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و پرستاران شاغل در دانشگاه  يپرستار انيدانشجواي  رفتار حرفه سهيمقا
  مشهد يعلوم پزشك
  

  مظلوم،  درضايس ،يآباد يفاطمه حاج ،يهمت حهيپور، مل نيپور، زهره حس محمد رجب ،*ينبو يفاطمه حشمت
  يلياهللا اسماع بيحب

  
 

  چكيده
. ابدي يتوسعه م يا حرفه تيوران فعالگيرد و در د مي دانشجويي شكلپرستاران در دوران اي  بخش مهمي از رفتار حرفه: مقدمه
از  يريتصو تواند مي شدن با پرستاران شاغل التحصيل فارغدر سال اول و زمان  انيدانشجواي  حرفه يرفتارها سهيمقا نيبنابرا

اين مطالعه با . فراهم آورد يپرستار غيررسميو  يدر مدت زمان آموزش رسماي  هحرف يو توسعه رفتارهاگيري  شكل يچگونگ
 مشهد يوابسته به دانشگاه علوم پزشك يها بيمارستانو پرستاران شاغل در  يپرستار انيدانشجواي  رفتار حرفهي  سهيهدف مقا

  .شد انجام
و سال  بالينيكليه دانشجويان پرستاري سال اول اي  است، رفتار حرفه يمقطعي كه از نوع روند- در اين مطالعه توصيفي: ها شرو

مشهد در  يوابسته به دانشگاه علوم پزشك يآموزش يها بيمارستانپرستارا شاغل در  322آخر دانشكده پرستاري و مامايي مشهد و
. مورد بررسي قرارگرفت Goze »يپرستار انيدانشجواي  پرسشنامه رفتار حرفه« شده ليبا استفاده از پرسشنامه تعد 1390سال 

جهت تجزيه و تحليل  .شد تأييدروايي ابزار پژوهش از طريق تعيين ايندكس روايي محتوا و پايايي آن با ضريب آلفاي كرونباخ 
  .استفاده شد رمنياسپ يهمبستگ بيضر و سيسكال والوكر ها از آزمون هاي توصيفي، داده

نمونه اين پژوهش را  ،پرستار 322دانشجوي پرستاري سال آخر و %) 35( نفر 40 دانشجوي سال اول باليني،%) 64( نفر 72: نتايج
و  3/110±3/17 امتياز 135از مجموع  نيدر سال اول ورود به بال يپرستار انيدانشجواي  نمره رفتار حرفه نيانگيم. تشكيل دادند
تفاوت  سيكروسكال وال آزمون آماري. بود 109±6/12 ينيبال ستاراندر پر يا رفتار حرفه نيانگو مي 107±8/12در سال آخر 

  ).=2/0p( سه گروه نشان نداد نيرا ب يمعنادار يآمار
اي  از رفتار حرفه ياند سطح قابل قبول توانسته ينيبال يها يقبل از شروع كارآموز يپرستار هيپا يها شاگرچه آموز: گيري نتيجه

به عنوان  يپس از شروع تجارب كار طور همينو  ها يكارورز يرفتارها در ط نيكنند، اما توسعه ا جاديسال اول ا انيرا در دانشجو
و پرستاران  يپرستار انيدانشجو يا رفتار حرفه يدر مورد بررس يتر بيشمطالعات . ستنداشته ا يروند مناسب يا پرستار حرفه

  .است ازيمورد ن در آنها يا رفتار حرفهارتقاي عوامل  طور همينو  ها شرو ريشاغل با استفاده از سا
  

  ياي، آموزش پرستار دانشجويان پرستاري، پرستار، رفتار حرفه: هاي كليدي واژه
  819تا  809 ):10(13؛ 1392 دي/ آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

  
   

                                                 
، گروه بهداشت روان و )ارياستاد( ينبو يدكتر فاطمه حشمت: نويسنده مسؤول *
. رانيا. مشهد، مشهد يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يدانشكده پرستار تيريمد

heshmatinf@mums.ac.ir  
و  يارشد، دانشكده پرستار يكارشناس يدانشجو ،يپور،كارشناس پرستار رجب محمد
. رانيمشهد، مشهد، ا يدانشگاه علوم پزشك ،ييماما

                                                                              
)rajabpourm871@mums.ac.ir(.يكارشناس يپور، دانشجو ني؛ زهره حس 

. مشهد يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يارشد بهداشت جامعه، دانشكده پرستار
 يدانشجو ،يهمت حهي؛ مل)hoseinpourz891@mums.ac.ir. (رانيا. مشهد

 يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،يپرستار تيريارشد مد يكارشناس
 يآباد ي؛ فاطمه حاج)hematiem891@mums.ac.ir. (رانيا. مشهد. مشهد

 يزشكدانشگاه علوم پ ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،يجراح ي، گروه داخل)يمرب(
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  مقدمه
كردن  يحرفه رو به رشد در حال ط كيبه عنوان  يپرستار

 يشدن در پرستاراي  روند حرفه. هست شدناي  حرفه ريمس
 يروند به خصوص در س نيو ا) 1(آغاز شد نگليتيتوسط نا
از نظر ). 4تا2(ادامه دارد يتر بيشبا سرعت  ريسال اخ
هموار  يدر پرستاراي  تكامل حرفه رينظران، مس صاحب

 نيدر ا مؤثرعوامل  ديهدف، با نيبه ا ليو جهت ن ستين
شدن اي  حرفه يارهايبه مع دنيرس يو برا ييشناسا نديفرآ

