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هقدهه
اػتوبد ثِ ًفظ ،اػتوبد ثِ تَاًبیی خَد ثزای اًدبم وبر ثِ عَر

پزعتبراى تبسُ فبرؽالتحقیل ؽذُ اس اػتوبد ثِ ًفظ حزفِای در

هَثز در یه ٍضؼیت خبؿ گفتِ هیؽَد وِ خٌجِ هْوی اس

ٌّگبم ػولىزد ٍالؼی در ثبلیي ثِ دلیل خذایی داًؼ اس ػولىزد

ػولىزد ٍ توزوش آهَسػ حزفِ پزعتبری اعت ( .)1اػتوبد ثِ

ثزخَردار ًیغتٌذ ( .)6-8اس آًدبیی وِ اٍلیي عبل وبری پزعتبر

ًفظ یه هَلفِ ولیذی ثزای ػولىزد ثبلیٌی هَثز گشارػ ؽذُ

ثِ ػٌَاى چبلؼثزاًگیشتزیي دٍرُّبی سًذگی ٍی گشارػ ؽذُ

اعت ٍ داًؾدَیبى دارای اػتوبد ثِ ًفظ ،احتوبال پزعتبراى

اعتً ،برعبییّبی پزعتبراى تبسُ فبرؽالتحقیل ؽذُ ؽبهل:

هَثزتزی هیثبؽٌذ ( .)1تحمیمبت ًؾبى دادُ اعت وِ اػتوبد ثِ

ًذاؽتي هْبرت پزعتبریً ،بتَاًی در ارتجبط هؤثز ثب پشؽىبى،

ًفظ افزاد ،پیؼثیٌیوٌٌذُ تَاًبیی آًْب ثزای اًدبم وبرآهذ

ارتجبط عبسهبًی ضؼیف ،ػذم هْبرت در تقوینگیزی ثبلیٌی ٍ

ٍظبیف در ؽزایظ خذیذ اعت ( .)1اػتوبد ثِ ًفظ ػبهل هْوی

هْبرتّبی تؼییي اٍلَیت هیتَاًذ ػبهل ثزٍس هؾىل ثزای آًبى

در ارائِ هزالجتّبی پزعتبری اعت وِ داًؾگبُّب ٍ آهَسػّبی

ثبؽذ (.)6

پزعتبری حوبیت ًوبیٌذ ،سیزا حظ تَاًوٌذی ٍ اػتوبد ثِ ًفظ

ػَاهل هَثز ثز اػتوبد ثِ ًفظ داًؾدَیبى پزعتبری اس لجیل

تبثیز ثغشایی در هیشاى درن ٍ احغبط هَفمیت در ػولىزد

ٍیضگیّبی ّیأت ػلوی هبًٌذ ثبسخَرد هثجت ،در دعتزطثَدى،

ثبلیٌی دارد ( .)2-4داًؾدَیبى ثب اػتوبد ثِ ًفظ ثبال پزعتبراى

تخقیـ هزالجت اس ثیوبر ،ثِ چبلؼ وؾیذى ،ایدبد یه هحیظ

هَثزتز ٍ خالقتزی ّغتٌذ ( ٍ )4هغبلؼبت ًؾبى دادُاًذ افشایؼ

ثبلمَُ اعتمبهتی ٍ دٍعتبًِ ٍ ،ؽیَُّبی تذریظ هَرد ثزرعی

اػتوبد ثِ ًفظ داًؾدَیبى پزعتبری هیتَاًذ هٌدز ثِ ثْجَد

لزار گزفتٌذ .هغبلؼبتی وِ هَخَد ثَدًذ ثیؾتز پیبهذّبی هٌفی

ویفیت هزالجت اس ثیوبر ؽَد ( .)5داًؾدَیبًی وِ اػتوبد ثِ

ًذاؽتي اػتوبد ثِ ًفظ را ثزرعی وزدُاًذ .اهب هغبلؼِای هزٍری

ًفظ وبفی در تَاًبیی خَد ثزای ارائِ هزالجتّبی وبفی ثِ

وِ ثِ راّىبرّبی افشایؼ اػتوبد ثِ ًفظ در داًؾدَیبى

هذدخَیبى ًذارًذ ،اغلت پظ اس فبرؽالتحقیلی اس رؽتِ

پزعتبری پزداختِ ثبؽذ یبفت ًؾذ .ثٌبثزایي ایي هغبلؼِ هزٍری

پزعتبری ،در رًٍذ اًتمبل اس داًؾدَی پزعتبری ثِ یه پزعتبر

ثب ّذف یبفتي راّىبرّبی ارتمبی اػتوبد ثِ ًفظ ثبلیٌی در

ارائِدٌّذُ هزالجتّبی اختقبفی دچبر هؾىل هیؽًَذ .فمذاى

داًؾدَیبى پزعتبری اًدبم ؽذ.

