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 مقاله پژوهشی

  ان پرستارانيانتقال آموزش در م ينيبشيپ
  

  ٣ي، معصومه محمدآباد٢ي، جواد رکن*١يسرخده يحاتم فرج
  

  27/10/1401تاریخ پذیرش  24/02/1400تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

اد در يز يگذارهيرغم سرماياست. عل يتوسط پرستاران ضرور شدهارائه يو بهداشت يت خدمات سالمتيفيبهبود ک يانتقال آموزش برا :هدف و زمينهپيش
ن، پژوهش حاضر يشود. بنابرايط کار منتقل ميها به محن آموزشياز ا ياز آن است که تنها بخش کوچک يمربوط به مراقبت و بهداشت، مطالعات حاک يهاآموزش
  و انجام شد. يطراح شدهيزيربرنامهرفتار  از نظريهان پرستاران با استفاده يانتقال آموزش در م يبررس باهدف

مارستان امام يغل در بپرستاران شا ۷۸پژوهش شامل همه  ياستفاده شد. جامعه آمار ينيبشيپ-يهمبستگ ي: در مطالعه حاضر، از طرح پژوهشکار مواد و روش
 منظوربهنتخاب شدند. ا يتصادف يريگنمونهنفر به روش  ۵۳ر و همکاران، يشرکت کردند. با استفاده از روش ه يسينون تهران بود که در کارگاه گزارشيحس

معادالت  يسازها از مدلل دادهيتحل منظوربهاستفاده شد.  يسينوست گزارشيل، و چکشدهيزيربرنامهه رفتار يساخته، نظرها، از پرسشنامه محققداده يگردآور
  استفاده شد. Smart-PLS2افزار با استفاده از نرم يساختار

 انتقال قصد يمعنادار طورهب يآموزش انتقال بر يرفتار کنترل و آموزش انتقال مورد در آموزش انتقال يذهن يهنجارها به نگرش که داد نشان جي: نتاهاافتهي
کننده معنادار جزء  ينيبشيقصد انتقال آموزش پشده نسبت به انتقال آموزش و ادراک يج نشان داد که کنترل رفتارين، نتايهمچن .کنديم ينيبشيپ را آموزش
  انتقال آموزش پرستاران هستند. يرفتارها

تواند يه مين نظرين، ايابراقصد انتقال آموزش و رفتار انتقال آموزش پرستاران را دارد. بن ينيبشيتوان پ شدهيزيربرنامه يه رفتاري: نظريريگجهينتبحث و 
  ط مناسب انتقال آموزش باشد.يک محيخلق  يعمل مسئوالن بهداشت و درمان برا يراهنما

 ، انتقال آموزششدهيزيربرنامهه رفتار ي، نظريسينو: گزارشهادواژهيکل

  
 ۶۰۱-۶۰۹ص ، ۱۴۰۱، مهر ۱۵۶درپي شماره هفتم، پي، بيستم، دوره ييو ماما يمجله پرستار

  
  ۰۲۱۷۳۴۳۲۴۱۴تلفن:  دانشگاه خوارزمي،تهران،  :آدرس مکاتبه

Email: hatam.faraji@gmail.com 

 
 

  مقدمه
 يهامراقبت دهندهارائهگروه  نيتربزرگ عنوانبهپرستاران، 

 يت خدمات بهداشتيفين کيدر ارائه و تضم يدينقش کل، يبهداشت
ها مارستاني، بحالنيباا). ۳-۱کنند (يم يها بازمارستانيدر ب

 يهااز راه يکي) و ١اند (همواره با چالش کمبود پرستار مواجه بوده
ق يت پرستاران موجود از طريفيک ين چالش ارتقايمقابله با ا

 يهايگذارهيل، سرماين دليبه هم ضمن خدمت است. يهاآموزش
نه آموزش کارکنان حوزه سالمت و بهداشت در يدر زم يهنگفت

ن، الزم است توجه ي). بنابرا۴،۵سراسر جهان انجام شده است (

                                                             
  )مسئول سندهينو( رانيا تهران، ،يخوارزم دانشگاه ،يآموزش تيريمد يدکتر ١
  رانيا تهران، ن،يحس امام مارستانيب ،يعموم يروانشناس يدکتر ٢
  رانيا ،يشمال خراسان ان،يفرهنگ دانشگاه ،يآموزش تيريمد يدکتر ٣