پرستاران در اي  از رفتار حرفه يبخش مهم). 6و5(تالش كرد
 شكل يريادگيآموزش و  قيو از طر ييدانشجودوران 

 Professional(اي  شدن حرفه ياجتماع نديفرا) 8و7(رديگ مي

Socialization (مهم است كه در جهت  يندهاياز فرا يكي
هدف از . افتد مي اتفاق ليشدن در دوران تحصاي  حرفه
 نياست به ااي  توسعه رفتار حرفهاي،  شدن حرفه ياجتماع

شدن الزم است  يو اجتماع يريادگيتجارب  يكسريكه  يمعن
انتقال  يا پرستار حرفه كيبه  ييفرد از نقش دانشجو كيتا 
 ايكردن  يبه درون ازيناي  شدن حرفه ياجتماع نديفرآ. ابدي

و  ها ش، رفتارها، ارزها ش، نگرها مهارتآموختن دانش، 
پروسه  نيدارد و ا انيتوسط دانشجو ياخالق ياستانداردها

  ).9(دهد مي ليآنان را تشكاي  حرفه تياز هو يقسمت
در  ليدر طول تحصاي  حرفه يرفتارها رود مي انتظار

، اما )10(رديشكل گ ماريدانشكده و در طول مراقبت از ب
كه  ييو رفتارها ها شارز دهند مي مطالعات نشان يبرخ

هنگام ورود از آن برخوردار هستند، در طول  انيدانشجو
 يو چه بسا برخ شوند مي رييدر دانشگاه دچار تغ ليتحص
 يها شرفتارها و ارز يبه جا يمنف يرفتارهاو  ها شارز

 اي ،گري اي حرفه ميمفاه. ردگي مي مثبت در آنان شكل
 اي ديالگو بودن اسات قياز طر ايو  شود مي آموزش داده

                                                                              
مظلوم  درضاي؛ دكتر س)hajiabadif@mums.ac.ir( .رانيا. مشهد، مشهد

 يدانشگاه علوم پزشك. ييو ماما يدانشكده پرستار يجراح-ي، گروه داخل)ارياستاد(
 يلياهللا اسماع بي؛ دكترحب)mazlomr@mums.ac.ir. (رانيا. مشهد. مشهد

. مشهد يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشكدانشكده  ،ياجتماع يگروه پزشك ،)اريدانش(
  )esesmailyh@mums.ac.ir( .رانيا. مشهد

  4/6/92: ، تاريخ پذيرش22/4/92: ، تاريخ اصالحيه19/3/92: تاريخ دريافت مقاله

 يحال برخ نيبا ا. شود مي نهينهاد انيدر دانشجو ن،يريسا
 ريو غ اي حرفهريغ ياز بروز رفتارها يحاك ها شپژوه

هستند  يآموزش يها بيمارستان ينيبال يها شدر بخ اخالقي
 يرفتارها يريگ بر شكل يمنف يآموزش تأثير توانند مي كه

نويسندگان زيادي بر اين باورند  .)11(داشته باشداي  حرفه
ي ها ي افراد در محيطها كه مشاهدات دانشجويان از رفتار

يي كه در زمينه ها بسيار بيشتري از توصيه تأثيرواقعي، 
 ي درس به آنها ارائهها در كالس رفتارشانچگونگي 

هرچند  ،)12(آنها دارداي  شود در شكل گيري رفتار حرفه مي
وجود دارد كه  ها دانشگاهو  ها از دانشكده يشگيانتقاد هم كي

 ها يتشروع فعال يرا برا انيو مناسب دانشجو به طور كافي
مشكل باعث عدم  نيو ا كنند نمي آماده يپرستار طهيدر ح

 راتييهمگام با تغ ازيمورد ن يها مهارتدانش و  شرفتيپ
كه اند  نشان داده قاتيتحق. شود مي امروزه يتكنولوژ عيسر

و  يعلم ياز مبان نالتحصيال فارغ با وجود برخورداري
 يياز كارآ ينيو بال يعمل يها طيافراد در مح نيا يكاف ينظر

 ييو مهارت الزم برخوردار نبوده و عدم توانا
 يمسائل نظر كارگيري بهمثل  يدر موارد نالتحصيال فارغ

 طهيمربوط به ح يها مهارت انجام و ييدر عمل، مشكل گشا
بر  ياريبس تأكيدامروزه ). 13و9(است يمتجل يحركت

حال  نيبا ا شود، مي ها دانشگاهدر  گري اي آموزش حرفه
و اي  حرفه تيشخصگيري  بر شكل يگذارتأثيرو  جاديا

چالش و مشكل  از موضوعات پر يكياي  حرفه يرفتارها
  ). 14و9(است يدر آموزش پرستار نآفري
 يها دانشكده نيمسؤول فياز وظا يكي فيتوص نيا با

آنها  يعملكرد آموزش يگذارتأثيراز نحوه  يآگاه يپرستار
 نشانالتحصيال فارغو  انيدانشجوشدن اي  حرفه زانيبر م
كسب شده و با كسب  نهيزم نيدر ا حيصح ينشيتا ب هست

آن صورت ارتقاي در جهت  حيصح يريز برنامه يآگاه نيا
مطالعات در اي،  زمينه بررسي ميزان رفتار حرفه در. رديگ

اي  شده است و به بررسي رفتار حرفه انجام خارج از كشور
در اين مطالعه رفتار .پرداخته استدانشجويان دندان پزشكي 

