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 مقاله پژوهشی

 پرستاران يا حرفه يخودپندار پرسشنامه یابیاعتبار
 

 2ینیحسن ید عابدی، س3یلیوک یمحمدعل، 2یروحقنبر  ،2ین رحمانی، حس*1شن يمحمود رضا غالم

 
 28/02/1394تاریخ پذیرش  11/11/1393تاریخ دریافت 

 

 دهیچک

بر ارائه مراقبت و سالمت روان  تواند یم يرا خودپنداریز هست يپرستاران ضرور يا حرفه يخودپندارسنجش  يا برایپا روا و يوجود ابزار :و هدف نهیزم شیپ

 پرستاران انجام شد. يا حرفه يخودپندارابزار  یسنج روان يق حاضر برایداشته باشد. لذا تحق ریتأثپرستاران 

 ي. پرسشنامه داراپردازد یم، شده یطراح cowin لهیوس به پرستاران که يا حرفه يخودپندارپرسشنامه  یسنج روان حاضر به یفیتوص مطالعه روش کار:مواد و 

و  يابزارسازدر  از ده نفر متخصص ییامحتو ییروان ییتع منظور بهبرگردانده شد.  یکه بعد از کسب مجوز از سازنده به فارس استه و شش حوزه یگو 36

و  یمرتبط بودن، سادگ ي مقولهده نفر متخصص در سه  لهیوس به) CVI( محتوا ییشاخص روا شد. ینظرخواه یفیک و یکم صورت به و ده پرستار یروانشناس

آزمون شد.  شده بودندانتخاب  یوه تصادفیبه شکه پرستار شاغل  365با  یاکتشاف و يدییتأ یل عاملیتحل از با استفاده سازه ییرواگرفت.  قرار یموردبررسوضوح 

 مجدد استفاده شد.  آزمونثبات از  ییایکرونباخ و پا يآلفابا  یدرون يسازگار

آزمون  سازه با ییرواج ی. نتاآمد به دست 96/0کل  ییو شاخص روا 95/0، واضح بودن 94/0 ی، سادگ99/0مرتبط بودن  يها شاخص، ییدر مرحله روا :ها افتهی

شد.  دییتأت نمونه یکفا >0001/0p يدار یمعنسطح  و 0/ 908معادل بارتلت  و KMOآزمون با  برخوردار نبود اما یاز برازش کامل يدییتأ یل عاملیتحل

 بود. یقبول قابل در محدودهسازه  ییو روا مناسبسطح  رپرسشنامه د ياس هایرمقین زیاس ها و بیرمقیز یدرون یهمبستگ

 ؛ ورا نشان داد یمناسب ریمقاد ییایو پا یی، نسبت روامحتوا ییروا يارهایمع ازنظرپرستاران  يا حرفه يپرسشنامه خودپندار درمجموع :يریگ جهینتبحث و 

 .رسد یمبه نظر  قبول قابل یرانیپرستاران ا يآن برا يریکارگ بهو  بود یقبول قابلز در محدوده یسازه ن ییروا ازنظر

 ، پرستار، پرسشنامهيا حرفه ي، خودپنداري، خودپنداریسنج روان :ها دواژهیکل
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 سنده مسئول)ینو( رانی، گرگان، اگلستان یدانشگاه علوم پزشک ییوماما يدانشکده پرستار یئت علمیعضو ه ،اری، استاديپرستار يدکترا1
 رانی، گرگان، اگلستان یدانشگاه علوم پزشک ییوماما يدانشکده پرستار یئت علمیعضو ه، يکارشناس ارشد پرستار2
 رانی، گرگان، اگلستان یدانشگاه علوم پزشک یئت علمی، عضو هیستیآمار ز يدکتر3

 مقدمه
ف یشخص از خود تعر یر ذهنیتصو عنوان به را خودپنداري

خـود،   هـاي  پیشـرفت فـرد از   هـاي  ارزیـابی که شـامل   کنند یم
ت یموفق يو اسناد برا یاجتماع هاي مقایسهگران، ید هاي ارزیابی

 خودپنـداري  گیـري  شـکل در  مـؤثر . عوامـل  هسـت ا شکست ی
 یع مهـم زنـدگ  یه حـوادث و وقـا  یط، شامل کلیاز مح اند عبارت

د یمطالعات جد .)1( يرفتار ياسنادها فرد، تعامل با افراد مهم و
که  اند کردهف یتعر چندبعديده یک پدی عنوان بهرا  يخودپندار

شخص نسبت به خودش  و عقایدباورها  سازمان دهنده ادراکات،
 .)2است (

بـر   اشـته و نقـش د  يفرد يت رفتارهایدر هدا خودپنداري

). 3( دارد یرتـأث  يط کـار یا شکسـت کارکنـان در محـ   یت یموفق
غلبه بر  ش تالش ویمنجر به قبول چالش، افزا خودپنداريبهبود 

. مطالعـات نشـان داده اسـت کـه     شـود  یمـ دشـوار   هاي موقعیت
 يسـازگار  ییتوانـا  و یت شغلیمثبت با رضا اي رابطه خودپنداري

