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Aims: Belongingness is considered to be an important phenomenon for nursing students 
and other involved people in the education. It is perceived as a connection between students’ 
experience and the learning environment and is also one of the most crucial needs of all 
students for their success in learning environments. This study was determination the level 
of Clinical belongingness in bachelor nursing students.

Methods: In this study,a convineince sample of 93 nursing students were selected in 
the second semester of 2015-2016 and an adapted version of Levett-Jones et al scale with 
32 items was used. Data were analyzed using descriptive statistics, independent t-test and 
ANOVA .

Results: The average score of students was 3.31 ± 0.56 for clinical belongingness scale, 
3.34 ± 0.60 for the subscale self-esteem scale, 3.11 ± 0.64 for the subscale connectivity scale, 
3.46 ± 0.67 for the subscale efficiency. Independent t-test showed a significant difference 
between the average clinical belongingness score of students interested and uninterested 
in the field of their study (p = 0.009) and between the average clinical belonging among 
students with and without work experiences (p = 0.05). Analysis of variance indicated 
a significant difference in the average clinical belongingness score of various academic 
semesters (p > 0.001). 

Conclusion: According to results, clinical belongingness of nursing students was 
moderate. Being interested in professionals and working can be effective in the experience 
of belongingness to the clinical setting. 
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اهداف: تعلق پذیری پدیده ای مهم برای دانشجویان پرستاری و سایر افراد درگیر در آموزش دانشجویان تلقی 
نیازهای  مهم ترین  از  یکی  همچنین  می شود.  درک  یادگیری  محیط  با  دانشجو  تجارب  پیوند  حس  عنوان  به  و  شده 
تعلق  میزان  تعیین  هدف  با  حاضر  مطالعه  است.  یادگیری  محیط های  در  صحیح  عملکرد  داشتن  جهت  دانشجویان 

پذیری دانشجویان کارشناسی پرستاری در محیط های بالینی انجام شد.

روش ها: در این مطالعه توصیفی، 93 نفر دانشجوی پرستاری در حال تحصیل در نیمسال دوم 1394-1395 
به طور در دسترس انتخاب و از مقیاس انطباق یافته از مقیاس تعلق پذیری بالینی لوت جونز و همکاران که دارای 32 
گویه استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری تی مستقل و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل 

قرار گرفت.  

یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره تعلق پذیری نسبت به محیط بالینی 0/56±  3/31، در خرده مقیاس 
 3/46  ± کارآمدی 0/67  3/11، در خرده مقیاس   ± پیوستگی 0/64  3/34، در خرده مقیاس  عزت نفس ±0/60 
بود. آزمون تی مستقل تفاوت معناداری را بین میانگین نمره تعلق پذیری بالینی دانشجویان عالقمند و غیر عالقمند 
 )p=0/05( دانشجویی کار  فاقد سابقه  و  دانشجویی  کار  دارای سابقه  دانشجویان   ،  )p=0/009( به رشته تحصیلی
نشان داد. آزمون آماری تحلیل واریانس تفاوت معناداری را بین میانگین نمره تعلق پذیری بالینی دانشجویان ترم های 

.)p> 0/001( تحصیلی مختلف نشان داد

بالینی دانشجویان پرستاری در حد متوسط است، عالقه مندی به  گیری:  مطابق نتایج تعلق پذیری  نتیجه 
حرفه و تجربه کار در عرصه بالینی هر دو از جمله عواملی است که بر تقویت حس تعلق دانشجویان نسبت به محیط 

بالینی تأثیر گذار است.

کلمات کلیدی: تعلق پذیری، محیط بالینی، دانشجویان پرستاری 
کپی رایت ©: حق چاپ، نشر و استفاده علمی از این مقاله برای دو ماهنامه علمی-پژوهشی راهبردهای  آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.
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مقدمه

نیاز به تعلق و تعلق پذیری کما بیش در همه انسان ها و همه فرهنگ ها 
یافت می شودو حس تعلق به عنوان رکن اساسی پیوند فرد با کالبد جامعه 
و محیط پیرامون محسوب می شود[2و1]. نیاز به تعلق توسط آبراهام مازلو 
به عنوان سومین نیاز از سلسله مراتب نیازهای تئوری وی و به عنوان یکی 
از نیازهای اساسی بشر شناخته شده است[3]. تعلق پذیری شکل گسترده 
و  با محیط  را  افراد  مازلو و همان چیزی است که  پذیری  تعلق  مفهوم 
پیرامون آنها ارتباط می دهد[4]. بر اساس تحلیل مفهوم صورت گرفته در 
حوزه روان پرستاری، حس تعلق پذیری این گونه تعریف شده است؛ 

