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Abstract
Introduction: Nurses are an integral part of the health system and predicting their behaviors in 
different situations is important for policymakers and managers of the health system. The present 
study was conducted to determine efficiency of the theory of planned behaviour in predicting the 
behaviour of nurses in different situations.
Methods: The current narrative review study was conducted via searching in electronic databases 
including PubMed, Scopus, Science Direct, SID, Magiran and Iran Medex and by using the 
appropriate English and Persian keywords of Attitude, Theory of Planned Behaviour, Behaviour, 
Behavioral Intention, Perceived Behavioral Control, Subjective Norms, Nursing Care over the period 
of 2000-2020.
Result: Theory of planned behavior has been successfully used for prediction and explanation of a 
variety of behaviors and health tips such as high-risk behaviors, women’s services, childbirth and 
breastfeeding, safety behaviors and oral health. According to the results of several studies, including 
studies in Korea and Taiwan, the above theory has been used to determine the causes of nurses 
'behavior in patient care and the causes of nurses' activities in performing their duties. 
Conclusions: Predicting people's behavior and planning based on these predictions in specific 
situations certainly has a significant role on the performance of the organization and controlling 
the situation. On the other hand, human behavior is influenced by various factors and its prediction 
requires different factors. The theory of planned behavior has a suitable model for predicting the 
behavior of individuals, including nurses, and this model can be used to plan and policy in specific 
situations in the field of nurses' performance.
Keywords: Theory of Planned Behaviour, Intention, Nurses, Nursing care, Application. 
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چکیده
مقدمــه: پرســتاران جــزء اصلــی سیســتم نظــام ســامت هســتند و پیش بینــی رفتــار آنهــا در موقعیت هــای مختلف بــرای سیاســتگزاران 
و مدیــران نظــام ســامت مهــم اســت. بنابرایــن مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن کارایــی تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده در پیــش 

بینــی رفتــار پرســتاران در شــرایط متفــاوت انجــام شــده اســت.
  PubMed; Scopus; Science Direct; SID IranMedex روش کار: مقالــه مــروری نقلــی حاضــر بــا جســتجو در  پایــگاه داده هــای
 Theory of Planned Behavior; Attitud; Subjective Norms; ــی ــی و فارس ــای انگلیس ــدواژه ه ــتفاده از کلی ــا اس و Magiran ب
Perceived Behavioral Control ;Behavioral Intention; Behavior; Nursing Care، تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده، نگــرش 

نســبت بــه رفتــار، هنجارهــای ذهنــی، کنتــرل رفتــاری درک شــده، تمایــل رفتــاری، رفتــار و مراقبــت پرســتاری در بــازه زمانــی ســال 
2000 تــا 2020 جســتجو انجــام شــد.

ــکات  ــح طیــف گســترده ای از رفتارهــا و ن ــی و توضی ــرای پیــش بین ــا موفقیــت ب ــزی شــده ب ــار برنامــه ری ــوری رفت ــا: تئ ــه ه یافت
بهداشــتی از جملــه رفتارهــای پــر خطــر، خدمــات زنــان، زایمــان و شــیردهی، رفتارهــای ایمنــی و بهداشــت دهــان و دنــدان اســتفاده شــده 
اســت. طبــق نتایــج مطالعــات متعــددی از جملــه مطالعــه در کشــورهای کــره و تایــوان تئــوری فــوق در تعییــن علــل توجیــه کننــده رفتــار 

پرســتاران در مراقبــت از بیمــاران و علــل فعالیــت پرســتاران در انجــام وظایــف خــود اســتفاده شــده اســت.
نتیجــه گیــری: پیــش بینــی رفتــار افــراد و برنامــه ریــزی براســاس ایــن پیــش بینــی هــا در شــرایط خــاص بــه طــور حتــم بــر روی 
عملکــرد ســازمان و کنتــرل شــرایط، نقــش بــه ســزایی دارد. از ســویی رفتــار انســان هــا تحــت تاثیــر عوامــل مختفــی قــرار دارد و پیــش 
بینــی آن بــه عوامــل مختلفــی نیــاز دارد. تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده، مدلــی مناســب جهــت پیــش بینــی رفتــار افــراد از جملــه 
پرســتاران دارد و مــی تــوان از ایــن مــدل جهــت برنامــه ریــزی و سیاســت گــزاری در شــرایط خــاص در زمینــه عملکرد پرســتاران اســتفاده 

 . د نمو
کلیدواژه ها: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، تمایل، پرستاران، مراقبت پرستاری، کاربرد.

