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The aim of this study was to investigate the effect of 

corona threat on the tendency to leave the service with the 

mediating role of psychological anxiety (Case study: 

public hospitals in Ahvaz). The method of the present 

study was descriptive-survey. The statistical population 

included all employees of public hospitals in Ahvaz 

(10,235 people), 370 of whom were randomly selected 

according to Cochran's formula. The data collection tool 

was a standard questionnaire. The validity of the 

questionnaire was accepted by confirmatory factor 

analysis. Cronbach's alpha method was used to determine 

its reliability, the value of which was estimated to be 

higher than 0.7 for the initial questionnaire (30 people). In 

this study, descriptive and inferential statistics were used 

to analyze the data using SPSS and Smart PLS software. 

Based on the results of Corona threat, it affects the 

tendency to leave the service directly and indirectly 

through the mediating variable of psychological anxiety 

in public hospitals in Ahvaz. Therefore, the results of this 

study can be used to reduce the tendency to leave the 

service by focusing on care in the field of hygiene in the 

corona and reduce psychological anxiety. 

 

 

Citation: joodzadeh, M. (1399/2020, 2021 The effect of corona threat on the tendency to leave the service with 

the mediating role of psychological anxiety (Case study: Ahvaz public hospitals), 15 (2). 93-107, Dor: 

http://dorl.net/dor/20.1001.1.20081243.1399.15.2.6.9 

 

  

2Masters in Crisis Management, Azad University, Khuzestan Research Sciences Branch, Ahvaz Branch

  1Assistant Professor Department of management Institute for Higher Education, ACECR, Khouzestan. 

Mahta joodzadeh*1, Mandana Mansouri2

Role of Psychological Anxiety (Case study: Ahvaz Public Hospitals)

The Effect of Corona Threat on the Tendency to Leave the Service with the Mediating  

https://www.orcid.org/0000000154065684


 

94 

 93-107 صفحات ،2، شماره 15دوره           1399پاییز و زمستان             روانشناسی معاصردوفصلنامه 

  یشناختاضطراب روان یانجیبه ترک خدمت با نقش م لیکرونا بر تما دیتهد ریتأث یبررس

 شهر اهواز( یدولت یهامارستانی)مورد مطالعه: ب

 2، ماندانا منصوری1*مهتاجودزاده
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 مقاله اطالعات  چکیده

 یانجیبه ترک خدمت با نقش م لیکرونا بر تما دیتهد ریتأث یبا هدف بررس قیتحق نیا

شهر اهواز( به مرحله اجرا  یدولت یهامارستانی)مورد مطالعه: ب یشناختاضطراب روان

شامل تمام کارکنان  یرآما یبود. جامعه یشیمایپ -یفیحاضر توص قیدرآمد. روش تحق

ها به صورت نفر از آن 370نفر( که  10235بودند ) ازشهر اهو یدولت یهامارستانیب

 ها،داده یو بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار گردآور یاطبقه یتصادف

رد قبول مو یدییتأ یعامل لینامه توسط تحلپرسش ییاستاندارد بود. روا ینامهپرسش

 یدار آن براشد که مق فادهکرونباخ است یآن از روش آلفا ییایپا نییتع یت. براقرار گرف

و  هیتجز یبرا قیتحق نیبرآورد شد. در ا 7/0نفر( باالتر از  30) هیاول ینامهپرسش

 Smart PLSو  SPSSافزار به کمک نرم یو استنباط یفیها از آمار توصداده لیتحل

 میقبه ترک خدمت به صورت مست لیکرونا بر تما دیتهد ج،یاستفاده شد. بر اساس نتا

 یدولت یهامارستانیدر ب یشناختاضطراب روان یانجیرمیمتغ قیاز طر میرمستقیو غ

به  لیکاهش تما یبرا توانیم قیتحق نیا جیشهر اهواز اثرگذار است. با توجه به نتا

 یدر دوره یاصول بهداشت تیرعا یتمرکز بر مراقبت در حوزه قیترک خدمت از طر

 نمود. دهاستفا یشناختکرونا و کاهش اضطراب روان

 18/11/1400 دریافت: 

 08/02/1401 اصالح نهایی:

 09/04/1401 پذیرش:

 09/04/1401 انتشار آنالین:
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به ترک  لیکرونا بر تما دیتهد ریتأث یبررس                         جودزاده و منصوری

 خدمت

 مقدمه

اهد روند بیگیری اخیر ویروس کرونا، جهان شبا توجه به همه

ها نفر در سراسر جهان را تحت تأثیر که زندگی میلیون است ایسابقه

(. سازمان بهداشت 0202، 1قرار داده است )سازمان بهداشت جهانی

گیر، وضعیت بهداشت جهانی ( به دلیل این بیماری همه2020جهانی )

از  (.2020، 2)میسرا ترا در سراسر جهان اضطراری اعالم کرده اس

به دلیل تقاضای زیاد و استفاده از تجهیزات محافظتی شخصی  طرفی

، بسیاری از کارکنان با کمبود در اثر ویروس کرونا در سراسر جهان

به (. 2020، 3، ژو و لیوتجهیزات محافظتی مناسب روبرو هستند )وانگ

تعداد زیادی از کادر درمان به دلیل کمبود تجهیزات  همین دلیل

 ، نوسرا و)چیریکو دادندعلت کرونا از دست  حفاظتی جان خود را به

کرونا تهدید بزرگی برای کادر درمان است  ابتال به. (2020، 4مگناویتا

کادر درمان نه تنها با تهدید مداوم ابتال (. 2020، 5، پون و پوآر)ان جی

 و حتی ربیماصدها مرگ شاهد به کرونا روبرو هستند، بلکه هر روز 

(. 6،2020؛ النست2020یکو و همکاران، )چیر همکاران خود هستند

ی خود موجبات ترک شغل را فراهم این تهدید برای زندگی به نوبه

ترک خدمت به تمایل عمدی فردی برای ترک کارفرمای می آورد. 

آمادگی کارکنان برای  یدهندهخود در آینده نزدیک اشاره دارد و نشان

 استازمان فعلی های جایگزین دیگری در خارج از سجستجوی فرصت

  (.2018، 7، لوی و نگو)لیو

بسیاری از محققان ترک خدمت را یک موضوع مهم برای سازمان

کارمندیابی،  یباری در زمینهپیامدهای زیاند که می تواند داننها می

عملیات داشته باشد. اگر مدیران نتوانند  های آموزشی و توقفهزینه

مندی را از نند، کارکنان توانعلت واقعی ترک خدمت افراد را درک ک

، نجات، خمینی و ؛ سلطانی2020 ،8دست خواهند داد )ابوروممن

احتمال ترک کارکنان یک چالش ین (. بنابرا1396/2017،پسندیده

، الخلدی، المجروب، العجمی، ها است )زمانانبزرگ برای سازمان

 أثیری(. این مسأله که تهدید کرونا چه ت2020 ، 9الشماری و ابورومان

ها از سازمان دارد، ذهن بسیاری از بر کارکنان و احتمال خروج آن

 . تحقیقات نشان دادهمدیران بیمارستان را به خود مشغول کرده است

تهدید کرونا به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیر است که 

                                                                                                                                                                                                
1World Health Organization 
2Misra 
3Wang, J., Zhou, M., Liu, F 
4Chirico, F., Nucera, G., Magnavita, N 
5Ng, Poon & Puar 
6Lancet 
7Liu, Y., Loi, R., Ngo, H. 
8Aburumman 
9 Zamanan, M.S., Alkhaldi, M.H., Almajroub, A.S., Alajmi, A.S., 
Alshammari, J.M., Aburumman, O.J. 