تجربه درگیری فرد در یک سیستم یا محیط، به طوری که فرد احساس کند 
جزء الینفک آن سیستم یا محیط است5]و[2. تعلق پذیری نیاز به بودن و 
 درک از اهمیت داشتن برای دیگران در سطوح مختلف بین فردی تعریف 
و  شخصی  عمیق  تجربه  یک  پذیری،  تعلق  دیگر  عبارت  به  می شود. 
وابسته به زمینه است که در پاسخ به این که فرد به چه میزان از طرف 
گروه احساس امنیت، پذیرش، احترام و ارزش و یا احساس پیوند و تلفیق 
با گروه نموده و تا چه اندازه ارزش های وی با ارزش های حرفه ای گروه 
هماهنگی داشته باشد، شکل می گیرد[7و6]. این مفهوم به عنوان پدیده ای 
مهم برای دانشجویان پرستاری و سایر افراد درگیر در آموزش دانشجویان 
تلقی شده [8و7] و امکان یادگیری تجربی در محیط های بالینی را فراهم 
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می کند[9]. بسیاری از پژوهشگران حوزه آموزش بر این باورند که یکی از 
مهم ترین نیازهای کلیه دانشجویان جهت عملکرد صحیح در محیط های 
یادگیری، نیاز به تعلق می باشد[6] و تا زمانی که نیاز اساسی دانشجویان 
دارای  باالتر  نیازهای سطوح  نگردد،  مرتفع  تعلق  و  امنیت  به  پرستاری 
اهمیت کمتری بوده[10] و فرصت توجه به نیازهای باالتر وجود نخواهد 
داشت[11]. در واقع یکی از عوامل عمده و تاثیرگذار بر رفتار و موفقیت 
دانشجویان حس تعلق است که به عنوان اساس واکنش های عاطفی و 
رفتاری افراد شناخته شده است[12]. بطوریکه در پژوهش کیفی خادمیان 
استخراج  پژوهش  مهم  طبقه  یک  عنوان  به  حرفه ای  تعلق  شریف،  و 
تیم  اعضای  سوی  از  پذیرش  دانشجویان،  دیدگاه  از  است[13].  شده 
درمانی، پرستاران و سایرین به عنوان عضوی از گروه یا حرفه به عنوان 
از  یکی  لیکن  است.  آن ها مطرح شده  بالینی  تجارب  از  بخش مهمی 
روابط  به  مربوط  بالینی، چالش های  آموزش  برانگیز  چالش  حوزه های 
دانشجو و مربی، دانشجو و کارکنان پرستاری و دانشجو و تیم درمان 
آموزش  برنامه های  طی  در  که  دارند  تالش  همواره  دانشجویان  است. 
بالینی خودرا بخشی از جامعه پرستاری بدانند[14] و با توجه به کشمکش 
و  بهداشتی  مراقبت  محیط های  دراز مدت  و  اهداف کوتاه مدت  بین 
به  آماده  پرستارانی شایسته و  بر آموزش  برنامه های آموزشی مبنی  فشار 
دانشجویان،  موفقیت  از  اطمینان  برای  پذیری  تعلق  حس  توسعه  کار، 
ابقاء آن ها به عنوان نیروهای انسانی در آینده،  همچنین به کارگیری و 
امری ضروری به شمار می رود[14]. اما این مفهوم هنوز در پرستاری به 
قدرکافی شناخته نشده است[7و6] و اطالعات محدود و ناکافی در زمینه 
تعلق پذیری دانشجویان پرستاری وجود دارد[15]. لذا مطالعه ی حاضر با 
هدف تعیین میزان تعلق پذیری بالینی در دانشجویان پرستاری به انجام 

رسیده است.

