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Background and Objective: Patient education is an important nursing duty.
This practice is considered as one of the standards of nursing care quality,
which plays an important role in the health promotion of the patients.
Regarding this, the present study aimed to determine the predictors of
behavioral intention of patient education among the nurses based on the
theory of planned behavior.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was
conducted on 300 nurses working at teaching hospitals affiliated to
Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran. The study
population was selected through cluster sampling with a probability
proportional to size. The data were collected using self-report questionnaire.
The questionnaire consisted of two parts, including items related to
demographic data and theory of planned behavior regarding the intention of
patient education. The data were analyzed using linear regression, Chisquare test, t-test, ANOVA, and Pearson correlation in SPSS version 16. Pvalue less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control
accounted for 35% of the variance in patient education behavioral intention
among the nurses (R2=0.35), out of which attitude was the strongest predictor
(ß=0.287). Furthermore, behavioral intention was significantly correlated
with subjective norms (r=0.470, P<0.001), perceived behavioral control
(r=0.384, P<0.001), and attitude (r=0.508, P<0.001).
Conclusion: As the findings indicated, attitude had a higher impact on the
nurses’ behavioral intention of patient education. Therefore, it is suggested
to pay more attention to this determinant.
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سابقه و هدف :آموزشدادن به بیمار وظیفهای مهم و یکی از استانداردهای کیفیت مراقبت پرستاری بهشمار
میآید و نقش بسزایی در بهبود بیماران و ارتقای سالمتی آنان دارد .مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل
پیشبینیکننده قصد رفتار آموزش به بیمار در میان پرستاران با بهرهگیری از نظریه رفتار برنامهریزیشده
صورت گرفت.
مواد و روش ها :مطالعه توصیفی -مقطعی حاضر در میان  033نفر از پرستاران بیمارستان های آموزشی-
درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی شهر کرمانشاه انجام شد .در این
مطالعه ،شرکت کنندگان با روش نمونه گیری خوشه ای و به صورت تصادفی ساده با احتمال متناسب با
حجم از بیمارستان های آموزشی -درمانی انتخاب شدند و اطالعات با استفاده از پرسشنامه و بهصورت
خودگزارشدهی جمعآوری گردید .گفتنی است این پرسشنامه شامل دو بخش :جمعیت شناختی و
سازههای نظریه رفتار برنامه ریزیشده درخصوص قصد آموزش به بیمار بود .داده های جمع آوری شده در
نرم افزار  SPSS 16و با بهره گیری از آزمون های رگرسیون خطی ،Chi-Square ،آزمون  Anova ،Tو
همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافتهها :در مطالعه حاضر ،تعیینکنندههای نگرش ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درکشده درمجموع03 ،
درصد از واریانس قصد رفتار آموزش به بیمار را در میان پرستاران پیشبینی کردند ( .)R2=3/03در این میان،
نگرش پیشبینیکننده قویتری بود ( .)ß=3/222همچنین قصد رفتار ،همبستگی معناداری با هنجارهای
ذهنی ( ،)r=3/023 ،P<3/331کنترل رفتار درکشده ( )r=3/020 ،P<3/331و نگرش ()r=3/332 ،P<3/331
داشت.
نتیجهگیری :براساس نتایج مطالعه حاضر ،بهنظر میرسد تعیینکننده نگرش درخصوص آموزش به بیمار،
تأثیر بیشتری بر قصد رفتار آموزشی پرستاران به بیماران داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد میشود در صورت نیاز
به انجام اقدامات بیشتر ،به این تعیینکننده توجه بیشتری شود.
واژگان کلیدی :آموزش به بیمار؛ پرستار؛ نگرش