اػتوبد ثِ ًفظ هیتَاًذ تب حذ سیبدی ثز لضبٍت ثبلیٌی
پزعتبری در ثبلیي ثیوبراى تبثیزگذار ثبؽذ ٍ داًؾدَیبًی وِ
اػتوبد ثِ ًفظ ووی دارًذ ،رٍحیِ پزعؾگزی وِ ثزای ػولىزد
هجتٌی ثز ؽَاّذ هَرد ًیبس اعت را ًذارًذ (.)5 ٍ2
ثزًبهِّبی آهَسؽی رؽتِ پزعتبری پبیِ ٍ اعبط آهَسػ
پزعتبری را ثزای ایدبد اػتوبد حزفِای در ٌّگبم ٍرٍد ثِ ػول
فزاّن هیًوبیذ ٍ داًؾگبُّب هغئَلیت پزٍرػ پزعتبراًی را ثز
را داؽتِ ثبؽٌذ ( .)2ثِ ّویي دلیل اًتظبر هیرٍد وِ پزعتبراى
تبسُ فبرؽالتحقیل ؽذُ اس اػتوبد حزفِای در هحیظ ثیوبرعتبى
ثزخَردار ثبؽٌذ ( .)6اهب هتبعفبًِ ػلیزغن تالػ ثزای افشایؼ
اػتوبد ثِ ًفظ حزفِای ،هغبلؼبت ًؾبى دادُاًذ وِ ثغیبری اس

ایي هغبلؼِ ثِ فَرت هزٍر ًملی یب رٍایتی ( narrative
 ٍ )reviewثب ّذف ثزرعی راّىبرّبی ارتمبی اػتوبد ثِ ًفظ
ثبلیٌی در داًؾدَیبى پزعتبری اًدبم ؽذُ اعت .خغتدَی
همبالت در ثبسُ سهبًی ثیي عبلّبی  2008تب  2018ثب اعتفبدُ
اس ولیذ ٍاصُّبی ,self Confidence, nursing student ,
 nursing, students ,confidenceثِ فَرت خذا ٍ
تزویجی ثِ سثبى فبرعی ٍ اًگلیغی اًدبم ؽذ .در هدوَع 1536
همبلِ اس پبیگبُّبی اعالػبتی Irandoc, Magiran ,SID,
IranMedex, MEDLINE, CINAHL, ,ProQuest
 Science Direct ,Ovid,ثذعت آهذ .پظ اس هغبلؼِ
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ػْذُ دارًذ وِ در سهیٌِ ثبلیٌی هْبرت ٍ اػتوبد ثِ ًفظ وبفی

روش کار
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پزعتبری ثبیذ اس ایدبد ٍ ارتمبی آى در هیبى داًؾدَیبى

ثب اًدبم هزٍر هتَى در هٌبثغ داخلی ٍ ثیيالوللی ثِ ثزخی اس

111

ضهناز احراری و هوکاراى

چىیذُ همبالت ثب تَخِ ثِ هؼیبرّبی ٍرٍد ،وِ ؽبهل هغبلؼِ

هَرد ثزرعی لزار گزفتٌذ .در ًْبیت ثب تَخِ ثِ هؼیبر خزٍج وِ

وبرآسهبیی ثبلیٌی ٍ دلیمب در ارتجبط ثب ولیذ ٍاصُّبی فَق ثَدًذ،

ؽبهل ػذم ارتجبط ثب داًؾدَیبى پزعتبری ٍ ػذم ارتجبط ثب

تؼذاد  31همبلِ اًتخبة ؽذ .توبهی همبالت ثِ فَرت دعتی

راّىبر ارتمبی اػتوبد ثِ ًفظ ثَد تؼذاد  16همبلِ ثزای ٍرٍد ثِ

تَعظ دٍ ًفز هَرد ثزرعی لزار گزفتٌذ .همبالت ثب ػٌَاى تىزاری

هغبلؼِ اًتخبة ؽذًذً .حَُ اًتخبة همبالت در ؽىل ً 1وبیؼ

حذف ؽذًذ ٍ اس ثیي آًْب تؼذادی وِ دارای هتي وبهل ثَدًذ ٍ

دادُ ؽذُ اعت.

ثِ فَرت هغتمین یب غیزهغتمین ثب ایي هغبلؼِ هزتجظ ثَدًذ

ولیِ هغبلؼبت خغتدَ ؽذُ ثب اعتفبدُ اس
ولیذ ٍاصُّب تؼذاد1536 :همبلِ

چىیذُ همبالت هغبثك ثب ولیذ ٍاصُّب
تؼذاد 587 :همبلِ

همبالت اًتخبةؽذُ ثب تَخِ ثِ هؼیبرّبی ٍرٍد ٍ خزٍج
تؼذاد 16 :همبلِ

ؽىل ً :1وَدار اًتخبة همبالت
یافتهها
پظ اس هغبلؼِ هتي وبهل همبالت ٍ ثزرعی ّذفوٌذ آًْب راُ-

ثقَرت عزح لجل ٍ ثؼذ ،یه همبلِ ثِ فَرت عزح همبیغِ-

وبرّبی ارتمبی اػتوبد ثِ ًفظ ثبلیٌی در داًؾدَیبى پزعتبری

ای 3 ،همبلِ ًیوِ تدزثی 3 ،عزح تدزثی ٍ یه هغبلؼِ ثِفَرت

در ثؼذ آهَسؽی ثِ تفىیه هَرد ثزرعی لزار گزفت .ایي هَارد

عَلی ثَد.

