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Abstract  
Background & Aims: Self-efficiency refers to the belief of individuals in their abilities for adapting to special 

conditions. Those with sufficient self-efficacy are better able to adapt with the needs of specific situations, while 

the individuals who lack high self-efficacy have difficulty performing activities under the same circumstances. 

Furthermore, individuals with higher self-efficacy are more successful in facing the challenges of future life. Self-

efficacy results in independence and increases self-confidence. Job satisfaction and commitment to stay in a 

profession also depend on self-efficacy. Individuals with a higher sense of self-efficacy have more power to 

withstand obstacles and failures in life. There is a strong correlation between self-efficacy, motivation, and 

performance. In the educational setting, self-efficacy refers to a student's belief in the ability to perform tasks. 

Students with higher self-efficacy beliefs apply more interest, effort, and perseverance in their tasks and are 

confident in their abilities. They are also more successful in their education and future career. In the nursing 

profession, nurses with high self-efficacy are able to manage patients under various conditions. Since nurses are 

in long-term contact with patients, their high self-efficacy and positive belief in their abilities could help them 

better understand, manage, and cope with the changes in the patient's condition. On the other hand, low self-

efficacy is associated with high levels of anxiety, stress, and depression. The level of self-efficacy in nursing 

students could predict their role in community health. Nurses with low self-efficacy are unable to take the 

necessary measures for patient care, while the increased risk of nursing errors could jeopardize patient safety and 

lead to adverse consequences. These issues are more likely in less experienced nursing students. The present study 

aimed to investigate the level of self-efficacy and the related demographic characteristics in nursing students. 

Materials & Methods: This cross-sectional, descriptive-correlational study was conducted on 358 nursing 

students at Tehran University of Medical Sciences, Iran who were selected via stratified random sampling. The 

total number of the nursing students was 806, which was considered as a class for the sampling of each academic 

year. Based on the number of the students in each academic year (228 students in the first year, 219 students in 

the second year, 183 in the third year, and 177 in the fourth year), 100 students were selected from the first year, 

99 students were selected from the second year, 79 students were selected from the third year, and 80 students 

were selected from the fourth year. After obtaining sufficient information from the Department of Education on 

the number of the classes and students in each class, the researcher randomly selected the classes and used a 

random number table for the sampling of each class. After receiving information about the objectives of the study, 

the students provided written informed consent and completed the questionnaires anonymously. In addition, the 

students were assured of confidentiality terms regarding their personal information and responses, as well as the 

fact that the data would be analyzed by a computer on a code-specific basis and would not necessarily be a family 

name. Data were collected using a demographic questionnaire and Sherer general self-efficacy questionnaire. The 

demographic data included age, gender, marital status, academic year, place of residence, economic status, and 

work experience. In addition, the general self-efficacy questionnaire developed by Scherer et al. (1982) was used 

to assess the self-efficacy level of the students. The questionnaire consists of 23 items, 17 of which are focused 
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on general self-efficacy, and the other six items are dedicated to self-efficacy experiences in social settings. We 

used the 17-item scale in our study to measure the subjects' beliefs about their ability to overcome different 

situations. Data analysis was performed in SPSS version 16 using one-way ANOVA, independent t-test, Chi-

square, and Fisher's exact test at the significance level of P≤ 0.05. In addition, the STROBE checklist was used to 

report the research. 

Results: In total, 66.2% of the participants were female aged 20-22 years. The mean score of self-efficacy of the 

nursing students was 63.69 ± 9.09, and no significant correlations were observed between the self-efficacy level 

and demographic characteristics (P>0.05). Compared to the other two groups, the students aged 20-22 years would 

significantly drop out, and if they did not succeed in learning new things, they would simply give up and are 

unable to handle their problems in life (P<0.05). The female students were significantly more hesitant than the 

male students about their organized plans and would simply give up (P<0.05). In addition, the students of the third 

year were significantly less able to concentrate on their tasks compared to the other groups and also unable to face 

unexpected problems well; in this degree, the students were less self-reliant and would simply give up (P<0.05). 

The results indicated that the students living in dormitories mostly gave up their part-time job (P=0.042), and 

those with a poor financial status significantly avoided learning new things if it was difficult compared to the other 

two groups (P=0.027). The students with work experience could do their job better (P=0.043). 

Conclusion: According to the results, the mean score of self-efficacy of the nursing students was 63.69. As future 

nurses, nursing students must have a high level of self-efficacy to properly manage patients, as well as the other 

members of the treatment team so as to have a better professional life and social satisfaction. Self-efficacy also 

enhances the tasks undertaken by nurses, thereby reducing errors and increasing the quality of patient care. Given 

the importance of students in the health care system and considering that the level of self-efficacy predicts their 

performance and mental health, providing solutions to improve the level of self-efficacy should be prioritized in 

the programs of the educational systems of nursing schools.  
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 چکیده
افراد با باور كافي به كارآمدي خود، باشد. هاي خاص ميخودكارآمدي عقايد شخص در مورد توانايي خويش براي سازگاري با موقعيت زمینه و هدف:

شرايط ها در كه افرادي كه از خودكارآمدي بااليي برخوردار نيستند، در انجام فعاليتباشند، در حاليبهتر قادر به سازگاري با نيازهاي موقعيتي خاص مي

باشد. هدف از مطالعه  جامعه سالمت در آنها كننده نقش بيني پيش تواندمي سطح خودكارآمدي دانشجويان پرستاريشوند. خاص با مشكل روبرو مي

 مدي و عوامل جمعيت شناختي مرتبط با آن در دانشجويان پرستاري بود.آحاضر تعيين سطح خودكار

گيري تصادفي دانشجوي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران به روش نمونه 358همبستگي توصيفي حاضر، مقطعي از نوع  يدر مطالعه :روش بررسی

 Sherer پرسشنامه خودكارآمدي عموميو  جمعيت شناختي پرسشنامه اطالعات ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل .اي وارد مطالعه شدندطبقه