 يشاخصه اثربخش نيترمهم عنوانبهبه انتقال آموزش،  يشتريب
از  عبارت است). انتقال آموزش ۶،۷، معطوف شود (يآموزش سازمان

ط کار و در حوزه يدر مح شدهآموخته يهاانش و مهارتکاربست د
شود يم يبهداشت يهات خدمات مراقبتيفيسبب بهبود ک يپرستار

)۸.(  
نه انتقال يدر زم ياز وجود مشکالت يها حاک، پژوهشوجودنيباا

انتقال آموزش در حوزه سالمت و بهداشت  ژهيوبه) و ۱۱-۹آموزش (
از دانش و  ينييگفت که درصد پا توانين، مي) بنابرا۱۴-۱۲است (
ط کار يدر مح يآموزش يهافراگرفته شده در برنامه يهامهارت

درباره  ين، مطالعات اندکيرد. عالوه بر ايگيقرار م مورداستفاده
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انجام شده است  يخدمات انسان يهاانتقال آموزش در سازمان
)۱۵،۱۶.(  

ن يتدو يفمختل يهاند انتقال آموزش، مدليدرک فرآ منظوربه
بر قصد  هاآن ديتأکها عدم ن مدليشده است، اما حلقه مفقوده ا

 ي، زمان١) به زعم چنگ و هامپسون۱۷ر است. (يانتقال آموزش فراگ
م ير است که تصمين فراگينباشد، ا يکه رفتار انتقال آموزش اجبار

ا استفاده نکند يط کار استفاده کند يها در محا از آموختهيرد آيگيم
انتقال آموزش  ير براين حالت، قصد فراگين در اي). بنابرا۱۷(
ه ي). نظر۱۷کننده رفتار انتقال آموزش باشد (ينيبشيتواند پيم

تواند ين است که قصد ميانگر ايز بين شدهيزيربرنامهرفتار 
، هابه افترفتار انسان در همه  ينيبشير در پين متغياثرگذارتر

ن بار يه که اولين نظري). ا۱۸،۱۹بافت انتقال آموزش باشد ( ازجمله
را  ينکه فرد رفتاريا يکند که برايان مين شد بيتدو ٢توسط آژن
 يريگشکل يزه آن را داشته باشد و برايا انگيد قصد يبروز دهد با

) انجام رفتار مطلوب است (نگرش ۱د تصور کند: يقصد رفتار، فرد با
 دييتأت دارند انجام رفتار را ياهم يو ازنظرکه  ي) افراد۲مثبت)، 

) رفتار قابل انجام است (کنترل رفتار ۳) و يکنند (هنجار ذهنيم
رفتار  از نظريهحاضر  ن، پژوهشي). بنابرا۲۰) (شدهادراک
 يبررس منظوربهپژوهش،  يچارچوب اصل عنوانبه، شدهيزيربرنامه

کند. در ادامه، ياستفاده مان پرستاران يرفتار انتقال آموزش در م
  م شده است.يپژوهش ترس يچارچوب نظر

  

  شدهيزيربرنامهه رفتار ينظر بر اساسپژوهش  يچارچوب نظر ):۱(شکل 
  

 
  کار روشمواد و 

پژوهش، از طرح پژوهش  يهاهيپاسخ به فرض منظوربه
پژوهش حاضر شامل  ن استفاده شد. جامعهيبشيپ-يهمبستگ

ن تهران بود که در کارگاه يمارستان امام حسيپرستاران شاغل در ب
نفر بود.  ۷۸ن پرستاران يشرکت داشتند. تعداد ا يسينوگزارش

 و همکاران ٣ريه يشنهادين حجم نمونه از فرمول پييتع منظوربه
ن فرمول حداقل حجم نمونه ي، با توجه به اروازاين). ۲۱استفاده شد (

نفر  2R ۲۵/۰ ،۵۳صدم و مقدار  ۹۹ يکسب توان آمار يبرا موردنياز
ساده  يتصادف يريگاز روش نمونه يريگنمونه منظوربهخواهد بود. 

