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 مقاله پژوهشی

 در یآموزش تیفیک و يریادگی، یلیتحص تیرضا در گذارتأثیر يهامؤلفه بندياولویت و ییشناسا
  هیاروم يپرستار انشکدهد يپرستار انیدانشجو

  
  *٢هانيجواد ک ،١يبيبزهرا ط

 
  08/10/1397تاریخ پذیرش  06/07/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 زايشحال اف در بهداشتي مراقبت خدمات کيفيت و کميت در تغييرات، نيازهاي افراد تغيير نيز و امروز جهان در تغييرات افزايش سرعت با: و هدف زمينهپيش
 هانآت يو اطالع از اهم يبر عناصر آموزش مؤثردارد. لذا شناخت عوامل  زمينه اين در خود مداوم و بازسازي تغييرات اين با سازگاري به نياز پرستاري حرفه. است

 يهافهمؤل بندياولويت و يي"شناسا باهدفپژوهش حاضر ، ن اساسير است. بر ايانکارناپذ يند آموزش ضرورتيف فرايرفع مشکالت موجود و ارتقاء کم و ک يبرا
  ه" انجام گرفته است.ياروم ييو ماما يپرستار دانشکده يپرستار انيدر دانشجو يآموزش تيفيک و يريادگي، يليتحص تيرضا در گذارتأثير

 يشيمايپ -يفياز روش توص يو در بخش کم يدارشناسيوه پدياز ش، يفيبود که در بخش ک ياکتشاف يهاطرحاز نوع  يبيق ترکيروش تحق: مواد و روش کار
به  يفيالزم در بخش ک هادادهارشد بودند که  يو کارشناس يکارشناس يهادوره يمرد رشته پرستاران زن و يه دانشجويکل، شامل يد. جامعه آمارياستفاده گرد

 يرهايبر متغ مؤثرو عوامل  يموردبررسک يا تماتيک مضمون محور يو با تکن يگردآور، انينفر از دانشجو ٨افته با يمه ساختاريق مصاحبه نيوه هدفمند و از طريش
ز استاد يه و ند دانشکديسه تن از اسات لهيوسبه هاآن ييروا دييتأه و پس از يسه پرسشنامه ته، يفيبخش ک يهاافتهيبر اساس ، ر ادامهد. ديگرد ييشناسا موردنظر

نفر از  ١٨٠شامل  ينمونه آمار، ن مرحلهيگذاشته شدند. در ا مورداجرابه  هاداده يگردآور يکرونباخ برا يق آلفاياز طر هاآن ييايب پايراهنما و محاسبه ضرا
تحت  يباطو استن يفياز آمار توص يريگبهرهن مرحله با يدر ا شدهيگردآور يهادادهانتخاب شدند.  ينسب يوه تصادفيبودند که به ش يان رشته پرستاريدانشجو

  ل شدند.يف و تحليتوص ssps 22 افزارنرم
 و يآموزش عوامل، دياسات ياحرفه تيصالح، يفرد يهايژگيو( گانهشش عوامل، انيدانشجو دگاهينشان داد که از د يفيمربوط به بخش ک يهاافتهي: هاافتهي

 عوامل، يفرد يهايژگيو( عوامل، نيهمچن هستند؛ گذارتأثير يليتحص تيرضا بر، )ياحرفه و يشغل عوامل و يخدمات و يرفاه امکانات، يادار و يتيريمد، يپژوهش
 يهايژگيو، يآموزش طيمح، يفرد يهايژگيو( عوامل، باالخره و دهنديم قرار تأثير تحت را انيدانشجو يريادگي) يرفاه امکانات فيک و کم و يپژوهش و يآموزش

، شدهييناساش عوامل نيب از که از آن بود يحاک يمربوط به بخش کم جينتا .باشنديم مؤثر يآموزش تيفيک بر زين) ياخالق و ياحرفه يهاتيصالح قالب در دياسات
 و يموزشآ طيمح، يآموزش تيفيک بر مؤثر عوامل نيب از و دارد انيدانشجو يريادگي و يليتحص تيرضا بر را تأثير نيشتريب يپژوهش و يآموزش امکانات عامل

 طحس در گانهسه يرهايمتغ بر مؤثر عوامل خصوص در پسر و دختر انيدانشجو دگاهيد نيب، يطرف از. است برخوردار تياهم و تأثير نيباالتر از آن يهايژگيو
  ).p< ٠٥/٠ندارد ( وجود دارمعني تفاوت درصد ٥ يخطا

عوامل و  نيش ايان دارد؛ لذا پايدانشجو شناختيروانو  يشناخت يهايژگيوبر  انکاررقابليغ تأثير، دانشگاه و امکانات آن يآموزش طيمح: گيرينتيجهبحث و 
  د باشد.يار مفيبس توانديمن التحصيالفارغو دانش و توانش  يو پژوهش يدر ارتقاء سطح خدمات آموزش هاآنت ياهم يبررس

  يپرستار انيدانشجو، يآموزش تيفيک، يريادگي، يليت تحصيرضا: هادواژهيکل
  

 ۸۰۹-۸۲۱ ص، ۱۳۹۷ بهمن، ۱۱۲درپي پي، يازدهمشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۴۴-۳۲۷۵۴۹۹۱، تلفن: هياروم ييو ماما يس نازلو دانشکده پرستاريپرد، جاده سرو ۱۱لومتر يک: آدرس مکاتبه

  
Email: zahra17160@yahoo.com 

  
 

                                                             
  ران يا ه،ياروم ،ياسالم آزاد دانشگاه ه،ياروم واحد ،يتيترب علوم گروه ١
  (نويسنده مسئول) رانيه، اياروم ،ياسالم دانشگاه آزاد، هيواحد اروم ،يتيترب علوم گروهار ياستاد ٢
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 طيبي زهرا کيهان، جواد
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  مقدمه
 آموزشمحيط  در هاييپيچيدگي با پرستاري امروزه آموزش

 با ات بكوشند آموزشي بايد ريزان برنامه. است مواجه باليني و نظري
 را شرايطي، موجود منابع بهينه از استفاده براي زمينه كردن مساعد
 رفهح براي را الزم مهارت و دانش دانشجويان بتوانند كه سازند فراهم
  .)۱۵نمايند ( خود كسب آينده

 تيبتر و ميتعل انيجر در گذارتأثير ياسازه، ليتحص از تيرضا
 الزم طيشرا، يآموزش يهابرنامه از رانيفراگ ادراک که شامل است

 ١). کُو۳۰است ( استاد ييراهنما و رفتار نيو همچن مطالعه يبرا
 ربتجا از هاآن ادراك چگونگی انگریب را نيانشجودا تیضار، )۲۷(
 با نیيانشجودا دجوو، تقایتحق با مطابق ؛دانديم شانيريادگي

 هنشگادا در هاآن يبقا دبهبو و حفظ به بخشتيرضا ربتجا
 عنصر رچها از کیی، يليتحص تیضار زین، )۲۰( ٢چو ازنظر. انجامديم

 ؛شوديم بمحسو قابتیر ربتجا هتوسع و دجایا منظوربه يدیکل
 کمک هاآن داريفاو به تنهانه، ناینشجودا تیضار جلب کهينحوبه