مقدمه
رفتــار بــه مجموعــه اقدامــات یــا واکنــش هــای یــک فــرد نســبت 
ــا  ــه ی ــن اســت آگاهان ــه ممک ــد، ک ــی باش ــت م ــک موقعی ــه ی ب
ناخــودآگاه، داوطلبانــه، ارادی و یــا غیــر ارادی باشــند )1(. شناســایی 
عوامــل موثــر بــر بــروز رفتــار افــراد، جهــت پیــش بینــی واکنــش 
ــای  ــا در موقعیته ــت آنه ــت مدیری ــف، جه ــرایط مختل ــا در ش آنه

ــای  ــوری ه ــتای تئ ــن راس ــت. در ای ــت اس ــاوت دارای اهمی متف
مختلفــی وجــود دارد. از جملــه تئــوری هــای پرکاربــرد در زمینــه 
ــوری  ــراد، تئ ــار اف ــروز رفت ــی ب ــر و پیــش بین ــن عوامــل موث تعیی
رفتــار برنامــه ریــزی شــده )TPB( مــی باشــد. ایــن تئــوری یــک 
ــوب  ــت و چارچ ــی اس ــناختی اجتماع ــری ش ــم گی ــوی تصمی الگ
قابــل کاربــردی بــرای پیــش بینــی و توضیــح تمایــات و 
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ــی باشــد )2،3(.   ــراد م ــای بهداشــتی اف رفتاره
  Ajzen و Fishbein  ــط ــال 1987 توس ــار در س ــن ب TPB اولی

مطــرح گردیــد )4(. ایــن تئــوری برگرفتــه از تئــوری عمــل منطقی 
اســت )5(. طبــق هــر دو تئــوری، مهمتریــن عامــل پیــش بینــی 
ــار  ــرای انجــام رفت ــرد ب ــرد ، قصــد ف ــاری ف ــت رفت ــده مدیری کنن
ــار  ــک رفت ــر ی ــذار ب ــل انگیزشــی تاثیرگ ــه شــامل عوام اســت ک
ــود: 1-  ــی ش ــت م ــتقیم هدای ــل مس ــه عام ــط س ــت و توس اس
ــرل  ــی و 3- کنت ــای ذهن ــار 2- هنجاره ــه رفت نگــرش نســبت ب
ــل  ــاری )تمای ــد رفت ــل قص ــه عام ــن س ــده. ای ــاری درک ش رفت
رفتــاری( فــرد را بــرای انجــام یــک رفتــار مطلــوب را پیشــگویی 
ــرای  ــرد ب ــم ف ــای، تصمی ــه معن ــاری ب ــد )6(. قصــد رفت مــی کنن
انجــام یــک رفتــار و نگــرش، بــه ارزشــیابی مثبــت یــا منفــی یــک 
فــرد در مــورد نتایــج یــک رفتــار خــاص )عقایــد رفتــاری نامگذاری 
شــده( اطــاق مــی شــود. هنجارهــای ذهنــی به فشــار درک شــده 
از ســوی افــراد مهــم در زندگــی فــرد بــرای انجــام دادن یــا نــدادن 
یــک رفتــار خــاص، کنتــرل رفتــاری درک شــده و اطمینــان فــرد 
در توانایــی خــود جهــت انجــام یــک رفتــار خــاص اشــاره دارد )7(. 
توضیــح طیــف                   و  بینــی  پیــش  بــرای  موفقیــت  بــا   TPB

گســترده ای از رفتارهــا در افــراد مختلــف از جمله بهداشــت شــغلی 
و ایمنــی راننــدگان، موتورســواران و کارگــران )8-10(، تغییــر 
ــاالن )11،12(،  ــوزان و بزرگس ــش آم ــه ای در دان ــای تغذی رفتاره
ــای  ــه ه ــار مشــارکتی در زمین ــای فیزیکــی )13(، رفت ــت ه فعالی
کاری مختلــف نظیــر بیمارســتان هــا )14(، بانــک هــا )15(، صنعت 
نفــت )16(، صنعــت ســاختمان )17(، کشــاورزی )18(، رفتارهــای 
پیشــگیری کننــده از بیماریهــای عفونــی )19(، رفتارهــای پــر خطر 
ــات و مــواد  ــان )اســتعمال دخانی ــان و جوان در دانشــجویان، نوجوان
مخــدر، نوشــیدن مشــروبات الکلــی( )20-23(، اســتفاده از خدمــات 
بهداشــتی زنــان و زایمــان و شــیردهی )24-26( و بهداشــت دهــان 
ــده  ــتفاده گردی ــاالن )27، 28( اس ــان و بزرگس ــدان در نوجوان و دن

