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 مقاله پژوهشی 

 

 انیدانشجو یانقش دانشگاه در توسعه تعهد حرفه نییالگو جهت تب یطراح

 یپرستار

 

 یاختر جمال ،یجعفر وشی، پر*انیقورچ یماندانا آرش، نادرقل

 

 

 چكيده

پرستاران  تیو تربمی باشد گذار تأثیرای رفتار حرفهعملکرد و  یبر خروج میبه طور مستق یتعهد درحرفه پرستار این کهبا توجه به مقدمه: 

در ای بر توسعه تعهد حرفه ؤثرم یعوامل دانشگاه نییلذا پژوهش حاضر با هدف تب ،است هاهدانشگا یهاتیمأموراز  یکیمتعهد و ماهر 
 شد. نجاما یپرستار انیدانشجو

 ی باشرررد.م یلیتحل یفیتوصررری محتوا و در بخش کم لیتحل یفیدر بخش ککه  یک مطالعه آمیخته اسرررت پژوهش حاضرررر: هاشرو

ستان نفر از مدیران 20 یفیبخش ک دری آماری هانمونه ضای بخش و البرز  اضیف یهابیمار سالمی واحد  علمیهیأتو اع شگاه آزاد ا دان
ستارینفر از  305 یکم بخش درانتخاب و  مندهدفگیری نمونهروش کرج بودند که به  شجویان پر شگا دان سالمی  آزاد هدان کرج  واحدا

مصرراحبه نیمه سرراختار یافته و  هاابزار گردآوری دادهشرردند. رد مطالعه وا 1400 تا 1399 یهاسررا در  بودند که به روش تصررادفی سرراده
 گردید.ل یتحل و هیتجز Smart pls3 و maxqda 2020 یاهافزارتوسط نرم هاساخته بود که دادهمحققپرسشنامه 

که  دیاستخراج گرد یو آموزشای نهیدر دو بعد زمای بر تعهد حرفه مؤثر ی، عوامل دانشگاههاداده یمحتوا لیپس از مصاحبه و تحلنتايج: 

 لیتحل یتأییدو  یاکتشاف یعامل لیحاصل از پرسشنامه با روش تحل یهاساخت پرسشنامه به کار گرفته شد. داده یبرا یبه عنوان چارچوب
 قرار گرفت. یقو ینیبشیپ و نییخوب با قدرت تع اریبس یدر دسته الگوها ییو روا ییایپا تأییدو  یابیکه پس از ارز شد یو الگو طراح

بخش  ،ندهیآ یاحرفه ندگیز ایبرها آن دنکر دهماو آ ننشجویادا بیندر  یاتعهد حرفه  صوآموزش ا این کهبا توجه به گيري: نتيجه

 رانیمد نظر مد یآموزش یهایریزبرنامهدر  یتواند به عنوان چارچوبمی شده یطراح یالگو نیبنابرا است هاهدانشگا تیمسؤولاز  یمهم
 .ردیقرار گ

 

 .ایحرفهدانشجویان پرستاری، تعهد ، دانشگاه، الگوی كلیدی: هاهواژ
 180 تا 171 (:24)22؛ 1401 مرداد پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 
مقدمه 

ای حرفه یایدن یثباتیو ب یاقتصاد عیبا تحوالت سر

                                                 
انشکده د ،یآموزش تیری)استاد(، گروه مد انیقورچ یدکتر نادر قلنویسنده مسؤول:  *

. انریتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یو اقتصاد، واحد علوم و تحق تیریمد
naghourchian@yahoo.com  

و اقتصاد، واحد علوم و  تیریدانشکده مد ،یآموزش تیریمد یدکتر یآرش، دانشجو ماندانا

(؛ mandana_arash@yahoo.com. )رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یتحق

شود نمی دغدغه مدیران تنها به جذب نیروی انسانی ختم

(. تعهد 1است) شرویمتعهد و پ ییروهایبلکه هدف داشتن ن

و اقتصاد، واحد  تیریدانشکده مد ،یآموزش تیری(، گروه مداری)دانش یجعفر وشیدکتر پر

(؛ دکتر pjaafari@yahoo.com. )رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یعلوم و تحق

 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک ،یاجتماع ی(، گروه پزشکاری)استاد یاختر جمال

 (akhtar_jamali2000@yahoo.com. )رانیتهران، ا ران،یا یدرمان

 24/3/1401، تاریخ پذیرش: 17/3/1401، تاریخ اصالحیه: 25/2/1401مقاله:  تاریخ دریافت
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و  یدر حوزه منابع انسان یاحرفه یهاتیاز صالح یکی

