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Background and Objectives: Increasing the retention of health care workers in 
the context of Covid-19 expansion is one of the most important challenges for the 
health care systems. To design a strategy to maintain health care workers, it is 
necessary to identify the factors influencing willingness to work or leave the job 
among health care workers. This study aimed to identify the factors affecting the 
willingness to work or leave the job among health care workers during the Covid-19 
pandemic. 

Methods: To identify relevant publications, the online Databases including 
Scopus, PubMed, Web of Science, and ProQuest were searched on October 20, 2020. 
Based on the inclusion criteria, only studies that investigated the factors influencing 
willingness to work or motivation to leave the job among health care workers during 
the Covid-19 pandemic were included. 

Results: Of the 610 studies found through searching, after deleting similar and 
unrelated studies, a number of 10 cross-sectional articles with a sample size of 15834 
subjects were selected. Obtained findings indicated that the willingness to work 
among health care workers ranged from 61% to 98.7% and averaged 83.5%. The 
results of studies showed that job factors such as work experience, previous work 
experience in emergency time or Covid-19, workload, cooperation between 
employees, the relationship between employees and managers, access to personal 
protective equipment, and welfare facilities were significantly proportional to the 
willingness of health care workers to work.  

Conclusion: The results of this study showed to design a strategy to maintain the 
health care workers during the Covid-19 pandemic, a broad range of occupational 
and psychological variables should be considered. Due to the limited number and 
quality of studies and the extent of influential variables, more studies are needed in 
this field. 
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Extended Abstract  
 
Introduction 
Increasing the retention of health care workers in 
the context of COVID-19 expansion is one of the 
most important challenges for the health care 
systems. This study aimed to identify the factors 
affecting the willingness to work or leave the job 
among health care workers during the COVID-19 
pandemic. 

Methods 
 Science, and ProQuest were searched on October 
20, 2020. Based on the inclusion criteria, only 
studies that investigated the factors influencing 
willingness to work or motivation to leave the job 
among health care workers during the COVID-19 
pandemic were included. 

Results 
 Of the 610 studies found through searching, after 
deleting similar and unrelated studies, a number 
of 10 cross-sectional articles with a sample size of 
15834 subjects were selected. The willingness to 
work among health care workers ranged from 
61% to 98.7% and averaged 83.5%. The results of 
studies showed that job factors such as work 
experience, previous work experience in emer-
gency time or COVID-19, workload, cooperation 
between employees, the relationship between em-
ployees and managers, access to personal protect-
tive equipment, and welfare facilities were signi-
ficantly proportional to the willingness of health 
care workers to work.  
 
Discussion 
In this systematic review study, the factors affecting 
the motivation of health workers to stay or leave 
their jobs during the corona pandemic were invest-
igated. After searching in databases with relevant 
keywords, 10 articles that met the required condi-
tions based on inclusion criteria were reviewed. The 
results of the study showed that a high percentage of 
health care workers tend to stay in their jobs during 
the corona pandemic and care for patients. Although 
people differed in their views on this issue, some 
considered this positive sense of willingness to work 

and care for patients with COVID-19 as part of their 
job and considered leaving the job to be immoral 
and unprofessional. On the other hand, one group 
had a different opinion. They attributed their willi-
ngness to work only to the rules of the job and the 
commitments they made when joining the orga-
nization. However, although it can be said that most 
employees highly tend to work for any reason, there 
are influential factors that can be particularly effect-
tive in motivating those employees who work in the 
organization only on the basis of job commitment. 

In this study, we observed that demographic vari-
ables have a small effect on the willingness of health 
care workers to work during the corona pandemic. 
In other words, none of the studies that examined 
the gender of individuals found a significant 
relationship between gender and the level of 
motivation or willingness to work. Similarly, there 
was no significant relationship between the vari-
ables of having children and their number with the 
level of willingness to work. Regarding the vari-
ables of education level and marital status, although 
some studies showed a significant relationship, in 
most studies that examined these variables, there 
was no significant relationship between these vari-
ables and the level of willingness to work. However, 
the conditions were different for age and income 
level, and it was found that almost half of the studies 
that examined the relationship between these vari-
ables and the level of willingness to work, reported 
this relationship as significant. In these studies, it 
was observed that with increasing age and income, 
the motivation to leave the job during the pandemic 
conditions significantly decreases. Overall, altho-
ugh the number of studies is limited, demographic 
characteristics appear to have a limited effect on 
employees' willingness to work during the corona 
pandemic. 

Another group of influential factors studied in the 
studies are job variables. In this study, it was obser-
ved that most of these variables are significantly 
related to the willingness of people to work during 
the corona pandemic. These results were consistent 
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with a review study by Mohammadiaghdam et al. 
regarding the job variables and physicians staying in 
deprived places such as villages [30]. Regarding the 
work experience variable, there was a direct and 
significant relationship in most studies that exam-
ined the relationship between this variable and the 
desire to work or the motivation to leave the organi-
zation; in other words, these studies found that 
people with more work experience were more likely 
to want to work. Given that there is a direct relation-
ship between age and work experience, it is likely 
that the relationship between age and willingness to 
work, which was observed in some studies, is 
influenced by people's work history. Similarly, the 
variable of previous work experience in corona 
pandemic or emergency situations was significantly 
associated with a decrease in employee willingness 
to work in most studies.  

Another job-related variable that was significantly 
associated with employee desire in studies was the 
job position variable. In all studies that examined 
this variable, it was found that employees with 
higher job positions such as head nurses or heads of 
wards were significantly more inclined to work 
compared to general nurses. Also, there was a signi-
ficant relationship between the work department 
and the willingness of individuals to work in most 
studies. Employees in departments such as the 
emergency department and the ICU were less likely 
to work than those in departments such as surgery 
and internal medicine. The reason for this can be 
related to the direct exposure of these people to 
patients with COVID-19. The other variables 
examined were the type of employment (full-time-
part-time) and the amount of workload. No 
significant relationship was observed in any of the 
studies that examined the relationship between 
employment type and willingness to work. On the 
other hand, the increase in workload was signify-
cantly associated with an increase in the tendency to 
leave work, which is also concluded in a systematic 
review study [31]. Of course, this can depend on the 
size of the workforce, the size of the organization, 

private or public, and the organization being 
specialized or public. 

Anxiety, stress, and fear of caring for people with 
COVID-19 were other variables that were studied in 
their relationship to willingness to work. In almost 
all studies that examined these variables, increased 
levels of anxiety, stress, and fear associated with 
COVID-19 care were significantly associated with 
increased motivation to leave work. On the cont-
rary, increasing the level of knowledge and aware-
ness related to Corona, participating in Corona-
related training programs, increasing the level of 
social support for employees, effective communi-
cation between staff and managers, good communi-
cation between staff (nurse and doctors) and patient 
and increasing sense of teamwork in employees, 
were other variables that were significantly associ-
ated with increased willingness to work or decree-
sed motivation to leave the job. The availa-bility of 
appropriate personal protective equipment were 
another important variable that was signi-ficantly 
associated with a decrease in the level of fear and 
anxiety caused by corona and thus increase the level 
of willingness to work. These factors, which are part 
of the characteristics of working conditions and 
environment, are discussed in another study show-
ing the willingness of the employees to stay [32-33]. 

