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  ینیان در دوره آموزش بالیدانشجو یتیهو يهاسبک یبررس
 یمقطع یفیک مطالعه توصی: يپرستار یکارشناس
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  08/02/1398تاریخ پذیرش  15/11/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

دار و يپا يتيهو يريگشکل يبرا يفرصت توانديم يراستا آموزش عال نيدر ا است. يو اکتساب ين فرديت متاثراز عوامل بيهو يريگشکل: هدف و زمينهپيش
ت يو سبک هو يدر دوره آموزش ينين مواجه با عرصه باليب يا ارتباطيمطرح است آ سؤالن يله فراهم کند. حال او حل مسئ گيريتصميم يبرا يچارچوبکسب 
  انجام گرفت. يپرستار ينيان در دوره آموزش باليدانشجو يتيهو يهاسبک ين راستا پژوهش حاضر با هدف بررسيان وجود دارد؟ در هميدانشجو

 ينيان دوره آموزش باليدر پا ۷تا  ۴ يهاترميپرستاران يپژوهش از دانشجو يهانمونه. باشديم يمقطع -يفيتوص يامطالعهپژوهش حاضر : هاروشمواد و  
 يهاسبکپرسشنامه  و کيپرسشنامه دموگراف با استفاده از هاداده يآورجمعبود.  ين مطالعه سرشماريدر ا گيرينمونهبودند. روش  ۹۷-۹۶ يليمسال تحصين

   ل شد.يتحل ۱۹ نسخه SPSS افزارنرمس در ياسکوئر و کراسکال وال يکا يآمار يهاآزمونبا استفاده از  هادادهانجام شد. برزونسکي  ISI-6G هويت
ان پسر يدرصد دانشجو ٢/٢٦سال بود.  ٢٢±  ٦/٢در مطالعه  کنندهشرکتافراد  ين سنيانگيشرکت داشتند. م يپرستار يدانشجو ١٦٥ن مطالعه يدر ا: هاافتهي

ت و سبک ين جنسياز عدم ارتباط ب يج مطالعه حاضر حاکياما نتا، بودند يت هنجاريسبک هو يان دختر دارايدرصد دانشجو ٢/٢٧و  ياطالعاتت يسبک هو يدارا
و محل سکونت  تأهلت يوضع، ن سنيب). P= ٠٤/٠ت وجود داشت (يهو يهاسبکبا  يليتحص ترمنيب يدارمعنين مطالعه ارتباط ي). در ا< p ٠٥/٠( باشديمت يهو

  ).P< ۰۵/۰مشاهده نشد ( يدارمعنيارتباط 
 يليحصت ترمشيافزات ممکن است با يهو يريگشکلکه  دهديممختلف نشان  يليتحص يهاترم ان دريت دانشجويهو يهاسبک بررسي .گيري: نتيجهبحث و 
به  توجه و يتيهو رشد درگرو تيان با صالحيدانشجو پرورش که است نکته نيا ادآورين موضوع يرد. ايقرار گ تأثيرتحت  ينيان در دوره آموزش باليدانشجو

 .رسديمبه نظر  يضرور يپرستار يکارشناس يت در دوره آموزشيهو يريگشکلراستا توجه به عوامل  نيدر ا. باشديمآن  يريگشکل

 يپرستار ينيآموزش بال، يان پرستاريدانشجو، تيسبک هو: يديکل يهاواژه

  
 ۱۶۸-۱۷۵ ص، ۱۳۹۸ خرداد، ۱۱۶درپي پي، سومشماره ، هفدهمدوره ، دانشکده پرستاري و مامايي اروميهمجله 

  
  ۰۹۱۲۰۴۲۴۱۲۵: تلفن، ييو ماما يدانشکده پرستار، اصفهان يدانشگاه علوم پزشکب، يهزارجر خيابان، يدان آزاديم، اصفهان: آدرس مکاتبه

Email: n.kheirollahi@nm.mui.ac.ir 

  
  مقدمه

ت يهو يهاسبک، رشد شناسيرواناز موضوعات مهم در  يکي
 يچارچوبت يهو ١کسونيار ازنظر .)۱( باشديمآن  يريگشکلو نحوه 

                                                             
 رانياصفهان، اصفهان، ا دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامائی، ،ييدانشجو قاتيتحق تهيکم گروه پرستاری سالمت بزرگساالن، دکترای پرستاری، ١
 اصفهان، يشکپز علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار دانشکده ،ييماما و يپرستار يهامراقبت قاتيتحق مرکز عضو ژه،يو مراقبت يپرستار گروه يعلم اتيه عضو ،يمرب ٢

 سنده مسئول)يران (نويا اصفهان،
 هاي پرستاري و مامايي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،تحقيقات مراقبتدکترای پرستاری، عضو گروه پرستاري مراقبت ويژه، عضو مرکز  ٣