 زيه و تحليل شدند. تج 16خه نس SPSSنتايج با استفاده از نرم افزار ود.ب

سال بود. ميانگين و انحراف معيار سطح خودكارآمدي  22تا  20درصد شركت كنندگان خانم بودند. محدوده سني آنها 2/66در مطالعه حاضر  ها:یافته

(. <05/0Pجمعيت شناختي وجود نداشت )داري بين سطح خودكارآمدي و عوامل گزارش شد. ارتباط معني  69/63 ± 09/9در دانشجويان پرستاري 

ار سابقه ك و سال تحصيلي، محل سـكونت، وضعيت اقتـصاديمدي با عوامل جمعيت شناختي نظير سن، جنس، آهاي خودكاردر حالي كه برخي گويه

 (.>05/0Pدار آماري داشت )ارتباط معني دانشجويي

پرستاري به عنوان پرستاران آينده، نيازمند برخورداري  . دانشجويانگزارش شد 69/63پرستاري ميانگين نمره خودكارآمدي دانشجويان  :کلی گیرینتیجه

ي پيشگويي مدآباشند.. با توجه به نقش مهم دانشجويان در سيستم بهداشتي درماني آينده و با توجه به اينكه سطح خودكاراز سطح باالي خودكارآمدي مي

هاي مدي بايد به عنوان يک هدف، در برنامه سيستمآاست، بنابراين ارائه راهكارهايي جهت ارتقا سطح خودكاركننده سطح عملكرد و سالمت روان آنها 

 هاي پرستاري قرار گيرد.آموزشي دانشكده

 

 مدی عمومیآمدی، دانشجویان پرستاری، عوامل جمعیت شناختی، ابزار خودکارآخودکار ها:واژهکلید 
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 مقدمه