 يبـرا  اش ییتوانـا  بر ادراك کارمند از شغل خود و درنتیجهدارد. 
ان یـ ق تعامـل م ین موضوع از طریا .دارد ییبه سزا یرتأثت یموفق

ـ از طر یعنـ یط اطراف او یمح فرد و ن یـی تع یق تجربـه شخصـ  ی
در ارتباط با کار مطـرح شـده    اي حرفه خودپنداري .)3( شود یم

 يار ضـرور یبسـ  يکار و کارسازمانی در محیطآن  یابیارز است و
 .)4( کند یمکمک  ها سازمانت افراد در یرا به موفقیاست ز
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 آوردن دانش، مهـارت و  به دستد ضمن یبا يا حرفه انپرستار
خود  يها نقشخود و  از یمناسب و ی، درك کافيا حرفه يها ارزش

 يخودپنـدار ا یـ پرسـتار   يخودپنـدار د؛ که معروف بـه  نداشته باش
 یمنطقـ ن حرفـه،  یدر ا یت سالمتی. نظر به محورباشد یم يا حرفه

 ي روزانـه  یزنـدگ  و يا حرفـه  يخودپنـدار است کـه پرسـتاران در   
را  محـور  سـالمت  يرفتارهـا  ارزش قائل شوند و یش به سالمتیخو

 یدر زندگ یمهم يامدهای، پيخودپنداررا یز؛ )5،6( انسجام بخشند
 يخودپنـدار  يساز مفهوماقدام به  يادین زیمحقق. )1،6فرد دارد (

 چگونـه فکـر و  "ا یـ و  "دن خود در ذهـن یچگونه د"را  و آننموده 
. پژوهشگران معتقدند اند کرده یمعن "شیخو دربارهاحساس کردن 

ـ تـا حـد ز   تواند یم يخودپندارکه  ادراکـات بـالقوه مـا را در     يادی
ن چگونه ما خودمان را یبنابرا؛ قرار دهد ریتأثتحت  یشخص یزندگ
نگاه ما را به خودمـان در ارتبـاط بـا کـار،      میکن یمدرك  تیدرنها

تحـت   يکـار  یل به اهـداف، در زنـدگ  یما را در ن ییبخصوص توانا
ار یپرسـتاران بسـ   يخودپنداردن ین فهمیبنابرا؛ دهد یمقرار  ریتأث

افـت کـه   یدر مطالعـه خـود در   )2001( 1نیکاو .)1باشد ( یمهم م
است داللـت   ممکن ن پرستارانیدر ب يخودپندارن بودن نمره ییپا

ــاال ــر اســترس ب ــهت یو وضــع ب ــا يا حرف  .)7( ن داشــته باشــدییپ
و تصور  کند یممثبت به سالم بودن کمک  يخودپندار درهرصورت

ج سـالمت  ینتـا  2کننده و واسط ینیب شیپ يخودپندارکه  شود یم
 ).1،7باشد (
 نگرنـد  یمـ  يبه خودپندار يچندبعدد یبا د يجار يها هینظر 

) 1976همکـاران (  و Shavelson لهیوس بهمفهوم خود پنداره . )1(
 ین زمان بـه بعـد برخـ   یمطرح شد. از ا يچندبعد يا سازه عنوان به

اکتشـاف ابعـاد مـدل چنـد      ن وییـ ح، تبیبر توض قات متمرکزیتحق
 ).8شد ( گریکدین ابعاد با یوند ایپ یو چگونگ يخودپندار يا مؤلفه
بر مـدل   یفهم درست خود پنداره پرستاران مبتن ين برایکاو 

ک یـ ب بـه  یـ را ساخت که قر يشش بعد يا پرسشنامه یچندوجه
 يان پرسـتار یسنجش خود پنداره پرسـتاران و دانشـجو   يدهه برا

 .)9( بکار رفته است
ه و شـش بعـد خـود پنـداره     یـ گو 36 يدارا پرسشنامه مذکور

 يرهبــر و دانــش، مراقبــت، روابــط کارکنــان، ارتباطــات، یعمــوم
ف یف و توصـ یـ ن شرح تعریابعاد پرسشنامه را بد Cowin. باشد یم
  :کند یم

 ،3مهربانانـه  مسئوالنه، جـامع و  تیو حماشامل توجه  :مراقبت
ـ    یبـا د  4یهمراه با همدل راجـع بـه    یگـران کـه برخواسـته از نگران

 .باشد یم شان یسالمت

1Cowin 
2 mediate 
3 affectionate 
4 empathetic 

بـا افـراد،    هـا  دهیا مشارکت اطالعات، دانش وشامل  :ارتباطات
ـ . ااست یمراقبت بهداشت يها حرفهگر یا دی، جوامع و ها خانواده ن ی

تـاً  یو ماه ردیـ گ یبرمـ در را  یرکالمـ یو غ یکالمـ  يهـا  امیپند یفرا
 . باشد یم يا دوره