 منجر زین مدتيطوالن در هاآن شتانگهد و حفظ به بلکه، دکر هداخو
  .شوديم

ارند گذ تأثيران يدانشجو يليتحص يمنددر رضا يعوامل متعدد
گران از پژوهش يهستند. برخ يطيگر محيد يو بعض يفرد يکه بعض

د هستن يطيکردند که فرهنگ و جو موسسه از عوامل مح خاطرنشان
، نيبنيدرا). ۹( بگذارد تأثيرل يت از تحصيرضا يتواند رويکه م

. دشويمقلمداد  مؤثراز عوامل  يکيو تجارب مربوط به آن  يريادگي
 يهاوهيشروش و ، دوره يمحتوا: ازجملهو آموزش  يريادگيجو 

 ،باليني و فرآيندهاي ارزشيابي، كيفيت آموزش نظري، )۲تدريس (
تجربه شده  يدرس يبرنامه، )۵( تعامالت و توجه به وجهه اجتماعي

 و ياجتماع تيموقع، يليالتحصخدمت به جامعه پس از فارغ، )۱۵(
، ٣نيشو وتيال ,فضاي محوطهو  ياثرات آموزش، )۲۳زان درآمد (يم
، نير اب عالوهباشد.  مؤثرل يت دانشجو از تحصيتواند بر رضايم، )۲۲(

رضايت  )۱۹( ٤شريشم و کارسون، رايان مكي، چييبنا به گزارش کين
ي همبستگ، انسجام گروهي: مانند يدانشجويان با عناصر لييتحص

و  يخودمختار، ساخت و جو سازماني، مشارکت افراد زانيم، گروهي
 هافتيبر اساس  افراد در ارتباط است. استقالل و تيميصم زانيم

تجارب دانشگاهي  نيب يدارمعنيمثبت و  يرابطه، )۲۳( ٥کارا
، تزب به ماندن وجود دارد؛ هاآن و تمايل لييرضايت تحص، دانشجويان

از خدمات  انيدانشجو يتينارضا، )۱۷( ٦سينگزمين و کليم

                                                             
1 Kuo 
2 Chua 
3 Elliott & Healy 
4 Kinicki; McKee-Ryan; Schriesheim & Carson 

 هاآناند. کرده يابيارز هايناآرام جاديدر ا يرا عامل مهم يدانشگاه
 و طيشرا، هانديفرا و هااستيشش عاملِ س تأثيرخود  قيدر تحق
 در ياجتماعتعامالت ، يآموزش تيفيک، هانهيهز، يطيمح امکانات
را  انيبا دانشجو علميهيئتو رفتار  رشيپذ ينحوه، دانشگاه
  ).۳کردند ( ييشناسا
 ميت، يآموزش يبرنامه که گرفت جهينت توانيم، اساس نيا بر

 آموزش تيفيک و تيکم کل در و دانشگاه تيريمد نظام و آموزش
 .دهديم قرار الشعاع تحت را رندهيادگي تيرضا که است يعوامل از

 ردمو عالی زشموآ در شهیهم که ستا موضوعاتی از کیی کيفيت
 صلیا مبحثی شیزموآ تیفیک: ديگويم، )۲۰(٧لی. دستا دهبو توجه

 نیانگرآن  به ختنداپر ونبد که ستا عالی زشمودر آ وريضرو 
 عالی زشموآ به جامعه ادفرا ابییستد نمکاو ا نههایهز به جعرا
 يهااردستاندا دلمعارا  شیزموآ تیفیک . اودبو هداخو دههويب
 .نالیلتحصا رغفا لییتحص شرفتیپ سطح نهمچو، دانديم شیزموآ

 ستا يچند بعد مفهومی عالی زشمودر آ تیفیک، )۱۶(٨يآنتون ازنظر
، نشگاهیدا منظا نه)یمزطی(یمح تیضعو به ديایز انزیم به که

 بردارد.  بستگی نشگاهیدا شتهر يهااردستاندا و طیاشر ای تیرمأمو
 کی ای عمومی هینظر کیاز  تیفیک که گفت انتونمی، سساا نیا
  .)۱۶,۱۳( ديآيم ستده ب کلی يلگوا

 تحرک و يفناور راتييتغ مهم عامل سه ، تأثيرگذشته يدهه در
 يدالئل به توجه با و، يعال آموزش قلمرو در شدن يجهان سمت به

 هک شمرد بر را يآموزش تيفيک به توجه توانيم ريز موراد ازجمله
 دانش سطح بودن نييپا، هابودجه روزافزون کاهش جمله آن از

، يآموزش نظام يبازساز يبرا هادولت و مردم يپافشار، آموختگان
 يزير برنامه عدم و ياجتماع سطح در آموختگان دانش يکارائ عدم

 ياجتماع يازهاين با متناسب آموختگان دانش و يپرورش نهيزم در
 ،يعلم ياعضا عملکرد، يآموزش نظام در تيفيک اساس ).۱۰( است

 ،وميکوليکر وجود، مدرسان سيتدر يوهيش، انيدانشجو عملکرد
، هزيانگ با رانيفراگ، وميکوليکر ياجرا يبرا مدون يبرنامه وجود
 يانسان يروين وجود، يآموزش نظام در تيرضا مورد خدمات يارائه

 روپشهرکی). ۴( باشديم، يدرون يابيارز انجام و متخصص و مجرب
 منجاا، نینو ژيتکنولو به هاسکال زیتجه دخو يمطالعه در) ۱۱(

 يتوسعه و دانستاا سیرتد، شیزموآ ايمحتو رییتغ، هشوپژ
 دهکر ارشگز يآموزش تیفیک شیافزا در مؤثر ملاعو را نناآ ايحرفه

، دمنبيو، چپمنو  )۹(همکاران  و يدهقان، راستا نيهم در .ستا

5 Kara 
6 Betz, Menn, &Klingensmith 
7 Diil, david 
8 Antony 
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 دیجد يهااردستاندا توسعه به دخو مطالعهدر ) ۱۹(٩ومرسر کوهنس
 قبل يهازشموآ اريبرگز، سیدر يهابکتا ايمحتو دبهبو، شیزموآ
 يهاستميس دجایا، نیسرمد قحقو دبهبو، نیسرمد ايخدمت بر از

 و تمکاناا دنکر همافر، سکال تیریمد به توجه، رتنظا و ابییارز
 در يریگدای جینتا ابییشارز و يریگدای طیمح دبهبو، شیزموآ يفضا

  .اندافتهی ستد تیفیک دبهبو با طتباار
، ليتحص از ضايتر انفقد نکهيا و شده ذکر مطالب به توجه با

 جتماعيا موفقيت معد نتيجه در و تحصيلي دعملكر فتا
 سؤال، دارد پي در را ركشو ندگيزسا لفوا و جامعه در نشجوياـندا

، يليتحص تيرضا در گذارتأثير يهامؤلفه: که است نيا حاضر قيتحق
 تيلواو و کدامند؟ يپرستار انيدانشجو يآموزش تيفيک و يريادگي
 است؟ چگونه هامؤلفه نيا

  
  مواد و روش کار

 يو به لحاظ نحوه يکاربرد، پژوهش حاضر از نظر هدف
، ١٠هاي آميختهپژوهش اكتشافي است. آميخته، هاگردآوري داده

هاي استفاده از تركيب دو مجموعه روش مطالعاتي هستند كه با
، در بخش كيفي. رسندتحقيق كمي و كيفي به انجام مي

