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مقاله پژوهشی

بررسی تمایل به ترک خدمت و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل
مارستانهای دانشگاهی زابل

بی
فاطمه خواجهمحمود ،1غالمحسین محمودیراد

*2

1دانشجو ،دانشگاه علومپزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران؛ 2دانشگاه علومپزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.
تاریخ پذیرش95/8/9 :

تاریخ دریافت95/1/28:

چکیده:
زمينه و هدف :افزایش ميزان خدمات فوریتی ،بارکاري زیاد و کمبود تعداد پرستاران ،تأثير بهسزایی بر کيفيت
مراقبتهاي پرستاري دارد .همزمان با این کمبود جهانی پرستاري ،بسياري از آنها ممکن است شغل خود را
تركکرده و در قسمتهاي دیگري ،خارج از حرفه پرستاري مشغول بهکارشوند .مطالعه حاضر با هدف تعيين
ميزان تمایل به ترك خدمت و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل بيمارستانهاي تابع دانشگاه علومپزشکی
زابل در سال  1394انجام پذیرفت.
روش بررسی :در این پژوهش توصيفی همبستگی 196 ،پرستار شاغل در دو بيمارستان دانشگاهی زابل
بهصورت سرشماري شرکت داشتند .جمعآوري دادهها با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردي ( 9عبارت) و
پرسشنامه پيشبينی ترك خدمت محقق ساخته ( 45عبارت) پس از انجام روایی و پایایی انجام شد .براي بررسی
دادهها از نرمافزار  SPSSو آزمون هاي آماري فراوانی ،درصد ،ميانگين و انحراف استاندارد t ،مستقل ،آناليز
واریانس یکطرفه و تعقيب رنج توکی ،منویتنییو و کروسکالواليس استفاده شد.
یافتهها :ميانگين نمره تمایل به ترك خدمت پرستاران ( )128±29/9بود .اکثر واحدهاي پژوهش ( )%69/9تمایل
به ترك خدمت متوسط داشتند .در این بين عوامل اجتماعی با ميانگين نمره  3/63از  5بيشترین تمایل به ترك
خدمت را ایجاد کردهبود .ميانگين ماهيت حرفه ،محيط شغلی و عوامل اجتماعی مرتبط با تمایل به ترك خدمت در
پرستاران مونث نسبت به مذکر بهطور معنیداري بيشتر بود ( .)P=0/052پرستاران مورد مطالعه از تعلق شغلی
متوسطی ( )%63/8برخوردار بودند.
نتيجهگيري :نتایج تحقيق حاضر بيانگر تمایل متوسط به ترك خدمت پرستاران و باالبودن ميانگين نمره عوامل
اجتماعی است؛ لذا توجه مسئولين را به بهبود و تغيير نوع نگاه جامعه به پرستاري با همکاري رسانههاي جمعی
جلب میکنيم.
واژههايکليدي :تمایل به ترك خدمت ،پرستار ،بيمارستان.

مقدمه:
نیروی انسانی مهمترین عامل حیاتی برای عملکرد

تا مرحله بهرهدهی و کارآیی مطلوب ،هزینههای بسیاری را

و موفقیت هر سیستم و دارایی هر سازمان محسوب

صرف میکند اما همواره از این که سرمایههای انسانی خود

میشوند ( .)1با افزایش رقابت و گسترش روشهای توسعه

را ازدستبدهند و زیان ببینند مسأله بیم دارند .سازمانها با

منابع انسانی ،سازمانها تالش میکنند تا کارکنان مستعد

ازدستدادن نیروهای ارزشمند ،مهارتها و تجربیاتی را از

خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا آنها بتوانند

دست میدهند که طی سالها تالش بهدستآمده

عملکرد باالیی از خود بروز دهند .علیرغم آنکه هر

است ( .)2ترک خدمت کارکنان موجب وقفه در عملیات

سازمان برای آموزش ،تربیت و آمادهسازی کارکنان خود

سازمانشده و هزینههای زیادی را درزمینه استخدام

*
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تمایل به ترک خدمت و برخی عوامل مرتبط با آن

نیروهای جایگزین و متعاقب آن آموزش ،تربیت و

میگذارد ( .)5ازاینرو ترک خدمت پرستاران از اهمیت

آمادهسازی کارکنان جدید تا مرحله بهرهدهی و کارآیی

بیشتری در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی برخوردار

مطلوب به سازمان تحمیل میکند ( .)4،3باتوجه به اهمیت

میباشد .درمجموع  19/3میلیون پرستار و پرسنل مامایی در

منابع انسانی ،تمایل به ترک خدمت کارکنان در سازمان

جهان حضور دارند .تخمینزدهشده است که در سال 2020

یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت منابع انسانی

حدود  590000نفر کمبود پرستار وجود داشته باشد (.)6

است (.)1

یکی از دالیل عمده کمبود پرستار خروج آنها از حرفه

ترک خدمت عبارت است از حرکت اعضا به

خود میباشد .گنجی و دلوی مینویسد گسترش کمبود

بیرون مرزهای یک سازمان ( .)3تمایل به ترکخدمت

پرستار و خروج باالی پرستاران از این حرفه یک معضل

ادراک فرد نسبت به ترکخدمت میباشد ،اگرچه فرد

جهانی است که هم در کشورهای توسعهیافته و هم درحال

درحالحاضر در موقعیت شغلی خود مانده باشد (.)5

رشد وجود دارد .بهعنوان مثال یک سوم از پرستاران

تعریف "ترک خدمت پیشبینی شده" ،درجهای

انگلستان و اسکاتلند و بیش از یک پنجم پرستاران آمریکا
تمایل به ترک این حرفه داشتهاند (.)4