 اصفهان، ايران
 رانيا اصفهان، اصفهان، يپزشک علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار دانشکده ،ييدانشجو قاتيتحق تهي، کميپرستار گروه ارشد، يکارشناس يدانشجو ٤
 رانيا اصفهان، اصفهان، يپزشک علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار دانشکده ،ييدانشجو قاتيتحق تهيکم عمل، اتاق گروه ارشد، يکارشناس ٥
 رانيا اصفهان، اصفهان، يپزشک علوم دانشگاه ،ييماما و يپرستار دانشکده ،ييدانشجو قاتيتحق تهيکم ،يپرستار گروه دکترا، ٦

1 Erikson 

 ادهمورداستفتجارب  ريبراي تفس يمنبع عنوانبهاست که  يشخص
طبق  .)۲( شوديمو جهان ساخته  طيمح ادر تعامل ب و رديگيمقرار 
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ان در يجهت کمک به دانشجو يدانشگاه فرصت، کسونيار نظر
 يچارچوبن يهمچنو  داريپا يتيهو يريگشکل و يزندگ يهاانتخاب
 روزمره فراهم التو مقابله با مشک ئلهحل مسگيري، تصميمجهت 

 ياهسبک هينظر، تيمربوط به هو هينظر نيدتريجد. )٣, ١( کنديم
و  يسبک يهاتفاوت يدر آن برخکه است  ٢يبرزونسک تيهو

له و حل مسئ گيريتصميم ندهاييافراد در استفاده از فرآ يهاتفاوت
 يبرزونسک قرار گرفته است. موردتوجهدر مواجهه با مشکالت 

سردرگم/  تيهو يهاسبکشامل  تيسه سبک هو )۱۹۹۳ ,۱۹۸۹(
مطرح  را ٥يهنجار تيو سبک هو ٤ياطالعات تيسبک هو، ٣ياجتناب

  .)۵, ۴( دينمايم
با  جههامواز  معموالً يسردرگم/اجتناب تيسبک هو باافراد  

از  که رسديم به نظر ب کرده وجتناا تضارتعاو  يدفر مسائل
 ونطباقی اریغ يريگمي، تصمارمدنجایه يامقابله يراهبردها

. )۶(کننديمخود استفاده  يهامواجههدر مقطعی  يریرپذییتغ
ان يکه دانشجو دهديم) نشان ۲۰۱۶و همکاران ( يمطالعه صدر

جربه ت هاسبکر يرا نسبت به سا يشترياضطراب ب، ن سبکيا يدارا
 يهنجار تيسبک هو باافراد که  است يدر حالن ي. ا)۱( کننديم

منفعالنه برخورد  تموضوعا با کرده و يو باورها را درون هاارزش
 سحساا ر وگازسا، شناسفهيوظ، ن سبکيافراد با ا، کننديم

 منظا که طالعاتیا برابردر ما ا ن دادهنشا دخواز  يرشکاآ يريگجهت
 يانعطاف کم، کشديم به چالش را هاآن يدفر يهاورباو  هاارزش
عملکرد  ياطالعات تيسبک هو ن راستا افراد بايدر ا )۶, ۲(دارند 
هدفمند اقدام کرده و به  يبررسو  جستجو به دارند و يادهيسنج

   .)۶( پردازنديمدگاه خود در مواجهه  با تعارضات يمجدد د يابيارز
جاد يا، يدر دوره کارشناس يهدف از آموزش پرستار 

و  با دانش يان به پرستارانيدانشجو شدنليتبدجهت  ييهافرصت
 يازهايت باال بر اساس نيفيمهارت است که قادر به ارائه خدمات با ک

آموزش  بخش مهم ينين راستا آموزش باليدر ا .)٧( مار باشنديب
 اتتأثير توانديم ينيآموزش بال طيمحو  )٨( باشديم يپرستار

 اندارتعب اتتأثير نيا نيترمهمکه  داشته باشد انيبر دانشجو ادييز
، دانش، يحرکت - يروان يهامهارت، از کمک در تکامل نگرش

و  يارتباط يهامهارت، ينيبال تيصالح، حل مسئله يهامهارت
 ينيورود به عرصه بال حالدرعين. اما )۹( تفکر انتقادي يهامهارت

در  زيرانگبچالشو  آوراسترس تيموقع کي عنوانبه انيدانشجو يبرا
 طيمح، ينيمطالعات فقدان تجربه بال کهيطوربه شوديمنظر گرفته 

ترس از اشتباه کردن و قرار داشتن ، از به مهارت حل مسئلهين، ناآشنا
الق ت اخيو رعا يپذيرمسئوليتاز به يهمراه با ن يابيشدر معرض ارز

                                                             
2 Berzonsky 
3 Diffuse-avoidant 

 مطرح ينيبال طيدر مح آوراضطرابعوامل  يبرخ عنوانبهرا  ياحرفه
 ينيان پس از ورود به دوره آموزش بالي. دانشجو)۱۲-۱۰( ندينمايم

