
ستانهای تاثیر سیرکادین بر بهره وری پرستاران شاغل در بیمار

ریآموزشی قزوین با نقش میانجیگری کیفیت زندگی کا

:راهنمااستاد
آقای دکتر روح اله کلهر

1400آذر

ویندرمانی قز، پزشكی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 

:دانشجو
خانم یاسمن پورموسی 



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب

2 14عنوان با فونت تیتر شماره 

و سوخت ری و فتای رفعالیت هاروزی  شبانه ات تغییر"یندسیركا"

نه بدن انسان نیز دارای یک ریتت  شتبا. دات زنده است موجوز سا

ظتی  روزی است و بسیاری از فعالیت ها با این ستاعت زیستتت تن

ریت  شتبانه كار شیفتت با كاهش سطح مالتونین و آشفتگت. میشود

.روزی همراه است

بیان مسئله و مقدمه



و خستگی، افزایشاختالل خواب شیفت های در گردش سبب افزایش •

تاه در کواختالالت عصبی ، اختالالت معده ای روده ایریسک ابتال به 

.می شود چاقی و دیابت مدت، افزایش ابتال به 

ارگران کار شیفتی با اختالل در عملكرد ایمنی بدن همراه است و اغلب ک•

.  دارندسیستم ایمنی ضعیفی شیفتی 

و غلی فرسودگی شعدم انطباق با شیفت های کاری ممكن است منجر به •

افراد شودکاهش عملكرد 
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مقدمه و بیان مسئله 

یتاد پرستاری  نیز از جمله مشاغلت است كه به دلیل اهمیتت ز•

ستاعته شتبانه روزی 24مراقبت از بیماران دارای شیفت های 

است

شغلت  رضتایت بر مستتقیمت تأثیر ری ندگت كازكیفیت ارتقای •

ت فرد دارد و از این طریق عملکرد و بهره وری كاركنان را تحت

.  تاثیر قرار مت دهد
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بهداردارتباطهاانسانجانباپرستارانكاركهآنجااز•

هیافتسازمانریزیبرنامهیکجهتهایتشیوهكارگیری

وبرساندآسیبپرستارانسالمتبهكمترتواندمتارگونومیک

ازبتمراقدرآنانكارایتووریبهرهافزایشدرمثبتتتاثیر

.باشدداشتهبیماران
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش ها

له  جمع بندی و نتیجه گیری بیان مسئ
ربسیركادینوكاریهایشیفتتاثیراتخصوصدركهمطالعاتتوجودبا

ركادینسیتاثیرجامعصورتبهایمطالعهكنونتاامااستشدهانجامپرستاران

قراربررستموردراوریبهرهباآنارتباطوپرستارانكاریزندگتبركیفیت

.استنداده

وریبهرهبر(روزیشبانهریت )سیركادینتأثیربررستمطالعهاینازهدف

زندگتیتكیفایواسطهنقشباقزوینآموزشتبیمارستانهایدرشاغلپرستاران

.باشدمتكاری

6

مقدمه

14عنوان با فونت ب تیتر شماره 
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7

اهداف پژوهش

:هدف کلی

غل در تعیین تاثیر سیركادین بر بهره وری پرستاران شا

یفیت بیمارستانهای آموزشت قزوین با نقش میانجیگری ك

زندگت كاری

14عنوان با فونت تیتر شماره 



:اهداف اختصاصی 

ر بین پرستاران شاغل د( ریتم شبانه روزی)وضعیت سیرکادین تعیین 1.
بیمارستانهای آموزشی قزوین

زوینبین پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی قمیزان بهره وری تعیین 2.