Conclusion 
 The results of this study showed to maintain the 
health care workers during the COVID-19 pand-
emic, a bored range of occupational and psycholo-
gical variables should be considered. Due to the 
limited number of studies and the extent of influen-
tial variables, more studies are needed in this field. 
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 پژوهشی مقالۀ  
 

  پاندمی   در   درمانی - ي بهداشتی ها مراقبت   کارکنان   ماندگاري   بر   رگذار ی تأث غیرشغلی    - شغلی   عوامل   شناسایی 
 : یک مطالعۀ مرور سیستماتیک 19کووید  

 
 3يجعفر  رضاسید محمد  ، *2پیام خانلري  ، 1پور مسعود خسروي

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران   دانشکده بهداشت،    ي، ا حرفه گروه مهندسی بهداشت  دانشجوي کارشناسی ارشد،   .۱
 گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران دانشجوي کارشناسی ارشد،   .۲
 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران دانشجوي دکتراي پزشکی، گروه پزشکی، دانشکده   .۳

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 01/12/1399 :افتیدر
 16/02/1400 :رشیپذ

 28/02/1400: نیآنال  انتشار 
 

و  زم کارکنان    :هدفینه  ماندگاري  ها  چالش  ن یتر مهم  از   یکی  درمانی -بهداشتی  يهامراقبتافزایش 
به  يهانظام انسانی است.دلیل  سالمت  نیروي  عوامل    کمبود  این مطالعه شناسایی  از  بر    رگذاریتأثهدف 

بوده   COVID-19در پاندمی  درمانی-بهداشتی يهامراقبت تمایل به کار یا انگیزة ترك شغل در کارکنان
 . است

 

 ,Scopus, PubMed, Web of Scienceي اطالعاتی شامل  ها گاه ی پا یافتن مطالعات مرتبط،    منظور به   : کار روش 

ProQuest  وجو شدند. تنها مطالعاتی که بر روي  جست  2020اکتبر   20ي متناسب در  ها دواژه ی کل با استفاده از
پاندمی  - بهداشتی   ي ها مراقبت کارکنان   زمان  در  عوامل    شده   انجام   COVID-19درمانی  همچنین  و  بودند 

 . ده بودند، تحلیل شدند کردن شغل را بررسی کر بر تمایل به کار یا انگیزة ترك   رگذار ی تأث 
 

 مطالعات حذف  از بعد  شد،   یافت  اطالعاتی  ي هاگاه یپا  در وجوجست   طریق از که يا مطالعه   610 از  ها:یافته 
نفر انتخاب   15.834با حجم نمونه   ) Cross-Sectional( مقطعی  - تحلیلی - مقالۀ توصیفی   10مشابه و نامرتبط،  

 مطالعات  نتایج .  بود   درصد   83/ 5  میانگین   طوربه و    98/ 7  تا   61  بین   مطالعات   در  کار   به   تمایل   میزان شدند.  
بار   شغلی،   جایگاه   کرونا،  یا   اضطراري   شرایط   در   قبلی   کار   سابقۀ   کار،   سابقۀ   مانند   شغلی  عوامل   دهدمی   نشان 

 امکانات   و  فردي  حفاظت   وسایل   به  دسترسی   مدیران،   و   کارکنان  میان  ارتباطات  کارکنان،  همکاري  کاري، 
 .ارتباط دارد  افراد  کار  به  تمایل  با  يطور معنادار به  متناسب   رفاهی 

 

این مطالعه،    براساس   :نتیجه گیري درمانی در زمان - بهداشتی   ي ها مراقبت راي ماندگاري کارکنان  ب نتایج 
بگیرد. ي  رها ی متغ   پاندمی کرونا باید مدنظر قرار  بیشتر   محدود مطالعات و  تعداد   به  توجه  با  شغلی و روانی 

 . بگیرد  صورت این زمینه  در   ي شتر ی ب  مطالعات است  الزم  رگذار ی تأث   يرها ی متغ   گستردگی
 

 درمانی-بهداشتی يهامراقبت، ماندگاري، کارکنان COVID-19 :هادواژهیکل

 : مسئول ةسندینو

 پیام خانلري
گروه ارگونومی،  دانشجوي کارشناسی ارشد،  

پزشکی   علوم  دانشگاه  بهداشت،  دانشکده 
 همدان، همدان، ایران 

 یک:الکترون پست
payamba19@gmail.com  

 

 

این مقاله، کد زیر را   برای دانلود

 با موبایل خود اسکن کنید. 
 

 
 

ارگونومی؛    ©رایت  کپی  آزاد؛  د مجله    سترسی 
استفاده   براي  نشر  و  توزیع  برداري،  کپی 

 غیرتجاري با ذکر منبع آزاد است. 

 

 

 
 مقدمه 

مانند هايماریب  يریگهمه مختلف  عفونی   ي آنفلوانزا  ي 
یکی از    ها سالدر طول    COVID-19و    SARS  ،MERS،  یمرغ 

اصلی   سالمت  دکنندی تهدعلل  این    . ]1  ، 2[اند  بوده  هاانسانة 
و    هايماریب بوده  تهدید  از  فراتر  کشور  هر  سالمت  نظام  براي 

نامناسب  عملکرد    ي و، حوادث اضطرارریوممرگ  ي نرخ باال  سبب
بهیپزشک  ستمیس مراقبت  ژهیو،  بخش  و    یبهداشت  يهادر 

ي مختلف بهداشت و  هاحرفه .  ] 3[درمانی شده است  کارکنان  

به این    ویژهدرمان،  با  مقابله    ها يماریبپرستاري در خط مقدم 
ي  هامراقبت. در شرایط عادي، کار در بخش  ]4  ،5[قرار دارند  

. با  شودیمزا محسوب  بهداشتی و درمانی جزء مشاغل استرس 
پاندم  (   یظهور  سال  COVID-19کرونا  در  کارکنان  2020)   ،

درمان و   ص،یدر تشخ  میطور مستقکه به  یبهداشت  يهامراقبت
 ط یدر شرا،  نقش دارند  COVID-19به    مبتال  مارانیمراقبت از ب

 زات یفرسا، کمبود تجهطاقت  ي. حجم کارگرفتندقرار    یپرتنش

mailto:payamba19@gmail.com
http://orcid.org/0000-0003-2444-5146
http://orcid.org/0000-0002-6083-3181
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  تیخاص و احساس عدم حما  يکمبود داروها  ،یمحافظت شخص
که سالمت    هستند  رهایاز متغ  ياگسترده   فیجمله ط  از  یکاف 

کارکنان مواجه درم-بهداشتی  يهامراقبت   روان  خطر  با  را  انی 
و فرسودگی    ی در بار روان  توانندیم  این عوامل  . ]6- 8[  اند کرده

کارکنان باشند  یبهداشت  يهامراقبت  شغلی  داشته    . ]9[  نقش 
م  ی عاطف  مشکالتاز    یناش   ی شغل  یفرسودگ   به  تواند یمزمن 

ماندگار  ادیز  ییجاهجاب و  آن  يکارکنان  در طول نه  هاکم  تنها 
COVID-19  11  ، 10[منجر شود    در شرایط عادي نیز، بلکه [  .

انجامد و این  چنین شرایطی به تمایل کمتر افراد به انجام کار می
  شیمراقبت و افزا  تیفیکاهش ک  سبب  تمایلی به اجراي کاربی

کار مبارزه   يرویامر بر ن  نیا.  ]12[  شودیم  خدمت  ترك  تمایل به
ب طوالن  گذاردیم  ر یتأث  ی عفون  يهايماریبا  کمبود  مدت  یو 

  ،، مطالعات مرتبطنیعالوه بر ا  .] 13[  کندیم  دیپرستار را تشد
برجسته کرده است که    يپرستاري  هارا در حرفه  ثاریفرهنگ ا

نارضا به  منجر  است  فرسودگی شغل  ی تیممکن  و    یشغل   ی، 
نگهداشت  مشکالت   و    یطراح.  ] 14[شود    هاآنماندگاري 

در    ی انسان  يرویکمبود ن  تیری جهت مد در    راهبردي  ي هابرنامه
زمان همه  ژهیوبه  ، هابحران    مانند   ی عفون  يهايماریب  يریگدر 
اصل  یک یکرونا   نظام  نیتریاز  است.   يهااهداف  سالمت جهان 

ابه تحقق  شناسا  نیمنظور  بر    رگذاریتأث  ي رهایمتغ  یی هدف، 
گذشته، مطالعات   ۀدو ده یاست. ط يکارکنان ضرور يماندگار
بررس  بسیاري متغ  یبه  بر    یشغلریغ - یشغل  يرهایارتباط 
پاندم   يماندگار زمان  در  سالمت  نظام    مانند   یی هایکارکنان 

، اگرچه در چندین مطالعه  نیا   وجود  با .  ]15[  اندآنفوالنزا پرداخته 
شغلی کارکنان   رگذاریتأثغیرشغلی  - عوامل  ماندگاري    بر 

است    شدهی  بررسدر شرایط کرونا    درمانی -بهداشتی  يهامراقبت
در    شده یبررسي  رهایمتغدلیل طیف گستردة  به  ] 12،  20-16[

ي مشترك ارتباط  رهایمتغمطالعات و همچنین تناقض در برخی  
سازمان    رهایمتغاین   یا  شغل  ترك  انگیزة  یا  کار  به  تمایل  با 