اســت.
از آنجــا کــه براســاس مطالعــات، گســتره وســیعی از عوامــل فردی، 
انگیزشــی، اقتصــادی، سیاســتگزاری هــا و عوامــل ســازمانی             
ــر عملکــرد پرســتاران در محیــط بالینــی تاثیرگــذار  ــد ب مــی توانن
باشــند، در نتیجــه بکارگیــری نظریــه هــای علــوم رفتــاری، بهترین 
اطاعــات را در خصــوص عوامــل تاثیرگــذار بــر رفتــار ایــن گــروه 
ــی سیســتم نظــام  ــزء اصل ــتاران ج ــد )29(. پرس ــی کنن ــم م فراه
ســامت هســتند و نقــش حیاتــی در سیســتم مراقبتــی یک کشــور 
ایفــا مــی کننــد و پیــش بینــی رفتــار آنهــا در حالــت هــای مختلف 
بــرای سیاســت گــزاران و مدیــران نظــام ســامت مهم اســت )30، 

31(. نقــش آفرینــی پرســتاران در ارائــه مراقبــت هــای پرســتاری، 
بــا وجــود آمــوزش هــای حرفــه ای داده شــده، بــه عوامــل مختلفی 
از جملــه رفتــار و الگوهــای رفتــاری آنهــا ارتبــاط دارد )32(. تئــوری 
ــرای پیــش  ــار برنامــه ریــزی شــده، یــک رویکــرد منطقــی ب رفت
بینــی، انجــام رفتارهــای مختلــف اســت )2(، تاکنــون نیــز مطالعات 
مختلفــی پیرامــون کاربــرد ایــن تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده 

در ارائــه خدمــات بهداشــتی درمانــی انجــام شــده اســت.
 محققیــن بــرای پیــش بینــی انــواع رفتارهــای پرســتاران از جملــه 
قصــد آنهــا بــرای انجــام رفتارهــای ارتقــا دهنــده ســامتی و قصــد 
ــد  ــرده ان ــتفاده ک ــاران از  TPB اس ــت از بیم ــرای مراقب ــا ب آنه
)33(. بنابرایــن بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده، نقــش و اهمیــت 
ــح  ــتاری صحی ــای پرس ــت ه ــه مراقب ــاری در ارائ ــای رفت الگوه
گــزارش شــده اســت. در ایــن مقالــه مــروری ســعی مــی شــود بــا 
اســتناد بــه شــواهد علمــی تعییــن کارایــی تئــوری رفتــار برنامــه 
ریــزی شــده در پیــش بینــی واکنــش و رفتــار پرســتاران در موقعیت 
هــای مختلــف جهــت انجــام مراقبــت هــای پرســتاری و مراقبــت 

و حمایــت از بیمــاران، مــورد بررســی قــرار گیــرد.

روش کار
ــی  ــش بین ــی پی ــدف بررس ــا ه ــر ب ــی حاض ــروری نقل ــه م مقال
کننــده هــای تمایــل بــه مراقبــت در پرســتاران بــر اســاس 
ــن  ــد. بدی ــام ش ــده، 1399 انج ــزی ش ــه ری ــار برنام ــوری رفت تئ
ــی از  ــی و انگلیس ــای فارس ــد واژه ه ــتفاده از کلی ــا اس ــور ب منظ
 Intention، Theory of Planned Behavior: Attitude جملــه
 toward The Behavior،Subjective Norms، Perceived

 ،Behavioral Control، Behavioral Intention، Behavior

ــار در  ــاري و رفت ــد رفت ــده، قص ــزی ش ــه ری ــار برنام ــوری رفت تئ
ــا ســال 2020 در پایــگاه داده هــا از  ــی ابتــدای 2000 ت ــازه زمان ب
 PUBMED, SCOPUS, SCIENCE DIRECT, SID, جملــه
MAGIRAN جســتجو انجــام شــد. ابتــدا مقاالتــی کــه از نظــر 

عنــوان، ارتبــاط انتخــاب شــده و توســط تیــم پژوهش خاصــه این 
مقــاالت مطالعــه شــدند. مقــاالت تکــراری، و عــدم دسترســی بــه 
متــن کامــل مقالــه و عــدم ارتبــاط مقالــه بــا موضــوع مطالعــه از 
جملــه معیارهــای حــذف مقــاالت یافــت شــده در ایــن مرحلــه بود. 
ورود بــه مطالعــه شــامل انجــام مطالعــه در ارتبــاط بــا رفتارهــای 
مراقبتــی پرســتاران در موقعیــت هــای مختلــف، انتشــار در ســال 
هــای 2000 تــا 2020 میــادی ) 1378 تــا 1399 شمســی( انتشــار 
مقالــه بــه زبــان فارســی و انگلیســی بودنــد. در اســتراتژی جســتجو 
از روش برگشــت بــه عقــب و جلــو نیــز اســتفاده گردیــد، بــه ایــن 
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ترتیــب کــه از رفرنــس هــای منابــع یافــت شــده یــا مقاالتــی کــه 
بــه آنــان ارجــاع داده بودنــد نیــز اســتفاده شــد. در انتهــا، 24 مقالــه 
ــای  ــازه ه ــرد س ــا کارب ــه آنه ــا مطالع ــه ب ــدند ک ــه ش وارد مطالع
ــزی شــده در مراقبــت هــای پرســتاری  ــه ری ــار برنام ــوری رفت تئ

اســتخراج شــد.