شناختی بر تمایل به ترک خدمت پرستاران مؤثر میانجی پریشانی روان

 (. 2020یو و همکاران، )ل است

مطالب بیان شده نشان از اهمیت موضوع تحقیق حاضر دارد زیرا 

پرستاران نه تنها از نظر جسمی، بلکه از نظر روانی نیز تحت تأثیر تهدید 

ویروس کرونا قرار دارند. این احساسات منفی ترس و اضطراب یا به 

احتمال  بهکرونا  شناختی در میان پرستاران به دلیلعبارتی اضطراب روان

، 10منجر به تمایل به ترک خدمت شود )بارنت و گرابوفسکی تواندباال می

رسیدگی به مسائل کادر درمان  (.2020،  11، دنگ و ژانگ؛ مو 2020

مسأله امروز و دیروز نیست بلکه در ایام کرونا هر لحظه باید در راستای 

ام، د. استخدرسانی اقدامات مناسب را لحاظ کرتقویت سیستم خدمات

ای است که پرستاران را تهدید ترک خدمت و کمبود نیرو هر سه مسأله

 یجنبه ازتا  محقق قصد داردکند. با توجه به مطالب گفته شده، می

جدیدی به مسأله ترک خدمت کادر درمان بپردازد و درصدد بررسی تأثیر 

نتهدید کرونا بر تمایل به ترک خدمت با نقش میانجی اضطراب روا

سؤال اصلی بنابراین های دولتی شهر اهواز است. شناختی در بیمارستان

مت بر تمایل به ترک خدچه تاثیری تهدید کرونا  این است که:تحقیق 

های دولتی شهر شناختی در بیمارستانبا نقش میانجی اضطراب روان

تمایالت، اظهار عباراتی در مورد یک رفتار خاص مورد نظر  اهواز دارد؟

 . (2019، 12)یولیاتی، رهاوو، کاسنندر و سودارتو ندهستت

بر خالف ترک شغل حقیقی، تمایل به ترک شغل، آشکار نیست 

(. تمایل به ترک خدمت به صورت 1391/2012، جودت کردلر)حسنی و 

در  .ریزی و قصد ترک شغل تعریف شده استفرایند فکرکردن، برنامه

ه دمت اشاره به تمایل آگاهانبسیاری از تعاریف، مفهوم تمایل به ترک خ

 لیتما(. 1393/2014 ،ضیاییو عمدی به ترک محل کار دارد )فیاضی و 

 نیگزیشغل جا یفرد به جستجو لیتما یهندهبه ترک خدمت نشان

 یواقع ترک خدمتو مهم  میمستق یکنندهینیبشیپ کیاست و 

، 13)رشید، اوکاموس، ونگ، حمید و نواز شودیسازمان محسوب م

 یآگاهانه برا یعنوان ارادهتوان بهیرا متمایل به ترک خدمت (. 2020

که  ییهاچالش نیترمهم یاز جمله تصور کرد که یترک سازمان فعل

(. 2020،  14و همکاران زیمن) شودیم یها با آن روبرو هستند، تلقشرکت

10Barnett& Grabowski 
11Mo, Y., Deng, L., Zhang, L. 
12Yuliati, N., Rahayu, E.S., Kusnandar, K., Soedarto, T 
13Rasheed, M.I., Okumus, F., Weng, Q., Hameed, V., Nawaz, M.S. 
14Menezes, I.G., Lozado, J.A., Menezes, A.C.P.G., Moraes, E.R., 
Sandbrand, D., Muszynski, P., Ruggeri, K. 



 

96 

 

 93-107 صفحات ،2، شماره 15دوره            1399 زمستانو  پاییز            روانشناسی معاصردوفصلنامه 

 یرفتار سازمان یها در بررسدهیپد نیتراز مهم یکترک خدمت کارکنان ی

 (.2020، 1، کشاورز و کنارود )بادالیی اد استافر

 : افتدیبه دو صورت اتفاق مترک خدمت 

 اریشود که کنترل آن در اختیاطالق م یبه موارد :یترک اجبار

 یانتقال ر،یمرگ و م ،یو از کار افتادگ یمثل بازنشستگ. ستیسازمان ن

 ... کارکنان و  یخاص زندگ طیشرا لیبه دل

به  شود که علت آن عموماًیاطالق م یواردبه م :یاریترک اخت

موجود در  طیاز شرا یمسائل و موارد خود سازمان معطوف بوده و ناش

ها، کارکنان و اخراج آن ییمثل عدم کارا یعوامل. سازمان است

 یندگز طیفوت، عدم ثبات در سازمان، شرا ،یاز کارافتادگ ،یبازنشستگ

ان مانند کارکن یشغل تیعدم رضا بستگان، یماریکارکنان مانند ازدواج، ب

ان کارکن نیاختالفات ب ،یعدم وجود عدالت کار ،یناکاف یایحقوق و مزا

یعلل به شمار م نیاز ا ینوع شغل و فرهنگ نامناسب سازمان ران،یو مد

ی دهیهر پد(. 1396/2017 زاده مسن، پهلوانی فراهانی و هوجر،)تقی ندیآ

 ودش یمهم تلق دیرکنان شود باکه منجر به ترک خدمت کا یسازمان

 شیبا افزا ترک خدمتقصد (. 2020، 2حیدر، فاطیما و پابلوس هردرو)

ارائه شده توسط  خدمات یو سازگار تیفیها، کاهش ثبات، کنهیهز

  (.2020، 3، نرستاد و دیسویککوپرپود) ها مرتبط استسازمان

ر از جمله عوامل مؤثر در ترک خدمت کارکنان فقدان موارد زی

 : شناخته شده است

رضایت شغلی سبب سازگاری فرد با  :فقدان رضایت شغلی

فقدان یا کاهش آن موجب ترک شود و شغل و ادامه اشتغال می

احمدی، )شود خدمت، تمارض، غیبت، تشویش و جابه جایی می

  .(1393/2014رضازاده شیراز، صدیقی، 

 ساالری محیطی که در آنشایسته : عدم شایسته ساالری

 افراد دارای جایگاه قدرت براساس شایستگی خود هستند

کند تا سازمان به اهداف نظام شایسته ساالر کمک می(. 4،2019مارین)

ی مطلوبی انجام شده خود نائل آید و زمانی که ساخت سازمانی به شیوه

باشد، افراد دارای عملکرد خوب و مثبت، پاداش خود را دریافت کرده و 

 . خواهند کردسازمان را ترک ن

توان در موارد اهداف ارتقاء شغلی را می: فقدان ارتقاء شغلی

 : ذیل خالصه کرد

                                                                                                                                                                                                
1Boudlaie, H., Keshavarz Nik, B., Kenarrood, M.h 
2Haider, S., Fatima, N., de Pablos-Heredero, C 
3Kopperud, K.H., Nerstad, C.G.L., Dysvik, A. 
4Marin 
5Hsu& Goldsmith 