عامل رقابت در  نیترمهم( که به عنوان 2)است تیریمد

نقش ای حرفه یشناخته شده و در بروز رفتارها هاانسازم

 ،یو اخالق یالزامات قانون تیشامل رعا .(3دارد) یاساس

(. 2)است حرفه یهاشو اعتقاد به اصول و ارز هاهیرو

بخش نیروی انسانی در  نیترتقریبا در تمام کشورها عمده

 تخدما و ارائه دهندینظام سالمت را پرستاران تشکیل م

سالم از  یاجامعه جادیو ا تیفیسطح ک نیدر باالتر

 (.4است) یپرستار حرفه یهاترسال

به اهداف و  یپرستاران اعتقاد قودر ای حرفه تعهد

 است در حرفه تربیشتالش  یحرفه و اراده برا یهاشارز

گردد و به عنوان می که منجر به ارتقا و توسعه در حرفه

و  هاتمراقب تیفیسبب بهبود درک یمنبع کنترل درون کی

در  یماندگار شیو افزاای حرفه یخدمات، کاهش خطاها

 ینهدنهامتعهد و  نیمتخصص تی(. ترب5شود)می حرفه

 دنکر دهماو آ ننشجویادا بیندر  یاحرفه لصوا دنکر

 تیمسؤولاز  یبخش مهم ندهیآ یاحرفه ندگیز ایبرها آن

 در تعامل و مدرسین طریق ازکه  است هاهدانشگا

 به دانشجو انتقال داده ینیو بال یآموزش یهامحیط

و  یاپرستار حرفه دی(. با توجه به کمبود شد6شود)می

کننده  نییجهان و نقش تع یمتخصص در اکثر کشورها

 یدر نگهداشت افراد در حرفه و بروز رفتارها یاتعهد حرفه

توجه پژوهشگران به تعهد جلب شده  منیو ا یاحرفه

نقش دانشگاه در  تیمطالعات انجام شده به اهم .(7است)

نموده است به  اشاره یپرستاردر  یاتوسعه تعهد حرفه

بر در پژوهش خود  و همکاران ییآقا که جعفر یطور

تعهد  نیادیبن یهاشو ارز میمفاه یبرخ یریگشکل

و نقش تعهد از خانواده و پرورش آن در دانشگاه  یاحرفه

 یهاطیدر مح یارحرفهیغ یاز بروز رفتارها یریدر جلوگ

 ینجسو روان نیداشتند و به تدو تأکید ینیو بال یآموزش

(. 8در پرستاران پرداختند) یاپرسشنامه تعهد حرفه

بروز  نیدر مطالعات خود ب نژاد و همکارانصادق

 یپرستاران، همبستگای و تعهد حرفهای حرفه یرفتارها

تعهد  شیو ذکر کردند که با افزا افتندی دارامثبت و معن

 ابدیمی بهبود زیآنان نای پرستاران عملکرد حرفهای حرفه

ای حرفه یهاشارتقا ارز یبرا یتربیش زهیانگ پرستارانو 

 قصد ترک حرفه ترکمو  افتهیای و مشارکت حرفه

 (.9کنند)می

 انی( نمره تعهد دانشجوWang & Yu) ویپژوهش وانگ و  در

به طور قابل  یآموزش یهابعد از حضور در برنامه یپرستار

 جینتا نیهمچن .(10)افتیو بهبود  شینسبت به قبل افزا یتوجه

 شی( و همکاران نشان داد که با افزاDuranپژوهش دوران )

 شیافزا ادر آنه یپرستاران، تعهد و توانمند التیسطح تحص

 زین ( و همکارانOzkanمطالعات اوسکان ) جینتا .(11)ابدیمی

حرفه از  یدر اعضا یاداشت که تعهد حرفه تأکیدامر  نیبر ا

 نیبا تدو توانیو م شودیم جادیا لیدوران تحص

تعهد در آنها  شیباعث افزا یمناسب آموزش یهایاستراتژ

 (.12شد)

بر رشد تعهد  هیانجام شده و با تک یهاشتوجه به پژوه با

جهت  یجامع و علم ییدر دانشگاه تاکنون الگوای حرفه

 انیدر دانشجو یانقش دانشگاه بر تعهد حرفه نییتب

پژوهش با توجه به  نیا الذارائه نشده است،  یپرستار

 یدر پرستاران و نقش اساس یاضرورت وجود تعهد حرفه

تعهد  یو ارتقا جادیدر ا یآموزش عال ستمیس ییبناریو ز

و جذب و  منیعملکرد ا تیفیآن در ک تأثیرو ای حرفه

با  یو درمان یبهداشت یهاستمینگهداشت پرستاران در س

 یجامع از عوامل دانشگاه ییالگو یو طراح ییهدف شناسا

دانشگاه  یپرستار انیدر دانشجو یابر تعهد حرفه مؤثر

در  هشگروپژشده است و  انجام کرجواحد  یآزاد اسالم

 ارگذتأثیر یهاهمؤلفابعاد و  تا ستا دصددر تحقیق ینا

را  یپرستار انیدر دانشجو یابر تعهد حرفه یدانشگاه

و موارد استخراج شده را به  ودهنم شناساییو  سیربر

 رانیمد یجامع جهت استفاده راهبرد یالگو کیصورت 

 کند. یابیو ارز یطراح

 