 ،ISBARR1دٍرُّبی آهَسؽی وَتبُ هذت ثقَرت عخٌزاًی

عبسی ٍ  12/5درفذ اس رٍػ ایفبی ًمؼ ثِ ػٌَاى هذاخلِای

ٍ پبٍرپَیٌت ثَدًذ .اس ثیي  16همبلِ اًتخبة ؽذُ  8همبلِ

خْت ارتمبی اػتوبد ثِ ًفظ اعتفبدُ وزدُ ثَدًذً .تبیح
هغبلؼبت ًؾبى داد آهَسػ ثِ رٍػ ؽجیِعبسی در همبیغِ ثب

1

Introduction, Situation, Background,
Assessment, Recommendation, Read back

عبیز رٍػّب ،تبثیز ثغشایی در ارتمبی اػتوبد ثِ ًفظ
داًؾدَیبى پزعتبری ٌّگبم حضَر در ثبلیي ٍ هزالجت اس ثیوبراى

فصلناهه هرکس هطالعات و توسعه آهوزش دانطگاه علوم پسضکی ضهید صدوقی یسد

دوره ضانسدهن ،ضواره دوم ،تابستاى 0411

] [ DOI: 10.18502/jmed.v16i2.7144

ؽبهل :آهَسػ ؽجیِعبسی ،ایفبی ًمؼ ،ثىبرگیزی چبرچَة

اس ثیي همبالت ثذعت آهذُ  75درفذ همبالت اس رٍػ ؽجیِ-
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ٍرٍد تؼذاد 31 :همبلِ
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دارد .رٍیىزدّبی ارتمبی اػتوبد ثِ ًفظ ثبلیٌی در داًؾدَیبى

پزعتبری در خذٍل ؽوبرُ  1ثِ تفىیه آهذُ اعت.

خذٍل ؽوبرُ :1رٍیىزدّبی ارتمبی اػتوبد ثِ ًفظ در داًؾدَیبى پزعتبری
هدف

نوع هطالعه

هداخله

تاثیر بر اعتواد به نفس

نویسنده
وبثت ٍ ّوىبراى

همبیغِ تبثیز ؽجیِ عبسی

عزح تقبدفی لجل ٍ ثؼذ

ؽزوتوٌٌذگبى ثغَر تقبدفی

ػذم ٍخَد اختالف آهبری لبثل

2016

هدبسی در ثزاثز ؽجیِعبسی رٍ

ثزای ؽزوت در ثزًبهِ ؽجیِ-

تَخْی در داًؼ ٍ اػتوبد ثِ

در رٍ در ارتجبط ثز داًؼ،

عبسی هدبسی ٍ یب حضَری

ًفظ داًؾدَیبى ثیي ؽجیِ-

اضغزاة ٍ اػتوبد ثِ ًفظ

اًتخبة ؽذًذ.

عبسیّبی هدبسی ٍ حضَری

داًؾدَیبى در پزعتبری ثخؼ
ًَساداى ()7
عزح لجل ٍ ثؼذ

ّز

گزٍُ

دٍ

آهبدُعبسی

ّن گزٍُ وٌتزل ٍ ّن آسهبیؼ،

وَرم

تؼییي تبثیزات هذلغبسی ًمؼ

وبّؼ لبثل تَخِ اهتیبسات

2015

ثز رٍی اضغزاة ،اػتوبد ثِ

اعتبًذارد ثقَرت ؽجیِ عبسی را

ًفظ ٍ لضبٍت ثبلیٌی در

دریبفت وزدًذ .گزٍُ آسهبیؼ،

اضغزاة ٍ افشایؼ اهتیبس اػتوبد

داًؾدَیبى هجتذی پزعتبری

یه هذاخلِ ثقَرت توبؽبی

ثِ ًفظ در تقوینگیزی ثبلیٌی

() 8

یه ٍیذئَ اس اخزای هزالجت

داؽتٌذ .گزچِ هؾبّذُ فیلن

پزعتبری اس یه ثیوبر اعتبًذارد

ایفبی ًمؼ پزعتبر تفبٍت

تَعظ پزعتبر ثِ فَرت ایفبی

خبفی در اػتوبد ثِ ًفظ ایدبد

ًمؼ را لجل اس ؽزوت در ّز

ًىزد.

ثخؼ دریبفت وزدًذ.
تؼییي اثزات تدزثِ ؽجیِعبسی

هغبلؼِ ؽجِ تدزثی لجل ٍ

خلغبت ؽجیِعبسی در ٍاحذ

دادُّب

خبهؼِ اعفبل ثز رٍی اػتوبد ثِ

ثؼذ

هْبرتّبی پزعتبری ثزگشار ٍ

داًؾدَیبًی وِ دٍرُ ؽجیِ-

ًفظ ٍ رضبیت داًؾدَیبى

تَعظ اعبتیذ داًؾىذُ پزعتبری

عبسی پزعتبری اعفبل را

هجتذی پزعتبری()4

تذریظ ؽذ.

گذراًذًذ ،اػتوبد ثِ ًفظ
ثیؾتزی را ثؼذ اس دٍرُ در
همبیغِ ثب لجل اس دٍرُ ًؾبى
دادًذ.