از ترم اول بود  تر كمگرايي دانشجويان در ترم سوم  اي حرفه
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اي  و تفاوت اماري معناداري بين نمره رفتار حرفه
كه به صورت خود گزارشي تهيه شده بود با  جوياننشدا

نها نمره داده شده آاين دانشجويان كه بوسيله پرسنل به نمره 
 يارتقايك سري مطالعات نيز در زمينه ). 12(بود وجود داشت

مطالعاتي نيز در . شده است انجام اين رفتار در دانشجويان
دانشجويان  درارتقا، اين رفتار  هايي جهتكار راهجهت ارائه 

 ها گرچه بسياري از اين استراتژي. )15(صورت گرفته است
). 16(و نياز به بازنگري دارنداند  دهداراي اثر بخشي كافي نبو

شده در اين زمينه مشخص شد كه  انجام با مرور بر مطالعات
كه به بررسي اين موضوع در دانشجويان اي  در ايران مطالعه

كه براي  جا آناست و از  شدهن انجام پرداخته باشد يپرستار
 قدم اول شناسايي وضعيت موجود ضروري ،رفع مشكل

 انيدانشجواي  حرفه يرفتارها سهيمقا كه جا آنو از  باشد مي
و در سال آخر  ينيبال طيدر سال اول و قبل از ورود به مح

 پرستاران شاغل يا با رفتار حرفه يالتحصيل فارغدر هنگام 
و توسعه  جاديا ندياز فرا يبه روشن شدن بخش تواند مي

و  يدر مدت زمان آموزش رسماي  حرفه يرفتارها
پژوهش با هدف  نيا. ديكمك نما يپرستار غيررسمي

سال اول  يپرستار انيدانشجو يا رفتار حرفهي  سهيمقا
و  يسال آخر دانشكده پرستار يو دانشجويان پرستار ينيبال

 يآموزش يها بيمارستانمشهد با پرستاران شاغل در  ييماما
  .شده است انجام مشهد يدانشگاه علوم پزشك

  
  ها شرو
) 17(ياز نوع روند يمقطع - يفيمطالعه توص كيپژوهش  نيا

 انجام مشهد يدر دانشگاه علوم پزشك1390است كه در سال 
 اول بالينيسال  يپرستار انيپژوهش دانشجو نينمونه ا. شد

 طور هميندانشكده و  نيدر ا ليو سال آخر شاغل به تحص
دانشگاه  يآموزش يها بيمارستانپرستاران شاغل به كار در 

حداقل حجم نمونه از فرمول . مشهد بودند يشكعلوم پز
به دست  يبرا. محاسبه شد» در دو جامعه نيانگيم سهيمقا«

 كيدو جامعه،  اريو انحراف مع نيانگيم يآوردن پارامترها
 يپرستار يدانشجو 15(نفر  30 يكه بر رو يمطالعه مقدمات

ضمناً سطح . شد انجام )ينفر از كاركنان پرستار 15و 
درصد در محاسبه  90درصد و توان آزمون  95 نانياطم

محاسبه،  نيبر اساس ا. حداقل حجم نمونه در نظر گرفته شد
  .نفر به دست آمد 108در هر گروه  حجم نمونه

نفر بودند كه  112سال اول و سال آخر  انيدانشجو تعداد
صورت  نيبه ا. تعداد در مطالعه شركت داده شدند نيهمه ا

 يمعرف افتيپژوهشگر پس از در ييدانشجو تيكه در جمع
مشهد  ييو ماما يدانشكده پرستار ينامه از معاونت آموزش

 يها در ترم انيدانشجو يفهرست اسام افتيو با در
 يها چهار، هفت و هشت با مراجعه به كالس،هس يليتحص
و با كسب اجازه از استاد مربوطه پس از  انيدانشجو يتئور
و پس از كسب  انيدادن اهداف پژوهش به دانشجو حيتوض

. آنها قرار داد اريآنها، پرسشنامه را در اخت يموافقت شفاه
 يا هيبه روش سهمگيري  نمونه ينيپرستاران بال تيدر جمع

بر اساس نسبت  ،ينيپرستاران بال تيدر جمع. شدم جاان
به تعداد كل  مارستانيشاغل در هر ب يكارشناسان پرستار

مشهد، نسبت  يپرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشك
 تيبه كل حجم نمونه در جمع مارستانينمونه از هر ب
 يها شمحاسبه شده و با مراجعه به بخ ينيپرستاران بال

 انيدر پاگيري  نمونه يتصادف ريمختلف و به شكل غ
 شد با توجه به انجام صبح و عصر و شب يكار يها فتيش

وابسته  يها بيمارستانتعداد كل پرستاران شاغل در اين كه 
نفر بود و با محاسبه  3100مشهد  يبه دانشگاه علوم پزشك

 مارستان،يدر هر ب يپرستار نيعدد با شاغل نيا نينسبت ب
به عنوان مثال  د،يمحاسبه گرد مارستانيتعداد نمونه در هر ب

 691 (قائم انمارستيبا توجه به تعداد پرستاران شاغل در ب
. دينفر برآورد گرد 28 مارستانيب نيتعداد نمونه از ا ،) نفر

 20 مارستانينمونه، در هر ب زشيبا توجه به احتمال ر
از مقدار محاسبه شده به عنوان حداقل  تر بيشپرسشنامه 

پرسشنامه از  322 تيكه در نها ديگرد عيتوز نمونهحجم 
وابسته به دانشگاه علوم  يآموزش مارستانيب 10مجموع 
  .ديگرد يآور مشهد جمع يپزشك