از  يبخشکه  نديآيمبر  هامواجهه نيبا ا يسازگار يبرا در تالش
وع و ن يفرد يهاتفاوتمربوط به  توانديم يسازگار نيدر ا تيموفق

. )۱۳( غلبه بر تضادها باشد يبرا يپرستار انيدانشجو يتيسبک هو
 يعنوبه که يتيهو يهاسبکدر  يفرد يهاتفاوت ييشناسا روازاين

 انيتولم يبرا توانديم، باشد يسازگار کنندهييشگويپممکن است 
نظر  .)۱۴(در نظر گرفته شود  موردتوجه يعنصر يآموزش پرستار

قش ن ينيط باليدر مح يو ارتباطات فرد يريادگيتجارب  نکهيبه ا
 ييوانابر ت تيهوسبک آن  تبعبهو  ت دارديهو يريگشکلدر  ييبسزا

و عملکرد افراد  يليتحص شرفتيپ، تعهد، نفسعزت، حل مسئله
ن يب يا ارتباطين است که آيپژوهش ا ياصل سؤالت؛ اس رگذاريتأث

 و يپرستار يکارشناس ينيبال ان در دوره آموزشيحضور دانشجو
مطالعه حاضر با هدف  ن راستايآنان وجود دارد؟ در هم تيهوسبک 

 ينيدر دوره آموزش بال انيدانشجو يتيهو يهاسبک يبررس
  .ديانجام گرد يپرستار يکارشناس

  
  مواد و روش کار
است که در سال  يمقطع -يفيتوص يامطالعهپژوهش حاضر 

 يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدر دانشکده پرستار ۹۷-۱۳۹۶
ان يه دانشجوين پژوهش را کليا ياصفهان انجام شد. جامعه آمار

نفر  ۲۷۵شده بودند به تعداد  ينيکه وارد دوره آموزش بال يپرستار
 امهنتيرضافرم  دييتأار ورود به پژوهش شامل يل دادند. معيتشک

در  يرشته پرستار ۷تا  ۴ يهادر ترمل ياشتغال به تحص، آگاهانه
ز ياصفهان و مالک خروج از مطالعه ن ييو ماما يدانشکده پرستار

  کامل به پرسشنامه بود. يدهپاسخشامل عدم 
نفر از  ۱۶۵تعداد  يسرشمار گيرينمونهبا استفاده از روش 

نمونه  عنوانبهپسر)  يدانشجو ۸۴دختر و  يدانشجو ۸۱ان (يدانشجو
از معاونت  نامهمعرفيافت يپژوهشگر پس از دروارد پژوهش شدند. 

اصفهان و با توجه به فهرست  ييو ماما يدانشکده پرستار يآموزش
در کالس درس  ٦تا  ٤ يليتحص يهادر ترمان يدانشجو ياسام

ان با کسب اجازه از استاد مربوطه و يدانشجو ينظر يواحدها
ل ياقدام به تکم هاپرسشنامهل يتکم يبرا ياختصاص زمان

ان ينکه دانشجويبا توجه به ا ٧ درترمن ينمود. همچن هاپرسشنامه
اقدام ، تکبهتک صورتبهپرسشگر ، حضور داشتند ينيدر عرصه بال

 انين مطالعه دانشجويدر اپژوهش نمود.  يواحدهااز  گيرينمونهبه 
ن حضور داشتند و از تجربه يبالرا در  يکه زمان محدود ٣تا  ١ترم 

4 Informative 
5 Normative 
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ر دبه مطالعه وارد نشدند. ، برخوردار نبودند يکاف ينيحضور بال
 پرسشنامه و ليتکم يچگونگ، اهداف پژوهش هاپرسشنامه ليتکم

 داده حيپژوهش توض يواحدها يبرا، شرکت در مطالعه يداوطلبانگ
از  کيشرکت در مطالعه توسط هر  يکتب نامهتيرضاو فرم  شديم

 در موردپژوهش  يواحدهابه  ني. همچنديگرد ليواحدها تکم
 نانياطم يکل صورتبه جينتا ئهو ارا شدهکسباطالعات  يمحرمانگ

در  IR.MUI.REC.1396.1.210 پژوهش حاضر با کد داده شد.
  ده است.يرس دييتأته اخالق پژوهش دانشگاه به يکم

 در. باشديم بخش دو شامل پژوهش اين در مورداستفاده ابزار
، سن يرهايمتغ رندهيدربرگک که يپرسشنامه دموگراف اول بخش
ر سکونت د(ت اسکان يوضع، ن معدليانگيم، يليترم تحص، جنس

 يهاسبک يپرسشنامهدوم  بخش، بود هانمونها منزل) يخوابگاه 
 است سؤال ۴۰ ن پرسشنامه شامليبرزونسکي بود. ا ISI-6G هويت

