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Abstract
Introduction:: The outbreak of the Covid-19 pandemic has affected the occupational group of nurses 
and made them reluctant to stay in their jobs. The purpose of this research is to design, validate and 
reliability of the questionnaire of factors related to intention turnover of nurses during the covid-19 
pandemic.
Methods: In this research, the conceptual model of occupational stress, quality of life and willingness 
to leave the job was first used, and then, in order to design the questionnaire items, the studies published 
in several databases of Web of Science, Scopus, PubMed, Magiran, SID and Google Scholar. Content 
and face validity were quantitatively calculated and in the last step, Cronbach's alpha coefficient and 
retest were used to calculate the reliability of the questionnaire.
Results: Content validity index and content validity ratio in all four dimensions of individual, 
occupational, organizational and extra-organizational factors were also obtained in the range of 0.8 
to 1. The face validity of the questions was between 2.1- 4.5. In checking the reliability of Cronbach's 
alpha coefficient a score higher than 0.7 was obtained for each dimension of the questionnaire.
Conclusions: The above-mentioned questionnaire has good validity and reliability and is suitable for 
studies on the intention turnover or the stay of nurses in their jobs in crisis situations.
Key words: Intention turnover, Nurses, Covid-19 pandemic, Related factors.
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چکیده
مقدمــه: وقــوع پاندمــی کوویــد19، موجــب تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن گــروه شــغلی پرســتاران و ایجــاد بــی میلــی در مانــدن در شــغل 
بــرای  آنــان شــده اســت. هــدف ایــن پژوهــش طراحــی، اعتبارســنجی و نیــز پایایــی پرسشــنامه عوامــل مرتبــط بــا تمایــل بــه تــرک 

خدمــت پرســتاران در پاندمــی کوویــد19 اســت.
روش کار: در ایــن پژوهــش ابتــدا از مــدل مفهومــی اســترس شــغلی، کیفیــت زندگــی و تمایــل بــه ترک شــغل مــدل مفهمومی اســتفاده 
 Web of ــگاه داده ای ــد پای ــه جســتجو مطالعــات منتشــر شــده در چن ــه هــای پرسشــنامه ب ــه منظــور طراحــی گوی شــد. پــس از آن ب
science ،Scopus ، PubMed ،Magiran ،SID و Google Scholar پرداختــه شــد. روایــی محتــوا و صــوری بــه صــورت کمــی محاســبه 

شــد و در مرحلــه آخــر بــرای محاســبه  پایایــی پرسشــنامه از ضریــب آلفــا کرونبــاخ  و آزمــون مجــدد اســتفاده شــد.   
یافتــه هــا: شــاخص روایــی محتــوا و نســبت روایــی محتــوا در هــر چهــار بعــد عوامــل فــردی، شــغلی، ســازمانی و فراســازمانی نیــز 
در محــدوده 0/8 تــا 1 بدســت آمــد. روایــی صــوری ســواالت بیــن 4/5-2/1 بــود. در بررســی پایایــی ضریــب آلفــا کرونبــاخ هــر بعــد از 

پرسشــنامه امتیــازی باالتــر از 0/7 بدســت آمــد.   
نتیجــه گیــری:  پرسشــنامه مذکــور داراي روایــي و پایایــي مطلوبــي بــوده و در مطالعــات تمایــل بــه تــرک خدمــت و یــا مانــدگاری 

پرســتاران در شــغل خــود در پاندمــی هــا مناســب اســت.
کلیدواژه ها: ترک خدمت، ، پرستاران، پاندمی کووید19، عوامل مرتبط. 

مقدمه 
بیمــاری همــه گیــری کوویــد-19، یکــی از کشــنده تریــن بیماری 
هــای عفونــت تنفســی اســت کــه در ســال هــای اخیــر ظاهر شــده 
ــروس در ســال 2019 در شــهر  ــا وی ــاری کرون اســت. شــیوع بیم
ــاد تنفســی  ــندرم ح ــام آن را س ــه ن ــر شــد ک ــن ظاه ــان چی ووه
ــازمان بهداشــت  ــد و ســپس از ســوی س )SARS-COV2( نهادن
ــد-19«  ــاری کووی ــا بیم ــا ی ــاری کرون ــوان بیم ــه عن ــی ب جهان
)COVID-19( نــام گــذاری شــد )1(. ســرعت شــیوع ایــن 

ــد  ــی چن ــا در ط ــه تنه ــت ک ــوده اس ــاد ب ــدی زی ــه ح ــاری ب بیم
ــا 30 بهمــن ســال  ــه ســال 2020 مصــادف ب ــا 19 فوری ــه، ت هفت
1398)اعــام رســمی دنیاگیــری کرونــا ویــروس در ایــران(، منجــر 
بــه مــرگ بیــش از 2709 نفــر و ابتــا بیــش از 73٬332 نفــر بــه 

ــران شــد )2(. ــه، ای ــروس در 80 کشــور جهــان ازجمل ــن وی ای
ایــن بیمــاری تاکنــون، 12 مــرداد مــاه 1401 موجــب ابتــا 
584382129 نفــر در دنیــا و 6423966 نفــر در ایــران شــده اســت. 
همچنیــن 6360103 نفــر در دنیــا و 142134 نفــر در ایــران را بــه 
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ــرگ کشــانده اســت )3(. کام م
ــا  ــه بیمــاری و بســتری در بیمارســتان ه ــا ب ــد افزایشــی ابت رون
موجــب عــدم تعــادل میــزان تقاضــای خدمــات درمانــی نســبت بــه 
منابــع موجــود قابــل عرضــه مــی شــود. در معــرض قــرار گرفتــن 
مســتقیم بیمــاری و مراقبــت از بیمــاران آلــوده بــه ویــروس، خطــر 
ابتــا در گــروه مراقبیــن ســامت و درمــان بــه ویــژه پرســتاران را 

افزایــش مــی دهــد )4(.
ــان  ــتاران )ICN(، بی ــی پرس ــن الملل ــورای بی ــزارش ش ــن گ آخری
مــی کنــد کــه از تاریــخ ژانویــه 2020 تــا مــه 2021 )دیمــاه 1398 
الــی اردیبهشــت 1400(، 115000مــرگ و میــر در میــان کارکنــان 
ــر  ــغ ب ــزان بال ــن می ــه از ای ــت، ک ــان رخ داده اس ــامت و درم س
ــود را از  ــان خ ــه ج ــد ک ــا بودن ــور دنی ــتار در 44 کش 1000 پرس