از آنها  قيكنندگان در تحق پس از كسب موافقت شركت
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 فتيش انيدر پا( قهيدق 20كه در مدت زمان  شد يخواسته م
و سپس پرسشنامه  ندپاسخ گوي ت پرسشنامهسؤاالبه ) يكار

افراد در  صورتي كهدر  ،ديگرد  يآور توسط پژوهشگر جمع
پژوهشگر مجدداً به  شدند نمي ييگو پاسخزمان موفق به  نيا

افراد زمان داده و پس از زمان مورد نظر افراد به آنان دوباره 
 يورود افراد داشتن مدرك كارشناس اريمع. مودن مي مراجعه

در رشته  لياشتغال به تحص ايو  يدر رشته پرستار
 درصد از 30 به خروج پاسخ ندادن اريمع. بود يپرستار
 انيدر نمونه دانشجو همچنين پرسشنامه وت سؤاال

 ندر اي ها داده يگردآور ابزار. بود يتقالان ايمهمان  يدانشجو
 يها داده آوري جمعفرم  كيپژوهش عبارت بود از 

، )ييدر نمونه دانشجو( يليسن، جنس، ترم تحص( كيدموگراف
 ، معدل كل،)ينيدر نمونه پرستاران بال(سنوات اشتغال به كار 

قبل از ورود  يبا رشته پرستار ييشهر محل سكونت، آشنا
سال  5سال و  كيرشته در  رييبه تغ ليرشته، تما نيبه ا
 نيا .بود »اي رفتار حرفه يبررس«و پرسشنامه ) ندهيآ

 انيدانشجواي  پرسشنامه رفتار حرفه« ليپرسشنامه با تعد
 نييشده و با روش تع يو همكاران طراح گٌز »يپرستار

و  نينفر از متخصص 12 تأييدبه ) CVI(محتوا  ييروا ندكسيا
مدرس،  تيآموزش مداوم در دانشگاه ترب يها دوره نيمدرس

 ييايپا تأييدجهت . ديمشهد رس يتهران و دانشگاه علوم پزشك
 يو محاسبه آلفا يدرون يهمسان يابيآن از روش ارز

كرونباخ  يآلفا بيكرونباخ استفاده شد كه پايايي آن با ضر
  . شد تأييد 76/0

بود كه  هيگو 27شامل اي  رفتار حرفه يبررس پرسشنامه
 ،»شهيهم« يها نهياز گز يكيشركت كنندگان با انتخاب 

، »اصالً«، و »اوقات يگاه«، »ندارم ينظر«، »اغلب اوقات«
 5از  ازاتيامت. دادند يخود را گزارش ماي  حرفه يرفتارها

 ازاتيامت. محاسبه شد» اصالً«تا يك براي » هميشه«براي 
 135و حداكثر  27 پرسشنامه حداقل نياز ا حاصل

كنندگان  پرسشنامه از شركت انيدر پا. ديمحاسبه گرد
خود به حرفه  يعالقه كنون زانيخواسته شد كه م

  .كننددهي  ازيامت 10تا  كي اسيرا بر اساس مق يپرستار

داده شد كه اطالعات  نانيمشاركت كنندگان در پژوهش اطم به
شده و فقط به صورت  يحاصل از پرسشنامه محرمانه تلق

 ها داده. ارائه خواهد شد ها داده ليو تحل هيوپس از تجز يكل
و با استفاده  SPSS-14 افزار نرم قياز طر پس از گردآوري

سكال وو با استفاده از آزمون كر يليو تحل يفياز آمار توص
 انيدر دانشجواي  حرفه ينمره رفتارها سهيجهت مقا سيوال

 يهمبستگ بيسال دوم و آخر و پرستاران شاغل، و ضر
به رشته،  يعالقمند نيارتباط ب يجهت بررس رمنياسپ
رشته با نمره رفتار  رييبه تغ ليبا رشته، و تما يقبل ييآشنا
% 5 يمعنادارسطح . قرار گرفت ليو تحل هيتجز ردمواي  حرفه

  .در نظر گرفته شد
  

  نتايج
 ينفر دانشجو 72مطالعه  نكننده در اي شركت 434از 

 40و %) 6/16) (نيسال اول ورود به بال(سال دوم  يپرستار
 ينيپرستار بال 322و  %)2/9(سال چهارم  ينفر دانشجو

پژوهش  يها نمونه كيمشخصات دموگراف. بودند%) 2/74(
  .داده شده است شينما 1در سه گروه در جدول 

در سال اول  يپرستار انيدانشجواي  رفتارحرفه نيانگيم
و  107±8/12و در سال آخر  3/110±3/17 نيورود به بال

بود  109±6/12 ينيدر پرستاران بال يا حرفه رفتار نيانگمي
 نيب ها انسيوار يشرط همگن كه با توجه به عدم برقراري

دو  نينظر ب نياز ا سيوال سكالوكر يگروه آزمون آمارسه 
  در). =2/0p(نشان نداد  يمعنادار يتفاوت آمار وهگر

سه گروه  نيها ب هيگو يپرسشنامه در برخ يها هيگو يبررس
  .آمده است 2تفاوت معنادار وجود داشت كه در جدول 

 مياعالم كردند كه تصم% 91سال دوم  انيدانشجو تر بيش
سال چهارم،  انياز دانشجو% 35و . رشته ندارند رييبه تغ

آزمون . خود داشتنداي  حرفه ريمس رييتغ يبرنامه برا
 ينظر تفاوت آمار نيدو گروه از ا نيب يمجذور كا يآمار