) ۳۷، ۳۵، ۳۳، ۳۰، ۲۶، ۲۵، ۱۸، ۱۶، ۶، ۵، ۲ سؤاالت( سؤال ۱۱ که
، ۲۳، ۲۱، ۱۹، ۱۰، ۴ سؤاالت( سؤال ۹؛ ياطالعات تيهو سبکبه 
، ۱ سؤاالت( سؤال ۱۰، ( يهنجار تيهو سبک) به ۴۰، ۳۴، ۳۲، ۲۸
 و يجتنابا سردرگم/ سبک) به ۳۹، ۲۲، ۲۰، ۱۵، ۱۴، ۱۲، ۱۱، ۹، ۷

اس يک مقي يبر رو سؤاالت .دارد اختصاص تيهو تعهد به سؤال ١٠
، ۳موافق=  يتا حدود، ۲مخالف=، ۱مخالف= کامالً( يادرجهپنج

 ۱۴، ۱۱، ۹ سؤاالت. شونديم گذارينمره) ۵موافق=  کامالً، ۴موافق=
) ۱۹۹۷( ي. برودزنسکشونديم گذارينمرهمعکوس  طوربه ۲۰و 

، ۷۰/۰را  هااسيمقک از خرده يهر  يبرا کرونباخ يب آلفايضرا
، يهنجار، يسبک اطالعات يبرا بيبه ترت ۷۱/۰و  ۷۶/۰، ۶۴/۰

 ييرواران يگزارش کرده است. در ا تيو تعهد هو يسردرگم/ اجتناب
و همکاران  يريتوسط وز ۲۰۱۴ن پرسشنامه در سال يا ييايو پا

ونباخ کر يب آلفاياز آن است که ضرا يج حاکيانجام شده است که نتا
 بيبه ترت ۶۵/۰و  ۶۴/۰، ۶۴/۰، ۶۸/۰ هااسيمقک از خرده يهر  يبرا
ت يو تعهد هو يسردرگم/ اجتناب، يهنجار، يسبک اطالعات يبرا
ک ي يتياز آن است که پرسشنامه سبک هو يحاکج يکه نتا باشديم

 باشديمران يان در ايدانشجو يتيسنجش سبک هو يابزار معتبر برا

 SPSS افزارنرمبا استفاده از  هادادهل ين مطالعه تحلير ا. د)۱۵(
انجام شد و در سطح  )SPSS Inc., Chicago, IL( ۱۹ ينسخه

ح ار و در سطين و انحراف معيانگيم، يع فراوانياز توز يفيآمار توص
س استفاده ياسکوئر و کراسکال وال يآزمون کا از يآمار استنباط

  شد. نظر گرفتهدر  ۰۵/۰ يدارمعنيد. سطح يگرد
  
  هايافته

شرکت داشتند که از  يپرستار يدانشجو ۱۶۵ن مطالعه يدر ا
) مرد درصد۹/۵۰نفر ( ۸۴زن و  )درصد۱/۴۹نفر ( ۸۱ن تعداد يا

سال  ۲۲±  ۶/۲در مطالعه  کنندهشرکتافراد  ين سنيانگيبودند. م
ن يانگيمبودند.  متأهلنفر  ٢٤نفر مجرد و  ١٤١ن تعداد يبود که از ا

) نفر درصد۳۷( ۵۹بود.  ۱۶± ۳/۱پژوهش  يهانمونهمعدل  ينمره
) نفر از درصد۷/۸۹( ۱۳۹ان ساکن خوابگاه بودند و ياز دانشجو

 ياهپرسشنامهن مطالعه يان در شهر سکونت داشتند. در ايدانشجو
 درترم، نفر ۲۵پنجم  درترم، نفر ۵۱چهارم  درترم شدهدادهبرگشت 

 يهادر ترماست  ذکرقابلنفر بود.  ۲۳هفتم  ترم درنفر و  ۶۶ششم 
ز ا يميمعادل ن تقريباً يان پرستاريدانشجو يهايورودفرد تعداد 

  .باشديمزوج  يهاترم يهايورود
 يبا استفاده از آزمون کا دهديمج مطالعه حاضر نشان ينتا

 يدارمعنيارتباط  يت اطالعاتيهوت و سبک ين جنسياسکوئر ب
 يت اطالعاتيان پسر با سبک هوي) اما دانشجو<۰۵/۰pوجود ندارد (

 ان دخترين دانشجويان دختر بودند و همچنيش از دانشجويغالب ب
). در ۱جدول (ان پسر بود يش از دانشجويب يت هنجاريبا سبک هو

وجود  يدارمعنيت ارتباط يهو يهاسبکن سن و ين مطالعه بيا
 تين وضعياسکوئر ب يبا استفاده از آزمون کا، )P=  ۶/۰نداشت (