 هاشرو
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 یفیدر بخش ک که است آمیختهیک مطالعه  پژوهش حاضر

 می باشد. یلیتحل یفیتوص یمحتوا و در بخش کم لیتحل

 یحرفه پرستار رانیمد نیاز ب یفیدر قسمت ک هانمونه

بخش تهران  اضیالبرز کرج و ف یهابیمارستانشاغل در 

دانشگاه آزاد  یدانشکده پرستار علمیهیأت یو اعضا

 انیاز دانشجو یواحد کرج و در بخش کم یاسالم

 یهاسال یدر ط جواحد کر یدانشگاه آزاد اسالم یپرستار

 انتخاب شدند. 1400تا  1399

و  مندهدفبه صورت  هاپژوهش نمونه یفیبخش ک در

 علمیهیأت یو اعضا رانیمد نیاز ب هاتازمان اشباع داده

بودند  ینیحداقل پنج سال سابقه کار بال یتمام وقت که دارا

به شرکت در پژوهش را داشتند انتخاب شدند و  لیو تما

ت و عدم سؤاالپاسخ ندادن به  هاخروج نمونه یهامالک

از  هاهداد یگردآور یبـود. برا یبـه ادامه همکار ـلیتما

ت سؤاالاستفاده شد که  افتهیساختار مهیمصاحبه ن

 ینوتدپژوهش  نهیشیو پ تبیااز اد دهستفاا بامصاحبه 

ادامه داشت. در  هاهتا زمان اشباع دادگیری و نمونه دیگرد

مصاحبه به اشباع  17پژوهشگر با  هاانجام مصاحبه یط

از صحت کار، انجام  نانیاطم یبرا یول دیرس هاهداد

نفر ادامه داد. برای انجام مصاحبه  20مصاحبه را تا 

کنندگان به تمام شرکت یت و اهداف پژوهش براسؤاال

از قبل ارسال و زمان مصاحبه به آنان  کیصورت الکترون

 .دیگردیم یادآوری

 کباریو  دیکشیطول م قهیدق 45تا  30مصاحبه حدود  هر

. دیگردمی ضبط هانمونه یکتبشد و با اجازه می انجام

مصاحبه در مـورد درک شرکت کنندگان  یپژوهشگر درط

تعهد و  جادیو نقش دانشگاه در اای از تعهد حرفه

 انیکرد و در پامی سؤالو استمرار آن  شیافزا یهاکارراه

 یگریکه چنانچه نظر د دیگردیدرخواست م ناناز آ جلسه

حاصل  یهاهداد ریو تفس لی. جهت تحلندیدارند اضافه نما

 نیمحتوا استفاده شد که در ا لیاز مصاحبه از روش تحل

پژوهشگر به  توسطبار  چندین مصاحبهها متما متن یندافر

 میبه مفاه یو پس از درک مفهوم اصل شدیم دهیدقت شن

شد، سپس می باز داده ای هیاول یکدها وعمـرتبط با موض

 نظراز  هـک یاهیاول یکدها ،یمحور یدر مرحله کد گذار

و  یستهبندد طبقه یکدر  نددبومشابه  یکدیگر اب یمفهوم

صحت و تناسب کدهای  ی. بررسشدندیم ینام گذار

کنندگان در استخراج شده توسط دو نفر از مشارکت

 انجام ،آشنا بودند یفیمصاحبه که با روند پژوهش ک

از صحت و استحکام پژوهش از  نانی. جهت اطمدیگردمی

 (Lincoln&Guba)و گوبا  نکولنیچهارگانه ل یارهایعم

اول برای اعتبار  اریکه طبق مع بیترت نیاستفاده شد، به ا

مناسب  یهاهپژوهش تالش شد تا با توجه به هدف از نمون

در  هاهو داد دیجهت شرکت در پژوهش دعوت به عمل آ

 رییپذنانیاطم تیشوند. قابل آوریجمع یکاف مانمدت ز

در  یتکرار یبود که با استخراج کدها اریمع نیدوم

 یریپذتأیید تیقابل اریمع نیبدست آمد. سوم هامصاحبه

به آن تمام مراحل انجام پژوهش به  دنیرس یبود که برا

مورد  یبعد یهاشثبت شد تا در پژوه قیصورت دق

چهارم بود که جهت  اریانتقال مع تیل. قابردیاستفاده قرار گ

گیری تنوع در نمونه نیتربیشاز  یژگیو نیبه ا یابیدست

 (.13استفاده شد)