 را پژوهش نيا يآمار يجامعه است. مد نظر بوده ١١يدارشناسيپد
 يتارپرس يرشته ارشد يو کارشناس يکارشناسان يجودانش يهيکل

سال  در هياروم يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدر دانشکده پرستار
نفر  ۸ تعداد، يفيک بخش در. داديم ليتشک، ۱۳۹۷-۹۸ يليتحص

و  يان سال آخر دوره کارشناسيدانشجو از پسر) ۴دختر و  ۴(
الزم تا اشباع  يهاانتخاب و داده ١٢هدفمند وهيش ارشد به يکارشناس

-شد. سپس داده يگردآور افتهيساختارمهين مصاحبه قياز طر ينظر
 قرار تحليلوتجزيهک مورد يا تماتيمحور -ک مضمونيها با تکن

، يليتحص تيرضا يرهايبر متغ مؤثرجه عوامل يگرفتند و در نت
پرسشنامه ، احصاء و بر اساس آن يآموزش تيفيک و يريادگي

  د.يه گرديته ينظرسنج
 يتصادف گيرينمونه طرح کي از، يکم يهاداده يگردآور يبرا

پسر) بر  ۸۵دختر و  ۹۵دانشجو ( ۱۸۰جه يو در نت استفاده ينسب
اساس فرمول کوکران انتخاب شدند که به پرسشنامه محقق ساخته 

، يفيدر مرحله ک هاداده يابزار گردآور، بر اينپاسخ دهند. بنا
 شارز نان از صحت وياطم يکه برا، افته بوديمه ساختاريمصاحبه ن

 قابليت، ١٤وابستگي قابليت، ١٣مقبوليت معيار چهار، هاداده درستي
 يکم يمورد توجه قرار گرفت. اما در مرحله ١٦و تأييدپذيري ١٥انتقال

ابتدا به روش ، ابزار ١٧يياز پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روا
ت استاد راهنما يد دانشکده و در نهاينفر از اسات ۳و توسط  ييمحتوا
 يد قرار گرفت؛ اما براييمورد تأ، و پس از رفع اشکاالت يبررس

 يهامؤلفهبه روش  ١٨ياکتشاف يل عامليتحلق يشتر از طرينان بيماط
نان به ياطم يز اقدام شد. براين ماکسيچرخش وار با ١٩)PCاصلي (

 جهيکرونباخ محاسبه و در نت يب آلفايها ضرپرسشنامه ٢٠ييايپا
: ريادمق، ترتيببه يآموزش تيفيک و يريادگي، يليتحص تيرضا

 آمد. دستبه ۰,۸۷۴و  ۰,۸۵۵، ۰,۸۸۹
  

  هاافتهي
 از »يليتحص تيرضا« بر گذارتأثيرعوامل : قياول تحق سؤال

  کدامند؟ يپرستار يرشته انيدانشجو دگاهيد
 عمل يفيک وهيش به، قيتحق سوم تا اول يهاسؤال به پاسخ يبرا

 مصاحبه قيطر از يآمار منتخب افراد دگاهيد که صورت نيا به شد؛
ج ينتا .گرفتند قرار تحليلوتجزيه مورد، کيوه تماتيش به و يآورجمع

 .باشديم) ١مطابق جدول (
  

 انيک متن مصاحبه با دانشجويل تماتيخالصه تحل: )١جدول (
فيرد کد منتخب يکد محور   

  تيرضا
  يليتحص

دانشجو يفرد يهايژگيو ۱  
دياسات ياحرفه تيصالح ۲  
يپژوهش و يعوامل آموزش ۳  
يادار و يتيريعوامل مد ۴  
يخدمات و يرفاه امکانات ۵  

                                                             
9 Chapmana Weidmanb, Cohenc, Mercer 
10 Mixed methods 
11 Phenomenology 
12 purposeful method 
13 credibility 
14 dependability 

15 transferability 
16 confirmability 
17 validity 
18 Exploratory Factor Analysis 
19 Principle Components 
20 reliability 
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ياحرفه و يشغل ۶  
  

 مضمون ۵۰استخراج  به منتج، بخش اين در مضمون ليتحل

: شامل يمضمون محور ۶قالب  در نيمضام نيگرديد که ا پايه
 يآموزشعوامل «، »دياسات ياحرفه تيصالح«، »يفرد يهايژگيو«

و » يخدماتو  يامکانات رفاه«، »يو ادار يتيريمد«، »يو پژوهش
در پاسخ به بر اين، . بنااندشده بنديدسته» ياحرفهو  يشغلعوامل «

، يدگاه افراد منتخب آماريگفت که از د توانيمق ياول تحق سؤال

ر قالب د يان پرستاريدانشجو» يليت تحصيرضا«بر  مؤثر يرهايمتغ
  هستند. بنديدستهو  ييعامل قابل شناسا ۶

 اهدگيد از »يريادگي« بر گذارتأثيرعوامل : قيدوم تحق سؤال
  کدامند؟ يپرستار يرشته انيدانشجو

بر  مؤثرو احصاء عوامل  هامصاحبهمتن  يمراحل کدگذار
) ٢جدول (ج در يز انجام شد و خالصه نتايان نيدانشجو يريادگي

  گزارش شده است.
  

 انيک متن مصاحبه با دانشجويل تماتيخالصه تحل: )٢جدول (

فيرد کد منتخب يکد محور   

يريادگي  

دانشجو يفرد يهايژگيو ۱  

يپژوهش و يعوامل آموزش ۲  

يرفاه امکانات ۳  

  
 ان دريحاصل از متن مصاحبه با دانشجو يهاداده ليتحلج ينتا

است.  شده يا تم فرعي پايه مضمون ٣١ احصاء به منتج، بخش اين
، »يفرد يهايژگيو«ن يبا عناو يمضمون محور ۳قالب  در که
 بنديدسته »يامکانات رفاه«و  »يو پژوهش يعوامل آموزش«

گفت که از نظر  توانيمدوم  سؤالدر پاسخ به ، بر اين. بنااندشده
و  يعوامل آموزش، يفرد يهايژگيو(عامل  ۳، يافراد منتخب آمار

ان يدانشجو يريادگيزان ي) در ميف امکانات رفاهيو کم و ک يپژوهش
  هستند. مؤثر يپرستار

 از »يليتحص تيرضا« بر گذارتأثيرعوامل : قيسوم تحق سؤال
  کدامند؟ يپرستار يرشته انيدانشجو دگاهيد

 همصاحب متن کيتمات ليتحل جينتا خالصه) ۳( جدول يهاداده
 تيفيک« ريمتغ بر مؤثر عوامل مورد در منتخب انيدانشجو با

  .دهديم نشان را »يآموزش
  

 انيک متن مصاحبه با دانشجويل تماتيخالصه تحل: )٣جدول (

فيرد کد منتخب يکد محور   

يت آموزشيفيک  

دانشجو يفرد يهايژگيو ۱  

يط آموزشيمح يهايژگيو ۲  

دياسات ياحرفه يهايژگيو ۳  

دياسات ياخالق يهايژگيو ۴  

  
در کل  ياز متن مصاحبه با افراد منتخب آمار، مطابق جدول

 يتم محور ۴قالب  در استخراج شد که پايه مضمون ٣٢ تعداد
 وانتيمق يسوم تحق سؤالدر پاسخ به ، براينشدند. بنا بنديدسته