دًٍب 2016

دریبفتی

پیؾزفت لبثل تَخِ ٍ ولی

ثزرعی تغییزات اػتوبد ثِ

عزح عَلی

اػتوبد

ثِ

ًفظ داًؾدَیبى ثب هْبرتّبی

داًؾدَیبى در حبل تحقیل را

اػتوبد ثِ ًفظ ارسیبثی ؽذُ

ثبلیٌی پزعتبری در یه هذل

در اًدبم  8فالحیت افلی

داًؾدَیبى در تزم دٍ ثزًبهِ تب

آهَسػ ثبلیٌی ثب ؽجیِعبسی

هزثَط

افلی

عغح ثبال()3

پزعتبری در عی ثزًبهِ درعی

ثِ

ًفظ

فؼبلیت

تزم  ،4هؾبّذُ ؽذ.
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لَثزس ٍ ّوىبراى 2016

ًؾبى

دادًذ

وِ

دٍرُ وبرؽٌبعی ثب  ٪50هذل
آهَسػ ثبلیٌی ؽجیِ عبسی
دٍ ٍ اًتْبی ثزًبهِ (تزم )4
اػتوبد ثِ ًفظ داًؾدَیبى
ثزرعی ؽذ.
ٍٍار2015

تؼییي تبثیز ًوبیؼ یه هذل

عزح ؽجِآسهبیؾی

فصلناهه هرکس هطالعات و توسعه آهوزش دانطگاه علوم پسضکی ضهید صدوقی یسد
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هَرد هغبلؼِ لزار گزفت در تزم
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ضهناز احراری و هوکاراى
در عی ثحث در هَرد لضبٍت

ؽجیِعبسی ؽزوت وزدًذ .ثزای

عی ؽجیِعبسی ،در ارتمبی

ثبلیٌی ،اػتوبد ثِ ًفظ ٍ

گزٍُ آسهبیؼ در عی خلغِ

لضبٍت ثبلیٌی ٍ ثِ هیشاى

رضبیت داًؾدَیبى در یه

ؽجیِعبسی

فیلن

ووتزدر اػتوبد ثِ ًفظ ،هَثز

تدزثِ آهَسؽی ؽجیِعبسی()9

آهَسؽی اًدبم ؽذ.

ًوبیؼ

ثَد .ثٌبثزایي ًوبیؼ یه هذل
ؽجیِعبسی

ثزای

هیتَاًذ

افشایؼ لضبٍت ثبلیٌی ٍ احتوبال
اػتوبد ثِ ًفظ هَثز ثبؽذ.
ٍلیسادُ ٍ

تؼییي تبثیز آهَسػ ؽجیِ-

یه وبرآسهبیی وٌتزل

در ایي تحمیك 45 ،داًؾدَ در

اهتیبس

ّوىبراى2013

عبسی ثز اػتوبد ثِ ًفظ

ؽذُ ثب عِ گزٍُ (یه

تزم  6 ٍ 5هذرعِ پزعتبری

داًؾدَیبى ،افشایؼ لبثل تَخِ

داًؾدَیبى هجتذی پزعتبری

گزٍُ وٌتزل ٍ دٍ گزٍُ

هَرد

گزفت

در گزٍُ ؽجیِعبسی را پظ اس

در ارتجبط ثب عًَذاص (وبتز)

هذاخلِ)

داًؾدَیبى ثغَر تقبدفی در عِ

هذاخلِ در همبیغِ ثب گزٍُّبی

گزٍُ (یه گزٍُ وٌتزل ٍ دٍ

دیگز ًؾبى داد.

ٍریذی در وَدوبى()10

ارسیبثی

لزار

اػتوبد

ًفظ

ثِ

گزٍُ هذاخلِ) لزارگزفتٌذ .یه
گزٍُ ؽجیِعبسی(هبًىي ٍ ایفبی
ًمؼ) ٍ یه گزٍُ آهَسػ ػولی
(آهَسػ ثب هبًىي) ٍ گزٍُ
وٌتزل ثب اعتفبدُ اس اعالیذّب اس
عزیك رٍػ عخٌزاًی آهَسػ
دیذًذ.
تیفي ٍ ّوىبراى2009

ؽجیِعبسی ون دلت در ایدبد

وٌتزل

در گزٍُ آسهبیؼ ،یه تدزثِ

ؽجیِعبسی ثیوبراى ،اػتوبد ثِ

اػتوبد ثِ ًفظ در هیبى داًؼ

ؽجیِعبسی  1عبػتِ را ثب توزوش

ًفظ در هْبرتّبی ارسیبثی

تىویلی

ثز رٍی ارسیبثی للجی تٌفغیٍ ،

عالهت در داًؾدَیبى پزعتبری

 14داًؾدَ در گزٍُ وٌتزل

را افشایؼ هیذّذ.