است که فرد فکر میکند یا عقیده دارد که موقعیت
فعلیاش را داوطلبانه ترک خواهد کرد .یافتههای علمی

پرستاران در حرفه خود اوایل بیشتر تمایل به

نشان میدهند که تمایل به ترک شغل از اراده آگاهانه و

جابهجایی دارند و هنوز مشخص نیست که این جابهجایی

حسابشده شاغل برای ترک سازمان ناشی میشود؛ یعنی،

تحتتأثیر چه عواملی است ( .)7برآوردشده که %30-%50

کارکنان به یکباره سازمان را ترک نمیکنند ،بلکه "تمایل

همه پرستاران تازهوارد در طی سه سال اول کار بالینی خود

به ترک شغل" را بهصورت تدریجی در خود پرورش

محل شغل خود را تغییر میدهند و یا کار پرستاری را ترک

میدهند و پس از درنظرگرفتن همه شرایط و مناسببودن

میکنند ( .)8نتایج حاصل از مطالعهای نشانداد که تنها

فرصتهای استخدامی در سازمانهای دیگر ،اقدام به ترک

 %12/3از پرستاران تمایل به باقیماندن در حرفه پرستاری را

خدمت مینمایند ( .)5بسیاری از ترک خدمتها بهصورت

داشتند ( .)6نتایج مطالعهای نشان میدهد که پرستاران

اختیاری است .برخی محققین قصد ترک خدمت را

تمایل متوسطی به ترک خدمت نشان میدهند که تمایل به

بهعنوان یک میل هوشیارانه و متفکرانه برای ترک سازمان

ترک نسبت به مطالعات مشابه خارجی باالتر میباشد (.)1

تعریف کردهاند .قصد ترک خدمت یکی از عوامل

طبق نظر سازمان جهانی بهداشت در اروپا مسنتر شدن

پیشبینیکننده مهم ترک خدمت حقیقی است و آگاهی از

جمعیت ،تقاضاهای استفاده از خدمات بهداشتی را افزایش

این موضوع که چه عواملی باعث میشوند تا یک کارمند

داده است و این درحالی است که نیروی کار فعال پرستاری

تصمیم به جدایی بگیرد ،در توانایی سازمان برای حفظ

روبهکاهش است ( .)5ازطرفی بهعلت شرایط کاری

کارمندان بسیار حیاتی است (.)4مراکز خدمات بهداشتی

پرستاران و شیوع استرس شغلی در بین آنها ،فرار از شغل،

درمانی هم مستثنی از این مشکل نیستند.

برخورد نامناسب میان کارکنان ،آسیبپذیری در ارتباطات
حرفهای و درنهایت نارضایتی و ترک حرفه نیز در این

رسالت مراکز درمانی ارائه خدمات درمانی و

حرفه بیشتر دیده میشود (.)9

مراقبتی با کیفیت به مشتریان خود (بیماران) میباشد.
پرستاران عمدهترین اعضا تیم درمان محسوبشده و افرادی

ترک خدمت پرستاران شایسته پیامدهایی برای

هستند که اهمیت زیادی در فراهم آوردن خدمات با

سازمانهای بهداشتی بهعنوان یک حرفه کلی داشته است.

کیفیت و نهایتاً رضایت بیماران را دارند ( .)1بحران کمبود

ترک خدمت پرستار میتواند دارای تأثیر منفی بر توانایی

نیروی کار در نظام بهداشت و درمان برروی پیشگیری از

رفع نیازهای بیمار و کیفیت ارائه مراقبت داشته باشد؛

بیماریها و ارتقا سالمتی در بسیاری از کشورها تأثیر

عالوهبراین ازدستدادن پرستاران منجر به کمبود نیروی
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کافی میگردد که این نیز به نوبه خود باعث افزایش حجم