 يهايژگيو(چهار عامل ، ان مصاحبه شوندهيگفت که از نظر دانشجو
 يهاتيصالحد در قالب ياسات يهايژگيو، يط آموزشيمح، يفرد

  هستند. مؤثر يت آموزشيفيزان کي) در ميو اخالق ياحرفه

 تيرضا« بر گذارتأثير عوامل تياولو: قيتحق چهارم سؤال
  است؟ چگونه يپرستار انيدانشجو دگاهيد از »يليتحص

ه استفاد» دمنيفر«از آزمون ، قيچهارم تحق سؤالپاسخ به  يبرا
ن آزمون را يج اي) نتا۵) و (۴جداول ( يهاداده، بر اينبنا .شده است

 .دهنديمنشان 
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  »يليت تحصيرضا«شش گانه  يهامؤلفهمربوط به  يهارتبهن يانگيسه ميدمن مقايآزمون فرج ينتا: )۴جدول (
ن رتبهيانگيم عامل تياولو   

يو پژوهش يآموزش  ۴,۲۲ ۱ 
دانشجو يات فرديخصوص  ۳,۹۸ ۲ 

ياحرفهو  يشغلنده يآ  ۳,۷۲ ۳ 
دياسات ياحرفهت يصالح  ۳,۳۴ ۴ 

يخدماتو  يمکانات رفاها  ۲,۹۲ ۵ 
يو ادار يتيريمد  ۲,۸۱ ۶ 

  
 افراد دگاهيد از شوديم مشاهده، )٤( جدول يهاداده اساس بر
 يليتحص تيرضا به مربوط گانه شش يهامؤلفه، ، يآمار نمونه

 کم هاآن نيب بلکه و ستندين برخوردار يکساني اتتأثير از انيدانشجو
 .دارد وجود ييهاتفاوت شيب و

  
  )هارتبهن يانگين ميتفاوت ب يدارمعني يبررس( دمنيج آزمون فرينتا: )۵جدول (

  شاخص
  منبع داده

n دو -يخ  )df(  P  

  ۰,۰۰۱  ۵  ۱۴۷/۸۶  ۱۹۲  ينمونه آمار
  

-يسطح معندهد که مقدار يز نشان مين، )٥جدول ( يهاداده
نان يبا اطم. لذا )P>  ۰,۰۵است (حاصل شده  ۰۵/۰از  ترکم يدار
، يليت تحصيبر رضا مؤثر يتوان گفت که عوامل ششگانهيم %٩٥
ن يانگياز م، )يو پژوهش يآموزش(ندارند و چون عامل  يکسانيت ياولو

پس در ، برخوردار است، ر عوامليسه با سايدر مقا يباالتر يرتبه
  .کنديمفا يا يترمهمنقش ، انيجودانش يليت تحصيزان رضايم

 »يريادگي« بر گذارتأثير عوامل تياولو: قيتحق پنجم سؤال
  است؟ چگونه يپرستار انيدانشجو دگاهيد از

  
ت ياهم يدمن جهت بررسيج آزمون فرير نتايجدول ز يهاداده

 .دهديمعوامل را نشان  يگذارتأثيرت يا اولويو 

  
  »يريادگي« گانه شش يهامؤلفه به مربوط يهارتبه نيانگيم سهيمقا دمنيفر آزمونج ينتا: )٦جدول (

  تياولو  ن رتبهيانگيم  عامل
  ۱  ۲,۳۷  يو پژوهش يآموزش

  ۲  ۲,۰۰  يفرد يهايژگيو
  ۳  ۱,۶۳  يامکانات رفاه

  
، يدگاه افراد منتخب آمارياز د، )٦ج جدول (يبا توجه به نتا

 أثيرتزان يان از ميدانشجو يريادگيمرتبط با  يسه گانه يهامؤلفه
 شمبه چ هاآنن يب ييهاستند و بلکه تفاوتيبرخوردار ن يکساني

 ،)يو پژوهش يآموزشامکانات (عامل مربوط به  کهطوريبهخورد. يم
 يت اول قرار گرفته است و امکانات رفاهين در اولويانگين ميبا باالتر

  ت آخر.ين رتبه در اولويانگين ميترکمبا 
  

  )هارتبهن يانگين ميتفاوت ب يدارمعني يبررس( دمنيج آزمون فرينتا: )۷جدول (
  شاخص

  منبع داده
n دو -يخ  )df(  P  

  ۰,۰۰۱  ۲  ۵۱,۹۲۴  ۱۹۶  ينمونه آمار
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-يکه سطح معن دهديم) نشان ٧جدول ( يهاداده، ياز طرف
نان يبا اطم. لذا )P>  ۰,۰۵است (ن شده ييتع ۰۵/۰از  ترکم يدار
 يانکسيت ياولو، انيدانشجو يريادگيبر  مؤثراوالً عوامل ، درصد٩٥

 دانشجو يفرد اتيخصوص، يو پژوهش يآموزشندارند و چون عوامل (
ه با سيدر مقا يباالتر ين رتبهيانگياز م، )ياو حرفه يشغلنده يآ و

نقش ، انيدانشجو يريادگيزان يلذا در م، برخوردارند، ر عوامليسا
  .کننديمفا يا يترمهم

ت يفيک«بر  گذارتأثير عوامل تياولو: قيتحق ششم سؤال
  است؟ چگونه يپرستار انيدانشجو دگاهيد از »يآموزش

 يت آموزشيفيک، ق حاضريمورد توجه در تحق يرهايگر متغياز د
 يابين عوامل به ارزيت اياطالع از اهم يدانشگاه بوده است. برا

 پرسشنامه محقق ساخته اقدام لهيوسبه يان پرستاريدگاه دانشجويد
 ) گزارش شده است.٨ج در جدول (يد. نتايگرد

  
  »يت آموزشيفيک« گانه شش يهامؤلفه به مربوط يهارتبه نيانگيم سهيمقا دمنيفر آزمونج ينتا: )٨جدول (

  تياولو  ن رتبهيانگيم  عامل
  ۱  ۳,۰۲  يط آموزشيمح

  ۲  ۲,۷۳  دياسات ياحرفه يهاتيصالح
  ۳  ۲,۷۲  يفرد يهايژگيو

  ۴  ۱,۵۲  دياسات ياخالق يهايژگيو
  
 نيباالتر »يآموزش طيمح« عامل، شوديم مشاهده کهطوريبه

 هب عامل نيمؤثرتر لذا، است داده اختصاص خود به را رتبه نيانگيم
 نيترپايين از »دياسات ياخالق يهايژگيو« عامل اما ؛روديم شمار

 يذارگتأثير بر اينبنا و است برخوردار عوامل نيب در رتبه نيانگيم
 .دارد يترکم

  
  )هارتبهن يانگين ميتفاوت ب يدارمعني يبررس( دمنيج آزمون فرينتا: )۹جدول (

  شاخص
  منبع داده

n دو -يخ  )df(  P  

  ۰,۰۰۱  ۳  ۱۴۵,۹۸۲  ۱۹۸  ينمونه آمار
  

 از ترکم يداريمعن سطح که دهديم نشان) ٩جدول ( يهاداده
 درصد٩٥ نانياطم با پس. )P>  ٠,٠٥است ( شده نييتع ٠٥/٠