  هدف  با. این مطالعه مرور سیستماتیک  ستینی مشخص  درستبه
  بر ماندگاري کارکنان  رگذاریتأث غیرشغلی  -عوامل شغلی  تعیین

در شرایط پاندمی کروناست که با    درمانی -بهداشتی  يهامراقبت
اختیار  در  مفیدي  اطالعات  شواهد،  دادن  قرار  هم  کنار 

و افراد مرتبط در مدیریت منابع انسانی در شرایط    گذاراناستیس
 .دهدي قرار میاضطرار

 
 
 

 کار روش 

گایدالین   با  مطابق  حاضر  گزارش شده    PRISMAمطالعۀ 
ي  هابخش. همچنین، توضیحات و جزئیات هرکدام از  ]21[است  

 . ]22[است    گرفته  قراراین گایدالین براي ارائۀ مقاله مورد توجه  
 ي شایستگی یا ورودارهایمع
مطالعه  ارهایمع این  در  ورود  براساس   صورتبهي  و  زیر 

PICOST  است. شده گرفتهدر نظر 
۱.  ) مطالعه  مورد  :  )Study populationجمعیت 

  بهداشتی  يهامراقبت  کارکنان  مطالعه  موردجمعیت  
محدودیتی    گونهچیه بودند. در این مطالعه    درمانی  و
 سن، جنسیت و نژاد در نظر گرفته نشده است. نظر از

۲. ) مواجهه  یا    با  مواجهه  :)Interventionمداخله 
 . )COVID-19( ویروس کرونا بیماريالبه مبت بیماران

۳. ) مقایسه  با  )Comparisonگروه  مقایسه  گروه   :
. اگر در مطالعات دو  استتوجه به مطالعات متفاوت  

مواجهه  کارکنان شامل  از  مواجهه گروه  و  نیافته  یافته 
(مطالعات مورد  شدهیبررس ی  گروههمشاهد،  -باشند 

گروه مقایسه در نظر    عنوانبهنیافته  و...) گروه مواجهه 
نداشته شودیمگرفته   وجود  مقایسه  گروه  اگر  ولی   ،

و   باشند  مواجهه   کنندگانشرکتۀ  همباشد  یافته 
مقطعی و...)، گروه مقایسه وجود  -(مطالعات توصیفی

و   داشت  براساس    کنندگانشرکتنخواهد  تنها 
جن  رگذاریتأثي  رهایمتغ شغل  مانند  نوع  سن،  سیت، 

 مقایسه خواهند شد.  ... و
٤. ) شغلی   ریتأث:  )Outcomeپیامد  شغلی  ریغ   - عوامل 

در مطالعات بر انگیزة ماندن یا ترك شغل    شدهیبررس
ي بهداشتی و درمانی  هامراقبتسازمان) در کارکنان (

 .COVID-19در مواجهه با بیماران مبتال با  
مطالعات اصیل  :  )Study designمتدولوژي مطالعه ( .٥

 )Original Researchپژوهشی (
 ي اطالعاتیهاگاهیپاوجو در  جست

شناسایی مطالعاتی که ارتباط مورد نظر را بررسی   منظوربه
 ي اطالعاتی زیر بررسی شدند. هاگاهیپا، اندکرده

1. PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
2. Scopus (https://www.scopus.com) 
3. Web of Science (https://www.webofknowledge.com) 
4. ProQuest (https://www.proquest.com/index) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.scopus.com/
https://www.webofknowledge.com/
https://www.proquest.com/index
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  SIDمجالت فارسی    پایگاه ی فوق،اطالعاتي  هاگاهیپابر  عالوه
نیز   مجالتو   مطالعه  زمینۀ  این  در  مرتبط  مشهور  و  معتبر 
وجوي  یافتن مقاالت بیشتر بررسی شدند. موتور جست   منظوربه

Google Scholar    یافتن مقاالت خاکستري (  منظوربه نیزGrey 

Literature  و مقاالت    نیهمچن)  بررسی    شده انتخابرفرنس 

از  شدند.   اطالعاتی  هاگاهی پاهریک  از    ذکرشده ي  استفاده  با 
ه است. سرچ شد  2020در اول نوامبر سال    ي مناسبهادواژهیکل

جست  همچنین  راهبرد  و  استفادههادواژهیکلوجو  در  ي  شده 
 است.  شده ارائه 1جدول 

 
 وجو جست راهبرد. 1جدول 

 سرچ شده در عنوان و چکیده  هاواژهکلید  هابخش ردیف 

1 
جمعیت  

 هدف 

nurse* OR physician* OR doctor* OR "Health Workers" OR "Healthcare Workers" OR "Health 
care Workers" OR "health Providers" OR "healthcare Providers" OR "health care Providers" OR 

"health practitioners" OR "healthcare practitioners" OR "health care practitioners" OR "health 
Professionals" OR "healthcare Professionals" OR "health care Professionals" OR "health Staff" 

OR "healthcare Staff" OR "health care Staff" OR "medical Staff" OR "hospital Staff" OR "health 
workforce" OR "healthcare workforce" OR "health care workforce" OR "health Manpower" OR 

"healthcare Manpower" OR "health care manpower" OR "health Personnel" OR "healthcare 
Personnel" OR "health care Personnel" OR "hospital Personnel" OR "medical Personnel" 

2 
شرایط 
 بحران 

coronavirus OR "COVID-19" OR outbreak* OR epidemic* OR pandemic* 
 

 retain* OR retention OR willing* OR "brain drain" OR "intention to stay" OR "intention to ماندگاري  3
leave" OR turnover* OR reserve OR migration OR emigration OR immigration 

 انگلیسی و فارسی  زبان  4

 نوامبر   1تا تاریخ  2020مطالعه منتشر شده از سال  تاریخ  5

6 
استراتژي 

 وجو جست
 5تا   1ي هافی ردترکیب 

 
 انتخاب مطالعات

یافت در  مطالعات  سرچ  براساس  اطالعاتی  هاگاهی پاشده  ي 
نسخۀ    افزارنرموارد   اول،    1/8اندنوت  گام  در    مطالعات شدند. 

حذف شدند. سپس عنوان و چکیدة مقاالت    ) Duplicateمشابه (
براساس  باقی درنظر  ارهای معمانده    Eligibility(  شدهگرفتهي 

Criteria  .بررسی شدند از   منظوربه)  نفر  دو  کار،  افزایش دقت 
انجام دادند. در گام بعدي،    طوربهنویسندگان   این کار را  مجزا 
کامل   دانلود    شده دهیبرگز  مطالعات متن  بیشتر  بررسی  براي 

مشورت  و  نویسندگان  از  هریک  دقیق  بررسی  از  پس  شدند. 
 زیر بودند خارج شدند.  گروهی، مقاالتی که داراي شرایط

عوامل  .۱ بررسی  یعنی  نظر  مورد  ارتباط  که  مطالعاتی 
انگیزة ماندن یا ترك شغل (سازمان) را    رگذاریتأث بر 

 بررسی نکرده بودند. 
که .۲ کارکنان  مطالعاتی  از  غیر  کارکنان  روي    بر 

دانشجویان    درمانی   و  بهداشتی  يهامراقبت   انجامیا 
 بودند.  شده

در   .۳ که  ( مطالعاتی  کرونا  پاندمی  )  COVID-19زمان 
 بودند. نشده   انجام

را   شغل مطالعاتی که تنها میزان انگیزة ماندن یا ترك   .٤
کارکنان   بودند    نظامدر  کرده  گزارش  بهسالمت    و 

 بر آن نپرداخته بودند.  رگذاریتأثعوامل 
 ادداشت)، یConference Papersی (کنفرانس  مطالعات .٥

)Commentaries or Notesدبیر ( ) نامه بهLetter To 

Editor) و مقاالت مروري (Review Articles .( 
مطالعات   از  نهایی  شد دهیبرگزهریک  دو    دقت بهة  توسط 

شد.    طوربهنویسنده   بررسی    سندگانینواز    هرکدام مجزا 
راهایژگیو مقاله  هر  اصلی  نسخۀ    افزارنرمدر    ي    2013اکسل 

بررسی ثبت کردند. سپس اطالعات در طی یک جلسه گروهی  
 شدند و هرگونه ناهماهنگی حل شد. 
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 هادادهنوع  
برگزیده،   مقاالت  از  هریک  جمعهادادهبراي  زیر  آوري ي 