مشاهده نشد  يدارمعنيت ارتباط يهو يهاسبکبا  تأهل
)۰۵/۰>P ين بر اساس آزمون کاي). همچن۱). (جدول شماره 

ا روستا) و سکونت در خوابگاه با ين محل سکونت (شهر ياسکوئر ب
  ).P< ٠٥/٠(مشاهده نشد  يدارمعنيت ارتباط يهو يهاسبک

  
  يتيهو يهاسبکدر انواع  تأهلت يت و وضعيجنس يفراوان: )۲(جدول 

  هايژگيو تيجنس تأهلت يوضع
  

 تيسبک هو
  مرد  زن  مجرد  متأهل

N (%)  N (%)  N (%)  N (%) 
 ياطالعات )۲/۲۶%( ۲۲ )۸/۱۴%( ۱۲ )۳/۲۱%( ۳۰ )۷/۱۶%( ۴
 يهنجار )۱۷/۹%( ۱۵ )۲/۲۷%( ۲۲ )۷/۲۲%( ۳۲ )۸/۲۰%( ۵
  ياجتناب )۶/۳%( ۳ )۲/۶%( ۵ )۵%( ۷ )۲/۴%( ۱
  تيتعهد هو )۴/۵۲%( ۴۴ )۹/۵۱%( ۴۲ )۱/۵۱%( ۷۲ )۳/۵۸%( ۱۴

  کل  )۱۰۰%( ۱۶۵  )۱۰۰%( ۱۶۵
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بعد سبک  ۴ ينمره (ISI)ت يبر اساس پرسشنامه سبک هو

ن نمرات سبک يو بر اساس ا شدهمحاسبهان يت در دانشجويهو
پژوهش نشان  نيحاصل از ا جينتاد. ين گردييتع هاآنت غالب يهو
تعهد  انياز دانشجو ) نفردرصد۱/۵۲( ۸۶ يکلطوربهکه  دهديم

) درصد۸/۴( ۸با تعداد  ياجتناب يتيداشتند و سبک هو ييباال تيهو
  .)۲(جدول  دهديممورد را به خود اختصاص  نيترکمنفر 

ر بان يدانشجو يتيهو يهاسبک ين مطالعه در بررسيج اينتا 
 يت و سبک اطالعاتيش تعهد هوياز افزا يحاک يليترم تحص اساس

باالتر  يليتحص يهادر ترم يان و کاهش سبک هنجاريدانشجو
 يدارمعنيس ارتباط يکه بر اساس آزمون کراسکال وال باشديم
  ).P= ۰۴/۰ت وجود داشت (يهو يهاسبکبا  يليتحص ترمنيب

 
 چهارم تا هفتم يليتحص يهادر ترمت يهو يهاسبکانواع : )۲(جدول 

  يليترم تحص 
  تيسبک هو

  کل  هفتم  ششم  پنجم  چهارم

N (%)  N (%)  N (%)  N (%) N (%)  
  )۶/۲۰(% ۳۴  )۷/۲۱(% ۵  )۸/۳۱(% ۲۱  )%۴( ۱  )%۷/۱۳(۷  ياطالعات
  )۴/۲۲(% ۳۷  )۷/۸(% ۲  )۲/۱۸(% ۱۲  )۲۸%( ۷  )%۴/۳۱( ۱۶  يهنجار
  )۸/۴(% ۸  )۳/۴(% ۱  )۵/۴(%  ۳  )۴(% ۱  )%۹/۵( ۳  ياجتناب
  )۱/۵۲(% ۸۶  )۱/۶۲(%  ۱۵  )۵/۴۵(%  ۳۰  )۶۴(%  ۱۶  )%۴۹( ۲۵  تيتعهد هو
  )%۱۰۰( ۱۶۵  )%۱۰۰( ۲۳  )%۱۰۰( ۶۶  )%۱۰۰( ۲۵  )%۱۰۰( ۵۱  کل

  
  گيرينتيجهبحث و 

ان يت دانشجويسبک هو يبررس باهدفحاضر  يمطالعه
ر د يليدوم سال تحص نيمسالچهارم تا هفتم  يهادر ترم يپرستار

 يهاهجنببر  شناختيروانعوامل  تأثيرانجام شد.  ينيدوره آموزش بال
. )۱۶( باشديم يدر علوم انسان يانسان از مباحث اصل يمختلف زندگ

از ابعاد  يکي عنوانبه يتيهو يهاسبکنه نقش ين زميدر ا
 ،رديقرار گ يطيعوامل مح تأثيرتحت  توانديمکه  شناختيروان

  .)۱۷(است  موردتوجه
 يهاسبکت و ين جنسيکه ب دهديمج مطالعه حاضر نشان ينتا

ان دختر سبک ياما در دانشجو، وجود ندارد يدارمعنيت ارتباط يهو
ا شتر بود که بيب يان پسر سبک اطالعاتيهنجار محور و در دانشجو

