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 مقدمه:
عملکرد  یبرا یاتیعامل ح نیتر مهم یانسان یروین

هر سازمان محسوب  ییو دارا ستمیهر س تیو موفق

های توسعه  رقابت و گسترش روش شی(. با افزا1) شوند یم

کنند تا کارکنان مستعد  یها تالش م سازمان ،یمنابع انسان

ها بتوانند  تا آن ندیحفظ کرده و آنان را توانمند نماخود را 

هر که  علیرغم آن .از خود بروز دهند ییالعملکرد با

 خود کارکنان سازی و آماده تیسازمان برای آموزش، ترب

را  ارییبس های نهیمطلوب، هز ییو کارآ دهی بهره مرحله تا

 خود یانسان های هیکه سرما نیاما همواره از اکند  یصرف م

با ها  سازمان .دارند میمسأله ب نندیبب انیبدهند و ز دست را از

را از  یاتیها و تجرب ارزشمند، مهارت روهاییدادن ن ستد از

 آمده  دست هبها تالش  سال یکه ط دهند دست می

 اتی(. ترک خدمت کارکنان موجب وقفه در عمل2) است

 استخدام زمینه در را زیادی های شده و  هزینه سازمان

 چکیده:
 تيفيبر ک ییسزا هب ريو کمبود تعداد پرستاران، تأث ادیکاري ز بار ،یتیخدمات فور زانيم شیافزا :زمينه و هدف

ها ممکن است شغل خود را  از آن ارييپرستاري، بس یکمبود جهان نیهمزمان با ا هاي پرستاري دارد. مراقبت
 نييبا هدف تع اضرمطالعه ح شوند. کار خارج از حرفه پرستاري مشغول به ،ي دیگريها کرده و در قسمت ترك

 یپزشک تابع دانشگاه علوم يها مارستانيعوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل ب یخدمت و برخ  به ترك لیتما زانيم
 .رفتیانجام پذ 1394زابل در سال 

زابل  یدانشگاه مارستانيب دوپرستار شاغل در  196 ،یهمبستگ یفيپژوهش توص نیدر ا :یبررس  روش
عبارت( و  9) يپرسشنامه مشخصات فردبا استفاده از ها  داده يآور جمع شرکت داشتند. يسرشمار صورت هب

 یبررس يبرا .انجام شد ییایو پا ییپس از انجام رواعبارت(  45محقق ساخته )ترك خدمت  ینيب شيپرسشنامه پ
 زيمستقل، آنال t ،استانداردفراوانی، درصد، ميانگين و انحراف  آماري آزمون هاي و SPSS افزار نرم ازها  داده
 .استفاده شد سيوال و کروسکال وی یتنیو من ،یرنج توک بيو تعق طرفه کی انسیوار

 لی%( تما9/69پژوهش ) ياکثر واحدها .( بود128±9/29) به ترك خدمت پرستاران لینمره تما نيانگيم :ها  افتهی
به ترك  لیتما نیشتريب 5از  63/3نمره  نيانگيبا م یعوامل اجتماع نيب نیخدمت متوسط داشتند. در ا  به ترك

خدمت در   به ترك لیمرتبط با تما یعو عوامل اجتما یشغل طيحرفه، مح تيماه نيگانيبود. م کرده جادیخدمت را ا
 یمورد مطالعه از تعلق شغل پرستاران .(P=052/0) بود شتريب يدار یمعن  طور پرستاران مونث نسبت به مذکر به

 .%( برخوردار بودند8/63) یمتوسط
نمره عوامل  نيانگيبودن م ترك خدمت پرستاران و باالمتوسط به  لیتما انگريحاضر ب قيتحق جینتا :يريگ  جهينت

 یجمع يها رسانه يبا همکار ينوع نگاه جامعه به پرستار رييرا به بهبود و تغ نيلذا توجه مسئول ؛است یاجتماع
 .ميکن یجلب م

 
 .مارستانيخدمت، پرستار، ب  به ترك لیتما ي:کليد يها  واژه
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 و تربیت آموزش، آن متعاقب و جایگزین یروهاین

