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Abstract
Background and Aim: Nursing is an important subset of the health care system to act in critical situations.
Military and civilian nurses are among the first to appear on the scene and provide services in the event of an
accident or disaster, and military nurses play a double role in times of crisis due to their special security dimension.
Assessing the capability and readiness of military nurses requires a local, accurate and reliable tool. The aim of
this study was to validate and localize the short form tool of the Ability and Readiness Index in military nurses in
Iran.
Methods: This research is a descriptive methodological study. In this study, permission was first obtained
from the original author to use the tool. Then the Readiness Estimate and Deploy Ability Index (READI) short
form tool was translated into Persian according to the International Quality of Life Assessment (IQOLA) protocol.
Face validity of this tool was performed using the opinions of Persian literature experts and 15 military nurses.
Then, with the help of 10 experts in the field of instrumentation, the content validity of the tool was calculated
quantitatively, and based on the announced opinions, the content validity index (CVI) and was determined.
Reliability was assessed by two methods of internal consistency (Cronbach's alpha) and test-retest, by calculating
the interclass correlation coefficient (ICC). Data analysis was performed using confirmatory factor analysis with
a sample size of 200 military nurses by convenience sampling method available with SPSS-22 and Lisrel 8.8.
Results: In the present study, the CVI in all items, were higher than the standard value (0.62) and (0.79),
respectively and all the items got the desired score. Also, the final version of the 40-item READI short form tool
with Cronbach's alpha coefficient of 0.949 and the intra-cluster correlation index for the whole tool had 0.92
reliability. The results of factor analysis of data showed that the Persian version of the tool has a 6-factor structure
(clinical nursing readiness, operational nursing readiness, life skills, psychosocial readiness, command and
administrative support, group identification, and solidarity). Based on the mentioned factors, the sum of items was
explained. These factors were confirmed by confirmatory factor analysis. (RAMSEA = 0.067, CFI = 0.97 and
IFI = 0.97). Estimation of standard factor loads in confirmatory factor analysis showed that this tool has an
acceptable fit in Iranian culture and has good structural validity.
Conclusion: According to the acceptable level of validity and reliability indicators, the Persian version of the
READI short form can be used as a comprehensive and reliable native tool to measure the level of readiness of
military nurses.
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زمینه و هدف :پرستاری از زیرمجموعههای مهم سیستم بهداشت و درمان برای اقدام در شرایط بحرانی است .پرستاران نظامی و
غیرنظامی جزو اولین کسانی هستند که در صورت بروز حادثه و بالیا در صحنه حاضر میشوند و به ارائه خدمات میپردازند و پرستاران نظامی به
دلیل بعد امنیتی خاص خود ،نقش مضاعف در مواقع بحران ایفا میکنند .بررسی میزان توانمندی و آمادگی پرستاران نظامی ،نیازمند ابزاری
دقیق و پایا است .پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و بومیسازی فرم کوتاه شاخص توانایی و آمادگی انجام مأموریت در پرستاران نظامی در
ایران انجام شد.
روشها :این پژوهش یک مطالعه توصیفی و روششناختی است .در این مطالعه ابتدا برای استفاده از ابزار از مولف اصلی آن اجازه گرفته
شد .سپس ابزار فرم کوتاه  READIمطابق پروتکل بینالمللی کیفیت زندگی )International Quality Of Life Assessment (IQOLA
به زبان فارسی ترجمه شد .روایی صوری ابزار فرم کوتاه  READIبا استفاده از نظرات کارشناسان ادبیات فارسی و  15پرستار نظامی انجام
شد .سپس به کمک  10نفر از متخصصان صاحبنظر در حوزه ابزارسازی ،اعتبار محتوایی ابزار با روش کمی و بر اساس نظرات اعالم شده،
شاخص روایی محتوایی ( )CVIمحاسبه گردید .پایایی با دو شیوه همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و آزمون-آزمون مجدد ،با محاسبه ضریب
همبستگی درون طبقهای ) (ICCبررسی شد .تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی با حجم نمونه  200پرستار نظامی به
روش نمونهگیری در دسترس با  SPSS-22و  Lisrel 8.8انجام شد.
یافتهها :در پژوهش حاضر شاخص روایی محتوایی ( ،)CVIدر تمامی گویهها ،از مقدار استاندارد ( )0/79باالتر بود و همه گویهها امتیاز
مطلوب را کسب نمودند .پایایی نسخه نهایی ابزار فرم کوتاه  40 READIگویهای با روش همسانی درونی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
 0/949و پایایی ثبات با شاخص همبستگی درون خوشهای برای کل ابزار  0/92از پایایی مطلوبی برخوردار بود .نتایج تحلیل عاملی تاییدی
نشان داد که نسخه فارسی ابزار ساختار  6عاملی (آمادگی پرستاری بالینی ،آمادگی پرستاری عملیاتی ،مهارتهای حفظ حیات ،آمادگی
فردیروانیاجتماعی ،فرماندهی و پشتیبانی اداری ،شناسایی و همبستگی گروهی) دارد .این عوامل به وسیله تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید
قرار گرفت CFI = 0/97 ،RAMSEA = 0/067( .و  .)IFI = 0/97تخمین بارهای عاملی استاندارد در تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که
این ابزار در فرهنگ ایرانی برازش قابل قبولی دارد و از رواییسازه مناسبی برخوردار است.
نتیجهگیری :با توجه به سطح قابل قبول شاخصهای روایی و پایایی ،نسخه فارسی فرم کوتاه  ،READIمیتواند به عنوان یک ابزار
بومی جامع و قابل اعتماد جهت اندازهگیری سطح آمادگی پرستاران نظامی مورد استفاده قرار گیرد.
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پرستاران جزء اولین کسانی هستند که پس از بروز حادثه در
محل حاضر میشوند .بنابراین ،باید بتوانند با استفاده از مهارت و
سرعت عمل خود مراقبتهای مورد نیاز را برای افراد آسیب دیده
فراهم کنند تا از تشدید مشکل و ایجاد عوارض در آنها جلوگیری
به عمل آورند ( .)1پرستاران نظامی به عنوان بزرگترین گروه حرفهای
در سازمانهای بهداشت و درمان نظامی ،در موقعیتهای بحرانی
در وضعیتی غیرقابل پیشبینی با منابع محدود در خط مقدم
پاسخگویی به بحران قرار دارند و سطح باالیی از استرس روحی و
روانی را تجربه میکنند و چنانچه آمادگی قبلی برای این شرایط را
نداشته باشند پیامدهای نامطلوبی را در حوزه سالمت به همراه
خواهد داشت .به عنوان مثال برای پرستاران نظامی عملیاتی ،تفکر
انتقادی ،صالحیت بالینی ،و داشتن دانش تریاژ نظامی مطالبات
اساسی است ( .)2آمادگی اصطالحی است که عموما برای توصیف
سطح آمادگی پرستاران در انجام مراقبت از بیمار هنگام جنگ و
ماموریتهای امدادی بالیا مورد استفاده قرار میگیرد .مجموع این
توانمندیها و دیگر خصوصیات و میزان آنها بیان کننده میزان
آمادگی پرستاران است ( .)3از لحاظ عملی ،برای آمادگی فردی
پرستاران نظامی شش بعد مشخص شده است .این حوزهها شامل
توانمندی پرستاری بالینی ،توانمندی پرستاری عملیاتی ،مهارتهای
نظامی و بقا ،آمادگی جسمانی و فیزیکی ،رهبری و پشتیبانی
اجرایی ،هویت و انسجام گروهی است ( .)4به نقل از ،Reineck
مهارت بالینی نظامی شامل ایدهها ،کارایی تکنیکی ،توانایی استفاده
از تکنیکهای پرستاری با تجهیزات مخصوص مأموریت ،مهارت
بررسی فیزیکی ،ذکاوت تصمیمگیری بالینی ،مهارتهای تریاژ و
تروما ،مهارت انعطافپذیری و توانایی انجام کار در نقشهای
غیرمتداول است (.)5
با توجه به این مطلب مهم که بررسی مهارت آمادگی ،همراه
با آموزش مداوم الگوی اساسی پرستاری نظامی است ( )6،7و
آمادگی همه سازمانها و کارکنان آنها قبل از بحرانها نیاز
هرجامعهای است ( ،)8،9وجود ابزاری برای سنجش آمادگی پرستاران
ضروری است تا در پرتو آن نیازهای آموزشی پرستاران مشخص
گردد (.)3،10،11
شاخص آمادگی و توانایی )Readiness Estimate (READI
 and Deploy Ability Indexبه عنوان یک ابزار طراحی شده
است تا سطح آمادگی پرستاران نظامی را برای انجام ماموریت
ارزیابی کند .ابزار  READIتوسط رینک برای ارائه برآورد آمادگی
فردی افسران پرستار ارتش ارائه شده است و برای ارزشیابی آمادگی
پرسنل حرفهای ارتش ایاالت متحده ( )PROFISاستفاده شده
است .فاز یک مطالعه کیفی بود که از سال  1996تا  1997انجام
شد و در تابستان سال  1999مرحله دوم تجزیه و تحلیل کمی نمونه
آزمایشی انجام شد ( .)12چارچوب اندازهگیری برای ابزار ساخته
شده  READIشامل شش بعد :آمادگی پرستاری بالینی ،آمادگی