روشها

پرستاری  دانشجویان  در جامعه ی  مقطعی   - توصیفی  پژوهش  این 
یزد در سال تحصیلی 1394-1395  پرستاری شهید صدوقی  دانشکده 
پرستاری  ترم 4، 6 و 8  دانشجویان  انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه 
گاهانه  آ بودند. کسب رضایت  داشتند،  را  بالین  در  تجربه حضور  که 
برای شرکت  از جمله شرایط الزم  مطالعه  به  برای ورود  دانشجویان  از 
دانشجویان  کالس های  در  حضور  طی  پژوهشگران  بود.  پژوهش  در 
تکمیل  و نحوه  اهداف  پژوهش،  با  رابطه ی  آنان در  به  دادن  اگاهی  و 
پرسشنامه مربوطه، از دانشجویانی که مایل به شرکت در مطالعه بودند 
با  خواسته شد که پرسشنامه را تکمیل نمایند. در مجموع 93 دانشجو 

گاهانه در پژوهش شرکت کردند. رضایت آ

)شکل  همکاران  و  حسنوند  پذیری  تعلق  مقیاس  پژوهش،  ابزار 
انطباق یافته مقیاس تجربه تعلق پذیری لوت جونز و همکاران( بود که 
کلیه مراحل ترجمه، انطباق فرهنگی و اعتباریابی را طی کرده و نتایج 
روان سنجی حاکی از روایی و پایایی باالی مقیاس و در نتیجه کاربردی 
بودن مقیاس برای محیط های بالینی کشور ایران بود. در بررسی روایی 

محتوا، شاخص روایی محتوایی کلیه عبارات مقیاس باالی 0/78 بدست 
روش  به  کل  روایی  شاخص  یا  مقیاس   - محتوا  روایی  شاخص  آمد. 
محاسبه میانگین تعیین شد که برابر 0/92 بود. همچنین آماره ی کاپای 
تعدیل شده کلیه عبارات مقیاس بررسی و مقدار آن برای کلیه عبارات 
ضریب  بایایی،  بررسی  شد.  گزارش  خوب  بسیار  یا   0/74 از  بیش 
آلفای کرونباخ برای کل ابزار α=0/92، در خرده مقیاس عزت نفس 
α=0/85، در خرده مقیاس پیوستگی α=0/86 و برای خرده مقیاس 

کارآمدی α=0/80 بدست آمد. 
مقیاس  اساس  بر  گویه   32 دارای  ایفا  خود  ابزاری  پرسشنامه،  این 
است  صحیح(  )همیشه   5 تا  صحیح(  )هرگز   1 از  لیکرت  نقطه ای   5
می شود.  گیری  اندازه  مقیاس  کل  همچنین  و  آیتم  هر  میانگین  که 
پذیری  تعلق  می باشد.  پذیری  تعلق  باالتر  سطوح  بیانگر  باالتر  نمره 
سؤال(،   13( نفس  عزت  شامل  اصلی  مقیاس  خرده  سه  اساس  بر 
 پیوستگی )10 سؤال( و کارآمدی )8 سؤال( ارزیابی می شود. سه آیتم 
)6، 12 و 22( در هیچ طبقه ای قرار نمی گیرند. برخی سؤاالت به صورت 
معکوس نمره گذاری شدند. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار آماری

 SPSS v19 استفاده و نتایج  در قالب آمار توصیفی )میانگین و انحراف 
معیار( و استنباطی )آزمون اماری تی مستقل و تحلیل واریانس و آزمون 

شفه( گزارش شد[16] .

یافتهها

و  21/24 سال، 73/1% دختر  دانشجویان 22/ 3±  میانگین سنی 
26/9% پسر، 77/5% مجرد، 68/8% بومی، 38/7% ساکن خوابگاه، 
دانشجویی و  تجربه ی کار  دارای  به حرفه، %23/7  73/1% عالقمند 

63/4% دارای بستگان شاغل در زمینه ی حرفه پرستاری بودند.
بالینی  پذیری  تعلق  مقیاس  نمره  میانگین  که   داد  نشان  یافته ها 
)از   8 گزینه  به  مربوط  نمره 2/48  میانگین  3/31، کمترین   0± /56
طرف همکاران بالینی برای شرکت در برنامه های خارج از محیط بالینی 
نمره  میانگین  بیشترین  و  ... دعوت می شوم(  و  میهمانی، سینما  مانند 
بالینی  همکاران  طرف  از  است  مهم  )برایم   2 گزینه  به  مربوط   4/37