 ییآکار و دهی کارکنان جدید تا مرحله بهره سازی آماده

 تیتوجه به اهم (. با3،4) کند می تحمیل سازمان به مطلوب

به ترک خدمت کارکنان در سازمان  لیتما ،یمنابع انسان

  یمنابع انسان تیریمد های دغدغه نیتر از مهم یکی

 .(1) است

خدمت عبارت است از حرکت اعضا به ترک 

خدمت  به ترک لیتما .(3) سازمان کی یمرزها رونیب

باشد، اگرچه فرد  یخدمت م ادراک فرد نسبت به ترک

 .(5) خود مانده باشد یشغل تیدر موقع حاضر حال در

ای  ، درجه"شده ینیب شیترک خدمت پ" فیتعر

 تیدارد که موقع دهیعق ایکند  یاست که فرد فکر م

 یعلم های افتهیرا داوطلبانه ترک خواهد کرد.  اش یعلف

به ترک شغل از اراده آگاهانه و  لیکه تما دهند ینشان م

 ،یعنی ؛شود یم یشده شاغل برای ترک سازمان ناش حساب

 لیتما"کنند، بلکه  یرا ترک نم زمانسا کبارهیکارکنان به 

در خود پرورش  یجیصورت تدر را به "به ترک شغل

بودن  و مناسب طیگرفتن همه شرا نظر و پس از دردهند  یم

اقدام به ترک  گر،دی های در سازمان یهای استخدام فرصت

صورت  هها ب بسیاری از ترک خدمت .(5) ندینما یخدمت م

برخی محققین قصد ترک خدمت را  .اختیاری است

عنوان یک میل هوشیارانه و متفکرانه برای ترک سازمان  به

صد ترک خدمت یکی از عوامل اند. ق تعریف کرده

کننده مهم ترک خدمت حقیقی است و آگاهی از  بینی پیش

شوند تا یک کارمند  این موضوع که چه عواملی باعث می

تصمیم به جدایی بگیرد، در توانایی سازمان برای حفظ 

 یبهداشت  (.مراکز خدمات4) کارمندان بسیار حیاتی است

 .ندستیمشکل ن نیاز ا یهم مستثن یدرمان 

و  یارائه خدمات درمان یرسالت مراکز درمان

 .باشد ی( ممارانی)ب خود انیبه مشتر تیفیبا ک یمراقبت

 یشده و افراد درمان محسوب میاعضا ت نیتر پرستاران عمده

در فراهم آوردن خدمات با  یادیز تیهستند که اهم

(. بحران کمبود 1) را دارند مارانیب تیرضا اًتینهاو  تیفیک

از  رییشگیروی پ ار در نظام بهداشت و درمان برک رویین

 ریثأاز کشورها ت ارییدر بس یو ارتقا سالمت ها مارییب

اهمیت  ترک خدمت پرستاران از رو نیا (. از5) گذارد یم

بیشتری در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی برخوردار 

در  ییستار و پرسنل مامارپ ونیلیم 3/19مجموع  باشد. در می

 2020است که در سال   شده زده نیحضور دارند. تخم جهان

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

ها از حرفه  عمده کمبود پرستار خروج آن لیاز دال یکی

گسترش کمبود  سدنوی یم دلویو  ی. گنجباشد یخود م

خروج باالی پرستاران از این حرفه یک معضل  و رپرستا

حال  فته و هم دریا م در کشورهای توسعهجهانی است که ه

عنوان مثال یک سوم از پرستاران  بهدارد.   رشد وجود

انگلستان و اسکاتلند و بیش از یک پنجم پرستاران آمریکا 

 .(4) اند به ترک این حرفه داشته تمایل

به  لیتما شتریب لیدر حرفه خود اوا پرستاران