آهَساى

تحقیالت

پزعتبری()11

دٍرُ هؼوَل را دریبفت وزدًذ.
اثَعبد ٍ ّوىبراى2015

ثزرعی تغییزات داًؼ ،اػتوبد

هغبلؼِ ؽجِآسهبیؾی لجل

داًؾدَیبى ثغَر هغبٍی در

اختالف آهبری لبثل تَخْی ثب

ثِ ًفظ ٍ هْبرت ّبی

ٍ ثؼذ

گزٍُ ؽجیِ عبسی هحَر ٍ گزٍُ

تَخِ

ثبلیٌی

داًؾدَیبى پزعتبری در یه

عٌتی ثجت ًبم وزدًذ (اس ًظز

داًؾدَیبى ،داًؼ ٍ اػتوبد ثِ

هدوَػِ ؽجیِعبسی ؽذُ در

ػولىزد احیبی ًَساداى در عی

ًفظ آًْب در تدبرة یبدگیزی

همبثل حبلت عٌتی عی احیبی

تزم اٍل تحقیالت آوبدهیه ٍ

ؽجیِ عبسی در همبیغِ ثب حبلت

ًَساداى()5

هَرد ثزرعی لزار گزفتٌذ

عٌتی در  3هبُ لجل یب ثؼذ اس

ثِ

ػولىزد
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تؼییي اثزثخؾی یه تدزثِ

عزح تدزثی ثب گزٍُ

 18داًؾدَی پزعتبری حزفِای

ایي هغبلؼِ ًؾبى داد وِ تدزثِ

هذاخالت ٍخَد داؽت.
ًتبیح ایي هغبلؼِ ًؾبى داد وِ
ؽجیِعبسی

هَخت

افشایؼ

ثِ ًفظ داًؾدَیبى پزعتبری
هزثَط ثِ احیب ًَساداى هیؽَد.
رعَل ٍ ّوىبراى 2008

تؼییي تبثیز هذاخلِ آهَسؽی

یه عزح ؽجِ آسهبیؾی ٍ

ثزًبهِ آهَسؽیً ،گزػّب ،داًؼ

یبفتِّب حبوی اس حوبیت ٍ

هْبرتّبی اػتوبد ثِ ًفظ

لجل ٍ ثؼذ

ٍ هْبرتّبی ثبلیٌی هزثَط ثِ

اثزثخؾی تأثیز وَتبُ هذت

فصلناهه هرکس هطالعات و توسعه آهوزش دانطگاه علوم پسضکی ضهید صدوقی یسد
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داًؼ ،ػولىزد هْبرت ٍ اػتوبد

 114راهکارهای ارتقای اعتواد به نفس بالینی...
داًؾدَیبى پزعتبری در ارتجبط

پیؾگیزی اس عَء هقزف هَاد،

ثزًبهِ آهَسؽی ثز هْبرتّبی

ثب هقزف وٌٌذگبى هَاد هخذر

غزثبلگزی ،هذاخلِ وَتبُ ٍ ارخبع

اػتوبد ثِ ًفظ داًؾدَیبى

ٍ الىل()12

را هَرد تَخِ لزار داد.

وبرؽٌبعی پزعتبری ثَد.

آهَسػ در ّؾت خلغِ (10
عبػت) ارائِ ؽذ ٍ چْبر دٍرُ
آهَسؽی اخزا ؽذ.
ثزٍى ٍ ّوىبراى 2009

تؼیییي تییبثیز یییبدگیزی ؽییجیِ

یه عزح پضٍّؼ همبیغِ

گزٍُ آسهَى ثغَر ّفتِای ثزًبهِ

ارسیبثی اػتوبد ثِ ًفظ در لجل

عبسی ثیز رٍی تفىیز اًتمیبدی

ای

ؽجیِعبسی ٍ ًیش عخٌزاًی

ٍ ثؼذ اس ؽجیِعبسی ،پیؾزفت

ٍ اػتوییبد ثییِ ًفییظ در یییه

دریبفت وزدًذ ٍ گزٍُ وٌتزل

آهبری لبثل تَخِ را پظ اس

دٍرُ پزعیییییییییییییییییتبری

ثغَر ّفتِ ای فمظ ثزًبهِ

ؽجیِعبسی ًؾبى داد.

الىتزٍوبردیَگزام()13

عخٌزاًی ( 400دلیمِ وبهل
آهَسؽی) دریبفت هیوزدًذ.

لَثزس ٍ ّوىبراى 2017

ثزرعی تغییز رضبیت ٍ اػتوبد

عزح ًیوِ تدزثی

یه عزح ؽجِ آهَسؽی ثب
اس

61

ًتبیح

هؾخـ

وزد

وِ

ثِ ًفظ در ؽجیِ عبسی ثبلیٌی

اعتفبدُ

داًؾدَی

داًؾدَیبى اس تدزثِ ؽجیِعبسی

پزعتبری داًؾدَیبى هجتذی

لیغبًظ پزعتبری اًدبم ٍ دادُ

خَد راضی ثَدًذ ٍ اػتوبد ثِ

در ًمؼ پزعتبری خبهؼِ

ّب پظ اس یه دٍرُ ّ 5فتِای

ًفظ ثبالتزی داؽتٌذ.

هحَر()14

ؽجیِ عبسی ثز اعبط خبهؼِ
وَدوبى خوغ آٍری ؽذًذ.