 شدند. 
 و سال چاپ مقاله؛ سندگانینو .۱
جمعیت  هایژگیو .۲ کشور، مطالعه    موردي  شامل 

 جنسیت، نوع (شغل) کارکنان سالمت و حجم نمونه؛ 
 ؛ رهایمتغنحوة سنجش  .۳
 ي مهم. هاافتهی .٤

 ارزیابی کیفیت مطالعات 
ارزیابی کیفیت یا خطر تورش در مطالعات از ابزار   منظوربه

Mixed Methods Appraisal Tool  )MMAT  نسخۀ  (2018 
ارزیابی کیفیت به  MMAT.  ]23[استفاده شد   دلیل کاربرد در 

 موردمطالعات با متدولوژي مختلف شامل کمی، کیفی و ترکیبی  
  دییتأ است. در مطالعاتی روایی و پایایی این ابزار    گرفته  قرار  توجه

را  ]24  ،25[شده است   ابزار  این  ارزیابی کیفیت مطالعات در   .
عات فارغ از به دو مرحله تقسیم کرد. در ابتدا همۀ مطال توانیم

این منظور   به  ارزیابی شدند.  متدولوژي  عنوان   سؤال  2نوع  با 
نظر  گرغربال  سؤاالت در  که  شد  گرفتهي  مطالعاتی  تنها  ند. 

ی بررسداشتند، بیشتر    سؤالشرایط موجود را براساس این دو  
شدند. در گام بعد، مطالعات برحسب نوع متدولوژي و طراحی 

داراي   دهیبرگزهمۀ مطالعات    که  اآنج  ازی شدند.  ابیارزمطالعه  
نوع از  و  کمی  -Cross( مقطعی  - تحلیلی-توصیفی  متدولوژي 

sectional(    از (  سؤاالتبودند،  بخش  این  در  ) سؤال  5مربوط 
  کدامچیهاستفاده شد. در این مطالعه، مطالعاتی که حائز شرایط  

 High( مطالعات با کیفیت کم    عنوانبهبودند،    سؤاالتیا یکی از  

risk of Bias ،(    را داشتند،    سؤاالتاز    3تا    2مطالعاتی که شرایط
متوسط    عنوانبه کیفیت  با  و  )  Some Concerns(مطالعات 

را داشتند،    سؤاالتمطالعاتی که شرایط تمامی یا چهار مورد از  
در نظر    ) Low Risk of Bias(مطالعات با کیفیت خوب   عنوانبه

   گرفته شدند
 

 ها یافته 

 مطالعاتانتخاب 
ي که امطالعه 610مشخص است،  1که در شکل  طورهمان

طریق جست  در  از  بودند،  هاگاهیپاوجو  یافت شده  اطالعاتی  ي 
مورد از آنها براساس عنوان و    421مطالعات مشابه،    حذف بعد از  

مطالعه که ارتباط    336کردن  چکیده بررسی شدند. پس از خارج

مقاله دانلود و    85مورد نظر را بررسی نکرده بودند، متن کامل  
ی شد. پس از  بررس شدهفیتعري ورود و خروج ارهایمعبراساس 

دالیل    75  حذف با  از    مطالعه  10،  ذکرشدهمقاله    د ییتأ پس 
 . ]12، 16-20، 26-29[انتخاب شدند  MMATابزار  کیفیت با

 
 مشخصات مطالعات 

در این مطالعه در    واردشدهي از مشخصات مطالعات  اخالصه 
مقاله شرایط الزم براي این   10،  درمجموعآمده است.    2جدول  

وجو جست  2020مطالعه را داشتند از آنجا که تنها مقاالت سال  
رسیده بودند.    چاپبه    2020ودند، همۀ مطالعات در سال شده ب

-Cross( مقطعی  -تحلیلی-همچنین همۀ مقاالت از نوع توصیفی

Sectional(    در قارة آسیا    شدهانتخاببودند. بیشتر مطالعات)8 (  
 بامقاله).    6بودند (  شده  انجامو در قسمت جنوب شرق آسیا  

(  نیا وجود جنوبی  آمریکاي  از  مطالعه  و  پرو  کشوریک    کی) 
نظر    وجود داشت. از  شده دهیدر مطالعات برگز  ایمطالعه از استرال

 ی کارکنان مرد و هم کارکنان زن بررس  همدر مطالعات    ت،یجنس
انتخاب  کدامچیبودند و در ه  شده  ت یشده بر جنساز مطالعات 
  همۀاگرچه در مطالعه،  تینظر جمع تمرکز نشده بود. از یخاص

شده    یبررس  ی درمان  و   یبهداشت  يهامطالعات کارکنان مراقبت
مقاله پرستاران همراه   کی  مقاله تنها پرستاران، در  8در  ،  بودند

  یبهداشت  يهاکارکنان مراقبت  گرید  ۀپزشکان و در مطالعبا روان
شدند.    مطالعه  ... داروسازان و  پزشکان،  پرستاران،  شامل   یدرمان  و

مطالعات   همۀ  و    مدنظري  رهایمتغدر  پرسشنامه  قالب  در 
دلیل شرایط کنونی  خوداظهاري سنجش شده بود. به  صورتبه

در بیشتر   )COVID-19(بنا بر پاندمی کروناویروس    کشورهادر  
و   وب  بستر  در  پرسشنامه  براي  هاشبکهمطالعات  مجازي  ي 

 بود.  شدهارسال کنندگانشرکت
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 ک یتماتیسس مرور به شدهمطالعات وارد ۀخالص. 2 جدول

 هدف  مشخصات مطالعه  نویسندگان 
روش سنجش  

 رهایمتغ
 ي مهمهاافته ی

Irshad   و
 همکاران 

 2020سال چاپ: 
 پاکستان  کشور:

مطالعه:   -Crossنوع 
sectional 

  :هدفجمعیت  
 پرستاران 

 جنسیت: مرد و زن 
 117 حجم نمونه:

ارتباط   بررسی 
نگرانی روانی ناشی  
پاندمی   از 

COVID-19    و
کردن   ترك  انگیزه 
همچنین   و  شغل 

 ریتأث
ideological 

contract    این بر 
 ارتباط

ی  موردبررسي  رهایمتغ
پرسشنامه    لهیوسبه

سنجیده   ساخته  محقق 
 ي گردیدند. آورجمعو 
 

ناشی از کرونا   جادشدهی ا ی معناداري بین نگرانی  همبستگ.  1
با افزایش    که به صورتی   نگیزه ترك شغل وجود داشت.با ا 

 . کردیمسطح نگرانی میزان انگیزه ترك شغل افزایش پیدا 
2  .Ideological contract  دو    طور به هر  با  معناداري 

متغیر نگرانی ناشی از کرونا و انگیزه ترك شغل همبستگی  
 منفی داشت. 

Labrague و 
de los Santos 

 2020: چاپ سال
 فیلیپین: کشور

-Cross  :مطالعه  نوع 
sectional 

:  هدف  جمعیت
 پرستاران 
 زن  و مرد: جنسیت

 261: نمونه  حجم
 

و   سطح  تعیین 
بر    مؤثرعوامل  

ترس در    سطح 
پاندمی   زمان 

COVID-19    و
ارتباط آن با انگیزه  
کردن   ترك 

 شغل  سازمان و

ی  موردبررسي  رهایمتغ
پرسشنامه    لهیوسبه

سنجیده   ساخته  محقق 
 ي گردیدند. آورجمعو 
 

نسبت به    کردندیمکار    وقتپاره  صورتبه. پرستارانی که  1
ترس    وقتتمامپرستاران   باالتري    COVID-19سطح 

 ).P<0.05داشتند (
شرکت کرده    COVID-19. افرادي که در دوره آموزشی  2

از    طور بهبودند   ترس  کمتري    COVID-19معناداري 
 داشتند.