بر هنجار محور بودن  ي) مبن۲۰۱۸و همکاران ( يج مطالعه محبينتا
ن يدر ا ي. به عبارت)۱۸(دارد  خوانيهمدختران نسبت به پسران 

 ،وجود داشته باشد اعتماديقابل يکه منبع اطالعات يزمان، سبک
ممکن است با  يشخص يباورها اي تفکرات، اطالعات يجستجو
 دييأتشتر به دنبال ين سبک افراد بيرخ دهد و در ا يترکماحتمال 

) در ۲۰۱۱( يرامين راستا مطالعه بي. در ا)۴(رش هستنديو پذ
 يتيشتر سبک هويکه پسران ب دهديمز نشان يز نيدانشگاه تبر

که  )۱۹(دارند  يو اجتناب يت هنجاريو دختران سبک هو ياطالعات
و  يج مطالعه مقصوديدارد. نتا خوانيهمج مطالعه حاضر يبا نتا

از  ي) حاک۲۰۱۱و همکاران ( ي) و مطالعه آقاجان۲۰۱۳همکاران (
ت يت مرد و سبک هوين جنسيب يدارمعنيآن است که ارتباط 

, ۱۶(ندارد  خوانيهمج مطالعه حاضر يوجود دارد که با نتا ياجتناب

نه يج مطالعات با مطالعه حاضر در زميجاد شده از نتاي. تناقض ا)۲۰
 ياملمربوط به عو توانديمت يهو يهاسبکت با يارتباط جنس

ان در يدانشجو يو فرهنگ يت شناختيجمع يهايژگيوهمچون 
 رطوبهکه  يامطالعهن تاکنون يهمچن، ران باشديمختلف ا يشهرها

 يت در رشته پرستاريهو يهاسبک يمتمرکز بر بررس ياختصاص
در  ينه مطالعات محدوديزم نيدر اانجام نشده بود و ، باشد
ن يانجام شده است. در ا يعلوم پزشک يهادانشگاهسالمت  يهاحرفه

روش ، تيتنوع جمع، يليرشته تحص، جير نتايراستا در تفس
  است. موردتوجهز يل نيو دانشگاه محل تحص گيرينمونه

از  يامجموعه) که ۲۰۱۳و همکاران ( يدر مطالعه مقصود
 يسالمت از دانشگاه علوم پزشک يهاحرفه يهاگروهان يدانشجو

و سبک  درصد۳/۶۹ يت اطالعاتيسبک هو، داشتندالن شرکت يگ
را به خود اختصاص داده است که فاصله  درصد۲/۲۷ يت هنجاريهو
) ۱۸ج مطالعه حاضر است (يگر دارند که متفاوت از نتايکديبا  ياديز

 يت هنجاريتوجه است که اگر چه در مطالعه حاضر سبک هو جاي
 دهديمبه خود اختصاص  ينسبت به سبک اطالعات يدرصد باالتر

ان يبا درصد دانشجو يت هنجاريان با سبک هوياما درصد دانشجو
ن در مطالعه يدارد. همچن ياريبس يکينزد يت اطالعاتيسبک هو

را به خود اختصاص داده  يترکمت نمره ي) تعهد هو۲۰۱۳( يمقصود
 يداران مطالعه يپژوهش در ا يهانمونهت ياکثر کهحالياست در 
ن درصد را به خود يشترين بعد بيبودند و ا ييت بااليتعهد هو

از باالتر  ي) حاک۲۰۰۷و همکاران ( يمطالعه شکر. دهديماختصاص 
ر که با مطالعه حاض باشديمان يدانشجو يبودن درصد سبک اطالعات
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ن مطالعات با مطالعه يا خوانيهمل عدم يدل، )۲۱(ندارد  خوانيهم
 چراکه در، باشد يرشته پرستار هيئتمربوط به ما توانديمحاضر 

و همکاران  يو مقصود )۲۱() ۲۰۰۷و همکاران ( يمطالعه شکر
 يتيهو يهاسبک ين رشته اقدام به بررسياز چند )۱۶() ۲۰۱۳(

 يمطالعه حاضر متمرکز بر رشته پرستار کهحاليدر ، انجام شده است
باالتر در  يليتحص يهادر ترمان يت دانشجوياست و بعد تعهد هو

درصد  شياز افزا يج حاکينتا کهيطوربه، شتر بوديب يدوره پرستار
بود  يباالتر در رشته پرستار يليتحص يهادر ترمت يسبک تعهد هو

ر ب يرشته پرستارن تفاوت را به تمرکز خاص يد بتوان ايکه شا
شدن  يو اجتماع ياحرفهت يهوي، احرفههمچون تعهد  ييهايژگيو