انهای در پرستاران شاغل در بیمارستوضعیت  کیفیت زندگی کاری تعیین 3.
آموزشی قزوین

اغل در بین پرستاران شارتباط سیرکادین با کیفیت زندگی کاری تعیین 4.
بیمارستانهای آموزشی قزوین

بین پرستاران شاغل در ارتباط سیرکادین با میزان بهره وری تعیین 5.
بیمارستانهای آموزشی قزوین

شاغل در بین پرستارانارتباط کیفیت زندگی کاری با میزان بهره وری تعیین 6.
بیمارستانهای آموزشی قزوین 

ن و بهره وری نقش میانجیگری کیفیت زندگی کاری در رابطه با سیرکادیتعیین 7.
بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای قزوین

8



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب

فرضیات پژوهش یا سواالت پژوهشت

ت؟در بین پرستاران  شاغل در بیمارستانهای قزوین چگونه اسالگوی شیفت های كاری وضعیت 

؟در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای قزوین چگونه استكیفیت زندگت كاری  وضعیت 

در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای قزوین چگونه است؟میزان بهره وری  وضعیت 

زشت قزوین چگونه بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای آمورابطه بین سیركادین با كیفیت زندگت كاری 

است؟

زوین چگونته بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشتت قترابطه بین سیركادین با میزان بهره وری 

است؟

آموزشت قتزوین بین پرستاران شاغل در بیمارستانهایرابطه بین كیفیت زندگت كاری با میزان بهره وری 

چگونه است؟

9 14عنوان با فونت ب تیتر شماره 



:فرضیه

فیت بین سیركادین و میزان بهره وری با نقش میانجیگری كی

وین زندگت كاری در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای قز

.رابطه وجود دارد
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11

یافته ها سال محققین

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

شیفتباانپرستاردرباالخونفشارشیوعکهدادنشانمطالعهاینهاییافته
استکارروزپرستارانازبیشترچرخشی 1400

فرهاد
وسلیمانزاده
همكارانش

درستارانپرشغلیاسترسوخوابکیفیتارتباطبررسیعنوانبامقالهاین
پرستاراناکثریتکهشدحاصلنتیجهاین.شدانجامکاریمختلفهایشیفت

ستگیهمبآزمون.دارندمطلوبیناخوابکیفیتصبحکاریشیفتویژهبه
شغلیسترساوخوابکیفیتکلنمرهمیانگینبینداریمعنیارتباطپیرسون

.اددنشان

1399
نسرین فدایی 

اقدم و همكاران 

سالمتانگی،ازخودبیگبرکاریشیفتدارمعنیتاثیربیانگرمطالعهنتایج
ای،خانوادهدرونهاینظارتای،خانوادهدرونارتباطاتاجتماعی،

رایشگزندگی،ازرضایتاجتماعی،سرمایهاجتماعی،پذیریانطباققدرت
بوددرصد99سطحدرآیندهبهامیدوطالقبه

1398 سمیرا حسمه و 
همكاران 

14عنوان با فونت ب تیتر شماره 
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12

یافته ها سال محققین

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

پرستاران.باشندمیپرستارانسالمتوخوابکیفیتبرایخطرعاملیکشبشیفت
مدیرانندکردبیانآنان.دارندبیشتریجسمیمشكالتوخواباختالالتشبشیفت

برایوکنندتوجهپرستارانسالمتوخوابکیفیتبرشیفتیکارتأثیربهبایدپرستاری
.ندکناصالحراچرخشیشیفتیکارسیستمپرستاران،شغلیسالمتبهبود

2021 Hui-ling Feng
رانشاهمكو

کاریکاملچرخهیکطولدرخوابرفتارازدقیقویژگییکارائهبامطالعهاین
درخوابوکرونوتیپبینرابطهدرک،شبوعصر،صبحهاینوبتشامل

اصولگرفتننظردرباوبخشدمیارتقاراچرخشیشیفتکارگران
کندمیپشتیبانیکاریهایبرنامهاجرایازکرونوبیولوژیكی

2021 Laura 
Kervezee

روزیبانهشساعتتنظیموخوابرویبرکمتریمخرباثراتثابتشیفتبرنامه
باساعته8هایشیفتبهنسبت(روزشبانه)ساعته12هایشیفتچرخش.دارد

.استهمراهپرستاراندرکمترخواباختالالت
2021

Valentina 
Alfonsi و

همكارانش 

14عنوان با فونت ب تیتر شماره 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Feng,+Hui-ling
https://www.frontiersin.org/people/u/645001


