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Abstract
Introduction: With the advent of the COVID-19 pandemic, challenges were created in educating nursing and 
midwifery students. However, the clinical education of these students is still ongoing. Predicting students' 
behavior in providing care during crises, including the COVID-19 pandemic, is an influential factor in 
continuing clinical education for nursing and midwifery students. The aim of this study was to determine 
the predictors of the willingness to care for COVID-19 patients in nursing and midwifery students of Tehran 
University of Medical Sciences.
Methods: This cross-sectional study was performed with the participation of 210 nursing and midwifery 
students of Tehran University of Medical Sciences in autumn 2021. The sampling method in this study was 
convenient method. In this study, data were collected using demographic information and planed behavioral 
theory tools. After completing the data collection process, data analysis was performed using SPSS16 software 
in two sections: descriptive and inferential analysis. A significance level of 0. 05 was considered.
Results: Nursing and midwifery students of Tehran University of Medical Sciences have a high desire to 
provide care for patients with Covid-19 during their clinical training. The average score of the desire to care for 
the patients with covid-19 was 57.98±15.08. The constructs of attitude towards behavior, subjective norms and 
perceived behavioral control respectively had the highest mean score of willingness to care for patients with 
Covid-19. Among these variables, attitude variable 51%, mental norm 68% and control beliefs explain 55% of 
the changes in willingness to take care of a patient with covid-19 by students.
Conclusions: Based on the findings of the present study, mental norms play the most important role in the 
occurrence of students' behavior, so it is necessary to focus more on the mental norms of students in providing 
services in special and acute conditions such as the Covid-19 pandemic. Beliefs of control and attitude are also 
among the other factors affecting the desire to care for patients with covid-19 among nursing and midwifery 
students, which should be considered in order to train these students to provide care to covid-19 patients.
Keywords: Willingness to care, Nursing Student, Clinical Education, Behavior, COVID-19. 
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و مامایی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزه شده 
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چکیده 
مقدمــه: بــا وجــود چالش هــای ناشــی از کوویــد-19، آمــوزش بالینــی دانشــجویان پرســتاری و مامایــی تــداوم دارد. پیــش بینــی رفتــار 
دانشــجویان در ارائــه مراقبــت حیــن بحران هــا از جملــه همه گیری هــا یــک عامــل تاثیرگــذار بــر ادامــه آمــوزش بالینــی ایــن دانشــجویان 
اســت. مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن پیــش بینــی کننــده هــا بــر تمایــل بــه مراقبــت از مبتالیــان بــه کوویــد-19 در دانشــجویان 

پرســتاری  و   مامایــی دانشــگاه  علــوم پزشــکی  تهــران انجــام گردیــد.
ــه روش  ــا مشــارکت 210 دانشــجوی پرســتاری  و   مامایــی دانشــگاه  علوم پزشــکی  تهــران کــه ب روش کار: مطالعــه مقطعــی حاضــر ب
نمونــه گیــری در دســترس وارد مطالعــه شــدند انجــام شــد. داده هــا بــا اســتفاده از ابــزار اطالعــات جمعیــت شــناختی و ابــزار تئــوری رفتــار  
برنامــه ریــزی شــده گــردآوری شــد. پــس از گــردآوری داده هــا، تجزیــه و تحلیــل بــا اســتفاده از نــرم  افــزار SPSS16  در دو بخــش آمــار 

توصیفــی و اســتنباطی انجــام شــد. ســطح معنــی داری در ایــن پژوهــش  0/05 در نظــر گرفتــه شــد.
یافته هــا: دانشــجویان پرســتاری  و   مامایــی دانشــگاه  علــوم  پزشــکی  تهــران تمایــل باالیــی بــه ارائــه مراقبــت از مبتالیــان بــه کووید-19 
ــود.  ــه کوویــد-19 در آنهــا 15/08±98/ 57 ب ــه مراقبــت از مبتالیــان ب ــد. میانگیــن نمــره تمایــل ب در طــی آمــوزش بالینــی خــود دارن
ســازه های نگــرش نســبت بــه رفتــار، هنجارهــای ذهنــی و کنتــرل رفتــاری درک شــده بــه ترتیــب بیشــترین میانگیــن نمــره تمایــل بــه 
مراقبــت از مبتالیــان بــه کویــد-19 را داشــتند. از میــان ایــن متغییرهــا، متغیــر نگــرش 51 درصــد، هنجــار ذهنــی 68 درصــد و عقایــد 

کنتــرل 55 درصــد از تغییــرات تمایــل بــه مراقبــت از بیمــار مبتــال بــه کوویــد-19 توســط دانشــجویان را تبییــن مــی کننــد.
نتیجه گیــری: براســاس یافتــه هــای مطالعــه حاضــر هنجارهــای ذهنــی مهــم تریــن نقــش را در بــروز رفتــار دانشــجویان لــذا الزم 
اســت در ارائــه خدمــات در شــرایط خــاص و حــاد مثــل پاندمــی کوویــد-19 روی هنجارهــای ذهنــی دانشــجویان تمرکــز بیشــتری شــود. 
عقایــد کنتــرل و نگــرش نیــز از دیگــر مــوارد موثــر بــر تمایــل مراقبــت بــه بیمــاران مبتال بــه کوویــد-19 در میــان دانشــجویان پرســتاری 

