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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.

پایــگاه داده هــای PubMed; Scopus; Science Direct; SID IranMedex

روش کار :مقالــه مــروری نقلــی حاضــر بــا جســتجو در
و  Magiranبــا اســتفاده از کلیــدواژه هــای انگلیســی و فارســی ;Theory of Planned Behavior; Attitud; Subjective Norms
 ،Perceived Behavioral Control ;Behavioral Intention; Behavior; Nursing Careتئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده ،نگــرش
نســبت بــه رفتــار ،هنجارهــای ذهنــی ،کنتــرل رفتــاری درک شــده ،تمایــل رفتــاری ،رفتــار و مراقبــت پرســتاری در بــازه زمانــی ســال
 2000تــا  2020جســتجو انجــام شــد.
یافتــه هــا :تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده بــا موفقیــت بــرای پیــش بینــی و توضیــح طیــف گســترده ای از رفتارهــا و نــکات
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
نمو د .
کلیدواژه ها :تئوری رفتار برنامه ریزی شده ،تمایل ،پرستاران ،مراقبت پرستاری ،کاربرد.
متفــاوت دارای اهمیــت اســت .در ایــن راســتای تئــوری هــای
مختلفــی وجــود دارد .از جملــه تئــوری هــای پرکاربــرد در زمینــه
تعییــن عوامــل موثــر و پیــش بینــی بــروز رفتــار افــراد ،تئــوری
رفتــار برنامــه ریــزی شــده ( )TPBمــی باشــد .ایــن تئــوری یــک

مقدمه
رفتــار بــه مجموعــه اقدامــات یــا واکنــش هــای یــک فــرد نســبت
بــه یــک موقعیــت مــی باشــد ،کــه ممکــن اســت آگاهانــه یــا
ناخــودآگاه ،داوطلبانــه ،ارادی و یــا غیــر ارادی باشــند ( .)1شناســایی
عوامــل موثــر بــر بــروز رفتــار افــراد ،جهــت پیــش بینــی واکنــش
آنهــا در شــرایط مختلــف ،جهــت مدیریــت آنهــا در موقعیتهــای

الگــوی تصمیــم گیــری شــناختی اجتماعــی اســت و چارچــوب
قابــل کاربــردی بــرای پیــش بینــی و توضیــح تمایــات و
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 .)31نقــش 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 ( .)32تئــوری
رفتــار برنامــه ریــزی شــده ،یــک رویکــرد منطقــی بــرای پیــش
بینــی ،انجــام رفتارهــای مختلــف اســت ( ،)2تاکنــون 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
آنهــا بــرای مراقبــت از بیمــاران از  TPBاســتفاده کــرده انــد
( .)33بنابرایــن بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده ،نقــش و اهمیــت
الگوهــای رفتــاری در ارائــه مراقبــت هــای پرســتاری صحیــح
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.

رفتارهــای بهداشــتی افــراد مــی باشــد (.)2،3
 TPBاولیــن بــار در ســال  1987توســط  Fishbeinو Ajzen
مطــرح گردیــد ( .)4ایــن تئــوری برگرفتــه از تئــوری عمــل منطقی
اســت ( .)5طبــق هــر دو تئــوری ،مهمتریــن عامــل پیــش بینــی
کننــده مدیریــت رفتــاری فــرد  ،قصــد فــرد بــرای انجــام رفتــار
اســت کــه شــامل عوامــل انگیزشــی تاثیرگــذار بــر یــک رفتــار
اســت و توســط ســه عامــل مســتقیم هدایــت مــی شــود-1 :
نگــرش نســبت بــه رفتــار  -2هنجارهــای ذهنــی و  -3کنتــرل
رفتــاری درک شــده .ایــن ســه عامــل قصــد رفتــاری (تمایــل
رفتــاری) فــرد را بــرای انجــام یــک رفتــار مطلــوب را پیشــگویی
مــی کننــد ( .)6قصــد رفتــاری بــه معنــای ،تصمیــم فــرد بــرای
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
 TPBبــا موفقیــت بــرای پیــش بینــی و توضیــح طیــف
گســترده ای از رفتارهــا در افــراد مختلــف از جمله بهداشــت شــغلی
و ایمنــی راننــدگان ،موتورســواران و کارگــران ( ،)10-8تغییــر
رفتارهــای تغذیــه ای در دانــش آمــوزان و بزرگســاالن (،)11،12
فعالیــت هــای فیزیکــی ( ،)13رفتــار مشــارکتی در زمینــه هــای
کاری مختلــف نظیــر بیمارســتان هــا ( ،)14بانــک هــا ( ،)15صنعت
نفــت ( ،)16صنعــت ســاختمان ( ،)17کشــاورزی ( ،)18رفتارهــای
پیشــگیری کننــده از بیماریهــای عفونــی ( ،)19رفتارهــای پــر خطر
در دانشــجویان ،نوجوانــان و جوانــان (اســتعمال دخانیــات و مــواد
مخــدر ،نوشــیدن مشــروبات الکلــی) ( ،)23-20اســتفاده از خدمــات
بهداشــتی زنــان و زایمــان و شــیردهی ( )26-24و بهداشــت دهــان
و دنــدان در نوجوانــان و بزرگســاالن ( )28 ،27اســتفاده گردیــده
اســت.
از آنجــا کــه براســاس مطالعــات ،گســتره وســیعی از عوامــل فردی،
انگیزشــی ،اقتصــادی ،سیاســتگزاری هــا و عوامــل ســازمانی
مــی تواننــد بــر عملکــرد پرســتاران در محیــط بالینــی تاثیرگــذار
باشــند ،در نتیجــه بکارگیــری نظریــه هــای علــوم رفتــاری ،بهترین
اطالعــات را در خصــوص عوامــل تاثیرگــذار بــر رفتــار ایــن گــروه
فراهــم مــی کننــد ( .)29پرســتاران جــزء اصلــی سیســتم نظــام
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