ــد )4(. ــت داده ان دس
ــاری  ــه بیم ــتار ب ــزار پرس ــه 150 ه ــک ب ــران نزدی ــور ای در کش
ــر بهداشــت  ــارات وزی ــا اظه ــق ب ــدند )5(. مطاب ــا ش ــا  مبت کرون
وقــت؛ بهــرام عیــن الهــی، در پاندمــی کرونــا 300 شــهید کارکنــان 
ســامت جــان خــود را از دســت داده انــد )5(، کــه از ایــن میــان 

ــه پرســتاری اختصــاص دارد)6(. ــه جامع ــر ب 155نف
ــش  ــی، افزای ــی خواب ــی از ب ــمی ناش ــودگی جس ــتگی و فرس خس
ــای  ــکل ه ــت پروت ــت، رعای ــار مراقب ــش ب ــار، افزای ــم بیم حج
ــک  ــی و ماس ــزات خودمحافظت ــیدن گان و تجهی ــتی، پوش بهداش
ــاری  ــه بیم ــا ب ــرس از ابت ــی روز، ت ــاعات طوالن ــی س N-95 ط

و انتقــال ناآگاهانــه بــه اعضــای خانــواده از جملــه، چالــش هــای 
ــه تحــت  ــرای پرســتاران اســت، کــه منجــر ب ــی ب مراقبــت درمان
فشــار قــرار گرفتــن آنــان از ســوی اســترس هــای جســمی و روانی  

ــود )7،8(. ــی ش م
اختــاالت روحــی و روانــی ناشــی از شــیوع عفونــت کوویــد 19، 
از دیگــر عــوارض پاندمــی در پرســتاران اســت. مطالعــات نشــان 
داده انــد پیدایــش رفتــار نامطلــوب ســامت روان ماننــد؛ اســترس، 
ــس از ســانحه در پرســتاران  ــال اســترس پ افســردگی )9( و اخت

مشــهود اســت )10(.
چنیــن شــرایط منفــی هــم درکار و هــم در زندگــی میــزان بــروز 
افســردگی، اضطــراب و عائــم اختــال خــواب را در آنــان افزایــش 

مــی دهــد )11(.
موقعیت هــای منفــی فیزیولوژیکــی و روان شــناختی مختلفــی کــه 
ــود،  ــل می ش ــد-19، تحمی ــی کووی ــی پاندم ــتاران در ط ــه پرس ب
نشــان داده  اســت کــه درک آن هــا را از موانــع ســازمانی افزایــش 
داده و از میــزان تعهــد حرفــه ای آن هــا مــی کاهــد. ایــن پدیــده بــه 
نوبــه خــود می توانــد رونــد جابجایــی و میــل بــه تــرک حرفــه در 

آنــان را تســریع کنــد )12(.
میــل بــه تــرک خدمــت  بــه معنــای؛ تــرک خدمــت پیــش بینــی 
شــده ای اســت کــه از اراده آگاهانــه و حســاب شــده شــاغل ناشــی 
ــت  ــی اس ــت واقع ــرک خدم ــر از ت ــل ت ــی قب ــود و گام ــی ش م

.)13،14(
ــرک  ــید ت ــی رس ــر م ــه نظ ــد19، ب ــی کووی ــوع پاندم ــل از وق قب
ــری  ــا دنیاگی ــت، ام ــش اس ــال کاه ــتاری در ح ــت در پرس خدم
ــا موجــب تغییــرات بزرگــی شــد. در حــال حاضــر، میانگیــن  کرون
کشــوری بــرای نــرخ تــرک خدمــت بســته بــه موقعیــت جغرافیایی 
ــا 8/8 درصــد اســت )15(.  ــتاری  0/37درصــد ت و تخصــص پرس
درکشــور ایــران میانگیــن تــرک خدمــت در حالــت غیــر بحرانــی 
ــن حــال  ــا ای ــن زده شــده اســت )16(. ب ــا 36 درصــد تخمی 15 ت
بــه نظــر مــی رســد، میانگیــن تــرک خدمــت حرفــه پرســتاری در 
شــرایط بحــران و پاندمــی کوویــد19، بــه طــور شــفاف مشــخص 
نیســت امــا، مطابــق بــا بیانــات  رئیــس ســازمان نظــام پرســتاری  
کشــور؛ حــدود 8 هــزار پرســتار بــه خاطــر آســیب دیدگی از دوران 
کرونــا در دو ســال اخیــر شــغل پرســتاری را تــرک کــرده انــد و از 

حرفــه پرســتاری انصــراف دادنــد )17(. 
تــرک خدمــت پرســتاران می توانــد دارای تأثیــر منفــی بــر توانایــی 
رفــع نیازهــای بیمــار و کیفیــت ارائــه مراقبــت داشــته باشــد؛ عاوه 
بــر ایــن از دســت دادن پرســتاران منجــر بــه کمبــود نیــروی کافــی 
ــث  ــد باع ــی توان ــود  م ــه خ ــه نوب ــز ب ــن نی ــه ای ــردد، ک می گ
ــش  ــاد تن ــده و ایج ــتاران باقی مان ــرای پرس ــش حجــم کار ب افزای
و کاهــش روحیــه در آن هــا شــود )18(. همچنیــن تــرک خدمــت 
پرســتاران، بــا بــه خطــر افتــادن موقعیــت هــای مالــی ســازمان در 
ــره وری  ــاه و به ــد، رف ــع از رش ــد، مان ــای جدی ــذب نیروه ــی ج پ

ســازمانی شــود )19(.
علیرغــم جســتجوهای متعــددی کــه در ارتبــاط بــا ابــزار اختصاصی 
ــت نشــد. در  ــزاری یاف ــد، اب ــت انجــام ش ــرک خدم ــه ت ــل ب تمای
ــد،  ــی کنن ــوان م ــکاران عن ــمولی و هم ــه ش ــه ک ــت آنگون حقیق
ــت  ــرک خدم ــه ت ــل ب ــای تمای ــده ه ــی کنن ــش بین ــان پی در می
ــد شــغلی،  ــت شــغلی، تعه ــه رضای ــوان ب شناســایی شــده مــی ت