 ییجا هب جا نیکه ا ستیدارند و هنوز مشخص ن ییجا هب جا

% 30-%50شده که  برآورد (.7) است یچه عوامل ریتأث تحت

خود  ینیسه سال اول کار بال یوارد در ط همه پرستاران تازه

را ترک  یکار پرستار ایو  دهند یم رییمحل شغل خود را تغ

 تنها که داد نشان ای حاصل از مطالعه جی(. نتا8) کنند یم

ماندن در حرفه پرستاری را  یقبه با لتمای پرستاران از% 3/12

که پرستاران  دهد ینشان م ای مطالعه جی(. نتا6) داشتند

به  لیکه تما دهند یبه ترک خدمت نشان م یمتوسط لیتما

(. 1) باشد یباالتر م یخارج هترک نسبت به مطالعات مشاب

تر شدن  بهداشت در اروپا مسن یطبق نظر سازمان جهان

 شیرا افزا یخدمات بهداشت تقاضاهای استفاده از ت،یجمع

کار فعال پرستاری  روییاست که ن یدرحال نیداده است و ا

کاری   طیعلت شرا به یطرف از .(5) کاهش است به رو

ها، فرار از شغل،  آن نیدر ب یاسترس شغل وعیپرستاران و ش

در ارتباطات  رییپذ بیکارکنان، آس انیبرخورد نامناسب م

 نیدر ا زیو ترک حرفه ن یتینارضا تینها ای و در حرفه

 .(9) شود یم دهید شتریحرفه ب

 یبرا ییامدهایپ ستهیخدمت پرستاران شا ترک

داشته است.  یحرفه کل کیعنوان  هب یبهداشت یها سازمان

 ییبر توانا یمنف ریتأث یدارا تواند یترک خدمت پرستار م

 ؛ارائه مراقبت داشته باشد تیفیو ک ماریب یازهایرفع ن

 یرویدادن پرستاران منجر به کمبود ن دست از نیا بر عالوه
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حجم  شیبه نوبه خود باعث افزا زین نیکه ا گردد یم یکاف

 هیتنش و کاهش روح جادیو ا اندهیمپرستاران باق یکار برا

بحران در  جادیباعث ا تواند یمسئله م نی. اشود یها م در آن

اعث ب جهینت در شان شود و پرستاران نسبت به شغل یرفتارها

 تینها در و یکار  تیفیکاهش ک ،یکار  تیکاهش رضا

و  یبدون پرستار کاف نیا بر . عالوهشود یترک سازمان م

کاهش  مارانیب تیو رضا شیخطاها افزا زانیمجرب م

 (.10) ابدی یم

 سبب تواند ی پرستاری می پرستاران از حرفه خروج

 پرستاران سن متوسط افزایش آن تبع به و نیرو کمبود

 %40 از بیش آمار طبق که طوری به ؛شود حرفه در مانده یباق

 50های آمریکا باالی  از نیروی کاری رسمی در بیمارستان

نشسته  این نیروها در طی مدت کوتاهی باز .سال سن دارند

و با خروج خود به بحران کمبود نیروی انسانی در  شوند می

 (.11) زنند های بهداشتی دامن می محیط

دالر  82000-88000 ندزد نیخمت نویسندگان

شده  ازای هر پرستار ثبت ترک خدمت به یمال نهیهز

وجود دارد. ترک خدمت در  کایدر آمر یاستخدام

ای معادل  نهیبر کمبود پرستاران باتجربه، هز پرستاری عالوه

 (.5) دارد بر در زیازای هر پرستار ن دالر به 120000-60000

ژوهش خود بهابادی و همکاران در پ هوشمند

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

 اند نداشته را  کار به بازگشت تمایل شرایطی هیچ تحت

(12.) 