مقدمه
حرفه پرستتاری از مهمترین مشتالل نظام ستالمت بهشمار
میرود و هدف نهایی آن بهبود شرایط زندگی ،بازیافتن سالمت،
پیشتتگیری و ارتقای ستتالمت بیماران از نظر جستتمی ،روانی و
اجتماعی میباشتتد [ .]1پرستتتاران بیش از  23درصتتد کارکنان
نظام ستتالمت را تشتتکیل میدهند .این قشتتر از ارکان تأثیرگذار
تیم درمانی هستند که بیشتر از دیگران در دسترس میباشند و
وقت بیشتتتتری را در کنار بیماران صتتترف میکنند؛ بنابراین
بیماران احستاس نزدیکی بیشتری با آنها دارند [ .]2پرستاران،
رفتارهای مراقبتی را از اولین سال تحصیل در بخشهای نظری
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و بتالینی آموزش می بیننتد و دربتاره آموزش بته بیمتار که از
مسئولیتهای اصلی و اجتنابناپذیر این حرفه محسوب میشود،
مهارتهایی کسب میکنند [ .]0آموزش به بیمار موجب تقویت
رفتار ستالمتی میشود ،رفتارهای ضرررسان به سالمت را تغییر
میدهد ،میتواند بر حوزههایی نظیر ستتالمت فردی و اجتماعی
تأثیر مثبت بگذارد ،زمینه تحول در امور سالمتی را ایجاد نماید
و بهصتورتی چشتمگیر در تمام زمینههایی که بهطور مستقیم و
لیرمستتتقیم با بیمار در ارتباط هستتتند ،تأثیرگذار باشتتد [.]0
براستتاس مشتتاهدات بهدستتتآمده ،آموزش به بیماران از لحاظ
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اقتصادی نیز مفید میباشد .گفتنی است بهطور متوسط هر یک
دالر که صتتترف آموزش بیماران میگردد ،باعث صتتترفهجویی
حتداقل  0تا  0دالر در هزینه های درمان ،مراقبت و بازتوانی
میشتتتود [ .[3مطالعات انجامشتتتده درباره مراقبت از دیدگاه
پرستتتتاران ،به جنبههای روانی -اجتماعی و نیازهای عاطفی،
بهعنوان روش محکمستتازی حلقه زنجیر بین پرستتتار و بیمار،
تتتأکتیتتد دارد [ .]6آمتوزش بتته بتیتمتتار تتجربتته یتتادگیری
برنامهریزیشدهای است که از ترکیب روشهایی مانند :تدریس،
مشتتتاوره و فنون تعتدیل رفتار برای تأثیرگذاری بر دانش و
رفتارهای سالمتی بیمار استفاده میکند [ .]2درواقع ،آموزش به
بیمار فرآیندی پویا و مداوم استتت که با توجه به استتاستتیترین
نیازها و فعالیتهای بیمار از زمان پذیرش تا ترخیص صتتورت
میگیرد و یکی از شتتاخصهای کیفیت مراقبت پرستتتاری برای
بیماران در همه جنبههای درمان بهشتتمار میآید [ .]2مواردی
مانند ستتالمتی نستتبت به درمان ،توقف کوتاهتر در بیمارستتتان،
زودتر خارجشتتدن از تخت ،آمادگی برای گذراندن دوره نقاهت،
تطتاب بیمتار با بیماری ،قبول شتتترایط جدید ،جلوگیری از
مشتتکالت و عوارض ناشتتی از بیماری ،تغییر ستتبک زندگی و
تبعیت از رژیم درمانی براستتتاس بررستتتی و تعیین نیازهای
آموزشتتی بیماران از ضتتروریات برجستتته آموزش میباشتتد [.]1
برای مثال براستتتاس مطالعه ای که در مورد آموزش به بیمار
ستتالمند و تأثیر زیاد آن بر افزایش میزان رعایت رژیم درمانی و
برقراری ارتباط مناستب بین پرستتار و بیمار صورت گرفت13 ،
دقیقه آموزش دادن به بیمار 33 ،درصتتتد میزان رعایت رژیم
لذایی را بهبود میبخشتتد [ .]13عواملی ازجمله :کمبود نیرو،
شتترایط کاری لیراستتتاندارد ،نبود حمایت ستتازمانی ،نارضتتایتی
پرستتتتاران و افزایش ستتتن آن ها ،بر نحوه ارائه مراقبت های
پرستاری تأثیر منفی میگذارد و میتواند از ارزش کار پرستاران
بکاهد و موقعیت حرفهای آنان را به خطر بیندازد .بررستتی این
عوامل کمک میکند تا بین وظایف تعیینشتده از طرف سازمان
و تقاضتتای بیماران با فعالیتهای مراقبتی پرستتتاران ،تعادل
منطقی ایجاد شتود [ .]11آموزشهای اندک ارائهشده بهصورت
عادالنه صتورت نمیگیرد و بعضتتی از بیماران از قبیل کودکان و
ستالمندان از آموزش به نسبت کمتری بهرهمند میشوند [.]12