ــرد )20(.  ــاره ک ــغلی اش ــودگی ش ــراب و فرس ــترس، اضط اس
ــوال  ــک س ــردن ی ــوان ک ــا عن ــز ب ــده  نی ــات انجــام ش در مطالع
کلــی در ارتبــاط بــا تمایــل بــه تــرک خدمــت در مقیــاس خیلــی 
ــغلی و  ــت ش ــطح رضای ــا س ــاط آن ب ــاد و ارتب ــی زی ــا خیل ــم ت ک
ــد. از  ــرار دادن ــنجش ق ــورد س ــر را م ــن متغیی ــغلی ای ــترس ش اس
ایــن رو، بــه منظــور بررســی عوامــل مرتبــط بــا تمایــل بــه تــرک 
خدمــت پرســتاران یــک رابطــه فرضــی چنــد عاملــی طراحــی شــد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 12

https://ijnv.ir/article-1-947-en.html


فاطمه کاظمی و همکاران

15

کــه بــرای طــرح ریــزی اصلــی آن مــدل مفهومــی مصــدق راد و 
ــت )شــکل 1( )21(.  ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــکاران )2011( م هم
بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده و ایــن کــه مقیــاس هــای موجــود 
در داخــل و خــارج از کشــور بــه طــور مســتقیم در ارتبــاط بــا تمایل 
بــه تــرک خدمــت نبــوده اســت و نیــز بــه لحــاظ تهیــه شــدن در 
موقعیــت هــای غیــر بحرانــی بــوده و کاربــرد محــدودی در بافتــار 
کرونــا دارد، پژوهشــگر تصمیــم گرفــت بــا مــرور مطالعــات انجــام 
شــده و گرفتــن ایــده از مــدل مفهومــی مذکــور پرسشــنامه ای بــا 
مضمــون  شناســایی عوامــل مرتبــط بــا تمایــل بــه تــرک خدمــت 
پرســتاران در پاندمــی کوویــد19، تهیــه کنــد و ســپس بــا روایــی 
ســنجی و نیــز بررســی پایایــی آن  بــه بــرآورد میــزان تمایــل بــه 

تــرک خدمــت پرســتاران ایرانــی در پاندمــی کرونــا بپــردازد.

روش کار
ــه بررســی ابعــاد مــدل مفهومــی مصــدق راد و همــکاران  ابتــدا ب
)2011(، بــا هــدف تدویــن ســاختار اصلــی و ابتدایــی ابــزار پژوهش 

بــا توجــه بــا بافتــار کرونــا پرداختــه شــد. مطابــق بــا ایــن مــدل، 
مجموعــه ای از شــش دســته از عوامــل شــغلی )ماهیــت شــغل، 
هویــت شــغل، مســئولیت، ابهام و تضــاد نقــش(، ارتباطــی )حمایت 
ــار و  ــار بیم ــتار، رفت ــوی سرپرس ــت از س ــکار، حمای ــوی هم از س
کیفیــت ارتبــاط(، فــردی )ســن، جنــس، وضعیــت تاهــل، نگــرش، 
ــی  ــی- فرهنگ ــخصیت(، اجتماع ــی و ش ــت مال ــوزش، وضعی آم
ــی(،  ــادات مذهب ــواده و اعتق ــت خان ــادات، حمای ــا و اعتق )ارزش ه
ــرایط  ــهیات و ش ــغل، تس ــل ش ــط، مح ــرایط محی محیطی)ش
ســرما و ســروصدای محیــط( و ســازمانی )ســاختار ســازمانی،                                                                                          
ــناختن  ــمیت ش ــه رس ــت، ب ــی، روش و سیاس ــای مال ــت ه پرداخ
و ارتقــا، امنیــت شــغلی، ســبک رهبــری، برنامــه هــای آموزشــی 
ــته و  ــر گذاش ــغلی تاثی ــترس ش ــطح اس ــر س ــیفت کاری( ب و ش
ــت شــغلی  ــی، رضای ــت زندگ ــر کیفی ــذاری ب ــا تاثیرگ ــن ب همچنی
ــه  ــل ب ــزش و تمای ــرات در انگی ــب تغیی ــازمانی موج ــد س و تعه
تــرک خدمــت و در نهایــت اقــدام بــه تــرک خدمــت واقعــی در وی                                                                              

مــی شــود.

 
شکل 1: رابطه فرضی بین عوامل فردی، شغلی، سازمانی، ارتباطی، اجتماعی-فرهنگی و محیطی با تمایل به ترک خدمت
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درگام بعــد، بــه منظــور تهیــه ســاختار و مــدل فرضــی در 
ــه پیشــینه هــای تحقیــق در دو بخــش  ــه ارائ پژوهــش نســبت ب
داخلــی )در بــازه زمانــی 1401-1398( و خارجــی )در بــازه زمانــی 
2022-2019( اقــدام بــه انجــام مــرور حیطــه ای در پایــگاه هــای 

ــد. ــن ش ــی آنای اطاعات
ــتفاده از  ــا اس ــش ب ــنتز دان ــک روش س ــه ی ــه ای ک ــرور حیط م
رویکــرد جســتجوی نظام منــد اســت؛  بــرای نقشــه برداری از 
شــواهد موجــود در مــورد یک موضــوع و شناســایی مفاهیــم اصلی، 
نظریه هــا، منابــع و شــکاف های دانــش اســتفاده مــی شــود. 
هنگامــی  کــه موضــوع مطالعــه بــه صــورت وســیع و جامــع مــورد 
ــوان  ــروری می ت ــن روش م ــد، از ای ــه باش ــرار نگرفت ــی ق بررس
اســتفاده کــرد. مــرور حیطــه ای بــه دنبــال پاســخگویی به ســواالت 
»چــه چیــزی« و »چــرا« در حیطــه موضوعــی خــاص اســت )22(.
بررســی متــون و دسترســی بــه مقــاالت مرتبــط، بــا بهــره گیــری 
ــرک  ــر »تمایــل«، »ت ــی )فارســی و انگلیســی( نظی از کلیدواژه های
خدمــت«، »تــرک شــغل«، »پاندمــی کوویــد19«، »پرســتاران« و 
 Leave the job» , «Quit the job« در واژه هــای انگلیســی
   Trend«, » Tendency«, » Intention Turnover«, » Nurses

جســتجوی                   بــه  اقــدام   «COVID-19« «SARS-C0V2

نظــام منــد و مراجعــه بــه پایــگاه هــای اطاعاتــی معتبــر علمــی 
 SID, SCOPUS, Magiran , Web of ــر ــی نظی ــی و خارج داخل

Science, PubMed شــد.