پرستاری عملیاتی ،مهارتهای حفظ حیات ،آمادگی فردیروانی-
اجتماعی ،فرماندهی و پشتیبانی اداری ،شناسایی و همبستگی
گروهی میباشند (.)13
در گذشته سنجش توانمندی و آمادگی پرستاران با استفاده از
ابزار  READIانجام شده است که به چندین مورد از مطالعات
اشاره میشود .در بررسی میدانی توسط  ،)2001( Reineckابزار
 READIبا  63گویه در بین  93پرستار مورد مطالعه قرار گرفت
( .)13هدف از این مطالعه ساخت و بررسی خصوصیات روانسنجی
ابزاری برای تخمین سطح آمادگی فردی در بین پرستاران ارتش
ایاالت متحده بود ( .)13در مطالعهای  )2001( Collinsدر دانشگاه
بالتیمور مریلند آمریکا ،با کسب اجازه از ( Reineckسازنده ابزار)،
برای دریافت مدرک دکتری ،عنوان رساله خود را اختصاص ابزار
 READlبرای پرستاران نیروی هوایی قرار داد (Peter .)14
 )2001( Murdockبرای دریافت مدرک کارشناسیارشد پرستاری
از دانشگاه بایلور ارتش ایاالتمتحده عنوان پایاننامه خود را اجرای
ابزار  READIدر بین  188پرستار رسمی و  56پرستار غیر رسمی
در بین پرستاران فرماندهی بهداری منطقه اقیانوس اطلس شمالی
قرار داد ( .)15در مطالعهای Dremsa ،و همکاران ( ،)2006ویژگیهای
روانسنجی (روایی و پایایی) ابزار فرم کوتاه  READIچهل
گویهای را با  205نمونه پرستار نظامی برای پرستاران نیروی هوایی
منتشر کردند ( )2006( Rivers .)16برای دریافت مدرک کارشناسی
ارشد مطالعهای برای شناسایی آمادگی پرسنل پرستاری ارتش
ایاالتمتحده از نظر صالحیت پرستاری و آمادگی برای انجام
ماموریت با  131نفر از پرستاران با ابزار  READIانجام داد (.)17
در مطالعه انجام شده توسط  Wilmothو همکاران ()2007
شاخص برآورد آمادگی برای استقرار افراد در در بین  92نفر از
افسران پرستار ارتش با استفاده از ابزار  READIاندازهگیری شد
( .)18در مطالعه  Stevensonو همکاران ( )2007برای بررسی
میزان آمادگی پرستاران نیروی هوایی ایاالتمتحده از ابزار
 READIبا  41گویه استفاده شد .هدف این پژوهش بررسی روایی
و پایایی و استفاده از ابزار  READIاصالح شده و قرار دادن
اصالحاتی در آن برای بررسی توانایی انجام مأموریت و آمادگی
پرستاران بیهوشی نیروی هوایی در بین  105نفر از پرسنل بود
( Mithun .)19و همکاران ( )2020به بررسی تاثیر آموزش
پرستاران و پزشکان ارتش قبل از اعزام آنها پرداختند .اکثر
پرستاران و پزشکان از کیفیت آموزش خود راضی بودند و آنها
احساس اطمینان و آمادگی الزم برای ارائه مراقبتها را داشتند
( .)20جمالی و همکاران ( )2020با استفاده از ابزار جمعآوری دادهها
شاخص آمادگی و استقرار آمادگی ،مطالعهای با هدف ارزیابی میزان
آمادگی در برابر بالیای پرستاران در بیمارستانهای وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی گیالن در شهر رشت انجام دادند ( .)21در
مطالعه  Takayoو همکاران ( )2016با توجه به جنبههای فرهنگی
و مشخصه مهارتهای اجتماعی ژاپن ،نسخه اولیه ابزار READI
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با مشارکت  427نفر از پرستاران نظامی با  67گویه ساخته شد (.)22
سپس در مطالعهای دیگر توسط  )2017( Takayoشاخصهای
روایی و پایایی فرم کوتاه این ابزار با  37آیتم در بین  964نفر از
پرسنل در ژاپن بهصورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت (.)23
مطالعات مختلف حاکی از آن است که در طول سالیان گذشته،
بررسی آمادگی پرستاران نظامی برای انجام ماموریت ،بسیار حیاتی
و حائز اهمیت است و به یک چالش مهم تبدیل شده است .در ایران
فرم طوالنی ابزار  READIبا  100گویه برای بررسی میزان
آمادگی پرستاران نظامی بومیسازی شده است ( .)24،25اما با توجه
به محسنات فرم کوتاه اصالح شده که در نسخه فارسی دارای 40
گویه است ،بر روی یک نمونه جدید از پرستاران نظامی در ایران
برای سنجش مهارت و آمادگی آنها انجام شد .از محاسن ابزار فرم
کوتاه اصالح شده میتوان به مقرون به صرفه بودن (کمهزینه
بودن) ،سهولت تکمیل و شناسایی زمینهها و نقاط قوت پرستاران
نظامی با کنترل آگاهانه و حفظ و بهبود توانمندیهای پرستاران و
زمینههایی که شاید نیاز به توسعه بیشتر و بازآموزی داشته باشند،
اشاره کرد ( .)7،26،27بنابراین مطالعه حاضر با هدف اعتباریابی و
بومیسازی فرم کوتاه شاخص توانایی و آمادگی انجام مأموریت در
پرستاران نظامی در ایران انجام شد.