ن يعوامل ب تأثيرت تحت يهو يريگشکلنسبت داد. چراکه  ياحرفه
ن يهمچن، باشديمز ين يتيشخص يهايژگيوو اکتساب  يفرد

و  دييتأفرد با افراد مورد  يدر نظر داشت که همانندساز يستيبا
عوامل  از يريگتأثيراست و  رگذاريتأث يريگشکلن يدر ا ياحترام و

 هاستآنکه فرد در زمان رشد در معرض  ييهاارزشو  يفرهنگ
. در )۲۲( دهديمقرار  تأثيرت را تحت يز هويت آميموفق يريگشکل

 ياهدر ترم يو سبک اطالعات يرات سبک هنجارييتغ، مطالعه حاضر
 يليتحص يهادر ترم کهيطوربه، باالتر جالب توجه است يليتحص

کاهش داشته  يدارمعني طوربهان يدانشجو يباالتر سبک هنجار
 يردکيرو عنوانبهاست که  ييهم نوا د وين سبک معرف تقلياست. ا
ن افراد يا، شوديمعنوان  يت بسته و سرکوب جستجوگريبا ذهن

 يبه مشورت با افراد شونديممات مهم روبرو يبا تصم يوقت
 ياستاندارها يرا بر مبنا اشپندارهخود  يکه فرد هنجار پردازنديم

اده ن سبک استفيکه از ا يب شخصين ترتيبنا کرده است و بد هاآن
که با خودپنداره او تعارض دارد و  يدر مواجهه با اطالعات کنديم

. مطالعه حاضر )۲۳( دهديمر مقاومت نشان يين در برابر تغيهمچن
 يسبک هنجار، باالتر يهاترميپرستاران يکه دانشجو دهديمنشان 

ن تفاوت ممکن است يا، داشتند يشتريب يو سبک اطالعات ترکم
ت يچرا که توسعه هو، رديقرار گ يرشته پرستار هيئتما تأثيرتحت 
 يهابرنامهند مستمر است که با يفرا کي يدر پرستار ياحرفه

ن ايا و خالقانه در جريپو ينديفرا صورتبهآغاز و در ادامه  يپرستار
 ييرشد و شکوفا، ياست که در آن آموزش و عمل منجر به خودتامل

ز ين موضوع نيبه ا توانيمگر يد ي. از سو)۲۴( شوديمانسان 
و  دانش، ينکه تجارب قبليش سن با توجه به ايپرداخت که با افزا

 يهامهارتممکن است سطوح  ابدييمش يمهارت حل مسئله افزا
ه کننده کاهش يد بتواند توجيکه شا )۲۵(ابد يش يز افزايتفکر نقاد ن
د. ت صرف باشيد و تبعيل به تقليو کاهش تما يت هنجاريسبک هو

 يهاتالش، يبا خودتامل يمثبتطوربه يچراکه سبک اطالعات

                                                             
1 Boyd 

، اد به شناختياز زين، يخودآگاه، سازگارانه متمرکز بر مسئله
ن و بود يوجدان، ارانهيهوش گيريتصميمو  يشناخت يهايدگيچيپ

در  يکه در مطالعه حاضر سبک اطالعات )۴(بازبودن همراه است 
اران و همک يشتر بود. در مطالعه مقصوديباالتر ب يليتحص يهاترم

ش سن يان به افزايدانشجو يبک اطالعات) باال بودن س۲۰۱۳(
د يکه شا )۱۶(مرتبط شده است  يان و خروج از سن نوجوانيدانشجو

  د.يه نمايش سن را توجين سبک با افزايات ارييبتواند تغ
 يهاسبکن ين درصد از بيترکمن مطالعه يدر ا يسبک اجتناب 

و  يج مطالعه مقصوديت را به خود اختصاص داد که با نتايهو
، ناليدانشگاه گ يان علوم پزشکيدر دانشجو، )۱۶() ۲۰۱۳همکاران (

ان و يمانيمطالعه سل، )۲۱() ۲۰۷و همکاران ( يمطالعه شکر
 )۲۶() ۲۰۰۳ان (و همکار ١ديو مطالعه بو )۲۳() ۲۰۱۳همکاران (

 يهابکسر ينسبت به سا يسهم سبک اجتناب نيترنييپابر  يمبن
ن سبک که سبک سردردگم يدارد. ا خوانيهمان يدانشجوت در يهو

هستند که در برخورد با مشکالت برخورد  يافراد، شوديمده يهم نام
کردن از کار را نشان  يانداختن و شانه خال ريتأخبه ، زيطفره آم

ن و اعتماد به نفس کم در ارتباط است و به ييو با تعهد پا دهنديم
ل يازمدت توجه ندارند و در موارد تحمانتخاب خود در در يامدهايپ