 تياولو، انيدانشجو يريادگي بر مؤثر عوامل اوالً که گفت توانيم
 رتبه نيانگيم از، )يآموزش طيمحعامل ( چون و ندارند يکساني

 تيفيک در لذا، است برخوردار، عوامل ريسا با سهيمقا در يباالتر
  .دارد يترمهم نقش، انيدانشجو يآموزش

  : قيتحق هفتم سؤال

 عوامل خصوص در پسر و دختر انيدانشجو دگاهيد نيا بيآ
 تفاوت) يآموزش تيفيک و يريادگي، يليتحص تيرضا( بر گذارتأثير
  دارد؟ وجود

» دو گروه مستقل يآزمون ت«ق از يتحق ٧ سؤالپاسخ به  يبرا
استفاده شده است. اما  يدگاه دو گروه نمونه آماريسه ديجهت مقا

ع يمستلزم نرمال بودن شکل توز ين آزمون پارامترياستفاده از ا
ج ينتا، )١٠جدول ( يهاداده، ن اساسيمورد نظر است؛ بر ا يهاداده

 .دهديمرا نشان  آزمون
  

  )هارتبهن يانگين ميتفاوت ب يدارمعني يبررس( دمنيج آزمون فرينتا: )۱۰جدول (
  شاخص

  منبع داده
n نيانگيم  sd k-Sz  P  

  ۰,۴۸۴  ۰,۸۳۸  ۰,۶۷  ۴,۰۴  ۱۹۴  يت آموزشيفيک
  ۰,۰۸۵  ۱,۲۵۷  ۰,۵۹۴  ۴,۰۰  ۱۸۷  يريادگي
  ۰,۷۹۶  ۰,۶۴۸  ۰,۹۹۵  ۳,۷۶  ۱۸۲  يليت تحصيرضا
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ر سطح يکه مقاد شوديممشاهده ، )۱۰با توجه به جدول (

لذا ، ن شده استييتع ۰۵/۰شتر از ير بيهر سه متغ يبرا يداريمعن
  ت نرمال دارد.ير وضعيع هر سه متغيشکل توز

 مستقل گروه دو يت آزمون جينتا خالصه، )١١( جدول يهاداده
 نشان دختر و پسر را انيدانشجو گروه دو دگاهيد سهيمقا جهت

 .دهديم
  

  دو گروه مستقل يخالصه نتايج آزمون ت: )١١جدول (

 tمقدار   انحراف معيار  ميانگين  تعداد  هاگروه  ريمتغ
  سطح

 يدارمعني 

  تيرضا
  يليتحص

  ۰,۷۷  ۴,۱۳  ۲۴  دختر
۱,۵۴۷  ۰,۱۲۴  

  ۰,۹۷  ۳,۷۴  ۲۰۴  پسر

  يريادگي
  ۰,۵۴  ۳,۹۴  ۲۴  دختر

۰,۴۹۲-  ۰,۶۲۳  
  ۰,۶۰  ۴,۰۰  ۲۰۴  پسر

  تيفيک
  يآموزش 

  ۰,۴۵  ۴,۱۵  ۲۴  دختر
۰,۷۷۰  ۰,۴۴۲  

  ۰,۶۹  ۴,۰۲  ۲۰۴  پسر

  
ن شده در سطح ييتع tمقدار ، )١١جدول (ج يبا توجه به نتا

ن يدرصد ب ۹۵نان يبا اطم، لذاست. ين دارمعني، درصد ۵ يخطا
وجود  يدارمعنيان (دختر و پسر) تفاوت يدگاه دو گروه دانشجويد

 مربوط يريگاندازه يا خطايندارد و اندک تفاوت موجود به شانس و 
گاه ديد، ان دختر و پسريهر دو گروه دانشجو، ديگرعبارتبه. شوديم

و  يريادگي، يليتحص تيرضا(بر  مؤثردر مورد عوامل  يمشابه تقريباً
 ) دارند.يآموزش تيفيک

  
  يريگجهيبحث و نت

 يهامؤلفه بندياولويت و ييشناسا" باهدفق حاضر يتحق
 رد يآموزش تيفيک و يريادگي، يليتحص تيرضا در گذارتأثير

 يراب انجام گرفت.، "هياروم يپرستار دانشکده يپرستار انيدانشجو
ق يو از طر يفيک يوهيبه ش، قياول تا سوم تحق يهاسؤالپاسخ به 
الزم اقدام و سپس  يهاداده يآورجمعافته به يمه ساختاريمصاحبه ن

ر يدر مورد متغ کيتمات ليتحلپرداخته شد.  هاآن تحليلوتجزيهبه 
 يهايژگيو« يمضمون محور ۶ ييشناسا به منتج، يليت تحصيرضا
 ،»يو پژوهش يآموزشعوامل «، »دياسات ياحرفه تيصالح«، »يفرد

 يشغلعوامل «و » يخدماتو  يامکانات رفاه«، »يو ادار يتيريمد«
 قاتيتحق از ياريبس جينتا با قيتحق افتهي نيد. ايگرد» ياحرفهو 

 يقيتحق در) ۹(همکاران  و يچنانکه دهقان .باشديم همسو مشابه
 ارائه يبرا مجرب يآموزش کادر از استفاده: افتند که عوامليدر

 ارتباط و مسئوالن و دياسات توسط نفس به اعتماد يالقا، دروس
                                                             

1 Monica 

ن يرت، مهمدياسات با انيدانشجو نيب متقابل احترام با همراه مناسب
 ميحک .باشنديمان يدانشجو يليتحص يتمنديرضا بر مؤثر عوامل

 آموزش كيفيت نظير يعوامل، داد نشان خود پژوهش در زين، )۵(
 وجهه به توجه و تعامالت، ارزشيابي فرآيندهاي و باليني، نظري

 بر، دگردمي آموزشي كيفيت ارتقاي حفظ سبب نهايتاً كه اجتماعي
و  کارمرا .هستند مؤثر يپرستار انيدانشجو يليتحص تيرضا

 ينايکارول التيا انيدانشجو يرو بر که يپژوهش در) ۱۹(همکاران 
 يليتحص تيرضا د کهيرس جهينت نيا به، داد انجام يجنوب

 و يآموزش طيمح از آنان تيرضا با يدارمعني طوربه انيدانشجو
 تيرضا يبررس ز درين، )۲۹(١کايمون .است مرتبط يافتيدر خدمات

 نزيهاپک جان دانشگاه در علوم و هنر دانشکده انيدانشجو يليتحص
 ارائه در يريپذانعطاف: همچون يعوامل که ديرس جهينت نيا به

 مستيس يباال تيفيک، آموزش يباال تيفيک و تخصص، دروس
 زا خوب ياکتابخانه منابع و زاتيتجه، امکانات، هاکالس، يتيريمد

  .باشديم يليتحص تيرضا بر مؤثر عوامل
 اصوالً، گفت ديبا قيتحق اول سؤال يبرا حاصل جهينت نييتب در

 است تيترب و ميتعل نديفرا در گذارتأثير ياسازه ليتحص از تيرضا
 ،ليتحص طيشرا، يآموزش يهابرنامه از رانيفراگ ادراک: شامل که