و مامایــی اســت کــه جهــت آمــوزش ایــن دانشــجویان بــرای ارائــه مراقبــت بــه مبتالیــان کوویــد-19 بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد.
کلیدواژه ها: تمایل به مراقبت، دانشجوی پرستاری، آموزش بالینی، رفتار، کووید-19.
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مقدمه
در سیســتم بهداشــت و درمــان ایــران بخشــی از ارائــه مراقبتهــای 
پرســتاری و مامایــی در مراکــز درمانــی از جملــه بیمارســتان هــا، 
توســط دانشــجویان پرســتاری و مامایــی در حیــن فراینــد آمــوزش 
ــوزش  ــز آم ــه نی ــادی جامع ــرایط ع ــی شــود. در ش ــه م ــا، ارائ آنه
بالینــی و ارائــه مراقبــت توســط دانشــجویان بــدون چالــش نیســت 
]2, 1[. از جملــه چالــش هــای موجــود براســاس مطالعــات انجــام 
ــدم  ــب، ع ــرش نامناس ــی، نگ ــش ناکاف ــه دان ــوان ب ــده می ت ش
مهــارت کافــی دانشــجویان در مهارت هایــی ماننــد برقــراری 
ــت  ــه مراقب ــرد. ارائ ــت اشــاره ک ــرل عفون ــه ای وکنت ــاط حرف ارتب
بــه بیمــاران عفونــی و بســتری در بخــش هــای عفونــی یکــی از 
پــر چالــش تریــن بخــش هــای آموزشــی دانشــجویان پرســتاری 
ــران مــی باشــد ]4, 3[.  ــه ای ــب کشــورها از جمل ــی در اغل و مامای
نتایــج مطالعــات در اپیدمــی هــا بیانگــر ایــن اســت کــه پرســنل 
بهداشــتی درمانــی در معــرض خطــر باالیــی از ابتــال بــه بیمــاری 
عفونــی از جملــه ســارس )SARS(، مــرس )MERS(، ایــدز 
ــری  ــه گی ــی هم ــد. در ط ــرار دارن ــوال )EVD( ق )AIDS(  و اب
ــارس از  ــه س ــوده ب ــراد آل ــان 20% از اف ــر جه ــارس،  در سراس س
میــان کارکنــان خدمــات بهداشــتی درمانــی بودنــد و میــزان مــرگ 
و میــر آنهــا 40% بــوده اســت ]6, 5[. بیمــاری کوویــد-19 از جملــه 
بیمــاری هــای عفونــی نوپدیــد مــی باشــد، کــه در ســال های اخیــر 
تبدیــل بــه تهدیــدی جــدی بــرای ســالمت و چالشــی بی ســابقه 
ــر در  ــزاران نف ــت و ه ــده اس ــر  ش ــی بش ــاد زندگ ــی ابع در تمام
ــود را از  ــان خ ــاری ج ــن بیم ــه ای ــال ب ــر ابت ــان در اث سراســر جه
دســت داده انــد ]9, 8 ، 7[. ابتــال و مــرگ ناشــی از ایــن بیمــاری، 
ــر  ــا درگی ــی ه ــایر اپیدم ــابه س ــز مش ــان را نی ــم درم ــای تی اعض
ــار ذکــر شــده  ــق آم ــران طب ــه نحــوی کــه در ای کــرده اســت، ب
رســمی تنهــا در 18 مــاه ابتدایــی اعــالم رســمی آغــاز ایــن همــه 
ــروس  ــن وی ــه ای ــال ب ــر ابت ــتار در اث ــور، 130 پرس ــری در کش گی

ــد ]10[. ــود را از دســت داده ان ــان خ ج
در ایــن شــرایط آمــوزش بالینــی دانشــجویان پرســتاری و مامایــی 
ــت و  ــا کیفی ــی ب ــت بالین ــم و تربی ــا تعلی ــداوم و ارتق ــه دارد. ت ادام
ــالمتی  ــا س ــط ب ــته های مرتب ــول رش ــن اص ــد، از مهمتری کارآم
ــن  ــی اســت ]11[. در طــی ای ــتاری و مامای ــه پرس انســان از جمل
ــت  ــی الزم اس ــتاری و مامای ــجویان پرس ــی دانش ــت آموزش فعالی
ــه نظــام ســالمت  ــده ب ــه کنن ــراد مراجع ــاران و اف ــی بیم ــا تمام ب
از جملــه مبتالیــان بــه کوویــد-19 نیــز مواجهــه داشــته باشــند و 

در ارائــه مراقبــت بــه آنهــا در کنــار ســایر اعضــای تیــم  درمــان، 
ــه  ــن هم ــه اینکــه شــروع ای ــه ب ــا توج ــد ]11, 9[. ب ــت کنن فعالی
ــوده اســت   ــه ب ــام اقشــار جامع ــرای تم ــی جــدی ب ــری بحران گی
ــا چالــش  ــز ب ــی نی ــه دانشــجویان پرســتاری و مامای ــراد از جمل اف
 هــای مختلفــی روبــرو می شــوند و بــه تبــع آن رفتارهــای متفاوتــی 
ــد ]12[.  ــروز مــی دهن ــی ب ــوزش بالین ــط آم ــز از خــود در محی نی
ــل  ــا عــدم تمای ــل ی ــه تمای ــوان  ب ــن رفتارهــا مــی ت ــه ای از جمل
ــه کوویــد-19 اشــاره نمــود ]14, 13[.  ــه مراقبــت از مبتالیــان ب ب
ــل پرســتاران و دانشــجویان پرســتاری  ــر تمای عوامــل مختلفــی ب
ــرایط  ــر در ش ــت تاثی ــراد تح ــه اف ــت ب ــه مراقب ــی در ارائ و مامای
ــا  ــب آنه ــه اغل ــی اســت ک ــن درحال ــذارد. ای ــر می گ ــی تاثی بحران
ــرایط  ــوع ش ــس از وق ــوری پ ــالمتی ف ــات س ــه خدم ــت ارائ جه
ــات نشــان داده اســت  ــا مطالع ــد، ام ــده ان اضطــراری آمــوزش دی
در حــوادث مختلــف، همچنــان واکنــش هــای رفتــاری همچــون 
ــده  ــه ای در  آنهــا دی ــاب از انجــام وظایــف حرف ــا اجتن ــرک و ی ت
ــا وجــود  ــر ایــن نقــش آفرینــی آنهــا ب مــی شــود ]15[. عــالوه ب
ــی  ــل مختلف ــه عوام ــده ب ــت ش ــه ای دریاف ــای حرف ــوزش ه آم
ــا  ــاط دارد ]16[. ب ــا ارتب ــاری آنه ــای رفت ــار و الگوه ــه رفت از جمل
توجــه بــه از ســرگیری مجــدد آمــوزش حضــوری دانشــگاه هــا از 
جملــه آمــوزش بالینــی در دانشــکده پرســتاری و مامایــی بــا وجــود 
بیمــاری کوویــد-19، پیــش بینــی عوامــل موثــر بــر رفتــار و تمایل 
ــوان بخشــی از اعضــای  ــه عن دانشــجویان پرســتاری و مامایــی ب
تیــم درمــان و در راســتای تکمیــل برنامــه هــای آموزشــی آنهــا، در 
مراقبــت از بیمــاران در شــرایط بحرانــی همــه گیــری کوویــد-19، 