تر، جذب و حفظ کردن ایجاد انگیزش در کارکنان برای کارایی بیش

خدمات کارکنان شایسته و با کفایت، شناخت و آگاهی از کارآیی کارکنان، 

ای خالی از داخل هافزایش اثربخشی کارکنان و سازمان، پرکردن پست

  .سازمان، ایجاد وفاداری، اخالق و احساس تعلق خاطر در کارکنان

 . شودفقدان ارتقاء شغلی سبب ترک خدمت می

در اکثر تحقیقات که در : ی پرداختفقدان نظام عادالنه

ی ترک خدمت انجام شده افزایش حقوق مورد نظر بوده است زمینه

یم یزندگ یدر زمان روزه افرادام (.1393/2014احمدی و همکاران، )

ی، دگافسر رینظ یاختالالت فناوری، ایهشرفتیکه با وجود پ ندکن

قرن مطرح  عیهای شامارییب عنوان بهاضطراب به خصوص استرس و 

 لمسائ ءجز ربازیو دوری از اضطراب از د آرامش کسب ن،ی؛ بنابرااست

 فیتوص یعنوان احساسات مبهماضطراب به. بشر بوده است یاساس

، 5تیهسو و گلداسم) شودیم یشود که از استرس حل نشده ناشیم

 یپزشکاختالل روان نیترعیشا زین یاضطراب یهااختالل(. 2021

 یهادر طول عمر خود دچار اختالل تیجمع سوم کیهستند و 

؛ 1400/2021 لیاسانی،علی)بشارت، جعفری و غالم شوندیم یاضطراب

 کیدر تمام عمر نزد یاختالالت اضطرابوع شی(. 1400/2021طالبی، 

 یدر طول زندگ یبهداشت روان طیشرا نیترعدرصد بوده و شای 30به 

 (. 2021، 6)استراون است

از اصطالح اضطراب دشوار است. اکثر  قیدق یفیبه تعر افتنی دست

 ینوع یعنی یمفهوم فرض کی اضطراب، پردازان معتقدندکههینظر

 هایهدیپد ریدر تفس یول ندارد؛ی نیو ع یتصور است که وجود خارج

 یرسترخی از این تعارف عبارتند از: ب. باشد دیمف تواندیم ریپذمشاهده

، الوقوعبیوحشتناک قر اتفاق ینیبشپی و یمبهم و احساس ناامن

انتظار  ای یکنون زیآمضربه تیموقع کیآوری که به حساس رنجا

که در اثر به خطر  یترس، وابسته است نینامع اییءخطری که به ش

و ...  شودیم جادیشخص ا یزندگ یهای اصولاز ارزش یکیافتادن 

ی کیزیف راتییو تغ نگران احساس تنش، افکار (.1394/2015، قتیحق)

 ندیاحساس منتشر، ناخوشا کی(. 1395/2016 ،رضایی وزاده احمدی)

ر، درتاج ، دالومقدمیاری) ناشناختهأ با منش یو مبهم هراس و دلواپس

 (. 1399/2020زاده و حاج علی

ترس »عنوان به یشناختاز اضطراب روان 7کایآمر یشناسانجمن روان

ی اغلب در شناخترواناضطراب . کندیم ادی«یطیمح هایرنجمزمن از 

6Strawn 
7American Psychological Association(APA) 
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شود که نامعلوم، درونی و مبهم است یا از پاسخ به تهدیدی ایجاد می

اه فراگیر و ناخوشایند همرتعارض سرچشمه گرفته است و با تشویق 

 یشناختاضطراب روان(. 2021، 1؛ دادز1399/2020)زعفرانی،  است

 راتییکننده و تغتنش، افکار نگران حساست که شامل  یاحساس

 (. 2021، 2ی، کنلونا، مک گرو، باروسو و جیرگانل) است یجسم

کرده کیتفک مهاز  را یشناختحققان دو نوع اضطراب روانبرخی م

  اند:

 یشناختاضطراب روان :3صفت یشناختاضطراب روان

وجود  ینالطو یمانز یهدور کیاست که در  تیشخصئی از جز ،صفت

ی و رفتارها یجانیه ،یکیولوژیزیف یهاحالت یهمشاهد با دارد و

 . شودیم یریگهزدر فرد اندا یشناخت

حالت  یشناختاضطراب روان:4حالت یشناختروان اضطراب

 جاناتشیکه کنترل ه یدر فرد زاساستر تیموقع کیی نتیجهدر

، فرهادی، رشید و یارمحمدی آذرمی) کندیم زاست برو افتهی کاهش

 تواندیم طراباضاز نظر برخی دیگر محققان (. 1394/2015واصل، 

 رابطآن تحت عنوان اض یباشد که دو بعد اصل یبعد چند ریمتغ کی

 . تاس شده ناختهش انو پنه آشکار

اضطراب  یدهندهنشان انپنه طراباض: انپنه بطرااض

 یشتریب تعداداس گرانیبه د نسبت راداز اف یفرد است و بعض یتیشخص

زا سترافراد با محرک اسکه  شودیم جادیا یو وقت دارندآن  هبی ابتال راب

 در، هافراد مورد مطالع ساحسا گرانیاضطراب آشکار ب .شوندیرو م به رو

و  یختگیبرانگ ،یخودخور ،یاآرامن نده،یاز آ میب نش،ت سااحس وصخص

  .تاس (کیو پاراسمپات کیسمپات)ی ارخودمخت ستمیس یسازفعال

یبروز م یاژهیو تیدر موقع کارآش طراباض: کارآش طراباض

 رلکنت ودخ رآن دارد و ب برابر در ارضو تع نشت ساشخص احس کند،

در مستعد  یابتنسبت ث یفرد یهابه تفاوت پنهان طراباض .داردن

 در راداف نیب قیکه از آن طر کندیبه اضطراب اشاره م الابت بودن به

 ایخطر  تجربه لثم یطرابپراض یاهیتداشتن ادراک موقع یآمادگ

 نیچن هب خو پاس شودیگذاشته م زیتما دکنندهیتهد یهاتیموقع

 راههم کارآش طراباض یهاالعملعکسالی اب دتش اب ییاهیتموقع

  (.1399/2020 ی،اله چعبفرج و رهید) تاس

                                                                                                                                                                                                
1Dodds 
2Ganley, C.M., Conlona, R.A., McGrawc, A.L., Barrosod, C., Geer, 
E.A 
3anxiety trait 
4anxiety state 
5Shackman& Fox 