روشها

در رابطه فوق  neتعداد کارشناسانی است که به گزینه
«ضروری است» پاسخ دادهاند و  Nتعداد کل کارشناسان
شرکتکننده است .همچنین جهت تعیین شاخص روایی محتوا
( ،)Content Validity Index; CVIکه توسط والتز و باسل
)(Waltz & Bausellارائه شده است ،از معیار (مرتبط بودن)
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این مطالعه ،یک تحقیق توصیفی از نوع روششناختی است که
به منظور ارزیابی ویژگیهای روانسنجی ابزار فرم کوتاه READI
و بومیسازی ) (Cross Cultural Adaptationآن انجام شد.
ابتدا مکاتبات الزم با طراح ابزار جهت اخذ مجوز انجام گردید .در
مطالعه حاضر ترجمه و تطابق فرهنگی ابزار ،براساس روش بررسی
انجمن بینالمللی کیفیت زندگی انجام شد .ابتدا از روش پیشرو-
پسرو ) (Forward/Backwardبرای ترجمه استفاده شد .به
این صورت که ابتدا توسط دو نفر متخصص به فارسی برگردانده
شد و یک نسخه فارسی توسط تیم تحقیق تهیه گردید .سپس
نسخه ترجمه شده توسط دو نفر دیگر به طور مستقل به انگلیسی
برگردانده شد و یک نسخه از آن تهیه شد و باالخره نسخه انگلیسی
تهیه شده با نسخه اصلی مقایسه شده و نسخه نهایی توسط تیم
تحقیق تهیه شد و در نهایت با انجام اصالحات الزم و ویرایش
توسط کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،نسخه نهایی فارسی فرم
کوتاه شاخص توانایی و آمادگی انجام مأموریت در پرستاران نظامی
مورد تایید سازنده ابزار قرار گرفت و پژوهشگر با آن اقدام به نمونه -
گیری کرد.
روایيصوری :مقصود از روایی صوری آن است که وسیله
اندازهگیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد ،نه صفت
دیگری را و روایی صوری به این مطلب اشاره میکند که سؤالهای
آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازهگیری
آن تهیه شدهاند ( .)28در مطالعه حاضر برای تعیین رواییصوری از

روش کیفی استفاده شد .برای این منظور مقیاس در اختیار 15
پرستار نظامی قرار گرفت و از آنها درخواست شد تا نظرات خود
را درباره محتوا ،وضوح ،خوانا بودن ،درک آسان عبارات ابزار و
سهولت تکمیل مقیاس به شکل کیفی بیان کنند .سپس نقطه نظر
برخی پرستاران مراکز منتخب در مورد جمالت و سواالت ابزار،
جمعآوری شده و با در نظر گرفتن بازخورد آنها نسخه فارسی ابزار
تدوین شد تا در مراحل بعدی تحقیق (تعیین روایی و پایایی) مورد
استفاده قرار گیرد.
روایيمحتوا :روایی محتوا درجهای است که در آن ،محتوای
یک ابزار به اندازه کافی منعکسکننده ساختار مورد سنجش باشد
( .)29،30روایی محتوا بهطور معمول به چنین سؤاالتی پاسخ
میدهد که آیا ابزار طراحی شده همه جوانب مهم و اصلی مفهوم
مورد اندازهگیری را در بردارد؟ آیا سازههای ابزار همان چیزی را که
باید مورد توجه قرار گیرد را بررسی میکند؟ آیا اجزا و کلیت ابزار
قابل پذیرش متخصصان ذیربط میباشد؟ جهت تعیین رواییمحتوای
میتوان از دو روش کیفی و کمی روایی استفاده کرد ( .)31برای
تعیین روایی محتوا به شکل کیفی ،پرسشنامه در اختیار  10تن از
کارشناسان و متخصصین موضوع که از اعضای هیئتعلمی
دانشکده پرستاری سپاه و ارتش ،همچنین مدیران پرستاری با سابقه
کار مدیریتی و بالینی باال بودند ،قرار گرفت تا نظرات تخصصی
خود را پیرامون دستور رعایت دستور زبان و استفاده از کلمات
مناسب و قرارگیری گویهها در جای مناسب خود ،بیان نمایند تا در
مالحظات مربوط به حذف یا حفظ گویهها مد نظر قرار گیرد.
همچنین برای تعیین روایی محتوا به شکل کمی ،از متخصصان
درخواست شد جهت تعیین نسبت رواییمحتوا ( Content Validity
 )Ratio; CVRنسبت به ضرورت وجود هرگویه در پرسشنامه،
براساس طیف لیکرتی  3قسمتی (  .1ضروری است .2 ،مفید بوده
اما ضروری نیست و  .3ضروری نیست) نمرهدهی نمایند .بدین
ترتیب در این مرحله بر اساس جدول الوشه (،)Lawshe table
حداقل مقدار  CVRقابل قبول برای گویهها ،ارزش باالی 0/62
میباشد و مقدار  CVRمحاسبه شده باالتر از  0/7بهعنوان روایی
محتوایی عالی در نظر گرفته میشود که در پژوهش حاضر ،هیچ
یک از گویهها حذف نشد .فرمول محاسبه نسبت رواییمحتوایی
براساس روش الوشه در زیر آورده شده است:

 / 1180پیوسته و همکاران

برای هر یک از گویه ها استفاده شد .بدین منظور از  10نفر از
متخصصین حوزه ابزارسازی درخواست گردید که ارتباط گویههای
ابزار را در طیف لیکرتی  4قسمتی ( .1غیرمرتبط .2 ،مرتبط اما نیاز
به بازبینی اساسی .3 ،مرتبط اما نیاز به بازبینی جزئی و  .4کامال
مرتبط) ،تعیین نمایند .محاسبه شاخص رواییمحتوا برای هر گویه
که نمره  3و  4را کسب کردهاند با استفاده از فرمول ذیل انجام
پذیرفت.
تعداد متخصصینی که به گویه نمره  3و  4دادهاند
متخصصین کل تعداد

= CVI

که در آن؛  Nتعداد ارزیابان و  Aتعداد موافقتها در زمینه
مرتبط بودن است .سپس * Kبا استفاده از نسبت موافقت در باب
مرتبط بودن و یا بهعبارت دیگر  CVIگویه ها محاسبه میگردد:
I − CVI − Pc
1 − Pc

=∗K

مجله طب نظامي

دوره  ،24شماره  ،3خرداد 1401
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در پژوهش حاضر ،ارزشیابی بر اساس نمره کسب شده ،باالی
( 0/74عالی)( 0/60–0/74 ،خوب) و ( 0/40–0/59نسبتا خوب)،
صورت پذیرفت.
روایيسازه :رواییسازه عبارت است از میزان صحت ابزار در
اندازهگیری ساخت نظری یا ویژگی مورد نظر .رواییسازه به کفایت
ابزار برای اندازهگیری سازههای موجود میپردازد .برای بررسی
رواییسازه ،باید ساختار عاملی آزمون مورد ارزیابی قرار گیرد که
معروفترین روش برای تحلیل ساختار آزمون ،شیوه آماری تحلیل
عاملی است (.)33
در پژوهش حاضر ،برای بررسی رواییسازه از روش تحلیل
عوامل به روش تأییدی استفاده شد زیرا که قبال ابعاد سازه ابزار
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پذیرش گویهها بر اساس جدول  ،Lynnزمانیکه تعداد
متخصصان  10نفر باشد ،حداقل ارزش شاخص رواییمحتوا در
سطح  %5معناداری 0/79 ،میباشد و نمره باالتر از  0/79مناسب
تشخیص داده میشود ،نمره بین  0/70تا  0/79سؤالبرانگیز بوده
و به اصالح و بازنگری نیاز دارد و نمره کمتر از  0/70غیرقابل قبول
بوده و سبب حذف گویه میگردد که در این مرحله هم هیچ گویهای
از ابزار حذف نگردید ( .)32بعد از انجام شاخص رواییمحتوا،
محاسبه آماره اصالح شده کاپا (* )Kبه روش پیشنهادی  Politو
همکاران ،انجام شد .برای محاسبه * Kابتدا بایستی احتمال توافق
شانسی توسط فرمول زیر که جهت متغیرهای تصادفی دوجملهای
کاربرد دارد ،محاسبه گردد:

وجود داشته و اعتبارسنجی ابعاد و مولفههای ابزار  READIدر
ایران توسط سیرتینیر و همکاران ( )2017مورد تایید قرار گرفته
است که در این حالت تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی و تایید
ابعاد و مولفههای سازه بهکار میرود.
در تحلیل عاملی تعیین حداقل حجم نمونه الزم برای
گردآوری دادههای مربوط به مدلیابی معادالت ساختاری بسیار با
اهمیت است .در تحلیل عاملی تاییدی حداقل حجم نمونه براساس
عاملها تعیین میشود نه متغیرها .با وجود آنکه در مورد حجم
نمونه الزم برای تحلیل عاملی و مدلهای ساختاری توافق کلی
وجود ندارد اما بهزعم بسیار پژوهشگران حداقل حجم نمونه الزم
 200میباشد .اگر از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شود
حدود  20نمونه برای هر عامل (متغیر پنهان) الزم است .تعداد
نمونه در مطالعاتی که تحلیل عامل انجام میگیرد ،تعداد  10نمونه
به ازای هر عامل در بررسی روانسنجی یک ابزار تعیین میگردد
و پژوهشگران آماری و مدلسازی رویکردهای مختلفی برای تعیین
حجم نمونه مناسب پیشنهاد میدهند (.)34
در مطالعه حاضر 200 ،پرسشنامه توسط پرستاران نظامی
شاغل در مراکز درمانی نیروهای مسلح تکمیل و جمعآوری گردید.
پایایي :پایایی شاخصی برای ارزشیابی آزمونها و پرسشنامهها
اعم از آزمونهای غربالگری و تشخیصی و پرسشنامههای تحقیقاتی
میباشد .در این مرحله همسانی درونی و ثبات پرسشنامه ،مورد
بررسی قرار گرفت .در مطالعه حاضر پایایی ابزار با آلفای کرونباخ و
ثبات آن از روش آزمون-بازآزمون بررسی شد .در این رابطه ضریب
آلفای کرونباخ برای کل ابزار و هر حیطه محاسبه گردید .بدین
ترتیب که  30پرستار نظامی ابزار را در دو مرحله ،با فاصله زمانی
دو هفته تکمیل کردند .سپس برای تعیین ثبات درونی ،نمرات
کسب شده در این دو مرحله با استفاده از ضریب همبستگی
درونخوشهای ((Intraclass Correlation Coefficient; ICC
با هم مقایسه شدند.
جامعه آماری :جامعه پژوهش کلیه پرستاران رسمی شاغل
در بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح در تبریز و تهران بودند
و معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن مدارک دانشگاهی
پرستاری ،شاغل بودن در مراکز نظامی منتخب در قالب استخدام
رسمی قطعی ،تمایل داوطلبانه نسبت به شرکت در پژوهش بود.
نمونههای پژوهش بهصورت نمونهگیری در دسترس از محیط
پژوهش مشتمل بر بیمارستانهای امام علی(ع) نیرویزمینی و
بیمارستان شهید فکوری نیرویهوایی ارتش و بیمارستانهای
شهید محالتی تبریز انتخاب شدند و به دلیل کافی نبودن حجم
نمونهگیری در مراکز منتخب نظامی در تبریز ،نمونههای بعدی از
بیمارستانهای جماران و بقیه اهلل (عج) سپاه پاسداران در تهران
انتخاب شدند و  200پرستار نظامی که شرایط ورود به پژوهش را
داشتند ،در مطالعه مشارکت داشتند.
قابل توضیح است که نمونه های پژوهش حاضر ،همگی از
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پرستاران رسمی نظامی میباشند که در دانشگاههای علوم پزشکی
ارتش و سپاه پاسداران ،آموزش دیدهاند و این ابزار برای مراکز
درمانی ستاد کل نیروهای مسلح کاربرد دارد و ابزاری که برای
ارزیابی مراکز درمانی تابعه نیروهای مسلح در استانهای مختلف
مورد استفاده قرار میگیرد بایستی جامع شمول باشد .از سوی دیگر
پرستاران شاغل در مراکز درمانی نظامی از لحاظ صالحیت حرفهای
و شایستگی و کیفیت تسهیالت و تجهیزات و امکانات سازمانی ،از
شرایط یکسان و مشخص برخوردار هستند لذا ابزار مورد استفاده
یکسان کابرد دارد.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها :تحلیل دادهها با نرمافزار
آماری  SPSSنسخه  22و  Lisrel 8.8انجام شد و برای توصیف،
جمعآوری و طبقهبندی اطالعات بهدست آمده از آمار توصیفی
(میانگین ،انحراف استاندارد ،فراوانی و درصد) و برای تعیین پایایی،
از شیوه همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و ارزیابی
ثبات با روش آزمون-بازآزمون استفاده شد .بدین ترتیب که 30
پرستار نظامی ابزار را در دو مرحله ،با فاصله زمانی دو هفته تکمیل
کردند .سپس برای تعیین ثبات ،نمرات کسب شده در این دو مرحله
با استفاده از ضریب همبستگی درونخوشهای باهم مقایسه شدند.
در بررسی رواییسازه بارهای عاملی بهدست آمده از برازش
مدل ،مورد بررسی قرار گرفتند و برای ارزیابی مدل تحلیل عامل
تأییدی از مشخصههای Normed Chi-square (χ2/df),

مالحظات اخالقي :اخذ مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه
با کد اخالق  ،IR.BMSU.REC.1399.420مصوب مورخ
1399/7/21و کسب اجازه از مسئولین محترم مراکز درمانی ،بعد از
توضیح کامل اهداف پژوهش ،حق انتخاب در جهت قبول یا رد
مشارکت در مطالعه ،اطمینان از محرمانه بودن اطالعات فردی و
رازداری و امانتداری ،رعایت حقوق مؤلفین در استفاده از متون و
منابع چاپی و الکترونیکی و کلیه موازین مربوط به انتشار اثرات
علمی و پژوهشی از جمله مالحظات اخالقی بود که رعایت شد.
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در پژوهش حاضر 29( 58 ،درصد) پرستار زن و  71( 142درصد)
پرستار مرد مشارکت داشتند .میانگین ( )153/69و انحراف معیار
آمادگی کل ( )21/25بود 86 .درصد دارای مدرک کارشناسی و
 14درصد کارشناسیارشد پرستاری بودند و  84/5درصد آنها
نظامی و  15/5درصد کارمند بودند.
روایيصوری :در مطالعه حاضر برای این منظور ،پانزده
پرستار نظامی نظرات خود را به شکل کیفی بیان کردند .جمالت
و سواالت ،حاکی از وضوح ،سادگی و قابل فهم بودن ابزار بود .از