ــت ]17[.  ــژه ای اس ــت وی دارای اهمی
ــود  ــی وج ــای مختلف ــراد، روش ه ــار اف ــی رفت ــش بین ــت پی جه
دارد. یکــی از کارآمــد تریــن ایــن راهکارهــا، تئــوری رفتــار برنامــه  
ریــزی شــده )TPB: Theory of planned behavior( اســت.  
)TPB( در ســال 1987 توســط Fishbein و Ajzen  مطــرح و 
 )TPB(Theory of planned behavior .)18( توســعه داده شــد
یــک الگــوی تصمیــم گیــری شــناختی اجتماعــی اســت و چارچوب 
قابــل کاربــردی بــرای پیــش بینــی و توضیــح رفتارهــای بهداشــتی 
ــل  ــن عام ــرد مهمتری ــل ف ــوری، تمای ــن تئ ــق ای ــی باشــد. طب م
ــط  ــه توس ــت ک ــرد اس ــاری ف ــت رفت ــده مدیری ــی کنن ــش بین پی
ســه عامــل مســتقیم هدایــت مــی شــود: 1- نگــرش نســبت بــه 
ــاری درک شــده.  ــرل رفت ــی و 3- کنت ــار2- هنجارهــای ذهن رفت
از TPB( Theory of planned behavior( بــرای پیــش بینــی 
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و توضیــح طیــف گســترده ای از رفتارهــا و نــکات بهداشــتی 
رفتارهــای                                                                                                                                ،]19  ,20[ شــغلی  ایمنــی  و  بهداشــت  جملــه  از 
تغذیــه ای، اســتعمال دخانیــات ]22, 21[، اســتفاده از خدمــات 
ــدان ]27[  بهداشــتی، شــیردهی ]26-23[ و بهداشــت دهــان و دن
ــی  ــن در بررس ــوق همچنی ــوری ف ــت. از تئ ــده اس ــتفاده گردی اس
ــف  ــام وظای ــا در انج ــتاران و ماماه ــت پرس ــل فعالی ــار و عل رفت
ــت از  ــیرده و مراقب ــاردار، ش ــان ب ــت از زن ــه مراقب ــود در زمین خ
ــار ]30[،  ــه بیم ــوزش ب ــار ]29[، آم ــا بیم ــاط ب ــوزادان ]28[، ارتب ن
انجــام پروســیجرهای تهاجمــی از قبیــل جایگــذاری کاتتــر عــروق 
ــازی  ــتند س ــی ]32[، مس ــای داروی ــزارش خط ــی ]31[، گ محیط
ــار  ــده رفت ــی کنن ــش بین ــتاری ]33[، پی ــای پرس ــت ه در مراقب
ــگیری و  ــی در پیش ــتاری و مامای ــجویان پرس ــتاران و دانش پرس
ــی  ــای ایمن ــی رفتاره ــش بین ــت ]12, 34-36[ و پی ــرل عفون کنت
در مراقبــت از بیمــار ]37[، در کشــورهای مختلفــی اســتفاده شــده 
ــه خدمــات بهداشــتی  اســت. از آنجــا کــه قســمتی از نیــروی ارائ
ــتند و  ــی هس ــتاری و مامای ــه دانشــجویان پرس ــه جامع ــی ب درمان
از طرفــی بــه دنبــال فــارغ التحصیلــی ایــن دانشــجویان قســمت 
عمــده نیــروی کار جــوان سیســتم بهداشــت و درمــان را تشــکیل 
می دهنــد، در صورتــی کــه تمایــل بــه ارایــه مراقبــت بــه بیمــاران 
ــد  ــته باش ــود نداش ــجویان وج ــن دانش ــد-19 در ای ــار کویی دچ
ــی کشــور  ــتی درمان ــرای سیســتم بهداش ــددی ب ــای متع چالش ه
ــده هــای  ــی کنن ــی و شناســایی پیــش بین ایجــاد می شــود. ارزیاب
ــی  ــای عفون ــه بیماریه ــال ب ــاران مبت ــت از بیم ــه مراقب ــل ب تمای
نوپدیــد از جملــه کوویــد-19، در دانشــجویان پرســتاری و مامایــی، 
ــد  ــا در فراین ــال آنه ــور فع ــه حض ــه ادام ــا ب ــب آنه ــت ترغی جه
ــا  ــی آنه ــوزش بالین ــاران در آم ــه بیم ــت ب ــه مراقب ــوزش و ارائ آم
ــدف  ــا ه ــر ب ــه حاض ــن مطالع ــد ]38[. بنابرای ــی باش ــروری م ض
تعییــن پیــش بینــی کننــده هــا بــر تمایــل بــه مراقبــت از مبتالیان 
بــه کوویــد-19 در دانشــجویان پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علوم 

پزشــکی تهــران انجــام شــد.

روش کار
ــی  ــر در ط ــی حاض ــتگی مقطع ــوع همبس ــی از ن ــه توصیف مطالع
آبــان و آذر 1399 در تهــران، بــا مشــارکت دانشــجویان پرســتاری و 
مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران  انجــام شــد. حجــم نمونه 

بــر اســاس فرمــول 

بــا در نظــر گرفتــن مطالعــات مشــابه، ضریــب اطمینــان 95 درصــد 
ــر  ــه 200 نف ــزش نمون و ســطح خطــای 0/05 و احتمــال 10% ری
بــرآورد گردیــد کــه 210 نفــر از دانشــجویان دارای معیــار ورود بــه 
پژوهــش در مطالعــه شــرکت کردنــد. بدیــن ترتیــب بــا اســتفاده از 
روش نمونــه گیری در دســترس دانشــجویان کارشناســی پرســتاری 
ســال ســوم و چهــارم و دانشــجویان کارشناســی مامایــی ســال اول 
ــه  ــوم پزشــکی تهــران انجــام وارد مطالع ــا چهــارم دانشــگاه عل ت
ــه  ــل ب ــامل: 1- تمای ــه ش ــه مطالع ــای ورود ب ــدند.  معیار ه ش
شــرکت در مطالعــه 2- دانشــجویان ســال ســوم و چهــارم رشــته 
ــتاری و  ــکده پرس ــتاری دانش ــی پرس ــع کارشناس ــتاری مقط پرس
ــال  ــران 3- دانشــجویان س ــوم پزشــکی ته ــی دانشــگاه عل مامای
اول تــا چهــارم کارشناســی مامایــی دانشــکده پرســتاری و مامایــی 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران 4- حضــور در کارآمــوزی/کارورزی 
هــای نیمســال دوم ســال تحصیلــی 1399-1398 و معیــار خروج از 
مطالعــه شــامل: عــدم تکمیــل پرسشــنامه بودنــد. جهت گــردآوری 
داده هــا از پرسشــنامه اطالعــات جمعیــت شــناختی و پرسشــنامه 
 TBP: Theory of planned( تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده

behavior( اســتفاده شــد.  