  ).=001/0p(را نشان داد يمعنادار
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  ينيسال چهارم و پرستاران بال ،ينيبال كيسال  انيدر سه گروه دانشجواي  نهيزم يرهايمتغ :1جدول 
 دانشجويان سال اول شاخص

 نفر72

 دانشجويان سال آخر
 نفر40

  پرستاران
 نفر322

      )سال(سن
 64/31±22/6  2/22±7/0 8/21±75/2 انحراف معيار±ميانگين

    )درصد(جنسيت تعداد

 )1/80(258 )45(18 )30.6(22 زن

 )6/19(63 )55(22 )68.1(49 مرد

 8 6 10 )10نمره از( عالقه به رشته پرستاري

    تمايل به تغيير رشته در يك سال آينده

 )4/8(27 )35(14 )8.3(6 بله

 )8/89(289 )62.5(25 )90.3(65 خير

  
  

سال دوم  انيعالقمندي به رشته در دانشجو زانيم ينما
 8 ينيو در پرستاران بال 6 سال آخر انيو در دانشجو 10

سه  نينظر ب نياز ا سيوال سكالوآزمون كر. بود 10از 
  ).=04/0p(نشان داد  يمعنادار يگروه تفاوت آمار

  
  )سيوال كروسكالآزمون (ي پرستار انيدر پرستاران و دانشجو يا نمره رفتار حرفهنمره  :2جدول 

  گويه

  

p  ن دانشجويا
  سال اول
  پرستاري

دانشجويان 
  سال آخر
  پرستاري

  پرستاران

  103/0  5  4 4 .ي حواسم به آنهاستكنم همه موقعي كه از بيماران مراقبت مي
  928/0  4  4 5  .كنم دهند اظهار نظر ميميقرارتأثيري بهداشتي را تحتهادر مورد موضوعات اجتماعي كه مراقبت

  724/0  5  4 5 .كنمدرماني همكاري مي –با ساير اعضاي تيم بهداشتي 
  001/0  2  5 5  .آورم فراهم ميهاي شخصيتي آنها خدمات الزم رانظر از جنبهسازي نيازهاي مددجويان صرفبراي برطرف
  534/0  4  4 4 .كنمميهاي پرستاري اظهار نظر هاي توسعه مراقبتدر مورد راه

  182/0  5  4 5 .كنمدرماني بدون هرگونه تبعيض ارتباط برقرار مي -با ساير اعضاي تيم بهداشتي
  513/0  4  4 5  .كنمدهي مياي كه براي بيماران مطبوع و دلپسند باشد سازمان محيط مراقبتي را به گونه

  163/0  5  4 5 .كنمبا رفتارها و شخصيتم به ايجاد تصوير مثبت از حرفه پرستاري كمك مي
  035/0  5  4 5 .كنميك محيط كاري منظم و هماهنگ براي خود و همكارانم ايجاد مي

  859/0  4  5 4 .گذارمبه حق افراد براي نپذيرفتن و رد كردن درمان احترام مي
  029/0  4  4 4 .اي را مورد بحث قرار دادكنم كه در آن بتوان مشكالت حرفه محيطي را ايجاد مي

  476/0  4  4 4 .توانم مشكالت بيمارم را درك كنممي
  353/0  4  4 4 .توانم مشكالت بيمارم را تعيين كنممي

  799/0  4  4 5  .گيرماي خود تصميم ميو تجارب حرفههامهارتبيماران با توجه به دانش،در مراقبت از
  005/0  4  4 4 .كنممييريزبرنامهكنم و براي مراقبت از او از بيمار مراقبت مي

  088/0  5  5 5 .كنمگذارم و از آن محافظت ميمي به حريم خصوصي افراد احترام
  890/0  5  5 5 .كنماطالعات محرمانه بيمار محافظت مياز

  271/0  5  5 5 .دهمخدماتم را محترمانه به بيمار ارائه مي
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  718/0  5  5 5 .دهمدلي خود را در ارائه مراقبت نشان مييك
  482/0  4  4 5 .كنمدر ارائه خدماتم با رعايت مساوات از منابع استفاده مي

  528/0  5  5 5  .كنم خالف اخالقيات عمل نمي
  007/0  4  4 5 .كنمي غير اخالقي را گزارش ميهايتفعال

  006/0  5  4 5  .كنم خالف قوانين عمل نمي
  036/0  4  4 5 .كنمي غير قانوني را گزارش ميهايتفعال

  012/0  5  4 5 .كنماز اسناد مراقبت و درمان به طور صحيح و كامل محافظت مي
  006/0  5  4 5 .گيرمتصميم ميهايتشده كافي و صحيح در مورد واقعآوري  بر اساس اطالعات جمع

  082/0  5  5 5  .كنماي محافظت ميي حرفههايتاز جامعه در برابر نشر اطالعات غلط درباره حرفه و فعال
  
و  يا رفتار حرفه نينشان داد كه ب رمنيآزمون اسپ جينتا

 لي، تما)=352/0rو  >001/0p( يعالقه به حرفه پرستار
 يهمبستگ )=323/0rو  >001/0p(شغل/ رشته رييبه تغ

نمره رفتار  نيانگيسنوات خدمت و م نيب. وجود داشت
وجود  يمعناداردر پرستاران شاغل ارتباط  يا حرفه

آموزش  يها گذراندن دوره نيب همچنين. )=52/0p(نداشت
 يمعناداررابطه  زيناي  ضمن خدمت و نمره رفتار حرفه