با توجه به اینکه آموزش ناکافی بیمار یکی از عوامل مهم ضعف،
کنترل ،بستتتری مجدد و ستتایر عوارض بعد از ترخیص بهشتتمار
میآید ،شتتناستتایی علل و عوامل مرتبط با آن تأثیر بستتزایی در
بهبود بیمار خواهد داشتتت [ .]10در این میان ،چهارچوبهای
نظری برگرفته از روانشتتناستتی اجتماعی بهدرستتتی میتوانند به
تعیین ویژگیهتای شتتتنتاختی افراد برای تبیین رفتارها کمک
نمتایند و برنامه ریزان برنامه های ارتقای ستتتالمت ،به کارگیری
نظریتههتا و انتختاب یک نظریه خوب را اولین گام در فرآیند
برنامهریزی برنامههای ارتقای ستتتالمت میدانند [ .]10در این
زمینه( Kurt Lewin ،پدر علم روانشتتناستتی اجتماعی نوین)
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معتقد استتت که هیچچیز به اندازه بهکارگیری یک نظریه خوب
مفیتتد نمی بتتاشتتتتد [ .]13در این راستتتتتتا ،از نظریتته رفتتتار
بتترنتتامتته ریتتزی شتتتتده ()Theory of Planned Behavior
در مطالعات متعدد برای پیش بینی رفتار استفاده شده است
[ .] 16-11همچنین در بستتیاری از مطالعات مختلف ،کفایت
این نظریته در پیشتتتگویی رفتتارهتای مختلف به خصتتتوص
رفتارهای مرتبط با ستتتالمت تأیید شتتتده استتتت [.]23،21
براستتاس نظریه رفتار برنامهریزیشتتده ،تعیینکننده اولیه رفتار،
قصتتتد رفتتار استتتت که بیانگر انگیزه فرد برای اتخاذ یک رفتار
میباشتد .قصتد رفتار برآیندی از )1 :نگرش فرد به ستتمت رفتار
(اشتاره به احستاس کلی دوستت داشتتن یا تنفر نسبت به رفتار
دارد )2 ،ادراک فرد از نرم هتتای اجتمتتاعی اطرافیتتان و محیط
زنتدگی درخصتتتوص انجتامدادن یتا انجامندادن رفتار مورد نظر
(اشتتاره به باور شتتخص در رابطه با نظر افراد مهم در زندگی وی
درخصوص انجامدادن یا انجامندادن رفتار مورد نظر) و  )0ادراک
فرد از میزان کنترلی کته برای انجتامدادن یتا انجتامندادن رفتار
مورد نظر دارد (به این موضوع اشاره دارد که چقدر شخص درک
میکنتد کته میتواند رفتار مورد نظر را انجام دهد) ،میباشتتتد
[ .]16با توجه به دانش پژوهشتگران ،مطالعات منسجمی در این
زمینه در میان پرستتتاران شتتهر کرمانشتتاه انجام نشتتده استتت؛
بنابراین مطالعه حاضتتر با هدف تعیین عوامل پیشبینیکننده
قصتتد رفتار آموزش به بیمار در میان پرستتتاران با بهرهگیری از
نظریه رفتار برنامهریزیشده صورت گرفت.
مواد و روشها
این مطالعه از نوع توصتتتیفی_ مقطعی بود و در میان 033
نفر از پرستتتاران شتتالل در بیمارستتتانهای آموزشتتی -درمانی
وابستته به دانشتگاه علوم پزشتکی و خدمات بهداشتی -درمانی
شتهر کرمانشاه صورت گرفت .نحوه نمونهگیری بدین صورت بود
که ابتدا بیمارستتتانهای آموزشتتی -درمانی (امام خمینی ،امام
علی ،امام رضتتا ،طالقانی و فارابی) بهعنوان خوشتته درنظر گرفته
شدند ،سپس براساس تعداد پرستاران در هر بیمارستان با روش
نمونهگیری تصتتادفی ستتاده و نستتبت متناستتب از هر خوشتته،
پرستتتتتاران شتتترکتتکننتده در پژوهش انتختاب شتتتدند و
پرسشنامههای طراحیشده در اختیار آنان قرار داده شد .درپایان
نیز ،اطالعتتات مورد نیتتاز از آنتتان بتته صتتتورت خودگزارش دهی
جمعآوری گردید.
آزمودنیهای این پژوهش درخصوص چگونگی انجام مطالعه،
محرمتانهبودن اطالعات و همچنین هدف از انجام مطالعه توجیه
و تمامی آنان با تمایل (با تکمیل قستمت نخستت پرسشنامه که
به رضایت آگاهانه اختصاص داده شده بود) وارد مطالعه شدند.
برای برآورد حجم نمونته ابتدا یک پیشمطالعه در میان 03
نفر از پرستتتاران شتتالل در بیمارستتتانهای آموزشتتی -درمانی
وابستته به دانشتگاه علوم پزشتکی و خدمات بهداشتی -درمانی
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میرزایی علویجه و همکاران