افت  كه دانشجويان پرستاري مطالعات نشان داده است

اند به موقع فارغ التحصيل شوند ، نتواستهاشتندتحصيلي د

كه بطوري (1)شان ناموفق بودندر اتمام تحصيلو يا د

درصد آنها حداقل يک ترم  9/16گزارش شده است 

تواند سبب اتالف اين امر مي .(2)كردندمشروطي را تجربه 

هاي دانشگاه و بروز وقت دانشجويان، افزايش هزينه

 ءمشكالتي نظير ارتكاب جرم، سوء مصرف مواد، سو

گر يكي دي. استفاده جسمي و اختالالت روانشناختي گردد

پرستاري است. از اين نيروي كار اهش ن كآاز تبعات مهم 

هاي مقابله با افت تحصيلي دانشجويان رو يكي از استراتژي

دهد شواهد نشان مي هاست،نآ خودكارآمديباالبردن سطح 

با پيشرفت تحصيلي همراه  خودكارآمديكه سطوح باالتر 

 پيشرفت Lin و Chenهمچنانكه در مطالعه  .(3)است

 سطح باالي داراي دانشجويان بهتري در تحصيلي

دانشجويان پرستاري با  .(4)گزارش شد خودكارآمدي

نزديک شدن به زمان فارغ التحصيلي بزودي وارد حرفه 

است كه به  خودكارآمديپرستاري خواهند شد و اين 

ن پرستاري براي پذيرش اين نقش چالش برانگيز  دانشجويا

د ركند و شاخص خوبي جهت پيش بيني عملككمک مي

 .(5)دانشجويان در محيط باليني است

جام اناد و باور به توانايي شخصي براي اعتق خودكارآمدي

. افراد با باور كافي به (6)كار يا رسيدن به هدف است

كارآمدي خود، بهتر قادر به سازگاري با نيازهاي موقعيتي 

باشند، در حاليكه افرادي كه از خودكارآمدي خاص مي

ها در شرايط برخوردار نيستند، در انجام فعاليتبااليي 

افرادي كه از همچنين  .شوندخاص با مشكل روبرو مي

احساس كارآمدي باالتر برخوردارند، در رويارويي با 

ترند و افراد مؤثرتري به هاي زندگي آينده موفقچالش

تري افراد خودكارآمدتر تالش مضاعف. (7)آيندحساب مي

مورد مطالب آموخته  مطالب درسي دارند، دربه منظور درك 

به منظور انجام كارها و كنند و تر تفكر ميشده عميق

كنند. دانشجويان برنامه ريزي دقيقي ميشان تكاليف محوله

ي خود با باورهاي خودكارآمدي باال، در تحصيل و حرفه

مدي آتر هستند. درحاليكه، دانشجويان با باور خودكارموفق

شتر درگير مشكالت رفتاري نظير تخلف، رها پايين، بي

گردند و شانس موفقيتكردن مدرسه و افت تحصيلي مي

دهند. بر اساس نظر هاي تحصيلي خود را از دست مي

Bandura  و همكاران، يک رابطه رواني اجتماعي بين

هاي تحصيلي وجود باورهاي خودكارآمدي و موفقيت

مي نويسد كه افراد با  1997در سال  Bandura. (8)دارد

ت و مشكال باال بيشتر در رويارويي با موانع خودكارآمدي

 كنند، زيرا آنها اين اعتقاد را دارند كه تالشمقاومت مي

اما در مقابل  ،رسدهايشان به نتايج موفقيت آميزي مي

، ميهستند خودكارآمدي دي كه داراي سطح پايينافرا

ادامه راه باز خواهند  و از انديشند كه موفق نخواهند شد

اين اتفاق در رشته پرستاري يک فاجعه آموزشي  .(9)ماند

هاي خاصي كه قادر به است زيرا دانشجويان از موقعيت

 شود، اجتنابنها ميآن نيستند و منجر به شكست آانجام 

از سويي ديگر دانشجويان پرستاري يا در  .(5)خواهند كرد

، باال خودكارآمديينده در صورت داشتن آواقع پرستاران 

موانع موجود در محيط كار را به جاي تهديد، يک فرصت 

ها در پي غلبه بر تلقي كرده و به جاي اجتناب از موقعيت

. يكي از شرايط دشوار پيش (10)مدآشرايط دشوار برخواهند 

هاي مسري از روي دانشجويان پرستاري، شيوع بيماري

و همكارانش  duاست. درمطالعه  19-جمله بيماري كوويد

 19-كه به بررسي عالئم روانشناختي در بحران كوويد

عوامل ايجاد كننده عالئم اضطراب از يكي  ،پرداخته است

، نداشتن فسردگي در كاركنان مراكز بهداشتيو ا

يا در واقع همان باور نداشتن به توانايي ارائه  خودكارآمدي

از سويي . (11)شدگزارش  19-مراقبت به بيماران كوويد

مدي سبب استقالل و اعتماد به نفس افراد آديگر خودكار

دهد رضايت شغلي و شود و شواهد موجود نشان ميمي

 (5)است خودكارآمديتعهد به ماندن در حرفه در گرو 

هايشان را توسعه دانشجويان پرستاري بايد دانش و مهارت

داده و در اين زمينه بايد اعتماد به نفس داشته باشند زيرا 

نها محصور خودكارآمدي آاعتماد به نفس دانشجويان در 

 .(6)شده است

48 



 خودکارآمدی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری                   مهرنوش اینانلو و همکاران

هاي شخصي نيست، خودكارآمدي، معيار داشتن مهارت

بلكه بدين معني است كه فرد به اين باور رسيده باشد كه 

هر نوع مهارتي كه داشته  تواند در شرايط مختلف بامي

ها مهارت. زيرا باشد، وظايف را به نحو احسن انجام دهد

ه بتوانند به آساني تحت تأثير خود ترديدي قرار گيرند، مي

حتي افراد خيلي مستعد در شرايطي كه باور  كهطوري

هاي خود ضعيفي نسبت به خود داشته باشند، از توانائي

همين دليل، احساس كنند. به استفاده كمتري مي

سازد تا با استفاده از مهارتخودكارآمدي، افراد را قادر مي

. اي انجام دهندها در برخورد با موانع، كارهاي فوق العاده

توانند افراد باور داشته باشند كه در شرايط خاص، مي اگر

، قادر به انجام آن وظايف وظايف را انجام دهند

همكارانش نشان داد كه  و Zhangمطالعه . (12)باشندمي

، انگيزه پيشرفت و تالش در خودكارآمديسطح باالي 

دهد و ارتباطي بين سطح دانشجويان را افزايش مي

نظير سن و سطح تحصيالت  با عواملي خودكارآمدي

 .(13)گزارش شد

پرستاراني كه خودكارآمدي پايين دارند قادر به انجام 

با بروز اشتباهات  اقدامات الزم براي بيمارانشان نبوده و

در اين رابطه . (5)اندازندپرستاري امنيت بيمار را به خطر مي

 به همراهدانشجويان پرستاري  پايين مديآسطح خودكار

تجربه ناكافي در زمينه مراقبت از بيماران، آنها را بيشتر از 

 هايمتغير ثيرأبا توجه به ت  دهدميثير قرار أت پرستاران تحت

گوناگون از جمله عوامل جمعيت شناختي بر سطح 

مدي دانشجويان پرستاري و با شناسايي ارتباط آخودكار

توان با انجام اقداماتي مناسب عوامل ها، ميموجود بين آن

مطالعات  با توجه به اينكه گر را تعديل نمود.مداخله

صورت گرفته به ارتباط مواردي نظير افسردگي و عملكرد 

رخي تنها ب در اين ميان مدي پرداخته وآخودكارتحصيلي با 

مورد مطالعه قرار گرفته است، شناختي از عوامل جمعيت 

صورت جامع ه ب پژوهشگران در مطالعه حاضر از اين رو

و عوامل جمعيت شناختي  خودكارآمديبررسي سطح به 

عالوه بر  اند.پرداختهن در دانشجويان پرستاري آرتبط با م

هاي اين در اين مطالعه به تفكيک، ارتباط گويه

عيت شناختي مورد بررسي قرار با عوامل جم خودكارآمدي

ر سطح ثر بؤتا با مشخص شدن موارد احتمالي م ه استگرفت

ها و جلسات خودكارآمدي دانشجويان و برگزاري كارگاه

ارتقا سطح خودكارآمدي پرستاران آينده كمک  آموزشي به

  .شود

 

 بررسیروش 

روي  برحاضر توصيفي  از نوع همبستگي مقطعيمطالعه 

اه علوم دانشگ پرستاري كارشناسي دانشجويان دختر و پسر

براي برآورد حجم نمونه از فرمول پزشكي تهران انجام شد. 

 (%95)حجم نمونه در جامعه محدود با ضريب اطمينان 

تخمين زده شد. نفر  358 نهايي حجم نمونهاستفاده شد و 

تعداد  .انجام شد ايتصادفي طبقهصورت ه ب گيرينمونه

نفر بود كه جهت  806كل دانشجويان پرستاري معادل با 

گيري هر سال تحصيلي به عنوان يک طبقه در نظر نمونه

گرفته شد. سپس متناسب با تعداد دانشجويان در هر سال 

نفر در سال دوم،  219، دانشجو در سال اول 228) تحصيلي

 100 نهايتاّدر سال چهارم(  177در سال سوم و  183

دانشجو  79، دانشجو از سال دوم 99دانشجو از سال اول، 

 . دانشجو از سال چهارم انتخاب شدند 80از سال سوم و 

 ، دركسب اطالعات كافي از اداره آموزشپس از پژوهشگر 

را ها ها و دانشجويان هر كالس، كالستعداد كالس مورد

گيري در هر كالس طور تصادفي انتخاب و براي نمونهه ب

اساس شماره دانشجويي  و بر اعداد تصادفياز جدول 

دانشجويان پس از دريافت اطالعات در مورد  .كردستفاده ا

اهداف مطالعه، رضايت نامه كتبي آگاهانه را امضا نموده و 

الزم به  .دريافت كردند هايي را كه فاقد نام بودنامهپرسش

اطمينــان داده شــد توضيح است در ابتدا به دانشجويان 

هاي آنها محرمانه باقي كــه اطالعــات شخصي و پاسخ

ماند و اطالعــات بــا تخــصيص كــد بــه رايانــه مي

ميشود و لزومي بـه قيـد نـام و نـام خـانوادگي نوارد مي

ن مكـان انجام شده و هـا در همـاتكميـل پرسـشنامه باشد.