ــرای  ــز ب ــتجوی »Google scholar« نی ــور جس ــن، موت همچنی
اطمینــان از دسترســی بــه مطالعــات مناســب جســتجو شــد. عــاوه 
 بــر ایــن، جســتجوی دســتی  لیســت منابــع  مقــاالت بدســت آمــده  
ــورت  ــز ص ــد19، نی ــرک کووی ــه ت ــل ب ــتری تمای ــون خاکس و مت
گرفــت. الزم بــه ذکــر اســت  کــه پــس از بررســی متــون بــا هدف 
بهبــود درک ســطوح عوامــل مرتبــط بــا تمایــل بــه تــرک خدمــت 
ــی  ــدل مفهوم ــاد م ــل ابع ــر تعدی ــعی ب ــد19، س ــی کووی در پاندم
مصــدق راد شــد. در نتیجــه ابعــاد مــدل فرضــی در قالــب 4 دســته 
عوامــل؛ 1. عوامــل فــردی، 2. عوامــل شــغلی، 3. عوامــل ســازمانی 
)عوامــل ارتباطــی، محیطــی و عوامــل ســازمانی در یــک دســته(  و 

4. عوامــل فراســازمانی ســامان دهــی شــد )شــکل 2(. 
در طراحــی گویــه هــای ابــزار مــورد اســتفاده در پژوهــش، ســعی 

بــر ایــن شــد کــه گویــه هــای هــر یــک از ابعــاد پرسشــنامه بــر 
اســاس مــدل هــای مبتنــی بــر شــواهد، ضمــن توجــه بــه شــرایط 

و بافتــار کرونــا ونیــز گــروه شــغلی پرســتاران طراحــی شــود. 
 )KAP( در بعــد عوامــل فــردی از مــدل دانــش، نگــرش و عملکــرد
ــا  ــی متناســب ب ــه های ــن بعــد گوی ــه شــد )23(. در ای بهــره گرفت
ــه  ــر ب ــه منج ــردی ک ــای ف ــکار و ارزش ه ــی، اف ــش و آگاه دان
ســاخت نگــرش در فــرد مــی شــوند و نیــز رفتــار، عملکــرد فــردی 
ــی  ــد، طراح ــی دهن ــت م ــتاران را جه ــه ای پرس ــاق حرف و اخ
شــد. گویــه هــای نگــرش در 5 لیکــرت از »کامــا مخالفــم=1« 
ــرد در 5  ــش و عملک ــای دان ــه ه ــم=5« و گوی ــا موافق ــا »کام ت
لیکــرت؛ »خیلــی کــم=1« تــا »خیلــی زیــاد=5«  طراحــی شــدند. 
در بعــد عوامــل شــغلی؛ از مــدل شــغلی هاکمــن و اولدهــام )1974( 
اســتفاده شــد )24(. در ایــن مــدل؛ هویــت، اهمیــت، تنــوع مهــارت، 
خودمختــاری و بازخــورد از شــغل پرســتاری، ضمــن لحــاظ کــردن 
ــه هــای مناســبی  ــه طراحــی گوی ــد-19، ب شــرایط پاندمــی کووی
پرداختــه شــد. گویــه هــای ایــن بعــد و همچنیــن بعــد ســازمانی و 
فراســازمانی نیــز در لیکــرت »خیلــی کــم=1« تــا »خیلی زیــاد=5«  

طراحــی شــدند.
در بعــد عوامــل ســازمانی بــه منظــور جامــع بــودن ابعــاد مختلــف 
ســازمانی از مــدل برنامــه ریــزی اســتراتژیک بــرای ســازمان هــای 
بهداشــتی و درمانــی ایــران اســتفاده شــد )25(. گویــه هــای ایــن 
بعــد در 9 ســاب تــم؛ مدیریــت و رهبــری، برنامــه ریــزی، فرهنــگ 
ســازمانی، یادگیــری ســازمانی، مدیریــت منابــع انســانی، مدیریــت 
ــا  ــازمانی ب ــرد س ــز عملک ــد و نی ــع، فرآین ــت مناب ــاران، مدیری بیم
ــتاران  ــغلی پرس ــروه ش ــا  و گ ــی کرون ــرایط پاندم ــه ش ــه ب توج

تدویــن شــد. 
در بعــد عوامــل فراســازمانی؛ بــه تحلیــل موقعیــت خارجی ســازمان 
ــی و  ــادی، اجتماعی-فرهنگ ــی، اقتص ــی- قانون ــد: سیاس در 4 بع
ــا  ــای متناســب ب ــه ه ــه شــد )25( و ســپس گوی ــاوری پرداخت فن

پرســتاران و شــرایط پاندمــی کوویــد19، طراحــی شــد. 
ــه  ــه طــور مســتقیم ب در بخــش آخــر پرسشــنامه  ســه ســوال  ب
تمایــل تــرک خدمــت پرســتاران بــا لیکــرت؛ »بلــه« و«خیــر« قرار 

داده شــد.
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شکل 2. رابطه فرضی عوامل موثر در تمایل به ترک خدمت پرستاران در کرونا در پژوهش

روایی پرسشنامه

تعییــن نســبت روایــی محتــوا )CVR( و شــاخص روایــی محتــوا 
)CVI( : بــه منظــور تعییــن روایــی محتــوای درونی، پرسشــنامه در 
اختیــار 10 نفــر از صاحــب نظــران و خبــرگان در حــوزه پرســتاری 
از جملــه؛ 3 نفــر اســاتید عضــو هیــات علمــی دانشــگاه هــای علوم 
ــر از  ــوپروایزر آموزشــی، 3 نف ــر س ــرون، 2 نف ــر مت پزشــکی، 2 نف
ــه  ــور ک ــف کش ــای مختل ــتان ه ــاغل در بیمارس ــتاران ش سرپرس

دارای تحصیــات تکمیلــی بودنــد، قــرار گرفــت. 
فــرم هایــی کــه بــه منظــور امتیازدهــی تهیــه شــده بودند،  نســبت 
روایــی محتــوا را از جهــت حصــول اطمینــان از اینکــه مهمتریــن و 
صحیــح تریــن و یــا »ضــرورت ســوال« )26(، و شــاخص روایــی 
ــاده  ــودن« و »س ــح ب ــودن«، »واض ــوط ب ــر »مرب ــوا را از نظ محت

بــودن« )27( مــورد ســنجش قــرار مــی دادنــد.
شــاخص نســبت روایــی محتــوا کــه توســط الوشــه طراحــی شــده 
اســت، هــر یــک  از ســواالت  را بــر اســاس طیــف ســه بخشــی 
لیکــرت »گویــه ضــروری اســت«، »گویــه ضــروری اســت ولــی 
مفیــد نیســت« و »گویــه ضرورتــی نــدارد« طبقــه بنــدی مــی کند. 
بــرای بررســی شــاخص روایــی محتــوا از شــاخص والتــز و باســل 
ــده  ــت ش ــان درخواس ــش از  متخصص ــن بخ ــد. در ای ــتفاد ش اس
ــر  ــه را از نظــر خودشــان  از"غی ــودن هــر گوی ــوط ب ــود کــه مرب ب