-COVID مثبتی بین سطح ترس از  معنادار . همبستگی  3
و میزان رضایت شغلی و استرس و نگرانی روانی وجود    19

 داشت. 
ي بزرگ (تخت بیشتر از  هامارستانیب . پرستان شاغل در  4

و  250 از  هاآن)  که  با  هاپروتکلیی  مرتبط  درمانی  ي 
COVID-19  ي سطح ترس  ردامعنا طور بهاطالع نداشتند

 بیشتري داشتند.  COVID-19از  
-COVID. ارتباط معناداري معکوسی بین سطح ترس از  5

 شغل وجود داشت.  یا   سازمان کردن  ترك  و انگیزه 19

Yanez  و
 همکاران 

 2020سال چاپ: 
 پرو  کشور:

مطالعه:   -Crossنوع 
sectional 

  :هدفجمعیت  
 کارکنان سالمت 

 جنسیت: مرد و زن 
 303 حجم نمونه:

ترك   انگیزه  تعیین 
کارکنان   در  شغل 

  برحسب سالمت  
و   شغلی  عوامل 
در   دموگرافیک 
پاندمی   زمان 

COVID-19 

ی  موردبررسي  رهایمتغ
پرسشنامه    لهیوسبه

سنجیده   ساخته  محقق 
 ي گردیدند. آورجمعو 
 

ي بین سن افراد و انگیزه ترك شغل وجود  معنادار. ارتباط  1
س ترك شغل کاهش  ي که با افزایش سن شاناگونهبهداشت  

 .کردیمپیدا 
انگیزه 2 بخش    طور به  شغل   ترك  .  کارکنان  در  معناداري 

 خصوصی نسبت به بخش دولتی بیشتر بود. 
کار 3 محل  از  فاصله  بین  ارتباط    .  شغل  ترك  انگیزه  و 

ي که با افزایش فاصله شانس  اگونههداشت ب وجودمعناداري 
 .کردیمترك شغل افزایش پیدا 

 
 
 

Kim  و 
 همکاران 

 2020سال چاپ: 
 کره جنوبی  کشور:

مطالعه:   -Crossنوع 
sectional 

  :هدفجمعیت  
 پرستاران 

 جنسیت: مرد و زن 

ارتباط   تعیین 
ی،  شغلي  رهایمتغ

و   دموگرافیک 
اجتماعی   حمایت 

)social 
support  با  (

ی  موردبررسي  رهایمتغ
پرسشنامه    لهیوسبه

سنجیده   ساخته  محقق 
 ي گردیدند. آورجمعو 
 

ي بین سن افراد و انگیزه ماندن در شغل  معنادار. ارتباط  1
با افزایش سن انگیزه ماندن در    کهوجود داشت. به صورتی  

 . کردیمشغل افزایش پیدا 
ي انگیزه  معنادار  طوربه  مجرد  بهنسبت    متأهل. پرستاران  2

 بیشتري داشتند.   ماندن
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 هدف  مشخصات مطالعه  نویسندگان 
روش سنجش  

 رهایمتغ
 ي مهمهاافته ی

 377 حجم نمونه:
 

ماندگاري  
در  زمان    پرستاران 

  پاندمی 
COVID-19 

 

دالر) نسبت به دیگر    3500. پرستاران با درآمد با (بیشتر از  3
 ماندن باالتري داشتند. زهیانگمعناداري  طور بهپرستاران  

ي شهري نسبت به  ها کینیکل. پرستاران شاغل در پایگاه و  4
در   شاغل  انگیزه    طور به  هامارستانیب پرستاران  معناداري 

 ماندن بیشتري داشتند. 
نیز  5 شغلی  جایگاه  در    زهیانگ  با معناداري    طور به.  ماندن 

نسبت به پرستاران    سرپرستاران  کهارتباط بود. به این صورت  
 عمومی انگیزه ماندن باالتري داشتند. 

بیشتر  6 کار  سابقه  با  پرستاران  انگیزه  معنادار  طور به.  ي 
 ي داشتند. شتریب ماندن  

از  7 اجتماعی  نحوي حمایت  و  نوع  بین  معناداري  ارتباط   .
ماندن   انگیزه  با  داشتند.   هاآنپرستاران  وجود  شغل  در 

و خانواده  از  را  اجتماعی  حمایت  که  همچنین    پرستارانی 
ي عمومی دریافت کرده بودند انگیز ماندن بیشتري  هارسانه

 .داشتند

Lord و 
 همکاران 

 2020سال چاپ: 
 استرالیا  کشور:

مطالعه:   -Crossنوع 
sectional 

  :هدفجمعیت  
 ICUپرستاران 

 جنسیت: مرد و زن 
 83 حجم نمونه:

 

تعیین ارتباط میزان  
در   کار  به  تمایل 
پاندمی   زمان 

COVID-19    با
  نگرانی   ي رها ی متغ 

  با   ارتباط   در   شخصی 
  با   ارتباطات   کار، 

آمادگی  و    مدیران 
ICU   کرونا   زمان   در 

کار،   به  تمایل  اطالعات 
در   شخصی  نگرانی 
با   ارتباط  کار،  با  ارتباط 

آمادگی     ICUمدیران، 
کرونا   زمان  در 

پرسشنامه    ◌ٴ لهیوسبه
 ي گردید. آورجمع

 
با  1 ارتباطات  . ارتباط معناداري بین تمایل به کار و سطح 

 مشاهده شد. COVID-19مدیران در ارتباط با  
سایر  2 در  با   رها یمتغ.  ارتباط  در  پرستاران  دانش    شامل 

COVID-19  آمادگی ،ICU   و نگرانی شخصی در ارتباط
ارتباط معناداري با تمایل به کار مشاهده    COVID-19با  

 نشد. 

Wu و 
 همکاران 

 2020سال چاپ: 
 چین  کشور:

مطالعه:   -Crossنوع 
sectional 

  :هدفجمعیت  
 پرستاران 

 جنسیت: مرد و زن 
 1176 حجم نمونه:

ارتباط    تعیین
و   شغلی  عوامل 
با   دموگرافیک 
سطح تمایل به کار  
در   پرستاران  در 
پاندمیک   زمان 

COVID-19 

و   دموگرافیک  اطالعات 
در قالب    ازیموردن شغلی  

و     صورت بهپرسشنامه 
الکترونیکی در بستر وب  

پرستاران   ي  آورجمعاز 
 گردید. 

 

ب 1 ه  . ارتباط معناداري بین سن، سابقه کار با سطح تمایل 
کار وجود داشت. به صورتکی که با افزایش سن و سابقه کار  

 . کردیمتمایل به کار افزایش پیدا 
  طوربهکار نیز    محل  عنوان شغل و  برحسب. تمایل به کار  2

بود   متفاوت  پرستاران  میان  در  که  اگونهبهمعناداري  ي 
بخش   بخش جراحی    ن یتر کم  ICUپرستاران  پرستاران  و 

 بیشترین تمایل به کار را داشتند.
شد  3 مشاهده  مطالعه  این  در  مثبت  رهایمتغ.  آگاهی  ي 

نسبت به شغل، ارتباط خوب بین بیمار و پرستار، حس کار  
و   آشنایان  شناخت  و  شناسایی  و  رشد شخصیتی  گروهی، 
 دوستان ارتباط معناداري با افزایش سطح تمایل به کار دارند.

Nashwan  و
 همکاران 

 2020سال چاپ: 
 قطر  کشور:

مطالعه:   -Crossنوع 
sectional 

  :هدفجمعیت  
 پرستاران 

 جنسیت: مرد و زن 
 377 حجم نمونه:

 

ارتباط   تعیین 
دانش   سطح 

COVID-19   و
سطح خطر موجود  
با   کار  محیط  در 
سطح تمایل به کار  
در   پرستاران  در 
پاندمیک   زمان 

COVID-19 

دموگرافیک،   اطالعات 
سطح دانش و تمایل به  
پرسشنامه   قالب  در  کار 
و   وب  بستر  در 

اجتماعی  هاشبکه ي 
 ي گردید. آورجمع

 

ارتباط معناداري بین سطح دانش و تمایل به کار وجود    .1
صو به  باداشت.  مرتبط  دانش  سطح  افزایش  با  که    رتی 
COVID-19  کردیم تمایل به کار افزایش پیدا. 