پذیرفته شوم( بود. 
میانگین و انحراف معیار نمره برای خرده مقیاس عزت نفس 60/0±  
3/34، برای خرده مقیاس پیوستگی 64/±0 11 /3، برای خرده مقیاس 
کارآمدی 67/±0 46 /3 بدست آمد. در واقع، بیشترین میانگین نمره 
به  مربوط  نمره  میانگین  کمترین  و  کارآمدی  مقیاس  خرده  به  مربوط 

خرده مقیاس پیوستگی بود.
متغیرهای  با  بالینی  پذیری  تعلق  نمره  میانگین  رابطه  بررسی  در 
مستقل  تی  آزمون  که  داد  نشان  یافته ها   ،)1 )جدول  شناختی  جمعیت 
و  مجرد   ،)p  =0/8( پسر  و  دختر  دانشجویان  بین  را  معنادار  تفاوت 
متأهل )p =0/19(، خوابگاهی و غیرخوابگاهی )p =0/08(، بومی و 

غیر بومی )p =0/18( نشان نمی دهد.
تعلق  نمره  میانگین  بین  را  معناداری  تفاوت  مستقل  تی  آزمون  اما 
تحصیلی  رشته  به  عالقمند  غیر  و  عالقمند  دانشجویان  بالینی  پذیری 
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)p =0/009(، دانشجویان دارای سابقه کار دانشجویی و فاقد سابقه کار 
دانشجویی )p =0/05( نشان داد )جدول1(.

میزانPانحرافمعیارمیانگینمتغیرهایجمعیتشناختی

جنس
3/10/7پسر

0/8
3/30/5دختر

وضعیت تأهل
3/270/57مجرد

0/19
3/460/52متأهل

ساکن خوابگاه
3/40/47بله

0/08
3/20/62خیر

بومی بودن
3/20/55بله

0/18
3/50/53خیر

عالقمند به حرفه
3/390/53بله

0/009
3/010/6خیر

تجربه کار دانشجویی
3/020/6بله

0/05
3/40/36خیر

بستگان شاغل در
زمینه ی حرفه پرستاری

3/30/54بله
0/9

3/30/63خیر

میانگین  بین  را  معناداری  تفاوت  واریانس  تحلیل  آماری  آزمون 
مختلف  تحصیلی  ترم های  دانشجویان  بالینی  پذیری  تعلق  نمره 
تعلق  نمره  میانگین  داد  نشان  شفه  تعقیبی  آماری  آزمون  و  داد  نشان 
است   6 4و  ترم  دانشجویان  از  بیش   8 ترم  دانشجویان  بالینی   پذیری 

.)p <0/0 01(

بحثونتیجهگیری

بالینی  محیط  پذیری  تعلق  مقیاس  نمره  میانگین  داد  نشان  مطالعه 
تعلق  مقیاس  نمره  میانگین  از  کمتر  مقدار  این  است.  بوده     3/31
که  جایی  آن  از  بود.   )  3/60(  Levett-Jones مطالعه  بالینی  پذیری 
روابط  و  است  زمینه  به  وابسته  هم  و  فردی  هم  تجربه ای  پذیری  تعلق 
عامل  مهم ترین  عنوان  به  بخش،  پرستاران  با  دانشجویان  فردی  بین 
عالوه  به  و  می باشد  دانشجویان  پذیری  تعلق  حس  بر  گذار  تأثیر 
عوامل  تأثیر  تحت  تحقیقاتی  شواهد  اساس  بر  افراد  پذیری  تعلق  حس 
 مختلف فردی، بین فردی، زمینه ای و سازمانی است[17]، لذا این عوامل 
Levett- می تواند توجیه کننده تفاوت بین نتایج مطالعه حاضر با مطالعه

Jones باشد. همچنین نتایج مطالعه ی دیگری که در کره جنوبی توسط  
KimوPark انجام شده، حاکی از اختالف جزیی بین نمره تعلق پذیری 
در مطالعه حاضر با مطالعه یاد شده است. به طوری که میانگین تعلق 
پذیری در این مطالعه )3/40( بود، که قدری بیش از میانگین نمره مقیاس 