 يهـا  هیـ نظر و هـا  مهارتکاربرد مطمئن  کسب وشامل دانش: 
 است. يپرستار

م یتـ  يهـا  تیـ فعالت یهـدا  ينـان بـرا  یاطم و یی: توانايرهبر
 . باشد یمبخصوص پرستاران  یمراقبت بهداشت
 نفس اعتمادبهاز  یک درك کلیپرستاران:  یعموم يخودپندار
 است. يک حس تناسب با حرفه پرستاریانتزاع شده از 
اسـت کـه    یروانـ -یعـاطف  تعامل روابط کارکنان: يخودپندار

افراد شاغل ر ین پرستار و سایان بیارائه مراقبت به مددجو منظور به
 .شود یم برقرارطه سالمت یدر ح

شامل اس یرمقیاز شش ز یبیترکپرستار:  يا حرفه يخودپندار
و ، مراقبت، روابط کارکنان، ارتباطـات، دانـش،   یخود پنداره عموم

 یسـ یبـه زبـان انگل   عمـدتاً . ابـزار مـذکور   )1،6،9( باشد یم يرهبر
ز ترجمـه و بکـار   ین يا کرهو  ینیچ يها زباناست اما به  کاررفته به

 ).10رفته است (
و نقـش آن در سـالمت    يت خودپنـدار یل اهمین به دلیبنابرا

 یـی ن روایـی تع منظـور  بـه محقـق   پرستاران يا حرفه ییروان و کارا
ازجمله پرستاران  زبان یفارسپرستاران  يبرا يخودپندارپرسشنامه 

 .ن ابزار نمودیا ییایو پا یین رواییاقدام به تع یرانیا
 

 ها روشمواد و 
پرستاران  يا حرفه يخودپندارپرسشنامه: ابزار سنجش  یمعرف

دا یـ حـوزه توسـعه پ   6کـه در   باشد یم اي گویه 36ک پرسشنامه ی
 لهیوسـ  بـه در ابتـدا   cowin لهیوسـ  بـه ن پرسشـنامه  یکرده است. ا

در شـش   افـراد متخصـص،   يسپس بـازنگر  مصاحبه با پرستاران و
ه یـ گو 80ه را در یـ پرسشـنامه اول  نیاست. کـاو  شده یطراحطبقه 
، ادراکات خود را از يا رتبهار یمع کرده است که پرستاران با یطراح
. هـر  کنند یمنان به خود درون شش طبقه اظهار یو اطم ها ییتوانا
شـده کـه از قطعـاً     يریـ گ انـدازه  یقسـمت  8 یکرتیار لیه با معیگو

ـ آرا یعـامل ل یبا تحل بوده و ریمتغ) تا قطعاً درست 2نادرست ( ش ی
 يکرونبـاخ بـرا   يآلفـا  دا کـرده اسـت.  یـ با مـدل تطـابق پ   ها گویه

 83/0تـا   يو رهبـر  یخودپنداره عموم يبرا 93/0اس ها از یرمقیز
ـ  یاسـت. همبسـتگ   آمده دست بهاس دانش، یر مقیز يبرا ر یـ ن زیب
 يبـرا  84/0 تا یخود پنداره عموم و يرهبر يبرا 4/0از  ها اسیمق

 .)7،9( ارتباطات و روابط کارکنان حاصل شده است
 :ها اسیمقر یز يها گویه

 .باشد یم 34و  31، 29، 23، 20، 1 يها گویهمراقبت: شامل 
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ــامل  ــات: شـ ــهارتباطـ ــا گویـ  36و  30، 26، 21، 13، 7 يهـ
 .باشد یمپرسشنامه 

 پرسشـنامه  35و  25، 19، 14، 10، 4 يهـا  گویهدانش: شامل 
 .باشد یم

پرسشـنامه   33و  28، 22، 17، 8، 5 يهـا  گویه: شامل يرهبر
 .باشد یم

 .باشد یم 2، 9،11،15،24،32 يها گویهروابط کارکنان: شامل 
، 16، 12، 6، 3 يها گویهپرستاران: شامل  یعموم يخودپندار

 .باشد یمپرسشنامه  27و  18
پرسـتار بـا جمـع     يا حرفـه  يخودپنـدار پرسـتار:   يخودپندار

ن ین نمره در ایباالتر). 2،3،9( شود یممحاسبه  ها گویهتمام  یارزش
عبـارت مثبـت بـا     6شـامل   یهـر طبقـه فرعـ    .باشد یم 288ابزار 

ــره  ــر ؛ واســت 48حــداکثر نم ــچــه م ه ــد از ی ــاالتر باش زان آن ب
 يکرونبـاخ بـرا   يآلفـا برخوردار است. نمره  يتر مثبت يخودپندار

 ).6،9،11( باشد یم 83/0تا  93/0ر طبقات از یاز ز هرکدام
 :یسنج روانترجمه پرسشنامه و 

پرسشنامه مزبور بعد از کسب اجازه  يریکارگ بهجهت ترجمه و 
ک فـرد مسـلط بـه دو زبـان     یـ محقـق و   لهیوس به از سازنده، یکتب

 شـده  ترجمـه ترجمـه شـد. سـپس پرسشـنامه      یسـ یانگل و یفارس
 یسـ یبـه انگل  دوبارهکه مسلط به دو زبان بود  يگریفرد د لهیوس به