شتهر کرمانشاه صورت گرفت ،سپس طب نتایج این مطالعه و با
توجه به انحراف معیار متغیر وابستتتته (قصتتتد رفتار آموزش به
بیمار) که در پیشمطالعه برابر با  2/2بهدستتتت آمد و همچنین
براستتتاس میزان خطتای یک دهم ،حجم نمونه  212نفر برآورد
شد .گفتنی است پژوهشگران بهمنظور اطمینان بیشتر 033 ،نفر
از جامعه را مورد بررسی قرار دادند.
از معیارهای ورود به این مطالعه میتوان به پرستتتاربودن در
هریک از بیمارستانهای آموزشی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتتتی -درمانی شتتهر کرمانشتتاه اشتتاره کرد .دیگر
معیار ورود به این مطالعه ،تمایل به همکاری درنظر گرفته شد و
تکمیل ناقص پرستتشتتنامهها نیز بهعنوان معیار خروج از مطالعه
تعیین گردید.
در مطالعه حاضتتر ،ابزار گردآوری اطالعات شتتامل دو بخش
بود و اطالعات بهصتتورت خودگزارشتتی از پرستتتاران جمعآوری
گردید .بخش اول پرستشتنامه شامل اطالعات زمینهای از قبیل:
ستن ،جنس ،وضتعیت تأهل ،سابقه کار ،تحصیالت ،بخش محل
کتار (داخلی ،جراحی ،اورژانس ،ویژه و ستتتایر) و بخش دوم نیز
دربرگیرنتتده گویتته هتتای مرتبط بتا ستتتازه هتتای نظریتته رفتتتار
برنامهریزیشتتتده بود .تیم پژوهش برای اندازهگیری متغیرهای
نگرش ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتار درکشده و قصد رفتار ،با
بتهترهگتیتری از مطتتالعتتات پیشتتتین مبتنی بر این نظری ته،
پرستتشتتنامههایی را با مقیاس لیکرت پنج گزینهای (خیلی کم،
کم ،تتا حتدودی ،زیتاد و خیلی زیاد) طراحی نمود [.]0،22، 20
ارزشتتتیابی و تأیید اعتبار محتوا و ستتتاختار پرست تشتتتنامههای
طراحیشده با استفاده از نظرات گروه کارشناسان در زمینه مورد
مطالعه (این گروه شتتامل دو نفر دکترای پرستتتاری ،شتتش نفر
دکترای آموزش بهداشتتتت و ارتقای ستتتالمت و دو نفر دکترای
مدیریت خدمات بهداشتی -درمانی بود) صورت گرفت .همچنین
برای ستتنجش پایایی پرستتشتتتنامهها یک مطالعه مقدماتی در
میان 03نفر از گروه مورد بررستتی (این گروه وارد مطالعه اصتتلی
نشتدند) انجام شتد و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ،پایایی
پرستشتنامهها به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت :متغیر نگرش
شتتتامتل  0گویه (ضتتتریب آلفای  )3/22و کستتتب نمره باالتر
نشتتاندهنده نگرش مطلوبتر درخصتتوص آموزش به بیمار بود.
برای مثتال «آموزش بته بیمتار میتوانتد نتیجه بهتری در درک
بیمتاران از وضتتتعیت خودشتتتان ایجاد کند» .متغیر هنجارهای
ذهنی شتامل  0گویه (ضتریب آلفای  )3/61و کسب نمره باالتر
نشتتاندهنده هنجارهای ذهنی ترلیبکننده آموزش به بیمار در
پرستتتتاران بود .برای مثال «در صتتتورت انجام آموزش به بیمار،
خانواده بیماران رضتایت بیشتری خواهند داشت» .متغیر کنترل
رفتار درکشتده نستبت به انجام آموزش شامل  2گویه (ضریب
آلفتای  )3/21و کستتتب نمره باالتر نشتتتاندهنده کنترل رفتار
درکشتتده قویتر درخصتتوص انجام آموزش به بیمار بود .برای