ل شد و يتشک يريگ، ابتدا چارچوب نمونهبدين ترتيباستفاده شد. 
 صورتبهمطالعه حاضر  موردنيازن چارچوب نمونه يسپس از ا

ار ورود پرستاران به مطالعه عبارت بود از: يانتخاب شدند. مع يتصادف
) حضور کامل در دوره ۲ل و عالقه به مشارکت در پژوهش، و ي) تما۱

پرسشنامه  ۶۴نمونه، تعداد  زشياز ر يري. جهت جلوگيسينوگزارش
پرسشنامه  ۵۵ع شد که تعداد يران (پرستاران) توزيان فراگيدر م

                                                             
1- Cheng & Hampson 
2- Ajzen 
3- Hair 
4- Shoham 

ها، از دو پرسشنامه داده يگردآور منظوربهسالم عودت داده شد. 
  ل استفاده شد:يذ

 منظوربه: شدهيزيربرنامهساخته رفتار پرسشنامه محقق
ن يشيشده پ يابياعتبار يهان پرسشنامه از پرسشنامهين ايتدو

و و ي، کمپ٦و وارشو يس، باگوزيوي، د٥، چنگ٤همچون شوهام
). ۲۲-۲۷استفاده شد ( ٨نز و هاوليگي، آژن، تامپسون، ه٧نزيگيه

ه در چهار بعد نگرش نسبت يگو ۱۵با  يي، پرسشنامه نهابدين ترتيب
در خصوص انتقال  يه)، هنجار ذهنيبه انتقال آموزش (پنج گو

نسبت به انتقال آموزش  شدهادراکه)، کنترل رفتار يآموزش (سه گو
 منظوربهن شد. يه) تدويه)، و قصد انتقال آموزش (چهار گوي(سه گو

مخالفم،  يلي= خ۱کرت (يل يانهيگز ۵ف يها از طپاسخ يبنددرجه
موافقم) استفاده  يلي= خ۵= موافقم، و ۴ندارم،  ي= نظر۳= مخالفم، ۲

 شد
سنجش  منظوربه: يسينوگزارشساخته ست محققيلچک
از  يسينونه گزارشيانتقال آموزش پرستاران در زم يرفتار واقع

 منظوربهاستفاده شد.  ياهيست محقق ساخته شش گويلچک

5- Cheng 
6- Davis, Bagozzi & Warshaw 
7- Compeau & Higgins 
8- Thompson, Higgins & Howell 

 نگرش نسبت به انتقال آموزش

 نسبت به انتقال آموزش هنجار ذهنی

 کنترل رفتاري انتقال آموزش

قصد انتقال 
 آموزش

انتقال  رفتار
 آموزش

H2 H5 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

20
.7

.6
01

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.20.7.601
http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4385-fa.html


 بيني انتقال آموزش در ميان پرستارانپيش
 

  مجله پرستاري و مامایی    1401، مهر 156، پی در پی هفتم، شماره بیستمدوره  603

= ۳= کم، ۲کم،  يلي= خ۱( يانهيگز ۵ف يها از طپاسخ يبنددرجه
 اد) استفاده شد.يز يلي= خ۵اد، ي= ز۴متوسط، 

با  يمعادالت ساختار يسازها، از مدلدادهل يتحل منظوربه
معادالت  يسازاستفاده شد. مدل Smart-PLS2افزار استفاده از نرم

 يهااست. در مرحله اول، مدل ايدومرحلهند يک فرآي يساختار
قرار  يموردبررس يدييتأ يل عامليق تحلياز طر يريگاندازه

داده  يگردآور يسازه ابزارها يين مرحله رواي، در ادرواقعرند. يگيم
در پژوهش حاضر همه  کهازآنجاييرد. يگيقرار م يموردبررس

ن از يباشند، بنابرايم ياز نوع انعکاس يريگاندازه يهامدل
 يهمسان يابيارز يکرونباخ برا يمرکب و آلفا يياي) پا۱ يهاشاخص

 ١شدهاستخراج انسيوار نيانگيمو شاخص  ي) بار عامل۲، يدرون
)AVE( ن آزمون يالرکر (در ا-) فورنل۳همگرا و  ييروا يابيارز يبرا

آن سازه با  يشتر از همبستگيد بيهر سازه با خودش با يهمبستگ
شود. يواگر استفاده م ييروا يابيارز ير سازه در مدل باشد) برايسا

 ي، در مرحله دوم مدل ساختاريريگاندازه يهامدل دييتأبعد از 
پژوهش پاسخ  يهاهين مرحله به فرضيرد. در ايگيقرار م يموردبررس

ر ين (مقادييب تعيضر يهان منظور، از شاخصيشود. بديداده م
 يابيف، متوسط و باال ارزيضع عنوانبهب يبه ترت ۷۵/۰و  ۵۰/۰، ۲۵/۰

ن يبشيد معنادار باشد)، و ارتباط پيب اثر (مقدار آن بايشوند)، ضريم
  شود.يشتر باشد) استفاده ميد از صفر بي(مقدار آن با

  
  هاافتهي

 ۱در جدول شماره  ينفر نمونه آمار ۵۵ يفيل توصيج تحلينتا
  آورده شده است.