پژوهش با توجه به استفاده از روش معادالت  یبخش کم در

از قاعده  هاحجم داده نییالگو در تع یجهت طراح یساختار

پرسشنامه  هیهر گو ینمونه به ازا 15و تعداد  یسرانگشت

شدند.  نیینفر تع 305 هاهتعداد نمون تیاستفاده شد که در نها

 یپرستار انیدانشجو نیساده از ب یبه روش تصادف هاهنمون

 ینیبال طیسال سابقه حضور در مح کیکه حداقل  8تا  5ترم 

به شرکت در پژوهش بودند انتخاب شدند.  لیرا داشتند و ما

ت سؤاالخروج پاسخ نـدادن به  یهامالک زیقسمت ن نیا در

 هاهداد یبـود. جهت گردآور یبـه ادامـه همـکار ـلیو عدم تما

 یانهیپنج گز کرتیل فیاز پرسشنامه محقق ساخته در ط

را در دو بعد  یابر تعهد حرفه مؤثراستفاده شد که عوامل 

پرسشنامه بر اساس  نی. ادیسنجیم یو آموزش یانهیزم

 یفیانجام شده در بخش ک یهاهپژوهش و مصاحب نهیشیپ

پرسشنامه، از طرح  ییایپامحاسبه  یاستخراج شده بود. برا
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که بدین منظور  دیگردآزمون استفاده  یمقدمات یاجرا

 یدرون یو همبستگ عیتوزها نفر از نمونه  30 نیپرسشنامه ب

 نیب یقو یاز همبستگ یحاک جهیکه نت دیآن محاسبه گرد

صوری و  ییروا دییتأو جهت  سواالت پرسشنامه بود

 نفر از صاحبنظران 8از پانل متخصصان شامل  ییمحتوا

پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفته  یفیکه در مرحله کحرفه 

مؤلفه  20ها مصاحبه یمحتوا لیتحل در .بهره گرفته شد بودند

بعد استخراج شد که مبنای کار محقق برای طراحی  2در 

به  هاهداد یپس از جمع آور(. 1پرسشنامه قرار گرفت )جدول 

 یهاهمؤلف تأییدبودن حجم نمونه و  یکاف نییمنظور تع

استفاده شد که  یاکتشاف یعامل لیاستخراج شده از روش تحل

را  یاز همبستگ یو سطح قابل قبولگیری نمونه تیکفا ج،ینتا

 (.2نمود )جدول  تأیید

جهت انجام پژوهش کد  یمالحظات اخالق تیمنظور رعا بـه

و قبل  (IR.IAU.K.REC.1399.007)دیاخالق کسب گرد

روند پژوهش و محرمانه بودن  هاهداد یآوراز جمع

آگاهانه به  تیداده شد و رضا حیتوض هاهاطالعات به نمون

 نیتمام مراحل ا گرفته شد. در هاهاز نمون یصورت کتب

 یبودند و خروج در پژوهش تا انتها هاهپژوهش تمام نمون

 صورت نگرفت.

حاصل از مصاحبه از  یهاهداد یامحتو لیتحل جهت

حاصل  یهاداده لیو تحل هی، تجزmaxqda 2020افزار نرم

از  یو استنباط یفیتوص یی آمارهاشرواز پرسشنامه با 

و به  SPSS ( IBM,Armonk,NY, USA) 26-افزارنرم

و آزمون الگو از روش معادالت ساختاری  یمنظور طراح

 .دیاستفاده گرد Smart PLS3و با نرم افزار 

 

 نتايج

 یفیدر بخش ک یآمار یهاهنمون شناختیجمعیت ـعیتوز

نفر  2نفر زن،  15نفر مرد و  5 ،نمونه 20نشان داد که از 

 یلیمدرک تحص ینفر دارا 18و  یمدرک دکتر یدارا

نفر از  12و  علمیهیأتنفر عضو  8ارشد و  یکارشناس

 سال 40/21±92/3 یتجربه کار نیانگیشاغل و با م رانیمد

 .بودند

 یدر بخش کم یآمار یهاهنمون یشناختتیجمع عیتوز

نفر مرد و  71 ،نفر دانشجو 305پژوهش نشان داد که از 

 سال 53/21± 83/2 یسن نیانگینفر زن بودند و در م 234

 8( بودند و درترم %6/82مجرد ) نیتربیش و داشته قرار

 .کردندی( م%2/28) لیتحص

نفر  208 یلیبه رشته تحص انیعالقه دانشجو یبررس در

خود را با عالقه انتخاب کرده و  یلی( رشته تحص%68/2)

 داشتند. تی( از حرفه خود رضا%7/75نفر ) 231

بعد استخراج  2ه در مؤلف 20 هامصاحبه یمحتوا لیتحل در

شدند که مبنای کار محقق برای طراحی پرسشنامه و الگو 

با استفاده از آزمون  که (1)جدول پیشنهادی قرار گرفتند 

و شاخص  یعامل اکتشاف لیدر تحل نیاولک - ریما -زریکا

با و  حاصل شد نانیحجم نمونه اطم تیاز کفا 70/0از  تربزرگ

 سیبودن ماترآزمون بارتلت و گزارش مقدار خی دو مناسب 

ساختار  ییبرای شناسا یعامل لیجهت تحل هاهیهمبستگی گو

 (.2داده شد )جدول  صیالگو، مناسب تشخ

 