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مثتال «من به خودم اطمینان دارم که میتوانم آموزش به بیمار
را در مراقبتتهتایم انجام دهم» .متغیر قصتتتد رفتار در رابطه با
انجام آموزش به بیمار شامل  0گویه (ضریب آلفا  )3/22و کسب
نمره باالتر نشتاندهنده قصد رفتار قویتر برای آموزش به بیمار
بود .برای مثال «من قصد دارم که همیشه آموزش به بیمار را در
مراقبتهایم انجام دهم».
در مطالعه حاضتر ،اطالعات با استتفاده از پرسشنامه بهصورت
خودگزارشدهی جمعآوری شتتتد .گفتنی استتتت بعتتد از حتتذف
پرستشتنامههای ناقص 233 ،پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت (نرخ پاست ت دهی در مطالعه حاضت تر 20/0 ،درصتتتد بود).
درنهتایت ،دادههای جمعآوریشتتتده در نرمافزار  SPSS 16و با
استتفاده از آزمونهای رگرسیون خطی ،Chi-Square ،آزمون ،T
 Anovaو همبستتتگی پیرستتون در ستتط معنیداری کمتر از
 ،3/33تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها
در این مطالعه ،دامنه ستتن پرستتتاران 21 ،تا  33و میانگین
آن  02/36±2/11ستال و دامنه ستابقه کار پرستاران  1تا  21و
میانگین آن  1/60±6/22سال بود 02 .نفر ( 13/2درصد) مذکر،
 212نفر ( 20/2درصتتد) مثنث 22 ،نفر ( 00/2درصتتد) مجرد و
 160نفر ( 63/2درصتد) متأهل بودند .از نظر تحصیلی  202نفر
( 12/2درصد) کارشناس و  12نفر ( 2/2درصد) کارشناس ارشد
بودند .از نظر بخش محل خدمت 32 ،نفر ( 23/2درصد) داخلی،
 22نفر ( 03/2درصتد) جراحی 22 ،نفر ( 11/2درصد) اورژانس،
 62نفر ( 26/2درصد) ویژه و  13نفر ( 6درصد) در سایر بخشها
مشغول فعالیت بودند .در جدول  1نتایج مربوط به فراوانی نسبی
و مطل پتاستتت بته گویتههتای پرستتتشتتتنتامته نظریته رفتار
برنامهریزیشتده آورده شده است .براساس نتایج این مطالعه ،در
ستتتازه نگرش گویه «آموزش به بیمار میتواند نتیجه بهتری در
رفتتارهای خودمراقبتی بیماران را ستتتبب شتتتود ،».در ستتتازه
هنجتارهای ذهنی گویه «در صتتتورت آموزش به بیمار ،خانواده
بیمتاران آن را تتأییتد خواهنتتد کرد ،».در ستتتازه کنترل رفتتتار
درکشده گویه «فکر میکنم مهارت کافی برای آموزش به بیمار
را دارم ».و در سازه قصد رفتار ،گویه «من قصد دارم که همیشه
آموزش بته بیمتار را در مراقبتتهتایم انجام دهم ».بیشتتتترین
میانگین نمره را کسب کردند.
در جدول  2همبستتتگی بین ستتازههای مختلف نظریه رفتار
برنامهریزیشتتده بررستتی شتتده استتت؛ قصتتد رفتار ،همبستتتگی
معنتاداری بتا هنجارهای ذهنی ( ،)r=3/023 ،P<3/331کنترل
رفتار درکشتتده ( )r=3/020 ،P<3/331و نگرش (،P<3/331
 )r=3/332داشت.
در جدول  0آنالیز رگرسیون خطی تأثیر نگرش ،هنجارهای
ذهنی و کنترل رفتار درکشتتده بر قصتتد رفتار آموزش به بیمار
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جدول  :1میانگین و انحراف معیار پاس به گویههای نظریه رفتار برنامهریزیشده در میان شرکتکنندگان
متغیر