سازمانهای بهداشتی و درمانی ،پیشبینی آن قبل از وقوع

کار برای پرستاران باقیمانده و ایجاد تنش و کاهش روحیه

بهمنظور جلوگیری از ترک خدمت پرهزینه و غیرضروری،

در آنها میشود .این مسئله میتواند باعث ایجاد بحران در

بسیار مهم بهنظر میرسد .پژوهشها نشان دادهاست که بین

رفتارهای پرستاران نسبت به شغلشان شود و درنتیجه باعث

ترک خدمت پیشبینیشده و ترک خدمت واقعی

کاهش رضایت کاری ،کاهش کیفیت کاری و درنهایت

پرستاران رابطه مستقیم برقرار میباشد ( .)5بهترین

ترک سازمان میشود .عالوهبراین بدون پرستار کافی و

پیشبینیکننده رفتار یک فرد ،سنجش نیت وی برای انجام

مجرب میزان خطاها افزایش و رضایت بیماران کاهش

آن رفتار است ( .)4از آنجاییکه تعداد کسبوکار در

مییابد (.)10

شهرهای کوچک محدود میباشد و نیازهای اقتصادی و

خروج پرستاران از حرفهی پرستاری میتواند سبب

اجتماعی میتواند یکی از عواملی باشد که فرد علیرغم

کمبود نیرو و بهتبع آن افزایش متوسط سن پرستاران

تمایل به خروج از کار ،در آن باقی بماند ( .)11درصورت

باقیمانده در حرفه شود؛ بهطوریکه طبق آمار بیش از %40

مهیاشدن شرایطی بهتر شغل پرستاری را رهانماید و باتوجه

از نیروی کاری رسمی در بیمارستانهای آمریکا باالی 50

به آسیبهای بیانشده از ترک خدمت پرستاران و انجام

سال سن دارند .این نیروها در طی مدت کوتاهی بازنشسته

مطالعات محدود در ایران و عدم بررسی موضوع در

میشوند و با خروج خود به بحران کمبود نیروی انسانی در

شهرستان زابل؛ لذا بر آن شدیم تا پژوهش حاضر با هدف

محیطهای بهداشتی دامن میزنند (.)11

تعیین میزان تمایل به ترک خدمت و برخی عوامل مرتبط با
آن در پرستاران شاغل در بیمارستانهای تحت پوشش

نویسندگان تخمین زدند  82000-88000دالر

دانشگاه علومپزشکی زابل را بررسینماییم.

هزینه مالی ترک خدمت بهازای هر پرستار ثبتشده
استخدامی در آمریکا وجود دارد .ترک خدمت در

روش بررسی:

پرستاری عالوهبر کمبود پرستاران باتجربه ،هزینهای معادل

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی

 60000-120000دالر بهازای هر پرستار نیز دربردارد (.)5
هوشمند بهابادی و همکاران در پژوهش خود

است .نمونه پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در

گزارش کردهاند که  %72/3پرستاران ترک خدمت کرده،

دو بیمارستان تابع دانشگاه علومپزشکی زابل با حداقل

تحت هیچ شرایطی تمایل بازگشت بهکار را نداشتهاند

یکسال سابقهی کار با مدرک کارشناسی و باالتر که

(.)12

بهصورت رسمی ،پیمانی ،قراردادی ،شرکتی و یا طرح
یکی از تحقیقاتی که مدل فیش بین را بر

نیروی انسانی مشغول بهکار بودند ،است .درمجموع تعداد

ترکخدمت مطالعهکرده و نتیجه گرفتهاست که تمایل به

 250پرسشنامه در هر سه شیفت بهمدت یکهفته در

ترکخدمت با ترک خدمت همبستگی زیادی نشان

ساعات اولیه توسط محقق توزیع و در پایان شیفت

میدهد (.)13

جمعآوری گردید که بهدلیل مرخصی بودن ،عدم تمایل
به شرکت در مطالعه و ناقصماندن تعدادی از آنها

ترک خدمت بهعنوان یکی از موانع درون سازمانی
در

رسیدن

سازمان

به

اهدافش

 196پرسشنامه بررسی گردید.

شناختهشده

است ( .)1کمبود اطالعات از ترکخدمت پرستاران،

ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه

شناخت عوارض آن را برای پرستاران و مدیران مراکز

محققساخته متشکل از دو قسمت بود که قسمت اول آن

بهداشتی و درمانی سختکرده و تالش جهت پرکردن

اطالعات دموگرافیک شامل سن ،سابقه کار ،جنسیت،

جایخالی پرستار را با پیچیدگی روبهرو میسازد .باتوجه به

وضعیت استخدامی ،وضعیت تأهل ،نوع مدرک ،بخش

هزینههای مالی و انسانی ترک خدمت پرستاران در

محل خدمت ،نوع شیفت و میزان اضافه کاری ماهانه بود و
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تمایل به ترک خدمت و برخی عوامل مرتبط با آن

قسمت دوم پرسشنامه شامل تمایل به ترک خدمت که

برای تجزیهوتحلیل دادهها از  SPSSاستفاده شد.