مرتبــط"،  "نســبتا مرتبــط"، "مرتبــط" تــا "کامــا مرتبــط"، ســاده 
ــده"،  ــدودی پیچی ــا ح ــده"، "ت ــب از "پیچی ــه ترتی ــه ب ــودن گوی ب
"ســاده" تــا "کامــا ســاده"، واضــح بــودن گویــه نیــز بــه ترتیــب 
از "واضــح نیســت"، "نســبتا واضــح اســت"، "واضــح اســت" تــا 4 

"کامــا واضــح اســت" مشــخص کننــد. 
در آخــر نیــز بــه منظــور بهبــود شــفافیت ســوال هــا نظرات خــود را 
در خصــوص ویرایــش آن هــا اعمــال کننــد. همچنیــن در صورتــي 
کــه ســوالي ضــرورت مناســبی نــدارد و یــا نیــاز بــه تغییــرات  در 
بخــش روایــی محتــوا دارد، ســوالی را اضافــه  و یــا حــذف کننــد و 

یــا بــا ادغــام ســواالت ســطح پرسشــنامه را بهبــود بخشــند. 
ــا از  ــه ه ــوای گوی ــی محت ــبت روای ــر نس ــبه مقادی ــرای محاس ب

ــد.  ــتفاده ش ــول 1 اس فرم

 
فرمول 1: محاسبه نسبت روایی گویه ها

در ایــن رابطــه  nE تعــداد متخصصانــی اســت کــه بــه گویــه بــه 
گزینــه »ضــروری« پاســخ داده انــد و N  تعــداد کل متخصصــان 
اســت کــه حداقــل مقــدار قابــل قبــول CVR بــر اســاس نظــرات 

متخصصیــن در )جــدول 1( آمــده اســت:

جدول 1: مقدار CVR قابل قبول  براساس تعداد نظرات متخصصبن
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همچنیــن بــرای محاســبه شــاخص روایــی محتــوای  گویــه هــای 
پرسشــنامه از فرمــول زیــر اســتفاده شــد )فرمــول2(.

 

فرمول2: محاسبه شاخص روایی محتوا

بــرای بررســی روایــی صــوری پرسشــنامه از نظــر شــرکت 
ــا  ــدگان خواســته شــد ت ــدگان  اســتفاده شــد. از شــرکت کنن کنن
ــک  ــه هــای پرسشــنامه را در ی ــک از گوی ــت هــر ی ــزان اهمی می
طیــف  لیکرتــی 5 قســمتی، کامــا مهــم اســت )5 امتیــاز(، مهــم 
اســت )4 امتیــاز( بــه طــور متوســطی مهــم اســت )امتیــاز 3( اندکی 
مهــم اســت )2 امتیــاز( و اصــا مهــم نیســت )امتیــاز 1( مشــخص 

نماینــد. نمــرات تاثیــر1 از طریــق فرمــول زیــر محاســیه شــد:  
)اهمیت * فروانی درصد(= نمره تاثیر 

ــول  ــل قب ــوری قاب ــی ص ــاظ روای ــواالتی  از لح ــر س ــره  تاثی نم
هســتند کــه نمــره تاثیــر آن هــا باالتــر از 1/5 باشــد.  در نهایــت 
ــای  ــه ای، نقطــه نظــرت و پاســخ ه ــی 3 هفت ــه 2 ال طــی فاصل
کلیــدی صاحبــن ظــران در مــورد 55 ســوال پرسشــنامه اخــذ شــد.  
ــگارش  ــوه ن ــواالت و نح ــوع س ــورد ن ــده در م ــرح ش ــکات مط ن
ــگارش برخــی از ســواالت  آن هــا بررســی شــده و تغییراتــی در ن

اعمــال شــد. 
تعیین پایایی ابزار 

بــرای ســنجش پایایــی بیرونــی پرســش نامــه، از روش بازآزمایــی 
ــه طــوری کــه پرســش نامــه توســط 40 نفــر  اســتفاده گردیــد. ب
ــه صــورت  ــه ب ــورد مطالع پرســتار شــاغل در بیمارســتان هــای م
تصادفــی بــا فاصلــه 2 هفتــه تکمیــل شــد و بــا اســتفاده از ضریــب 
ــد. همچنیــن جهــت شناســایی  ــز گردی همبســتگی پیرســون آنالی
ــا  ــی )آلف ــانی درون ــب همس ــنامه از ضری ــی پرسش ــی درون پایای
ــر از 0/7  ــش ت ــتگی بی ــب همبس ــد. ضری ــتفاده ش ــاخ( اس کرونب
ــبی  ــی مناس ــنامه از پایای ــه پرسش ــت ک ــن اس ــده ای ــان دهن نش

ــت )28(.  ــوردار اس برخ
در مطالعــات روان ســنجی بــه طــور معمــول بــه ازای هــر ســوال 
تعــداد 3 تــا 15 آزمودنــی بــه عنــوان حجــم نمونــه در نظــر گرفتــه 
مــی شــود )29(. لــذا در ایــن مطالعــه پس از جمــع آوری پاســخ 40 
نمونــه )پرســتاران شــاغل یــک بیمارســتان دولتــی در طــی دوران 
ــاد  ــک از ابع ــر ی ــاخ ه ــا کرونب ــب آلف ــد-19(، ضری ــی کووی پاندم
پرسشــنامه محاســبه شــد و آلفــا کرونبــاخ بزرگتــر و مســاوی 0/7 
مطلــوب در نظــر گرفتــه شــد )28(.  پــس از اتمــام ایــن مراحــل از 

SPSS نســخه 25 بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا  اســتفاده شــد. 

ــه  ــن مطالع ــام ای ــد انج ــول فرآین ــي الزم در ط ــات اخاق ماحظ
رعایــت شــده اســت. ایــن مطالعــه توســط کمیتــه مشــترک اخاق 
ــی و توان بخشــی دانشــگاه  ســازمانی دانشــکده پرســتاری و مامای
IR.TUMS.MEDICIN. علــوم پزشــکی تهــران بــا کــد اخــاق
REC.1400.328  مــورد تاییــد و تصویــب قــرار گرفــت و رضایــت 

ــورت  ــه ص ــه ب ــن مطالع ــرکت در ای ــت ش ــراد جه ــه از اف آگاهان
کتبــي اخــذ گردیــد. 