ــوان  ــه عن ــکاران )2005( ب ــط Yoo و هم ــوق  توس ــنامه ف پرسش
ــت از  ــرای مراقب ــتاران ب ــل پرس ــده تمای ــی کنن ــش بین ــزار پی اب
بیمــاران مبتــال بــه ســارس در کشــور کــره جنوبــی طراحــی شــد 
]39[. ایــن پرسشــنامه متشــکل از 40 ســوال بــوده و ســه شــاخص 
1- نگــرش نســبت بــه رفتــار 2- هنجارهــای ذهنــی 3- کنتــرل 
ــنامه  ــن پرسش ــد. در ای ــی نمای ــی م ــده را بررس ــاری درک ش رفت
14 گویــه مربــوط بــه عقایــد رفتــاری، 8 گویــه مربــوط بــه عقایــد 
هنجــاری و 18 گویــه مربــوط بــه عقایــد کنتــرل بودنــد. امتیازدهی 
ابــزار فــوق در هــر ســه حیطــه بــا  لیکــرت 7 تایــی بــود. )از کامــال 
ــرای  ــا کامــال موافــق(. محــدوده لیکــرت پرسشــنامه ب مخالــف ت
ــا 3  ــف( ت ــال مخال ــرل از 3- )کام ــد کنت ــاری و عقای ــد رفت عقای
)کامــال موافــق( بــود و بــرای عقایــد هنجــاری از 1 تــا 7 بــود. بــر 
ــاز نهایــی از مجمــوع هــر ســه بخــش  ایــن اســاس حداقــل امتی
)88-( و حداکثــر امتیــاز از مجمــوع ســه بخــش )152( بــود. کســب 
نمــرات باالتــر نشــانه، تمایــل بیشــتر پرســتاران در ارائــه مراقبــت 
بــود. روایــی ایــن ابــزار بــه روش تحلیــل عاملــی بررســی گردیــده 
ــا  ــل ب ــایی 6 عام ــه شناس ــی ب ــل عامل ــه در نتیجــه تحلی ــود ک ب
تبییــن واریانــس 68/2  درصــد منجــر گردیــده اســت. پایایــی ایــن 
ابــزار نیــز بــه روش همســانی درونــی و محاســبه آلفــای کرونبــاخ 
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بــرای عامــل هــا محاســبه گردیــده اســت کــه در نتیجــه الفــای 
ــت  ــوده اس ــا 0/93 ب ــا از 0/75 ت ــرده عامل ه ــرای خ ــاخ ب کرونب
ــوق از رویکــرد ترجمــه- بازترجمــه  ــزار ف ]39[. جهــت ترجمــه اب
ــي  ــه فارس ــم ب ــط دو مترج ــنامه توس ــدا پرسش ــد. ابت ــتفاده ش اس
ترجمــه شــد. ســپس متــن ترجمــه شــده توســط دو متخصــص بــه 
ــه  ــن ب ــن مترجمی ــده شــد. ای ــره ای و انگلیســی برگردان ــان ک زب
اصــل پرسشــنامه  آگاه نبودنــد. ســپس در جلســه هایــی بــا حضــور 
مترجمیــن و پژوهشــگران متــن هــاي ترجمــه شــده بــه انگلیســي 

و فارســي بــا اصــل پرسشــنامه مطابقــت داده شــد. 
جهــت بررســی روایــی از روش روایــی محتــوا و از نظــر خبــرگان 
ــه  ــی ب ــرت 7 تای ــا لیک ــنهاد آنه ــاس پیش ــد و  براس ــتفاده ش اس
ــد  ــه قســمت عقای ــه ب ــه و یــک گوی ــر یافت ــی تغیی لیکــرت 5 تای
هنجــاری اضافــه شــد. در نتیجــه  سیســتم امتیازدهــی در پژوهــش 
ــف،  ــف، مخال ــال مخال ــی )کام ــه صــورت لیکــرت 5 تای حاضــر ب
موافــق، نســبتا موافــق و کامــال موافــق( در نظــر گرفتــه شــد. بــر 
ایــن اســاس محــدوده لیکــرت در عقایــد رفتــاری و عقایــد کنتــرل 
از 2- )کامــال مخالــف( تــا 2 )کامــال موافــق( و در عقایــد هنجــاری 
ــز 41 در نظــر  ــداد ســواالت نی ــه شــد و تع ــا 5 در نظــر گرفت 1 ت
ــوا  ــی محت ــبت روای ــب نس ــاس ضری ــن اس ــر ای ــد  . ب ــه ش گرفت
)content validity ratio( برابــر 7/ 0گــزارش گردیــد. پایایــی 
ــاخ  ــای کرونب ــب آلف ــی و ضری ــتگی داخل ــا روش همبس ــزار ب اب
ــار 20  ــوق در اختی ــن منظــور پرسشــنامه ف ــد. بدی ــبه گردی محاس
ــتاری و  ــکده پرس ــی دانش ــتاری و مامای ــجویان پرس ــر از داش نف
مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران کــه دارای معیــار ورود بــه 
مطالعــه بودنــد قــرار داده شــد تــا ابــزار را تکمیــل نماینــد. براســاس 
پاســخ دهــی آنهــا، آلفــای کرونبــاخ 83 درصــد بدســت آمــد. الزم 
ــه  ــری از مطالع ــه گی ــه نمون ــراد در مرحل ــن اف ــر اســت ای ــه ذک ب
خــارج شــدند.  مالحظــات اخالقــی در ایــن مطالعــه شــامل: کســب 
مجــوز از کمیتــه مشــترک اخــالق دانشــکده پرســتاری و مامایــی و 
دانشــکده توانبخشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــه شــماره  
IR.TUMS.FNM.REC.1399.089، معرفــی هــدف از پژوهــش 

و روش کار و چگونگــی انجــام مطالعــه بــه واحدهــای مــورد 

پژوهــش، اخــذ رضایــت آگاهانــه از شــرکت کننــدگان در پژوهــش، 
ــدگان و  ــارکت کنن ــات مش ــدن اطالع ــه مان ــان از محرمان اطمین
رعایــت اصــل امانــت داری و اصــول اخالقــی در اســتفاده از منابــع 

کتابخانــه ای، تحقیقــات و نقــل قــول هــا بــود.
پــس از اتمــام فراینــد گــردآوری داده هــا در هــر دو گــروه 
دانشــجویان پرســتاری و مامایــی، تجزیــه و تحلیــل داده هــا 
ــار  ــش آم ــخه 16 در دو بخ ــزار SPSS نس ــرم  اف ــتفاده از ن ــا اس ب
توصیفــی و تحلیــل اســتنباطی انجــام شــد. ضمنــا ســطح معنــی 
داری در ایــن پژوهــش  0/05 در نظــر گرفتــه شــد. در ایــن تحقیق 
ــورد  ــای م ــناختی واحده ــت ش ــای جمعی ــف داده ه ــرای توصی ب
ــع  ــامل توزی ــی ش ــار توصیف ــته از آم ــای وابس ــش و متغیره پژوه
ــتفاده  ــار اس ــن و انحــراف معی ــق و نســبی و میانگی ــی مطل فراوان
شــد. بــر ایــن اســاس بــرای متغیرهــای کیفــی فراوانــی و بــرای 
متغیرهــای کمــی نیــز میانگیــن و انحــراف معیــار گــزارش شــد و 
بــرای تعییــن روابــط بیــن متغیرهــا از روش هــای آمــار اســتنباطی 
ــروف- ــون  کلموگ ــد. از آزم ــتفاده ش ــی اس ــیون خط ــد رگرس مانن

اســمیرنوف )K-S( بــرای بررســی نرمــال بــودن داده هــا اســتفاده 
ــام  ــای انج ــش فرض ه ــراری پی ــی برق ــن بررس ــد همچنی  گردی
آزمــون رگرســیون خطــی ســاده نیــز انجــام گردیــد کــه بــر ایــن 
اســاس فــرض هــای زیــر بنایــی الگــوی رگرســیونی برقــرار بودند. 