یافته ها
ــد  ــاس فراین ــه براس ــده 100 مقال ــت ش ــه یاف ــن 124 مقال از بی
غربالگــری بــه دلیــل تکــراری بــودن، مقولــه هــای غیــر مرتبــط 
ــن کامــل آنهــا،  ــه مت ــا مراقبــت پرســتاری و عــدم دسترســی ب ب
حــذف شــده و در مجمــوع، 24 مقالــه بــه زبان انگلیســی و فارســی 
وارد مطالعــه شــدند. تئــوری فــوق در بررســی و پیــش بینــی رفتــار 
ــی                ــای متنوع ــه ه ــود در زمین ــف خ ــام وظای ــتاران در انج پرس
مــی تــوان اســتفاده نمــود. براســاس مطالعــات انجــام شــده، تئــوری 
ــتاران در  ــار پرس ــی رفت ــش بین ــده در پی ــزی ش ــه ری ــار برنام رفت
مراقبــت از مبتایــان بــه انــواع بیمــاری هــای عفونــی کاربــردی 
مــی باشــد. مطالعــه دیلوریــو نشــان داد کــه کنتــرل رفتــاری درک 
شــده در پیــش بینــی تمایــل مراقبــت از مبتایــان بــه ایدز، توســط 
 H1N1 پرســتاران کاربــرد دارد )34(. در مراقبــت از  مبتایــان بــه
ــل  ــر تمای ــده ب ــاری درک ش ــرل رفت ــی و کنت ــار ذهن ــز هنج نی
پرســتاران بــه مراقبــت از ایــن بیمــاران تاثیــر داشــته اســت )35(. 
مطالعــه لــی و کانــگ در ســال2020 در کــره در مــورد پیــش بینــی 
رفتــار و مشــارکت پرســتاران بــرای مراقبــت از بیمــاران مبتــا بــه 
ــاری درک  ــرل رفت ــدی نشــان داد کنت ــی نوپ بیمــاری هــای عفون
ــارکت  ــل و مش ــل در تمای ــن عام ــوان تاثیرگذارتری ــه عن ــده ب ش
پرســتاران شــناخته شــد. )36(. نگــرش مثبــت و هنجارهــای ذهنی 
ــب در  ــتاران داوطل ــل پرس ــده تمای ــی کنن ــش بین ــر  پی دو متغیی
مراقبــت از مبتایــان بــه ســارس )SARS( شــناخته شــده اســت 
)37(. در مطالعــه دیگــری تئــوری فــوق را در پیــش بینــی رفتــار 
ــل  ــدز قاب ــه ای ــان ب ــت از مبتای ــتاری در مراقب ــجویان پرس دانش

ــد )38(. ــرد شــناخته ان کارب
ــتاری همچــون  ــت پرس ــوزه مدیری ــای ح ــوری در رفتاره ــن تئ ای
گــزارش خطاهــای پرســتاری و مستندســازی قابــل اســتفاده            
مــی باشــد. در مطالعــه ای در ســال )2018( در اندونــزی نگــرش و 
کنتــرل رفتــاری درک شــده مناســب را بــه عنــوان عامــل موثــر بــر 
رفتــار پرســتاران در مســتند ســازی مراقبــت پرســتاری در بخــش 