تعیین روایيسازه :تحلیل عاملی تاییدی به منظور تأیید
ساختار عاملی فرض شده ،سهم هر یک از متغیرها (گویهها) در
اندازهگیری مؤلفههای مورد نظر ،اطالعات جمعآوری شده با
استفاده از برنامه  Lisrel 8.8مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت
(جدول  .)2تمام بارهای عاملی بهدست آمده از برازش مدل ،باالتر
از  0/4و قابل قبول هستند که نمودار ساختار عاملی تاییدی برازش
شده ابزار در شکل  1نشان داده شده است .همچنین مقدار کمتر
از  0/08برای شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
)(RAMSEAنشاندهنده برازش مطلوب مدل بود (جدول .)3
در پژوهش حاضر برای ارزیابی مدل تحلیل عامل تأییدی از
مشخصههای  χ2/df, RMSEA, GFI, CFI, AGFIاستفاده
شد .جذر برآورد واریانس خطای تقریب (0/067 = )RMSEA
که مقدار قابل قبول کوچکتر از  0/08و نسبت کای اسکوئر (Chi-
 )Square/dfبه درجه آزادی =  2/8شد که مقدار قابل قبول
کوچکتر از  4است و سطح معنی داری (0/0000 = )P-Value
و شاخص برازندگی ( ،0/74 = )GFIکه مناسب بوده و شاخص
تعدیل شده برازندگی ) 0/71 = (AGFIو نیز شاخص برازندگی
تطبیقی ( 0/97 = )CFIبهدست آمد و شاخصهای دیگر برازش
از جمله شاخص برازش نسبی ( ،(RFIشاخص برازش افزایشی
) (IFIو شاخص برازش تطبیقی ) (CFIهمگی باالتر از 0/90
بودند ،که نشانگر برازش خوب مدل بودند و شاخصهای نیکویی
برازش مدل همگی در حد قابل قبولی قرار داشتند (جدول .)4
پایایي ابزار :بر اساس تحلیل دادهها ،پایایی ابزار با آلفای
کرونباخ برای کل نمونه ،برابر با  0/949و ثبات آن از طریق
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Root Mean Square Error of Approximation
(RMSEA), Goodness of fit index (GFI),
Comparative Fit Index (CFI), Adjusted goodness
) of fit index (AGFIاستفاده شد.

نقاط قوت مطالعه حاضر رعایت چهار گام اصلی توصیه شده طبق
منابع معتبر برای فرآیند برگردان و اطمینان از تطابق فرهنگی
مقیاسها است .نتایج مطالعه حاضر در این مرحله از فرآیند
اعتباریابی و بومیسازی ابزار ،نشان داد که ابزار فرم کوتاه
( )READIدارای روایی صوری مناسبی ،برای همه گویههای
آن ،در نسخه فارسی است و همه گویهها حفظ شدند.
روایيمحتوایي :در این مطالعه با توجه به تعداد  10نفر از
متخصصینی که گویههای این ابزار را مورد ارزیابی قرار دادند،
مقدار  CVRبرای تمام گویههای ابزار بیشتر از  0/62بود که در
خصوص ضرورت گویهها مقدار  Scale CVR/AVEنیز برابر
با  0/89گزارش شد و تمام گویهها از روایی محتوایی باالیی
برخوردار بودند .سپس شاخص روایی محتوی ( )CVIنیز محاسبه
شد که در باب مرتبط بودن گویهها مقدار Scale CVI/AVE
نیز برابر با  0/88گزارش شد .شاخص روایی محتوا اصالح شده
(* )Kاز  0/74تا  1گزارش شد که همه گویهها در سـطح عالی
بوده و حفظ شدند .جدول  1نشان دهنده  CVIو میزان *،K
ابزار فرم کوتاه  READIاست که نشان میدهد همه گویهها
امتیاز مطلوب را کسب نمودند.
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جدول .1-توصیف تحلیل کمی روایی محتوای خرده مقیاس ابزار آمادگی پرستاری

آمادگی پرستاری عملیاتی

آمادگی پرستاری بالینی

ابعاد آمادگي

ردیف

2

میزان مهارت شما در درک و شناخت تواناییهای هر سطح از سطوح مراقبتی ،در جهت تصمیمگیری،
اولویتبندی و رسیدگی به بیماران چقدر است؟
میزان آشنایی شما با قواعد حقوق بینالمللی بشردوستانه در خصوص مراقبت و پرستاری از مجروحین و
بیماران و گزارش مواردی که طبق قانون جرائم نیروهای مسلح ،تخلف محسوب میشوند ،چقدر است؟
میزان آمادگی شما در بهسازی و فراهم کردن بهداشت محیط چقدر است؟
میزان آمادگی شما در زمینۀ راهاندازی سامانه مراقبتی و درمانی پست امداد و برپایی چادرها و بیمارستان
صحرایی و تنظیم تجهیزات و سیستمهای پزشکی سیار چقدر است؟
میزان توانایی و مهارت شما در سازگاری با شرایط غیرمنتظره و غیرقابل پیشبینی مانند مراقبت از
بیماران در شرایط نامطلوب در پناهگاههای جنگی در صورت لزوم ،چقدر است؟
میزان مهارت شما در مراقبت پرستاری از بیماران آسیب دیده توسط سالحهای کشتارجمعی چقدر است؟
(منظور  ،سالحهای نامتقارن تروریست ها  NBC ،یا تسلیحات شیمیایی ،بیولوژیکی ،هسته ای است)
میزان آمادگی شما برای محافظت از خود و یا بیمارانتان در شرایط جنگی و بحران در صورت لزوم چقدر
است؟
میزان مهارت شما در انجام تکنیکهای پرستاری علی رغم داشتن پوششهای محافظتی محدود کننده
مانند ماسک ضدمواد شیمیایی و ضد رادیواکتیو ) (M40و لباسهای ویژه ایمنی نظامی ،چقدر است؟
میزان مهارت شما در فرآیندهای آلودگیزدایی مجروحینی که در معرض عوامل شیمیایی و بیولوژیکی
قرار گرفتهاند چقدر است؟
میزان مهارت شما در اجرای وظایف و مهارتهای خاص نظامی در شرایط نامطلوب و یا طوالنی مدت
میدانی مانند کمبود پرسنل در امدادرسانی ،چقدر است؟
میزان مهارت شما در آلودگیزدایی خود با استفاده از تجهیزات رفع آلودگی شخصی و پاکسازی
استاندارد چقدر است؟
میزان آشنایی شما با وضعیت و حقوق خود در هنگام اسارت توسط دشمن و نحوه رفتار با اسیران
جنگی ،طبق قرارداد ژنو ،چقدر است؟ (الزم به ذکر است قانون الحاق دولت ایران به قرارداد ژنو30،
آذرماه ،1334 ،به تصویب مجلس رسیده است)
میزان مهارت شما در استفاده از تجهیزات ارتباطاتی نظامی مانند بی سیم عملیاتی چقدر است؟
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میزان آمادگی شما در انجام اقداماتی که به هنگام اعالم انواع مخاطرات ،باید فورا انجام دهید ،چقدر
است؟
من اطمینان دارم که نظام حمایتی من (خانواده و دوستانم) تمام نیازهای روحی روانی و اجتماعی مرا
برطرف می کنند.
من اگر ماموریت و اعزام بروم ،مطمئنم که نظام حمایتی من (خانواده و دوستانم) ارتباطشان را با من
حفظ خواهند کرد.
من به توانایی خود در مدیریت استرس مرتبط با شغلم اطمینان دارم.
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من به توانایی خود در مدیریت استرس مربوط به خانوادهام اطمینان دارم.
من به توانایی خود در مدیریت استرس مرتبط با امور مالی اطمینان دارم.
من میدانم ،در صورت لزوم هنگام استقرار و اعزام به ماموریت ،چگونه به خدمات بهداشت روان
دسترسی پیدا کنم.
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مهارتهای رزم و حفظ حیات
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آمادگی فردی روانی اجتماعی
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میزان مهارت شما در احیا و جایگزینی مایعات بیمار دچار سوختگی چقدراست؟
میزان مهارت شما در جایگزینی و احیا با فرآورده های خونی چقدر است؟
میزان مهارت شما در مدیریت راههای هوایی چقدر است؟
میزان مهارت شما در سطح بندی و اجرای تریاژ بیماران چقدر است؟
شما چقدر در زمینۀ فرآیند امداد و انتقال و تخلیۀ مجروحین مهارت دارید؟
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میزان مهارت شما به عنوان یک پرستار ،در مواقع مراجعه مجروحین زیاد چقدر است؟
میزان مهارت شما در شرایط اورژانسی ،مانند مراقبت از بیماران با تشخیص ایست قلبی چقدر است؟
میزان مهارت شما در مراقبت از آسیبهای تهدید کنندۀ زندگی چقدر است؟
میزان مهارت شما در مراقبت از بیماران با آسیبهای متعدد چقدر است؟
شما در زمینۀ مراقبت از مجروحین آسیبهای ناشی از موشک و صدمات جنگی چقدر مهارت دارید؟
میزان مهارت شما در تشخیص بیمار پنوموتوراکس چقدر است؟
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شناسایی و همبستگی
گروهی