  
  نمونه پژوهش يشناختتياطالعات جمع ):۱(جدول 

  ريمتغ
  سنوات خدمت  التيسطح تحص  تيجنس

  به باال ٢١  ٢٠-١٦  ١٥-١١  ١٠-٦  ٥-١  يدکتر  سانسيفوق ل  سانسيل  زن  مرد
  ٤  ٧  ٩  ١٩  ١٦  ٠  ٠  ٥٥  ٥٥  ٠  تعداد
  ٧  ١٣  ١٦  ٣٥  ٢٩  ٠  ٠  ١٠٠  ١٠٠  ٠  درصد

 
  يانعکاس يريگاندازه يهامرحله اول: آزمون مدل

ششم  سؤالنشان داد که  يريگاندازه يهاه مدلياول يابيارز
انتقال آموزش) با  ي(رفتار واقع يسينوست گزارشيلمربوط به چک

ه از ين گوين، ايکمتر از مقدار مطلوب است. بنابرا ۳۸۱/۰ يبار عامل

 يشدند. خروج يابيدوباره ارز يريگاندازه يهامدل حذف شد و مدل
 ييايو پا يياز روا يريگهانداز يهاافزار نشان داد که همه مدلنرم

و شکل شماره  ۳و  ۲مطلوب برخوردارند (نگاه شود به جداول شماره 
۲.(  

  
  همگرا ييو روا يدرون يج مربوط به همسانينتا ):۲جدول (

  يدرون يهمسان  واگرا ييروا  ريمتغ
  )≤ ۶/۰کرونباخ ( يآلفا  )≤ ۶/۰مرکب ( ييايپا  )≤ ۵/۰( AVE  )≤ ۷/۰( يبار عامل

  ۹۳۸/۰  ۹۵۳/۰  ۸۰۱/۰  ۹۳۰/۰ – ۸۳۹/۰  نگرش
  ۷۷۷/۰  ۸۶۹/۰  ۶۹۰/۰  ۸۷۳/۰ – ۷۷۶/۰  يهنجار ذهن

  ۶۱۱/۰  ۷۹۱/۰  ۵۶۰/۰  ۸۲۳/۰ – ۷۰۵/۰  يکنترل رفتار ادراک
  ۹۰۳/۰  ۹۳۲/۰  ۷۷۵/۰  ۹۱۴/۰ – ۸۶۱/۰  يقصد رفتار
  ۹۲۳/۰  ۹۴۲/۰  ۷۶۵/۰  ۹۲۴/۰ – ۸۴۴/۰  يرفتار واقع

  
  واگر ييالرکر در خصوص روا-ج آزمون فورنلينتا ):۳(جدول 

  يرفتار واقع  قصد  يکنترل رفتار  يهنجار ذهن  نگرش  

          ۸۰۱/۰  نگرش
        ۶۹۰/۰  ۲۱۵/۰  يهنجار ذهن
      ۵۶۰/۰  ۲۹۳/۰  ۳۵۰/۰  يکنترل رفتار

                                                             
1 Average Variance Extracted (AVE) 
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    ۷۷۵/۰  ۳۳۹/۰  ۲۲۳/۰  ۳۹۲/۰ قصد
  ۷۶۵/۰  ۳۰۵/۰  ۲۰۲/۰  ۲۶۷/۰  ۰۹۰/۰  يرفتار واقع

  باشد.يرها مين متغيب يتوان دوم همبستگ يرقطرير غيرها بوده و مقاديمتغ AVE ير قطريتوجه: مقاد
  

  :يمرحله دوم: آزمون مدل ساختار
ن است. ييب تعي، ضريمدل ساختار يار در بررسين معياول

 ينيبشيانگر آن است که تا چه اندازه مدل توان پين بييب تعيضر
مشخص  ۲) درونزا را دارد. همانطور که در شکل شماره يهامتغير (

رات ييدرصد از تغ ۶۲ بًايتقرشده  يزيره رفتار برنامهياست، نظر
ر يرات متغييدرصد از تغ ۵۲ر قصد انتقال آموزش پرستاران و يمتغ