یافته ها  
ــم  ــران در تنظی ــب نظ ــان و صاح ــی کارشناس ــخ ده ــزان پاس می
ــود.   ــی و اعتبارســنجی پرسشــنامه 100 درصــد ب ــرم هــای روای ف
ــود. 8  ــرگان 43/2 ســال ب ــدگان خب ــن ســنی شــرکت کنن میانگی
ــر دارای  ــد.  3 نف ــرد بودن ــر م ــران زن و 2 نف ــب نظ ــر از صاح نف
ــات  ــت خدم ــای پرســتاری و مدیری ــری در رشــته ه ــدرک دکت م
بهداشــت و درمــان و ســایر افــراد دارای مــدرک کارشناســی ارشــد 

ــد.  پرســتاری بودن
ــه هــای  ــوای گوی ــی محت ــوا و شــاخص روای ــی محت نســبت روای
پرسشــنامه بــا توجــه بــه نظــرات متخصصیــن محاســبه شــد کــه 
ــج  ــدول2(. نتای ــد )ج ــت آم ــا 1 بدس ــن 0/8 ت ــا بی ــر آن ه مقادی
ــش  ــن بخ ــواالت در ای ــام س ــه تم ــان داد ک ــوری نش ــی ص روای
نمــره روایــی بــاالی 1/5 داشــتند. بــرای بررســی پایایی پرسشــنامه 
عوامــل مرتبــط بــا تمایــل بــه تــرک خدمــت پرســتاران در پاندمــی 
کوویــد19، ضریــب آلفــا کرونبــاخ  هــر بعد از پرسشــنامه  محاســبه 

شــد کــه در )جــدول3( نمایــش داده شــده اســت.
امتیازدهی پرسشنامه و نحوه تفسیر آن: 

پرسشــنامه بررســی عوامــل مرتبــط بــا  تمایــل بــه تــرک خدمــت 
ــغلی،  ــردی، ش ــد ف ــد-19، در 4 بع ــی کووی ــتاران در پاندم پرس
ــه هــای  ــود کــه در گوی ــه شــده ب ــرا ســازمانی تهی ســازمانی و ف
بخــش نگــرش از امتیــاز =1 خیلــی مخافــم تــا 5= خیلــی موافقــم 
و در بخــش هــای دانــش، عملکــرد )بعــد فــردی( و همچنیــن در  
ابعــاد شــغلی، ســازمانی و فراســازمانی از امتیــاز 1= خیلــی کــم تــا 

5= خیلــی زیــاد امتیــاز داده شــد. 
در صورتــی کــه نمونــه هــای پژوهــش بــه گویه هــا امتیاز بیشــتری 
بــه ســمت امتیــاز 5 مــی دادنــد، تمایــل بــه تــرک خدمــت در آنــان  
بیشــتر بــوده اســت و در صورتــی کــه امتیــاز آن هــا  بــه گویــه هــا 
ــر و  ــرک خدمــت کمت ــه ت ــان ب ــل آن ــر باشــد می پرسشــنامه کمت
مانــدن در موقعیــت شــغلی بــا امتیــاز بیشــتری تخمیــن زده شــد. 
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 جدول CVI :2 و CVR ابزار به تفکیک ابعاد و گویه های پرسشنامه
CVICVR                      عوامل فردی  

11کنترل بیماری کووید-19 در جامعه ناموثر است.
11در رابطه با مراقبت ناکارآمد بیماران کرونایی حس گناه، اندوه و خشم دارم. 

0/91از مرگ بعلت ابتا به بیماری کرونا می ترسم. 
0/90/8 از ابتای خود و خانواده به بیماری با توجه به کمبود تجهیزات محافظتی می ترسم. 

11بسته حمایتی تاب آوری از پرستاران ناکافی است. 
11ضعف دانشی در مورد ماهیت بیماری کوید-19

11ضعف دانش تخصصی پرستاری و مراقبت از بیماران کووید
11آگاهی از آمار ابتا و مرگ و میر رو به رشد پرستاران

11ضعف دانش اقدامات محافظتی از خود و خانواده
0/91ضعف دانشی در زمینه تاب آوری پرستاران نسبت به بیماری کووید

10/8رعایت نکردن فاصله اجتماعی در محیط کار و منزل 
11تجربه و مهارتهای بالینی کم در مراقبت از بیماران کووید-19

11تصمیم به ترک خدمت و نترسیدن از عواقب آن
11رعایت نکردن توصیه ها و اقدامات بهداشتی و خود محافظتی

11داشتن استرس و اضطراب باال به خاطر آلودگی به بیماری کووید
0/90/8مجموع گویه های بعد فردی

عوامل شغلی

11سنگینی کمی و کیفی شغل )بار کاری زیاد و مسئولیت های متنوع در مراقبت از بیماران کووید(
10/8موثر نبودن شغل در نجات جان بیماران کووید -19

11نداشتن استقال حرفه ای و پاسخگویی به مدیران متعدد
11نیاز به مهارتهای زیاد شغل پرستاری در مراقبت از بیماران کووید

11عدم دریافت بازخورد مناسب از جانب مدیران، همکاران و دیگران  
10/9مجموع گویه های بعد شغلی 

عوامل سازمانی

11مدیریت ضعیف بیمارستان و بخش
11تجربه کم مدیریت در بحران  

10/8رهبری ضعیف و کمبود روحیه جهادی در سازمان   
10/8عدم توجه یه نیازها و انتظارات پرستاران در برنامه ریزی   

 11فقدان برنامه مدیریت بحران  
11برنامه ریزی ناکارآمــد در پیشگیری از عفونت در سازمان

11ارتباطات ضعیف با مدیران، همکاران و بیماران
10/8ضعف کار گروهی و تیمی

11خاقیت و نوآوری کم در سازمان  
10/8عدم نیاز سنجی آموزشی پرستاران  
10/8برنامه آموزشی ضعیف برای پرستاران

11ناکافی بودن آموزش های ارائه شده به پرستاران
10/8نداشتن برنامه جذب نیروی پرستاری 

10/8 نامناسب بودن پرداخت و جبران خدمت پرستاران با توجه به حجم کار در کووید-19 
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11فقدان برنامه ارتقای شغلی متناسب با عملکرد
11عدم توجه به نیازها و انتظارات درمانی بیماران  

11تبعیض در ارائه خدمات درمانی به بیماران
0/90/8رفتار نامناسب با بیماران و همراهانشان

10/8فراهم نبودن تجهیزات و امکانات مراقبت و درمان
11نامطلوب بودن شرایط کاری )روشنایی، درجه حرارت، صدا، نور، گرما، تهویه و...(