 پرسشنامه محقق ساخته یهاهیگو tو آماره  یبار عامل :1 جدول

 یدارمعناسطح  t آماره یبارعامل هیگو ابعاد

زم
ل 

وام
ع

ی
ا نه

 ی

 < 000/0 102/84 955/0 سن 1

 < 000/0 209/25 842/0 جنسیت 2

 < 000/0 316/174 972/0 تاهل تیوضع 3

 < 000/0 445/130 964/0 انیدانشجو یلیترم تحص 4

 < 000/0 888/28 850/0 با عالقه یانتخاب رشته پرستار 5
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 < 000/0 871/48 946/0 یاز حرفه پرستار تیرضا 6

مل
وا

ع
 

ش
وز

آم
 ی

 < 000/0 242/180 989/0 یپرستار یعلم اتیه یاعضا یتوانمند ساز 7

 < 000/0 572/149 986/0 یحرفه پرستار یارزشهامشخص نمودن اهداف و  8

 < 000/0 953/361 993/0 ینقش در حرفه پرستار یالگو جادیا 9

 < 000/0 881/171 984/0 یپرستار انیکردن مفهوم تعهد در دانشجو نهینهاد 10

 < 000/0 404/94 981/0 و مادام العمر دیبررکا ،شیزموآ یها برنامه ینوتد 11

 < 000/0 961/95 978/0 یدر جهت ارتقا حرفه پرستار یپژوهش یها تیاولو نییتع 12

 < 000/0 010/126 984/0 جامعه یازهایمتناسب با ن ینمودن حرفه پرستار یتخصص 13

 < 000/0 782/58 937/0 های مناسب و آسان ارتباط دانشجو با استاد هیرو نییتع 14

 < 000/0 571/52 948/0 و متعهد یهای علم تیتوجه دانشگاه به جذب ظرف 15

 < 000/0 227/120 987/0 یپرستار انیدانشجو یابیاصالح نظام ارز 16

 < 000/0 829/51 967/0 به صورت کاربردی ینیبرگزاری دوره های کارآموزی بال 17

 < 000/0 758/21 835/0 و متعهد ماهر ی پرستارانلیفارغ التحص شیافزا 18

 < 000/0 041/54 955/0 ایحرفه تعهد در پنهان یآموزش یبه برنامه ها توجه 19

 < 000/0 177/36 940/0 یپرستار یدانشکده ها نیهای مشترک ب ییبرگزاری گردهما 20

 

 ین بارتلتلکیر و اواآزمون کایزر م :2جدول 

 961/0 یریگ نمونه تیشاخص کفا

 144/11408 خی دو

 91 یآزاد درجه

 >0001/0 یدارامعن سطح

 

از دانشجویان و انجام تحلیل  هاهداد آوریجمعپس از 

 یطراح (1)شکل  یینها یمرتبه دوم الگو یتأییدعاملی 

 t ری( و مقاد>7/0) هاگویه یکه با توجه به بار عامل دیگرد

( مشخص شد که <000/0) ی( و سطح معنادار>96/1)

پژوهش بر تعهد  نیبه دست آمده در ا یهاهمؤلف یتمام

(، 1)جدول  هستند مثبت و معنادار تأثیر یدارا یاحرفه

 یتأیید یعامل لیبا استفاده از تحل یینها یبرازش الگو

انجام  یو کل یدرون ،یرونیمرتبه دوم در سه مرحله ب

 گراهم ییشاخص و روا ییایپا ،یرونیگرفت. در برازش ب

 یقرار گرفت که با توجه به مقدار آلفا یبررسو واگرا مورد 

هر  یبرا یبیترک ییایپا بی( و مقدار ضر>7/0) اخکرونب

 تأیید یی( پایایی الگو نها>4/0) ی( و بار عامل>7/0سازه )

 شد.

( و >5/0) انسیوار نیانگیاز م گراهم ییروا یبررس در

فورنل و الرکر استفاده  اریواگرا از مع ییروا یجهت بررس

پژوهش از  یبه دست آمده الگو جیشد که با توجه به نتا

 قرار گرفت. تأییدمورد  زیو واگرا ن گراهم یینظر روا

 بیارضری، معt یاز اعداد معنادار یبرازش درون جهت

 نیب صحت رابطه و استفاده شد بینپیشو تناسب  نییتع

 بر آن با توجه به مؤثرو عوامل  یاو تعهد حرفه هاهساز

( >67/0) نییتع بیشد و با توجه به ضر تأیید t زانیم

 اریو با استفاده از مع یشده در تمام ابعاد قو یطراح یالگو

 یهاهالگو در ساز ینیبشی( قدرت پ>35/0) نیبشیتناسب پ

 شد. یابیارز یزا قودرون

مربعات  نیانگیم شهیاز شاخص ر یبرازش کل جهت

 ییشاخص در الگو نها زانی( استفاده شد که م<08/0)

 (.3)جدول  دیگرد نییخوب تع اریپژوهش بس
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 مرتبه دوم یتأیید یعامل لیالگو در تحل یابیارز یهاشاخص :3 جدول