براساس مقاالت التین و مطالعات کیفی انجامشده در ایران

در بخش توصیفی از فراوانی ،درصد ،میانگین و

توسط محقق طراحیشده و شامل  45سوال در  6حیطه با

انحرافمعیار استفاده شد .ابتدا توزیع نرمال دادهها بااستفاده

مقیاس لیکرت  5درجهای از کامالً موافقم=  5تا کامالً

از آزمون اسمیرنف کولموگروف بررسی شد .برای

مخالفم=  1و جمع امتیازات از  45تا  225بود که نمرات باال

متغیرهایی که از توزیع نرمال برخوردار بودند (تعلق شغلی،

نشاندهنده تمایل بیشتر به ترک خدمت میباشد .طبقهبندی

ماهیت حرفه ،محیط شغلی و عوامل خانوادگی) از

سواالت بهترتیب ذیل میباشد:

آزمونهای آماری  tمستقل ،آنالیز واریانس یکطرفه و

حیطه اول تعلق شغلی با  5سوال مانند من کامالً

تعقیب رنجتوکی و برای متغیرهایی که از توزیع نرمال

مطمئن هستم که شغل خود را رها خواهمکرد ،حیطه دوم

برخوردار نبودند (عوامل اجتماعی و فردی) از آزمونهای

ماهیت حرفه با  11سوال مثل پرستاری برای بهرسمیت

آماری منویتنییو و کروسکالوالیس در سطح معنیداری

شناختهشدن بهعنوان یک حرفه راهطوالنی درپیش دارد،

کمتر از  0/05استفاده شد.

حیطه سوم عوامل فردی با  4سوال ازقبیل صحبتکردن

یافتهها:

درمورد شغلم با دیگران احساس افتخار به من نمیدهد،
حیطه چهارم عوامل اجتماعی با  5سوال مانند فکر میکنم

از میان  196پرستار شرکتکننده در این مطالعه،

شأن و منزلت پرستاری در اجتماع پایین است ،حیطه پنجم

بیشترین فراوانی مربوط به پرستاران مونث ( ،)%70/4دارای

عوامل محیط شغلی با  14سوال همانند مشارکت الزم و

سن  26-30سال ( ،)%27متأهل ( )%70/9و دارای مدرک

کافی بین مدیران پرستاری و پرستاران وجود ندارد و حیطه

کارشناسی ( )%98بود 88 .نفر از پرستاران ( )%44/9دارای

ششم عوامل خانوادگی با  6سوال بهطور مثال زندگیام

سابقه خدمت  5سال و کمتر و  86نفر ( )%73/9کارکنان

بهدلیل شیفتهای در گردش دچار اختالل و بینظمی

رسمی بودند 165 .نفر ( )%84/2در بخش عمومی خدمت

شدهاست که بهدلیل تفاوت تعداد سواالت حیطهها میانگین

میکردند 87 .نفر ( )%44/4دارای اضافه کاری 51-100

از آنها گرفته شد .مجموع امتیازات  45-105تمایل

ساعت و  134نفر ( )%68/4دارای شیفت متغیر بودند.

ضعیف ،امتیاز  106-165تمایل متوسط و  166-225تمایل

میانگین سن و سابقه خدمت پرستاران بهترتیب

قوی درنظر گرفتهشد.

 31/70±6/45سال و  7/67±5/89سال بود.

جهت روایی ابزار پس از طراحی در اختیار

 137نفر از پرستاران ( )%69/9تمایل متوسطی برای

ده نفر از اعضا هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

ترک خدمت و  23نفر ( )%11/7تمایل بسیار زیاد و  36نفر

بیرجند و زابل شامل  4نفر مدیریت پرستاری  6نفر داخلی

( )%18/4تمایل ضعیفی برای ترک خدمت داشتند.

جراحی قرارگرفت و و نظرات آنان در ابزار لحاظ گردید.

نتایج مطالعه در رابطه با تأثیر حیطههای مختلف بر

کلیه سواالت ابزار ازنظر "مربوطبودن"" ،واضحبودن" و

تمایل به ترک خدمت نشانداد که میانگین بهدست آمده

"روانبودن" بررسی گردید .برای هر سوال ابتدا قسمت

برای عوامل تعلق شغلی ،ماهیت حرفه و عوامل خانوادگی و

"مربوطبودن" و سپس "واضحبودن" و "روانبودن"

فردی مرتبط با تمایل به ترک خدمت در پرستاران مورد

بررسی شد که امتیاز باالی  %75قابلقبول در نظر گرفته شد.

مطالعه کمتر از سطح متوسط بود؛ ولی میانگین عوامل

برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید

اجتماعی مرتبط با تمایل به ترک خدمت ( 3/63از  )5در

که با  %95مورد تأیید قرارگرفت.

پرستاران بیشتر از سطح متوسط بود (جدول شماره .)1
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جدول شماره  :1مقایسه ميانگين نمره عوامل مرتبط با تمایل به ترك خدمت در پرستاران مورد مطالعه با نمره نظري
عوامل مرتبط

ميانگين

انحرافمعيار

اختالف ميانگين

P

تعلق شغلی

2/64

0/71

-0/36

<0/001

ماهيت حرفه

2/45

0/67

-0/55

<0/001

محيط شغلی

2/92

0/80

-0/08

0/152

عوامل اجتماعی

3/63

1/03

0/63

<0/001

عوامل خانوادگی

2/72

0/88

-0/28

<0/001

عوامل فردي

2/72

0/80

-0/28

<0/001

آزمون  tمستقل نشانداد که میانگین نمره تعلق

شغلی و حرفهای مرتبط با تمایل به ترک خدمت در

شغلی ( ،)P=0/472ماهیت حرفه ( ،)P=0/781محیط

پرستاران مورد مطالعه برحسب سن تفاوت معنیداری

شغلی ( ،)P=0/553عوامل خانوادگی ( )P=0/354و

نداشت ()P>0/051؛ ولی میانگین نمره عوامل اجتماعی

عوامل فردی ( )P=0/921در پرستاران متأهل و مجرد

در حداقل دو گروه از گروههای سنی مذکور تفاوت

مورد مطالعه تفاوت معنیداری نداشت ولی میانگین
نمره عوامل اجتماعی در پرستاران متأهل نسبت به