. با توجه )۲۳( دهنديمت درکار نشان يا جديتعهد ، يرونيط بيشرا
سبک  يدارا يان معدودين مطالعه تعداد دانشجوينکه در ايبه ا
ر عوامل مرتبط با يج با سايبودند لذا ارتباط نتا يت اجتنابيهو

 .باشدينمر يت قابل تفسيهو يهاسبک
  

  ت مطالعهيمحدود
 يپرستار ياز دوره کارشناس يمقطع صورتبهپژوهش حاضر  

که  يانياز دانشجو يسرشمار صورتبهن يانجام شده است و همچن
ر ج حاضينتا رو، ازاينل به شرکت در مطالعه داشتند انجام شديتما

ن يچنباشد. هم يحرفه پرستار يبرا تعميمقابل تواندينم ييبه تنها
، يتيخصش يرهايمتغ تأثيرت تحت يهو يريگشکلنکه يبا توجه به ا

 يهاتفاوت، باشديمز ين يتيشخص يهايژگيوو اکتساب  يفرهنگ
ار دهد. قر تأثيرت را تحت يهو يريگشکل توانديم ياجتماع يفرهنگ
 تيهو يهاسبکانواع  يدر بررس يشتريب يهاپژوهشانجام  روازاين

ن از آ ريپذتأثيرگذار و تأثيرسالمت و عوامل  يهاحرفهان يدانشجو
  .گردديمشنهاد يپ

  
  گيرينتيجه

ا ب توانديمت يهو يريگشکلکه  دهديمپژوهش حاضر نشان  
رار ق تأثيرتحت  يان در دوره آموزشيدانشجو يليتحص ترمشيافزا
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که  يانيدانشجو پرورش که است نکته نيا ادآورين موضوع يرد. ايگ
 يهامهارت، يجستجو گر، يپذير، مسئوليتياخالق يهاتيصالح از

به  توجه و يتيهو رشد گرو در و سازگارانه باشند گيريتصميم
ت تحت يهو يريگشکلآن است. آن چه مسلم است  يريگشکل
 ژهويبه يتيشخص يهايژگيوو اکتساب  ين فرديعوامل ب تأثير

 يکه در رشته پرستار باشديمبا افراد در ارتباطات  يهمانندساز
 تأملابلقن يان و پرستاران در بالينقش از مرب يرين الگوپذيتوجه به ا

و  يعوامل فرهنگ تأثيرت تحت يهو يريگشکلن يهمچن، است
ن يکه ا هاستآناست که فرد در زمان رشد در معرض  ييهاارزش
در  ياحرفهو رفتار  يحرفه پرستار يهاارزشاز  توانديم هاارزش

  رد.ينقش گ يدوره آموزش پرستار

  
  يتشکر و قدردان

گروه  علميهيئتاز مهندس اکبر حسن زاده عضو  وسيلهبدين
پژوهش و  يهادادهل يجهت تحل اپيدميولوژي و آمار زيستي

 ياري اين پژوهش انجام در را ما كه يدانشجويان ين از تماميهمچن

 علوم دانشگاه معاونت پژوهشي م. ازيکمال تشکر را دار، نمودند

، نمودند تقبل را اين پژوهش مالي هزينه كه اصفهان پزشكي
 شماره به پژوهشي طرح حاصل اين مطالعه .ميينمايم سپاسگزاري

  .باشديم ۱۹۶۲۱۰ مصوب
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Abstract 
Background & Aims: The formation of identity is influenced by interpersonal and acquired factors. In 
this regard, higher education can provide an opportunity for the formation of a stable identity and a 
framework for decision-making and problem-solving. The question now arises, is there an association 
between exposure to clinical field in training courses and identity styles of students?. Hence, the study 
was conducted to survey the identity styles of students in clinical nursing education.  
Materials and Methods: This was a descriptive cross-sectional study. The research samples were 
nursing students from semesters of 4 to 7 at the end of clinical courses in 2018. Sampling method was 
census in this study. Data were collected using a demographic form and Identity Style Inventory (ISI-
6G, Berzonsky). Data were analyzed by SPSS software version 19 using Chi-square and Kruskal-Wallis 
statistical tests. 
Results: In this study, 165 nursing students participated. The mean age of participants was 22 ± 6.2 
years. 26.2% of male students had informational style and 27.2% of female students had normative 
identity style, but the results of this study suggested that there is no association between gender and 
identity styles (p> 0.05). In this study, there was a statistically significant difference between academic 
semester and identity styles (P = 0.04) and no s statistically significant difference between identity styles 
and age, marital status and place of residence (P >0.05). 
 Conclusion: Surveying identity styles of students in different semesters at the end of clinical courses 
shows that identity formation may be affected by increasing the students' academic semester in clinical 
nursing education. This is a reminder of this point that training qualified students depends on the 
development of identity and attention to its formation. In this regard, it is necessary to pay attention to 
the factors of identity formation in undergraduate nursing education. 
Keywords: Identity style, nursing student, clinical education  
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