فرماندهی و پشتیبانی اداری
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من معتقدم که در ماموریت ،به قوانین و مقررات و انضباط خاص نظامی ،نیاز واقعی وجود دارد.
من فکر میکنم پرسنل بتوانند کار فرماندهی که مسئولیتپذیری ندارد و اصل رهبری را رعایت نمیکند،
را انجام دهند و نقص عملکرد فرماندهی را جبران کنند .لذا چنین کارکنانی را بشناسید و به رفاه آنها
توجه نمایید.
من معتقدم که در اعزام و ماموریت میتوانم بدون آموزش مرتبط ،عملکرد موفقی داشته باشم.
من معتقدم که قبل از اعزام ،آموزش کافی برای ماموریت ،برایم فراهم خواهد شد.
اگر فرمانده تیم اعزامی نتواند به موقع مرا از اطالعات مربوطه ،آگاه سازد ،من باز هم میتوانم عملکرد
موفقی داشته باشم.
من در ماموریت ،توانایی تحمل خوابگاههای شلوغ ،مشترک و سازگاری با افراد ،با رتبههای مختلف را دارم.
شناخت و درک ماموریت ،رسالت و ارزشهای یگان عملیاتی ،در توانمندی و عملکرد موفقیت آمیز من،
مهم است.
من معتقدم در صورت لزوم در ماموریت و موقعیت اعزامی ،میتوانم به عنوان رهبر گروه عمل کنم.
برایم مهم و ضروری است که در ماموریت روابط کاری موفقی در یگان عملیاتی با اعضای خود داشته باشم.
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تعداد پاسخگویان در محاسبه  ،10 :CVIنمره قابلقبول  :CVIباالتر از  ،0/79میزان * 0/6 :Kتا  0/74خوب ،میزان * Kباالتر از  0/74عالی
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شکل .1-تخمین بارهای عاملی استاندارد در تحلیل عاملی تأییدی .عامل  :F1آمادگی پرستاری بالینی 10 ،گویه؛ عامل  :F2آمادگی پرستاری عملیاتی 7 ،گویه؛ عامل :F3
مهارتهای حفظ حیات 8 ،گویه؛ عامل  :F4آمادگی روانیاجتماعی 6 ،گویه؛ عامل  :F5فرماندهی و پشتیبانی اداری 5 ،گویه؛ عامل  :F6شناسایی و همبستگیگروهی 4 ،گویه.
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 آستانه مورد پذیرش برازش مدل تحلیل عامل تأییدی.3-جدول
بازه قابل قبول

)شاخص برازش (نام کامل

<0/05
0/08 < RMSEA : خوب
0/1  تا0/08 < RMSEA : متوسط
0/1 < RMSEA : ضعیف
>0/1
<0/5
<0/5
<0/05
<0/9
<0/8
<0/9
<0/9
<0/9
<0/9
<0/9
5 <  و قابل قبول3 < خوب

)P-value( 2χ Chi-squared P-value
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation)

SRMR (Standardized Root Mean Square Residual )
PNFI (Parsimonious Normed Fit Index)
PCFI (Parsimonious Comparative Fit Index)
PCLOSE (for close fit of the population RMSEA)
NFI (Normed Fit Index)
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index)
)GFI( Goodness of Fit Index
)RFI( Fit Index Relative
)IFI( Index Tucker-Lewis
)TLI( Fit Index Relative
)CFI( Comparative of Fit Index
(Minimum Discrepancy Function by Degrees of Freedom divided)
CMIN/DF

 نتایج شاخصهای برازش حاصل از مدل تحلیل عاملی تاییدی.4-جدول
725

Degrees of Freedom

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square

1363/66
0/067
0/061 ؛0/072
0/92
0/96
0/86
0/97
0/97
0/92
0/064
0/74
0/71

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
90 Percent Confidence Interval for RMSEA
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Normed Fit Index (NFI)
Non-Normed Fit Index (NNFI)
Parsimony Normed Fit Index (PNFI)
Comparative Fit Index (CFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Relative Fit Index (RFI)
Standardized RMR
Goodness of Fit Index (GFI)
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)

 پایایی درونی و بیرونی مقیاس ابزار بومیشده در ایران.5-جدول
CI (%95)

ICC*

α

Mean (SD)

تعداد گویه

نام عامل

0/88 – 0/97

0/942

0/850

38/94 )10/18(

10

A

0/85 – 0/96

0/929

0/780

19/9 )8/94(

7

B

0/83 – 0/96

0/919

0/811

22/1 )6/69(

8

C

0/76 – 0/94

0/887

0/748

16/9 )5/28(

6

D

0/61 – 0/91

0/816

0/728

14/2 )5/23(

5

E

0/77 – 0/95

0/894

0/716

13/1 )4/08(

4

F

0/84 – 0/96

0/926

0/949

113/2 )29/34(

40

کل مقیاس

 پایایی درونی و بیرونی، به تفکیک گویهها،کرونباخ در کل نمونه
 نشان5  میزان همبستگی درونخوشهای ابزار در جدول،مقیاس
.داده شده است