روش کار
مقالــه مــروری نقلــی حاضــر بــا هــدف بررســی پیــش بینــی
کننــده هــای تمایــل بــه مراقبــت در پرســتاران بــر اســاس
تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده 1399 ،انجــام شــد .بدیــن
منظــور بــا اســتفاده از کلیــد واژه هــای فارســی و انگلیســی از
جملــه Intention، Theory of Planned Behavior: Attitude
toward The Behavior،Subjective Norms، Perceived
،Behavioral Control، Behavioral Intention، Behavior

تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده ،قصــد رفتــاري و رفتــار در
بــازه زمانــی ابتــدای  2000تــا ســال  2020در پایــگاه داده هــا از
جملــه PUBMED, SCOPUS, SCIENCE DIRECT, SID,
 MAGIRANجســتجو انجــام شــد .ابتــدا مقاالتــی کــه از نظــر
عنــوان ،ارتبــاط انتخــاب شــده و توســط تیــم پژوهش خالصــه 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  2000تــا  2020میــادی (  1378تــا  1399شمســی) 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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اورژانــس بــا اســتفاده از تئــوری رفتــار برنامــه ریزی شــده دانســتند
( .)39قصــد دانشــجویان پرســتاری بــرای گــزارش خطاهــای
دارویــی ،بــا ســازه هــای باورهــای رفتــاری ،هنجارهــای ذهنــی
و کنتــرل رفتــاری درک شــده بــر گــزارش خطــا قابــل پیــش بینــی
مــی باشــد ( .)40اکیانــی و همــکاران ( )2017در 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
( .)41در 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
در بخــش هــای داخلــی جراحــی و بخــش هــای مراقبــت ویــژه
بــود ( .)43 ،42تابــک و همــکاران در ســال  2013براســاس 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 ( .)3در مطالعــه دیگری،
کنتــرل رفتــاری درک شــده بهتریــن پیشــگویی کننــده قصــد و
رفتــار پرســتاران جهــت بکارگیــری راهبردهــای ســواد ســامت در
آمــوزش بــه بیمــار شــناخته شــد (.)44
همچنیــن تئــوری فــوق در پیــش بینــی انجــام مداخــات بالینــی
توســط پرســتاران قابــل کاربــرد مــی باشــد .در مطالعــه توســط
برتانــی و همــکاران ( )2016تمایــل پرســتاران در جایگــذاری کاتتــر
عــروق محیطــی براســاس  TPBدر بخــش هــای مراقبــت ویــژه
نشــان داد کــه نگــرش ،خودکارآمــدی درک شــده و هنجارهــای
ذهنــی پرســتاران از عوامــل موثــر بــر تمایــل آنهــا در انجــام
پروســیجر رگ گیــری مــی باشــد ( .)45در پیــش بینــی رفتــار
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
فشــار خــون بــود ( .)46ســولس و همــکاران ( )2007براســاس
یافتــه هــای مطالعــه خــود بیــان نمودنــد تمایــل پرســتاران بــرای
ارائــه مراقبــت پرســتاری بــه زنــان بــاردار حیــن زایمــان براســاس
تئــوری رفتــاری برنامــه ریــزی شــده قابــل پیــش بینــی اســت
( .)33در (جــدول ،)1چکیــده ای از مقــاالت مــورد بررســی در ایــن
مطالعــه ارائــه شــده اســت.