نـان حاصـل   ید تـا اطم یسه گردیمقا یاصل يبا محتوا و شده ترجمه
و محتوا وجود نداشته باشد. سـپس   ییمعنا ازنظر یگردد که تفاوت

ــه ــیتع منظــور ب ــین روای ــق و ی ــر محق ــوا از ده نف متخصــص  محت
محتـوا   ییشاخص روا شتر،ینان بیاطم منظور بهد. یگرد ینظرخواه

)CVI(1 2و(CVR) ن یــید. جهــت تعیــمحاســبه گردز یــنCVI  از
 CVRه و در یـ ضـرورت وجـود گو   ازنظـر ن خواسته شد یمتخصص

در  یکرتـ یف لیک طی يده نفر متخصص بر رو لهیوس بهپرسشنامه 
قرار  یموردبررس ها گویهو وضوح  یمرتبط بودن، سادگ ي مقولهسه 

، شـاخص  یا مرتبط بودن، شاخص سـادگ یبودن  یگرفت. اختصاص
 منظـور  بـه کل محاسبه شـد.   يمحتوا ییشاخص روا واضح بودن و

خواسـته شـد تـا     ینینفر پرسـتار بـال   10از  يصور ییسنجش روا
ت فهم ی، ساده و روان بودن، قابلها گویه يدشوار ازنظرپرسشنامه را 

 قرار دهند. یابیجمالت مورد ارز
 یل عـامل یـ کـرد تحل یسازه با رو ییروا ازنظرسپس پرسشنامه 

ـ انجام ا يقرار گرفت. برا یابیمورد ارز یاکتشاف  10ن کـار معـادل   ی
 لیـ به دلنمونه برآورد شد که  360 یعنیپرسشنامه  يها گویهبرابر 

وه یپرستار شاغل به ش 365 ها پرسشنامهاحتمال عدم برگشت تمام 
پرسشنامه عودت داده شد.  356 تیدرنهاانتخاب شدند اما  یتصادف

1Content validity index 
2Content validity Ratio 

بـود.   ینیسابقه کـار بـال  ک سال یو حداقل  ار ورود شاغل بودنیمع
ا نـاقص پرکـردن پرسشـنامه    یار خروج عدم عودت پرسشنامه، یمع

 يانجام شد. برا یو اکتشاف يدییتأ یل عاملیتحل آزمونسپس  بود.
ثبـات از   ییایـ ن پایـی تع يکرونباخ و برا يآلفااز  یدرون یهمبستگ

پرستار  30 لهیوس بهکه پرسشنامه  شده استفادهمجدد  آزمونوه یش
 لیـ وتحل هیـ تجز. آمـد ل و دو هفته بعد، آزمون مجدد به عمل یتکم
 يهــا آزمــونانجــام شــد.  16نســخه  SPSS افــزار نــرمبــا  هــا داده

 و آمار یهمبستگ يها و آزمون یاکتشاف یل عاملیتحل مورداستفاده
 ف بود.یتوص

 
 ها افتهی

اقدام  یو کم یفیش با روش کیرایپرسشنامه بعد از ترجمه و و
ن ینفر متخصصـ  10 یفید. در مرحله کیمحتوا گرد یین رواییبه تع

محتوا اعالم کردنـد. سـپس بـا روش     یینظرات خود را در مورد روا
ن مرحلـه پرسشـنامه   یـ د. در ایـ گرد یـی ن روایـی اقدام بـه تع  یکم
ـ نفر پرستار متخصص و روانشناس مـورد ارز  10 لهیوس به قـرار   یابی

 گرفت.
سـه بـا جـدول    یو مقا (CVR)محتوا  ییدر محاسبه نسبت روا

ده نمونـه   يبـرا نبـود ( کمتـر   73/0از  هـا  گویهاز  کدام چیهالوشه 
 .باشد یم یقبول قابلکه نسبت  )62/0حداقل 
 یدر سه حوزه عبـارت بـود از: اختصاصـ    CVIسنجش جه ینت
واضـح   شاخص ،94/0 ی، شاخص سادگ99/0ا مرتبط بودن یبودن 
 .96/0کل  يمحتوا ییو شاخص روا 95/0بودن 

انجام  يبا مدل شش بعد يدییتأ یل عاملی، تحلدر مرحله بعد
 p< 0.01آمـد و   به دسـت  32/2656دو معادل  يشد که مقدار کا

ل یـ بـاال بـه دل   يبرازش مناسب نبود. اگرچه در نمونه ها ازنظرکه 
ا یـ  یدو نسـب  يمجذور کا شدن، از شاخص دار معنی ياحتمال باال

 ؛ وآمـد  به دسـت  56/4) که مقدار آن ( شود یمبهنجار استفاده 
است) لذا مدل از برازش  قبول قابل 3 تا 2( باشد یمباالتر  3چون از 

 یل عـامل یـ تحلاز  ين در قـدم بعـد  یبنابرا؛ مناسب بر خوردار نبود
) 1آن در جداول شماره ( يج آماریشد که که نتااستفاده  یاکتشاف

