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 :چنانچه پرستاران به 1(است شدن يا حرفه ريمس كردن يحرفه رو به رشد در حال ط كيبه عنوان  يپرستار مقدمه .(

). از نظر 4تا2است( شدن  يا حرفه ريمس كردن  يدر حال ط يگفت پرستار توان يحرفه نگاه كنند، م كيبه عنوان  يپرستار
 نديفرآ نيدر ا مؤثرعوامل  ديهدف، با نيبه ا ليجهت ن و ستين ارهمو يدر پرستار يا تكامل حرفه رينظران، مس صاحب
هاي حين خدمت بر  ). با توجه به اهميت آموزش6و5شدن تالش كرد( يا حرفه يارهايبه مع دنيرس يو برا ييشناسا

و  دهر حرفه ايجا ياي در اعضا هاي مناسب رفتارهاي حرفه ، ضروري است با ارائه آموزش اي توسعه رفتارهاي حرفه
آنها قبل و بعد  يا رفتار حرفه تيرعا زانياز م يكارشناسان پرستار يابيارز خود سهيمطالعه مقا نيه يابد. هدف از اتوسع
  .بود يا رفتار حرفه يبرنامه بازآموز كي ياز اجرا
نفر از  73 يمشهد، بر رو يدر دانشگاه علوم پزشك 1392كه در سال  بود يپژوهش شبه تجرب كيمطالعه  نيا :ها روش

انجام  ،يدر قالب برنامه بازآموز يا روزه اخالق و رفتارحرفه كي ناريكننده در دو سم زن شركت يكارشناسان پرستار
از  يقسمت 4 كرتيل اسيبود كه با مق هيگو 27 يو دارا "اراي پرست بررسي رفتار حرفه"شد. ابزار پژوهش پرسشنامه 

 نيبود. ا 108و حداكثر آن  27 يا حرفه . حداقل نمره رفتارشد  يازدهي) امت4تا  1(با نمره  »شهيهم«تا » وقت چيه«
 يمت) كه حش1(بود) و همكاران Goze( گز »يپرستار انيدانشجو اي رفتار حرفه پرسشنامه« ي افتهي ليپرسشنامه تعد

 يبه روش همسان ). پايايي ابزار7اند( دهرسان دييآن را به تأ يياند و روامورد استفاده قرار دادهقبالو همكاران  ينبو
و با استفاده از  SPSS-14افزار نرم قياز طر يها پس از گردآور ييد شد. دادهأت 76/0با ضريب آلفاي كرونباخ  يدرون

و ويلكاكسون جهت  اي حرفه نمره كلي خودارزيابي رفتار سهيمقا هتج يزوج يو آزمون ت يليو تحل يفيآمار توص
  در نظر گرفته شد.  05/0ها  در همه آزمون يمعنادارشد. سطح  ليو تحل هيها قبل و بعد مداخله تجز گويه سهيمقا

از  9/116±6/15 يبرنامه بازآموز يقبل از اجرا يا كننده از رفتارحرفه پرستاران شركت يابينمره خودارز نيانگيم :نتايج
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 يا خودارزيابي رفتارحرفه نيانگيم نيب يزوج كاهش يافت. آزمون تي 5/109±5/19برنامه به  يبعد از اجرابود كه  135
 ي). در بررس=66/0df=، 01/0p( نشان داد يمعنادار يتفاوت آمار يبرنامه بازآموز يپرستاران قبل و بعد از اجرا

 يمربوط به اظهار نظر در رابطه با موضوعات اجتماع يها هيدر گو لكاكسونيپرسشنامه با استفاده از آزمون و يها هيگو
 ي)، احترام برا=01/0pتوسعه حرفه ( يها روش نهي)، اظهارنظر در زم=03/0p( يبهداشت يها بر مراقبت رگذاريثأت

 مارانيمشكالت ب نيي)، تع=003/0p( يا رفع مشكالت حرفه يمناسب برا طيمح جادي)، ا=01/0pو رد درمان ( رفتنينپذ
)002/0p=008/0( يرقانوني)، گزارش موارد غp=004/0( ها تيبراساس واقع يريگ مي) و تصمp=يمعنادار ي) تفاوت آمار 

و  يا رفتارحرفه نينشان داد كه ب رمنيآزمون اسپ جينتا را داشتند. ندهيسال آ 5شغل در  ريي% قصد تغ15مشاهده شد.
 ي، نوع بخش محل خدمت، رتبه سازماني، معدل، تمايل به تغيير شغل و مدرك تحصيلي همبستگ رشته رييبه تغ ليتما

نمره  نيانگيو م ريسنوات خدمت، عالقه به حرفه پرستا نيوجود ندارد. همچنين طبق نتايج آزمون پيرسون ب
  وجود نداشت. يدار امعن در پرستاران ارتباط يا رفتارحرفه

دانند از  است. پژوهشگران بر خود الزم مي 910588طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي مشهد با كد  ها حاصليافته اين
  .نديمشهد و پرستاران شركت كننده در اين پژوهش تشكر و قدرداني نما يدانشگاه علوم پزشك يونت پژوهشمعا
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