در مـورد دانـشجويان  .آوري گرديد ها جمعپاسخنامه

عرصـه، پژوهشگر به محيط بيمارستان مراجعه كـرده و 
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ها را در اختيار دانشجويان در محيط بيمارستان پرسشنامه

 .قرار داد

 اطالعات ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل فرم

 عمومي خودكارآمديپرسشنامه و  جمعيت شناختي

Sherer (Sherer General Self-efficacy Scale )

جنس، سن، هاي متغير جمعيت شناختي اطالعات بـود. فرم

محـــل ، وضـعيت تأهـل، ســـال تحـــصيلي

ا ر سابقه كار دانشجويي ،ســـكونت، وضـــعيت اقتصادي

 خودكارآمدياز پرسشنامه داد. مـورد بررسـي قرار مي

همكاران براي  وSherer  توسط طراحي شده عمومي

. اين (14)دانشجويان استفاده شد خودكارآمديبررسي سطح 

گويه آن مربوط  17باشد كه گويه مي 23پرسشنامه شامل 

گويه ديگر مربوط به تجارب  6عمومي و  خودكارآمديبه 

است. در پژوهش هاي اجتماعي در موقعيت خودكارآمدي

اي استفاده شد. اين پرسشنامه گويه 17حاضر از مقياس 

موقعيت بر غلبه براي هايشتوانايي به مربوط فرد عقايد

پرسشنامه بر پايه . كندمي اندازه گيري را مختلف هاي

اي ليكرت تنظيم شده است. بدين صورت مقياس پنج رتبه

وافق م مخالف نمره يک و به پاسخ كامالّ كه به پاسخ كامالّ

گيرد. در نمره گذاري اين پرسشنامه، نمره پنج تعلق مي

الؤدر جهت موافق و مابقي س 15و  13، 9، 8، 3هاي الؤس

شوند. نمرات باالتر ها به صورت وارونه نمره گذاري مي

. (15)باالتر در فرد است خودكارآمدينشان دهنده احساس 

با  و همكاران  Shereمه مذكور توسطپايايي پرسشنا

در مطالعه  .(14)مدآبدست  86/0ضريب آلفاي كرونباخ 

ر مورد بررسي قرااين پرسشنامه رضاپور ميرصالح روايي 

گزارش  86/0گرفته و پايايي آن با ضريب الفاي كرونباخ 

 .كه در مطالعه حاضر به آن استناد شده است (16)شده است

نسخه  SPSSافـزار  هـا از نرمجهت تجزيه و تحليل داده

آناليز واريانس  ماريآ هايزمونآتوصيفي و مارآو  16

الزم  .شد استفاده و فيشر كاي اسكوئريكطرفه، تي مستقل، 

 كامالّ"و  "موافقم و موافقم كامالّ"هاي به ذكر است پاسخ

هاي پرسشنامه خودكارآمدي با هم گويه "مخالفم و مخالفم

داري آماري يمعنسطح تلفيق شده و گزارش شده است. 

 در .در نظر گرفته شده است  ≥ 05/0pدر اين مطالعه 

جهت گزارش پژوهش  STROBEضمن از چک ليست 

 استفاده شد.

 

 هایافته

هاي دانشجو پرستاري از سال 358در مطالعه حاضر 

درصد  2/66تحصيلي حضور داشتند كه  مختلف

دانشجويان خانم بودند. بيشتر شركت كنندگان در محدوده 

درصد دانشجويان  8/90سال قرار داشتند.  20-22سني 

بيشتر  نها بومي تهران بودند.آدرصد  1/53مجرد بوده و 

( وضعيت اقتصادي متوسطي را گزارش %1/72دانشجويان )

ان بيابقه كار دانشجويي را نها سآدرصد  9/20نمودند و تنها 

 كردند.

ميانگين و انحراف معيار سطح خودكارآمدي در دانشجويان 

در اين مطالعه ارتباط معنيبود.  69/63 ± 09/9پرستاري 

سال سن، جنس،  متغيرهاي با خودكارآمديداري بين 

تحصيلي، محل سـكونت، وضـعيت تأهـل، وضعيت 

( <05/0pيافت نشد ) سابقه كار دانشجويي و اقتـصادي

هاي پرسشنامه ناليز گويهآاما در (. 1)جدول شماره 

ها با اطالعات جمعيت ، برخي از گويهخودكارآمدي

( كه در جداول >05/0pداري داشت )شناختي ارتباط معني

اليز مذكور، نتايج نشان نآدر راستاي  اشاره شده است. آن به

سال قرار دارند به  22-20افرادي كه در رده سني دهد مي

 فقداندر صورت داري نسبت به دو گروه ديگر معنيطور 

، به كنندن را رها ميآموفقيت در يادگيري امور جديد 

شوند و توانايي برخورد با مشكالت پيش سادگي تسليم مي

( )جدول شماره >05/0pد )نشان را ندارمده در زندگيآ

2). 
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 بین عوامل جمعیت شناختی با میانگین نمره خودکارآمدی دانشجویان پرستاری ارتباط :1جدول شماره 

  خودکارآمدی 

 نتايج آزمون ميانگين)انحراف معيار( نمره خودكارآمدي  فراواني )درصد( متغير

 

 سن، سال

 =772/0F 41/64( 60/8) 145( 5/40)  20زير 
*463/0=p  22- 20  (45 )161  (47/9 )14/63  

29-23  (5/14 )52  (24/9 )38/63  

237( 2/66) زن جنسيت  (61/8)89/63  579/0t= 
**563/0=p  121( 8/33) مرد  (99/9 )30/63  

 

 سال تحصيلي

100( 9/27) اول   (88/8 )78/63   

156/2F= 
*093/0=p  

99( 7/27) دوم   (08/9 )37/64  

79( 1/22) سوم  (17/9 )53/61  

80(3/22)  چهارم  (09/9 )88/64  

 =100/0t 77/63( 61/8) 190(1/53) بومي محل سكونت
**921/0=p  68/63( 60/9) 168( 9/46) خوابگاه  