، یشانیعنوان حالت پربه یامفهوم اضطراب به طور گسترده

 دیتواند در اثر تهدیاست که م افتهی شیافزا یاریو هوش یختگیبرانگ

طراب باشد، اض ریفراگ ایدیکه اضطراب شد یهنگام. شود جادیبالقوه ا

نتایج تحقیق  .(.2120، 5و فاکس شاکمن)کننده باشد تواند ناتوانیم

( نشان 1396/2017)، اسالم بلوچی و پوراطمینان زاده نیکوییحسین

داد اضطراب و افسردگی بر تمایل به ترک کار تأثیر دارند ولی استرس 

بر روی آن تأثیر ندارد. همچنین بین تمایل به ترک کار با استرس، 

 ویفه وظی، شهرک معناداری وجود دارد. یافسردگی رابطه اضطراب و

به  لیبر تما 6یسازمان یتروما( نشان دادند که 1398/2019غفاری )

 ریآموزش و پرورش شهر زاهدان تأث یترک خدمت کارکنان اداره

مانع  کیتواند یم یسازمان یروان یو معنادار دارد و ضربه میمستق

 از احساس یاداره بوده که ناش نیدر برابر عملکرد کارکنان ا یاصل

 رحمانیاننتایج تحقیق ها است. از آن یاضطراب ناش ایو  سأی خطر،

عالئم روانی کادر  ی( نشان داد میانگین نمره1399/2020)و همکاران 

 عالئم روانی کادر اداری بود. همچنین یبالینی باالتر از میانگین نمره

 یعالئم جسمانی کادر بالینی باالتر از میانگین نمره یمیانگین نمره

ی کادر اداری مشاهده شد. بین کادر بالینی و اداری از عالئم جسمان

 . دار وجودنظر میانگین اضطراب تفاوت معنی

به این نتیجه رسیدند که ( 1395/2016معصومی و باباشاهی )

شناختی، تهدید سالمتی، کمبود فرسودگی جسمی، درماندگی روان

ه فردی تحت تهدید بیماری اپیدمی منجر بدانش و ناآشنایی بین

ی، بورکاحساسات منفی مانند ترس، اضطراب و درماندگی شده است. 

 دیتهد( به این نتیجه رسیدند که 1399/2020) 7عروس، حسن و مجید

در  تمایل به ترک خدمتو  یشناختاضطراب روانکرونا،  قابل درک

 بشیرو  ، ختاک، حسن، مجیدارشاد دهد.یم شیپرستاران را افزا

 -کووید یشدهتهدید ادراکجه رسیدند که به این نتی( 1399/2020)

شناختی و تمایل به ترک خدمت را در پرستاران ، اضطراب روان19

شناختی در دهد. همچنین نقش میانجی اضطراب روانافزایش می

و تمایل به ترک خدمت  19 -کووید یشدهبین تهدید ادراک یرابطه

نشان داد که  (2020) 8البراگ و سانتوسنتایج تحقیق تأیید شد. 

افزایش سطح ترس از کرونا با کاهش رضایت شغلی، افزایش پریشانی 

، یانس ای همراه بود.شناختی و افزایش اهداف سازمانی و حرفهروان

 شود و موجب یکننده محسوب م شانیدردناک و پر یجانیاست که از نظر ه یو گاها ناگهان یشوک بحران 6

 شود. یسازمان یتواند موجب از دست رفتن استعدادها یم یزمانسا یگردد، تروما یم داریپا یو ذهن یاثرات بدن
7Burki, M.I., Aroos, S., Hassan, M.M., Majeed, M 
8 Labrague & Santos 
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کارکنان  به این نتیجه رسیدند که( 2020)1ویز، رومند و تریگری

که  اند، در حالیهای بهداشتی اضطراب شدیدی را تجربه کردهمراقبت

اند. سطح تحصیالت ها دچار پریشانی شدید روانی شدهاز آن دادیتع

تر از تر است. کارگران جوانباالتر مربوط به سطح اضطراب پایین

تر تمایل به ترک خدمت بیشتری داشتند. کارمندان همکاران قدیمی

بهداشت در بخش خصوصی تمایل به ترک خدمت باالتری نسبت به 

 های دولتی داشتند. بخش

 دل مفهومیم

ارایه شده است. 1مدل مفهومی تحقیق در شکل 

 

 
 مدل مفهومی -1شکل 

 

 روش 

و نحوه  تیاست و بر اساس ماه یحاضر از نوع کاربرد تحقیق

 . است یشیمایپ -یفیها از نوع توصداده یگردآور

 

 کنندگانشرکت

های کارکنان بیمارستان تمامدر این تحقیق،  کنندگانشرکت

تعداد  نفر است. 10235. حجم جامعه برابر هستنداهواز دولتی شهر 

روش به  1ه شده در جدول ئهای ارانفر از کارکنان بیمارستان 370

مورد بررسی قرار گرفتند.  ایی طبقهتصادف یریگنمونه

 
 های منتخب تحقیقآماری و نمونه در بیمارستان یحجم جامعه -1ل جدو

 حجم نمونه حجم جامعه نام بیمارستان نهحجم نمو حجم جامعه نام بیمارستان

 33 900 رازی 29 800 ابوذر

 33 900 طالقانی 21 580 ارتش

 16 455 کرمی 47 1300 امام خمینی

 40 1100 گلستان 43 1200 امیرالمومنین

 20 550 سینا 9 250 امیرکبیر

 16 450 سالمت 27 750 بقایی

 22 600 فاطمه الزهرا 14 400 شفا

 

 سنجش ایهابزار

االت ؤنامه بود که شامل دو گروه سها پرسشابراز سنجش داده

جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، سن و شناختی )جمعیت

االت تخصصی )تهدید کرونا، اضطراب روانؤ( و سسنوات خدمت

                                                                                                                                                                                                
1Yanez, N.David, Weiss,S,Noel, Romand,Jacques-Andre, Treggiari, 
M,Miriam 

ز سؤاالت تخصصی با استفاده اشناختی و تمایل به ترک خدمت( بود. 

امتیاز(،  1ه صورت کامالً مخالف )ای بیک طیف لیکرت پنج درجه

امتیاز( و کامالً  4امتیاز(، موافق ) 3امتیاز(، نظری ندارم ) 2مخالف )

گرفتند. اطالعات مربوط به پرسش امتیاز( مورد پرسش قرار 5موافق )

ه شده است.ئارا 2نامه در جدول 

 تمایل به ترک خدمت تهدید کرونا

 شناختیاضطراب روان
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 قیتحق ینامهساختار پرسش -2جدول 

 منبع تعداد کل سؤاالت تسؤاال یشماره نوع متغیر نام متغیر

 (s.c. 1399/2020 )ارشاد و همکاران 13 13الی  1 مستقل تهدید کرونا

 (s.c .1361/1982بلودرون ) 4 17الی  14 وابسته تمایل به ترک خدمت

 (s.c .1399/2020) ارشاد و همکاران 20 37الی  18 میانجی شناختیاضطراب روان

 

 

ی سنجش تهدید کرونا از مقیاس ارزیابی برا: 1مقیاس سنجش تهدید کرونا

سؤال است.  13( استفاده شد که دارای 1399/2020ارشاد و همکاران )

ها گذاری شد. طیفی لیکرت نمرهگانهپاسخ سؤاالت براساس طیف پنج

امتیاز(،  2امتیاز(، مخالف ) 1کاماًل مخالف )ها به صورت و امتیازات آن

درجه امتیاز( 5امتیاز( و کامالً موافق ) 4)امتیاز(، موافق  3نظری ندارم )

ی نگرانی از تهدید ویروس کرونا در بندی شد. سؤاالت این مقیاس درباره

توانم من نمی -1ای از سواالت این بود که حال و آینده تنظیم شد. نمونه

من نگران هستم که ویروس  -2خطر ویروس کرونا را از ذهنم دور کنم. 