یافته ها
داده هــای 210 دانشــجوی پرســتاری و مامایــی )143 نفــر 
ــای ورود  ــاس معیار ه ــر اس ــه ب ــی( ،ک ــر مامای ــتاری و 67 نف پرس
ــل  ــه تحلی ــد، وارد مرحل ــده بودن ــاب گردی ــه انتخ ــروج مطالع و خ
ــق و  ــل دقی ــدم تکمی ــل ع ــه دلی ــجویان ب ــر از دانش ــد. 26 نف ش
ــن ســن  ــارج شــدند. میانگی ــه خ ــا، از مطالع ــل پرسشــنامه ه کام
دانشــجویان شــرکت کننــده در پژوهــش برابــر 1/91±21/94 بــود. 
ــدگان زن و 31 درصــد )65  69 درصــد )145 نفــر( از شــرکت کنن
ــت شــناختی  ــات جمعی ــد. ســایر خصوصی ــرد بودن ــر( از آنهــا م نف

ــت.  ــده اس ــان داده ش ــدول.1 نش ــدگان در ج ــارکت کنن مش
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جدول 1. اطالعات جمعیت شناختی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1399

تعداد )درصد(متغیر

سن
20-18)23/8( 50 
23-21)65/7( 138
<24)10/5( 22

تاهل
22 )10,5(متاهل
188 )89,5(مجرد

وجود بیماری زمینه ای
24 )11,4(بله
186 )88,6(خیر

سابقه ابتال به کووید-19
54 )25,7(بله
156 )74,3(خیر

سابقه مراقبت از بیمار مبتال به کووید-19
78 )37,1(بله
132 )62,9(خیر

سابقه مراقبت از بیمار مبتال به کرونا در طی کارآموزی
41)19,5(بله
169 )80,5(خیر

بــر اســاس نتایــج آمــاری میانگیــن نمــره کل تمایــل بــه مراقبــت 
ــی  ــد-19 در دانشــجویان پرســتاری و مامای ــه کووی ــان ب از مبتالی
ــن و  ــر اســت میانگی ــه ذک ــود الزم ب ــا  15/08±57/98 ب ــر ب براب

انحــراف معیــار نمــرات هــر ســازه بــه صــورت جداگانــه در )جــدول 
2( گــزارش شــده اســت. 

جدول 2. میانگین و انحراف معیار نمره مربوط به متغییر های TPB( Theory of planned behavior( و تمایل به مراقبت از مبتالیان به کووید-19 در دانشجویان 
پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1399

TPB انحراف معیار ± میانگینمتغیر های

26,20±4,77 نگرش نسبت به رفتار
16,77±8,53 هنجارهای ذهنی

6,95±15,00کنترل رفتاری درک شده
15,08±57,98تمایل به مراقبت از مبتالیان به کووید-19

بــه دنبــال محاســبه ضریــب همبســتگی میــان ســازه های تئــوری 
رفتــار برنامــه ریــزی شــده و تمایــل بــه مراقبــت از مبتالیــان بــه 
کوویــد-19 در میــان دانشــجویان پرســتاری و مامایــی بــه تفکیک 
ــرش  ــن نگ ــتگی بی ــب همبس ــد. ضری ــل گردی ــر حاص ــج زی نتای
ــان  ــد-19 در می ــه کووی ــان ب ــت از مبتالی ــه مراقب ــل ب و تمای
ــر  ــود. دیگ ــر )r=0/71( ب ــی براب ــتاری و مامای ــجویان پرس دانش
ــی اســت  ــزی شــده هنجــار ذهن ــه ری ــار برنام ــوری رفت ســازه تئ

کــه ضریــب همبســتگی میــان ایــن ســازه و تمایــل بــه مراقبــت 
ــتاری و  ــجویان پرس ــان دانش ــد-19 در می ــه کووی ــان ب از مبتالی
مامایــی برابــر )r=0/82( مــی باشــد. آخریــن ســازه مورد بررســی در 
ایــن پژوهــش عقایــد کنتــرل بــود کــه ضریــب همبســتگی میــان 
آن بــا تمایــل بــه مراقبــت از مبتالیــان بــه کوویــد-19 در میــان 
دانشــجویان پرســتاری و مامایــی  برابــر )r =0/74( بــود. )جــدول3(
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جدول 3. ضریب همبستگی میان حیطه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و تمایل به مراقبت از مبتالیان به کووید-19 در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران سال 1399

سطح معنی داری )P(مربع R ضریب همبستگیRمتغییر وابستهمتغیر مستقل

نگرش
تمایل به مراقبت از 

مبتالیان به کووید-19

0/710/510/001*

0/820/680/001هنجار ذهنی
0/740/550/001عقاید کنترل

)P>0.05( معنی داری در سطح الفای پنج صدم *

ــر  ــن ه ــده بی ــبه ش ــتگی محاس ــب همبس ــه ضرای ــه ب ــا توج ب
ــه  ــل ب ــده و تمای ــزی ش ــه ری ــار برنام ــوری رفت ــازه تئ ــه س س
مراقبــت از مبتالیــان بــه کوویــد-19 در میــان دانشــجویان 
ــت                                           ــود داش ــتقیمی وج ــت و مس ــه مثب ــی  رابط ــتاری و مامای پرس
)p>0,001(. نهایتــا بــا هــدف بررســی پیــش بینــی کننــده 
هــای تمایــل بــه مراقبــت از مبتالیــان بــه کوویــد-19 در میــان 

دانشــجویان پرســتاری و مامایــی بــر اســاس تئــوری رفتــار برنامــه 
ریــزی شــده آزمــون رگرســیون خطــی ســاده انجــام پذیرفــت کــه 
ــار برنامــه  ــر اســاس نتایــج آن تمامــی ســازه هــای تئــوری رفت ب
ــده  ــی کنن ــش بین ــت پی ــادار و مثب ــه صــورت معن ــزی شــده ب ری
ــد-19 در دانشــجویان  ــه کووی ــان ب ــه مراقبــت از مبتالی ــل ب تمای

