستاران بالینی. 5385حمید، نجمه؛ دهقانی زاده، زهرا .)

 .10-19(، 1) 5 فصلنامه مدیریت پرستاری،

  ،کاهش شکاف بین دانش نظری  یراهکارها(. بررسی 5381، ساسان؛ عسگری، هادی )یاگنجهعلیرضا؛ منصوریان، معصومه؛ خدائی

 .68-18(، 1) 9با عملکرد بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 

 ،از پسران هستند؟ مقایسه سبک های  تریانهگراعمل(. آیا دختران 5385رضا ) رجبی، غالمرضا؛ عباسی، قدرت اله؛ خجسته مهر

 .506-81(، 50)1، یشناختروان یهامدلو  هاروشدر میان دانشجویان.  ورزیعشق

 ( عملکرد بالینی مربیان پرستاری از دیدگاه دانشجو5399رستمی، حسین؛ رحمانی، آزاد؛ قهرمانیان، اکرم؛ زمان زاده، وحید .) یان و

 .11-35(، 61) 11مربیان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی. نشریه پرستاری ایران، 

  و تحلیل عاطفی با رضایت شغلی. فرهنگ  پذیریمسئولیت(. رابطه بین دلبستگی شغلی، 5398، محمد؛ دره، ایمان )آبادیبهرامزارع

  .16-1(، 6)5، یدرمانروانمشاوره و 

 (. خودکارآمدی عملکرد بالینی، ابعاد و عوامل مرتبط 5386) محمدجوادفراهانی،  آبادیینحسی، محمد؛ سلیمی، حمیدرضا؛ پورابراهیم

 .5-3(، 1) 1با آن در دانشجویان پرستاری. روان پرستاری، 

  ،اجرای الگوی  تأثیر(. 5386) یرضاعلسهیلی، امین؛ همتی مسلک پاک، معصومه؛ محمدپور، یوسف؛ خلخالی، حمیدرضا؛ رحمانی

(، 8) 53، های ویژه قلبی. مجله پرستاری و ماماییموزش مبتنی بر شایستگی بر عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبتآ

339-319. 
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 و همکاران پورعابد                                                                                                    ......بالینی عملکرد با مسئولیت احساس و  بودن رمانتیک بین ارتباط    

  

 

 65                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

  ،هر دانشگاه علوم پزشکی ش هاییمارستانبپرستاران  پذیریمسئولیت(. بررسی رابطه خودباوری و 5381) کبراشیری، اردشیر؛ کاظمی

 .93-85(، 1) 16لمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم. مجله ع

 و ارضای نیازهای روانی پایه  پذیریمسئولیت(. ارتباط عملکرد خانواده با 5383) یمحمدمهدمقدم، حامد؛ شریعت باقری،  یتهران

 .131-115(، 1)56دانش آموزان پسر دبیرستانی. خانواده پژوهی، 

  ،اخالقی و اجتماعی با باور به دنیای عادالنه و ناعادالنه  پذیریمسئولیت(. رابطة 5381) ینمحمدحسگل پرور، محسن؛ جمشیدیان

 .530-88(، 66)51در دانشجویان. فصلنامه علمی ـ ترویجی اخالق، 

 هروش، نادرفراهانی، محمد جواد؛ پور حسینقلی، محمد امین؛ نادریآبادی محمدی، الهام؛ بنادرخشان، همایون؛ برهانی، فریبا؛ حسین 

و  80) 13بالینی در دانشجویان پرستاری. نشریه پرستاری ایران،  (. بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی عملکرد5383)

85 ،)63-33. 

 ( بررسی ارتباط شایستگی فرهنگی و 5381محمودی، اعظم؛ خانی، لطفعلی؛ غفاری، مظفر .)سبت با نگرش پرستاران ن پذیریمسئولیت

 .38-15(، 1) 8بیماران: نقش میانجی باورهای اخالقی. اخالق و تاریخ پزشکی ایران،  به رعایت حقوق

 ( 5381مصطفائی، فاطمه؛ پیوسته گر، مهرانگیز .)اه آزاد دانشگ متأهلبر اساس سبک دلبستگی دانشجویان  ورزیعشقسبک  بینیپیش

 .55-10(، 1) 3هن. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، رودمیاسال

 کار های بالینی بهارزیابی مهارت تأثیر(. 5386ورالدینی، احمد؛ صداقت، سهیال؛ ثناگو، اکرم؛ هوشیاری، حجت اهلل؛ چراغیان، بهمن )ن

( بر عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری پایه. مجله توسعه تحقیقات در DOPSهای بالینی )گرفته شده با مشاهده مستقیم مهارت

 .9-56(، 5)51پرستاری و مامایی، 

 Pitt, V., Powis, D., Levett-Jones, T., Hunter, S. (2012). Factors influencing nursing students’ 

academic and clinical performance and attrition: An integrative literature review. NET, 32, 903-

913 

 Yat-ming Cheung, R., Kit-fong Au, T. (2011). Nursing Students’ Anxiety and Clinical 

Performance. JNE, 50(5), 286-289. 
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