 هاشاخص یرونیب برازش یدرون برازش یکل برازش

 نیانگیم شهیر

 مربعات

 تناسب

 بینپیش

 شاخص ییایپا گراهم ییروا واگرا ییروا نییتع بیضر

 ییایپا انسیوار نیانگیم الرکر و فورنل

 یبیترک

 یآلفا

 کرونباخ

 ابعاد

051/0 745/0 

668/0 

938/0 

776/0 

923/0 

963/0 

853/0 

926/0 

972/0 

994/0 

965/0 

994/0 

 آموزشیای زمینه

 

 
 ایحرفه تعهد توسعه بر مؤثر یدانشگاه عوامل یینها یالگو :1شکل 

 

 بحث

در  یعوامل دانشگاه تأثیرپژوهش و  جیبا توجه به نتا

 یو نقش تعهد در بروز رفتارهاای توسعه تعهد حرفه

متخصص  یپرستار یروهاینگهداشت ن شیو افزا یاصول

بر تعهد  مؤثرعوامل  یو درمان یو ماهر در مراکز بهداشت

در  ند.شداستخراج  یو آموزشای نهیدر دو بعد زمای حرفه

 یدارا تیجنس ،یانهیزمبعد  یهاهمؤلف یعامل ربا یبررس

بر سهم  نیتربیش یتاهل دارا تیسهم و وضع نیترکم
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مطالعات دوران  جیبا نتااین یافته ها  کهبودند  ایحرفهتعهد 

(Duran و همکاران که سن، وضع ) تاهل، انتخاب حرفه با

بر تعهد  مؤثررا به عنوان عوامل ای حرفه تیعالقه و رضا

 (.11داشت) یخوانهمشناخته بودند 

بر تعهد  یآموزش یهاهمؤلف تأثیر زانیم یبررس در

به  ینقش در حرفه پرستار یه وجود الگومؤلفای حرفه

شد. در واقع  ییبر تعهد شناسا مؤثرعامل  نیترمهمعنوان 

و  ینیبال یوجود واحدها لیبه دل یدر حرفه پرستار

حرفه  النیالتحصغرو فا دیارتباط دانشجو با اسات یمهارت

با الگو  تربیش انیو دانشجو ها استر رشتهیاز سا تربیش

از  نند،یبمی آموزش دیاز رفتارها و مشاهده و تقل یبردار

دانشجو و استاد و در  نیتعامل مناسب ب گریطرف د

جهت رفع مشکالت و ابهامات  دیدسترس بودن اسات

 شیدر عالقمند شدن دانشجو به حرفه و افزا انیدانشجو

با مطالعات  هاافتهی نی( که ا5است) ای مؤثرتعهد حرفه

تعامل مشارکت بر تعهد  تأثیرنژاد و همکاران که بر صادق

و  یوهش قبادپژ یهاافتهی( و 9اشاره داشتند)ای حرفه

 یکه بر تعامل و نقش پرستاران ارشد و الگوها همکاران

 .(14)هم سو بود ،داشتند تأکیدای بر تعهد حرفه یفرهنگ

و متعهد با  یی علمهاتیه توجه به جذب ظرفمؤلف در

 مستعد و عالقمند یپرستار انیدانشجو تیو ترب نشیگز

توانمند، متخصص و  نالتحصیالفارغتوان سبب افزایش می

مطالعات  جیحرفه شد که نتا طیمتعهد جهت ورود به مح

که بر جذب افراد عالقمند و  ( و همکارانDuranدوران )

