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 یابی ابزارمفهوم حضورگرایی در پرستاری: طراحی و اعتبارتبیین 

 

 چکیده

باشد که علی رغم وضعیت نه چندان مناسب )بیماری، مفهوم حضورگرایی بیانگر کارکنانی می مقدمه و هدف:

شوند. پیچیده بودن مفهوم نامناسب، خستگی مفرط و..( در محل کارشان حاضر می انیوضعیت رو

ی یک تعریف واحد و همگانی از ی بودن این مفهوم و گستردگی آن منجر به عدم ارایهحضورگرایی، چند بعد

گیری حضورگرایی هریک توام با کارگرفته شده به منظور اندازههای بهآن شده است. از سوی دیگر، ابزار

ازند؛ پردگیری ناقص مفهوم حضورگرایی در کارکنان جمعیت عمومی مینواقصی هستند و تنها به اندازه

ها، جمعیتی که ابزار در آن گیرد و در اکثر این ابزارگیری قرار نمیکه مفهوم حضورگرایی مورد اندازهطوریبه

. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تبیین مفهوم متفاوت از جمعیتی پرستاری استساخته شده است 

 وم، انجام شد. حضورگرایی در پرستاری و طراحی و اعتباریابی ابزار خاص این مفه

ی نخست آن، یک ی حاضر یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی بود که در مرحلهمطالعه روش کار:

 و عرصه در کار ی نظری،ی الگوی تحلیل مفهوم هیبرید )مرحلهگانهی کیفی بر اساس مراحل سهمطالعه

 Pubmed ،Webشامل سی و انگلیسی های معتبر فارپایگاه داده نظری، مرحله نهایی( انجام شد. درتحلیل 

of Science ،Proquest ،EBSCO ،Scopus ،OVID ،Cochrane Library،PsycINFO  ،Google 

Scholar ،SID  وIranmedex ،23 ،نفر از پرستاران 17 با مورد جستجو قرار گرفت. در مرحله کار در عرصه 

 کلمه روز همان در و ضبط هامصاحبه ؛ متنگرفت، دو مصاحبه صورت هاآننفر از  6که با  انجام شدمصاحبه 

 بر مبنی جامع تعریف نهایی، یک تحلیل استفاده شد. در مرحله تحقیق، اصلی داده به عنوان و تایپ کلمه به

ی نظری با استفاده از روش تحلیل محتوای متنی ها در مرحلهقبل، ارایه گردید. تجزیه و تحلیل داده مراحل

 جیبر اساس نتا پس از آندادی انجام شد. ر عرصه به کمک روش تحلیل محتوای قراری کار دو در مرحله

انجام ، ابزار سنجش میزان حضورگرایی در پرستاران یابیاعتبار به تدوین و سپس، یفیحاصل از مرحله ک

ها یهگو از یاموعه، مجی اول مطالعه تبیین شده بودندی مفهوم که در مرحلههاویژگی، بدین ترتیب که. شد

 نیچن، محتوا و سازه و همیصور ییبا استفاده از روا ابزار یاعتبارسنج یهایژگی، وپس از آن .استخراج شد

 قرار گرفت. یو ثبات مورد بررس یدرون یهمسان یهابا روش ییایپا

رفتاری -ی پرستاری، پرستارِ بی پرستار و نظام روانیی نخست مطالعه، طبقات ماهیت حرفهدر مرحله نتایج:

پرستار به عنوان پیشایندهای مفهوم حضورگرایی شناسایی شدند؛ همچنین طبقات تنیدگی در فعل مراقبت، 

تنیدگی در فاعل مراقبت و تنیدگی در بستر مراقبت به عنوان پیامد مفهوم و هریک از طبقات حضور ناقص 

. شدلی حضورگرایی استخراج های اصعنوان ویژگیشناختی، حضور ناقص عاطفی و حضور ناقص حرکتی به



ی دوم مطالعه مورد استفاده در مرحله هاتشکیل استخر گویهمنظور ها، بهپس از آن، هریک از این ویژگی

ی قبل، پرداخته های تولید شده در مرحلهیابی گویهی سوم مطالعه، به اعتبارو سپس در مرحله قرار گرفت

و سه بُعد )حضور ناقص شناختی، حضور ناقص عاطفی و حضور  گویه 17. در پایان مطالعه، ابزاری با شد

یابی مطلوب برخوردار بود. بدین ترتیب که ابزار مورد نظر های اعتبارناقص حرکتی( تولید شد که از ویژگی

درصد از واریانس کل را تبیین کند. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ و مک دونالد امگا به  375/56قادر بود 

گزارش شد 972/0( نیز برای کل ابزار ICCای )ضریب همبستگی درون خوشهبود.  815/0و  881/0ترتیب 

 برخوردار بود.  987/0تا  941/0درصد  95ی اطمینان که از فاصله

ی حاضر، برای حضور مطلوب و ایده آل، حضور شناختی، حضور عاطفی و مبتنی بر نتایج مطالعه گیری:نتیجه

طور ناقص برآورده ر کامل برآورده شوند و در صورتی که هریک از این سه حضور بهطوحضور حرکتی باید به

را مستعد  پرستار ی پرستاری است کهحرفه ماهیتافتد. همچنین، از یک سو، شوند، حضورگرایی اتفاق می

و را رفتاری و بی پرستار ماندنِ پرستار است که حضور ا-کند و از سوی دیگر، نظام روانیحضورگرایی می

سازد. در نهایت، مراقبت ارائه شده )فعل مراقبت( توسط پرستار )فاعل مراقبت( در سازمان نامتعادل می

عالوه بر آن، به کمک ابزار طراحی شده در این مطالعه  شود.)بستر مراقبت( به چالش کشیده می درمانی

ی اعتباریابی مطلوب هاویژگی امکان سنجش میزان حضورگرایی در پرستاران از طریق یک ابزار که دارای

این مطالعه ضمن تبیین مفهوم حضورگرایی در پرستاری، مدیران سالمت را یاری است، فراهم گردید. 