ترتیــب کــه از رفرنــس هــای منابــع یافــت شــده یــا مقاالتــی کــه
بــه آنــان ارجــاع داده بودنــد نیــز اســتفاده شــد .در انتهــا 24 ،مقالــه
وارد مطالعــه شــدند کــه بــا مطالعــه آنهــا کاربــرد ســازه هــای
تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده در مراقبــت هــای پرســتاری
اســتخراج شــد.
یافته ها
از بیــن  124مقالــه یافــت شــده  100مقالــه براســاس فراینــد
غربالگــری بــه دلیــل تکــراری بــودن ،مقولــه هــای غیــر مرتبــط
بــا مراقبــت پرســتاری و عــدم دسترســی بــه متــن کامــل آنهــا،
حــذف شــده و در مجمــوع 24 ،مقالــه بــه زبان انگلیســی و فارســی

وارد مطالعــه شــدند .تئــوری فــوق در بررســی و پیــش بینــی رفتــار
پرســتاران در انجــام وظایــف خــود در زمینــه هــای متنوعــی
مــی تـوان اســتفاده نمــود .براســاس مطالعــات انجــام شــده ،تئــوری
رفتــار برنامــه ریــزی شــده در پیــش بینــی رفتــار پرســتاران در
مراقبــت از مبتالیــان بــه انــواع بیمــاری هــای عفونــی کاربــردی
مــی باشــد .مطالعــه دیلوریــو نشــان داد کــه كنتــرل رفتــاری درك
شــده در پیــش بینــی تمایــل مراقبــت از مبتالیــان بــه ایدز ،توســط
پرســتاران کاربــرد دارد ( .)34در مراقبــت از مبتالیــان بــه H1N1
نیــز هنجــار ذهنــی و کنتــرل رفتــاری درک شــده بــر تمایــل
پرســتاران بــه مراقبــت از ایــن بیمــاران تاثیــر داشــته اســت (.)35
مطالعــه لــی و کانــگ در ســال 2020در کــره در مــورد پیــش بینــی
رفتــار و مشــارکت پرســتاران بــرای مراقبــت از بیمــاران مبتــا بــه
بیمــاری هــای عفونــی نوپــدی نشــان داد کنتــرل رفتــاری درک
شــده بــه عنــوان تاثیرگذارتریــن عامــل در تمایــل و مشــارکت
پرســتاران شــناخته شــد .)36( .نگــرش مثبــت و هنجارهــای ذهنی
دو متغییــر پیــش بینــی کننــده تمایــل پرســتاران داوطلــب در
مراقبــت از مبتالیــان بــه ســارس ( )SARSشــناخته شــده اســت
( .)37در مطالعــه دیگــری تئــوری فــوق را در پیــش بینــی رفتــار
دانشــجویان پرســتاری در مراقبــت از مبتالیــان بــه ایــدز قابــل
کاربــرد شــناخته انــد (.)38
ایــن تئــوری در رفتارهــای حــوزه مدیریــت پرســتاری همچــون
گــزارش خطاهــای پرســتاری و مستندســازی قابــل اســتفاده
مــی باشــد .در مطالعــه ای در ســال ( )2018در اندونــزی نگــرش و
کنتــرل رفتــاری درک شــده مناســب را بــه عنــوان عامــل موثــر بــر
رفتــار پرســتاران در مســتند ســازی مراقبــت پرســتاری در بخــش
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فرزانه قاسمی نیک و همکاران
جدول  :1خالصه مطالعات مرتبط با کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در مراقبت های پرستاری
نویسندگان

عنوان

روش شناسی

یافته ها

جوادی و همکاران

کارایی تئوری رفتار برنامه ریزی
شده در پیش بینی رفتارهای ایمنی
بیمار در پرستاران

توصیفی

این مطالعه نشان داد هنجارهای ذهنی مهم ترین عامل بر رعایت اصول ایمنی
بیمار توسط پرستاران بود.