  .وجود نداشت
  

  بحث
 انيدانشجواي  رفتار حرفه سهيمطالعه مقا نيهدف از ا

و در سال آخر با  نيدر سال اول ورود به بال يپرستار
مشهد  يشاغل در دانشگاه علوم پزشك ينيپرستاران بال

سه گروه از نظر  نيمطالعه نشان داد كه ب نيا جينتا. بود
  .وجود نداشت يمعنادار يتفاوت آماراي  حرفه يرفتارها
 يها در قالب برنامه ييشدن در دوران دانشجواي  حرفه

 نيدر ا). 18(افتد مي اتفاق غيررسميو  يرسم يآموزش
 نيدر سال اول ورود به بال يپرستار انيپژوهش دانشجو

از  110(بودند  يدر سطح مطلوباي  حرفه يرفتارها يدارا
 Formal (يشدن رسم ياجتماع يدر پرستار). 135

Socialization (نيكه مدرس ييها شآموز قيطر زا 
 ريتفس نيرا چن جينتا نيا توان مي ).5(افتد مي دهند اتفاق مي

و  هيارائه شده در دوره دروس پا يها شكرد كه آموز
را به سطح  انيدانشجو نياصول و فنون توانسته است ا

برساند چرا كه اي  در مورد رفتار حرفه يقابل قبول

% 60از  شيب انيدانشجو رداي  نمره رفتار حرفه نيانگيم
رفتار  نيانگينشان داد كه م جياما نتا. هست نمره كل

  .بود 135از  107 نيدر سال آخر بال انيدانشجواي  حرفه
 اي مطالعه نشان داد كه نمره رفتار حرفه نيا جينتا

سال اول  انيدر سال آخر نسبت به دانشجو انيدانشجو
 انيدانشجو. را نشان نداده است يمعنادار رييتغ ينيبال

در سال  يو كارورز يكارآموز يپس از گذراندن واحدها
فرهنگ و رفتار  تأثيرتحت  يتر بيش زانيآخر به م

 ياجتماع .رنديگ مي قرار ينيبال يها در محيط يسازمان
 قياز طر) Informal Socialization( غيررسميشدن 

مانند مشاهده رفتار پرستاران،  ياتفاق يها يريادگي
 اتفاق رانيو مد نيمباحث پرستاران، مدرس دنيشن
اكثر پرستاران اتفاق نظر دارند كه تجارب  افتد، مي

اغلب قدرتمندتر و به  غيررسميشدن  ياجتماع
در ). 19و9(است يشدن رسم يتر از اجتماع يادماندني

» و عمل هيشكاف نظر«به مساله  ديبا جينتا نيا ريتفس
به طور كلي به فاصله آنچه دانشجويان در . پرداخت

ي واقعي كاري ها گيرند و آنچه درمحيط مي كالس فرا
اطالق » شكاف بين نظريه و عمل«كنند  مي تجربه

بين نظريه و عمل پيامدهاي  شكاف). 21و20(شود مي
منفي آن بر  تأثيراولين . دمتعددي براي پرستاري دار

. دانشجويان پرستاري استاي  روند اجتماعي شدن حرفه
دانشجويان به شكل عملكرد مبتني اي  اگر رفتارهاي حرفه

 شدن آنهااي  ريزي نشود موجب غيرحرفه بر نظريه پايه
مانع اي  حرفه داردهايفاصله گرفتن از استان. گردد مي
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يكي از مشكالت ). 22(گردد مي رشد عملكرد پرستاري
صله بين آنچه آموزش باليني در كشور ما وجود فا

كنند  مي گويند و آنچه عمل مي مدرسين باليني
دهد مدرسين باليني  مي مطالعات نشان). 26و23(است
ي باليني، پر ها ين استرس خود را در كارآموزيتر بزرگ

). 27(دروس نظري و عملي شناسايي كردند لهكردن فاص
اي  لعه هم نشان داد كه نمره رفتار حرفهمطا نيا جينتا

اي  سال آخر نسبت به نمره رفتار حرفه انيدانشجو
نداشته  يمعنادارتفاوت  ينيسال اول بال انيدانشجو

 تفاوت بين آنچه دانشجويان در كالس آموزش. است
كنند موجب بروز  مي بهبينند با آنچه در بالين تجر مي

ي التحصيل فارغدر هنگام ) reality Shock(شوك واقعيت 
بر اي  تواند اثرات فلج كننده مي اين شوك. شود آنان مي

آن كاهش  جپرستاران تازه كار داشته باشد كه از نتاي
موجب تضعيف  تواند مي عالقه به حرفه است و در نتيجه

نشان داد كه  لعهمطا نيا جينتا). 28(حرفه پرستاري گردد
سال آخر  انير دانشجود يعالقه به حرفه پرستار زانيم

 نيا. بود تر كم يمعناداربه طور  گرينسبت به دو گروه د
 شيموضوع باشد كه با افزا نيادهنده  نشان تواند يم جينتا

با  انيدانشجو تر بيش ييو آشنا ليتحص يها سال
كار عالقه  يواقع طيموجود در مح يها يتواقع
به  ليكرده و تما داينسبت به حرفه كاهش پ انينشجودا

  .است افتهي شيترك حرفه در آنها افزا
و اي  نمره رفتار حرفه نيمطالعه نشان داد كه ب نيا جينتا

 نيب يوجود نداشت از طرف يمعنادارسابقه كار ارتباط 
آموزش ضمن خدمت و نمره رفتار  يها گذراندن دوره