 تيرضا مفهوم. است رهيغ و يپژوهش و يآموزش زاتيتجه و امکانات
 و احساسات زانيم انگريب که انيدانشجو يليتحص تيرضا و

 ،باشديم يآموزش موجود تيوضع به انيدانشجو مثبت يهانگرش
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 طيبي زهرا کيهان، جواد
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397، بهمن 112، شماره یازدهم، پی در پی شانزدهمدوره  816

 طيشرا در يسازمان رفتار حوزه در موضوعات نيترعيشا و نيترمهم
  .شوديم محسوب امروز رقابت پر

و  يتابع عملکرد ذهن تيرضا، نظرانصاحب از يليخ به اعتقاد
 يليتحص يمنددر رضا ي). عوامل متعدد۱۳( انتظارات افراد است

 ،گريد يو برخ يفرد هاآناز  يگذارند که بعضتأثيران يدانشجو
د و استعدا هوش، تيجنس: رينظ يات فرديهستند. خصوص يطيمح

 يليتحص يبر رضامند مؤثرت و ... از عوامل يشخص، سن، يليتحص
  ).۱( اندشدهشناخته 

ت و يکم: لياز قب يط آموزشيعوامل مربوط به مح، نيهمچن
 يهامهارت، زات و امکانات موجوديتجه، درس يهات کالسيفيک

، دانشگاه يو خدمات رفاه ينيبال يهاآموزش، ديس اساتيتدر
ند هست مؤثران يت دانشجويبر سطح رضا ينده شغليبه آ يدواريام
 تيهشت عامل مؤثر بر رضا، )۲۰۰۱(٢نوس بنا به نظر لچر و). ۵(

 يهانامهبراز  تينفس؛ رضا اعتماد به: عبارتند از انيدانشجو يليتحص
 ؛يد درسو موا سيتدر تيفياز ک تيها؛ رضاو کالس يآموزش، يدرس
از  تيرضا ؛يبرنامه و فرصتهاي شغل فوق يهاتيفعالاز  تيرضا

از  تيرضا د؛يبازخورد توسط اسات يو ارائه سيتدر تيفيک مشارکت؛
بر ). بنا۱دانشجويان (و تعامالت  تيفيک از تيرضا الت؛يتسه زانيم

 عوامل رتأثي تحت انيدانشجو تيرضا که موضوع نيا به تيعنا با، اين
 يبررس به همواره که است الزم لذا، دارد قرار دانشگاه در گوناگون

 و هازييربرنامه  با و شود پرداخته ريمتغ نيا مختلف هايجنبه
 و دانشگاه يپژوهش و يآموزش هايحوزه در مناسب يعمل اقدامات

 به هم انيدانشجو ازين مورد و مناسب امکانات و خدمات ارائه زين
 تيرضا بهبود هاينهيزم، تيفيک لحاظ از هم و تيکم لحاظ
  .شود فراهم انيدانشجو يليتحص

افراد  نظر از که داد نشان، دوم سؤال به مربوط جينتا يبررس
 و يآموزش عوامل، يفرد يهايژگيو( سه عامل، يمنتخب آمار

 انيدانشجو يريادگي زانيم در) يرفاه امکانات فيک و کم و يپژوهش
 ياريبس جينتا با زين گيرينتيجه نيا. هستند مؤثر يپرستار يرشته

 قيتحق جينتا اساس بر، ازجمله. دارد خوانيهم مشابه قاتيتحق از
 يآموزشگاه يهايژگيو و يفرد يهايژگيو و عوامل) ۱۲عباسي (

 فر يديحم. دارد يدارمعني تأثير انيدانشجو يليتحص يريادگي بر
 يريادگي بر يآموزش عوامل نقش يبررس به) ۸همکاران ( و

 يمحتوا عامل چهار که گرفتند جهينت و پرداخته انيدانشجو
 يريادگي بر دياسات سيتدر روش و آموزشگر، يابيارزش، يآموزش

 و جوانمرد يحق جو قيتحق در، نيهمچن .دارد تأثير انيدانشجو
 آگاهانه يادگيري بر يگوناگون عوامل که معلوم شد) ۷(ان يمنصور

 ؤثرم اصفهان علوم دانشگاه پرستاري يهارشته اول سال دانشجويان

                                                             
2 Letcher & Neves 

 و دانشجو يفرد يهاتيوقابل هايژگيو هاآن نيترمهم که باشنديم
 زين) ۳۰سوليمان ( قيتحق يافتهي .هستند دانشگاه يآموزش امکانات

 يريادگي بر مؤثر عامل، تيفيک با ينيبال يهاآموزش که داد نشان
 مرکز در آموزش واحد گنجاندن لذا و است يپزشک انيدانشجو
 اريبس توانديم انيجودانش آموزش تيفيک در ينيبال يهامهارت

  .باشد مؤثر و ديمف
 را ييادگير اصوالً، است يگفتن قيتحق افتهي نيا حيتوض در
 راث بر كه تجربي يا شده ريزيبرنامه هايآموزش برآيند و نتيجه
 رفتار در بيروني نمود و شده نهادينه فرد در مستمر برخورد يا تمرين

 و زمان هر در يادگيري، مختلف مكاتب اساس بر كه دانندمي، دارد
 از. کنديم طلب را خاصي يهامهارت، شرايط موضوع هر در و مكان
 ارزشمند و مطلوب را انيدانشجو رييادگي توانيم يزمان، ، يطرف

 آنان رد مناسب رفتاري راتييتغ جاديا سبب رييادگي نيا که دانست
، يشناخت يهانهيزم و بوده گسترده رييادگي قلمرو. باشد شده
  .شوديم شامل را يحرکت -يروان و يعاطف

 ديتاسا کارگيريبه( قيطر از که دانشگاه در موجود علمي فضاي
 يهاکارگاه برگزاري، مطلوب ياحرفه يهاتيصالح با مجرب

 دستاوردهاي با دانشجويان آشنايي منظوربه سمينارها و آموزشي
 راحت دسترسي، آموزشي كمك امكانات كردن فراهم، جديد علمي

 يهاگروه و هاهسته وجود، كتابخانه و اينترنت به دانشجويان آسان و
 تپيشرف و يريادگي در سزايي به نقش، ديآيم وجود به....)  و علمي

 جوياندانش، نيا بر عالوه. باشد داشته تواندمي انيدانشجو تحصيلي
 ييادگير فرآيند در مشاركت به زيادي ميل، انگيزه با و مندعالقه
 اننش خود از هدفمند رفتاري خود تحصيلي پيشرفت براي و دارند

: مانند يفرد درون عوامل تأثير تحت يريادگي، ضمناً. دهنديم
 و فرد التيتما و اهداف، جاناتيه، هازهيانگ، يروان اتيخصوص
  .باشديم زين...  و مطالعه يهاسبک، نيهمچن
 در که شد معلوم قيسوم تحق سؤالج مربوط به ينتا يبررس از

 تم ۴ قالب در که است شده ييشناسا يفرع مضمون ۳۲ تعداد کل
 هک شد آن بر يينها جهينت، بر اينبنا. اندشده بنديدسته يمحور

 انيودانشج نظر استناد به را يآموزش تيفيک بر مؤثر عوامل توانيم
 يهايژگيو، يآموزش طيمح، يفرد يهايژگيوعامل ( چهار در