ــدول4( ــتند )p>0,001(. )ج ــی هس ــتاری و مامای پرس

جدول 4. ضرایب رگرسیونی میان حیطه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و  تمایل به مراقبت از مبتالیان به کووید-19 در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران سال 1399

ضریب غیر استاندارد شدهمتغیر
)B(

ضریب خطای استاندارد
)Std. Error(

ضریب رگرسیون 
استاندارد
)Beta(

t سطح معنی داری
)P(

*0/001 1/5000/3290/7144/561نگرش

2/2300/3410/8256/5370/001هنجار ذهنی
1/5520/3140/7424/9490/001عقاید کنترل

متغییر وابسته: تمایل به مراقبت از مبتالیان به کووید-19

)P>0,05( معنی داری در سطح الفای پنج صدم *

ــن  ــوی بی ــه همبســتگی ق ــه هــای مطالع ــر اســاس یافت ــا ب نهایت
متغیرهــای نگــرش، هنجــار ذهنــی، عقایــد کنتــرل و تمایــل بــه 
مراقبــت از بیمــاران مبتــال بــه کوویــد-19 در میــان دانشــجویان 
ــا  ــن متغییره ــان ای ــد. از می ــاهده گردی ــی مش ــتاری و مامای پرس
ــد  ــد و عقای ــی 68 درص ــار ذهن ــد، هنج ــرش 51 درص ــر نگ متغی
کنتــرل 55 درصــد از تغییــرات تمایــل بــه مراقبــت از بیمــار مبتــال 
بــه کوویــد-19 توســط دانشــجویان را تبییــن مــی کننــد. )جــدول 

.)3

بحث
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه ســطح نگــرش دانشــجویان 
پرســتاری و مامایــی در هــر دو گــروه نســبت بــه تمایل بــه مراقبت 
از بیمــاران مبتــال بــه کوویــد-19  در حــد متوســط و مثبــت و تاثیر 
هنجارهــای ذهنــی در اکثــر دانشــجویان پرســتاری و دانشــجویان 
ــه  ــال ب ــاران مبت ــت از بیم ــه مراقب ــل ب ــه تمای ــبت ب ــی نس مامای
کوویــد-19 در ســطح باالیــی بــوده اســت. همچنیــن تاثیــر کنترل 

رفتــاری درک شــده بــر تمایــل دانشــجویان بــه مراقبــت از بیماران 
مبتــال بــه کوویــد-19 در میــان دانشــجویان پرســتاری در ســطح 
ــی در  ــجویان مامای ــان دانش ــا در می ــت، ام ــرار داش ــطی ق متوس

ســطح بــاال قــرار داشــت.
ــر  ــه تاثی ــات در در زمین ــایر مطالع ــای س ــا یافته ه ــج ب ــن نتای ای
ــه  ــجویان در ارائ ــا و دانش ــتاران، ماماه ــل پرس ــر تمای ــرش ب نگ
مراقبــت بــه بیمــاران هم خوانــی دارد. در تحقیــق Jeong و 
ــاران در  ــت از بیم ــه مراقب ــل پرســتاران ب همــکاران )2015 ( تمای
ــده هــا،  ــی کنن ــان پیــش بین حــد متوســط گــزارش شــد و در می
ــتار  ــت. پرس ــل داش ــر تمای ــر را ب ــترین تأثی ــی بیش ــار ذهن هنج
ــت  ــده مثب ــاری درک ش ــرل رفت ــر و کنت ــی باالت ــار ذهن ــا هنج ب
ــرد ]34[.  ــزارش ک ــت را گ ــه مراقب ــرای ارائ ــر ب ــل باالت ــر، تمای ت
یافتــه هــای مطالعــه حاضــر بــا مطالعــه Jeong از جهــت اینکــه 
ــه  ــل پرســتاران ب ــر تمای ــر را ب ــی بیشــترین تاثی هنجارهــای ذهن
ــی  ــر منف ــی از جهــت تاثی ــود ول ــت داشــت همســو ب ــه مراقب ارائ
ــه  ــرا در مطالع ــود، زی ــر همســو ب ــی غی ــار مراقبت ــر رفت نگــرش ب
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ــود. ــت ب ــر مثب ــت دارای تاثی ــه مراقب ــر ارائ ــرش ب حاضــر نگ
ــه  ــوان مداخل ــا عن ــه ب ــکاران )2011( ک ــه Jason و هم در مطالع
ــده در  ــزی ش ــه ری ــار برنام ــوری رفت ــتفاده از تئ ــا اس ــی ب آموزش
ــه  ــتان ب ــارج از بیمارس ــان در خ ــد زایم ــام فرآین ــا انج ــه ب رابط
کمــک دانشــجویان مامایــی انجــام گرفــت. یافتــه هــای بدســت 
آمــده بیانگــر آن بــود کــه ســازه هــای تاثیــر گــذار بــر دانشــجویان 
ــه  ــار و هنجارهــای اجتماعــی هســتند ک ــه رفت نگــرش نســبت ب
توســط کنتــرل رفتــاری درک شــده تعدیــل مــی شــوند ]28[.  لــذا 
ــد  ــای فرزن ــه ه ــی از گزین ــش آگاه ــث افزای ــه باع ــی ک مداخالت
پــروری و تغییــر نگــرش و هنجارهــای موجــود مــی شــوند، مــی 
ــن مطالعــه هــم راســتا  ــار شــوند. ای ــر رفت ــه تغیی ــد منجــر ب توانن
بــا مطالعــه حاضــر نمــی باشــد در مطالعــه حاضــر هــر ســه ســازه 
نقــش تقویــت کننــده در بــروز رفتــار دارنــد و هیــچ یــک تعدیــل 
ــد وجــود تفاوت هــای  ــاوت می توان ــن تف ــت ای ــده نیســت. عل کنن

ــه دو پژوهــش باشــد.  ــان نمون ــژادی و فرهنگــی در می ن
Tabak و همــکاران در ســال 2013 مطالعــه ای را بــا هــدف پیــش 

بینــی کننــده هــای قصــد پرســتاران و دانشــجویان پرســتاری برای 
ــوری  ــواده براســاس تئ ــه بیمــاران و اعضــای خان ــق ب ــان حقای بی
ــه  ــن مطالع ــد. ]29[. در ای ــزی شــده انجــام دادن ــه ری ــار برنام رفت
بــه ســبب اینکــه مهــم تریــن عامــل بــر تمایــل دانشــجویان برای 
ــم  ــوق ه ــش ف ــا پژوه ــود ب ــی ب ــای ذهن ــق هنجاره ــان حقای بی
ــز  ــه حاضــر نی ــه هــای مطالع ــی یافت ــی باشــد. . از طرف راســتا م
بــا توجــه بــه مشــابهت در پرسشــنامه مــورد اســتفاده در بررســی 