اورژانــس بــا اســتفاده از تئــوری رفتــار برنامــه ریزی شــده دانســتند 
ــای  ــزارش خطاه ــرای گ ــتاری ب ــجویان پرس ــد دانش )39(. قص
ــی  ــاری، هنجارهــای ذهن ــا ســازه هــای باورهــای رفت ــی، ب داروی
و کنتــرل رفتــاری درک شــده بــر گــزارش خطــا قابــل پیــش بینــی 
مــی باشــد )40(. اکیانــی و همــکاران )2017( در اندونزی براســاس 
یافتــه هــای مطالعــه خــود اعــام نمودنــد کــه قصــد پرســتاران در 
گــزارش رویــداد نامطلــوب تحــت تأثیــر نگــرش و کنتــرل رفتــاری 
درک شــده بــود، امــا تحــت تأثیــر هنجارهــای ذهنــی نمــی باشــد 
)41(. در پیــش بینــی انجــام رفتارهــای ایمنــی توســط پرســتاران 
اصفهانــی و یاســوجی نشــان داده شــد کــه هنجارهــای ذهنی مهم 
تریــن عامــل بــر رعایــت اصــول ایمنــی بیمــار توســط پرســتاران 
ــژه  در بخــش هــای داخلــی جراحــی و بخــش هــای مراقبــت وی
بــود )42، 43(. تابــک و همــکاران در ســال 2013 براســاس یافتــه 
هــای مطالعــه خــود بیــان نمــود کــه همــه ســازه هــای تئــوری 
رفتــار برنامــه ریــزی شــده در پیــش بینــی کننــده قصــد پرســتاران 
بــرای بیــان حقیقــت بــه بیمــار نقــش دارد )3(. در مطالعــه دیگری، 
ــده قصــد و  ــن پیشــگویی کنن ــاری درک شــده بهتری ــرل رفت کنت
رفتــار پرســتاران جهــت بکارگیــری راهبردهــای ســواد ســامت در 

آمــوزش بــه بیمــار شــناخته شــد )44(. 
همچنیــن تئــوری فــوق در پیــش بینــی انجــام مداخــات بالینــی 
ــه توســط  ــد. در مطالع ــی باش ــرد م ــل کارب ــتاران قاب توســط پرس
برتانــی و همــکاران )2016( تمایــل پرســتاران در جایگــذاری کاتتــر 
عــروق محیطــی براســاس TPB در بخــش هــای مراقبــت ویــژه 
ــدی درک شــده و هنجارهــای  ــه نگــرش، خودکارآم نشــان داد ک
ــام  ــا در انج ــل آنه ــر تمای ــر ب ــل موث ــتاران از عوام ــی پرس ذهن
ــار  ــی رفت ــش بین ــد )45(. در پی ــی باش ــری م ــیجر رگ گی پروس
پرســتاران در کنتــرل فشــار خــون براســاس تئــوری رفتــار برنامــه 
ریــزی شــده نشــان داده شــد کــه کنتــرل رفتــاری درک شــده و 
هنجارهــای ذهنــی پیــش بینــی کننــده قصــد انــدازه گیــری دقیق 
ــاس  ــکاران )2007( براس ــولس و هم ــود )46(. س ــون ب ــار خ فش
یافتــه هــای مطالعــه خــود بیــان نمودنــد تمایــل پرســتاران بــرای 
ارائــه مراقبــت پرســتاری بــه زنــان بــاردار حیــن زایمــان براســاس 
ــی اســت  ــل پیــش بین ــزی شــده قاب ــه ری ــاری برنام ــوری رفت تئ
)33(. در )جــدول1(، چکیــده ای از مقــاالت مــورد بررســی در ایــن 

مطالعــه ارائــه شــده اســت.  
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جدول 1: خاصه مطالعات مرتبط با کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در مراقبت های پرستاری

یافته هاروش شناسیعنواننویسندگان

جوادی و همکاران

)42( 2013

کارایی تئوری رفتار برنامه ریزی 
شده در پیش بینی رفتارهای ایمنی 

بیمار در پرستاران
این مطالعه نشان داد هنجارهای ذهنی مهم ترین عامل بر رعایت اصول ایمنی توصیفی

بیمار توسط پرستاران بود.

جوادزاده و همکاران

)44(1394

بررسی عوامل تاثیرگذار بر قصد 
و رفتار پرستاران جهت بکارگیری 

راهبردهای سواد سامت در آموزش 
به بیمار براساس تئوری رفتار برنامه 

ریزی شده

توصیفی-تحلیلی

در این مطالعه کنترل رفتاری درک شده بهترین پیشگویی کننده قصد و رفتار 
پرستاران در خصوص بکارگیری راهبردهای سواد سامت شناخته شد. به 

طوری که این سازه 41% از واریانس قصد و بیش از 31% از تغییرات رفتار را 
  TPBتوضیح داد. لذا طراحی و اجرای برنامه ها و مداخات آموزشی مبتنی بر
و تمرکز بر سازه کنترل رفتاری درک شده می تواند در جهت مشارکت بیشتر 

پرستاران برای ارائه آموزش مبتنی بر سواد سامت بسیار تاثیرگذار باشد.