از نامه از به منظور سنجش روایی پرسشبدتر شود.  کرونا با گذشت زمان

برای  و بهره گرفته شد یی محتواییروا ی ودأییت یعامل لیآزمون تحل

سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب 

شد که نشان از  842/0آلفای کرونباخ برای مقیاس ارزیابی تهدید کرونا 

 پایایی قوی آن دارد.

برای سنجش تمایل به ترک : 2مقیاس سنجش تمایل به ترک خدمت

 4( استفاده شد که دارای 1361/1982خدمت از مقیاس ارزیابی بلودرون )

گذاری ی لیکرت نمرهگانهسؤال است. پاسخ سؤاالت براساس طیف پنج

امتیاز(، مخالف  1کامالً مخالف )ها به صورت ها و امتیازات آنشد. طیف

 امتیاز( 5امتیاز( و کامالً موافق ) 4امتیاز(، موافق ) 3(، نظری ندارم )امتیاز 2)

ی تمایل داشتن به ترک شغل بندی شد. سؤاالت این مقیاس دربارهدرجه

من خیلی تمایل  -1ای از سؤاالت این بود که و خدمت تنظیم شد. نمونه

ین من ا -2دارم که پنج سال آینده جایی غیر از بیمارستان کار کنم. 

از نامه از به منظور سنجش روایی پرسشبیمارستان را ترک خواهم کرد. 

برای  و بهره گرفته شد یی محتواییروا ی ودأییت یعامل لیآزمون تحل

سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب 

شد که نشان  863/0آلفای کرونباخ برای مقیاس تمایل به ترک خدمت 

 ایایی قوی آن دارد.از پ

برای سنجش اضطراب روان: 3شناختیمقیاس سنجش اضطراب روان

( استفاده شد 1399/2020شناختی از مقیاس ارزیابی ارشاد و همکاران )

ی لیکرت گانهسؤال است. پاسخ سؤاالت براساس طیف پنج 20که دارای 

 1ف )کامالً مخالها به صورت ها و امتیازات آنگذاری شد. طیفنمره

امتیاز( و کاماًل  4امتیاز(، موافق ) 3امتیاز(، نظری ندارم ) 2امتیاز(، مخالف )

ی اضطراب بهبندی شد. سؤاالت این مقیاس دربارهدرجه امتیاز( 5موافق )

ای وجود آمده در روح و جسم فرد ناشی از ویروس کرونا تنظیم شد. نمونه

کنم دارم از ا، احساس میی کروندر طول دوره -1از سؤاالت این بود که 

ی کرونا احساس میدر طول دوره -2شوم. پاشم و تکه تکه میهم می

به منظور سنجش روایی دهم. کنم دم و باز دم را به سختی انجام می

فته بهره گر یی محتواییروا ی ودأییت یعامل لیاز آزمون تحلنامه پرسش

تفاده ای کرونباخ اسو برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلف شد

شد  854/0شد. ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس ارزیابی تهدید کرونا 

نتایج آزمون آلفای کرونباخ جهت سنجش  که نشان از پایایی قوی آن دارد.

نامه هر سه ارائه شده است. پرسش 3نامه در جدول پایایی سؤاالت پرسش

.دهدن می( را نشا8/0متغیر اصلی پایایی باالیی )باالی 

 

 ی تحقیقنامهنتایج سنجش پایایی پرسش -3ل جدو

 آلفای کرونباخ متغیر ردیف

 842/0 تهدید کرونا 1
 863/0 تمایل به ترک خدمت 2

 854/0 شناختیاضطراب روان 3

                                                                                                                                                                                                
1 Corona Threat Scale 
2 Scale for willingness to leave the service 

3 Psychological Anxiety Scale 



 

100 

 

 93-107 صفحات ،2، شماره 15دوره            1399 زمستانو  پاییز            روانشناسی معاصردوفصلنامه 

 های تحقیقیافته

 Smartو  SPSSافزارهای ها از نرمبه منظور تجزیه و تحلیل داده

PLS 4ج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول استفاده شد. نتای 

ه شده است. ئارا

 

 شناختیدهندگان برحسب متغیرهای جمعیتتوزیع فراوانی پاسخ -4ل جدو

 متغیر
ویژگی متغیر 

 شناختیجمیعت
 متغیر درصد فراوانی

ویژگی متغیر جمیعت

 شناختی
 درصد فراوانی

 جنسیت
 9/55 207 زن

 سابقه کار

 1/24 89 سال 10 کمتراز

 5/29 109 سال 15 تا 10 1/44 163 مرد

 سن و سال

 27 100 سال 20 تا 16 4/15 57 سال 30 از کمتر

 8/13 51 سال 25 تا 21 7/32 121 سال 40 تا 31

 7/5 21 سال 25 بیشتراز 6/37 139 سال 50 تا 41

میزان  3/14 53 سال 50 از بیشتر

 تحصیالت

 6/58 217 لیسانس

 4/31 116 فوق لیسانس و باالتر 10 37 دیپلمفوق  تحصیالت

 100 370 - جمع کل 100 370 - جمع کل

 

 
دهندگان زن، دارای دهد که بیشتر پاسخنشان می 4نتایج جدول 

سال و دارای تحصیالت  15تا  10کار  یسال، سابقه 50تا  41سن بین 

 . هستندکارشناسی 

اصلی تحقیق را نتایج آمار توصیفی برای متغیرهای  5جدول 

دهد.نشان می

 

 دهندگان به متغیرهای تحقیقامتیازکلی پاسخ -5ل جدو

 حداکثرمقدار حداقل مقدار انحراف معیار میانگین قیتحقمتغیرهای 

 54/4 31/1 75/0 20/3 تهدید کرونا

 35/4 05/1 80/0 88/2 تمایل به ترک خدمت

 75/4 25/1 94/0 19/3 شناختیاضطراب روان

 

 

، 20/3میانگین متغیر تهدید کرونا برابر 5 توجه به نتایج جدولبا

و میانگین اضطراب  88/2میانگین متغیر تمایل به ترک خدمت برابر 

ی آن ست که از نگاه دهندهشده است که نشان 19/3شناختی برابر روان

 کارکنان وضعیت متغیرهای تحقیق در سطح متوسط و نامطلوب هستند.