بررسی عوامل تاثیرگذار بر قصد
و رفتار پرستاران جهت بکارگیری
راهبردهای سواد سالمت در آموزش
به بیمار براساس تئوری رفتار برنامه
ریزی شده

توصیفی-تحلیلی

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 گیالن

توصیفی-
همبستگی

بررسی میزان رعایت ایمنی بیمار
توسط پرستاران شاغل در بخش
مراقبتهای ویژه

توصیفی

تمایل پرستاران برای مراقبت از
افراد مبتال به  HIV / AIDبا
هدف تعیین میزان تأثیر نگرشهای
فردی ،هنجارهای ذهنی و کنترل
رفتاری درک شده بر تمایل
پرستاران برای مراقبت از افراد مبتال
به HIV / AIDS

توصیفی

استفاده از تئوری رفتار برنامه
ریزی شده برای پیش بینی تمایل
پرستاران و مراقبت داوطلبانه
پرستاران از بیماران مبتال به سارس
در جنوب تایوان

توصیفی-مقطعی

)42( 2013
جوادزاده و همکاران
)44(1394

اشرفی و همکاران
)38( 2016
حبیه بیات منش و
همکاران
)43(2018

دیلوریو
)34( 1997

کوو و همکاران
)37( 2004

سولس و همکاران
)33 (2007

تابک و همکاران
)3( 2013
نلسون و همکاران
)46( 2014

در این مطالعه کنترل رفتاری درک شده بهترین پیشگویی کننده قصد و رفتار
پرستاران در خصوص بکارگیری راهبردهای سواد سالمت شناخته شد .به
طوری که این سازه  %41از واریانس قصد و بیش از  %31از تغییرات رفتار را
توضیح داد .لذا طراحی و اجرای برنامه ها و مداخالت آموزشی مبتنی برTPB
و تمرکز بر سازه کنترل رفتاری درک شده می تواند در جهت مشارکت بیشتر
پرستاران برای ارائه آموزش مبتنی بر سواد سالمت بسیار تاثیرگذار باشد.
نظریه رفتار برنامه ریزی شده میتواند  28درصد 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.
هنجارهای ذهنی مهم ترین عامل بر رعایت اصول ایمنی بیمار توسط پرستاران
در بخش های داخلی جراحی و بخش های مراقبت ویژه بود.

از میان سازههای ( TPBبه عنوان نظریه راهنما) ،كنترل رفتاری درك شده در
پیش بینی تمایل پرستاران در مراقبت از مبتالیان به  HIVیا  AIDSبیشتر
از نگرش ها یا هنجارهای ذهنی تأثیرگذار بوده است.

نگرش پرستاران نسبت به ارائه
مراقبت پرستاری به زنان در حین
گذشته نگر تحیلی
زایمان داخل بیمارستان و پیامدهای
بهداشتی مرتبط

نگرش مثبت و هنجارهای ذهنی دو متغییر پیشبینی کننده تمایل پرستاران
داوطلب در مراقبت از مبتالیان به سارس ( )SARSشناخته شده است42/7 .
 %از پرستاران تمایل مثبتی به مراقبت از بیماران داشتند و  % 25/4از پرستاران
به صورت داوطلبانه به مراقبت از این بیماران پرداختند و همبستگی بین سازه
های اصلی  TPBمثبت 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.
 %TPB70از 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.

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

 .٪87از 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.

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  ، TPBقصد تنها پیش بینی
کننده قابل توجه برای اندازه گیری فشار خون بود.
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تمایل به مراقبت از بیماران مبتال
به آنفلوانزای ( )H1N1و 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 متوسطبود .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

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  ٪38از 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

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.

جییونگ و همکاران
)35( 2015

)40( 2017

)45( 2016
اکیانی و همکاران
)41( 2017
الویرا ساری دووی و
همکاران
39( 2018
لی و کانگ
)36(2020

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.

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

مورد -شاهدی
مقطعی

عوامل مؤثر بر مشارکت پرستاران
برای مراقبت از بیماران مبتال
به بیماری های عفونی نوپدید با
استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی
شده در کره جنوبی

توصیفی-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.
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  %55/1از پرستاران تمایل به مراقبت از بیماران مبتال به بیماری
های عفونی نوپدید را داشتند.