جهــت  Kaiser-Meyer-Olkinج آزمــون یآورده شــده اســت. نتــا
 p<0.0001 را نشـان داد و در سـطح   908/0ت نمونـه مقـدار   یکفا

 بود. دار معنی
 یچرخشـ کـرد  یبا رو ها گویه يج بارگذاری، نتایل عاملیدر تحل

ع یـ توزح داده و یانس را توضـ یـ کـل وار  درصد 18/66ماکس) یوار(
 يبارگـذار  بین ترتیاس به ایر مقیبا در نظر گرفتن شش ز ها گویه
 :ندبود شده
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اس یر مقین زیا يها گویه: تمام یعموم يخودپنداراس یر مقیز
ک طبقـه بــار  یــدر  یهماننـد پرسشــنامه اصـل   3،6،12،16،18،27

 شدند. يگذار
هماننـد   31،34، 1،20،29 يه یـ اس مراقبـت: چهارگو یر مقیز

ر یدر ز 23ه یگو یشدند ول ين طبقه بارگذاریدر ا یپرسشنامه اصل
 شد. يبار گذار یعموم يخودپنداراس یمق

 هماننـد  7،21،26،30،36 يهـا  گویـه اس ارتباطـات:  یـ ر مقیز
ه یـ شد امـا گو  ياس ارتباطات بار گذاریر مقیدر ز یپرسشنامه اصل

 ياس مراقبـت بارگـذار  یـ ر مقین طبقه بود در زیکه مربوط به ا 13
 شد. 

ز همانند پرسشـنامه  یاس نیر مقین زی: در اياس رهبریر مقیز
شـدند   يک طبقـه بارگـذار  یـ مربوطـه در   يهـا  گویـه تمـام   یلاص
 ).5،8،17،22،28،33 يها گویه(

ـ ا در اس روابط کارکنـان: یر مقیز ه یـ اس پـنج گو یـ ر مقیـ ن زی
اس یـ ر مقیـ ک زیـ در  یهمانند پرسشـنامه اصـل   9،11،15،24،32

اس بود در طبقه یر مقین زیمربوط به ا که 2ه یشد اما گو يبارگذار
 د.یگرد يمراقبت بارگذار

 10،14،19،4ه یاس چهار گویر مقین زیاس دانش: در ایر مقیز
ر یـ در ز 35و  25،يهـا  گویـه شد و  يبار گذار یاس اصلیرمقیز در
 .)1شد (جدول  يو ارتباطات بارگذار یاس خودپنداره عمومیمق

 

 پرستاران يا حرفه يخودپندارن شش عامل مفروض یدر ب یکرد چرخشیبا رو یل عاملیتحل :)1جدول (

ها گویه   
 يخودپندار

 یعموم
 پرستاران

کارکنانروابط  مراقبت يرهبر دانش ارتباطات   

 يخودپندار
 پرستاران یعموم

3 706/0 

 

 

 

  

6 677/0 
12 765/0 
16 810/0 
18 895/0 
27 619/0 

 مراقبت

1  731/0 
20  336/0 
23 305/0  

29  231/0 
31  782/0 
34  227/0 

کارکنانروابط   

2  340/0   
9   536/0 
11   366/0 
15   519/0 
24   224/0 
32   241/0 

 ارتباطات

7    258/0 
13  354/0    
21    813/0 
26    290/0 
30    768/0 
36    696/0  
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)1ادامه جدول (  

 دانش

4     207/0  

10     228/0  

14     560/0  

19     861/0  

25      

35      

يرهبر  

 

5      737/0  

8      247/0  

17      337/0  

22      517/0  

28      304/0  

33      441/0  
 
 :ییایپا

نفـر پرسـتار شـاغل     30ابزار، پرسشنامه به  ییاین پاییتع منظور به
ب یآمـد و ضـرا   بـه دسـت   905/0آن کرونبـاخ   يآلفاداده شد که 

 99/0تـا   65/0ن ابعاد پرسشنامه در آزمون مجـدد از  یب یهمبستگ
 .)2شماره جدول ( بود ریمتغ

 
 در پرستاران آزمونابعاد پرسشنامه در مرحله باز  یر همبستگیمقاد ):2(جدول 

 يآزمون آمار یمقدار همبستگ ابعاد پرسشنامه

 P=01/0 65/0 پرستاران یعموم يخودپندار
 p ≥ 001/0 922/0 مراقبت

 p ≥0001/0 965/0 روابط کارکنان
 p ≥0001/0 99/0 ارتباطات

 p ≥0001/0 973/0 دانش
 p ≥0001/0 99/0 يرهبر

 
ـ  یر همبستگیمقاد  کـه ابعـاد    دهـد  یمـ پرسشـنامه نشـان    یدرون

 يرا در بعــد دانــش بــا خودپنــدار یپرسشــنامه حــداقل همبســتگ
ن بعد دانش با ارتباطات یرا ب ی) وحداکثر همبستگ524/0( یعموم