 امر نيا. وجود نداشت يمعناداررابطه  زيناي  حرفه
ضمن  يها شآموز يعدم اثربخشدهنده  نشان تواند مي

. پرستاران شاغل باشد يا رفتار حرفهارتقاي خدمت در 
ضمن خدمت  يها شكه آموز دهد يمطالعات نشان م

 نياز جمله ا. و اجرا هستند يريز برنامهدر  يصينقا يدارا
ي ها توان به كاربردي نبودن محتواي دوره مي مشكالت

خسته آموزشي و تأكيد صرف آن بر مطالب تئوري 

يادگرفته  يها مهارتو  ها شكاربردي نبودن دان كننده،
شده در چارچوب نيازهاي شغلي فراگيران و عدم توانايي 

، )29(در تغيير نگرش فراگيران نسبت به كار ها اين دوره
در اغلب  رانيفراگ يآموزش يازهايعدم توجه به ن

، وجود انگيزه كسب )30(ارائه شده يآموزش يها دوره
افزايش حقوق و در نتيجه  و مدرك براي ارتقاي شغلي

تواند از اين  مي كافي فراگيران به دانشي كه وجهعدم ت
حاصل شود و اطمينان نسبي فراگيران از كسب  ها دوره

  . اشاره كرد) 29(ها مدرك الزم پس از طي اين دوره
به حرفه  يعالقمند كه دهد مي مطالعه نشان نيا جينتا

از  تر كم ينيدر سال آخر بال انيدر دانشجو يپرستار
در  يپرستار انيبود دانشجو ينيسال اول بال انيدانشجو

كه  شوند مي مواجه ييها شخود با چال ليدوره تحص
. است يحرفه پرستار تياز آنها در ارتباط با ماه يبرخ

كه گاه  ها مراقبت يبرخ انجام كه دهد مي مطالعات نشان
از عوامل  يكياست  نديناخوشا انيدانشجو براي

). 31(است يبه ترك حرفه پرستار ليو تما يتينارضا
از  گريد يكيشكل گرفته در جامعه اي  حرفه ريتصو

 يپرستار انيدر پرستاران و دانشجو يتيعوامل نارضا
 ازيكرده از ن ليافراد تحص ياهگ يدر جامعه ما حت. است

اشتغال در حرفه  يبرا يدانشگاه التيبه داشتن تحص
 انيدانشجو تر كمعالقه ). 26(اطالع هستند يب يپرستار

سال  انينسبت به دانشجو يسال آخر به حرفه پرستار
در  انيدانشجو يياز عدم توانااي  نشانه نتوا مي را اول
به . دانستآنها  يرو شيپاي  حرفه يها شچال تيريمد

 ليسال آخر تما انيدانشجو يمعناداركه به طور اي  گونه
سال اول  انيبه ترك حرفه نسبت به دانشجو يتر بيش

 ياست كه اجتماع نيكه وجود دارد ااي  نكته ).32(اند داشته
از انتقال دانش و مهارت،  شيب يزيچاي  شدن حرفه

كند و  مي را فراهم يو گسترش پرستار شرفتيپ طيشرا
به هرحال  .)19(حرفه است كيناميو د اتيحفظ ح ديلك

 شدن توسط آموزش شكل ياجتماع ندياز فرآ يبخش
 ،يفكر نهيبه توسعه زم يآموزش پرستار. رديگ مي
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و گسترش  ياخالقاي،  حرفه يها شارز حيتصح
آموزش باليني ). 18و1(كنند مي كمك يشغل يها يآگاه

 ققينهاي اخير مورد توجه خاص مح اثربخش در سال
 حعدم ارتباط صحي). 35تا33(است پرستاري قرارگرفته

شكاف  تيموجب تقو ينيو بال يسسات آموزشؤم نيب
عوامل ). 36(شود مي يو عملكرد در پرستار هينظر نيب

دارند كه  تأثيري باليني ها شمتعددي بر اثربخشي آموز
 ايفا نهيدر اين زم يكليد نقشي دراين ميان مدرسين باليني

 نيكه مدرس دهد مي مطالعات نشان). 37و27(دكنن مي
به  انيدانشجو دگاهياز داي،  حرفه هيروح يدارا ينيبال

 نيا. شوند مي اثربخش شناخته ينيبال نيعنوان مدرس
 ان،يدانشجو يبرا يريادگيبا لذت بخش كردن  نيمدرس

الگو  كينقش  يفايو عملكرد و ا يتئور نيب ونديپ جاديا
 يها شكنند كه چال مي به آنها كمك انيدانشجو يبرا

 نيچن). 31(ندينما تيريرا مد يبا حرفه پرستار مرتبط
 ،يريادگيقادر هستند با جذاب كردن  ينيمدرس

 تيترب تيدانشجويان اثربخش و با صالح
  ).38و37و27و22(كنند

از روش خود گزارشي جهت ارزشيابي رفتار  استفاده
گرچه . محدوديت مطالعه حاضر بود ان،يدانشجواي  حرفه

نظير ارزيابي  ي متعددها شمنابع متعدد به وجود رو
با اند  توسط همكاران، مربيان و سوپروايزرها اشاره كرده

يا  ودهي  اين حال استفاده از روش خود گزارش
ي معتبر ها شارزشيابي توسط خود را نيز جزء رو

حال استفاده از  با اين .اند گرايي ذكر كرده اي بررسي حرفه
 به اطالعات غنيامكان دستيابي ،ي تلفيقي ارزيابيها شرو