13

بهره وری 
سیركادین ت كیفیت زندگ

كاری

(مبتنی بر مرور ادبیات و پیشینه تحقیق) مدل اولیه تحقیق



مواد و روش کار 

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

كاربردیجنتاینظرازوتحلیلت-توصیفتهدفنظرازمطالعهنوع:مطالعهنوع

است

درمانتآموزشتهایبیمارستاندرشاغلپرستارانكلیه:پژوهشمکانوجامعه

قزوینپزشکتعلومدانشگاه

وازهاجكسبازپسنظرموردافرادكارمحلبهپژوهشگرمراجعهبا:كارروش

چاپهایبرگهپرسشنامه،تکمیلنحوهوپژوهشاهدافدربارهتوضیحاتارائه

.رفتگخواهدقرارتکمیلجهتشوندهپرسشاختیاردرمزبورپرسشنامهشده

ههمبهدهتپاسخازیافتناطمینانازپسووریآگردهاپرسشنامهسپس

.شدخواهدافزارنرمواردتحلیلجهتسواالت

14 14عنوان با فونت ب تیتر شماره 



:نمونه ها و روش نمونه گیری و فرمول نمونه گیری•

نمونه  و 5حداقل تعداد نمونه برای پژوهشهای مدلسازی معادالت ساختاری•

آیت  در این پژوهش 67با توجه به . نمونه به ازای هر آیت  مت باشد15حداكثر 

خواهد بود كه با توجه به محدود بودن 1005و 335تعداد نمونه عددی بین 

ا نمونه به ازای هر آیت  استفاده خواهد شد كه نهایت10جامعه آماری از تعداد 

نه سپس از طریق نمو. نمونه برای این پژوهش در نظر گرفته خواهد شد670

د نظر از گیری طبقه ای تعداد افراد هر طبقه تعیین و در داخل هر طبقه نمونه مور

تان های بیمارس. طریق نمونه گیری تصادفت سیستماتیک به دست خواهد آمد

، 93، 189، 81، 132بهمن به ترتیب 22رجایت، كوثر، بوعلت، قدس، والیت و 

. تعداد نمونه خواهند داشت25و 150

15



:  ابزار گردآوری داده ها و ویژگت های روانسنجت آن

پرسش نامه

.بخش میباشد4ابزار های مورد نیاز برای جمع آوری اطالعات شامل

ار، سن، جنس، تاهل،تحصیالت، ستابقه كت)بخش اول اطالعات دموگرافیک 

امل میباشد، بخش دوم تا چهارم به ترتیتب شت...(الگوی شیفت های كاری  و 

نامه بهتره پرسش نامه سیركادین ، پرسش نامه كیفیت زندگت كاری و پرسش

.  وری پرستاران مت باشد

16



در  ( CTI)ین  دسیركاپرسش نامه ست رنسخه فا( الف
1390-نت ایركار انوبت ر و كاروزشاغلین 

مستقلبعددوکهاستسوال11دارایپرسشنامهاین•
اینسواالت.می دهدپوششرا(سرزندگی-پذیریانعطاف)

-2هرگز،تقریبا-1)لیکرتاینقطه5مقیاسدرنامهپرسش
تنظیم(همیشهتقریبا-5معموال،-4اوقاتبعضی-3ندرت،به

.استشده
العهمط):استشدهسنجیدهپایاییورواییقبلیمطالعاتدر•

(جعفری
0/76کرونباخآلفایروش:پایایی•
0/94:محتواروایی•
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:  پرسش نامه كیفیت زندگت كاری ( ب

ـطتـوسّکهکاریزندگیکیفیتیپرسشنامهپژوهش،ایندر•
ومیبمـلـیوفرهنگیالگوهایمبنایبرهمکارانشونیریدهقان
بعد5پرسشنامهاین.گرفتقراراستفادهمورداستشدهسازی
وردیفروابط-مدیریتگیری،تصمیماستقالل:ازعبارتندکهدارد

.شغلارتقااحتمالومزایاو،حقوقکاریهایجنبه،حمایت
=2مخالف،کامالً=1)لیکرتاینقطه5مقیاسدرهاگزینه•

.شدهتنظیم(موافقکامال=5وموافق=4خنثی،=3مخالف،
ـراتنـظازاستـفـادهبامقیاساینمحتوایاعتباروصوریاعتبار•