معنیداری داشت ( .)P=0/002میانگین نمره عوامل

مجرد بهطور معنیداری بیشتر بود (.)P=0/001

اجتماعی در پرستاران دارای سن  25سال و کمتر نسبت

آزمون کروسکالوالیس نشانداد که میانگین

به پرستاران دارای سن  36سال و بیشتر بهطور معنیداری

نمره تعلق شغلی و عوامل خانوادگی ،فردی ،محیط

کمتر بود (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2مقایسه ميانگين نمره عوامل مرتبط با تمایل به ترك خدمت در پرستاران مورد مطالعه برحسب سن
سن

 25سال و کمتر

 26-30سال

 31-35سال

 36-40سال

بيشتر از  40سال


P

عوامل مرتبط
تعلق شغلی

2/67±0/67

2/62±0/77

2/60±0/66

2/79±0/61

2/50±0/87

*0/363

ماهيت حرفه

2/42±0/68

2/42±0/74

2/48±0/63

2/56±0/54

2/35±0/73

*0/809

محيط شغلی

2/78±0/82

2/99±0/82

2/96±0/83

2/96±0/75

2/83±0/78

*0/682

عوامل اجتماعی

3/16±1/01

3/71±1/08

3/66±0/97

3/84±0/96

4/01±0/92

**0/002

عوامل خانوادگی

2/52±0/66

2/69±0/89

2/89±0/85

2/83±0/99

2/73±1/13

*0/360

عوامل فردي

2/67±0/78

2/74±0/82

2/82±0/86

2/71±0/74

2/60±0/75

**0/771

* :آنالیز واریانس یکطرفه؛ ** :کروسکالوالیس؛ دادهها بهصورت میانگین  ±انحرافمعیار ارائه شدهاند.

همچنین میانگین نمره تعلق شغلی و عوامل

()P<0/051؛ ولی میانگین نمره عوامل اجتماعی در

خانوادگی ،فردی ،محیط شغلی و حرفهای مرتبط با

پرستاران دارای سابقه خدمت  5سال و کمتر نسبت به

تمایل به ترک خدمت در پرستاران مورد مطالعه

پرستاران دارای سابقه خدمت بیشتر از  10سال بهطور

بر حسب سابقه خدمت تفاوت معنیداری نداشت

معنیداری کمتر بود.
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تمایل به ترک خدمت و برخی عوامل مرتبط با آن

در نتایج بهدست آمده میانگین نمره ماهیت

میانگین نمره عوامل تعلق شغلی ،ماهیت حرفه و

حرفه ،محیط شغلی و عوامل اجتماعی مرتبط با تمایل

عوامل فردی در پرستاران شیفتهای چرخشی نسبت به

به ترک خدمت در پرستاران مونث نسبت به مذکر

پرستاران شیفتهای ثابت بهطور معنیداری بیشتر بود

بهطور معنیداری بیشتر بود ()P=0/052؛ ولی میانگین

()P<0/051؛ ولی میانگین نمره محیط شغلی و عوامل

نمره تعلق شغلی و عوامل خانوادگی و فردی در

اجتماعی و خانوادگی در پرستاران مورد مطالعه برحسب

پرستاران مونث و مذکر تفاوت معنیداری نداشت

شیفت کاری تفاوت معنیداری نداشت (.)P<0/051

( .)P>0/05میانگین نمره عوامل خانوادگی در پرستاران

میانگین نمره عوامل مرتبط با تمایل به ترک

بدون اضافه کاری نسبت به سایر پرستاران مورد مطالعه

خدمت (به جز عوامل اجتماعی) در پرستاران شاغل در

بهطور معنیداری کمتر بود.

بخشهای عمومی و ویژه تفاوت معنیداری نداشت

میانگین نمره عوامل اجتماعی در پرستاران

()P>0/05؛ ولی میانگین نمره عوامل اجتماعی در

پیمانی نسبت به پرستاران قراردادی ،شرکتی و طرحی

پرستاران شاغل در بخش عمومی نسبت به پرستاران

و همچنین در پرستاران رسمی نسبت به قراردادی و

شاغل در بخش ویژه بهطور معنیداری بیشتر بود

شرکتی بهطور معنیداری بیشتر بود (.)P=0/001

(( )P=0/022جدول شماره .)3

جدول شماره  :3مقایسه ميانگين نمره عوامل مرتبط با تمایل به ترك خدمت در پرستاران مورد مطالعه برحسب
بخش محل خدمت
عمومی

ویژه

عوامل مرتبط

ميانگين ±انحرافمعيار

ميانگين ±انحرافمعيار

تعلق شغلی

2/62±0/72

2/78±0/65

*0/252

ماهيت حرفه

2/47±0/68

2/34±0/62

*0/331

محيط شغلی

2/93±0/81

2/82±0/75

*0/478

عوامل اجتماعی

3/70±1/04

3/27±0/91

**0/022

عوامل خانوادگی

2/70±0/91

2/85±0/75

*0/393

عوامل فردي

2/75±0/82

2/53±0/64

**0/201

P

* t :مستقل :** ،منویتنییو.