گویهها

نگرش نسبت به
آموزش بیمار

هنجارهای ذهنی
ترغیبکننده به
آموزش بیمار

کنترل رفتار
درکشده نسبت
به آموزش بیمار

قصد آموزش بیمار

میانگین

آموزش به بیمار میتواند نتیجه بهتری در
درک بیماران از وضعیت خودشان ایجاد کند.
آموزش به بیمار میتواند نتیجه بهتری در
رفتارهای خودمراقبتی بیماران را سبب شود.
آموزش به بیمار جزو وظایف حرفهای من
است.
آموزش به بیمار موجب ایجاد رضایتمندی
بیشتر در بیماران میشود.
در صورت آموزش به بیمار ،سوپروایزر آموزشی
خرسند خواهد شد.
در صورت آموزش به بیمار ،خانواده بیماران آن
را تأیید خواهند کرد.
در صورت آموزش به بیمار ،بیشتر همکارانم
آن را تأیید میکنند.
به خودم اطمینان دارم که میتوانم آموزش به
بیمار را در مراقبتهایم انجام دهم.
فکر میکنم مهارت کافی برای آموزش به بیمار
را دارم.
من قصد دارم در طی یک ماه ،آموزش به بیمار
را در مراقبتهایم انجام دهم.
من قصد دارم همیشه آموزش به بیمار را در
مراقبتهایم انجام دهم.
من قصد دارم ارائه آموزش به بیمار را به سایر
همکارانم توصیه کنم.

انحراف

میانگین

معیار

( ±انحراف معیار)

0/30

3/11

0/12

3/21

0/16

3/10

0/11

3/13

0/03

1/10

درصد میانگین از
حداکثر نمره قابل
اکتساب

 21/1درصد
)±0/23( 16/20

0/26

3/10

0/21

1/12

0/62

3/23

0/21

)±2/02( 13/33

)±1/33( 2/33

3/13

0/03

1/30

0/66

3/10

0/03

1/30

)±2/32( 13/01

 23درصد

 23درصد

 61/0درصد

جدول  :2بررسی همبستگی بین سازههای نظریه رفتار برنامهریزیشده در میان شرکتکنندگان
هنجارهای ذهنی

نگرش

کنترل رفتار درکشده

قصد رفتار

1

نگرش
هنجارهای ذهنی

**

3/322

کنترل رفتار درکشده

**

3/020

قصد رفتار

**

3/332

1
**

3/200

**

3/023

1
**

3/020

1

** ضرایب همبستگی در سط  3/31معنیدار میباشند.
جدول  :3آنالیز رگرسیون خطی تأثیر نگرش ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درکشده بر قصد رفتار آموزش به بیمار
متغیرهای مستقل

بتا استانداردشده

سطح معنیداری

آماره آزمون

R2

مرحله اول
نگرش

3/222

>3/331

0/330

هنجارهای ذهنی

3/221

>3/331

0/310

کنترل رفتار درکشده

3/210

>3/331

0/221

آورده شتده استت .همانگونه که یافتهها نشان میدهد ،نگرش،
هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درکشده درمجموع 03 ،درصد
از واریانس قصد رفتار آموزش به بیمار را در میان پرستاران پیش
16

3/03

بینی کردنتد ()R2=3/03؛ در این میتان نگرش ،پیشبینیکننده
قویتری بود (.)ß=3/222
در جدول  0نیز ،رابطه میان متغیرهای جمعیت شتتتناختی
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میرزایی علویجه و همکاران