10/8ناکافی بودن منابع مالی سازمان 
10/8نامناسب بودن فرآیندهای کاری پرستاری

10/8ریسک باال در فرآیندها و زیاد شدن خطاهای پرستاران 
10/8بروکراسی و کاغذ بازی باال در کار پرستاری 

11نارضایتی پرستاران  
10/8نارضایتی بیماران و همراهان 
10/8عملکرد ضعیف بخش پرستاری
0/90/8محموع گویه های بعد سازمانی 

عوامل فراسازمانی

11تحریم های سیاسی و کمبود تجهیزات پزشکی و داروها
11تبعیض در قوانین حرفه پرستاری با سایر حرفه ها )تعداد روزهای استعاجی بعلت به بیماری(

10/8عدم ثبات اقتصادی کشور ) تورم باال(
10/8پرداخت حقوق باال و تسهیات به پرستاران توسط کشورهای دیگر 

11نگرش منفی جامعه به حرفه پرستاری 
11حمایت ناکافی خانواده از حرفه شما 

0/90/8ضعف در زیرساختهای ارتباطی و تکنولوژیکی
0/91به روز نبودن تکنولوژی و تجهیزات ضروری بیمارستانی

0/90/9مجموع گویه های بعد فرا سازمانی 

جدول 3: ضریب آلفاکرونباخ ابعاد پرسشنامه تمایل به ترک خدمت پرستاران در پاندمی کووید-19

ضریب آلفای کرونباختعداد گویهابعاد پرسشنامه

50/71نگرش
50/79دانش

50/74عملکرد
50/72شغلی

270/95سازمانی
80/81فرا سازمانی

550/95کل پرسشنامه

بحث 
 ایــن مطالعــه بــه منظــور طراحــی پرسشــنامه عوامــل مرتبــط بــا 
تمایــل بــه تــرک خدمــت پرســتاران در پاندمــی کووید19، بــه زبان 
فارســی انجــام شــد. بــا بهــره گیــری از مــدل مفهومی مصــدق راد 
و همــکاران )2011( ) مبنــی بــر اســترس شــغلی و کیفیــت زندگــی 

ــات  ــون و مطالع ــان(، مرورمت ــت کارکن ــرک خدم ــه ت ــل ب و تمای
ــه  ــد19، ب ــی کووی ــا پرســتاران و پاندم ــاط ب منتشــر شــده در ارتب

طراحــی پرسشــنامه ای در ایــن مضمــون اقــدام شــد. 
از آنجایــی کــه اســتفاده از دیــدگاه هــای کارشناســان و افــراد آگاه 
ــزار مناســب، امــری واجــب و الزم  ــوای اب ــی محت ــد روای در فرآین
بــرای تهیــه پرسشــنامه ای مــی باشــد، ضــروری بــودن، مربــوط 
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بــودن، واضــح بــودن و ســاده بــودن گویــه هــای هــر پرسشــنامه 
بــه شــرط کســب امتیــاز حدنصــاب، قابــل قبــول واقــع مــی شــود 
)26،27(، لــذا اســتفاده از دیــدگاه هــای ایشــان در چنیــن مطالعاتــی 
ــزار خواهــد شــد  ــه درک مناســب از کیفیــت اب ســبب دســتیابی ب

 .)26(
ــی  ــزی ابتدای ــرح ری ــس از ط ــزار پ ــی اب ــر، روای ــه حاض در مطالع
پرسشــنامه مبنــی بــر مــدل مفهومــی و بررســی مطالعات و ســپس 
تهیــه نســخه نهایــی انجــام شــد. میانگیــن  نســبت روایــی محتــوا 
و شــاخص روایــی محتــوا در هــر بعــد از پرسشــنامه مقادیــری  بین 
0/8 تــا 1 داشــتند کــه ایــن نشــان از توافــق افــراد صاحــب نظــر در 
زمینــه روایــی محتــوا و درونــی مناســب ابــزار اســت. ایــن امــر نیــز 
نشــان مــی دهــد کــه ســواالت  پرسشــنامه  عــاوه بــر، توانایــی 
ــه صــورت  در انعــکاس ویژگــی هــای محتــوای بررســی شــده، ب

صحیــح نــگارش شــده اســت. 
ــگام  ــه هن ــوا ب ــی محت ــی روای ــت بررس ــه  اهمی ــی ک از آنجای
طراحــی پرسشــنامه  تنهــا بــه اطمینــان  از دســتیابی بــه شــاخص 
روایــی محتوایــی مطلــوب خاصــه نمــی شــود، در کنــار شــاخص 
هــای ذکــر شــده ســعی شــد بــا بررســی نســبت روایــی محتــوا و 
ضــرورت گویــه هــا در اســتفاده از منابــع مــورد نیــاز بــرای تهیــه 
پرسشــنامه صرفــه جویــی شــود تــا در بهبــود شــاخص پایایــی ابزار 

نیــز مفیــد واقــع شــوند )26(. 
در ایــن مطالعــه محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ، مولفــه انــدازه 
ــود، کــه در هــر کــدام از ابعــاد پرسشــنامه  ــزار ب گیــری پایایــی اب
ــر از 0/7 را کســب کــرده و پایایــی کل پرسشــنامه   ــازی باالت امتی
0/95 بــوده اســت. چنیــن نتایــج قابــل قبــول نشــان مــی دهــد، 
ــتفاده در  ــت اس ــودن  قابلی ــر ب ــن معتب ــده  ضم ــه ش ــزار تهی اب
شــرایط بحرانــی و مشــاغل ســخت همچــون؛ پرســتاری را نیــز دارا                      

مــی باشــد. 
در مطالعاتــی کــه در ارتبــاط بــا تمایــل بــه تــرک خدمت پرســتاران 
ــد  ــی چن ــا بررس ــوال ب ــت، معم ــده اس ــام ش ــا انج ــار کرون در بافت
متغییــر مربــوط بــه بعد شــغلی، بعــد ســازمانی و نیــز فراســازمانی و 
پرســش 1 الــی 2 ســوال در ارتبــاط بــا تــرک خدمــت بــه بررســی 
ــه تــرک  ــا تمایــل ب ارتبــاط و میــزان همبســتگی میــان آن هــا ب

خدمــت پرداختــه شــده اســت.
ــارکاری  ــون؛ ب ــی چ ــم های ــاب ت ــی س ــا بررس ــغلی ب ــد ش در بع
زیــاد، حجــم کار، اســترس ناشــی از کار، پوشــیدن گان و ماســک 
ــدد کار )30(، در  ــای متع ــیفت ه ــی کار، ش ــاعات طوالن N95، س