تعلق پذیری بالینی دانشجویان در مطالعه ی حاضر بود و به نظر می رسد 
تفاوت های موجود در مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان از عوامل 
 202 Park وKim مؤثر در بروز این تفاوت باشد بطوریکه در مطالعه ی
نفر دانشجوی دوره عملکرد بالینی پیشرفته از 11 نهاد آموزشی عملکرد 
بالینی پیشرفته، 3 موسسه واقع در سئول و چند نهاد دیگر در سایر مناطق 
 کره جنوبی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند[18]. در 
بالینی  پذیری  تعلق  مقیاس  نمره  میانگین  Kimو Jung هم  مطالعه ی 
)3/40( بیشتر از مطالعه ی حاضر بدست آمده بود. قابل ذکر است که 
در مطالعه ی KimوJung  تعداد دانشجویان پرستاری مورد مطالعه 335 
بودند که 72/2%  آنان دانشجویان سال سوم بودند[19] که می تواند در 

ایجاد تفاوت ذکر شده مؤثر باشد. 

مقیاس  خرده  به  نمره  میانگین  بیشترین  مقیاس ها،  خرده  بین  از 
پیوستگی  مقیاس  خرده  به  نمره  میانگین  حداقل  و  خودکارآمدی 
مطالعه  در  کارآمدی  مقیاس  خرده  نمره  میانگین  داشت.  اختصاص 
Levett-Jones [17] و Kim وJung [19] به ترتیب 4/33 و3/80 بود. 
نیز  حرفه ای  شایستگی  با  و  رفتار  و  دانش  بین  واسطه ی  خودکارآمدی 
برای  پشتکار  و  تالش  به  خودکارآمدی  قوی  حس  و  است  ارتباط  در 
خودکارآمدی  نمره ی  بودن  باال  و   [20] می شود  منجر  موفقیت  کسب 
دانشجویان مورد مطالعه حاکی از آن است که دانشجویان درصدد انجام 
فعالیت هایی هستند که حاکی از خودکارامدی آنان بوده و به بهبود تعلق 

پذیری بالینی کمک می نماید.
بر اساس نمره میانگین دو خرده مقیاس دیگر مشخص شد، میانگین 
نمره خرده مقیاس عزت نفس واحدهای مورد مطالعه بیشتر از میانگین 
نمره خرده مقیاس پیوستگی است. عزت نفس عامل روان شناختی مهم 
و احساس  کیفیت زندگی به شمار می رود  گذار بر سالمت و  و اثر 
رضایت و ارزشمند بودن هر فرد نسبت به خود و عملکردش می باشد 
و بر تمام سطوح زندگی فرد، من جمله نحوه تفکر، احساس و عمل 
تأثیرگذار است[21]. مطالعات مختلف انجام شده در زمینه ی عزت نفس 
دانشجویان پرستاری حاکی از ان بوده که دانشجویان پرستاری اغلب 
  Azizi دارای عزت نفس در سطح متوسط بوده اند، من جمله مطالعه ی

و همکاران[21] و  Barkhordary و همکاران[22].
امتیاز پایین خرده مقیاس پیوستگی در این مطالعه حاکی از ضعف 
به  حالیکه  در  است.  بالینی  محیط  در  دانشجویان  فردی  بین  تعامالت 
وجود آمدن پیوستگی بین افراد می تواند سرمایه ی اجتماعی تلقی شود 
و منجر به ایجاد اعتماد شده و زمینه را برای رسیدن به اهداف مشترک 
فراهم می سازد. در واقع پذیرفته شدن به عنوان یک نیاز اساسی بشر تلقی 
شده و ایجاد و حفظ ارتباطات اجتماعی و روانی را تسهیل می کند[23]. 
که   است  ضروری  دانشجویان  بالینی  پذیری  تعلق  بهبود  برای  بنابراین 

تعامالت بین فردی آنان بهبود یابد[19].
از میان گویه های مقیاس، گویه 2، "پذیرفته شدن از سوی همکاران 
بود و در مطالعه  میانگین  نمره  بیشترین  برایم مهم است" دارای  بالینی 
 Mohamedو همکاران هم حداکثر نمره به همین عبارت تعلق گرفت 
و محققان بیان داشتند که تعلق پذیری نسبت به همکاران و تیم مراقبتی 

جدول1:مقایسهمیانگینوانحرافمعیارنمراتتعلقپذیریبالینی
دانشجویانپرستاریبرحسبمتغیرهایجمعیتشناختی
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یافته های  یافته به موازات  در گرو پذیرفته شدن است[24]. همچنین این 
همکاران  و  Finkو  مطالعه ی  Anderssonو همکاران[25]  از  حاصل 
توسط  شدن  پذیرفته  پرستاری،  دانشجویان  مطالعات  این  در  [26]است. 