معناداري با تمایل به    طور به  COVID-19. خطر مواجه با  2
ارتباط بود به صورتی که پرستاران مواجهه با خطر بیشتر    کار 

 تمایل به کار بیشتري داشتند.
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 هدف  مشخصات مطالعه  نویسندگان 
روش سنجش  

 رهایمتغ
 ي مهمهاافته ی

Gan و 
 همکاران 

 2020سال چاپ: 
 چین  کشور:

مطالعه:   -Crossنوع 
sectional 

  :هدفجمعیت  
 پرستاران 

 جنسیت: مرد و زن 
 11183 حجم نمونه:

 

عوامل   تعیین 
بر تمایل    رگذاریتأث

به کار پرستاران در  
پاندمیک   زمان 

COVID-19 

دموگرافیک،   اطالعات 
سطح دانش و تمایل به  
پرسشنامه   قالب  در  کار 
و   وب  بستر  در 

اجتماعی  هاشبکه ي 
 ي گردید. آورجمع

 

مطالعه   این  پرستاران    مشاهدهدر  که  مجرد،    ،ترجوانشد 
) باالتر  شغلی  بخش  سرپرستار موقعیت  در  شغل   ،(

ویژه،هامراقبت خانواده،    ي  طرف  از  قوي  حمایت  داراي 
ی، وضعیت سالمت بهتر و سطح نگرانی  و کافآموزش مناسب  

 ي تمایل به کار بیشتري دارند.معنادار طوربهکمتر به  

Shi  و 
 همکاران 

 2020سال چاپ: 
 چین  کشور:

مطالعه:   -Crossنوع 
sectional 

  :هدفجمعیت  
و    پزشکانروان

 پرستاران 
 جنسیت: مرد و زن 

 311 حجم نمونه:
 

عوامل   تعیین 
بر تمایل    رگذاریتأث

  پزشکان روانبه کار  
در   پرستاران  و 
پاندمیک   زمان 

COVID-19 

دموگرافیک،   اطالعات 
سطح دانش و تمایل به  
پرسشنامه   قالب  در  کار 
و   وب  بستر  در 

اجتماعی  هاشبکه ي 
 ي گردید. آورجمع

 

 
ي  هابرنامه. در این مطالعه مشاهده شد که کارکنانی که در  1

شرکت   کار    طور به  اند کردهآموزشی  به  تمایل  معناداري 
 دارند.  COVID-19  بیشتري در زمان پاندمیک

-COVID  مبتالبهکسانی که سابقه مراقبت از بیماران  .  2
کمتري    معناداري   طوربهداشتند    19 کار  به  تمایل  از 

 برخوردار بودند. 

Li و 
 همکاران 

 2020سال چاپ: 
 چین  کشور:

مطالعه:   -Crossنوع 
sectional 

  :هدفجمعیت  
 پرستاران 

 جنسیت: مرد و زن 
 1646 حجم نمونه:

تعیین نقش انگیزه  
شغل   در  ترك 

ارتباط بین آمادگی  
انگیزه   و  اضطراري 
در   پاسخگویی 
در   پرستاران  میان 

 زمان پاندمیک 
COVID-19 

در    از یموردن اطالعات  
پرسشنامه   یک  قالب 
محقق ساخته و در بستر  
مجازي    فضاي 

 ي گردید. آورجمع

که داد  نشان  این مطالعه    در  آمادگی  سطحهرچقدر    نتایج 
  افزایش   شغل   ترك  زهانگی  سطح   بود   پایین   ي اضطرار  شرایط 

دیگر، کردیم  پیدا طرفی  از  شغل    .  ترك    طوربهانگیزه 
آمادگی   سطح  بین  ارتباط  در  میانجیگري  نقش  معناداري 

 . کردیماضطراري و انگیزه پاسخگویی بازي 

 

 
 ریسک تورش در مطالعات

در    MMATابزار    برحسبنتایج ارزیابی کیفیت در مطالعات  
است.    3و    2شکل   مطالعات   اگرچه  ،درمجموعآمده  از   همۀ 

بودند،    برخوردارحداقل کیفیت الزم براي ورود به این مطالعه  
این بود که بیشتر مطالعات   از  ارزیابی کیفیت حاکی    8(نتایج 

از   متوسطیشدهانتخابمقالۀ    10مقاله  کیفیت  و    داشتند  ) 
داشت.  ها ینگران وجود  تورش  ریسک  جانب  از   منظور به یی 

آمده   2که در شکل    طورهمانبررسی دلیل تورش در مطالعات،  

اثر   از    )Confounding Effects(   گرهامداخلهاست،  یکی 
هاي مطالعات بود. از سوي دیگر، در برخی  ضعفنقطه  نیترمهم

ارت در  اطالعات  نبود  یا  کمبود  جمعیت  مطالعات  با    مورد باط 
نکردن  یی پایین و اشارهگوپاسخي، درصد  ریگنمونهة  نحو،  مطالعه

در زمان مطالعه همچنان  کنندگانشرکتبه این موضوع که آیا 
از بستر وب و  شاغل هستند یا نه (به ي  هاشبکه دلیل استفاده 

 .  ی) از دیگر عوامل خطر افزایش تورش در مطالعات بودند اجتماع 
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  MMAT تیفیمطالعات واردشده براساس ابزار ک تیفیک یابیارز اتی. جزئ2شکل 

 
 نتایج مطالعات

کارکنان   در  کار  به  تمایل  بهداشتیهامراقبتمیزان  -ي 
درصد بود. میانگین تمایل به    7/98تا    61درمانی در مطالعات  

شده  درصد بود. در مطالعات بررسی  83.55/83کار در کارکنان  
کار بررسی شده  رهایمتغارتباط   به  با سطح تمایل  ي مختلفی 

مشترك در چندین مطالعه    طوربه  رهایمتغاست. برخی از این  
برخی دیگر تنها در یک مطالعه    کهیدرحالبررسی شده بودند؛  

یی  رهایمتغ، نتایج مطالعات براي  3بررسی شده بودند. در جدول  

است. بر این    شده  ارائه،  اند شدهی  بررسکه حداقل در دو مطالعه  
 شدند.  میتقساساس، مطالعات به سه گروه زیر 

دررهایمتغ .۱ که  معناداري   یی  ارتباط  مطالعات  بیشتر 
ه کار یافت شده است: این  میان آن و میزان تمایل ب

از   کاري    رهایمتغگروه  دپارتمان  کار،  سابقۀ  شامل 
  یشغل ، جراحی، عمومی و...)، جایگاه یا مقام  اورژانس(
)، سابقۀ  ...رئیس بخش، سرپرستار، پرستار عمومی و(

ي یا کرونا، سطح نگرانی  اضطرارشرایط    درکار قبلی  
تماعی،  از کرونا، سطح ترس از کرونا، میزان حمایت اج
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ي  هابرنامهسطح و دانش مرتبط با کرونا و شرکت در  
 . شودیم آموزشی مرتبط با کرونا 

.  استمتناقض    هاآنیی که نتایج مطالعات در  رهایمتغ .۲
 شامل سن و میزان درآمد بود. رها یمتغاین گروه از 

 ر یتأثة  دربردارندیی که نتایج بیشتر مطالعات  رهایمتغ .۳
به کار در شرایط پاندمی    بر تمایل افراد هاآننداشتن 

شامل جنسیت، سطح   رهایمتغکروناست. این گروه از 
، فرزندداشتن، تعداد فرزندان تأهل تحصیالت، وضعیت  

 .استپاره وقت) -وقتو نوع کار (تمام
 

 به کار در مطالعات لیبر تما رگذاریتأث يرهایمتغ جینتا ۀ. خالص3 جدول

 رهایمتغ ردیف 
 نویسنده اول مطالعات

Li Labrague Yanez Kim Irshad Wu Nashwan Gan Shi Lord 

 NS - NS NS - NS - NS NS NS جنسیت 1

 S S - S - NS NS NS - - سن  2

3 
سطح  

 - S - NS - - NS - S NS تحصیالت 

4 
وضعیت  

 تأهل
- - - S - - - NS NS - 

5 
فرزند  
 - - - - NS - - - - NS داشتن 

6 
تعداد  
 فرزندان 

- - NS - - NS - S - - 

 S - - S - S - S - NS سابقه کار  7

8 

دپارتمان  
کاري  

اورزانس،  (
جراحی،  
 عمومی و..)

S - - - - S - S S - 

9 

 نوع کار
(تمام  

پاره   -وقت
 وقت) 

- - NS - - - - - - NS 

10 
میزان  
 درآمد

- - - S - NS - - - - 

11 

جایگاه  
شغلی (سر  
پرستار،  
پرستار  

 عمومی و..)

S - - S - S - S - - 

12 

سابقه کار  
قبلی در  
شرایط  
و   اضطراي
 کرونا 

S - - NS - - - S S - 

13 
سطح  
 S - - - S - - S - Sنگرانی  
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 رهایمتغ ردیف 
 نویسنده اول مطالعات

Li Labrague Yanez Kim Irshad Wu Nashwan Gan Shi Lord 

روانی  
ناشی از  

 کرونا 

14 
سطح ترس  

 از کرونا 
- S - - S - - - - - 

15 

حمایت  
 اجتماعی

خانواده،  (
دوستان  

 و..) 