 آلفای کرونباخ.) بهدست آمدICC = 0/926( بازآزمون-آزمون
 به،گویهها بیانگر همسانی درونی رضایتبخش در کل نمونه
 ضریب پایایی آلفای.تفکیک گویه در عاملهای استخراج شده بود
1401  خرداد،3  شماره،24 دوره
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مطالعه حاضر با هدف اعتباریابی و بومیسازی ابزار فرم کوتاه
 READIبهعنوان ابزاری برای بررسی و سنجش میزان توانمندی
و آمادگیها ی پرستاران نظامی در ماموریت انجام شد .پر واضح
است که پرستاری همواره بهعنوان یک رشته بالینی پویا در حال
توسعه میباشد .پرستاران از اولین افرادی هستند در مواقع بحرانی
در صحنه حاضر میشوند .هر عضو از جامعه پرستاری باید خود را
در قبال بحران یا پدیدههای آسیب رساننده اجتماعی مسئول بداند
( .)35،36فعالیتهای مدیریت بحران در چهار مرحله پیشگیری،
آمادگی ،مقابله و بازسازی دستهبندی شده است .مرحله آمادگی
شامل اقداماتی میشود که قبل از بحران برای افزایش توانمندی
افراد در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران و کاهش خطر و
عوارض بحران و بالیا اجرا میشود .همچنین آمادگی شامل جمعآوری
اطالعات ،پژوهش ،برنامهریزی ،ایجاد ساختارهای مناسب ،آموزش،
تأمین منابع ،تمرین ،مانور و کلیه عملیات و اقداماتی است که افراد
و یا سازمانها را قادر به انجام عکسالعمل سریع و کارآمد در مواقع
بروز بحرانها مینماید ( .)37ارتقای آمادگیهای حرفهای پرستاران
نظامی در این مرحله ،زمینهساز افزایش توانمندی آنها و انجام
بهتر مأموریتهای محوله است ( .)2ضروری است بهطور مداوم
نیازمندیهای پرسنل در خصوص کسب دانش و آمادگی و توانمندی
پرستاران ،به منظور پاسخگویی به حوادث فاجعهآمیز مورد بازنگری
قرار گیرد ( .)38مطالعات زیادی در زمینه آمادگی و توانمندی
پرستاران انجام گرفته است .الزمه انجام صحیح این مطالعات در
اختیار داشتن ابزارها و یا مقیاسهای معتبر و پایا شامل پرسشنامه
های استاندارد است .لذا طراحی ،تدوین و روانسنجی یک ابزار برای
ارزیابی میزان توانمندی و آمادگی انجام ماموریت در پرستاران
نظامی در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است .بنابراین،
پژوهش حاضر به عنوان یک پژوهش روششناختی ،با هدف
بومیسازی و ترجمه ابزار فرم کوتاه  READIبه زبان فارسی و
همچنین تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی ابزار مذکور در ایران
انجام گرفت.
نوربک ( )1985پیشنهاد میکند که حداقل چهار استاندارد
ضروری برای بررسی یک ابزار برای استفاده در پژوهش وجود دارد.
این استانداردها شامل ( .1حداقل یک نوع از اعتبار محتوا .2 ،یک
نوع از اعتبار سازه و  .3دو نوع از بررسی ثبات همچون همسانی
درونی و آزمون -بازآزمون) میباشد .در پژوهش حاضر ،ترجمه ابزار
با پیروی از اصول ترجمه و توجه به فرآیند صحیح آن و دقت در
تطابق فرهنگی معانی صورت پذیرفت.
از نقاط قوت مطالعه حاضر رعایت  4گام اصلی توصیه شده
طبق منابع معتبر برای فرآیند برگردان و اطمینان از تطابق فرهنگی
مقیاسها است.
جهت تعیین روایی صوری به روش کیفی 15 ،پرستار نظامی
نظرات خود را درباره محتوا ،وضوح ،خوانا بودن ،سادگی و سهولت

تکمیل پرسشنامه بیان کردند و بازخورد آنها مد نظر قرار گرفت.
روایی محتوا بر اساس قضاوت افراد متخصص در حیطه طراحی
ابزار و دیگر متخصصان مرتبط به دو روش کیفی و کمی انجام شد.
در بررسی کمی روایی محتوا ،ایندکس روایی محتوا اصالح شده
* Kکل گویهها باالتر از  0/74گزارش گردید که در سطح عالی
بوده و حفظ شدند .در پایان این مرحله از تعیین رواییصوری و
محتوا ،هیچ سوالی حذف نشد و برخی از گویهها که در بخش
بررسی کیفی از نظر مشارکتکنندگان وضوح کافی را نداشتند ،با
نظر تیم تحقیق و کمک متخصص ادبیات فارسی ،از نظر قابل فهم
و روان بودن ویرایش گردید .ابزار نهایی در این مرحله مشتمل بر
 40گویه آماده گردید ( .)39مطالعه حاضر نشان داد که در نسخه
فارسی نیز ،ابزار فرم کوتاه  READIبرای همه گویههای آن
دارای نسبت روایی محتوایی بسیار باالیی است و شاخص روایی
محتوایی آن نیز برای همه گویهها از حد قابل قبول ،بیشتر بود که
در مقایسه با مطالعه جمالی و همکاران ( )2020و بدریا و همکاران
( ،)2017دارای روایی محتوایی مناسبی است (.)40،41
در بررسی روایی محتوا در مطالعه  )2007( Devineدر کانادا
توضیحی درباره دالیل گروه برای اعالم نمرات پایین ذکر نشده
است ،با این حال تفاوت فرهنگی دو کشور ،تعداد کم افراد گروه
خبرگان با توجه به تعداد پیشنهادی حداقل هشت نفر ،عدم تبیین کافی
احتمالی خصوصیات سازه و راهنمای انجام کار برای گروه خبرگان،
انتخاب صرف اعضا از میان گروه هدف (پرستاران نظامی) و عدم استفاده
از اساتید پرستاری و متخصصان ابزارسازی و تورش را میتوان از
دالیل کسب نمرات پایین و حذف گویههای ابزار برشمرد (.)29
در مطالعهای با عنوان ساخت ابزار  READIکه توسط
 Reineckو همکاران ( )2001در آمریکا انجام شد ،میانگین نمره
کسبشده گویهها در بررسی روایی محتوا یا  S-CVI/Avgدر
مقیاس چهار نمرهای ،مقدار  ،)13( 0/9در مطالعه )42( Devine
مقدار  0/87و در مطالعه حاضر  0/94بهدست آمده که همگی در
یک راستا قرار دارند و نتایج پژوهش حاضر نشان داد که همسو با
مطالعات گذشته است (.)43
با توجه به بررسی مقاالت مرتبط و پژوهشهای مشابه و
شناسایی نقاط ضعف مطالعات انجام شده و مرتفع کردن آنها باعث
بهبود روایی محتوا در مقاله حاضر شد .همچنین طبق نتایج بهدست
آمده از بررسی روایی محتوایی ابزار ،مطالعه حاضر در کل بیانگر روا
بودن ابزار از نظر صاحبنظران بود و نمرات مربوط به شاخص
روایی محتوا (مربوط بودن) قابل قبول بود و نتایج مطالعه حاضر
نشان داد که ابزار فرم کوتاه ( )READIدارای شاخص روایی
محتوایی مناسب ،برای همه گویههای آن ،در نسخه فارسی ابزار
است و از نظر متخصصان صاحبنظر ،این ابزار میتواند به خوبی
میزان آمادگی پرستاران نظامی را مورد سنجش قرار دهد .همانطور
که گفته شد در پژوهش حاضر ،به منظور بررسی تعیین رواییسازه
به دلیل وجود ابعاد مشخص و اعتباریابی شده ابزار  READIدر
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ایران از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید .سطح معناداری
برای کل ابزار و شش حیطه آن  P< 0.001بود .حیطه آمادگی و
شایستگی بالینی پرستاری در فاصله اطمینان  0/88تا  0/97مقدار
 ،0/94حیطه آمادگی و شایستگی پرستاری عملیاتی در فاصله
اطمینان  0/85تا  0/96مقدار  ،0/92حیطه مهارتهای رزم و حفظ
حیات در فاصله اطمینان  0/83تا  0/96مقدار  ،0/91حیطه آمادگی
جسمانی روانی اجتماعی در فاصله اطمینان  0/76تا  0/94مقدار
 ،0/88حیطه پشتیبانی مدیریت و فرماندهی در فاصله اطمینان
 0/61تا  0/91مقدار  ،0/81حیطه شناسایی و همبستگی گروهی
در فاصله اطمینان  0/77تا  0/56مقدار  0/89و کل ابزار در فاصله
اطمینان  0/84تا  0/96مقدار  0/92را بهدست آورد که با سطح
معنیداری در حیطههای مطالعه تاکایو و همکاران ( )2016در یک
راستا قرار دارد ( .)22،44وجود پایایی برای ابزار اگر چه یک شرط
الزم است اما کافی نیست ،با این وجود یکی از مهمترین معیارهایی
است که کیفیت ابزار را نشان میدهد .لذا برای ابزارهایی که دارای
چندین عامل و زیر مقیاس است محقق باید اطمینان حاصل نماید
که عبارات موجود در یک زیر مقیاس دارای همسانی درونی است
و خصوصیات مشابهی را میسنجد ( .)45برای اندازهگیری این نوع
پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار آلفایکرونباخ برای حیطه
آمادگی و شایستگی بالینی پرستاری  ،0/85حیطه آمادگی و
شایستگی پرستاری عملیاتی  ،0/78حیطه مهارتهای رزم و حفظ