 =180/0t 72/63( 01/9) 325( 8/90) مجرد هلأوضعيت ت
**825/0=p  42/63( 97/9) 33( 2/9) هلأمت 

 

 وضعيت اقتصادي

  42/60( 58/2) 14( 9/3) ضعيف

265/1F= 
*283/0=p  

 60/63( 07/9) 258( 1/72) متوسط

 51/64( 04/9) 86( 24) خوب

سابقه كار 

 دانشجويي

 =069/0t 76/63( 13/9) 75( 9/20) بلي
**945/0=p  67/63( 10/9) 283( 1/79) خير 

 **آزمون تي مستقل         * آزمون آناليز واريانس يكطرفه

 
 های پرسشنامه خودکارآمدی با سن دانشجویان پرستاریارتباط بین برخی گویه :2جدول شماره 

 گويه

 

 سن

 بیاموزم، جدیدیچیز کنممی سعی کههنگامی

میرهارا نآ زودی به نشوم موفق ابتدا دراگر

 مکن

 مشو می تسلیم سادگی به

 

در که را مشکالتی بیشتر با برخورد توانایی

 مندار آید، می پیش برایم زندگی 

 مخالفم نظري ندارم موافقم مخالفم نظري ندارم موافقم مخالفم نظري ندارم موافقم

<20 12  ( 3/8 ) (8/13 )20  (78) 113   (1/4 )6  (9/15) 23   (80) 116  (7/11) 17  (1/13) 19  (2/75) 109  

22-20 (1/8 )13  (18 )29  (9 /73 )119  (5/12 )20  (2/11 )18  (4/76) 123  (4/17) 28  (7/8) 14  (9/73) 119  

29-23 (5/13 )7  (6/9 )5  (9/76 )40  (8/3 )2  (2/19 )10  (9/76) 40  0 (2/19) 10  (7/80) 42  

نتيجه 

 آزمون

P-value=  *026/0  *022/0P-value= 528/18 =χ² 

**018/0P-value= 

 **آزمون كاي اسكوئر      *آزمون فيشر

 

خانم به طور  همچنين نتايج نشان مي دهد كه دانشجويان

نامه هاي برقايان در رابطه با انجام طرحداري نسبت به آمعني

شوند به سادگي تسليم مي ريزي شده مردد بوده و

(05/0p<).  ن ديگر نتايج حاكي از آ. (3)جدول شماره

ه سه نسبت ب ه دانشجويان در سال سوم تحصيلشاناست ك

داري توانايي تمركز كمتري نسبت ديگر به طور معني گروه

مواجه با به قادر و به خوبي به انجام كارهايشان داشته، 

باشند. همچنين در اين مقطع مشكالت غيرمترقبه نمي
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ه ب كمتر متكي بوده وتحصيلي دانشجويان به خودشان 

(4)جدول شماره  .(>05/0pشوند )سادگي نيز تسليم مي
 ارتباط بین برخی گویه های پرسشنامه خودکارآمدی با جنسیت دانشجویان پرستاری :3جدول شماره 

 
 تاریارتباط بین برخی گویه های پرسشنامه خودکارآمدی با سال تحصیلی دانشجویان پرس :4جدول شماره 

 

قبل از تمام "تنها بين گويه  خودكارآمديهاي در بين گويه

ارتباط  كنم با محل سكونتنها را رها ميآكردن كارهايم 

داري وجود داشت به طوريكه دانشجوياني كه در معني

كنند خوابگاه ساكن هستند بيشتر كارها را نيمه تمام رها مي

(042/0p= و افرادي كه وضعيت اقتصادي ضعيفي دارند )

يادگيري  داري نسبت به دو گروه ديگر ازنيبه طور مع

كنند مطالب جديد در صورت مشكل بودن اجتناب مي

(027/0p= همچنين نتايج نشان داد كه افرادي كه سابقه .)

توانند از عهده كارهايشان كار دانشجويي دارند بهتر مي

( )جدول =043/0pدار بود )ماري معنيآيند كه از لحاظ آبر

 .(5شماره 

 
 های پرسشنامه خودکارآمدی با سایر عوامل جمعیت شناختیارتباط بین برخی گویه :5جدول شماره 

 گویه

 متغیر

 نتایج آزمون قبل از تمام کردن کارهایم آنها را رها می کنم

 χ²=922/9 مخالفم نظري ندارم موافقم
*042/0= value-P   محل

 سكونت  

15( 9/7) بومي   (8/16 )32  (3/75 )143  

26( 6/15) غير بومي  (6/15 )26  (9/68 )115  

  هنگام يادگيري مطالب جديد هنگامي كه به نظرم مشكل مي آيد، اجتناب مي كنم  

 مخالفم نظري ندارم موافقم 

 گویه

 جنس

 شومبه سادگی تسلیم می دهم انجام را آن توانممی که هستم مطمئن ریزممی طرحی وقتی

 مخالفم نظري ندارم موافقم مخالفم نظري ندارم موافقم

171 (2/72) زن  (6/15) 37  (3/12) 29  (6/7) 18 (1/13) 31 (3/79) 188 

  91 (2/75) 20 (5/16) 10 (3/8)     7 (8/5) 12 (9/9)  103 (3/84) مرد

χ² نتيجه آزمون* 458/19=  

P-value= 001/0  

647/10= χ² 

031/0P-value=  

 *آزمون كاي اسكوئر

 گويه

 

سال 

 تحصيلي 

طورهبگرفتمکاریانجامبهتصمیموقتی

 کنممیتمرکزکارهمانرویدقیقوجدی

وقتی مشکالت مترقبه ای برایم رخ 

 دهد، به خوبی از پس آن بر نمی آیم

 سادگی تسلیم می شوم به مهست متکی خودم به

نظري  موافقم

 ندارم

نظري  موافقم مخالفم

 ندارم

نظري  موافقم مخالفم

 ندارم

نظري  موافقم مخالفم

 ندارم

 مخالفم

7 (7)   19 (19)   74 (74) اول  (19) 19 (34) 34 (47) 47 (81 )81  (10 )10 (9) 9 (1) 1 (22 )22  (77 )77  