- - - S - - - S - - 

16 

سطح  
دانش  

وآگاهی 
نسبت به  

 کرونا 

- - - - - - S S S NS 

17 

شرکت در  
برنامه  

آموزشی  
مرتبط با  

 کرونا 

S - - - - - - S S - 

S, significant; NS, non-significant 
 
 

وجود دارند که    رهایمتغي دیگر از  ادستهعالوه بر موارد فوق  
شامل   رهایمتغاند. این دسته از ی شدهبررستنها در یک مطالعه 

شاغل منزل،  از  کار  محل  فاصلۀ  از میزان  دیگر  عضوي  بودن 
و   افراد  بین  ارتباطات  سطح  سالمت،  نظام  در  خانواده  اعضاي 
ارتباط خوب   به شغل،  فرد  مثبت  دید  کار،  مدیران در محیط 

سازمان، در  گروهی  کار  سطح  پرستار،  با    سازمان  نوع  بیمار 
عمومی-دولتی( تخصص/  یا  سا)خصوصی  اندازة  در  ،  زمان، 

بودن وسایل حفاظت فردي و سطح امکانات  دسترس و مناسب
معناداري با انگیزة فرد به کار در شرایط    طوربهرفاهی هستند که  

   .کرونا و مراقبت از بیماران ارتباط داشتند
 

 بحث 

بر انگیزة ماندن یا    مؤثر در این مطالعۀ مرور سیستماتیک، عوامل  
ی شد.  بررس زمان پاندمی کرونا    ترك شغل کارکنان نظام سالمت در 

  10هاي متناسب،  دواژه ی کل ي اطالعاتی با  ها گاه ی پا وجو در  پس از جست 
ی شدند.  بررس ي ورود داشتند،  ارها ی مع مقاله که شرایط الزم را براساس  

نظام   کارکنان  از  باالیی  بود که درصد  این  از  نتایج مطالعات حاکی 

سالمت تمایل دارند در شغل خود در زمان پاندمی کرونا بمانند و از  
دیدگاه افراد به این موضوع متفاوت بود،    هرچند بیماران مراقبت کنند.  

رونا  ک   به  مبتال برخی این حس مثبت تمایل به کار و مراقبت از بیماران  
خود  جزئ را   شغل  از  را    دانستند ی م ی  شغل  ترك  و  راخالق ی غ و  ی 
. از سوي دیگر، گروهی عقیدة متفاوتی داشتند.  شمردند ی م ي  ا رحرفه ی غ 

تعهدات    ها آن  و  شغلی  مقررات  از  ناشی  تنها  را  خود  کار  به  تمایل 
، اگرچه  حال   هر  به .  دانستند ی م شده در زمان پیوستن به سازمان  متقبل 

فت بیشتر کارکنان بنا به هر دلیلی تمایل باالیی به کار دارند،  گ   توان ی م 
ویژه بر انگیزة آن دسته از  به   تواند ی م ي وجود دارد که  رگذار ی تأث عوامل  

کارکنانی که تنها بنا بر تعهد شغلی در سازمان مشغول به کار هستند  
 باشد.   مؤثر 

  ر ی تأث ي دموگرافیک  رها ی متغ در این مطالعه، مشاهده کردیم که  
جزئی بر تمایل به کار کارکنان نظام سالمت در زمان پاندمی کرونا  

از مطالعاتی که جنسیت افراد را    کدام چ ی ه ، در  گر ی د   عبارت   به دارند؛  
ی کرده بودند، ارتباط معناداري میان جنسیت و سطح انگیزه یا  بررس 

مشابهی، ارتباط معناداري میان    طور به تمایل به کار مشاهده نشده بود.  
با سطح تمایل به کار وجود نداشت.    ها آن متغیر فرزندداشتن و تعداد 

اگرچه برخی    تأهل ي سطح تحصیالت و وضعیت  رها ی متغ در ارتباط با  
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مطالعاتی که   شتر ی در ب ي را نشان داده بودند، معنادار اط مطالعات ارتب 
  رها ی متغ را بررسی کرده بودند، ارتباط معناداري میان این    رها ی متغ این  

، شرایط در ارتباط با  ن ی ا  وجود   با و سطح تمایل به کار وجود نداشت.  
نیمی   بًای تقر متغیر سن و سطح درآمد متفاوت بود و مشاهده شد که 

را با سطح تمایل به کار بررسی کرده    رها ی متغ ارتباط این    از مطالعاتی که 
. در این مطالعات مشاهده  اند کرده بودند، این ارتباط را معنادار گزارش  

  طور به شد که با افزایش سن و درآمد، انگیزة ترك شغل در شرایط کرونا  
تعداد مطالعات محدود    هرچند   درمجموع .  ابد ی ی م معناداري کاهش  

محدودي بر تمایل    ر ی تأث مشخصات دموگرافیک    رسد ی م است، به نظر  
 به کار کارکنان در زمان پاندمی کرونا دارد. 

عوامل  ا دسته  از  دیگر  مطالعات،    شده ی بررس   رگذار ی تأث ي  در 
ي شغلی هستند. در این مطالعه مشاهده شد که بیشتر این  رها ی متغ 
معناداري با تمایل به کار افراد در زمان پاندمی کرونا    طور به   رها ی متغ 

این نتایج با مطالعۀ مروري   و     Mohammadiaghdamارتباط دارند 
پزشکان در مناطق    ر ی تأث همکاران دربارة   بر ماندگاري  عوامل شغلی 

. در متغیر سابقۀ کار، در بیشتر  ]30[روستایی و دورافتاده همسو بود 
ن متغیر را با تمایل به کار یا انگیزة ترك سازمان  مطالعاتی که ارتباط ای 

  عبارت   ؛ به بررسی کرده بودند، ارتباط مستقیم و معناداري وجود داشت 
ۀ کار بیشتر از  سابق  با بود افراد    شده  مشاهده ، در این مطالعات  گر ی د 

هستند. با توجه به اینکه ارتباط مستقیم    برخوردار تمایل به کار بیشتري  
ارتباط میان سن و تمایل به    احتماًالۀ کار وجود دارد،  میان سن و سابق 

سابقۀ کار افراد    ر ی تأث بود، تحت    شده   مشاهده کار که در برخی مطالعات  
یا شرایط    ا ن کرو مشابهی، متغیر سابقۀ کار قبلی در شرایط    طور به .  است 

کار  معناداري در بیشتر مطالعات با کاهش تمایل به    طور به اضطراري  
ي مرتبط با شغل که در مطالعات  رها ی متغ اه بود. از دیگر  همر   کارکنان 

ي با تمایل به کارکنان در ارتباط بود، متغیر جایگاه یا  معنادار   طور به 
مقام شغلی است. در همۀ مطالعات که این متغیر را بررسی کرده بودند،  

که کارکنان با جایگاه شغلی باالتر مانند سرپرستاران یا    شد   مشاهده 
معناداري از تمایل    طور به در مقایسه با پرستاران عمومی    ها بخش   س ی رئ 

ارتباط   همچنین،  بودند.  برخوردار  باالتري  کار  میان  معنادار به  ي 
دپارتمان کاري و تمایل به کار افراد در بیشتر مطالعات وجود داشت.  

و  ها مان دپارت کارکنانی   اورژانس  مانند  در    ICUیی  که  کارکنانی  از 
کار  ها دپارتمان  داخلی  و  جراحی  مانند  کار  کردند ی م یی  به  تمایل   ،

ۀ مستقیم این  مواجه با    توان ی م کمتري داشتند. دلیل این موضوع را  
  شده ی بررس کرونا مرتبط دانست. دیگر متغیر    مبتالبه افراد با بیماران  

از    کدام چ ی ه وقت) و میزان بار کاري بود. در  اره پ - وقت نوع اشتغال (تمام 
را با تمایل به کار بررسی کرده بودند،    اشتغال مطالعاتی که ارتباط نوع  

  طور به ارتباط معناداري مشاهده نشد. از سوي دیگر، افزایش بار کاري  

معناداري با افزایش تمایل به خروج کار همراه بود که در یک مطالعۀ  
. البته این  ]31[گیري شده است  نیز این نتیجه مروري سیستماتیک  

ة نیروي کار، اندازة سازمان، خصوصی یا  انداز   تناسب به   تواند ی م موضوع  
بودن سازمان بستگی داشته  بودن سازمان و تخصصی یا عمومی دولتی 
 باشد. 