پرستاران ماهر و متعهد و نقش آن  یالتحصیلفارغ شیافزا

و  یریپژوهش کشم یهاافتهی( و 11تعهد) جادیدر ا

بر تعهد  هاتمهار شیآموزش وافزا تأثیرهمکاران که به 

 (.4ه بود)مؤلف نیا تأییداشاره داشتند در جهت ای حرفه

به  ازیپرستاران متعهد ن تیبه ترب یابیدست یبرا

درک مشترک از مفهوم تعهد  جادیو ا دیاسات سازیتوانمند

امکان ای متفاوت از تعهد حرفه یها. برداشتاست در آنان

 یبرا دیاز طرف اسات ضیضد و نق یهاپیامارسال 

و  یآموزش یهاکارگاه یرا دارد پس برگزار انیدانشجو

 تعهد قیدر خصوص مفهوم ومصاد لعملدستوا هیته

 نیگردد که ا انیتواند سبب توسعه تعهد در دانشجومی

 تأثیرو همکاران که به  یریمطالعات کشم جیبا نتا هاافتهی

 و (4) داشتند هیبر تعهد تک دیاسات سازیتوانمند یهابرنامه

 یهاشآموز تأثیرو همکاران که به  ینیمطالعات ام جینتا

ای حرفه یمفهوم تعهد بر بروز رفتارها صمداوم در خصو

 (.15داشت) یخوانهم ،اشاره داشتند

 یکیو  ستیو ارائه بازخورد، کامل ن یابیبدون ارز آموزش

 یابینظام ارز جادیا ،ایحرفهارکان ارتقا تعهد  نیترمهماز 

منصفانه و روا به همراه بازخورد محترمانه و آموزنده 

و چه بر  یرسم یهایابیاست. بازخورد چه بر اساس ارز

تواند در بهبود عملکرد می اساس مواجهه با عملکرد

ه اصالح مؤلف(. 5داشته باشد) ییبه سزا تأثیر رانیاگفر

 یوهمکاران مبن یمیدانشجو با مطالعات کر یابینظام ارز

 جادیو عملکرد بر ا یستگیبر اساس شا یدهازیامترتأثیبر 

 (.3بود) سوهمتالش دانشجو جهت ارتقا  شیعالقه و افزا

مشخص نمودن  یهاهمؤلفحاضر نشان داد که  مطالعه

کردن مفهوم  نهیو نهاد یحرفه پرستار یهاشاهداف و ارز

 افتیدر رایاست ز مؤثرتعهد در دانشجو بر توسعه تعهد 

و عدم  هستند هاانسان یکننده خدمات در حرفه پرستار

سبب ای حرفه ریغ یدرک رسالت حرفه و بروز رفتارها

با  افتهی نیگردد که امی قابل برگشت ریغ یهابیآس جادیا

 تأثیرکه به  همکاران ( وOzkanپژوهش اوسکان ) جینتا

بر تعهد اشاره ای حرفه یهاشاعتقاد به اهداف و درک ارز

( و Siraneh) رانهیمطالعات س یهاافتهی و (12داشتند)

در  یکه درک اهداف حرفه را به عنوان عامل همکاران

 (.16بود) سوهمحرفه عنوان نمودند  ظتوسعه تعهد و حف

در طول مدت زمان  یحرفه پرستار یهاتو مهار دانش

موجود،  یدرس یهاگردد و برنامهمی راتییخوش تغدست

ای برای استمرار تعهد حرفه انیرا که دانشجو ییهاتمهار

 نیا تیپرورش و تقو تیآموزد و اهمنمی دارند به آنها ازین

 شیزموآ یهابرنامه ینوتد یهاهمؤلف ازمندین تیصالح

و عدم تطابق آموزش نظری با  است و پنهان لعمرامادام
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ی هامنجر به کاهش اندوخته نیعملکرد پرستاران در بال

از توسعه وگسترش علوم نظری در  یریو جلوگ یعلم

 جادیخدمات و ا تیفیپرستاری گشته و منجر به افت ک

ی هاگردد. برگزاری دورهمی ایتعارض و افت تعهد حرفه

تواند با به روز می یو علم کاربردیکارآموزی به صورت 

و  مارانیب یکردن اطالعات سبب کاهش مدت زمان بستر

با مطالعات  افتهی نیض گردد که ااز بروز عوار یریشگیپ

 یآموزش یهاتساخ ریز تأثیرو همکاران که بر  یریکشم

بر تعهد اشاره  ازهایمناسب با توجه به ن یهاکارراهو ارائه 

که  ( و همکارانHauglandگلند )ها یهاافتهیو  (4داشتند)

و  هاآموزش مستمر کد تأثیردر مطالعات خود بر 

بر شکل دادن به تعهد اشاره داشتند ای حرفه یهاشارز

 (.17داشت) یخوانهم

ی هاتیاولو نییکه تع است یعلمای حرفه یپرستار

ی مشترک هاییو برگزاری گردهما یو پژوهش یآموزش

و ارائه  هاشچال نییجهت تع یپرستار یهادانشکده نیب

از دوباره  یریمناسب سبب ارتقا و جلوگ یهاکارراه

 نییگردد. در تعمی نهیو به هدر رفتن زمان و هز هایکار

تواند می پرستاران ینیاستفاده از تجارب بال هاتیاولو نیا

گردد  یو درمان یآموزش ستمیمشکالت س ییسبب شناسا

تعهد  شیساختار مناسب سبب افزا جادیکه با رفع آن و ا

مطالعات کائو و وانگ  جیه با نتامؤلف نیدر پرستاران شد. ا

(Wang & Kaoمبن )در  شرفتیفرصت جهت پ جادیبرا ی

آن بر  تأثیرمناسب و  یهاکارراه هارائ قیحرفه از طر

( و همکاران( که بر Yu) ویمطالعه  یهاافتهی( و 18تعهد)

 سوهمداشتند  تأکیدبر تعهد  تأثیرحرفه و  یعلم یارتقا

 (.7بود)