 

                                                                                                                                                                                                
1 Composite Reliability 

 نی مدل تحقیقررسی مدل بیروب

 از Smart PLS مسیری هایمدل در کرونباخ، آلفای بر عالوه

 عدیب تک و درونی سازگاری پایایی بررسی برای نیز 1مرکب پایایی

 -دیلون P به که شاخص این میزان اگر. شودمی استفاده هابلوک بودن

 تأیید مدل مرکب پایایی باشد، 70/0 از بیشتر است، معروف گلدشتاین
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 مرکب پایایی بلوک یک بودن بعدیتک تشخیص برای .دشومی

 کرونباخ آلفای زیرا. است تریمناسب شاخص کرونباخ آلفای به نسبت

 پایایی اما. است شده مشاهده متغیرهای ارزیهم فرض بر مبتنی

( یعامل بارهای یعنی) مدل نتایج براساس و ندارد را فرض این مرکب

 مجموعه در شده مشاهده هایمتغیر بین موجود همبستگی تا است

می رائها پایایی از پایینی کران تخمینی کرونباخ آلفای واقع در ها،داده

 شاخص این برای Smart PLS افزارنرم خروجی گزارش و نتایج. دهد

.است شده آورده 6 جدول در مرکب پایایی

 

 کرونباخ آلفای و مرکب پایایی جدول -6 جدول

 مرکب پایایی رونباخک آلفای تحقیق متغیرهای

 939/0 929/0 تهدید کرونا

 906/0 862/0 خدمت ترک به تمایل

 953/0 948/0  شناختیروان اضطراب

 پایایی آلفای کرونباخ، برای دهد،نشان می 6جدول  که طورهمان

 متغیرهای مطلوب پایایی یدهندهنشان که است 70/0 از بیشتر مرکب

 مطلوبی پایایی از گیریاندازه یهامدل بنابراین. است تحقیق

 .برخوردارند

 

 ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش -7ل جدو

 3 2 1 متغیرها ردیف

 194/0 -096/0 1 تهدید کرونا 1

 -166/0 1 -096/0 شناختیاضطراب روان 2

 1 -166/0 194/0 تمایل به ترک شغل 3

 **p≤0/01   *p≤0/05 

 

دهد که روابط همبستگی در سطح کمتر ن مینشا 7مندرجات جدول 

معنادار هستند. این تحلیل همبستگی بینشی در خصوص  05/0از 

کند. جهت روابط دو متغیری بین متغیرهای پژوهش را فراهم می

های روابط مفروض در پژوهش حاضر، روش زمان انگارهآزمون هم

 ده است.شاعمال ( SEM) الگویابی معادالت ساختاری

ها در مدل تحقیق براساس مسیرها و ضرایب استاندارد آن 8ول در جد

 دهد.نشان می 21ویراست  AMOSافزار خروجی نرم

 

 ها در مدل تحقیقالگوی ساختاری مسیرها و ضرایب استاندارد آن -8ل جدو

 سطح معناداری بتا مسیر

 0001/0 180/0 تهدید کرونا             تمایل به ترک خدمت

 055/0 -096/0 شناختیرونا               اضطراب روانتهدید ک

 003/0 -149/0 شناختی                تمایل به ترک خدمتاضطراب روان
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نشان داده شده است، تمامی ضرایب  8گونه که در جدول همان

مسیر در الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر معنادار است. براین اساس، 

 یید واقع شدند.أمورد تهای تحقیق تمامی فرضیه

 

 های الگوی پیشنهادیهای مربوط به فرضیهیافته

های مربوط به مسیرهای مستقیم الگو  در این قسمت ابتدا یافته

 شود.ه میئهای مربوط به مسیر غیرمستقیم اراو سپس یافته

 مسیرهای مستقیم الگوی پیشنهادی -1

تک تک فرضیههای مربوط به یافته 8با توجه به مندرجات جدول 

 گیرد. ها مورد بررسی قرار می

تهدید کرونا بر تمایل به ترک خدمت پرسنل  :1 یفرضیه

 ثیر معناداری دارد.أبیمارستان ت

این فرضیه به دلیل معنادار شدن مسیر تهدید کرونا بر ترک خدمت 

 تأیید شد.

شناختی پرسنل تهدید کرونا بر اضطراب روان: 2 یفرضیه

 معناداری دارد. ثیرأبیمارستان ت

این فرضیه به دلیل معنادار شدن مسیر تهدید کرونا بر اضطراب روان

 یید شد.أشناختی ت

شناختی بر تمایل به ترک خدمت اضطراب روان :3یفرضیه

 ثیر معناداری دارد.أپرسنل بیمارستان ت

شناختی بر این فرضیه به دلیل معنادار شدن مسیر اضطراب روان

 .یید شدأترک خدمت ت

 مسیر غیرمستقیم الگوی پیشنهادی -2

نتایج حاصل از بوت استراپ در رابطه با مسیر  9ل جدو

غیرمستقیم تهدید کرونا بر تمایل به ترک خدمت با نقش میانجی 

دهد.شناختی را نشان میاضطراب روان

 

 شناختینجی اضطراب رواننتایج بوت استراپ برای مسیر تهدید کرونا بر تمایل به ترک خدمت با نقش میا -9ل جدو

 سطح معناداری انحراف استاندارد حد باال حد پایین آماره متغیر میانجی

 047/0 01/0 038/0 002/0 014/0 شناختیاضطراب روان

 

دهد، حد پایین فاصلهنشان می 9گونه که مندرجات جدول همان

است. سطح اطمینان برای  038/0و حد باالی آن  002/0 اطمینان ی

است. با  1000گیری مجدد بوت استراپ و تعداد نمونه 95ین فاصله ا

گیرد، این اطمینان قرار نمی یکه صفر در این فاصله توجه به این

. شودیید میأمربوط به آن ت یدار بوده و فرضیهای معنیرابطه واسطه

بین تهدید کرونا  یگر رابطهشناختی، میانجیبنابراین اضطراب روان

 . استل به ترک خدمت بر تمای

 

 گیریبحث و نتیجه

گیر با توجه به انجام این تحقیق در شرایط سخت بیماری همه

نامه همکاری دهندگان به سختی جهت پر کردن پرسشکرونا، پاسخ

های نامه نیز دارای محدودیتکردند و نیز استفاده از ابزار پرسشمی

سنجد گرش افراد را میذاتی است که الجرم باید آن را پذیرفت زیرا ن

های کاری ثیر اضطراب یا فوریتأدهندگان تحت تو ممکن است پاسخ

االت را پاسخ داده باشند. در هر حال صحت کلی مدل توسط تحلیل ؤس

 ده است.ه شئیید شد. نتایج تحقیق حاضر در زیر اراأییدی تأعاملی ت

 در متخد ترک به تمایل تهدید کرونا برکند اول ادعا می یفرضیه

 8نتایج جدول . دارد معناداری تأثیر های دولتی شهر اهوازبیمارستان

نشان داد که این رابطه معنادار است. نتایج تحقیق بورکی و همکاران 

البراگ و سانتوس ، (1399/2020ارشاد و همکاران )(، 1399/2020)

با ها است. تأییدی بر این یافته (2020یانس و همکاران )و  (2020)