  .کرد خالصه) ياخالق و ياحرفه يهاتيصالح قالب در دياسات
 همشاب قاتيتحق از ياريبس جينتا با زين گيرينتيجه نيا

 به يقيتحق يط) ۶( همکاران و يتوکل کهطوريبه. دارد خوانيهم
 و اهداف يطهيح پنج به يآموزش تيفيک که دنديرس جهينت نيا

 طيمح، دانشجو با برخورد، يمرب عملکرد، يآموزش يهابرنامه
 چيماس يمطالعه جينتا. شوديم مربوط يابيارزش و نظارت و يآموزش
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 لعام نيتر، مهمانيدانشجو نظر از که داد نشان زين وويسارا در) ۲۸(
 اناتامک و دياسات دانش بودن روز به يپزشک آموزش تيفيک ارتقاء

  .است يآموزش
 يوزشآم جو بر يفراوان عوامل گفت توانيم افتهي نيا حيتوض در
 نييتع عوامل نيا که هستند مؤثر يآموزش يهاطيمح و دانشگاه
، بر اينباشند؛ بنايم يآموزش مراکز در آموزش تيفيک يهاکننده
 بهتجر اي و درک انيدانشجو توسط که يآموزش طيمح نيب يرابطه

 که کنديم جابيا هاآن يليتحص تيموفق و تيرضا و شوديم
 طيمح .رنديگ قرار يابيارز و يبررس مورد يآموزش يهاطيمح

 تاررف کننده نييتع که است يطيمح) دانشگاهيادگيري (-آموزش
-عرصه در خود رامونيپ طيمح از هاآن ادراک نمودار و بوده رانيفراگ

 رفتشيپ و تيموفق در، دانشجو نگرش و درک نيا. است يريادگي ي
 اي و شده باعث را او يريادگي توانديم و بوده مهم اريبس او يليتحص

بر بنا د؛شو انيدانشجو در يليتحص افت و يعالقگيب سبب عکس بر
 فيک و کم ويژهبه گوناگون عناصر از دانشگاه يآموزش تيفيک اين
 و امکانات، هاآن يرفتار و ياخالق يهايژگيو، دياسات سيتدر
 يحت و) ينيبال( يعمل و ينظر يهاآموزش روز به راتيتجه

، قيعال، هاجانيه، تيشخص نوع: شامل رانيفراگ يفرد اتيخصوص
  .است ريپذتأثير اهداف و انتظارات، ازهاين

 »دمنيفر« آزمون از، قيتحق چهارم سؤال به پاسخ منظوربه 
 افراد دگاهيد از که ديگرد مشخص، جينتا اساس بر. شد استفاده
 يليتحص تيرضا بر مؤثر يگانه شش يهامؤلفه، يآمار منتخب
 املع کهطوريبه .ستندين برخوردار يکسانيت ياولو از، انيدانشجو
 رد نيانگيم نيباالتر با، )يپژوهش و يآموزش امکانات( به مربوط

 تيارض بر گذارتأثير عامل نيترمهم عنوانبه و داشته قرار اول تياولو
 يتيريمد( عامل اما ؛شوديم محسوب يپرستار انيدانشجو يليتحص

 اردد قرار )آخر( ششم تياولو در رتبه نيانگيم نيترکم با، )يادار و
  .است برخوردار يترکم تياهم از، عوامل ريسا با سهيمقا در لذا و

 هک کرد عنوان نيچن توانيم قيتحق افتهي نيا با ارتباط در
 يدرس برنامه از يينما، يريادگي بر حاکم يفضا اي يآموزش طيمح

 و هادانشکده يآموزش يهاطيمح در برنامه روح منزله به که است
 يريادگي بر حاکم جو .باشديم يجار يآموزش عرصه در و هادانشگاه

 به. باشد متفاوت توانديم آموزش و يريادگي عرصه هر در آموزش و
. اشدب دور آن از اي و بوده کينزد يريادگي ياستانداردها به که ينحو
 نييتع يعامل، آن در موجود امکانات و يريادگي و آموزش طيمح

 رايز، است يريادگي يبرا رانيفراگ در زهيانگ جاديا بر مؤثر و کننده
 يليحصت شرفتيپ باعث، شوند منجر بهتر يريادگي به که ييرفتارها

 ، کامالًبر اينبنا .شد خواهد هاآن يليتحص تيرضا و رانيفراگ در
 يشپژوه و يآموزش امکانات تيفيک و تيکم که رسديم به يمنطق

 يليتحص تيرضا در هاآن به انيدانشجو يدسترس سهولت و دانشگاه

 و کم نيب يتنگاتنگ رابطه، يطرف از .باشد داشته را تأثير نيشتريب
 يهامهارت و دانش زانيم و يپژوهش و يآموزش امکانات فيک

 امکانات انيدانشجو يوقت دارد؛ وجود هاآن يکارآمد و انيدانشجو
 يمثبت نگرش، کننديم ادراک خود انتظارات با مطابق موجود را

 نيا هک است يهيبد، کننديم دايپ دانشگاه عناصر و عوامل به نسبت
  .دهديم شيافزا دانشگاه عملکرد از را هاآن يرضامند سطح موضوع

 يريادگي زانيم، قيتحق نيا نظر مورد يرهايمتغ از گريد يکي
 يارگذتأثير تياولو اي و تياهم از اطالع يبرا است؛ بوده انيدانشجو
 نيبم جينتا. شد استفاده دمنيفر آزمون از، رين متغيبر ا مؤثرعوامل 

 از انيدانشجو يريادگي با گانه مرتبط سه يهامؤلفه که بود نيا
 هاآن نيب ييهاتفاوت بلکه و ستندين برخوردار يکساني تأثير زانيم

، )يپژوهش و يآموزش امکانات( عامل کهطوريبه. خورديم چشم به
 با يرفاه امکانات و گرفته قرار اول تياولو در نيانگيم نيباالتر با

  آخر قرار دارد. تياولو در رتبه نيانگيم نيترکم
 مدرس نيب تعامل را يريادگيگفت  توانيمافته ين ين اييدر تب

 و داريپا نسبتاً يرفتار راتييتغ به منجر که اندکرده فيتعر ريفراگ و
. گردديم ريفراگ در مهارت و نگرش، دانش طهيح سه در يدائم

 ليدخ يفراوان عوامل آن در که است دهيچيپ ينديفرا، يريادگي
 آموزش بر حاکم طيمح، مؤثر مهم و يديکل عوامل از يکي. هستند

 در يديکل و مهم گام اما. است آن در موجود زاتيتجه و امکانات و
 .است يآموزش مطالب با دانشجو نمودن ريدرگ، يريادگي و آموزش

 يستگب او زهيانگ و درک زانيم به يريادگي در دانشجو تيموفق زانيم
 نيا. دينما درک را يدرس موضوع تناسب و ارتباط بتواند که دارد

 يريادگي سبک نيهمچن و فرد يقبل تجربه تأثير تحت زين عوامل
 يريادگي مشغول آن در که است يآموزش طيمح بر حاکم جو و يو
 تيترب، ييماما و يپرستار يهادانشکده فهيوظ، يطرف از. باشديم

 اساس بر را ينيبال خدمات ارائه توان که است يانيدانشجو
 يکاف ينيبال مهارت و دانش با و باشند داشته روز يعلم يهاشرفتيپ