پژوهش و نقش بارز تعهد در بروز  جیاساس نتا بر

 یاست که الگو ازمندیپرستاران نای حرفه یرفتارها

حوزه  یهایزیردر برنامه ییشده به عنوان راهنما یطراح

شود و به  نهیو نهاد رفتهیآموزش، پژوهش و درمان پذ

از ای به سطح قابل قبول در تعهد حرفه یابیمنظور دست

به  یندسازی منابع انسانهمچون توانم ییربنایاقدامات ز

مناسب استاد ودانشجو، اصالح محتوای  نشیکمک گز

و توانمند،  گوپاسخ رانیمدرسان و مد تیدروس، ترب

و  کپارچهینظام  نیوتدو یالعمر، الگوسازمادام رییادگی

 کمک گرفته شود.ای تعهد حرفه یهاتهیکم جادیا

 یجامع و رتبه بند یپژوهش ارائه الگو نیاز نقاط قوت ا

بر تعهد  مؤثرکه در برگیرنده بسیاری از عوامل  است شده

توسعه  یتواند در راستامی ومی باشد  یپرستاردر حرفه 

 اریدر اخت ییبه عنوان چارچوب و راهنماای تعهد حرفه

ابعاد و  نیبر ا هعالو ردیقرار گ ینیو بال یآموزش رانیمد

پرستاران با ای شده بر توسعه تعهد حرفه نییتب یهاهمؤلف

 است ییهابه حرفه میحرفه قابل تعم یانسان تیتوجه به ماه

 رسانند.می خدمات هاانسانکه به 

همراه بوده است که با  زین ییهاتیپژوهش با محدود نیا

و  یمقطع کارشناس انیاز دانشجوگیری توجه به نمونه

بر تعهد ممکن ای و حرفه یآموزش طیمح طیشرا تأثیر

نباشد، پس  کسانیدر تمام جوامع  هاهمؤلف یبنداست رتبه

و  هایژگیبه و دیبا هایریگ میو تصم یزیربرنامه در

متفاوت حرفه در جامعه هدف توجه نمود و  یساختارها

 کرد. یرا با توجه به آن طراح کیاستراتژ یهابرنامه

 

 گيرينتيجه

 یپژوهش نشان داد که توجه به ابعاد دانشگاه نیا یهاافتهی

پرستاران ماهر و  تیتواند با تربمی ایبر تعهد حرفه مؤثر

 یعملکرد وکاهش خطاها تیفیک شیمتعهد عالوه بر افزا

جذب و نگهداشت پرستاران در  شیسبب افزاای حرفه

شده  یطراح یگردد و الگو یو درمان یبهداشت یهاستمیس

 یهاتساخ ریز جادیجهت ا یمبنا و چارچوب عنوانبه 

مناسب در  یو ارائه راهبردها یمناسب و مطلوب آموزش

 به کار گرفته شود. یارشد تعهد حرفه نهیزم

که  شودمی شنهادیموضوع پ تیبا توجه به اهم نیبنابرا

در ای تعهد حرفه یبه منظور بررس یترمطالعات جامع

و  ردیو پرستاران شاغل صورت گ یپرستار انیدانشجو

 سهیمقا گریکدیشده و با  دهیآنها سنجای تعهد حرفه زانیم
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در  یداریپا یتعهد، الگو یداریگردد و با استخراج عوامل پا

 .شود یطراح زیتعهد ن

 قدرداني

مصوب در  یمقاله حاضر بر گرفته از رساله دکتر

 یتهران و دارا قاتیپژوهش دانشگاه علوم و تحق یشورا

 یدانشگاه آزاد اسالم یاخالق پزشک تهیکد اخالق از کم

 به کد اخالق شماره 26/1/1399واحد کرج مورخ 

IR.IAU.K.REC.1399.007 یاز تمام لهینوسی. بداست 

داشتند  یمؤثرپژوهش نقش  نیا امانج ندیکه در فرا یکسان

 .گرددیو تشکر م ریتقد
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Designing a Model for Explaining the Role of the University in 

Developing the Professional Commitment of Nursing Students 

 

Mandana Arash1, Nadergholi Gourchian2, Parivash Jafari3, Akhtar Jamali4 
 

Abstract 

 
Introduction: Commitment in nursing directly affects the output of performance and professional behavior. 

Training committed and skilled nurses is one of the university missions; thus, the study endeavored to explain 

the effective academic factors on professional commitment development in nursing students. 

Methods: The current research is a mixed study, which is in the qualitative part of content analysis and in the 

quantitative part of descriptive analysis. Samples in qualitative phase were 20 hospital managers of Fayyaz 

Bakhsh and Alborz hospitals and faculty members of the Islamic Azad University of Karaj branch who were 

selected by purposive sampling method and in the quantitative phase were 305 nursing students of the Islamic 

Azad University of Karaj branch who were selected by simple random sampling entry in the academic years 

2020-2021. Data collection instruments were semi-structured interview and researcher-made questionnaire. 

that Qualitative Data were analyzed by MAXQDA 2020 and Smart pls3 software. 

Results: After interviewing and analyzing data content, effective academic factors on professional 

commitment in both background and educational dimensions were extracted, which were used as a framework 

for making questionnaires. The data obtained from the questionnaire were analyzed by exploratory and 

confirmatory factor analyses and model designed. 

Conclusion: Given the teaching principles of professional commitment among the students and preparing 

students for the future professional life is an important part of the responsibilities of universities, accordingly, 

the designed model can be considered as a framework in educational planning for managers. 

 

Keywords: model, University, nursing students, professional commitment. 
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