  کرونا از   به   مبتال نگرانی، استرس و ترس ناشی از مراقبت از افراد  
با تمایل به کار    ها آن که در مطالعات ارتباط    یی بودند رها ی متغ دیگر  
را بررسی    رها ی متغ در همۀ مطالعاتی که این    بًای تقر ی شده بود.  بررس 

کرده بودند، افزایش سطح نگرانی، استرس و ترس ناشی از مراقبت با  
معناداري همراه با افزایش انگیزة ترك از کار بود. برخالف    طور به کرونا  

ي  ها برنامه ی مرتبط با کرونا، شرکت در  و آگاه این، افزایش سطح دانش  
آموزشی مرتبط با کرونا، افزایش سطح حمایت اجتماعی از کارکنان،  

میان کارکنان و مدیران، ارتباط خوب میان کارکنان    مؤثر ارتباطات  
) و بیمار و افزایش حس کار گروهی در کارکنان از  ی پزشک (پرستار و  

با    شده ی بررس معناداري در مطالعات    طور به یی بودند که  رها ی متغ دیگر  
کردن شغل یا سازمان همراه  افزایش تمایل به کار یا کاهش انگیزة ترك 

بودن و دسترسی به وسایل حفاظت فردي  بودند. از سوي دیگر، فراهم 
ي مهم بودند که  رها ی متغ   گر ی از د  متناسب مناسب و امکانات رفاهی  

معناداري در مطالعات با کاهش سطح ترس و نگرانی ناشی از    طور به 
افزایش سطح تمایل به کار همراه بودند. این عوامل که    جه ی درنت کرونا و  

ي شرایط و محیط کار هستند، در دیگر مطالعات نیز در  ها ی ژگ ی و جزء  
 . ]32[  داشتند ماندگاري کارکنان نقش  

ی  رات ی تأث با یکدیگر و    ها آن ، نحوة ارتباط  رها ی متغ عالوه بر شناسایی  
فراوانی   اهمیت  از  باشد،  داشته  دیگري  بر  هریک  است  ممکن  که 

در یک مطالعۀ متاآنالیز که    رها ی متغ . نحوة ارتباط این  است برخوردار  
صورت گرفته    آنفوالنزا روي کارکنان نظام سالمت در هنگام پاندمی  

گفت ترکیبی    توان ی م   درواقع .  ]33[ی مشخص شده است  خوب به بود،  
هستند.    مؤثر غیرشغلی بر ماندگاري کارکنان    - روانی، شغلی  عوامل از  

منظور حفظ کارکنان نظام سالمت در شرایط  در طراحی راهبردي به 
و سایر مدیران مرتبط با    گذاران است ی س اضطراري مانند پاندمی کرونا،  

متقابل    اثر   بر باید    رگذار ی تأث ي  رها ی متغ بر شناخت  یریت بحران عالوه مد 
بتوانند    رها ی متغ این   تا  باشند  داشته  کامل  آگاهی  نیز  یکدیگر  بر 
 .یی کارآمد را طراحی و اجرا کرد ها برنامه 
 

 گیري نتیجه 

مطالعۀ   شغلی   مرور در  عوامل  ارتباط  حاضر    - سیستماتیک 
ی بر تمایل به کار یا انگیزة ترك شغل در کارکنان نظام  شغل ر ی غ 

نتایج مطالعات نشان   بررسی شد.  پاندمی کرونا  سالمت در زمان 
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شغلی مانند سابقۀ کار، سابقۀ کار قبلی در شرایط    عوامل دهد  می 
کاري،   بار  کاري،  دپارتمان  شغلی،  جایگاه  کرونا،  یا  اضطراري 

ارتباطات   کارکنان،  و مدیران،    ر مؤث همکاري میان  میان کارکنان 
متناسب   رفاهی  امکانات  و  فردي  حفاظت  وسایل  به  دسترسی 

ي با تمایل به کار افراد همراه باشد. همچنین  طور معنادار به   تواند ی م 
عوامل روانی مانند نگرانی، استرس، ترس از کرونا در کارکنان مراقب  

کردن  یزة ترك معناداري با افزایش انگ   طور به کرونا    به   مبتال بیماران  
، ارتباط معناداري میان  ن ی ا   وجود   با شغل یا سازمان در ارتباط بود.  

وضعیت  رها ی متغ  جنسیت،  مانند  دموگرافیک  سطح    تأهل ي  و 
  تعداد   به   توجه   با   تحصیالت با سطح تمایل به کار وجود نداشت. 

  با   است   الزم   رگذار ی تأث   ي رها ی متغ   گستردگی   و   مطالعات   محدود 
  باره   این   در   ي شتر ی ب   مطالعات ذکرشده    ي ها ت ی محدود   به   توجه 

 . بگیرد   صورت 
 

 ها ت ی محدود 

یی بود که الزم است هنگام  ها ت ی محدود این مطالعه همراه با    
نتایج   مطالعات    توجه   مورد تفسیر  باید گفت  ابتدا  در  گیرد.  قرار 

مقطعی  - تحلیلی - در این مرور سیستماتیک از نوع توصیفی   واردشده 
 )Cross-Sectional  بودند. این نوع از مطالعات محدودیت ذاتی در (

معلولی دارند. از طرفی دیگر، کیفیت مطالعات  - بررسی روابط علت 
یی بود. در بیشتر مطالعات در بررسی  ها ی نگران شده همراه با  ی بررس 

غلی با سطح تمایل به کار یا انگیزة  غیرش  - ي شغلی رها ی متغ ارتباط 
در    ها داده را در آنالیز    گر مداخله ي  رها ی متغ ترك شغل یا سازمان  

سنجش   همچنین  بودند.  نشده  گرفته    صورت به   رها ی متغ نظر 
براي سنجش    شده ه ی توص ي و خوداظهاري بود که روش  ا پرسشنامه 

.  دهد ی م را در سنجش افزایش    خطا ؛ زیرا احتمال  ست ی ن   رها ی متغ 
  ل ی دل به این موضوع در پژوهش حاضر اهمیت بیشتري دارد؛ زیرا  

ي اجتماعی  ها شبکه شرایط کرونا بیشتر پژوهشگران از بستر وب و  
 استفاده کرده بودند.   ها داده ي  آور جمع براي  
 

 شنهادها ی پ 

ي زیر  شنهادها ی پ   توان ی م شده  براساس نتایج مطالعات بررسی 
براي   به ها برنامه طراحی  را  مداخالتی  ارتقاي  ي  و  حفظ  منظور 

 درمانی به کار برد. - بهداشتی   ي ها مراقبت ماندگاري  
آموزشی ضمن ها برنامه برگزاري   .۱ کرونا  ي  با  مرتبط  خدمت 

 منظور افزایش سطح آگاهی و نگرش کارکنان؛ به 
گایدالین  .۲ جهت  تدوین  در  مشخص  رفتاري  و  بالینی  هاي 

 کرونا و ابالغ آن به کارکنان؛   مبتالبه مدیریت بیماران  
از   .۳ استفاده  با  کارکنان  از  اجتماعی  حمایت  سطح  افزایش 

 ي شنیداري و دیداري؛ ها رسانه ي اجتماعی و  ها شبکه بستر  
کار   .۴ به  انگیزه  سطح  افزایش  جهت  در  مداخالت  طراحی 

 ؛ دستمزدها انند افزایش سطح  کارکنان م 
افزایش سطح   .۵ با  ایجاد جوي دوستانه و مثبت در سازمان 

 ارتباطات و همکاري میان کارکنان و مدیران؛ 
کمیت  فراهم  .۶ و  کیفیت  با  فردي  حفاظت  وسایل  کردن 

 مناسب براي استفادة کارکنان؛ 
 کردن امکانت رفاهی متناسب؛ فراهم  .۷
مشارکت  .۸ و  ماکروارگونومی  مداخالت  در    اجراي  کارکنان 

 گیري. تصمیم 
 

 تقدیر و تشکر 

از همۀ کسانی که از تکمیل این پروژه حمایت    سندگانینو
 . کردند، نهایت تقدیر و تشکر را دارند
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