سازد، آگاهی یابند. ی بروز حضورگرایی در پرستاران را فراهم میچه زمینهکند تا در خصوص آنمی

ی طراحی یک نظام سنجش حضورگرایی وان زمینهتهمچنین، به کمک ابزار ساخته شده در این مطالعه، می

 در پرستاران ایران را فراهم ساخت. 

  های روانسنجیحضورگرایی؛ پرستاری؛ مطالعه کیفی؛ ویژگیکلمات کلیدی: 
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Exploring the Concept of Presenteeism in Nursing: Scale Development and 

Validation 

 

Background & Aim: The concept of presenteeism refers to employees who are present at 

their workplace despite their not good condition (illness, poor mental state, extreme fatigue, 

etc.). The complexity of the concept of presenteeism, the multidimensionality of this concept, 

and its breadth have led to the failure to provide a single and universal definition. Moreover, 

the tools used to measure presenteeism are flawed and by these tools, the concept of 

presenteeism is measured in the staff of the general population; In a way that, the essence of 

the concept is not measured, and the population in which the tool is made is different from 

the nursing population. Accordingly, the present study was conducted to explore the concept 

of prsenteeism in nursing and design and validate the specific tools of this concept. 

Methods: The present study was an exploratory sequential mixed study. At the first stage, a 

qualitative study was conducted based on the three phases of the hybrid concept analysis 

model (theoretical phase, field work, and final analysis). In the theoretical phase, valid 

Persian and English databases including Pubmed, Web of Science, Proquest, EBSCO, 

Scopus, OVID, Cochrane Library, PsycINFO, Google Scholar, SID, and Iranmedex were 

searched. In the fieldwork phase, In the field work phase, 23 interviews were conducted with 

17 nurses and 6 of them were interviewed twice. Interviews were audio-recorded and 

transcribed verbatim on the same day and used as the main research data. In the final analysis 

phase, a comprehensive definition based on the previous steps was presented. Data analysis 

was performed in the theoretical phase using the textual content analysis method and in the 

field work phase using the conventional content analysis method. Then, based on the results 

of the qualitative stage, the quantitative stage of the study was conducted to design and 

validate an instrument for measuring presenteeism in nurses. To this end, based on the 

attributes of the concept, a set of items was extracted. Then, the psychometric properties of 

the instrument were examined using face validity, content validity, construct validity, internal 

consistency, and stability methods. 

Findings: In the first stage of the study, the categories of “nursing professional nature”, “the 

nurse without a nurse” and “psycho-behavioral system of the nurse” were identified as the 

antecedent of presenteeism; Moreover, the categories of “stress in the act of care”, “stress in 

the caregiver” and “stress in the context of care” were extracted as a consequence of the 

concept. Furthermore, the categories of “imperfect cognitive presence”, “imperfect emotional 

presence” and “imperfect movement presence” were extracted as the main attributes of 

presenteeism. Then, each of these attributes was used to design the instrument of 

presenteeism in the second stage of the study (quantitative stage). At the end of the 

quantitative stage, an instrument with 17 items and three dimensions (imperfect cognitive 

presence, imperfect emotional presence, and imperfect movement presence) was designed 

that had the desired validation characteristics. Thus, the instrument was able to explain 

56.375% of the total variance. Also, Cronbach alpha and McDonald omega coefficients were 



0.881 and 0.815, respectively. The intraclass correlation coefficient (ICC) was also reported 

to be 0.972 for the whole instrument, which had a 95% confidence interval of 0.941 to 0.987. 

Conclusion: Based on the results of the present study, for an ideal presence, cognitive 

presence, emotional presence and movement presence must be fully met, and if any of these 

three presences are incompletely met, presenteeism occurs. Moreover, on the one hand, the 

nature of the field in which the nurse is educated predisposes him/her to presenteeism, and on 

the other hand, it is the psycho-behavioral system and the nurse's lack of a nurse that makes 

his/her presence unbalanced. Finally, the care provided (act of care) by the nurse (caregiver) 

in the health organization (context of care) is challenged. In addition, with the help of the 

instrument designed in this study, it was possible to measure the degree of presenteeism in 

nurses through an instrument that has the desired psychometric properties. This study, while 

explaining the concept of presenteeism in nursing, helps health managers to be aware of what 

provides the basis for the occurrence of  presenteeism in nurses. Furthermore, with the help 

of the instrument designed in in this study, it is possible to design a system for measuring 

presenteeism in Iranian nurses. 

Keywords: Presenteeism, Nursing, Qualitative study, Psychometric properties 

 

 

 