تمایــل بــه مراقبــت بــا پژوهــش فــوق هــم راســتا بــوده اســت.
Ekayani و همــکاران )2017( در اندونــزی مطالعــه ای را بــا هدف 

بررســی قصــد و رفتــار پرســتاران در گــزارش رویدادهــای نامطلوب 
براســاس کاربــرد تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده انجــام دادنــد. 
نتایــج مطالعــه نشــان داد نتایــج نشــان داد کــه نگــرش و کنتــرل 
ــر قصــد گــزارش  ــل توجهــی ب ــه طــور قاب ــاری درک شــده ب رفت
حــوادث ناگــوار تأثیــر گــذار بــود، در حالــی کــه هنجــار ذهنــی بــر 
قصــد گــزارش حــوادث ناگــوار تأثیــری نداشــت. در ایــن مطالعــه 
هیــچ ارتباطــی بیــن کنتــرل رفتــاری درک شــده و قصــد بــا رفتــار 
ــا  ــه ه ــن یافت ــد. ای ــت نش ــوب یاف ــای نامطل ــداد ه ــزارش روی گ
نشــان داد کــه قصــد پرســتاران در گــزارش رویداد نامطلــوب تحت 
تأثیــر نگــرش و کنتــرل رفتــاری درک شــده بــود، امــا تحــت تأثیــر 
هنجارهــای ذهنــی نبــود ]40[. یافتــه هــای مطالعــه Ekayani بــا 
ــن  ــر تری ــوق موث ــه ف ــن منظــر کــه در مطالع ــوق از ای ــه ف مطالع

ســازه بــر تمایــل هنجارهــای ذهنــی بــود همســو نیســت.
ــال  ــکاران در س ــوادزاده و هم ــط ج ــده توس ــام ش ــه انج در مطالع

ــذار  ــل تاثیرگ ــا هــدف بررســی عوام ــان ب )1394( در شــهر اصفه
ــای  ــری راهبرده ــت بکارگی ــتاران جه ــار پرس ــد و رفت ــر قص ب
ــار  ــوری رفت ــاس تئ ــار براس ــه بیم ــوزش ب ــالمت در آم ــواد س س
ــن ســازه هــای  ــج آزمــون بی ــزی شــده، براســاس نتای ــه ری برنام
تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی شــده بــا قصــد و رفتــار پرســتاران در 
خصــوص بکارگیــری راهبردهــای ســواد ســالمت در آمــوزش بــه 
بیمــار همبســتگی مثبــت و معنــاداری وجــود دارد و در ایــن مطالعــه 
ــده قصــد و  ــن پیشــگویی کنن ــاری درک شــده بهتری ــرل رفت کنت
ــری راهبردهــای ســواد ســالمت در آمــوزش  ــرای بکارگی ــار ب رفت
بــه بیمــار بــود ]41[. مطالعــه ذکــر شــده بــه ســبب مشــابهت در 
پرسشــنامه مــورد اســتفاده بــا مطالعــه حاضــر همســو بــود ولــی از 
منظــر نتایــج بــه دســت آمــده بــا توجــه بــه نقــش بیشــتر کنتــرل 
ــا مطالعــه حاضــر کــه  رفتــاری درک شــده در پیشــگویی قصــد ب
موثرتریــن ســازه در تمایــل هنجارهــای ذهنــی بــود غیــر همســو 

بــود.
Dewi و همــکاران )2018( در تحقیــق خــود دریافتند که پرســتاران 

بــا نگــرش مثبــت و کنتــرل رفتــار درک شــده مناســب تــر، تمایــل 
ــد  ــه ثبــت مســتندات اقدامــات خــود در اورژانــس دارن بیشــتری ب
ــن  ــر ای ــی ب ــدی( نقش ــده )خودکارآم ــاری درک ش ــرل رفت و کنت
اقــدام آنهــا نــدارد ]33[. مطالعــه ایلویــرا ســاری از نظــر مشــابهت 
ــت  ــه مراقب ــل ب ــی تمای ــتفاده در بررس ــورد اس ــنامه م در پرسش
ــی نتایــج بدســت  ــوده اســت. ول ــا پژوهــش فــوق هــم راســتا ب ب
ــوق  ــه ف ــد، در مطالع ــی باش ــوق نم ــه ف ــا مطالع ــو ب ــده همس آم
همــه ســازه هــای تئــوری رفتــاری برنامــه ریــزی شــده در بــروز 
رفتــار تاثیــر گــذار بودنــد، ولــی در مطالعــه ایلویــرا خودکارآمــدی 
ــری در  ــد تاثی ــی باش ــده م ــاری درک ش ــرل رفت ــان کنت ــه هم ک
ــالف در                                                                                                ــن اخت ــه ای ــت. ک ــته اس ــتاران نداش ــار پرس ــروز رفت ب
یافتــه هــا می توانــد بــه ســبب تفــاوت در بررســی رفتــار جمعیــت 

ــوان پژوهــش باشــد.  مــورد مطالعــه و عن
یافته هــای مطالعــه  Lee و Kung )2020 (  نتایــج نشــان داد 
کنتــرل رفتــاری درک شــده )اعتمــاد بــه نفــس یــا خودکارآمــدی 
در مراقبــت از بیمــاران( بعنــوان تاثیرگذارتریــن عامــل در تمایــل و 
مشــارکت پرســتاران می باشــد ]36[. یافتــه هــای مطالعــه حاضــر 
ــر  ــتفاده و تاثی ــورد اس ــنامه م ــابهت در پرسش ــه مش ــه ب ــا توج ب
مثبــت، مســتقیم ســازه هــای تئــوری رفتــار برنامــه ریزی شــده در 
بررســی تمایــل بــه مراقبــت از بیمــاران مبتــال بــه بیمــاری هــای 
عفونــی بــا پژوهــش فــوق هــم راســتا بــوده اســت. ولــی در مطالعه 
لــی و کانــگ کنتــرل رفتــاری درک شــده، نگــرش بــه رفتــار بــر 
مشــارکت پرســتاران تأثیــر معنــی داری داشــت و کنتــرل رفتــاری 
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ــت از  ــدی در مراقب ــا خودکارآم ــس ی ــه نف ــاد ب ــده )اعتم درک ش
بیمــاران( بــه عنــوان تاثیرگذارتریــن عامــل در تمایــل و مشــارکت 
پرســتاران شــناخته شــد ولــی در پژوهــش فــوق ســازه هنجارهــای 
ذهنــی بــه عنــوان تاثیــر گــذار تریــن عامــل در تمایل دانشــجویان 