اشرفی و همکاران

)38( 2016

بررسی عوامل مرتبط با پیشگیری 
از ایدز و مراقبت از این بیماران بر 
اساس “نظریه رفتار برنامه ریزی 
شده” در دانشجویان پرستاری و 

مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیان

توصیفی-
همبستگی

نظریه رفتار برنامه ریزی شده میتواند 28 درصد از واریانس رفتار پیشگیری 
از ایدز را در دانشجویان مورد مطالعه پیش بینی کند و این توان پیش بینی 

کنندگی، مرتبط با سازه قصد رفتاری است.

حبیه بیات منش و 
همکاران

)43(2018

بررسی میزان رعایت ایمنی بیمار 
توسط پرستاران شاغل در بخش 

مراقبت های ویژه
هنجارهای ذهنی مهم ترین عامل بر رعایت اصول ایمنی بیمار توسط پرستاران توصیفی

در بخش های داخلی جراحی و بخش های مراقبت ویژه بود.

دیلوریو

)34( 1997

تمایل پرستاران برای مراقبت از 
افراد مبتا به HIV / AID با 

هدف تعیین میزان تأثیر نگرشهای 
فردی، هنجارهای ذهنی و کنترل 

رفتاری درک شده بر تمایل 
پرستاران برای مراقبت از افراد مبتا 

HIV / AIDS به

توصیفی
از میان سازههای TPB )به عنوان نظریه راهنما(، کنترل رفتاری درک شده در 
پیش بینی تمایل پرستاران در مراقبت از مبتایان به HIV یا AIDS بیشتر 

از نگرش ها یا هنجارهای ذهنی تأثیرگذار بوده است.

کوو و همکاران

)37( 2004

استفاده از تئوری رفتار برنامه 
ریزی شده برای پیش بینی تمایل 

پرستاران و مراقبت داوطلبانه 
پرستاران از بیماران مبتا به سارس 

در جنوب تایوان

توصیفی-مقطعی

نگرش مثبت و هنجارهای ذهنی دو متغییر پیشبینی کننده تمایل پرستاران 
داوطلب در مراقبت از مبتایان به سارس )SARS( شناخته شده است. 42/7 
% از پرستاران تمایل مثبتی به مراقبت از بیماران داشتند و 25/4 % از پرستاران 
به صورت داوطلبانه به مراقبت از این بیماران پرداختند و همبستگی بین سازه 
های اصلی TPB مثبت بود. بنابراین در محیط شغلی، برای این که افراد به 
مرحله قصد رفتاری برای انجام کاری برسند بایستی اوال نگرش مثبتی برای 
انجام آن رفتار از طریق ارزیابی پیامدهای مربوط به انجام رفتار مورد نظر را 

داشته باشند، سپس حمایتهای محیطی از طرف همکاران و افراد مهم در اطراف 
فرد وجود داشته باشد و از طرف دیگر فرد توانایی کنترل و اجرای این رفتار را 

داشته باشد و این توانمندی در فرد ایجاد و تقویت گردد.

سولس و همکاران

)33 (2007

نگرش پرستاران نسبت به ارائه 
مراقبت پرستاری به زنان در حین 

زایمان داخل بیمارستان و پیامدهای 
بهداشتی مرتبط

گذشته نگر تحیلی

TPB70% از واریانس قصد)تمایل( پرستاران برای ارائه مراقبت پرستاری به 
زنان در حین زایمان را پیش بینی کرد، اما هیچ تاثیری بر طول مدت زایمان 
بیمار )از زمانی که بیمار پذیرش می شود تا زمانی که زایمان انجام می شود( 

نداشته است.

تابک و همکاران

)3( 2013

قصد پرستاران و دانشجویان 
پرستاری برای گفتن تمام واقعیت 

به بیماران و اعضای خانواده 
براساس تئوری رفتار برنامه ریزی 

شده که قصد انجام رفتارها را 
بررسی می کند

توصیفی- مقطعی

87٪. از پرستاران و دانشجویان پرستاری قصد داشتند تمام حقیقت را بگویند. 
پرستاران بیش از دانشجویان و سر پرستاران بیشتر از پرستاران تمایل به بیان 
حقیقت داشتند. برای پرستاران، همه سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده 
پیش بینی کننده قصد پرستاران برای بیان حقیقت بود، در حالی که در بین 

دانشجویان فقط هنجارهای ذهنی)فشارهای اجتماعی( پیش بینی کننده قصد 
آنها در بیان حقیقت در آنها بود.