در خط اول  یو درمان یبهداشت یهاکارکنان مراقبت که نیتوجه به ا

 یکسان نیاول ،هستند تهدید کرونا و یعفون یهایماریمبارزه با ب

بر اساس  .رندیگیقرار م روسیو نیبه ا یهستند که در معرض آلودگ

 یاپرستاران بر انیدر م به ویروس کرونا احساس ابتالکاهش  نتایج

 نشان داده زین یقبل مطالعات. مهم است اریها بسفظ آناز ح نانیاطم

ر دبا تمایل به ترک خدمت  روسیاست که ترس و خطر ابتال به و

 مارانیها را ملزم به تعامل با بپرستاران آن . شغلدارد رابطهپرستاران 

احساس  نیا. کندیم یماریها را مستعد ابتال به بامر آن نیکند که ایم

مبتال شوند که هنوز  ایکشنده روسیو نیبه ا هاآن که ممکن است

 رای، زندازدیب ترک خدمتندارد، پرستاران را به فکر  یدرمان مناسب

 همراه است.کرونا  دیماندن در شغل خود با خطر و تهد
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 در شناختیروان اضطراب تهدید کرونا برکند ی دوم ادعا میفرضیه

نشان  8نتایج جدول . دارد ناداریمع تأثیر های دولتی شهر اهوازبیمارستان

رحمانیان و همکاران . نتایج تحقیق داد که این رابطه معنادار است

پور و همکاران زرآبادی(، 1399/2020) زمانی، (1399/2020)

معصومی و ، (1399/2020شاهد حق قدم و همکاران )، (1399/2020)

و سانتوس  البراگ، (2020ارشاد و همکاران )و  (1399/2020باباشاهی )

 اضطراب ها است.تأییدی بر این یافته (2020یانس و همکاران )، (2020)

 احساس کیعنوان اضطراب به ،است ریاجتناب ناپذ یامر انسانی در زندگ

 ،یناختش عالئمی ترس نیشده است و چن فیاز ترس توص دیشد یمنف

 ممکن است به باال عالئم اضطراب با شدت نیدارد؛ ا یو رفتار یعصب

 یل اصلمشک. باشد داشته را به دنبال ریباال و مرگ و م سکیر یطور منف

است که ذهن خود را از اوهام  نیا برند،یکه از اضطراب رنج م یکسان

که اضطراب، توان بالفعل فرد را به  ییجاآن و از کنندیکننده پر منگران

اور شکستها بدر آن برد،یم نیکامالً از ب یگاه ایو  رساندیحداقل م

را  یمنیها ادراک اترس از ناشناخته. از سوی دیگر شودیم جادیا یریپذ

زا بوده است. درباره اضطراب بشری دهد. همواره برایدر انسان کاهش م

یم دیاضطراب را تشد نیا زین یهمچنان اطالعات کم علم تهدید کرونا

رس و ت یماریکرونا، ترس از ب مانندی ماریب کی یریگدر زمان همه .کند

شود تا افراد سالم ی، موجب مشغلی یهاتیفعالی از مرگ، در کنار آشفتگ

 .شوند ریدرگ شناختیروان با اضطرابها و به خصوص کارکنان بیمارستان

شناخته نا لیاست و به دل عیشا تهدید کرونادر مورد شناختی رواناضطراب 

 نیدر ا است. روسیو نیا یدر افراد درباره یابهام شناخت جادیا بودن و

دوری از خانواده، برخورد هر روزه با بیماران کرونایی، فوت دوستان  طیشرا

کمتر  جهیمختل شود و در نت کارکنان یروال زندگ شده سبب زین و آشنایان

و دچار  دینما یزیرآن برنامه یند و برانک ینیبشیرا پ خود ندهیآ دنتوانیم

 شوند. شناختی میروان اضطراب

 کرونا ادراک شده دی(، تهد2020) یسازمان بهداشت جهاننظر بق ط

و کارگران خط مقدم  یمردم به طور کل یشناختهمچنان بر سالمت روان

شغل  یااز خطر حرفه یپرستاران با آگاه گذارد.یم ریبه طور خاص تأث

در  .کنندیمبتال استفاده م مارانیدرمان ب یبرا روح و جان خوداز  ،خود

و منجر به فشار و اضطراب  فداکاری بسیاری کردهها کار، آن نیاانجام 

به  روندهشیپ یشناختواکنش روان کیعنوان اضطراب به .شوندیم

 انیدر م یو رفتار ینگرش جیو با نتا شودمیزا مشاهده  عوامل استرس

 از %60پرستاران که حدود  و عمدتاً یبهداشت یهاکارکنان مراقبت

 .دهند ارتباط داردمی لتشکی را مقدم خط کارگران

 به تمایل بر شناختیرواناضطراب کند سوم ادعا می یفرضیه

. دارد معناداری تأثیر زهای دولتی شهر اهوابیمارستان در خدمت ترک

ق نتایج تحقی نشان داد که این رابطه معنادار است. 9و  8نتایج جداول 

 ،(1396/2017) ناطمیناپورو  ، اسالم بلوچیزاده نیکوییحسین

(، 1399/2020حیدر و همکاران )(، 1398/2019ی و همکاران )شهرک

تأییدی  (2020البراگ و سانتوس )و  (1399/2020ارشاد و همکاران )

خطر است.  وپر از اضطراب  یشغل یپرستارها است. بر این یافته

مواجه  یحاد یخطرزا و عوامل یپرستاران اغلب با حوادث بحران

بود کم ،یاز حد، زمان ناکاف شیب کار حجم ن،یسنگ فیوظا. هستند

 گریا دب یرینامنظم، درگ یاز حد، نوبت کار شیب کارکنان، ساعات کار

های ایجاد اضطرابعنوان عوامل باال به یشغل یهاخواسته و همکاران

بر تعداد  ،یریگهمه افتنیادامه  با. گزارش شده است حرفه نیا روانی

 زانیها افزوده شده و به همان نسبت مبخش در هشد رفتهیپذ مارانیب

 یکار بار آن باال رفتن امدیکه پ افتهی شیافزا مارانیاز ب مراقبت به ازین

 یهابخش پرستاران خصوص کارکنان سالمت، به یو ذهن یکیزیف

 نیقرار دارند. در ا روسیو نیا با بوده که در خط اول مبارزه ژه،یو

 زانیممکن است با افت م مارانیب تیهر لحظه وضع در ها،بخش

 عیسر یلیخ به اقدامات ازیخون روبه رو شود که ن هاشباع شد ژنیاکس

ن پرستارا یبرا رااضطراب و استرس له أمس نیطلبد و ایرا م یو فور

ممکن است اثرات  اضطرابی کنندهعوامل ایجاد .کندیدوچندان م

 . اضطرابباشدو رفاه فرد داشته  یروان بر جسم و سالمت یمضر

و  دادهو قضاوت را کاهش  یریگمیتصم یهامهارت توجه، تمرکز و

 برد.تمایل به تغییر شغل و ترک خدمت را باال می

ترک  تهدید کرونا بر تمایل به که دهدنشان می مسیر نتایج تحلیل

 یطهراب تأیید .تأثیر دارد غیرمستقیم و مستقیم صورت بهخدمت 

یم مستق صورت بهتهدید کرونا  متغیر هک دهدمی نشان مستقیم،

رابطه أییدت همچنین. باشد تأثیرگذار تمایل به ترک خدمت بر تواندمی

اضطراب روان متغیر که است آن یدهندهنشان غیرمستقیم، ی

تهدید ی بین تواند بر رابطهمی میانجی متغیر یک عنوانبهشناختی 

 نیمطالعه همچن نیاد. تأثیرگذار باشکرونا بر تمایل به ترک خدمت 

در پرستاران  یشناختمنجر به اضطراب روانکرونا  دیتهد نشان داد که

 را تمایل به ترک خدمتبه جز  یگرید ینهیگزامر  نیشود و ایم

است که  یاساس زمیمکان یکاضطراب  گذارد.ینم یآنها باق یبرا

 پرستاران در شودیباعث م تهدید کروناچگونه  دهد کهتوضیح می

رک قابل د دیتهد کنند. ینیبازب عنوان کادر درمانخود به انتخاب شغل

 پرستاران به شکل یبرا یمنف یو رفتار یروان جیباعث نتا کرونا
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حاضر با  یمطالعه جینتا شود.می تمایل به ترک خدمتاضطراب و 