بحث:
در مطالعه حاضر میانگین تمایل به ترک خدمت

علومپزشکی شهیدبهشتی در سال  1390انجامشد که

پرستاران ( )128±29/9میباشد که اکثر واحدهای

نتایج این مطالعه نشانداد ،تمایل به ترک خدمت 3/35

پژوهش ( )%69/9تمایل به ترک خدمت متوسط داشتند

از  )±0/92( 5بوده است (.)5

و از تعلق شغلی متوسطی ( )%63/8برخوردار بودند.

در مطالعه دیگری که توسط آتشزاده شوریده

مطالعهای توسط حریری و همکاران تحت عنوان بررسی

تحت عنوان ارتباط ویژگیهای جمعیتشناسی با تنیدگی

برخی عوامل مرتبط با تمایل به ترک خدمت در

اخالقی و قصد ترک خدمت پرستاران آیسییو در بین

پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی تابع دانشگاه

 159پرستار شاغل در آیسییو در  13استان کشور انجام
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شد ،میانگین  3/03از  5بهدست آمد ( .)14در مطالعهای

متفاوت ،تخصیص مسئولیت هایی جهت استفاده از

برروی پرستاران آسیایی در آمریکا ،میانگین  120نفر نمونه

تجارب آن ها و ایجاد شیفت های کاری مناسب قادر

درمورد تمایل به ترک خدمت  2/45از  5بود که نتایج این

خواهند بود ،تأثیر مثبتی بر رضایت شغلی و قصد

مطالعات همسو با مطالعه حاضر بود و پرستاران در مطالعه

ترک خدمت کارکنان خود داشته باشند.

آنها از تمایل به ترک خدمت متوسطی برخوردار

در یافتههای مطالعه حاضر زنان و متأهلین تمایل

بودند ( .)5هوشمند بهابادی و همکاران در مطالعه خود علل

بیشتری به ترک خدمت را نشاندادند که در راستای

ترک خدمت پرستاران را عدمتأمین نیازهای فردی ،عوامل

مطالعه هوشمند بهابادی و همکاران بود؛ ولی در مطالعه

اقتصادی ازجمله کافینبودن حقوق و مزایا و در رابطه با

سوداگر و همکاران زنان تمایل بیشتری به ادامه کار

عوامل اجتماعی ،ترسیم جایگاه غیرعلمی برای پرستاران و

پرستاری داشتند ( .)12،6مطالعه احمدی و همکاران که

همچنین عوامل حرفهای و عدمتوجه مسئولین ذیربط به

پیرامون ترک خدمت پرستاران زن انجام شده بود

پیشنهادات و نظرات پرستاران و عامل عدمبرخورداری از

متأهلین تمایل بیشتری به ترک خدمت نشان دادند که

حمایت مدیران و سرپرستان در مواقع ضروری بیان

میتواند بهدلیل عدمهمخوانی شیفتهای بیمارستان و

نمود (.)12

عملکرد بانوان در منزل باشد (.)16

در مطالعه حاضر میانگین عوامل اجتماعی مرتبط

در مطالعه هوشمند بهابادی و همکاران اکثریت

با تمایل به ترک خدمت در پرستاران نسبت به  4حیطه

پرستاران قبل از ترک خدمت در بخشهای ویژه فعالیت

دیگر (خانوادگی ،ماهیت حرفه ،فردی ،محیط شغلی)

داشتند؛ درحالیکه در مطالعه حاضر پرستاران مشغول در

در بین  196نفر  3/63از  5بهدست آمد؛ بدینمعنی که

بخشهای عمومی تمایل بیشتری به ترک خدمت دارند

پرستاران مورد مطالعه به دالیل اجتماعی تمایل بیشتری

که شاید این بهدلیل تعداد زیاد تخت در این بخشها،

به ترک خدمت دارند.

برخورد زیاد با همراهان بیماران و روبهروشدن با توقعات

 Chiuو همکاران در نتایج خود بیان کردند که

و سواالت آنها و نبود امکانات و خدمات حمایتی و

پرستاران با افزایش نیاز شغلی و کاهش کنترل شرایط

همچنین قضاوت نادرست تعدادی از آنها نسبت به کار و

کار باالترین میزان قصد ترک خدمت را نشان میدادند

دانش پرستاری باشد ( .)12درحالیکه بخشهای ویژه و

و حمایت اجتماعی مربوط به شغل ممکن است این

تخصصی در محیطی بسته و بدون حضور همراهیان بیمار

میزان ترک خدمت را کاهش دهد (.)15

میباشد و درنتیجه بازخورد رفتاری همراهان بیماران کمتر
قابلمشاهده است؛ همچنین کار پرستاری تخصصیتر

در مطالعه حاضر افراد با سابقه کاری بیشتر از

صورت میگیرد.