)نـظـرموردحوزهکارشناسانوعلمیهیئتاعضایپرستاران،
گرفتهقرارتاییدمورد(1تا0/85محدودهدرمحتوااعتبارشاخص

نامهپرسشاینپایاییهمکارانشونیریدهقانهمچنین،.است
.اندنمودهگزارش0/91کرونباخآلفایضریبازاستفادهبارا
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:پرسش نامه بهره وری  (ج

کهوریبهرهیپـرسشنامهازوریبهـرهسنـجشجـهت•
ارانپرستدیدگـاهمبنایبرهمکارانشونیریدهقانتوسّط
این.شـداستفادهاستشدهسازیبومیوتدوینایرانی

کارایی،اثربخشی،بخش4دارایوداردگویه22پرسشنامه
.باشدمیبودنبیماردسترسدروتعهد

کامـالً =1)لیکـرتاینقـطه5مقیـاسدرهاگزینـه•
کامال=5وموافق4خنثی،=3مخالف،=2مخـالـف،

.اندشدهتـنـظـیـم(موافق
ضریبو1تا0/9بیننامهپرسشاینمحتوایاعتبارشاخص•

.استشدهگزارش0/84ابزاراینپایاییبرایکرونباخآلفای
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:آنالیز آماری 
معادالتمدلرفت،خواهدکاربهپژوهشایندرهادادهتحلیلجهتکهتکنیکیمهمترین

قاتتحقیدرتحلیلوتجزیهروشهایمناسب ترینوقویترینازیکی.است(SEM)ساختاری

ضوعات،موگونهاینماهیتزیرا.استمتغیرهچندتحلیلوتجزیهاجتماعیعلومورفتاریعلوم

یکباقلمستمتغیریکتنهابارهرکه)متغیریدوشیوةباراآنهانمی توانوبودهمتغیرهچند

.نمودتحلیل(می شودگرفتهنظردروابستهمتغیر

وSPSS23:شدخواهداستفادهزیرآماریافزارنرم2ازنیزپژوهشایننتایجبررسیبرای

AMOS ًنرم افزارازمعموالAMOS(ساختاریمعادالتمدل)علّیمدل هایآزمونبرای

.می شوداستفاده
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:های اجرایی طرح و روش حل مشكالتمحدودیت
:نامهپرسشتکمیلبرایپرستارانزمانیمحدودیت-1•
بهانیانسنیرویکمبوددلیلبهپرستارانویژهبهدرمانیپرسنل•

میلتکبهنسبتوبودهپرمشغلهغالبافعالیتها،حجمتناسب
مشکلاینحلبرایندارند،کهراالزمهدقتوعالقهپرسشنامه

تاردپذیصورتپرستارانباقبلیهایهماهنگیتاشودمیسعی
دباشنداشتهاختیاردرنامهپرسشتکمیلبرایکافیزمان

:پرستارانتوسطنامهپرسشتکمیلعدم-2•
استشدهگرفتهنظردراصلینمونهتعدادازریزشدرصددهمیزان•

ودنباستفادهغیرقابلوهانامهپرسشبودنناقصصورتدرکه
.نشودایجادنیازموردنمونهتعداددرخللیآنها
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:مالحظات اخالقت

ه منظور كسب مجوز از معاونت پژوهشت دانشگاه و هماهنگت با مسوولین بیمارستان های منتخب ب-1

اجرای پژوهش

كسب مجوز انجام پژوهش از كمیته اخالق دانشگاه-2

توضیح به نمونه های پژوهش درمورد هدف پژوهش،نحوه جمع آوری داده ها و اختیاری بودن -3

شركت در پژوهش و حق كناره گیری از پژوهش

هشگر به نام عدم اشاره پژو(پرسش نامه)محرمانه بودن كلیه اطالعات شركت كنندگان نزد پژوهشگر-4

افراد در تحلیل 

در اختیار گذاشتن نتایج پژوهش با مسوولین بیمارستان های مورد مطالعه-5

رعایت ضوابط معاونت وزارت بهداشت در اجرای پژوهش و چاپ نتایج آن-6
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