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 چکیده پژوهش:

 

 ٍيژُ ًقص دليلِ ب.َ هي ببضٌذ، در ًظر گرفتِ هي ضَدػٌَاى درهبى اًتخببي براي بيوبراًي مِ در هرحلِ آخر اختالل ػضِ پيًَذ ػضَ ب زمینه:

 رسبًي اعالع ، در بيوبرستبى ضذُ فَت هَارد از آًْب اعالع ّوچٌيي ٍ هغسي هره هطنَك بِ ٍ حبل بذ بيوبراى بب هَاخِْ در پرستبراى

 اػضب هستلسم آٍري فراّن هرامس بب بديگر ّونبري آًْ سَي از.ضَد هي هغسي هره ببلقَُ افسايص اّذامٌٌذگبى هَخب آًْب سَي از صحيح

 است پيًَذي ًسَج ٍ اػضب آٍري فراّن هختلف هراحل از ٍ مبفي صحيح آگبّي

ّذف از پژٍّص حبضر بررسي آگبّي ٍ ًگرش پرستبراى بخص ّبي ٍيژُ در زهيٌِ پيًَذ اػضب هي ببضذ تب در صَرت ًيبز آهَزضْبي . هدف:

 .ع ًگرش آًبى در ًظر گرفتِ ضَدالزم در راستبي بْبَد هيساى آگبّي ٍ ًَ

ضْر قسٍيي اًدبم ضذ خبهؼِ آهبري  هراقبتْبي ٍيژُبر رٍي پرستبراى بخص ّبي  0931تحقيق حبضر بِ صَرت هقغؼي در سبل  روش ها:

قبتْبي هراضْر قسٍيي هي ببضذ رٍش ًوًَِ گيري سرضوبري بَدُ ٍ توبهي پرستبراى بخطْبي  هراقبتْبي ٍيژُتوبهي پرستبراى بخص ّبي 

در ايي تحقيق ٍارد ضذًذ ابسار خوغ آٍري دادُ ّب پرسطٌبهِ استبًذارد ضذُ اي بَد مِ در عرحي هطببِ هَرد استفبدُ قرار گرفتِ است  ٍيژُ

 يٍ آزهَى هربغ مبي ٍ تؼييي ضريب ّوبستگ, spssًفر بَد ٍ تدسيِ ٍ تحليل دادُ ّب بب استفبدُ از ًرم افسار 73تؼذاد ًوًَِ هَرد بررسي 

 .اًدبم ضذ پيرسَى

 هي هثبت ػذد ايي مِ آًدب از .دارد ٍخَد(pvalue=0.021 ( هتَسظ ٍ هؼٌبداري رابغِ ًگرش ٍ سي بيي هغبلؼِ حبضر ًطبى داد ها:یافته

گبّي ٍ در بررسي رابغِ سببقِ مبر ٍ هيساى آ  بلؼنس ٍ يببذ هي ًگرش افسايص اهتيبز ، سي افسايص بب يؼٌي است هثبت رابغِ خْت ، ببضذ

در بررسي ًَع بيوبرستبًْب ٍ اهتيبز  (.pvalue=0.018)بلؼنس ٍ يببذ هي افسايص ًگرش ، اهتيبز مبر سببقِ افسايص ًگرش هطبّذُ ضذ مِ بب

 .ٍ ًگرش در بيوبرستبًْبي خصَصي هثبت تر از سبير بيوبرستبًْب بَد (pvalue=0.01)ًگرش ارتببط هؼٌب داري  ٍخَد داضت

ًگرش هثبتي ًسبت بِ  هراقبتْبي ٍيژُخِ بِ ًتبيح ٍ اعالػبت بِ دست آهذُ بِ ًظر هي رسذ مِ اگر چِ پرستبراى بخطْبي بب تَ وتیجً گیری:

ر پيًَذ اػضب ٍ اّذاي ػضَ دارًذ اهب داًص ٍ اعالػبت مبفي را در ايي زهيٌِ مسب ًنردُ اًذ بب تَخِ بِ ًتبيح الزم  است مِ آهَزش مبفي د

ارائِ ضَد ايي دٍرُ ّب هي تَاًذ بِ صَرت  هراقبتْبي ٍيژُ بخطْبي َ ٍ هره هغسي بِ ّوِ پرستبراى بِ ٍيژُ پرستبراىزهيٌِ فرايٌذ اّذاي ػض

ًَذ ببز آهَزي در ًظر گرفتِ ضَد ٍ اهتيبزات ٍيژُ اي براي آًبى در ًظر گرفتِ  ضَد اهب بِ ًظر هيرسذ در ًظر گرفتي ٍاحذ درسي در زهيٌِ پي

ٍرُ مبرضٌبسي بب تَخِ بِ ايٌنِ برخي از پرستبراى سبلْبي اٍليِ پس از فبرؽ التحصيلي را در ايي بخطْب هطغَل بِ مبر اػضب ٍ هره هغسي در د

هي ببضٌذ الزم ٍ ضرٍري است مِ ببيذ در سغح مالى ٍدر برًبهِ ريسي ّبي دٍلت ٍ ٍزارت بْذاضت در ًظر گرفتِ  ضَد ٍ هَرد تَخِ هسئَليي 

برّب ًيس مول ضبيبًي در افسايص آگبّي ٍ در ًتيدِ تغيير ٍ بْبَد ًگرش پرستبراى هي ًوبيذ مِ الزم است هَرد تَخِ قرار گيرد .برگساري سويٌ

 قرار گيرد
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