در مراقبــت از مبتالیــان بــه کوویــد-19 بــود.
ــرش  ــای نگ ــازه ه ــکاران )2017( س ــش Natan و هم در پژوه
نســبت بــه رفتــار، هنجارهــای ذهنــی و کنتــرل رفتاری درک شــده 
بــر تمایــل تأثیرگــذار بودنــد و مهمتریــن عامــل نگــرش نســبت به 
رفتــار بــود کــه از میــان ســازه هــای تئــوری رفتــار برنامــه ریــزی 
شــده بیشــترین تاثیــر را بــر رفتــار دانشــجویان داشــت ]32[.  یافته 
هــای مطالعــه حاضــر نیــز بــا توجــه بــه مشــابهت در پرسشــنامه 
مــورد اســتفاده در بررســی تمایــل بــه مراقبــت بــا پژوهــش فــوق 

هــم راســتا بــوده اســت.
از محدودیت هــای پیــش روی پژوهشــگران دغدغــه دانشــجویان 
از تبعــات تکمیــل کــردن ابزارهــای مطالعــه و تاثیــر منفــی نتایــج 
ــا دانشــجویان  ــود گرچــه پژوهشــگر ب ــر نمــرات درســی آنهــا ب ب
ــت شــده در پژوهــش  ــداری رعای ــورد اصــول رازداری و امانت در م
صحبــت نمــود ولــی احتمــال تاثیــر ایــن دغدغــه بــر نتایــج مطالعه 
ــه  ــاره ب ــوان اش ــش می ت ــن پژوه ــوت ای ــاط ق ــود دارد. از نق وج
ــار  ــوری رفت ــه اســتفاده از تئ ــدام نوآواران ــه اق در مطالعــه حاضــر ب
ــجویان  ــش دانش ــی واکن ــش بین ــت پی ــده جه ــزی ش ــه ری برنام
ــی ناشــی از کوویــد-19 در  پرســتاری و مامایــی در شــرایط بحران
یــک دانشــکده اشــاره نمــود و از نقــاط ضعــف ایــن مطالعــه انجــام 
پژوهــش فقــط در یــک مرکــز و روش نمونه گیــری غیــر تصادفــی 

ــند.  ــده می باش ــه ش ــه کار گرفت ب

نتیجه گیری
ــه هــای مطالعــه حاضــر هنجارهــای ذهنــی مهــم  براســاس یافت
تریــن نقــش را در بــروز رفتــار دانشــجویان لــذا الزم اســت در ارائــه 
خدمــات در شــرایط خــاص و حــاد مثــل پاندمــی کوویــد-19 روی 
هنجارهــای ذهنــی دانشــجویان تمرکــز بیشــتری شــود. یکــی از 
مــوارد ســاخت زیــر بنــای هنجار هــای ذهنــی الگوهــای نقــش از 
جملــه اســاتید، دانشــجویان مقاطــع باالتــر و پرســتاران و ماماهــای 
شــاغل در بالیــن می باشــند کــه نقــش بســزایی در رفتــار و تمایــل 
دانشــجویان در ارائــه نقــش هــای حرفــه ای خــود در محیــط بالین 
دارنــد. عقایــد کنتــرل و نگــرش نیــز از دیگــر مــوارد موثر بــر تمایل 

مراقبــت بــه بیمــاران مبتــال بــه کوویــد-19 در میــان دانشــجویان 
پرســتاری و مامایــی اســت کــه جهــت آمادگــی ایــن دانشــجویان 
بــرای مواجهــه بــا شــرایط بحرانــی بایــد مــد نظــر قــرار گیرنــد. بــا 
توجــه بــه بررســی های انجــام شــده تئــوری پیــش بینــی کننــده 
رفتــاری، یــک ابــزار مناســب جهــت تعییــن عوامــل موثــر بــر رفتار 
دانشــجویان در شــرایط بحرانــی مشــابه همــه گیــری کوویــد-19 
مــی باشــد.  تیــم پژوهــش براســاس مطالعــه خــود پیشــنهاد مــی 
ــی  ــش بین ــت پی ــوق جه ــزار ف ــی از اب ــای آت ــد در پژوهش ه دهن
ــف اســتفاده گــردد و  ــت هــای مختل ــار دانشــجویان در موقعی رفت
براســاس آن جهــت ارتقــای آمــوزش بالینی دانشــجویان پرســتاری 
ــی  ــن پیشــنهاد م ــزی انجــام شــود. همچنی ــه ری ــی برنام و مامای
دهنــد کــه افــراد دارای نقــش الگــوی حرفه ای بــرای دانشــجویان 
ــتفاده از روش  ــا اس ــی ب ــوزش بالین ــده و در طــی آم ــایی ش شناس
ــت  ــای کیفی ــان در ارتق ــوزش همتای هــای آموزشــی همچــون آم
آمــوزش بالینــی بــه کار گرفتــه شــوند. بــا توجــه بــه دســتاورد ایــن 
ــش دانشــجویان و  ــر واکن ــر ب ــل موث ــن عوام ــرای تعیی ــه ب مطالع
پیــش بینــی رفتــار آنهــا در شــرایط دیگــر توســط دانشــکده هــای 

پرســتاری و مســئولین آموزشــی قابــل کاربــرد مــی باشــد. 

سپاسگزاری
ــان و  ــئولین، کارکن ــی مس ــب  از تمام ــن ترتی ــق بدی ــم تحقی تی
دانشــجویان دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهــران کــه در انجــام ایــن پژوهــش همــکاری نمودنــد، قدردانــی 
مــی نماینــد. مقالــه حاضــر برگرفتــه از پژوهــش مصوب در شــورای 
تخصصــی پژوهــش و کمیتــه اخالق پزشــکی دانشــکده پرســتاری 
و مامایــی و دانشــکده توانبخشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
IR.TUMS.FNM. ــماره ــالق ش ــد اخ ــه ک ــورخ 1399/6/3 ب م
REC.1399.089 مــی باشــد. همــه نویســندگان در تنظیــم تمامی 

قســمت های مقالــه و همچنیــن انجــام پژوهــش مشــارکت فعــال 
شتند. ا د

تضاد منافع
ــود  ــع وج ــاد مناف ــه تض ــد هیچگون ــح می کنن ــندگان تصری نویس
نــدارد. ایــن پژوهــش هیــچ حمایــت مالــی از موسســات دولتــی و 

غیــر دولتــی دریافــت ننمــوده اســت.
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