بــارداری ،زایمــان و شــیردهی ،بهبــود ارتباطــات ،پیشــگیری و
کنتــرل عفونــت ،افزایــش قصــد پرســنل بهداشــتی و پرســتاران
بــه ارائــه خدمــات بــه مددجویــان و بیمــاران ،بهبــود فرآیندهــای
خــود مراقبتــی ،افزایــش حــس اعتمــاد بــه نفــس و خودکارآمــدی
در افــراد اســتفاده گردیــده اســت (,39-37 ,35-33 ,26-19 ,10-8
.)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
پرســتاری اســتفاده شــده اســت .کورتیســتو و همــکاران ()2010
عنــوان کردنــد کــه اجــزای تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده
(نگــرش نســبت بــه رفتــار ،هنجــار ذهنــی و کنتــرل رفتــاری درک
شــده) ،مهمتریــن فاکتورهــا جهــت قصــد پرســتاران بــرای تصمیم
گیــری مراقبــت از بیمــاران دانســته اســت ( .)55یافتــه هــای
پژوهــش کــو و همــکاران ( )2004نشــان داد ،نگــرش پرســتاران و
کنتــرل رفتــاری درک شــده از جملــه مهــم تریــن عوامــل در پیــش

بحث
راه هــای مختلفــی جهــت انجــام صحیــح وظایــف و مســئولیتها
وجــود دارد یكــي از آنهــا اصــاح الگوهــاي رفتــاري از طریــق
آمــوزش هســت .آرمیتــاژ و کونــر دوازده الگــوي رفتــار بهداشــتي
را توصیــف کردنــد .بنابــر نظــر ایــن دو ،الگوهــاي موثــر رفتــار
بهداشــتي از « قصــد انجــام رفتــار »و «نمایــش رفتــار » در انجــام
موفــق رفتــار بهداشــتي تشــكيل شــده انــد ( .)47یــک الگــوی
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
مــی شــود ( )48و اعتبــار آن بــه طــور تجربــي در بســیاري از
مطالعــات تایيــد شــده اســت ( .)49ایــن 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 ( .)50از ایــن تئــوری جهــت کاهــش رفتارهــای
نامطلــوب و پرخطــر ،افزایــش رفتارهــای ایمنــی در محیــط کار و
ایمنــی در حیــن راننــدگان و موتورســواران ،بهبــود مراقبــت هــای
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 مدلــی مناســب جهــت پیــش بینــی رفتــار افــراد از جملــه،شــده
پرســتاران دارد و مــی تــوان از ایــن مــدل جهــت برنامــه ریــزی و
سیاســت گــزاری در شــرایط خــاص در زمینــه عملکــرد پرســتاران
.اســتفاده نمــود

، هنجارهــای ذهنــی،بینــی رفتــار آنهــا مــی باشــد نگــرش مثبــت
خودکارآمــدی باالتــر و منابــع مالــی بیشــتر باعــث افزایــش تمایــل
.)37( پرســتاران در راســتای مراقبــت از بیمــاران مــی شــود
نتیجه گیری
پیــش بینــی رفتــار افــراد و برنامــه ریــزی براســاس ایــن پیــش
بینــی هــا در شــرایط خــاص بــه طــور حتــم بــر روی عملکــرد
 از ســویی رفتــار. نقــش بــه ســزایی دارد،ســازمان و کنتــرل شــرایط
انســان هــا تحــت تاثیــر عوامــل مختفــی قــرار دارد و پیــش بینــی
 تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی.آن بــه عوامــل مختلفــی نیــاز دارد

سپاسگزاری
مطالعــه حاضــر حاصــل بخشــی از یافتــه هــای پایــان نامــه
کارشناســی ارشــد پرســتاری مراقبــت ویــژه بــا کــد اخــاق
 از دانشــگاه علــوم پزشــکیR.TUMS.FNM.REC.1399.089
.تهــران مــی باشــد
References
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Carter S, Garfied S, Newbould J, Rennie T,
Taylor D, Bury M, et al. A Review of the use of
the Health Belief Model (HBM), the Theory of
Reasoned Action (TRA), the Theory of Planned
Behaviour (TPB) and the Trans-Theoretical
Model (TTM) to study and predict health related
behaviour change2006.
Armitage CJ, Conner M. Efficacy of the theory of
planned behaviour:Ameta-analytic review. British
journal of social psychology. 2001;40(4):471-99.
https://doi.org/10.1348/014466601164939
Tabak N, Itzhaki M, Sharon D, Barnoy S. Intentions
of nurses and nursing students to tell the whole
truth to patients and family members. Journal
of clinical nursing. 2013;22(9-10):1434-41.
https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2012.04316.x
Ajzen I. From Intentions to Actions: A
Theory of Planned Behavior. In: Kuhl J,
Beckmann J, editors. Action Control: From
Cognition to Behavior. Berlin, Heidelberg:
Springer Berlin Heidelberg; 1985. p. 11-39.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2
Azjen I. Understanding attitudes and predicting
social behavior. Englewood Cliffs. 1980.
Ajzen I. The theory of planned behavior.
Orgnizational Behavior and Human Decision
Processes, 50, 179-211. De Young. 1991:509-26.
https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
Ajzen I. The theory of planned behavior.
Organizational
behavior
and
human
decision
processes.
1991;50(2):179-211.
https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
Ashoogh M, Aghamolaei T, Ghanbarnejad A,
Tajvar A. Utilizing the theory of planned behavior
to Prediction the safety driving behaviors in truck
drivers in Bandar Abbas 1392. Iranian Journal of
Health Education and Health Promotion. 2013;
1(3):5-14.
Mazloomy MahmoodAbad S, Mehri A, Morovati