یکی از تحقیقاتی که مدل فیش بین را بر 

است که تمایل به  گرفته کرده و نتیجه مطالعه خدمت ترک

با ترک خدمت همبستگی زیادی نشان  خدمت ترک

 (.13) دهد می

 یاز موانع درون سازمان یکیعنوان  خدمت به کتر

 شده  سازمان به اهدافش شناخته دنیدر رس

پرستاران،  خدمت ترککمبود اطالعات از  (.1) است

مراکز  رانیشناخت عوارض آن را برای پرستاران و مد

کردن  کرده و تالش جهت پر سخت یدرمان و یبهداشت

توجه به  . بازدسا یمرو  هب رو یدگیچیپرستار را با پ یخال جای

ترک خدمت پرستاران در  یو انسان یهای مال نهیهز

آن قبل از وقوع  ینیب شیپ ،یو درمان یهای بهداشت سازمان

ضروری،   ریغ و نهیهز از ترک خدمت پر رییگ منظور جلو به

 نیاست که ب نشان داده ها رسد. پژوهش یم  نظر مهم به اریبس

 یدمت واقعشده و ترک خ ینیب شیترک خدمت پ

(. بهترین 5) باشد یبرقرار م میپرستاران رابطه مستق

کننده رفتار یک فرد، سنجش نیت وی برای انجام  بینی پیش

کار در  و تعداد کسب که ییجا از آن .(4) آن رفتار است

و  یاقتصاد یازهایباشد و ن یکوچک محدود م یشهرها

 مرغیباشد که فرد عل یاز عوامل یکی تواند یم یاجتماع

صورت  در(. 11) بماند یل به خروج از کار، در آن باقیتما

توجه  با و دینما را رها یبهتر شغل پرستار یطیشدن شرا ایمه

شده از ترک خدمت پرستاران و انجام  انیب یها بیبه آس

موضوع در  یبررس و عدم رانیمطالعات محدود در ا

تا پژوهش حاضر با هدف  میآن شد لذا بر ؛شهرستان زابل

عوامل مرتبط با  یبه ترک خدمت و برخ لیاتم زانیم نییعت

پوشش   تحت یها مارستانیآن در پرستاران شاغل در ب

 .میینما یزابل را بررس یپزشک دانشگاه علوم

 

 :بررسی  روش

 یهمبستگ  یفیمطالعه توص کیمطالعه حاضر 

 پرستاران شاغل در  هیکلاست. نمونه پژوهش شامل 

حداقل با  زابل  یپزشک شگاه علومتابع دان مارستانیدو ب

که و باالتر  یمدرک کارشناسبا  کار  ی سابقه کسالی

طرح  ایو  یشرکت ،یقرارداد ،یمانیپ ،یصورت رسم هب

مجموع تعداد  در، است. کار بودند همشغول ب ینانسا یروین

در  هفته کیمدت  هب فتیپرسشنامه در هر سه ش 250

 فتیش انیپا و در عیتوسط محقق توز هیساعات اول

  لیبودن، عدم تما یمرخص لیدل که به دیگرد یآور جمع

 ها  از آن یماندن تعداد به شرکت در مطالعه و ناقص

 .دیگرد یپرسشنامه بررس 196

اطالعات شامل پرسشنامه  یگردآور ابزار

که قسمت اول آن  ساخته متشکل از دو قسمت بود محقق

 ت،یجنسسن، سابقه کار، شامل  کیاطالعات دموگراف

تأهل، نوع مدرک، بخش  تیوضع ،یاستخدام تیوضع

 و ماهانه بود یاضافه کار زانیو م فتیمحل خدمت، نوع ش
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به ترک خدمت که  لیتماشامل  قسمت دوم پرسشنامه

 رانیشده در ا انجام یفیو مطالعات ک نیاساس مقاالت الت بر

با  طهیح 6سوال در  45 شده و شامل یتوسط محقق طراح

تا کامالً  5از کامالً موافقم=  یا درجه 5 رتکیل اسیمق

بود که نمرات باال  225تا  45از  ازاتیو جمع امت 1مخالفم= 

 یبند . طبقهباشد یبه ترک خدمت م شتریب لیتما دهنده ننشا

 باشد: یم لیذ بیترت سواالت به

 سوال مانند من کامالً 5با  یاول تعلق شغل طهیح

دوم  طهیکرد، ح خواهممطمئن هستم که شغل خود را رها 

 تیرسم به یبرا یسوال مثل پرستار 11حرفه با  تیماه

دارد،  شیپ در یطوالن حرفه راه کیعنوان  شدن به شناخته

کردن  صحبت لیقب سوال از 4با  یسوم عوامل فرد طهیح

 دهد، یاحساس افتخار به من نم گرانید بامورد شغلم  در

 کنم ینند فکر مسوال ما 5با  یچهارم عوامل اجتماع طهیح

پنجم  طهیاست، ح نییدر اجتماع پا ین و منزلت پرستارأش

سوال همانند مشارکت الزم و  14 با یشغل طیعوامل مح

 طهیو پرستاران وجود ندارد و ح یپرستار رانیمد نیب یکاف

ام  یطور مثال زندگ هسوال ب 6با  یوادگششم عوامل خان

 ینظم یبدر گردش دچار اختالل و  یها فتیش لیدل به

 نیانگیها م طهیسواالت ح تفاوت تعداد لیدل هاست که ب شده

 لیتما 45-105 ازاتیها گرفته شد. مجموع امت از آن

 لیتما 166-225متوسط و  لیتما 106-165  ازیامت ف،یضع

 شد. گرفته نظر در یقو

  اریدر اخت یابزار پس از طراح ییروا جهت

 ییو ماما یاردانشکده پرست یعلم تئیده نفر از اعضا ه

 ینفر داخل 6 یپرستار تیرینفر مد 4و زابل شامل  رجندیب

. دیلحاظ گرد آنان در ابزار  و نظراتو  گرفت قرار یجراح

و  "بودن واضح"، "بودن مربوط"نظر  ازکلیه سواالت ابزار 

. برای هر سوال ابتدا قسمت دیگرد یبررس "بودن روان"