ــری،  ــون؛ ســبک رهب ــی چ ــا بررســی متغییرهای ــازمانی ب ــد س بع
ــع  ــد و مناب ــاداش، درآم ــزان پ ــی، می ــع خودمحافظت ــت مناب کفای

اقتصــادی، روابــط داخــل ســازمانی با مدیــران و همــکاران، تبعیض 
و بــی عدالتــی هــای داخــل ســازمانی )31( و در بعــد عوامــل فــرا 
ــد؛ عــدم حمایــت اجتماعــی از  ــا خــارج ســازمانی مانن ســازمانی ی
ســوی خانــواده و اطرافیــان )32( بــه بررســی میــزان رغبــت و میل 
پرســتاران بــه تــرک خدمــت و یــا بالعکــس، مانــدن در شــغل خــود 
پرداختــه انــد. همچنیــن در برخــی از مطالعــات بــا انجــام مصاحبــه 
و مطالعــات کیفــی بــه بررســی میــزان تمایــل بــه تــرک خدمــت 

پرداختــه شــده اســت )33(. 
ــک طــرح  ــه ی ــد؛ ک ــان مــی کنن ــکاران )2016(، بی ــی و هم مارت
ــا داده هــای مبتنــی  تحقیقاتــی کمــی محقــق را قــادر می ســازد ت
ــد  ــه ســازمان کمــک مــی کن ــه دهــد کــه ب ــر شــواهدی را ارائ ب
تــا تغییــرات را در فرآیندهــای عملیاتــی فعلــی ایجــاد کــرده و بــر                                                                                          
آن هــا نظــارت کنــد )34(. از ایــن رو، مطالعــه و پژوهــش حاضــر 
ــه  ــیدن ب ــت بخش ــا جامعی ــه ب ــت، ک ــی اس ــک روش کم ــه ی ک
ــرک خدمــت پرســتاران  ــه ت ــل ب ــا تمای ــط ب ــن عامــل مرتب چندی
ــل داده هــای عــددی  ــه و تحلی ــا هــدف تجزی ــا ب ــار کرون در بافت
و اســتنباط نتایــج بــه یــک جامعــه عمومــی انجــام شــد. در واقــع 
طراحــی همبســتگی بهتریــن رویکــرد بــرای ایــن نــوع مطالعــات 

اســت. 
همــان گونــه کــه کوهلــر و همــکاران2 )2017( بیــان مــی دارند؛ با 
ذکــر یــک طــرح همبســتگی بــه محقــق اجــازه داده مــی شــود، تــا 
روابــط آمــاری بیــن دو یــا چنــد متغیــر را بررســی کنــد. یــک روش 
تجربــی بــرای تعییــن یــک پیونــد علـّـی بیــن متغیرهــای مســتقل 
و وابســته اســت )35( کــه هــدف از ایــن مطالعــه شناســایی یــک 
مــدل پیــش بینــی کننــده مــی باشــد و طــرح آزمایشــی مناســب 

ایــن گونــه مطالعــات نیســت. 

نتیجه گیری 
ایــن مطالعــه  نشــان مــی دهــد فرآینــد روایــی محتوای پرسشــنامه 
بــرای دســتیابی بــه ابــزاری بــا روایــی و پایایــی مناســب ضــروری 
بــه نظــر مــی رســد و بــرای حصــول آن الزم اســت، ضمــن مطالعه 
ابزارهــای معتبــر جهانــی کلیــه ســواالت بــا بازنگــری هــای متعدد 
و کســب  نظــر افــراد بــا تجربــه و کارشــناس تنظیــم شــده و مــورد 

ــرار گیرد.  ســنجش ق
ــا بــه دســت آوردن امتیــاز مناســب روایــی  ــزار طراحــی شــده ب اب
ــروه  ــی و گ ــرایط پاندم ــتفاده در ش ــت اس ــب قابلی ــی مناس و پایای
ــغل را دارا                       ــرک ش ــه ت ــا ب ــل آن ه ــز تمای ــتاران و نی ــغلی پرس ش

مــی باشــد. 
گــروه هــدف مــورد مطالعــه پرســتاران شــاغل در مراکــز درمانــی 
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ــابقه کار  ــد 19، س ــی کووی ــروع پاندم ــل از ش ــا قب ــه ت ــد، ک بودن
ــنامه  ــن پرسش ــوت ای ــاط ق ــار نق ــال، در کن ــن ح ــا ای ــتند. ب داش
ــات  ــان اطاع ــه؛ در بی ــت از جمل ــود داش ــی وج ــت های محدودی
خودگزارشــی کارکنــان در بخــش گویــه هــای نگرشــی محدودیتی 
ــخصی  ــاوت ش ــرش و قض ــت نگ ــن اس ــه ممک ــت ک ــود داش وج
ــه  ــد. البت ــذارده باش ــا، تاثیرگ ــش ه ــه پرس ــخ ب ــان در پاس کارکن
ــات الزم را  ــل پرسشــنامه اطاع ــه نحــوه تکمی ــان در زمین کارکن
ــات شــخصی از پرســتاران  ــه اطاع ــچ گون ــد و هی ــت کردن دریاف

ــت نشــد ــت و ثب دریاف
از                     تعــدادی  و  اصفهــان  اســتان  در  ایــن مطالعــه  همچنیــن 
ــن اســتان انجــام شــده اســت، کــه ممکــن  بیمارســتان هــای ای
ــذا  ــه ســایر اســتان هــا نباشــد.  ل ــم ب ــل تعمی ــج آن قاب اســت نتای

پیشــنهاد مــی شــود مشــابه چنیــن پژوهشــی در ســایر اســتان هــا 
ــود.   ــام ش ــی انج ــای درمان ــازمان ه ــواع س ــا ان ب

سپاسگزاری 
از مســاعدت هــای اســتاد گرامــی دکتــر یــزدان نیــک و همچنیــن 
کلیــه حــوزه هــای ریاســت، دفتــر مدیریــت پرســتاری و پرســتاران 
شــاغل در10 بیمارســتان هــای دولتــی، خصوصــی و تامیــن اجتماعی 
اســتان اصفهــان قدردانــی مــی گــردد. ایــن طــرح بخشــی از پایــان 
ــم  ــتاری خان ــت پرس ــته مدیری ــد رش ــی ارش ــه دوره کارشناس نام
ــوم  فاطمــه کاظمــی در دانشــکده پرســتاری مامایــی دانشــگاه عل

پزشــکی تهــران بــوده اســت.
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