پَرتز ٍ ّوىبراى 2013

تؼییي آهبدگی ثزای تؼییي

آسهَى

ثزای ارسیبثی اػتوبد ثِ ًفظ

داًؾدَیبى ثزای اًدبم هْبرت

داًؾدَیبى پزعتبری ثزای عبل

داًؾدَیبى لیغبًظ پزعتبری

ّبی ثبلیٌی فزدی در عی تزم

آخز ثب تبویذ ثز اػتوبد ثِ ًفظ

عبل عَم ثزای لزارگیزی در

افشایؼ یبفت

ػولىزد ثبلیٌی()15

یه هدوَػِ ثبلیٌی عغح ثبال

عغح

ثبلیٌی

اعتفبدُ ؽذ .همبیغِ ّب ثیي
عغح اػتوبد ثِ ًفظ در ؽزٍع
ٍ پبیبى تزم فَرت گزفت.
تبلجِ ٍ ّوىبراى 2014

تؼییي تبثیز ؽجیِ عبسی ثز

یه عزح وٌتزل ؽذُ

گزٍُ آسهبیؼ(تدزثی) در یه

گزٍُ تدزثی ،داًؼ ثیؾتزی اس

رٍی داًؼ ( ACLSاحیبی

تدزثی ،تقبدفی ؽذُ

خلغِ ؽجیِعبسی ،ACLS

 ٍ ACLSاػتوبد ثِ ًفظ

للجی ریَی) ثز حفظ داًغتِ

ارائِ پبٍرپَیٌت  4عبػتِ ٍ

ثبالتزی در ثىبرگیزی آى در

ّب ٍ اػتوبد ثِ ًفظ در

ًوبیؼ ثب اعتفبدُ اس هبًىي

همبیغِ ثب گزٍُ وٌتزل ًؾبى

داًؾدَیبى پزعتبری در اردى

حضَر یبفتٌذ ،در حبلی وِ گزٍُ

دادًذ.

()6

وٌتزل فمظ ارائِ پبٍرپَیٌت را
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عزح پیؼ آسهَى  /پظ

یه عزح تحمیمی لجل ٍ ثؼذ

ًتبیح:

پیؾزفتِ

اػتوبد

ثِ

ًفظ

داؽتٌذ.
ادٍارد ٍ ّوىبراى 2016

 ٍ ISBARRتبثیز آى ثز

یه گزٍُ ثذٍى همبیغِ

داًؾدَیبى در (لجل اس ٍ ثؼذ اس

وبرگبُ افشایؼ هؼٌبداری در

وبرگبُ) وبرگبُ ISBARR

اػتوبد ثِ ًفظ داًؼ آهَساى را

اػتوبد ثِ ًفظ داًؾدَیبى
پزعتبری تبسُ وبر()2

(هؼزفی،

هَلؼیت،

همذهِ،

ًؾبى هیداد.

ارسیبثی ،تَفیِ ،خَاًذى هدذد)
وِ یه وبرگبُ ارتجبعی ثِ

فصلناهه هرکس هطالعات و توسعه آهوزش دانطگاه علوم پسضکی ضهید صدوقی یسد
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تؼییي تبثیز وبرگبُ ارتجبعی

یه هغبلؼِ ؽجِ تدزثی

اضغزاة ٍ اػتوبد ثِ ًفظ

ًوزُ اػتوبد ثِ ًفظ پظ اس

115

ضهناز احراری و هوکاراى
فَرت ایفبی ًمؼ ثِ هٌظَر
ثبال ثزدى اػتوبد ثِ ًفظ
داًؾدَیبى وبرؽٌبعی تبسُ وبر
در تحَیل ثیوبر اعت ثزرعی
ؽذ.
خٌیفزگبًجزي

راط

2017

تؼییي تأثیز عٌبریَّبی ؽجیِ-

یه عزح پیؼ آسهَى /

ثزای ثزرعی اضغزاة ٍ اػتوبد

ًتبیح ًؾبى داد عٌبریَی ؽجیِ

عبسی ؽىلدٌّذُ ثز اضغزاة

پظ آسهَى

ثِ ًفظ داًؾدَیبى ثالفبفلِ

عبسی ؽىل دٌّذُ یه رٍػ

ٍ اػتوبد ثِ ًفظ داًؾدَیبى

لجل ٍ ثالفبفلِ پظ اس

هَثز ثزای وبّؼ اضغزاة ٍ

پزعتبری هجتذی در توزیٌبت

عٌبریَّبی ؽجیِعبسی ؽىل

افشایؼ اػتوبد ثِ ًفظ در

ثبلیٌی اٍلیِ()16

دٌّذُ ثب ثیوبراى اعتبًذارد

داًؾدَیبى پزعتبری هجتذی

ؽذُ ،اضغزاة پزعتبری ٍ

لجل اس ٍرٍد ثِ توزیٌبت ثبلیٌی

اػتوبد ثِ ًفظ هَرد ثزرعی

اٍلیِ هیثبؽذ.

لزار گزفت.
وبعتیَن ٍ ّوىبراى
2015

چبرچَة

ًتبیح ًؾبى داد وِ یبدگیزی

تؼییییییییییییي تییییییییییبثیز
 ISBARRدر

 ISBARRؽبهل (هؼزفی،

چبرچَة اثز هْوی در وبّؼ

عغَح اضیغزاة ٍ اػتویبد ثیِ

هَلؼیت،

ارسیبثی،

عغح اضغزاة اختوبػی درن

ًفییظ داًؾییدَیبى پزعییتبری

تَفیِ ،تىزار)