 .)3(جدول )880/0است (نشان داده 
 

 پرستاران يا حرفه يابعاد پرسشنامه خودپندار یدرون یر همبستگیمقاد ):3(جدول 

 ابعاد پرسشنامه
 یعموم يخودپندار

 پرستاران
 يرهبر دانش ارتباطات روابط کارکنان مراقبت

  1 پرستاران یعموم يخودپندار
  1 652/0 مراقبت
  1 677/0 640/0 روابط کارکنان
  1 733/0 805/0 634/0 ارتباطات
  1 880/0 559/0 745/0 524/0 دانش

 1 690/0 688/0 688/0 779/0 620/0 يرهبر
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 يریگ جهینتو  بحث
 يخودپندارپرسشنامه  یمطالعه حاضر نشان داد که گونه فارس

 هـم  ییهـا  بخـش در  اگرچهبرخوردار است  یقبول قابلپرستاران، از 
در کـل پرسشـنامه بـا ورژن     امـا  باشـد  یم ییها ضعفنقطه  يدارا

 یـی داشـت. در بخـش سـنجش روا    ییبـاال  نسبتاً مطابقت یخارج
و واضح بودن و شاخص  یبودن و سادگ یاختصاص ازنظرپرسشنامه 

 Polit and Beckبــود.  یت مطلــوبیدر وضــع تمامــاًکــل  یــیروا
کـه   ییها گویهمحتوا،  یین شاخص رواییند در تعیگو ی) م2007(
. واز آن )13و  12( ش شـوند یرایـ از کسـب کردنـد و  ی% امت80ر یز

% نداشـتند  80از کمتر از یه امتیچ کدام از گوینجا هیکه در ا ییجا
 یـی روا ازنظـر لـذا   بـود  94/0کـل   يمحتـوا  یـی بلکه شـاخص روا 

 .باشد یم قبول قابل
بـا در نظـر گـرفتن شـش      هـا  گویه يرو يدییتأ یل عاملیتحل

 یدر حال باشد یم p< 0.01دو باال و  يمقدار کا عامل نشان داد که
نباشـد مـدل    دار معنـی باشـد و   تر کوچکدو  يکه هرچه مقدار کا

با و یامـا شـک  ؛ برخـوردار اسـت   ي) از تناسـب بـاالتر  ي(شش بعـد 
بـاال   يند در مطالعات با تعداد نمونه هـا یگو ی) م1390همکاران (

ت ین محدودیاصالح ا يوبرا شود یم دار معنیجه آزمون ینت معموالً
ن یـ کـه در ا  )14( شـود  یمـ شـنهاد  یپ ینسـب  يشاخص مجذورکا

آمد. اگرچه شاخص مـذکور بـه    به دست 56/4ن شاخص یق ایتحق
دارد بـا آن فاصـله    یک شده است امـا کمـ  ینزد قبول قابلمحدوده 

 یل عـامل یـ اقـدام بـه تحل   ي) لذا محقـق در قـدم بعـد   3تا  2ن یب(
اس یـ ر مقیو ز یعموم يخودپنداراس یر مقیز دو کرد که یاکتشاف

اس یدر چهار مق یمنطبق است ول کامالً یبا پرسشنامه اصل يرهبر
 شد.  يگر بار گذارید ياس هایر مقیه در زیا دو گویک یگر ید

عالقـه منـد بـه مراقبـت      " 23ه یـ گو اس مراقبـت، یر مقیدر ز
بـار   یعمـوم  يخودپنـدار اس یر مقیدر ز "مارانم هستمیکردن از ب

ن متعـدد در ابعـاد   یمحققـ  يخودپنـدار شد. در مطالعـات   يگذار
 ين بـرا یاز محققـ  یچنانکه بعضـ  اند نداشتهاتفاق نظر  يخودپندار
معتقدنـد کـه    یستند در مقابل بعضیاس قائل نیرمقیز يخودپندار
اس یـ ر مقیـ در ز هـا  گویه ياست. وبار گذار یچندوجه يخودپندار

 ه باشد. یل اختالف نظرها قابل توجین قبید با ایشا
نـد  ی) در فراNwafor )2010و  Onyeizugboق یـ ج تحقینتا

کـه   دهـد  یمه نشان یجرین پرسشنامه در نیا یسنج روانترجمه و 
 يزان بارگذاریشده و م دییتأه پرسشنامه یگو 36هر  یل عاملیتحل

کـه در   یصـورت  ) در1بوده اسـت (  ریمتغ 78/0تا  33/0از  ها گویه
زان یـ م ازنظـر بـوده اسـت کـه     ریمتغ 89/0تا  23/0ق از ین تحقیا

حـداکثر ارزش   ازنظـر کمتر بوده است امـا   يحداقل ارزش بارگذار
داشـته اسـت.    يت بهتـر یق مذکور وضـع ینسبت به تحق يبارگذار

و  Onyeizugbo قیـ نسبت به تحق ییها ضعفق حاضر نقطه یتحق

Nwafor  منطبق بر مدل  کامالً ها گویهداشت که تمامCowin  بار
 ن شرح بودیبد ؛ کهنشدند يگذار

 از تبادل اطالعات و افکـار  " 13ه یاس ارتباطات گویر مقیدر ز
ن طبقه بود در یکه مربوط به ا ". برم یمماران لذت یبا همکاران و ب