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

7

SharifAbad M, Fallahzadeh H. Application of
extended model of planned behavior in predicting
helmet wearing among motorcyclist clerks in
Yazd (2006). Journal of Birjand University of
Medical Sciences. 2007;14(4):9-15.
Mohammadi Zeidi I, Pakpor A, Mohammadi
Zeidi B. The effect of an educational intervention
based on the theory of planned behavior to
improve safety climate. Iran occupational health.
2013;9(4).
Blanchard CM, Kupperman J, Sparling PB, Nehl
E, Rhodes RE, Courneya KS, et al. Do ethnicity
and gender matter when using the theory of
planned behavior to understand fruit and vegetable
consumption? Appetite. 2009;52(1):15-20.
https://doi.org/10.1016/j.appet.2008.07.001
Baranowski T, Cullen KW, Nicklas T,
Thompson D, Baranowski J. Are current
health behavioral change models helpful in
guiding prevention of weight gain efforts?
Obesity
research.
2003;11(S10):23S-43S.
https://doi.org/10.1038/oby.2003.222
Armitage CJ. Can the theory of planned
behavior predict the maintenance of physical
activity? Health psychology. 2005;24(3):235.
https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.3.235
Ryu S, Ho SH, Han I. Knowledge sharing
behavior of physicians in hospitals. Expert
Systems with applications. 2003;25(1):113-22.
https://doi.org/10.1016/S0957-4174(03)00011-3
Chatzoglou PD, Vraimaki E. Knowledgesharing behaviour of bank employees in Greece.
Business Process Management Journal. 2009.
https://doi.org/10.1108/14637150910949470
Tohidinia Z, Mosakhani M. Knowledge
sharing behaviour and its predictors. Industrial
Management & Data Systems. 2010.
https://doi.org/10.1108/02635571011039052
Zhang P, Ng FF. Analysis of knowledge
sharing behaviour in construction teams

1400  آذر و دی،5  شماره،16  دوره،نشریه پژوهش پرستاری

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

in Hong Kong. Construction Management
and Economics. 2012; 30 (7): 557-74.
https://doi.org/10.1080/01446193.2012.669838
Colémont A, Van den Broucke S. Measuring
determinants of occupational health related
behavior in Flemish farmers: an application
of the theory of planned behavior. Journal
of
safety
research.
2008;39(1):55-64.
https://doi.org/10.1016/j.jsr.2007.12.001
ALIZADEH SH. THE IMPACT OF PEER
EDUCATION ON HIV PREVENTIVE
BEHAVIORS BASED ON THE THEORY OF
PLANNED BEHAVIOR IN SECOND YEAR
HIGH SCHOOL STUDENTS IN ZAHEDAN.
2013.
BASHIRIAN
S,
HIDARNIA
A,
ALLAHVERDIPOUR
H,
HAJIZADEH
E. APPLICATION OF THE THEORY OF
PLANNED BEHAVIOR TO PREDICT DRUG
ABUSE RELATED BEHAVIORS AMONG
ADOLESCENTS. JOURNAL OF RESEARCH
IN HEALTH SCIENCES (JRHS). 2012;12(1):-.
Norman P. The theory of planned behavior
and binge drinking among undergraduate
students: Assessing the impact of habit strength.
Addictive
behaviors.
2011;36(5):502-7.
https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2011.01.025
Topa G, Moriano JA. Theory of planned behavior
and smoking: Meta-analysis and SEM model.
Substance abuse and rehabilitation. 2010;1:23.
https://doi.org/10.2147/SAR.S15168
Cutrín O, Mac Fadden I, Ayers SL, Kulis SS,
Gómez-Fraguela JA, Marsiglia FF. Applicability
of the Theory of Planned Behavior for Predicting
Alcohol Use in Spanish Early Adolescents.
International
journal
of
environmental
research and public health. 2020;17(22):8539.
https://doi.org/10.3390/ijerph17228539
Abdolmaleki B, Peyman N, Esmaili H, Tajfard
M. Associated Factors with the Use of Health
Services among Postmenopausal Women in
Mashhad Based on the Theory of Planned
Behavior: The Role of Health Literacy. J
Educ Community Health. 2019;6(2):111-7.
https://doi.org/10.29252/jech.6.2.111
Guo J-L, Wang T, Liao J, Huang C.
Efficacy of the theory of planned behavior
in predicting breastfeeding: Meta-analysis
and structural equation modeling. Applied
Nursing
Research.
2016;29:37-42.
https://doi.org/10.1016/j.apnr.2015.03.016
Yaghobi Z, Mohaddes Hakkak H, Tavakoli
Ghoochani H, Joveini H, Maheri M, Taherpour
M, et al. Factors Affecting the Intention to
Choose the Natural vaginal delivery based