جدول  :4بررسی رابطه عوامل زمینهای با قصد رفتار آموزش به بیمار در میان شرکتکنندگان
میانگین ( ±انحراف معیار)

متغیر
جنس
وضعیت تأهل
تحصیالت

بخش محل خدمت

مرد
زن
مجرد
متأهل
کارشناسی
کارشناسی ارشد
داخلی
جراحی
اورژانس
ویژه
سایر بخشها

شتتامل :جنس ،وضتتعیت تأهل ،میزان تحصتتیالت و بخش محل
خدمت با قصد رفتار آموزش به بیمار بررسی شده است .براساس
یافتهها ،فقط بخش محل خدمت با قصتتد رفتار آموزش به بیمار
رابطه آماری معناداری داشت؛ بهعبارت دیگر میانگین قصد رفتار
آموزش به بیمار در بخش اورژانس کمتر بود.
درادامتته ،نتتتتایتج ایتن متطتتالتعتته در بخش متغیرهتتای
جمعیتشناختی در ارتباط با قصد آموزش به بیمار نشان داد که
قصتتد رفتار آموزش به بیمار با ستتن ( )r=3/221 ،P<3/331و
ستابقه کاری ( )r=3/216 ،P<3/331همبستگی آماری مثبت و
معناداری داشته است.
بحث
همان طور که در بخش نتایج نشتتان داده شتتد ،متغیرهای
نگرش ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درکشتتده درمجموع،
 03درصتتد از واریانس قصتتد رفتار آموزش به بیمار را در میان
پرستتتتتاران پیشبینی کردند .جوادزاده و همکاران در مطالعه
خود نشتتان دادند که توان پیشتتگوییکنندگی رفتار پرستتتاران
درخصوص بهکارگیری راهبردهای سواد سالمت در آموزش به
بیماران با استتفاده از ستازههای نظریه رفتار برنامهریزیشده،
 01درصتتتد بود [ .]0مطالعه  Godinو همکاران درباره نقش
عوامل تعیین کننده بر رفتار پرستتتتاران درخصتتتوص تبعیت از
اقدامات احتیاطی به هنگام رگگیر ی نشتتان داد که سازههای
نظریه رفتار برنامهریزیشتده درمجموع 22 ،درصد از واریانس
تبعیت از اقدامات احتیاطی را در پرستتتاران پیشتتگویی کردند
[ .]22همچنین نتتتایج پژوهش  Kamو همکتتاران نیز کتته بتتا
استفاده از نظریه رفتار برنامهریزیشده و با هدف تعیین عوامل
تأثیرگذار بر رفتار متخصتتصتتان ستتالمتی درخصتتوص ارجاع
بیماران مبتال به سرطان برای دریافت حمایتهای روانشناختی
صتتتورت گرفتتت ،نشتتتان داد کتته ستتتازه هتتای تئوری رفتتتار
برنامهریزیشتتده 31 ،درصتتد از تغییرات رفتار متخصتتصتتان
ستالمتی را پیشگویی مینمایند [ .]20پرستاران بهعنوان یکی
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)±2/23( 1/20
)±2/03( 13/31
)±2/00( 1/12
)±2/31( 13/60
)±2/30( 13/01
)±2/02( 13/22
)±2/0( 13/12
)±2/63( 1/13
)±2/13( 1/21
)±2/21( 13/31
)±2/16( 11/66