کند که به يم ينيبشيانتقال آموزش پرستاران را پ يرفتار واقع
  شوند.يم يابيو متوسط ارز يب عاليترت

است.  ريتأثب ي، ضريمدل ساختار يابيار دوم در ارزيمع

ر نگرش يمشخص است سه متغ ۳و  ۲طور که در اشکال شماره همان
نسبت به انتقال آموزش، و  ينسبت به انتقال آموزش، هنجار ذهن

مثبت و  ريتأثکنترل رفتار ادراک شده در خصوص انتقال آموزش 
ر ين، دو متغيبر قصد انتقال آموزش پرستاران دارند؛ همچن يمعنادار

بر رفتار  يز اثر مثبت و معناداريکنترل رفتار ادراک شده و قصد ن
  انتقال آموزش پرستاران دارند. يواقع

ن است. يبشي، ارتباط پيمدل ساختار يابيار سوم در ارزيمع
مدل  يرهايمتغ ين شاخص برايافزار، مقدار انرم يمطابق خروج

  ).۴بزرگتر از صفر است (جدول شماره 
  

 شده يزيره رفتار برنامهيآزمون نظر ):۲(شکل 
  

  شده يزيره رفتار برنامهيمربوط به آزمون نظر tنمرات  ):۳شکل (
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  رهاين متغيبشيارتباط پ ):۴(جدول 

  ريمتغ  نگرش  يهنجار ذهن  کنترل رفتار  قصد  يرفتار واقع

۶۳۱/۰  ۶۰۸/۰  ۱۴۶/۰  ۳۶۵/۰  ۶۹۴/۰  2Q 

  
  ریيگجهيو نت بحث

ا رفتار انتقال آموزش پرستاران ب ينيبشيهدف پژوهش حاضر پ
از  يحاک جيشده بود. در کل، نتا يزيررفتار برنامه از نظريهاستفاده 

رفتار انتقال  ينيبشيشده توان پ يزيره رفتار برنامهيآن بود که نظر
قرار  يررسب مورد بيج به ترتيآموزش پرستاران را دارد. در ادامه، نتا

  رند.يگيم
بر "نگرش مثبت پرستار نسبت  يه اول پژوهش مبنيفرض يبررس

است"  يکننده قصد انتقال آموزش وينيبشيبه انتقال آموزش پ
 يبرا يبر قصد و يدارنشان داد که نگرش پرستار اثر مثبت و معنا

شده و  يزيره رفتار برنامهيجه با نظرين نتيانتقال آموزش دارد. ا
و  ٢و همکاران، شوگر ١چنگ و همکاران، لومپه يهاج پژوهشينتا

 ٧وي، ت٦لماز و اوزريو همکاران،  ٥ي، ل٤هي، ش٣ونيهمکاران، سالح و آلب
 يها). پژوهش۳۶-۲۸همسو است ( يتاريو بخ يو همکاران، و فرج

کننده قصد ينيبشين پيتراند که نگرش باثباتن نشان دادهيشيپ
ن است که تا چه اندازه پرستار يانگر اياست. نگرش ب يرفتار

کند. اگر پرستار يرا به انتقال آموزش منتسب م يمثبت يامدهايپ
شود، يماران ميتصور کند که انتقال آموزش سبب بهبود سالمت ب

شتر يز بيانتقال آموزش ن يبرا يزه ويل و انگينصورت تمايدر ا
  شود.يم

پرستار نسبت  يبر "هنجار ذهن يه دوم پژوهش مبنيفرض يبررس
است"  يکننده قصد انتقال آموزش وينيبشيبه انتقال آموزش پ

 يبر قصد و يپرستار اثر مثبت و معنادار ينشان داد که هنجار ذهن
شده  يزيره رفتار برنامهيجه با نظرين نتيش دارد. اجهت انتقال آموز

و و همکاران همسو يه، و تيشوگر و همکاران، ش يهاج پژوهشيو نتا
چنگ و همکاران، لومپه  يهاج پژوهشي)، اما با نتا۳۰،۳۲،۳۵بوده (

و  يلماز و اوزر، و فرجيو همکاران،  يون، ليو همکاران، سالح و آلب
انگر يب ي). هنجار ذهن۲۸،۲۹،۳۱،۳۳،۳۴،۳۶(ست يهمسو ن يتاريبخ