جهت  كسانياستفاده از ابزار  .دتر را فراهم خواهد كر
 و پرستاران شاغل انياي دانشجو رفتار حرفه يبررس
جا كه  از آن .پژوهش بود نيا هاي يتمحدود گرياز د نيز

پنهان و  كولوميرواي تحت تأثير ك گيري رفتار حرفه شكل
 انياي پرستاران و دانشجو شدن حرفه ياجتماع نديفرا

 يفضا يتوانند دارا مختلف مي يها دانشگاه ونيزاست، 
تأثيرگذار  گفت شيمتفاوت باشند كه بر موارد پ يسازمان

  .نيست يها دانشگاه ريبه سا ميقابل تعم جينتا نيباشد، ا
  

  گيري نتيجه
بود مطلب اين دهنده  مطالعه نشان نيا جيبه طور كلي نتا

ي اول تحصيل دانشگاهي خود ها دانشجويان در سالكه 
شدن در اي  موفق به كسب درجات خوبي از حرفه

ي آخر ها سال در در حالي كهپرستاري شده بودند 
دوره تحصيلي خود نه تنها پيشرفتي در اين زمينه 

زمينه طي كرده  ايناند، بلكه روند پسرفت را در  نداشته
ل اول آموزش خود دانشجويان پرستاري در سا. بودند

 در حالي كهبا محيط باليني واقعي سر و كار نداشته 
دانشجويان سال آخر اكثر زمان تحصيل خود را در اين 

است كه دانشجويان  ها در اين محيط ،گذرانند مي ها محيط
با واقعيات موجود حرفه خود روبرو شده و مواردي 

 شكاف بين تئوري و عمل، كمبود استقالل عمل در نظير
رسمي و ارتباط ريشدن غ يحرفه پرستاري، اجتماع
كنند  مي تيم درمان را تجربه يپرستاران با ساير اعضا

 جامعه نسبت به حرفه پرستاريو نظر واقعي  و به درك
ن پرستاري التحصيال فارغكه داشتن  جا آناز . برند مي  پي

حرفه ارتقاي باال نقش بسيار مهمي در اي  حرفهبا رفتار 
 ،شدن را دارداي  كردن اين رشته در مسير حرفهو طي 

محيط باليني و  مؤثرلذا بايد با تمهيداتي از قبيل ارتباط 
ارتقاي ي آموزش مداوم جهت ها هآموزشي، اجراي برنام

پرستاران شاغل به عنوان الگوي مجسم اي  رفتار حرفه
ساز و كارهايي جهت باال بردن  يدانشجويان، اجرا

ي مديريتي ها مهارتارتقاي استقالل عمل پرستاران، 
 ،جايگاه پرستاري در جامعهارتقاي مديران پرستاري و 

انشجويان داي  رفتار حرفهارتقاي در جهت  مؤثرگامي 
  . پرستاري و پرستاران برداشت

  
  قدرداني

مشهد با  يپژوهش طرح مصوب دانشگاه علوم پزشك نيا
از  دانند يپژوهشگران بر خود الزم م. است 910588 كد
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مطالعه  نيو پرستاران شركت كننده در ا انيدانشجو
ارزشمند  ياز همكار نيهمچن. ندينما يقدردان تشكر و

 يجناب آقا ياستان خراسان رضو يپرستار ريمد

سركار خانم  تيريمد نيو كارشناسان محترم ا يمحمود
تشكر و  يكيكانيركار خانم تكتم مو س يحوا عبدالله
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Comparison of Nursing Students’ Professional Behavior to Nurses 
Employed in Mashhad University of Medical Sciences 
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Hemmati4, Fatemeh Hajiabadi5, Seyed Reza Mazlom6, Habibollah Esmaily7 
 

Abstract 
 
Introduction: An important part of nurse’s professional behavior forms during academic education and 
develops throughout professional career. Therefore comparing professional behavior of freshmen and 
seniors at graduation with that of nurses can illustrate the formation and development of professional 
behavior at the time of formal and informal nursing education. This study was conducted to compare 
professional behavior of nursing students to that of nurses employed in Mashhad University of Medical 
Sciences. 
Methods: In this descriptive cross-sectional study of trend type, study population included all freshmen and 
senior nursing students of school of nursing and midwifery in Mashhad University of Medical Sciences as 
well as nurses employed in hospitals affiliated to this university in year 2011 (n=322).  Professional 
behavior of these students and nurses was assessed using modified “nursing student professional behavior” 
questionnaire of Goze. The validity of the questionnaire was confirmed using content validity index and its 
reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. Data was analyzed using descriptive statistics, 
Kruscall-Wallis, and Spearman correlation coefficient. 
Results: 72 freshman students of clinical nursing (64%), 40 senior nursing students (35%), and 322 nurses 
formed the sample. The mean score of professional behavior of freshman students was 110/3±17.3 out of 
total score of 135 and this mean score was 107±12/8 for senior nursing students and 109±12/6 for clinical 
nurses. The result of Kruscall-Wallis test showed no significant difference among these three groups 
(p=0.2). 
Conclusion: Although basic nursing educations prior to clinical education has lead to development of a 
desirable level of professional behavior in junior nursing students, development of these behaviors did not 
have an appropriate trend among senior students and employed nurses. Further studies using other ways of 
assessment are needed to assess nursing students and clinical nurses' professional behavior considering 
factors promoting professional behavior.  
 
Keywords: Nursing student, nurse, professional behavior, nursing education. 
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