 10سال و سن باالی  36سال تمایل بیشتری به ترک
خدمت داشتند که با نتایج مطالعه سوداگر همخوانی

در مطالعه نیکبخت نصرآبادی و همکاران که

داشت و پرستاران دارای میانگین سنی باالتر تمایل به

تمایل به ترک خدمت پرستاران اورژانس که یک

ادامه کار پرستاری را خیلی کم و یا اصالً انتخاب

عمومی محسوب میشود را بررسی کرده بودند ،میانگین

کرده بودند ( .)6شاید علت این امر را توزیع ناعادالنه

 2/95از  5با انحرافمعیار 0/5گزارش نمودند که با نتایج

قدرت بین کارکنان ،مواجهه بیشتر با عدم حمایت

مطالعه حاضر همخوانی دارد ( .)17باتوجه به وجود

از طرف مدیران و یا سازمان ،عدم برابری در محیط

تفاوت در میان پرستاران در بخشهای مختلف ،بهنظر

کار دانست؛ لذا مدیران پرستاری با درنظرگرفتن

میرسد تمهیداتی در جهت جابهجا نمودن پرسنل

تفاوت های میان افراد و حمایت بیشتر نظیر تقسیم

بهصورت هر دو سال یکبار در بخشهای مختلف

پرسنل بر اساس سن و سابقه کار در بخش های

صورتگیرد.
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تمایل به ترک خدمت و برخی عوامل مرتبط با آن

یافتههای پژوهش  Yeunو  Kimبیانگر تأثیر

عوامل امنیت شغلی ،استقالل شغلی و توانایی

بسیار زیاد خستگی عاطفی بر تمایل به ترک خدمت بود

در انجام کار برای دیگران از عوامل موثر بر رضایت

که در راستای مطالعه حاضر میباشد (.)18

شغلی میباشد.یافتههای حجتی و آزما نشانداد ،مدیران

محمدزاده نوجهدهی بیان داشت ،اجرای

پرستاری میتوانند برای کاهش تمایل به ترک از کار

الگوی تعالی سازمان بر تمایل به ترک خدمت

پرستاران به بهبود فضای اخالقی محیط کار مبادرت

پرستاران مراکز درمانی موثر بوده و بین میانگین نمرات

ورزند (.)19

تمایل به ترک خدمت پرستاران بیمارستانهای مجری

 Currieو  Carr Hillدر بررسی عوامل ترک

و غیرمجری طرح تعالی سازمان اختالف معنیدار بوده

خدمت پرستاران بیان کرد که رضایت شغلی و

است ( .)1درنتیجه الگوهای تعالی سازمان با

فاکتورهای کلیدی شامل محیط کاری ،دالیل فردی

فراهم آوردن بستر مناسب فعالیتی برای پرستاران و

و دالیل اقتصادی در ترک خدمت موثرند ( .)20در

افزایش انگیزه و رضایتمندی آنان میتوانند از تمایل

این مطالعه نیز در بررسی حیطه تعلق شغلی پرستاران

آنان به ترک خدمت پیشگیری کند .در مطالعه حاضر

در پاسخ به این سوال که اگر شغلی با همین میزان

نیز عوامل محیط شغلی که با طرح  14سوال بررسی

حقوق به آن ها پیشنهاد شود ،پرستاری را ترک

شده بود ،دارای میانگین  2/92از  5بود که خود بیانگر

خواهند نمود .تعداد  % 68پاسخ موافق و کامالً موافق

تأثیر این عوامل در تمایل به ترک خدمت میباشد.

را بیان کرده بودند ،می تواند بیانگر عالقه کم به رشته

یافتههای مطالعه احمدی و همکاران ،نشانداد؛ عوامل

پرستاری باشد و نقش دستمزد در ماندگاری آنها را

فردی و سازمانی بر کاهش قصد ترک خدمت اثرگذار

پر رنگ تر نماید.

است که همسو با مطالعه حاضر میباشد ( .)16رعایت
عدالت سازمانی ،برخورداری از حمایت سازمان و

نتیجهگیری:

همکاری الزم و ارتباط دوستانه بین کارکنان در

نتایج این تحقیق بیانگر این موضوع است که

سطوح مختلف در محیط کار میتوانند بر کاهش

پرستاران در این مطالعه تمایل متوسطی به ترک خدمت

تمایل به ترک خدمت موثر باشند.