 شد.  ياس مراقبت بارگذاریر مقیز
اس بـار  یـ ر مقیـ ن زیـ ه در ایـ ن گویـ که ا یلیاز دال یکید یشا

 يشد قرابت مقوله ارتباطات و مراقبت باشد که در پرسـتار  يگذار
ارتبـاط خـود    يبرقـرار  یستند. به عبارتین دو مقوله از هم جدا نیا

ـ ا يدر فرهنگ پرستار ؛ واست یمراقبت ونقش مراقبت ینوع ن دو ی
 دارند.  یهمپوشان
ر یاز کارکردن بـا سـا   " 2ه یاس روابط کارکنان: گویر مقیدر ز

اس یر مقین زیز که مربوط به این ".برم یملذت  یتبهداش يها حرفه
 د.یگرد يمراقبت بارگذار درطبقه ،باشد یم

در  ینکه در پرسشنامه اصـل یرغم ا یه، علین گویز اینجا نیدر ا
شـده   ياس روابط کارکنان است، در مقوله مراقبت بار گذاریر مقیز

و لذا  اند داشته ینگاه مراقبت دهندگانپاسخ  رسد یمکه به نظر که 
 نشان داده است. يشتریب یاس مراقبت همبستگیرمقیه با زیگو

ــدر ز ــر مقی ــش ی ــهاس دان ــه دل " 25، يهــا گوی ــب ــش ی ل دان
و " گـردم  یمـ ک پرستار مورد احتـرام واقـع   ی عنوان به، ام يپرستار

ر یدر ز".برم یملذت  يد پرستاریدانش جد يریادگیاز  " 35ه یگو
ن یـ شـد؛ کـه در ا   يو ارتباطات بارگذار یاس خودپنداره عمومیمق
 شتر بود.یب يقدر یبا پرسشنامه اصل یاس ناهمخوانیرمقیز

ـ را پد يخودپندارت یروانشناسان از جمله کوپراسم یبرخ ده ی
نشـان   يبعـد  يها یقات وبررسیکن تحقیل دانند یم يک بعدی يا
 تـوان  ینمرا  يخودپندارهمچون  يده ایچیپ يده ایپد که دهد یم
همکـاران  و  Shavelsonدر نظـر گرفـت چنانکـه     یوکل يبعدک ی
 یکیتئور ينه ایزم يها یو بررس یقات تجربی) با مرور تحق1976(
از  یکـ ید ی) وشـا 8کـرد ( ارائـه   يخودپنداراز  يچندبعدک مدل ی

متعدد وجـود   يپرسشنامه ها يخودپندارسنجش  يکه برا یلیدال
 عنوان به است.متفاوت  يه هایمختلف از زاو يل نگاه هایدارد به دل

پرستاران را بـا   ي) ابزار خودپندار2012( و همکاران Angel نمونه
 ییایپرسـتاران اسـترال   يبرا ین المللیوب یبوم يابزار یهدف طراح
ه در یـ گو 14بـه   یسـنج  روانمراحل متعـدد   یط ها آناقدام کرد. 

، روابـط کارکنـان ودانـش دسـت     يچهاربعد شامل مراقبت، رهبـر 
 يپرسشنامه خودپنـدار  یند روانسجیکه فرا ی). در حال15( افتندی

 مؤلفـه ) منجر بـه سـه   Arthur)1995  لهیوس بهپرستاران  يا حرفه
، مهـارت و  يابعـاد رهبـر   يحـاو  يا حرفـه عملکـرد   -1شد:  یاصل

 گردد یم). مالحظه 16ارتباطات (. 3 ویتمندیرضا. 2 يریانعطاف پذ
ق یـ ن تحقینجا با آنچه در ایابعاد پرسشنامه در ا يش والگویکه نما

 .باشد یممتفاوت  يم قدریآورد به دست



 رضا محمودي شن، حسین رحمانی، قنبر روحی، محمدعلی وکیلی، سیدعابدین حسینی غالم
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 يآلفـا پرسشـنامه نشـان داد کـه     ییایند سنجش پایج فراینتا
 یب همبسـتگ یضـرا  و باشـد  یمـ  905/0ن پرسشنامه یکرنباخ در ا

 باشـد  یمـ  ریمتغ 99/0تا  65/0ابعاد پرسشنامه در آزمون مجدد از 
 880/0تـا   524/0از ابعاد پرسشنامه  یدرون یهمبستگ ریز مقادیون

 بوده است. ریمتغ
ز نشـان  یـ ) نNwafor )2010و  Onyeizugboق یـ ج تحقینتا

ر بوده است کـه  یمتغ 75/0 تا 60/0ن یکرونباخ ب يآلفاکه  دهد یم
اسـت  داشـته   يت بهتریابعاد وضع یابعاد مشابه ودر برخ یدر برخ

)1 .( 
 يپرسشـنامه خودپنـدار   یسـنج  روانج رونـد  ین نتـا یچنـ  هـم 

 ینیپرستاران بال ي) روCowin )2001 لهیوس بهپرستاران  يا حرفه
ابعـاد   يکرونباخ برا يآلفاکه  دهد یمنشان  يان پرستاریو دانشجو