آماره آزمون T/F

سطح معنیداری

-1/323

3/121

-1/132

3/331

-3/300

3/310

0/323

3/312

از مهمترین ارائهدهندگان خدمات ستتالمتی و با برخورداری از
موقعیتت ختاص شتتتغلی ،نقش کلیدی در آموزش به بیماران
دارند .یافتهها ی مطالعه حاضتر همستو با سایر مطالعات نشان
میدهد نظریه رفتار برنامهریزیشده میتواند نظریه ای سودمند
در تحلیل رفتار پرستاران در انجام وظایفشان در محیط بالینی
بیمارستان باشد .براساس این مطالعه ،نگرش ،پیشبینیکننده
قویتر ی برای قصتد رفتار آموزش به بیمار در میان پرستتتاران
مورد بررسی بود Quiros .و همکاران در پژوهشی اعالم نمودند
که نگرش مثبت پرستاران نسبت به دستورالعمل و راهنماهای
موجود در بخش آی سی یو ،بر استفاده بیشتر از دستورالعملها
و عملکرد صتتتحی مطتاب آن تأثیرگذار میباشتتتد [ .]20در
پژوهش دیگری  Theodorouو همکاران گزارش کردند ،عامل
نگرش در پزشتتکان مهم ترین تعیینکننده تصتتمیمگیریها و
عملکرد آن ها برای تجویز دارو به بیماران بوده است [ .]23در
مطتتالعتته  Gaitherو همکتتاران نیز نگرش مثبتتت مهم ترین
تعیین کننده رفتار پزشکان درخصوص استفاده از منابع مختلف
اطالع ات دارویی بوده استتت [ .]26بهنظر میرستتتد نگرش در
چگونگی عملکرد کارکنان در ستیستتتمها ی بهداشت و درمان
نقشی کلیدی ایفا میکند  .درواقع ،نگرش یا باور افراد نسبت به
یک موضتتوع یا پدیدهای ویژه یکی از مهمترین مقدمات رفتار
میباشد و میتواند آمادگی الزم را در افراد برای انجام رفتاری
خاص ایجاد نماید [.]22
براستتتاس یافته های این پژوهش ،اگر در طراحی مداخالت
رفتاری برای ارتقای رفتار آموزش به بیمار در میان پرستاران بر
نگرش و باورهای آنان درخصوص مزایا و اهمیت آموزش به بیمار
پرداخته شتود ،میتواند نتایج سودمندی را بهدنبال داشته باشد.
نتتایج مطتالعته حاضتتتر نشتتتان داد ،رابطه میان جنس ،میزان
تحصتیالت ،وضعیت تأهل با قصد رفتار آموزش به بیمار معنادار
نبود؛ اما رابطه معناداری بین ستن و ستابقه کاری با قصتد رفتار
آموزش به بیمار مشتاهده شد .همسو با نتایج مطالعه حاضر ،در
مطالعه خضترلو و همکاران نیز بین متغیرهای ستن و سابقه کار
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قصتتتد رفتار آموزش به بیمار را در میان پرستتتتاران پیشبینی
 پیشگوییکننتتده، گفتنی استتتت در این میتتان نگرش.کردنتتد
 بهنظر میرستتد تعیینکننده نگرش پرستتتاران.مناستتبتری بود
درخصوص آموزش به بیمار تأثیر بیشتری بر قصد رفتار آموزشی
آنان به بیماران داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد میشود درصورت
نیاز به انجام مداخالت مرتبط به این تعیینکننده شناختی توجه
.بیشتری شود
تشکر و قدردانی
مطالعه حاضتتر با حمایت گروه بهداشتتت عمومی دانشتتکده
 درمانی- دانشتتگاه علوم پزشتتکی و خدمات بهداشتتی،بهداشتت
 بتدینوستتتیله از تمامی عزیزان.کرمتانشتتتاه صتتتورت گرفتت
.شرکتکننده در این مطالعه تشکر و قدردانی ویژه مینماییم

پرستاران با میزان ایفای نقشهای حرفهای پرستاری همبستگی
 بهنظر میرسد تجربه.]22[ مستتقیم معناداری یافت شده است
کاری نقش مثثری در این زمینه دارد؛ بنابراین ارائه آموزشهای
منتاستتتب درباره ضتتترورت آموزش به بیمار به خصتتتوص برای
. ضتروری بهنظر میرسد،پرستتاران دارای ستابقه کاری پایینتر
مطتالعته حتاضتتتر بتا توجه به حجم باالی کاری پرستتتتاران و
 با ریزش نستتتبتاً زیاد،جمع آوری اطالعتات در زمان کاری آنان
.پرستتشتتنامهها بهخاطر تکمیلشتتدن ناقص آنها روبهرو شتتد
می توان گفت این مورد یکی از مهمترین محدودیتهای مطالعه
.حاضر بود
نتیجهگیری
 هنجارهای، متغیرهای نگرش،براستاس نتایج مطالعه حاضر
 درصد از واریانس03 ،ذهنی و کنترل رفتار درکشده درمجموع
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