نلسون و همکاران

)46( 2014

کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی 
شده در پیش بینی رفتار پرستاران 

در کنترل فشار خون بیماران
توصیفی

کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی پیش بینی کننده قصد پرستاران 
در اندازه گیری دقیق فشار خون بود، مطابق با TPB ، قصد تنها پیش بینی 

کننده قابل توجه برای اندازه گیری فشار خون بود.
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جییونگ و همکاران

)35( 2015

تمایل به مراقبت از بیماران مبتا 
به آنفلوانزای )H1N1( و عوامل 

تأثیرگذار: کاربرد تئوری رفتار برنامه 
ریزی شده

توصیفی

در میان پیش بینی کننده ها، هنجار ذهنی بیشترین تأثیر را بر تمایل به مراقبت 
داشت و سطح تمایل و هنجار ذهنی باال، نگرش منفی و کنترل رفتاری درک 
شده متوسط   بود. پرستاران با هنجار ذهنی باالتر و کنترل رفتاری درک شده 

مثبت تر، قصد باالتر را گزارش کردند. لذا یافته های این مطالعه نشان داد که 
هنگام ایجاد راهکارهایی برای بهبود قصد پرستار برای مراقبت از بیماری های 

عفونی، باید جنبه های مختلف ویژگی های پرستار را در نظر گرفت.

ناتان و همکاران

)40( 2017

کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی 
شده بر قصد دانشجویان پرستاری 

برای گزارش خطاهای دارویی
توصیفی-مقطعی

قصد دانشجویان برای گزارش خطاهای دارویی زیاد بوده است. سازه های 
تئوری رفتار برنامه ریزی شده 38٪ از واریانس قصد دانشجویان برای گزارش 
خطاهای دارویی را توضیح داد. باورهای رفتاری )نگرش(، هنجارهای ذهنی 
و کنترل رفتاری درک شده بر قصد گزارش خطا تأثیرگذار بودند، در حالی که 

مهمترین عامل باورهای رفتاری بود.

برتانی و همکاران

)45( 2016

تمایل پرستاران در جایگذاری کاتتر 
عروق محیطی براساس از تئوری 

رفتار برنامه ریزی شده
توصیفی-مقطعی

نگرش، خودکارآمدی درک شده و هنجارهای ذهنی پرستاران عوامل موثر بر 
تمایل آنها در رگ گیری از بیماران تعیین گردید. همچنین هنجارهای ذهنی، 
نقش حلقه ی رابط بین دو فاکتور خودکارآمدی درک شده و نگرش پرستاران 

در طی جایگذاری کاتتر عروق محیطی را داشته است.

اکیانی و همکاران 
)41( 2017

بررسی قصد و رفتار پرستاران 
در گزارش رویدادهای نامطلوب: 

براساس کاربرد تئوری رفتار برنامه 
ریزی شده

یافته ها نشان داد که قصد پرستاران در گزارش رویداد نامطلوب تحت تأثیر 
نگرش و کنترل رفتاری درک شده بود، اما تحت تأثیر هنجارهای ذهنی نبود.

الویرا ساری دووی و 
همکاران

39( 2018

تحلیل عوامل رفتار پرستاری در 
مستندسازی مراقبتهای پرستاری در 
بخش اورژانس با استفاده از تئوری 

رفتار برنامه ریزی شده

مورد- شاهدی  
مقطعی

پرستاران با نگرش مثبت و کنترل رفتار درک شده مناسب تر، تمایل بیشتری 
به ثبت مستندات اقدامات خود در اورژانس داشتند و خودکارآمدی نقشی بر این 

اقدام آنها نداشت.

لی و کانگ

)36(2020

عوامل مؤثر بر مشارکت پرستاران 
برای مراقبت از بیماران مبتا 

به بیماری های عفونی نوپدید با 
استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی 

شده در کره جنوبی

توصیفی-مقطعی

کنترل رفتاری درک شده )اعتماد به نفس یا خودکارآمدی در مراقبت از بیماران( 
بعنوان تاثیرگذارترین عامل در تمایل و مشارکت پرستاران شناخته شد. همچنین 
نتایج نشان داد 55/1% از پرستاران تمایل به مراقبت از بیماران مبتا به بیماری 

های عفونی نوپدید را داشتند.