چییییبرچَة

وبرثزد

هغبلؼِ لجل ٍ ثؼذ

یبدگیزی
همذهِ،

ؽذُ ،تبثیز هتَعظ ثز افشایؼ

در گیییشارػّیییبی تحَییییل

عغح اعویٌبى درن ؽذُ ٍ اثز

ؽیفت()17

هتَعظ در وبّؼ عغح
اضغزاة ؽٌبختی درن ؽذُ

بحث
ارتمبی اػتوبد ثِ ًفظ ثبلیي در داًؾدَیبى پزعتبری ثَد .هزٍر

را ارائِ دٌّذ .اگز چِ اوثز هغبلؼبت ًؾبى دادًذ وِ تىٌیهّبی

اًدبم ؽذُ ًؾبى داد رٍػّبی آهَسؽی هتؼذدی هیتَاًٌذ ثِ

ؽجیِعبسی یه ثِ ػٌَاى رٍػ هؼتجز آهَسؽی هغزح ّغتٌذ اهب

افشایؼ حظ اػتوبد ثِ ًفظ در داًؾدَیبى پزعتبری ٌّگبم وبر

تٌْب ًیوی اس هغبلؼبت ؽجیِعبسی اس گزٍُ وٌتزل ثزای همبیغِ

در هحیظ ٍالؼی ووه ًوبیٌذ .ایي هَارد ؽبهل آهَسػ ؽجیِ-

اعتفبدُ وزدُ ثَدًذ .هغبلؼبت ًؾبى هیدّذ وِ هذاخالت

عبسی ،ایفبی ًمؼ ،ثزگشاری وبرگبُ  ٍ ISBARRدٍرُّبی

آهَسؽی پزعتبری هجتٌی ثز ؽجیِعبسی دارای اثزات آهَسؽی

آهَسؽی وَتبُ هذت ّوزاُ ثب عخٌزاًی ثَد .ؽجیِعبسی یه

لَی اعت ٍ اثزات ٍیضُای در سهیٌِ رٍاًؾٌبعی ثخقَؿ در

رٍػ آهَسؽی هجتٌی ثز ؽَاّذ اعت وِ ثِ فؼبلیتّبی هختلف

سهیٌِ ارتمبی اػتوبد ثِ ًفظ در داًؾدَیبى پزعتبری دارد (,3

ثب اعتفبدُ اس ؽجیِعبسّبی ثیوبر ،اس خولِ دعتگبُّب ،افزاد

 .)18 ,14 ,13 ,11 ,10 ,7 ,6 ,4هشایبی هذاخالت آهَسؽی

آهَسػدیذُ ،هحیظّبی هدبسی ٍالؼی ٍ ایفبی ًمؼ ًِ ٍ ،فمظ

هجتٌی ثز ؽجیِعبسی ػجبرتٌذ اس :تَاًبیی ارائِ ثبسخَرد فَری،

هذیزیت هبًىيّب اؽبرُ هیوٌذ ( .)18ثب اعتفبدُ اس عٌبریَّبی

یبدگیزی توزیي تىزاری ،ادغبم ؽجیِعبسی در ثزًبهِ درعی،

ثبلیٌی ٍالغثیٌبًِ ،هذاخالت آهَسؽی هجتٌی ثز ؽجیِعبسی در

تَاًبیی تٌظین عغح دؽَاری ،فزفتّبی فزدیوزدى یبدگیزی

پزعتبری ثِ پزعتبراى تبسُ وبر ووه هیوٌذ تب هزالجت هفیذ در

ٍ عبسگبری ثب اًَاع هختلف اعتزاتضیّبی یبدگیزی (.)18
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ثٌبثزایي پیؾٌْبد هیؽَد ثزای رعیذى ثِ اّذاف آهَسؽی حزفِ

عپبری آى ثغیبر راحت اعت ٍ ّوچٌیي هخفی هبًذى ٍ اس ثیي

پزعتبری ،خْت افشایؼ اػتوبد ثِ ًفظ آًبى در ثبلیي اس اًَاع

رفتي اعالػبت ثیوبر را وِ هیتَاًذ ًبؽی اس اعتفبدُ اس رٍػ-

رٍػّبی ؽجیِعبسی هبًٌذ اعتفبدُ اس اًَاع هبًىيّب ثب لبثلیت

ّبی هتؼذد در سهبى تحَیل ثبؽذ را وبّؼ هیدّذ (.)23 ,22

ثبالٍ ،الؼیت هدبسی ،اعتفبدُ اس افزاد داٍعلت ثِ ػٌَاى ثیوبرًوب

در هغبلؼِای وِ تَعظ ّ ٍ Riesenbergوىبراى در ایي

ٍ آهَسػ الىتزًٍیه اعتفبدُ ؽَد (.)18 ,11

سهیٌِ فَرت گزفتِ اعت هحممبى اعتفبدُ اس ایي رٍػ را در
ارتمبی ارتجبط حزفِای ٍ عبسهبًذّی اعالػبت هفیذ داًغتِاًذ

ایفای نقص:

(.)24

ایفبی ًمؼ یه رٍیىزد اعبعی اعت وِ در آى تؼبهالت ثیي
فزدی تَعظ دیگزاى هؾبّذُ ،تحلیل ٍ تفغیز هیؽَد ٍ

برناهههای آهوزضی کوتاه هدت:

ّوچٌیي ثِ ػٌَاى یه رٍػ یبدگیزی هجتٌی ثز هؾىل ،تَاًبیی

یبفتِّب حبوی اس حوبیت ٍ اثزثخؾی تأثیز ثزًبهِّبی

یبدگیزًذگبى را در هَاخِْ ثب هَلؼیتّب ٍ تقوینگیزی ،تفغیز

آهَسؽی وَتبُ هذت ّوزاُ ثب اعتفبدُ عخٌزاًی ٍ ثغتِّبی

ٍ تفىز اًتمبدی افشایؼ هیدّذ .یبدگیزی ثب ایفبی ًمؼ ثبػث

دارای هحتَای آهَسؽی ثب تَخِ ثِ ؽزایظ گزٍُ ّذف ٍ هْبرت-

وبّؼ اضغزاة ٍ ّوچٌیي افشایؼ اعویٌبى یبدگیزًذگبى هی-

ّبی اػتوبد ثِ ًفظ داًؾدَیبى وبرؽٌبعی پزعتبری ثَد.