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

8

on the Theory of Planned Behavior among
Primigravidae. Journal of Education and
Community Health. 2019; 6 (3):169-76.
https://doi.org/10.29252/jech.6.3.169
Pakpour Hajiagha A, Saffari M. Application of
planned behaviortheory in predicting dental brush
behavior among Iranian adolescents in Qazvin.
The Journal of Islamic Dental Association of
IRAN (JIDA). 2012;24(3):201-7.
Åstrøm AN. Applicability of action planning
and coping planning to dental flossing
among Norwegian adults: a confirmatory
factor analysis approach. European Journal
of
Oral
Sciences.
2008;116(3):250-9.
https://doi.org/10.1111/j.1600-0722.2008.00538.x
Francke AL, Smit MC, de Veer AJ, Mistiaen
P. Factors influencing the implementation of
clinical guidelines for health care professionals:
a systematic meta-review. BMC medical
informatics and decision making. 2008;8(1):38.
https://doi.org/10.1186/1472-6947-8-38
Tuj Uddin M, Islam M, Ullah M. A study on
the quality of nurses of government hospital
in Bangladesh. Proceedings of the Pakistan
Academy of Sciences. 2006; 43(2):121-9.
Grimes DE, Mendias EP. Nurses’ intentions to
respond to bioterrorism and other infectious disease
emergencies. Nursing outlook. 2010;58(1):10-6.
https://doi.org/10.1016/j.outlook.2009.07.002
Cusack L, Arbon P, Ranse J. What is the
role of nursing students and schools of
nursing during disaster? A discussion
paper. Collegian. 2010; 17 (4):193-7.
https://doi.org/10.1016/j.colegn.2010.09.006
Sauls DJ. Nurses’ attitudes toward provision
of care and related health outcomes.
Nursing
Research.
2007;56(2):117-23.
https://doi.org/10.1097/01.NNR.0000263972.54619.4a
Dilorio C. Neuroscience Nurses’ Intentions
to Care for Persons with HIV/AIDS. Journal
of Neuroscience Nursing. 1997;29(1):50-5.
https://doi.org/10.1097/01376517-19970200000008
Jeong SY, Park HS, Wang H-J, Kim M.
Intentions to care for new influenza A (H 1 N 1)
patients and influencing factors: an application
of theory of planned behavior. Journal of Korean
Academic Society of Home Health Care Nursing.
2015;22(1):78-87.
Lee J, Kang SJ. Factors influencing nurses› intention
to care for patients with emerging infectious
diseases: Application of the theory of planned
behavior. Nurs Health Sci. 2020;22(1):82-90.
https://doi.org/10.1111/nhs.12652
Ko N-Y, Feng M-C, Chiu D-Y, Wu M-H,