  82( 8/82)  7( 1/7)  10 (1/10)  11( 1/11) 20( 2/20) 68( 7/68) 68 (7/68) 18 (2/18) 13 (1/13)  8 (1/8)  10 (1/10) 81 (9/81) دوم

  57( 2/72) 10(7/12)  12 (2/15) 16( 3/20) 5 (3/6)  58( 2/58)  49 (62) 14 (7/17) 16 (3/20)  16 (2/20) 17( 5/21)  46 (2/58) سوم

  63( 8/78)  12( 15)  5 (3/6)  4( 5)  7 (8/8) 69( 3/86)  51 (8/63)  20 (25)  9 (3/11)  7 (8/8)  10 (5/12) 63 (8/78) چهارم

نتيجه 

 آزمون *

χ² 520/22=  

P-value= 032/0  

460/21 =χ² 

044/0P-value=  

326/25 =χ² 

013/0P-value=  

622/29 =χ² 

003/0P-value=  

 *آزمون كاي اسكوئر
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وضعيت 

 اقتصادي

 value-P =027/0** 5( 8/35) 3( 21/4) 6( 9/42) ضعيف

 190( 7/73) 35( 6/13) 33( 8/12) متوسط 

 64( 5/74) 11( 8/12) 11( 8/12) خوب

 

 

سابقه كار 

 دانشجويي

يكي از مشكالت من اين است كه وقتي مي بايست كاري انجام دهم،نمي توانم از  

 عهده آن برآيم

825/9=χ² 
*043/0= value-P 

 مخالفم نظري ندارم موافقم

 58( 4/77) 9( 12) 8( 7/10) بله 

 196( 3/69) 49( 3/17) 38( 5/13) خير

 **آزمون فيشر        *آزمون كاي اسكوئر

 

 گیریو نتیجه بحث

دانشجويان ميانگين سطح خودكارآمدي ها، اساس يافتهبر 

پرستاري سطح دانشجويان بيشتر  بود. 09/63پرستاري 

داري ارتباط معني .را گزارش كردند خودكارآمدي متوسط

، سال تحصيليسن، جنس، متغيرهاي  بين خودكارآمدي با

 ،محل سـكونت، وضـعيت تأهـل، وضعيت اقتـصادي

ل در راستاي نتايج حاص .يافت نشد سابقه كار دانشجويي

كه بر روي  مسعودنيا و همكارانپژوهش  ،حاضر از مطالعه

 خودكارآمدينيز سطح دانشجويان دانشگاه يزد انجام شد 

در  .(17)نمودندگزارش را در حد متوسط  بيشتر دانشجويان

بر روي  و همكارانش كهAthira حالي كه در مطالعه 

انجام گرفت، بيشتر  در كشور هند دانشجويان پرستاري

كه . (18)دنددانشجويان از خودكارآمدي بااليي برخوردار بو

دليل اين تفاوت را مي .مغاير با نتايج مطالعه حاضر است

در  خودكارآمديتوان به ابزارهاي متفاوت براي سنجش 

نسبت داد. و همكاران  Athira مطالعه حاضر و مطالعه

دانشجويان ، و همكاران Athira همچنين در مطالعه

ر مطالعه د يسانس نيز شركت داشتند.پرستاري مقطع فوق ل

كه بر روي دانشجويان پرستاري  رضايت و دهقان نيري

يان دانشجوبيشتر  دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شد

پرستاري سطح خودكارآمدي بااليي داشتند كه در اين 

ها نسبت به مطالعه حاضر و مطالعه كم بودن تعداد نمونه

تواند دليل اين دانشجويان سال آخر مينكردن شركت 

  .(19)اوت در نتايج باشدتف

كه در كشور و همكاران  Zhangمطالعه  از سويي ديگر در

بيشتر دانشجويان چين انجام شد، 

 خودكارآمديسطح  هاي بالينيحاضر در دوره پرستاري

ثر ؤاز آنجا كه يكي از عوامل م .(13)پاييني را گزارش كردند

جديد بر كاهش سطح خودكارآمدي، قرارگيري در محيط 

از بين  است و نمونه گيري مطالعه مذكور منحصراّ

هاي بالين دانشجوياني صورت گرفته است كه وارد دوره

 تواند دليل تفاوت با نتايج مطالعه حاضر باشد. شدند، مي

 هابرخي از گويهداري بين ارتباط معني در مطالعه حاضر

 وجود جمعيت شناختي عواملبا  پرسشنامه خودكارآمدي

اي كه به بر اساس مرور متون صورت گرفته مطالعه داشت.

هاي بررسي ارتباط مشخصات جمعيت شناختي و گويه

پرسشنامه خودكارآمدي بپردازد يافت نشد، به همين علت 

مدي بصورت كلي آاز مطالعاتي كه به بررسي خودكار

 پرداختند جهت بحث استفاده شد. 

داري ط معنيخودكارآمدي با سن دانشجويان ارتبا نمرهبين 

ها مشخص شد كه اما در بررسي گويه ،يافت نشد

ري دابه طور معني سال، 20-22 در رده سني دانشجويان

موفقيت در فقدان در صورت  نسبت به دو گروه ديگر

 دهتسليم ش.، به سادگي كردهن را رها آيادگيري امور جديد 

ا مده در زندگي شان رآو توانايي برخورد با مشكالت پيش 

سطح  و همكاران بين Zhangمطالعه  در نداشتند.