، 93/0 یعمـوم  ين شـرح بـوده اسـت: خودپنـدار    یپرسشنامه بـد 
 و 83/0، دانش 92/0، ارتباطات 89/0، روابط کاکنان 89/0مراقبت 

 ).6بود (کل را گزارش نکره  یدرون ی، اگرچه همبستگ93/0 يرهبر
Angel 78/0 ي دامنـه ک یرا در  ییایزان پای) م2012( و همکاران 

نسخه  یدرون ی) همبستگ2012( و همکاران Cao ) و15( 93/0تا 
جه بـازآزمون  یو نت 95/0پرستاران را  يپرسشنامه خودپندار ینیچ
گـر  ید يحوزه هـا  ی) و با نگاه به برخ10( اند کردهگزارش  83/0را 

را در  هـا  پرسشـنامه  ییایـ کـه پا  دهـد  یممانند سالمت روان نشان 
 نیبنـابرا ؛ )17( اند کرده یمعرف قبول قابل 83/0 تا 69/0 ي محدوده

ج یکـه نتـا   گردد یمق حاضر مشخص یج تحقیبا نتا ها آنسه یبا مقا

ودر  باشند یممشابه  باًیتقر یک بعد ما بقی جز بهز یمطالعه حاضر ن
  قرار دارند. یقبول قابلطه یکل در ح

پرستاران مانند  يپرسشنامه خودپندار درمجموع :يریگ جهینت
 گردنـد  یمـ گر ترجمـه  یبه زبان د یکه از زبان ییها پرسشنامههمه 
 یکید یوشا باشد یمرا دارا  یادراک و یخاص فرهنگ يت هایمحدو
متفـاوت   یبا پرسشنامه اصـل  ها گویه یبعض يکه بارگذار یلیاز دال

ارهـا  یر معیسـا  ازنظـر ن موضوع است. اگرچـه پرسشـنامه   یشد هم
ر یمقـاد  ییایـ محتـوا و پا  یـی محتوا، نسبت روا ییمانند شاخص روا

پرسـتاران   يپرسشـنامه را بـرا   يریـ به کار گ ؛ ورا نشان داد ییباال
بـه   یابیدست ياما به نظر محقق برا؛ دهد یمجلوه  قبول قابل یرانیا
ز در آن ین یو ادراک یفرهنگ يها روا که جنبه کامالًک پرسشنامه ی

بر مطالعه  یپرسشنامه مبتن یسنج روانو  یلحاظ شده باشد، طراح
 .باشد یمق از پرستاران یعم يو انجام مصاحبه ها یفیک

 
 ر و تشکریتقد

قـات  یمرکزتحق مصـوب  یقـات ین مقاله برگرفته از طـرح تحق یا
 یدانشـگاه علـوم پزشـک    يقـات وفـن آور  یمعاونت تحق و يپرستار

آن  یت مـال یـ له از حماینوسـ یوبد باشد یم 1391در سال  گلستان
ن ین کـاو یاز لـ سـندگان  ینو نیهمچنـ  .گردد یم یدانشگاه قدر دان

ــا   ــاب آق ــنامه واز جن ــازنده پرسش ــر جمشــ  يس ــیدکت  ید فرج
ــا را  یکولوژی(نروسا ــا مشــاوره و ترجمــه پرسشــنامه م ســت) کــه ب

طرح  يکه در اجرا یاز تمام پرستاران و همکاران اعدت کردند ومس
 .دارند یماعالم را خود  یکمک کرده اندمراتب تشکر وقدر دان
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Abstract: 
Background & Aims:As a necessity we need to have a valid and reliable instrument for measurement 
of the Nurses’ Self-Concept. Nurses' self concept influence their mental health and nursing care. 
Therefore, the study was conducted to psychometric of Nurses’ Self-Concept Questionnaire (NSCQ). 
Materials & Methods:thestudy is a descriptive. The Cowin’s NSCQ is a valid and reliable with 36 
items and 6 dimensions.  After permitting of Cowin, it was translated to Persian. The questionnaire 
was assessed through qualitative and quantitative methods by ten experts in psychology, psychometric 
and then ten clinical nurses. The content validity index (CVI) was utilized for relevancy, simplicity 
and clarity; and then content validity ratio (CVR) was assessed. Then confirmatory and exploratory 
factor analysis was performed for construct validity with a random sampling method. The subjects 
were 365 clinical nurses. Finally, Chronbach’s α was used to evaluate internal consistency and test re-
test for reliability.   
Results:Content validity index phase indicated that relevancy was 0.99, simplicity 0.94, clarity 0.95 
and total CVI 0.96. The confirmatory factor analysis was not verified adequately but exploratory 
factor analysis showed that KMO and Bartlet test were significant (0.908, p<0.0001). The correlations 
within the subscales and between subscales showed that NSCQ is a valid instrument for assessing 
nurses’ self-concept. 
Conclusion:  In general, NSCQ had a high level of validity, reliability and acceptable construct 
validity. Therefore, its application for Iranian nurses is suitable. 
Keywords: validation, self concept, professional self-concept, nurse, questionnaire 
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