دارند .افزایش ترک خدمت پرستاران در مناطق مختلف

در مطالعه انجامشده میانگین بهدست آمده از

کشور علیرغم تجربیات متفاوت آنان به معنی وجود

نمره عوامل تعلق شغلی ،ماهیت حرفه و عوامل فردی

عوامل مشابه مهمی هستند که میتواند جهت برنامهریزی

در پرستاران شیفتهای چرخشی نسبت به پرستاران

نیروی کار و استخدام و استراتژیهای جهت حفظ

شیفتهای ثابت بیانگر تمایل بیشتر این گروه از

مداوم پرستاران ،یک چالش محسوب شود.لذا به

پرستاران به ترک خدمت بود که خود میتواند بهدلیل

مسئولین آموزش پرستاری پیشنهاد میگردد تا دانشجویان

عدم حق انتخاب در برنامهریزی شیفتهای کاری و

پرستاری را با واقعیتهای این شغل بیشتر آگاه گردانند تا از

بهدنبال آن ایجاد بینظمی در زندگی شخصی آنها

تحمیل هزینههایی جهت تحصیل دانشجو سپس استخدام

باشد که این مسئله بهنوبهی خود باعث عدم رضایت

نیروی بیانگیزه و درنهایت کاهش کیفیت مراقبت از بیمار

شغلی میگردد .بین رضایت شغلی و ترک خدمت

جلوگیری شود .خروج پرستاران از حرفهی پرستاری

رابطه معکوس برقرار است؛ بدینمعنیکه هرچه

میتواند سبب کمبود نیرو و بهتبع آن افزایش متوسط سن

رضایت شغلی افزایش یابد ،احتمال ترک خدمت

پرستاران باقیمانده در حرفه شود و مشکل کمبود پرستاری

کاهش مییابد (.)15

و ترک خدمت همچنان باال باقی بماند؛ لذا به مسئولین نظام
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مسئولین آموزش پرستاری میتوانند بااستفاده از

پرستاری کشور پیشنهاد میگردد تا جهت فرآیند حرفهای

نتایج این پژوهش و تحقیقات مشابه در جهت آگاهی و

شدن پرستاری و تأمین حداقل توقعات حرفهای پرستاران و

روشنکردن پرستاران درحال آموزش بکوشند تا آنان

. تمهیداتی بیندیشند،فراهمنمودن امنیت شغلی پرستاران

بتواند با برخورد با واقعیتهای شغل پرستاری در ماندن

باتوجه به باالبودن میانگین نمره عوامل اجتماعی موثر بر

یا ترک حرفه قبل از استخدام قادر به تصمیمگیری

ترک خدمت در این مطالعه جهت بهترشدن اذهان اجتماع

 سازگار با، محرز است که نیروی انسانی وفادار.باشند

و تغییر نوع نگاه آنها به پرستاری نیاز به همکاری

اهداف و ارزشهای سازمانی و متمایل به حفظ عضویت

.رسانههای جمعی میباشد

سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر فعالیت
. عامل مهمی در اثربخشی سازمان باشد، میتواند،کند

:کاربرد یافتههای پژوهش در بالین
مدیریت پرستاری بااستفاده از نتایج پژوهش

:تشکر و قدردانی

میتواند درجهت اصالح ضعفها و کاستیهای خود

مطالعه حاضر حاصل طرح تحقیقاتی با کد

بکوشد و با انجام اقدامات مناسب زمینه ابقا پرستاران را در

 بود که در حوزه معاونت94/09/23  مورخ62/94

حرفه پرستاری فراهم نماید تا بدینوسیله از اتالف

.پژوهشی دانشگاه علومپزشکی بیرجند تصویب شد

هزینههایی که جهت استخدام نیروهای جایگزین و متعاقب

پژوهشگران مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیه

 تربیت و آماده سازی کارکنان جدید تا مرحله،آن آموزش

پرستارانی که در انجام این پژوهش همکاری

بهرهدهی و کارآیی مطلوب به سازمان تحمیل میشود

. ابراز میدارند،صمیمانه ای داشتند
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Background and aims: Increasing rate of emergency services, high workload and shortage of
nurses have significant effects on the quality of nursing care. Along with the global shortage of
nurses, many of them may leave their jobs and work out of the nursing profession. This study
was aimed to determine the amount of turnover and some related factors affecting the nurses
working in hospitals of Zabol University of Medical Sciences in 2015.
Methods: In this descriptive correlational study, there were 196 nurses, participated based on
census sampling, working in two hospitals of Zabol University. An individual profile’s
questionnaire (9 clauses) and a questionnaire made by researcher predicting turnover (45 clauses)
after performing validity and reliability were used. Data were analyzed by SPSS software and
statistical tests of frequency, percentage, mean, standard deviation, independent t-test, ANOVA,
Tukey, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney.
Results: Mean score of their tendency to leave the job was 128±29.9, and the majority of
subjects (69.9%) had moderate tendency to turnover intentions. Among all, the social factors
(mean= 3.63 out of 5) had created the highest tendency for leaving their job. Average in nature
of the profession, job environment and social factors associated with leaving the service was
significantly higher in male than female nurses (P=0.052). as well as the subjects of the job
belong to a moderate (63.8%), respectively.
Conclusion: The results suggest that the nurses in this study have a modest tendency for
turnover. However, due to the high mean score of the social factors in this study, it is essential to
take the authorities attention to improve and change the viewpoints of the society towards
nursing, in cooperation with the mass media.
Keywords: Turnover, Nurse, Hospital.
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