انتظار  يکند همکاران از وين است که تا چه اندازه پرستار تصور ميا
ها استفاده کند. در حاصل از شرکت در کارگاه يهادارند از آموخته

گرا بوده و جمع ياران جامعهيتوان گفت که ايجه مين نتيخصوص ا

                                                             
1- Lumpe 
2- Sugar 
3- Salleh & Albion 
4- Shiue 

 يجمع يشود افراد با هنجارهايمباعث  ين جوامع فشار اجتماعيدر ا
دهد چرا هنجار يح مين توضيد. اينما يهمنوا بوده و با گروه همکار

  پرستاران دارد. يبر انتقال آموزش از سو ياثر مثبت معنادار يذهن
 بر "کنترل رفتار ادراک شده يه سوم پژوهش مبنيفرض يبررس

انتقال کننده قصد ينيبشيپرستار در خصوص انتقال آموزش پ
 است" نشان داد که کنترل رفتار ادارک شده بر قصد يآموزش و

جه با ين نتيپرستار جهت انتقال آموزش اثر مثبت و معنادار دارد. ا
ان، چنگ و همکار يهاج پژوهشيشده و نتا يزيره رفتار برنامهينظر

 ياريختبو  يو و همکاران، و فرجيو همکاران، ت يلومپه و همکاران، ل
شوگر و  يهاج پژوهشي)، اما با نتا۲۸،۲۹،۳۳،۳۵،۳۶ه (همسو بود

 ) کنترل۳۲-۳۰ه ناهمسو است. (يون، و شيهمکاران، سالح و آلب
انش و د يپرستار، و ازنظرا يانگر آن است که آيرفتار ادراک شده ب

نات الزم زمان و امکا يا ويرا دارد، آ يسينومهارت استفاده از گزارش
ن ياار دارد؛ اگر پاسخ پرستار به يختدر ا يسينوگزارش يرا برا

 يسينوگزارش يبرا يزه وين صورت انگيمثبت باشد، در ا سؤاالت
  شود.يت ميتقو

ده بر "کنترل رفتار ادراک ش يه چهارم پژوهش مبنيفرض يبررس
 يکننده رفتار واقعينيبشيپرستار در خصوص انتقال آموزش پ

اثر  است" نشان داد که کنترل رفتار ادراک شده يانتقال آموزش و
دارد.  يسينوانتقال آموزش گزارش يبر رفتار واقع يمثبت و معنادار

نگ و ج پژوهش چيشده و نتا يزيره رفتار برنامهيجه با نظرين نتيا
  ).۲۹،۳۶همسو است ( ياريو بخت ي، و فرجهمکاران

انتقال  يرابر "قصد پرستار ب يه پنجم پژوهش مبنيفرض يبررس
انتقال آموزش  يکننده رفتار واقعينيبشيپ يسينوآموزش گزارش

 ياست" نشان داد که قصد پرستار اثر مثبت و معنادار يسينوگزارش
ه يجه با نظرين نتيدارد. ا يسينوانتقال آموزش گزارش يبر رفتار واقع
ه، يچنگ و همکاران، ش يهاج پژوهشيشده و نتا يزيررفتار برنامه

). در ۲۹،۳۲،۳۴،۳۶همسو است ( ياريو بخت يلماز و اوزر، و فرجي
اق است. اگر يزه و اشتيشده، قصد همان انگ يزيره رفتار برنامهينظر

5- Lee 
6- Yilmaz & Ozer 
7- Teo 
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نصورت ياق نشان دهد، در ايپرستار نسبت به ثبت گزارش از خود اشت
  ت شود.ير هداين مسيدر ا يدارد که رفتار و يشترياحتمال ب

  
  يريگجهينت

تواند ياست و م يکاربرد يهاداللت يدارا پژوهش حاضر
رد. يگران و مسئوالن حوزه بهداشت و درمان قرار يعمل مد يراهنما

صد قر اثرگذار بر ين متغيتريهمانطور که نشان داده شد نگرش قو
بت به ران الزم است نگرش پرستاران نسين، مدياست. بنابرا يرفتار

توانند اقدام يران مي، مدنهين زميت کنند. در ايثبت گزارش را تقو
 و کاربرد و يسينونه گزارشيدر زم يآموزش يد محتواهايبه تول