 تيتقو لزوم، بر اينبنا سازند؛ برآورده را مارانيب يازهاين بتوانند
 زاتيتجه و امکانات تأمين نيو همچن يآموزش موجود يهابرنامه
 و يعلم يهاشرفتيپ به توجه با استاندارد يپژوهش و يآموزش
  .رسديم نظر به يضرور کامالً روز يفناور
 تيفيک، حاضر قيتحق توجه مورد يرهايمتغ از گريد يکي
 دهبو يپزشک علوم دانشگاه ييماما و يپرستار دانشکده يآموزش
 يبرا، اردد تأثير فوق ريمتغ بر يگوناگون عوامل که نيا فرض با. است

 جينتا. ديگرد استفاده »دمنيفر« آزمون از، عوامل نيا بندياولويت
 نيانگيم نيباالتر »يآموزش طيمح« عامل که داد نشان آزمون نيا

 تيفيک بر عامل نيمؤثرتر لذا، است داده اختصاص خود به را رتبه
 از »دياسات ياخالق يهايژگيو« عامل اما ؛شوديم محسوب يآموزش
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 ر اينببنا و است برخوردار عوامل نيب در رتبه نيانگيم نيترپايين
  .دارد يترکم يگذارتأثير
 راتييغت به توجه با، است يگفتن رياخ يريگجهينت حيتوض در 

 هرچه، افتدمي اتفاق يدرمان -يبهداشت يهاطيمح در که يعيسر
 و يآموزش خدمات و، باشد پربارتر يعمل و ينظر يهاآموزش
 ستا يهيبد، باشد داشته قرار يمطلوب سطح در شده ارائه يپژوهش

 دايپ ندهيآ در خود نقش يفايا يبرا يشتريب يآمادگ انيدانشجو که
 باعث متقابل احترام و ارتباط با توأم يآموزش يفضا. کرد خواهند
 امر نيا و شوديم انيدانشجو در يمنف يليتحص جاناتيه کاهش

 به آنان يمندعالقه باعث زين و کنديم ليتسه را يريادگي نديفرا
 به توانديم خود که گردديم مارانيب با کار و ينيبال طيمح

 است الزم، اساس نيا بر. انجامديب مارانيب از اثربخش يهامراقبت
 به يآموزش خدمات يهيارا به نسبت يپزشک علوم دانشگاه که

 يهاطيمح زيتجه و هيته قيطر از) انيدانشجو(خود  انيمشتر
 صورت نيا در تنها که باشد داشته را ياژهيو اهتمام خود يآموزش

 سالمت و بهداشت بخش در توسعه يهاشاخص ارتقاء به توانيم
  .بود دواريام

گاه دين ديبر وجود تفاوت ب يمبن قيتحق ۷ سؤال به پاسخ يبرا 
 از بعد »مستقل گروه دو t آزمون« از، ان دختر و پسريدانشجو

 .شد استفاده نظر مورد يهاداده عيتوز شکل بودن نرمال نانياطم
 يخطا سطح در شده نييتع t مقدار که داد نشان مذکور آزمون جينتا
 گروه ود دگاهيد نيب که شد گرفته جهينت و ستين داريمعن، درصد ۵

 ود هر، ديگرعبارتبه. ندارد وجود تفاوت )پسر و دختر( انيدانشجو
 تيرضا( بر مؤثر عوامل خصوص در يمشابه تقريباً دگاهيد، گروه
  .دارند) يآموزش تيفيک و يريادگي، يليتحص

 انيجودانش چند هر که گفت توانيم قيتحق افتهي نيا نييتب در
 گريدکي با يمتفاوت اتيخصوص، تيجنس ياقتضا به پسر و دختر
 و يآموزش طيمح در هاآن کينزد ارتباط و تعامل علت به اما، دارند

 ژهويبه موارد يبرخ در است ممکن، يکيکلن يآموزش در خصوص به
 هب هاآن که چرا. باشند داشته مشابه نظرات نکته يآموزش مسائل

 و يآموزش عناصر و عوامل از ياريبس با ميمستق يريدرگ علت
 و طيحم بر مؤثر عوامل از يکساني تقريباً استنباط و درک، يپژوهش

نيب زين ييهاتفاوت است يهيبد. هستند برخوردار دانشگاه جو 
 موضوع نيا و باشد داشته وجود مسائل از يبرخ در هاآن دگاهيد

 به خود ديد يهيزاو و گاهيجا از گروه هر که چرا است؛ انتظار قابل
 زين يمتفاوت استنباط و درک که است يعيطب و کنديم نگاه مسائل

  .باشند داشته گريکدي با موارد يبرخ در
  

  سپاسگزاري
ن يدب. باشديمارشد  ينامه کارشناسانيپا از منتج حاضر مطالعه

 هشپژو اين در د و پرستاران مشارکت کنندهياسات تمامي از لهيوس
 مشارکت ن پژوهشيصبورانه در انجام ا، اديز مشغله با وجود که

 د.يآيبه عمل م سپاسگزاري صميمانه، داشتند
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Abstract 
Background & Aim: With the speed of change in today's world and the changing needs of individuals 
Changes in the quantity and quality of health care services are increasing.The nursing profession needs 
to be adapted to these changes and is constantly rebuilding in this field. Therefore, recognition of the 
factors affecting the educational elements and their importance for solving the existing problems and 
the low promotion of the educational process is indispensable. Accordingly, the present study aimed at 
"identifying and prioritizing the components of academic satisfaction, learning and educational quality 
in nursing students of Urmia Nursing and Midwifery Faculty". 
Materials & Method: The research method was a combination of exploratory designs that were used in 
the qualitative part of the phenomenological method and in the quantitative part of the descriptive-survey 
method.  
The statistical population included all undergraduate and postgraduate nursing students and nursing 
students, collecting data in a qualitative section in a targeted way and through a semi-structured 
interview with eight students, and using the theme-oriented or thematic method. And the factors 
affecting the variables were identified. Subsequently, based on the findings of the qualitative section, 
three questionnaires were prepared and then verified by three faculty members as well as a supervisor 
and their reliability coefficients were calculated through Cronbach's alpha for data collection.At this 
stage, a sample of 180 nursing students were selected randomly. Data collected at this stage were 
analyzed using descriptive and inferential statistics using ssps 22 software. 
Results: The findings of the qualitative section showed that from the perspective of students, the factors 
of six (individual characteristics, professional qualifications of faculty, educational and research factors, 
managerial and administrative, welfare and career factors and occupational and professional factors), on 
effective educational satisfaction are; Also, the factors (personal characteristics, educational and 
research factors, and welfare facilities) affect students' learning. Finally, factors (individual 
characteristics, educational environment, characteristics of professors in the form of professional 
qualifications And ethics) are also effective on educational quality. The results of the quantitative section 
indicated that among the identified factors, the factor of educational facilities and research has the 
greatest impact on academic satisfaction and students' learning. Among the factors affecting the quality 
of education, the educational environment and its characteristics, the highest impact and importance Has 
enjoyed. On the other hand, there is no significant difference between the viewpoint of male and female 
students about the factors affecting the three variables at the level of 5% error (p <0.05). 
Conclusion: The educational environment of the university and its facilities have an undeniable impact 
on the students' cognitive and psychological characteristics; therefore, monitoring these factors and 
examining their importance in promoting the level of educational and research services and the 
knowledge and ability of graduates can be very useful.  
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