بحث
ــف و مســئولیتها  ــح وظای راه هــای مختلفــی جهــت انجــام صحی
ــق  ــاري از طری ــاي رفت ــاح الگوه ــا اص ــي از آنه ــود دارد یک وج
آمــوزش هســت. آرمیتــاژ و کونــر دوازده الگــوي رفتــار بهداشــتي 
ــار  ــر رفت ــاي موث ــن دو، الگوه ــر ای ــر نظ ــد. بناب ــف کردن را توصی
بهداشــتي از » قصــد انجــام رفتــار «و »نمایــش رفتــار « در انجــام 
ــوی  ــک الگ ــد )47(. ی ــده ان ــتي تشــکیل ش ــار بهداش ــق رفت موف
معقــول و منطقــی کــه ایــن معیارهــا را داشــته باشــد نظریــه رفتــار 
برنامــه ریــزي شــده اســت کــه ســازه هــا و متغیرهایــي را در خــود 
دارد کــه طیــف ترغیــب رفتــار و قصــد و نمایــش رفتــار را شــامل 
ــیاري از  ــي در بس ــور تجرب ــه ط ــار آن ب ــود )48( و اعتب ــی ش م
مطالعــات تاییــد شــده اســت )49(. ایــن تئــوری مــی توانــد نگــرش 
نســبت رفتــار، تاثیــر اطرافیــان در بــروز رفتــار و میــزان کنتــرل و 
توانایــی فــرد را بــرای انجــام رفتــار و قصــد افــراد در انجــام رفتار را 
پیــش بینــی کنــد )50(. از ایــن تئــوری جهــت کاهــش رفتارهــای 
نامطلــوب و پرخطــر، افزایــش رفتارهــای ایمنــی در محیــط کار و 
ایمنــی در حیــن راننــدگان و موتورســواران، بهبــود مراقبــت هــای 

ــگیری و  ــات، پیش ــود ارتباط ــیردهی، بهب ــان و ش ــارداری، زایم ب
ــتاران  ــش قصــد پرســنل بهداشــتی و پرس ــت، افزای ــرل عفون کنت
بــه ارائــه خدمــات بــه مددجویــان و بیمــاران، بهبــود فرآیندهــای 
خــود مراقبتــی، افزایــش حــس اعتمــاد بــه نفــس و خودکارآمــدی 
در افــراد اســتفاده گردیــده اســت )10-8, 26-19, 35-33, 39-37, 

  .)53-51 ,46 ,45 ,43 ,41
پرســتاران اولیــن کارکنــان حرفــه ای محســوب مــی شــوند کــه 
ارائــه دهنــده مراقبــت هــای بــا کیفیــت بــه بیمــاران هســتند )54(. 
در حرفــه پرســتاری از ایــن تئــوری جهــت پیــش بینــی رفتارهــای 
پرســتاران در موقعیــت هــای مختلــف جهــت انجــام مراقبــت های 
ــکاران )2010(  ــتو و هم ــت. کورتیس ــده اس ــتفاده ش ــتاری اس پرس
ــده  ــزی ش ــه ری ــار برنام ــوری رفت ــزای تئ ــه اج ــد ک ــوان کردن عن
)نگــرش نســبت بــه رفتــار، هنجــار ذهنــی و کنتــرل رفتــاری درک 
شــده(، مهمتریــن فاکتورهــا جهــت قصــد پرســتاران بــرای تصمیم 
ــای  ــه ه ــت )55(. یافت ــته اس ــاران دانس ــت از بیم ــری مراقب گی
پژوهــش کــو و همــکاران )2004( نشــان داد، نگــرش پرســتاران و 
کنتــرل رفتــاری درک شــده از جملــه مهــم تریــن عوامــل در پیــش 
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بینــی رفتــار آنهــا مــی باشــد نگــرش مثبــت، هنجارهــای ذهنــی، 
خودکارآمــدی باالتــر و منابــع مالــی بیشــتر باعــث افزایــش تمایــل 

پرســتاران در راســتای مراقبــت از بیمــاران مــی شــود )37(. 

نتیجه گیری
ــن پیــش  ــزی براســاس ای ــراد و برنامــه ری ــار اف ــی رفت پیــش بین
ــرد  ــر روی عملک ــم ب ــور حت ــه ط ــاص ب ــرایط خ ــا در ش ــی ه بین
ســازمان و کنتــرل شــرایط، نقــش بــه ســزایی دارد. از ســویی رفتــار 
انســان هــا تحــت تاثیــر عوامــل مختفــی قــرار دارد و پیــش بینــی 
ــار برنامــه ریــزی  ــاز دارد. تئــوری رفت ــه عوامــل مختلفــی نی آن ب

ــار افــراد از جملــه  شــده، مدلــی مناســب جهــت پیــش بینــی رفت
پرســتاران دارد و مــی تــوان از ایــن مــدل جهــت برنامــه ریــزی و 
سیاســت گــزاری در شــرایط خــاص در زمینــه عملکــرد پرســتاران 

اســتفاده نمــود. 

سپاسگزاری
ــه  ــان نام ــای پای ــه ه ــی از یافت ــل بخش ــر حاص ــه حاض مطالع
ــاق  ــد اخ ــا ک ــژه ب ــت وی ــتاری مراقب ــد پرس ــی ارش کارشناس
ــوم پزشــکی  R.TUMS.FNM.REC.1399.089 از دانشــگاه عل

ــد.  ــی باش ــران م ته
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