ؽَد .یىی دیگز اس هشایبی ایي رٍػ ،افشایؼ هْبرتّبی

هْوتزیي خٌجِ یه ثزًبهِ آهَسؽی ًِ تٌْب در هَرد وغت

هجتٌیثز هؾبّذات ،تقوینگیزی ،ثبسخَرد فَری در هْبرتّبی

داًؼ ،ثلىِ تغییز در ًگزػّبٍ تَعؼِ هْبرتّب اعت اهب تَاًبیی

ارتجبعی اعت وِ در ایفبی ًمؼ هیثبؽذ (.)19

اًتمبل "یبدگیزی" ثِ ػولىزد ثبلیٌی ثزای ارائِ هزالجت وبفی ثِ

چارچوب :ISBARR
عخٌزاًی ٍ وبرگبُ ارتجبعی  ISBARRوَتبُ ،هغتمین ٍ

ثٌبثزایي پیؾٌْبد هیؽَد ثب تَخِ ثِ عبل تحقیلی داًؾدَیبى
پزعتبری اس ایي ثغتِّبی آهَسؽی اعتفبدُ ؽَد.

آعبى اعت ثغَری وِ داًؾدَیبى هی تَاًٌذ اعالػبت السم را
وغت وٌٌذ .وبرگبُ  ٍ ISBARRاعتفبدُ اس چبرچَة

نتیجه گیری

 ISBARRهی تَاًذ ثِ خَثی اػتوبد ثِ ًفظ داًؾدَیبى را

هزٍر همبالت هزتجظ ثب هَضَع ًؾبى هیدّذ اػتوبد ثِ ًفظ

افشایؼ دّذ .چبرچَة  ISBARRؽبهل (هؼزفی ،هَلؼیت،

ثزای پزعتبراى یه ػبهل ثغیبر هْن هیثبؽذ ٍ اس اّذاف

همذهِ ،ارسیبثی ،تَفیِ ،تىزار) یه تىٌیه ارتجبعی اعت ٍ

آهَس ؽی حزفِ پزعتبری اعت .ثِ ّویي هٌظَر اعتفبدُ اس

رٍؽی عبدُ ،ایوي ،خالفِ ٍ هَثز ثزای اًتمبل اطالػبت حیبتی

رٍػّبی هٌبعت ثزای ارتمبی اػتوبد ثِ ًفظ ثبلیي اهزی السم

ثیوبر در سهبى تحَیل ؽیفت یب تحَیل ثِ ّوىبر هیثبؽذ.

اعت .یىی اس ایي رٍػّب ؽجیِعبسی اعت وِ تبثیز آى ثز رٍی

ایي تىٌیه ثِ پزعتبر ووه هیًوبیذ وِ در سهبى تحَیل
ثیوبر ثِ پزعتبر دیگز افىبر خَد را عبسهبًذّی ًوبیذ .ایي رٍػ
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وغبًی وِ ثب هؾىالت هَاخِ ّغتٌذ ًیش هْن اعت (.)12

ثز اػتوبد ثِ ًفظ داًؾدَیبى هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یه رٍػ
آهَسؽی ثزتز هغزح ثبؽذ.

ثْتزیي هزالجت را ثزای ثیوبر فزاّن هیآٍرد ( .)21 ,20ثِ خبعز
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Abstract
Introduction: Universities are responsible for nurturing nurses who have clinical skills and confidence. Self-
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confidence is one of the main components of clinical work and, nursing students have more efficient selfconfidence. This review study aimed to find strategies for self-confidence improvement in nursing students.
Methods: To conduct this review study initially, using the keywords self-confidence, professional self-confidence and
the self-confidence of nursing students in Persian and English, separately and in combination, between 2008 and 2018,
a total of 1536 articles were obtained from Medline, CINAHL, ProQuest, Ovid and Science Direct databases. The full
text of the articles was reviewed for inclusion and exclusion criteria and finally, 16 articles were selected for the final
analysis.
Result: The findings indicated the efficacy of the short-term educational program on self-confidence skills

of baccalaureate nursing students. Studies have shown that students demonstrate greater abilities in terms of
knowledge, critical thinking, clinical understanding, or satisfaction upon simulation-based learning.
Conclusion: Simulation-based nursing educational interventions have strong and special educational effects
in the field of psychology, especially in promoting the self-confidence of nursing students. Therefore, due to
its positive effect on students' self-confidence, this method is proposed as a superior educational method in
nursing students.
Keywords: Nursing, Students, Self-Confidence, Strategy
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