ترک »مرحله از  نیمطابقت دارد که اضطراب را اولقبلی مطالعات  ریسا

 تمایل به ترک خدمتمنجر به  تیدانند که در نهایم «یشناسروان

کارکنان مراقبت یبراکرونا  مانند یعفون یهایماریب درمان شود.یم

دانند که یها مآن رایز زا است،کار استرس کی شهیهم یبهداشت یها

 . مبتال شوند زیعفونت ن نیممکن است به ا

 

 پیشنهادات

ص انجام تحقیق در های تحقیق به خصوبا توجه به محدویت

آوری نامه در جمعهای ذاتی پرسششرایط سخت کرونا و نیز محدویت

های معمول )نبود کرونا و ها، تعمیم نتایج به سایر جوامع یا زمانداده

اضطرار( با دقت و احتیاط باید صورت گیرد. با این حال براساس نتایج 

 :شود کههای اول و دوم پیشنهاد میدست آمده، برای فرضیهبه

ر ، بر مراقبت هیکار فتیش بیساعت کار و ترت حداکثر نییبا تع

 .نمود دیکأاز حد ت شیو کاهش کار ب پرستاراناز  شتریچه ب

هارائ نیب دیدر مورد عفونت، کنترل و محافظت از خود با دانش

 .شود دهیبهبود بخش یدرمان یبهداشت یهادهندگان مراقبت

 را یمحافظت زاتیو تجه یمنیا یاهتیک دیبا مارستانیب تیریمد

 ،کنندیمعالجه ممبتال به کرونا را  مارانیکه ب یپرستاران تمام یبرا

 در امان باشند. یماریها از بتا آن حاضر کنند

ی مناسب و ضدعفون یهها شامل تهومارستانیب طیمح بهداشت

ن شد کینزد است که با یاز مسائل مهم درون سازمان زیآن ن طیمح

 دارد. یبه توجه جد ازیم سال نفصول گر

 پرستاران یکه سالمت یتوجه به مشکالتها باید مدیران بیمارستان

 ، توجه کنند.کندیم دیتهد زاتیتجه نیرا در هنگام استفاده از ا

 ی سومپیشنهادهای مبتنی بر نتیجه فرضیه

 ترک به تمایل بر شناختیرواناضطراب با توجه به نتایج تحقیق 

از این . دارد معناداری تأثیر زهای دولتی شهر اهواارستانبیم در خدمت

 شود: رو پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می

 یشناسو روان یپزشکمشاوران روان دیکمک به پرستاران با یبرا

 .مستقر شوندها در بیمارستان

 یریگو هم پس از همه نیهم در ح دیبا پرستارانسالمت روان 

مداخالت رواناز بین رفتن بیماری  پسو  کنترل شودها بیماری

 ارائه شود. دیبا یشناخت

 ندایناخوش اخبار مورد در بحث ازدر محیط کار پرستاران سعی کنند 

 ند.کن یخوددار

 کنند ورا محدود  نیمصرف کافئو  سالم داشته هکادر درمان تغذی -

 ها کاسته شود.ند تا از میزان اضطراب آنبنوش عاتیما

خود  اضطرابکاهش  یساده برا یهار محل کار از روشدکادر درمان  -

 قیتنفس عم نیتمرو  باز یزدن در فضا قدمی، حرکات کششنظیر 

 ند.استفاده کن

 

 

 

 هاپیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحلیل داده

ش تهدید کرونا بر تمایل به ترک خدمت با نقبا توجه به نتایج تحقیق 

های دولتی شهر اهواز تأثیر ستانشناختی در بیمارمیانجی اضطراب روان

 شود: از این رو پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می .داری داردمعنی

 یبانیپشت یهااز بحران مانند برنامه یبانیپشت یهاستمیس دیبا -

یم قیتشو یشود که در آن کارمندان ارشد پرستار جادیهمساالن ا

وس ویر هیعل رانهیگشیشوند تا پرستاران جوان را در مورد اقدامات پ

 کنند. ییو راهنما یبانیپشت کرونا

در  یماریبه ب ابتال از یریالزم جهت جلوگ نیقوان نیتدوطراحی و  -

 ی هستند.انهیدچار مشکالت زم ی کهپرستاران

 طراباضبه کاهش  یماریدر انتقال ب یمنیاصول ا ترعای پرستاران با -

 ند.خود کمک کن

 ،است یعیامر طب کیکرونا اضطراب  رامونیپ یفعل تیبا توجه به وضع -

 و داشتن این بحران تیریمدبا ها مدیران و پرستاران بیمارستاناما با 

و درمان  یریشگینامساعد به پ طیهنگام بروز شرا واکنش خود نیبهتر

 کنند.کمک  یماریب نیا

شود تا موضوعات زیر را در مند پیشنهاد میبه محققان عالقه

 ات خود قرار دهند:تحقیق أصورت تمایل مبد

و ت به ترک خدم لیتما ،کرونا دیتهد بر مؤثر محیطی عوامل شناسایی -

 طبیقیت بررسی ،کرونا دیتهد برای الگویی طراحیی، شناختاضطراب روان

های دولتی و خصوصی، بیمارستان دربه ترک خدمت  لیتما وضعیت

ر د اهوازن میزان اضطراب در کادر درمانی و غیردرمانی شهرستا یقایسهم

شناختی یامدها و مداخالت روان، پمواجهه و عدم مواجهه با ویروس کرونا

 یبر عملکرد شغل کرونا دیتهد، بررسی 19-کووید بحران پرستاران در

آنها  از قرار گرفتن یریجلوگ نهیتنها گزشغل  یسازمان یورکارکنان و بهره

روزانه باشد. تهدید کرونا به صورتدر معرض 
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 .مینما یقدردان مانهیدادند، صم یاریپژوهش ما را  نیکه به هر نحو در انجام ا یکنندگان و کسانشرکت یاز تمام دانمیبر خود الزم م قدردانی

 مشاهده نشد. یگونه تعارض منافع چیمقاله ه نیبر حسب مدارک در ا تعارض منافع:

 است. شدارینامه مقطع کارشناس انیمقاله برگرفته از پا نیا حامی مالی:
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