فرزانه قاسمی نیک و همکاران

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Feng J-Y, Pan S-M. Applying theory of
planned behavior to predict nurses’ intention
and volunteering to care for SARS patients
in southern Taiwan. The Kaohsiung journal
of medical sciences. 2004;20(8):389-98.
https://doi.org/10.1016/S1607-551X(09)70175-5
Ashrafi E, Kasmaei P, Mehrabian F, Omidi S,
Haryalchi K. Survey on the Relative Factors
to the AIDS Prevention Based on “The
Theory of Planned Behavior” in Nursing and
Midwifery Students of Guilan University
of Medical Sciences. Journal of Health
Promotion Management. 2016;5(6):35-40.
https://doi.org/10.21859/jhpm-06025
Dewi ES. Analysis of Nursing Behavior Factors
in Documentation of Nursing Care in Emergency
Unit Using Theory of Planned Behavior.
International Journal of Indonesian National
Nurses Association (IJINNA). 2018:64-79.
https://doi.org/10.32944/ijinna.v1i1.20
Natan MB, Sharon I, Mahajna M, Mahajna
S. Factors affecting nursing students’
intention to report medication errors: An
application of the theory of planned behavior.
Nurse Education Today. 2017;58:38-42.
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.07.017
Ekayani NP, Wardhani V, Rachmi AT.
Nurses’ intention and behavior in reporting
adverse event: application of theory of
planned
behavior.
Kesmas:
National
Public Health Journal. 2017;11(3):138-44.
https://doi.org/10.21109/kesmas.v11i3.1091
Javadi M, Kadkhodaee M, Yaghoubi M, Maroufi
M, Shams A. Applying theory of planned
behavior in predicting of patient safety behaviors
of nurses. Materia socio-medica. 2013;25(1):52.
https://doi.org/10.5455/msm.2013.25.52-55
Bayatmanesh H, Zagheri Tafreshi M,
Manoochehri H, Akbarzadeh Baghban A. Patient
Safety Observation by Nurses Working in the
Intensive Care Units of Selected Hospitals
Affiliated to Yasuj University of Medical
Sciences. Iranian South Medical Journal.
2019;21(6):493-506.
Javadzade M, Sharifirad G, Reisi M, Nasr
Esfahani M, Mahaki B, Mostafavi F. Applying
the Theory of Planned Behavior to Predicting
Nurse’s Intention and Behavior in Using
Health Literacy Strategies in Patient Education.
Iran Journal of Nursing. 2015;28(97):23-33.
https://doi.org/10.29252/ijn.28.97.23
Bertani L, Carone M, Caricati L, Demaria S,
Fantuzzi S, Guarasci A, et al. Using the theory
of planned behavior to explore hospital-based
nurses’ intention to use peripherally inserted

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

9

central catheter (PICC): a survey study. Acta biomedica: Atenei Parmensis. 2016;87(4-S):23-9.
Nelson JM, Cook PF, Ingram JC. Utility of the
theory of planned behavior to predict nursing
staff blood pressure monitoring behaviours.
Journal of clinical nursing. 2014;23(3-4):461-70.
https://doi.org/10.1111/jocn.12183
Armitage CJ, Conner M. Social cognition models
and health behaviour: A structured review.
Psychology and health. 2000;15(2):173-89.
https://doi.org/10.1080/08870440008400299
Ajzen I. The theory of planned behaviour:
Reactions
and
reflections
[Editorial].
Psychology & Health. 2011;26(9):1113-27.
https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995
Armitage
CJ, Arden
MA.
Exploring
discontinuity patterns in the transtheoretical
model: An application of the theory of
planned behaviour. British journal of
health psychology. 2002; 7 (1):89-103.
https://doi.org/10.1348/135910702169385
Ajzen I. Attitudes, traits, and actions:
Dispositional prediction of behavior in personality
and social psychology. Advances in experimental
social psychology. 20: Elsevier; 1987. p. 1-63.
https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60411-6
Bernaix LW. Nurses’ attitudes, subjective
norms, and behavioral intentions toward
support of breastfeeding mothers. Journal
of Human Lactation. 2000; 16 (3):201-9.
https://doi.org/10.1177/089033440001600304
Imanzad M, Gharlipour Z, Kohpaie A, Mohebi
S, Gang SA, Sayyarpour M, et al. Behavioral
factors related to musculoskeletal disorders in
nurses based on theory of planned behavior. Adv
Nurs Midwifery. 2013;23(81):1-12.
Lee J, Kang SJ. Factors influencing
nurses› intention to care for patients with
emerging infectious diseases: Application
of the theory of planned behavior. Nursing
& Health Sciences. 2020; 22(1):82-90.
https://doi.org/10.1111/nhs.12652
Chiang Y-M, Chang Y. Stress, depression,
and intention to leave among nurses in
different medical units: Implications for
healthcare
management/nursing
practice.
Health
Policy.
2012;
108(2-3):149-57.
https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2012.08.027
Kortteisto T, Kaila M, Komulainen J, Mäntyranta
T, Rissanen P. Healthcare professionals’
intentions to use clinical guidelines: a survey
using the theory of planned behaviour.
Implementation Science. 2010; 5(1):51.
https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-51