تار ن، پژوهش حاضر نشان داد که کنترل رفيت آن کنند. همچنياهم
نه، ين زميااثرگذار است. در  يو رفتار واقع يادراک شده بر قصد رفتار

نسبت به  يآموزش يهاق کارگاهيتوانند از طريران ميمد
ر مثبت و پرستاران اقدام کنند. بعالوه، با توجه به اث يتوانمندساز

ران ي، مديسينوبر قصد انتقال آموزش گزارش يمعنادار هنجار ذهن
ارن پرست يدرباره ثبت گزارش را برا يتوانند انتظارات عملکرديم

  برسانند. هاآنمشخص کرده و به اطالع 
  يپژوهش يشنهادهايها و پتيمحدود

 ي، مطالعه حاضر دارايگريد يهمانند هر پژوهش علم
  پژوهش حاضر عبارتند از: يهاتياست. اهم محدود ييهاتيمحدود

ار رات در رفتييبوده است، لذا تغ يپژوهش حاضر از نوع مقطع . ۱
کند. ينم يانتقال آموزش پرستاران را در طول زمان بررس

 يبرا يطول يهااز طرح يآت يهاشود در پژوهشيشنهاد ميپ
 رفتار انتقال آموزش پرستاران استفاده شود. يبررس

 يدر پژوهش حاضر از پرسشنامه استفاده شده است که دارا . ۲
ن، ممکن است ياست. بنابرا يت اجتماعيمطلوب يت ذاتيمحدود

ح يبهتر جلوه دادن رفتار خود از پاسخ صح منظوربهپرستاران 
شود يشنهاد ميده باشند. لذا، پيها اجتناب ورزهيگو يبه برخ

مشاهده  ژهيوبهگر يد ياز ابزارها يبعد يهاکه در پژوهش
 رفتار انتقال آموزش پرستاران استفاده شود. يجهت بررس

  
  يمالحظات اخالق
 دييتأمطرح و  يد بهشتين مطالعه در دانشگاه شهيقبل از اجرا، ا
در خصوص کنندگان، قبل از شرکت در مطالعه، شد. به مشارکت

ت کامل در يو رضا يشد تا با آگاه يرسانياهداف مطالعه آگاه
ار خود يند و مجاز بودند در هر مرحله با اختيمطالعه شرکت نما

نان داده يکنندگان اطمن به مشارکتيمطالعه را ترک کنند. همچن
  خواهد ماند. يمحرمانه باق هاآنت يپژوهش و هو يهاشد که داده

  
 يچ سازمانيه يت ماليحاضر مورد حما : پژوهشيت ماليحما

  قرار نگرفته است.
  

د وجو يسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعي: نوتضاد منافع
  ندارد.
  

کننده در له از پرستاران شرکتيوسني: بديتشکر و قدردان
 د.يآيبه عمل م يت تشکر و قدردانيمطالعه حاضر نها
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PREDICTING TRAINING TRANSFER AMONG NURSING STAFF 
 

Hatam Faraji Dehsorkhi1*, Javad Rokni2, Masoumeh Mohammadabadi3 

 
Received: 14 May, 2021; Accepted: 17 January, 2023 

Abstract 
Background & Aim: Training transfer is necessary to improve the quality of health services provided 
by nurses. Despite substantial investment in healthcare training, studies show that only a small portion 
of training is transferring to the workplace. Therefore, the present study was designed and conducted 
with the aim of investigating training transfer among nurses using the theory of planned behavior. 
Materials & Methods: Correlational-predictive research design was used in this research. The target 
population consisted of all 78 nursing staff currently working at Imam Hossein hospital, Tehran, Iran, 
who participated in the documentation workshop. Using the method of Hair et al., 53 subjects were 
selected by random sampling method. In order to collect the data, a researcher-made questionnaire, the 
theory of planned behavior, and a reporting checklist were used. In order to analyze the data, structural 
equation modeling using Smart-PLS2 software was used. 
Results: The results showed, attitude toward training transfer subjective norms about training transfer, 
and behavioral control over training transfer significantly predicted training transfer intention. Also, the 
results showed that the perceived behavioral control towards the transfer of education and the intention 
to transfer education are significant predictors of nurses' education transfer behaviors. 
Conclusion: The theory of planned behavior can predict training transfer intention and training transfer 
behavior among nurses. Therefore, this theory can be a guide for healthcare officials to create a suitable 
environment for education transfer. 
Keywords: Reporting, Theory of Planned Behavior, Training Transfer 
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