مطالعه ی  یافته های  داشتند.  بیان  مهم  بسیار  موضوع  را  همکالسی ها 
Kern و همکاران نیز حاکی از آن بود که دانشجویان علی رغم آنکه 
خود را در هنگام ورود به بخش، فردی تازه کار می دانند اما تمایل به 
برقراری ارتباطات حرفه ایی با پرستاران داشته و خواهان آن هستند که 
پذیرفته شده و  قرار گیرند و حس  پاسخ  آنان مورد پرسش و  از سوی 

ارزشمندی را تجربه می کنند[27].
برنامه های  برای شرکت در  بالینی  "از طرف همکاران  گویه ی 8، 
خارج از محیط بالینی )میهمانی، سینما و ... ( دعوت می شوم« کمترین 
نمره میانگین را داشت. با تمرکز بر این مسئله که دانشجویان در طول 
عنوان  تحت  محدودی  روزهای  تعداد  گذراندن  جهت  صرفًا  ترم،  هر 
کارآموزی در بخش ها حاضر می شوند؛ بنابراین فرصت برقراری روابط 
در  شده  ایجاد  تعامالت  صرفًا  و  نمی شود  فراهم  پرستاران  با  دوستانه 
نیازهای  و  بیماران  نیازهای  برآوردن  و  بالینی  مراقبت های  انجام  جهت 

یادگیری دانشجویان است. 
نمره میانگین مقیاس تجربه تعلق پذیری بالینی در دانشجویان عالقه 
مند به رشته تحصیلی به طور معناداری باالتر از دانشجویان غیر عالقه 
تحصیلی  رشته ی  به  مندی  عالقه  واقع  در  بود.  تحصیلی  رشته  به  مند 
می تواند باعث افزایش حس مسئولیت پذیری و کارایی فرد در سیستم 
در  حرفه ی  به  عالقگی  بی  بالعکس  و  شود[28]  سالمت  ارائه خدمات 
حال تحصیل می تواند منجر به بروز تنش، نگرانی، بیماری های جسمی 

و روانی و عدم تطابق اجتماعی شود[29].
در رابطه با ترم تحصیلی، میانگین نمره مقیاس تجربه تعلق پذیری 
به  توجه  با  بود.  دانشجویان  سایر  از  بیش  هشتم  ترم  دانشجویان  بالینی 
مصوب  پرستاری  کارشناسی  دوره  دروس  فصل  سر  اساس  بر  آنکه 
کارشناسی  دانشجویان  پزشکی،  آموزش  و  درمان  و  بهداشت  وزارت 
پرستاری، سال آخر دوره ی تحصیلی خود را ملزم به  گذراندن واحدهای 
دارای  پرستاران  مثابه  به  آنان  واقع  و در  کارآموزی در عرصه می باشند 

فعال  حضور  کاری  مختلف  شیفت های  در  و  بوده  کاری  شیفت های 
با پرستاران بیش از تعاملی است که در طی دوره ی  داشته و تعاملشان 
کارآموزی داشته اند. بنابراین ارتباطات حرفه ایی و دوستانه ایی که برقرار 
می کنند از قوت بیشتری برخوردار بوده و با جو کاری و محیط بالینی نیز 
بیشتر آشنا شده و در انجام امور محوله حس استقالل را تجربه می کنند؛ 
که تمامی این موارد می تواند به افزایش حس تعلق پذیری کمک نماید. 
و  متوسط  بوده  حد  در  پرستاری  دانشجویان  بالینی  پذیری  تعلق 
جمله  از  دو  هر  بالینی  عرصه  در  کار  تجربه  و  حرفه  به  مندی  عالقه 
عواملی است که بر تقویت حس تعلق دانشجویان نسبت به محیط بالینی 

تأثیر گذار می باشد.
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