با وجود  (13)دار يافت شدخودكارآمدي و سن ارتباط معني

سطح  سن وبين داري ارتباط معني به مطالعات متعددياين 

در مطالعه حاضر  .(02-22)دست نيافتند خودكارآمدي

 سال قرار دارند، معموالّ 20-22دانشجوياني كه گروه سني 

شان هستند و در حال گذراندن سال سوم و چهارم تحصيل

ن نداشتنها به عرصه بالين، تجربه محيط جديد و آورود 
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ر اثير گذأنها تآ خودكارآمديتواند بر روي تجربه كافي مي

ن است كه در اين سنين آها حاكي از باشد. اين يافته

دانشجويان در برخي امور نياز به حمايت، مشاوره و 

موزشي و بازخورد آيي دارند و با اجراي جلسات راهنما

افزايش استفاده از راهكارهاي شرايط توان نها، ميآمثبت به 

 ورد.آرا فراهم  خودكارآمديحل مسئله و ارتقا سطح 

بين نمره خودكارآمدي با جنس دانشجويان ارتباط معني

دانشجويان خانم ، هاداري يافت نشد، اما در بررسي گويه

در رابطه با انجام طرح داريبه طور معني قايانآنسبت به 

به اي برنامه ريزي شده مردد بوده و گزارش كردند كه ه

و همكاران  Zhangمطالعه  در. شوندسادگي تسليم مي

سطح خودكارآمدي باالتري در دانشجويان پسر وجود 

بررسي شده هاي پژوهشدر ساير با وجود اين  (13)داشت

با توجه به وجود مشكالت  .(02-42)اين ارتباط يافت نشد

 خودكارآمديهاي مرتبط با برخي زمينهشناسايي شده در 

جهت هايي در ها رهنمودنآدر دانشجويان دختر، بايد به 

بر امور مربوط به زندگي  مسلط شدنبرنامه ريزي دقيق و 

 ارائه داد.و تحصيل 

ويان كه دانشج بيانگر اين موضوع استنتايج مطالعه حاضر 

نسبت به سه گروه ديگر به طور شان در سال سوم تحصيل

داري توانايي تمركز كمتري نسبت به انجام كارهايشان معني

واجه مبا مشكالت غيرمترقبه توانند به خوبي نميداشته و 

ش گزارهمچنين در اين مقطع تحصيلي دانشجويان شوند. 

ز به سادگي ني به خودشان كمتر متكي بوده وكه  دكردن

دانشجويان  در سال سوم تحصيل معموالّ .شوندتسليم مي

آموزشي سنگين اين دوره و محيط بالين برنامه تا خود را با 

تطبيق دهند ممكن است به طور موقت دچار كاهش تمركز 

و عدم موفقيت در رويارويي با مشكالت شوند و همين امر 

ر د ثير گذار باشد.أها نيز تتواند بر سطح خودكارمدي آنمي

كه بر روي دانشجويان پرستاري  مطالعه سليمي و همكاران

مشخص شد كه  دانشگاه علوم پزشكي قزوين انجام شد،

 باالتري خودكارآمدينمرات  باالتر و شش ترم دانشجويان

در حاليكه در مطالعه  .(25)به ساير دانشجويان دارند نسبت را

با سال  آمديخودكارداري بين نمره حاضر ارتباط معني

د به ابزار نتوادليل اين مغايرت مي مشاهده نشد. تحصيلي

متفاوت استفاده شده در دو مطالعه مرتبط باشد زيرا در 

 خودكارآمديمطالعه سليمي و همكاران از ابزار بررسي 

ها در مطالعه باليني استفاده شده است. همچنين تعداد نمونه

هاي مطالعه حاضر نمونه سليمي و همكاران كمتر از تعداد

 بود. 

 حتي و افت تحصيلي سبب تواندكاهش خودكارآمدي مي

 شدن مشروط تنهاي و در درسي واحدهاي گذراندنن

 مورد دقت با اگر و تحصيلي گردد هايترم در دانشجويان

 سبب نشود شناسايي آن و داليل نگيرد قرار بررسي و توجه

 تواندمي آن تبع به و شده از دانشگاه هاآن شدن اخراج

 و هاآن براي را فراواني و رواني روحي مشكالت

 كه رسدبه نظر مي . ضروري(26)فراهم آورد خانوادهايشان

هاي تحصيلي در سال خصوصه با باال رفتن ترم تحصيلي ب

شوند، تجربيات با مسائل جديدي روبرو ميكه دانشجويان 

مربوط به احساس تسلط را براي آنها فراهم نمود و به 

دانشجويان اموري را محول كنيم كه قادر به انجام آنها باشند 

 آنها را افزايش دهيم.  خودكارآمديتا از اين طريق 

دانشجوياني كه در خوابگاه ساكن هستند در مطالعه حاضر 

عنوان ه دانشجويان ب .كنندبيشتر كارها را نيمه تمام رها مي

پذير بوده و امور محوله  مسئوليت بايستپرستاران آينده مي

در ارتباط با بيمار و وظايف شغلي را به اتمام برسانند. با 

تواند نقش اساسي در توجه به اينكه حمايت خانواده مي

دانشجويان داشته باشد و دانشجويان ساكن  خودكارآمدي

بايد با بنابراين م هستند در خوابگاه از اين امر محرو

برگزاري جلسات مشاوره ضرورت انجام كارها و وظايف 

كيد نمود و با تشويق دانشجوياني أمحوله به دانشجويان ت

دهند و دادن كه وظايف خود را به درستي انجام مي

خصوص دانشجويان ساكن ه مثبت به آنها ببازخورد 

 اين افراد را افزايش داد.  خودكارآمديخوابگاه سطح 

دانشجوياني كه وضعيت اقتصادي ضعيفي از سويي ديگر 

در صورت مشكل بودن  نسبت به دو گروه ديگرداشتند 

 نمرهاما بين  .كردنداجتناب ميآن از يادگيري  مطالب جديد

سطح اقتصادي دانشجويان ارتباطي يافت  باخودكارآمدي 

54 



 خودکارآمدی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری                   مهرنوش اینانلو و همکاران

درصد  1/79دهقان نيري در مطالعه رضايت و  نشد.