حیات  ،0/81حیطه آمادگی جسمانی روانی اجتماعی  ،0/74حیطه
پشتیبانی مدیریت  ،0/72حیطه شناسایی و همبستگی گروهی
 0/71و برای کل ابزار  0/94محاسبه شد و در مقایسه با نمونه
انگلیسی در مطالعه  Politو همکاران ( )2016و مطالعه Takayo
و همکاران که مقادیر بهدست آمده به ترتیب برابر  0/7و  0/9است،
نشاندهنده ثبات درونی مطلوب ابزار فرم کوتاه  READIاست
( .)22،46همچنین در پژوهش حاضر روش آزمون-بازآزمون یا
آزمون مجدد که در زمانهای مختلف با فاصله حداقل  2هفتهای
و تحت شرایط یکسان در مورد افراد معین انجام میشود ،برای
ارزیابی ثبات ابزار اندازهگیری با محاسبه ضریب همبستگی درون
خوشهای استفاده شد .میزان شاخص همبستگی درون خوشهای
بهدست آمده نشاندهنده تکرارپذیری خیلی باال میباشد.
ICCبرای این ابزار عدد  0/92بود که همسو با مطالعات متعددی
از قبیل مطالعه  Yahiaو همکاران ( )47و  Kevinو همکاران
( )48است که به ترتیب  0/96و  0/92بوده است.
جدول  6پایایی هر شش عامل ابزار  READIدر مطالعات
گذشته را نشان میدهد و نتایج پژوهشهای انجام شده در جدول
ذیل با این ابزار ،در راستای نتایج بهدست آمده در پژوهش کنونی
است و به نظر میرسد مقدار کم آلفای کرونباخ در مطالعات Willmoth
( )2007و  )2009( Devineبه دلیل کافی نبودن حجم نمونهگیری
است.

کشور -پژوهشگر  -سال

ایاالت متحده  Reink -و همکاران 2001 -
ایاالت متحده  Dremsa -و همکاران 2004 -
ایاالت متحده  Dremsa -و همکاران 2006 -
ایاالت متحده  Rivers -و همکاران 2006 -
ایاالت متحده  Willmoth -و همکاران 2007 -
کره جنوبی 2008 - Goung -
کانادا 2009 - Devine -
کره جنوبی  Goung -و همکاران 2009 -
ژاپن  Takayo -و همکاران 2016 -
ژاپن  Takayo -و همکاران 2017 -
ایران  -سیرتی نیر و همکاران 2017 -
ایران  -سیرتی نیر و همکاران 2022 -

مجله طب نظامي
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 0/72تا 0/94
 0/8تا 0/96
 0/7تا 0/94
 0/74تا 0/92
 0/27تا 0/97
 0/8تا 0/93
 0/4تا 0/96
 0/78تا 0/93
 0/7تا 0/96
 0/83تا 0/93
 0/83تا 0/95
 0/71تا 0/85

در ساعات مراجعه ،به دفعات مختلف برای تکمیل پرسشنامهها
مراجعه شد .همچنین نمونهگیری در دوران اپیدمی و اوج شیوع
بیماری کرونا و در کشیکها و در طول خدمات پرستاری تکمیل
گردید که خستگی زیاد ناشی از ارائه خدمات پرستاری با وجود
استرس زیاد و همچنین وضعیت روحی و روانی و عدم توجه و
تمرکز کافی پرستاران و عوامل فیزیکی و استرسزا ممکن بود به
عنوان یک محدودیت ،پاسخهای مطالعه را تحت تأثیر قرار دهند و
علیرغم انجام تمام تالشهای پژوهشگر برای ارائه واضح و روشن
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محدودیتهای مطالعه
از محدودیتهای این مطالعه تعداد باالی نمونههای الزم و
دسترسی محدود به نمونههای مورد نیاز بود که به دلیل کافی نبودن
حجم نمونهگیری در منطقه جغرافیایی پژوهشگر در مراکز منتخب
نظامی در تبریز ،نمونههای بعدی از تهران انتخاب شدند .از طرفی
با توجه به اینکه انتخاب نمونهها میبایست صرفاً از پرستاران
نظامی رسمی شاغل در نیروهای مسلح انجام میگرفت و با توجه
به شیفتی بودن زمان کاری پرستاران و عدم حضور تمامی پرسنل

حجم نمونه
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مقدار آلفای کرونباخ
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گویهها و دستورالعملها ،در برخی گویهها دچار سوء تعبیر و برداشت
نادرست میشد که با راهنمایی پژوهشگر سوء تعبیرها مرتفع گردید.
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از آنجایی که ایران دارای موقعیت جغرافیایی حساس و همچنین
حادثهخیز میباشد ،سنجش میزان توانایی و آمادگی پرستاران
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بیانکننده ویژگیهای روانسنجی بسیار مطلوب آن همانند نسخه
اصلی است .توان باالی این ابزار در اندازهگیری و سنجش آمادگی
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زندگی پرستاران نظامی الزم و ضروری است و این ابزار پرستار را
قادر میسازد تا سطوح آمادگی فردی خود را برای بالیای آینده
شناسایی و ارزیابی و برای توسعه برنامههای آموزشی آتی به کار
برد.
در مطالعه حاضر ،ترجمه و بومیسازی ابزار فرم کوتاه
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