مد خانوادگي كافي داشتند سطح آدانشجوياني كه سطح در

نتايج  .(19)زياد يا بسيار زياد را گزارش كردند خودكارآمدي

يانگر اين ارتباط بطالعه سيدي اندي و همكاران نيز م

ب به امكانات مناس نداشتن . افراد به دليل دسترسي(27)بود

از يادگيري مطالب جديد  تممكن اس و توانايي مالي اندك

برخي زواياي تواند امر مي همينبنابراين كنند اجتناب 

دانشجويان را تحت  خودكارآمدي تشكيل دهنده احساس

همچنين افرادي كه در طبقات اقتصادي  ثير قرار دهد.أت

مد كمتر داشته و مشكالت آدر كنند معموالّپايين زندگي مي

فريح ناكافي و فقدان ت بسياري نظير مسكن نامناسب، تغذيه

هاي مناسب دارند كه همه اين عوامل بر سالمت و سرگرمي

. اگرچه امكان ايجاد تغيير شرايط (28)أثير سو داردروان آنها ت

اقتصادي دانشجويان وجود ندارد، ولي با مطلع ساختن 

اساتيد، مشاورين، كارشناسان و متخصصين امور دانشجويي 

ناسايي افراد طبقات اقتصادي توان با شاز اين موضوع مي

 اين افراد از تر، تالش بيشتري در راستاي حمايتپايين

 صورت داد. 

توانند دانشجوياني كه سابقه كار دانشجويي دارند بهتر مي

اين موضوع بيانگر اين مطلب  يند.آاز عهده كارهايشان بر

عزت تواند با افزايش ميكار دانشجويي اشتغال به  است كه

تقويت خودكارآمدي گردد. نتايج مطالعه سبب نفس 

نشان داد كه بين خودكارآمدي و سابقه   محمدي و همكاران

با اين حال  (29)داري وجود داردكار دانشجويي ارتباط معني

 در مطالعات دهقان نيري رضايت و و سليمي و همكاران

كه ممكن است ناشي  (25،19)خود به اين ارتباط دست نيافتند

موفق و متفاوت دانشجويان از كار دانشجويي از تجربه نا

تجربه محول شده به آنها در مطالعات مذكور باشد. زيرا

ر را دافراد  هاي ناشي از موفقيت و يا شكست، تصورات

شان نسبت به انجام وظايف شغلي هايييرابطه با توانا

حل يک مسئله يا موفقيت در انجام  دهد.تحت تأثير قرار مي

كند كه خاص، تجربه هيجاني را ايجاد مييک وظيفه 

موجب تمايل و گرايش به درگير شدن براي رسيدن به حد 

شود و احساس كارآمدي آينده در افراد مي مسائلتسلط در 

  .(30)دهدرا افزايش ميافراد 

ابزار  حاضر استفاده ازهاي مطالعه يكي از محدوديت

بود. با توجه به اينكه شرايط روحي رواني  دهيخودگزارش

 االتؤبه س ها آننحوه پاسخگويي بر تواند مي دانشجويان

پژوهشگر سعي نمود با در نظر گرفتن ، از اين رو دثر باشؤم

انشجويان جهت بكارگيري زمان الزم و درخواست از د

ت در تكميل پرسشنامه، تا حد امكان اين دقت و صداق

محدوديت را كاهش دهد. محدوديت ديگر مقطعي بودن 

شود مطالعه طولي پيشنهاد ميلذا باشد. مطالعه حاضر مي

ثير دوره آموزشي پرستاري بر أجهت بررسي ت

همچنين با توجه به كارمدي دانشجويان انجام شود. آخود

و بر روي  مركز آموزشي در يکمطالعه حاضر اينكه 

شود انجام شده است، پيشنهاد مي دانشجويان پرستاري

با هدف بررسي و مقايسه سطح مطالعات بيشتر 

هاي علوم پزشكي خودكارآمدي بين دانشجويان ساير رشته

  ثر بر آن صورت پذيرد.ؤو عوامل م

در زندگي شخصي و  خودكارآمديبا توجه به اهميت 

اال ب خودكارآمديكه سطح  آنجاتحصيلي دانشجويان و از 

روز پيشگيري از ب تواند در كنترل و مديريت استرس ومي

با توجه  بنابراين ،(15)ؤثر باشدافسردگي م عالئم اضطراب و

مدي با عوامل آهاي پرسشنامه خودكاره ارتباط برخي گويهب

ي برنامه ريزي بهتر شود براتوصيه ميجمعيت شناختي، 

دانشجويان پرستاري  خودكارآمديسطح  ءآموزشي و ارتقا

دانشجويان به دقت مورد  خودكارآمديثر بر ؤهاي مگويه

ثر ؤبررسي قرار گرفته تا با مشخص شدن موارد احتمالي م

ها و برگزاري كارگاه دانشجويان و خودكارآمديسطح بر 

پرستاران  خودكارآمديسطح  ءموزشي به ارتقاآجلسات 

با معرفي الگوهاي توان ميهمچنين  ينده كمک نمود.آ

مناسب همتا به دانشجويان، حمايت، دادن بازخورد مثبت 

 ءو تشويق كالمي و غيركالمي به آنها، زمينه را جهت ارتقا

 مدي فراهم نمود.آسطح خودكار

دانشجويان پرستاري به عنوان پرستاران آينده، نيازمند 

باشند. دارا از سطح باالي خودكارآمدي ميبرخورداري 
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وظايف و امور صحيح انجام  ها درلفه به آنؤبودن اين م

با بيماران و ديگر اعضاي تيم مراقبت  محوله در ارتباط

درمان كمک كرده و رضايت شغلي و اجتماعي بهتري را 

همچنين مسئوليت پذيري آنها را در  بر خواهد داشت. در

روز هش باز اين طريق به كا ش داده وافزاي حرفه پرستاري

اشتباهات و افزايش كيفيت مراقبت از بيماران كمک مي

 كند.

 

هيچ گونه تعارض منافع توسط نويسندگان تعارض منافع: 

 بيان نشده است.

 

 تشکر تقدیر و 

اين مقاله حاصل بخشي از پايان نامه كارشناسي ارشد 

با كد  تهراندانشگاه علوم پزشكي  پرستاري

دانشگاه علوم باشد. بدين وسيله از مي 90/د/1063/130

دليل حمايت مالي تشكر و قدرداني ميه پزشكي تهران ب

ه الن محترم كؤدانشجويان پرستاري و مسهمچنين از  .شود

 گردد. در انجام اين تحقيق ما را ياري نمودند، قدرداني مي
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