 "بودن انرو"و  "بودن واضح"سپس  و "بودن مربوط"

 در نظر گرفته شد. قبول قابل% 75 باالی ازیشد که امت یبررس

 دیکرونباخ استفاده گرد  یآلفا  بیآن از ضر ییایپا یبرا

 گرفت. قرار دییأمورد ت %95که با 

استفاده شد.  SPSS ها از داده لیحلت و هیتجز یبرا

و  نیانگیدرصد، م ،یاز فراوان یفیدر بخش توص

استفاده  ها با نرمال داده عیاده شد. ابتدا توزاستف معیار انحراف

 یشد. برا یکولموگروف بررس رنفیاز آزمون اسم

 ،ینرمال برخوردار بودند )تعلق شغل  عیکه از توز ییرهایمتغ

( از یو عوامل خانوادگ یشغل طیحرفه، مح تیهما

و  طرفه کی انسیوار زیمستقل، آنال t یآمار یها آزمون

نرمال   عیکه از توز ییرهایمتغ یو برا یتوک رنج بیتعق

 یها ( از آزمونیو فرد ی)عوامل اجتماع  برخوردار نبودند

 یدار یدر سطح معن سیوال و کروسکال وی یتنیو من یآمار

 .استفاده شد 05/0کمتر از 

 

 :ها یافته

مطالعه،  نیکننده در ا پرستار شرکت 196 انیاز م

 یدارا %(،4/70مربوط به پرستاران مونث ) یفراوان نیشتریب

مدرک  ی%( و دارا9/70هل )أ%(، مت27سال ) 26-30سن 

 ی%( دارا9/44نفر از پرستاران ) 88%( بود. 98) یکارشناس

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

خدمت  یعموم  %( در بخش2/84نفر ) 165. ودندب یرسم

 51-100 یکار اضافه ی%( دارا4/44) نفر 87 .کردند یم

بودند.  ریمتغ فتیش ی%( دارا4/68) نفر 134ساعت و 

 بیترت سن و سابقه خدمت پرستاران به نیانگیم

 .بود سال 67/7±89/5 و سال 45/6±70/31

 یبرا یمتوسط لی%( تما9/69) نفر از پرستاران 137

 نفر 36و  ادیز اریبس لی%( تما7/11نفر ) 23ترک خدمت و 

 خدمت داشتند.ترک  یبرا یفیضع لی%( تما4/18)

مختلف بر  یها طهیح  ریمطالعه در رابطه با تأث جینتا

دست آمده  هب نیانگیداد که م به ترک خدمت نشان لیتما

و  یحرفه و عوامل خانوادگ تیماه ،یشغل  عوامل تعلق یبرا

به ترک خدمت در پرستاران مورد  لیمرتبط با تما یفرد

 عوامل نیانگیم یول ؛مطالعه کمتر از سطح متوسط بود

( در 5از  63/3به ترک خدمت ) لیبا تما تبطمر یاجتماع 

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

 P گيناختالف ميان معيار انحراف ميانگين عوامل مرتبط

 >001/0 -36/0 71/0 64/2 تعلق شغلی

 >001/0 -55/0 67/0 45/2 ماهيت حرفه

 152/0 -08/0 80/0 92/2 محيط شغلی

 >001/0 63/0 03/1 63/3 عوامل اجتماعی

 >001/0 -28/0 88/0 72/2 عوامل خانوادگی

 >001/0 -28/0 80/0 72/2 عوامل فردي

 

تعلق  نمره نیانگیداد که م مستقل نشان tآزمون 

 طی، مح(P=781/0)حرفه  تی، ماه(P=472/0) یشغل

و  (P=354/0) یخانوادگ   عوامل ،(P=553/0) یشغل

هل و مجرد أدر پرستاران مت (P=921/0) یفرد  عوامل

 نیانگیم ینداشت ول یدار یمورد مطالعه تفاوت معن

نسبت به  هلأدر پرستاران مت ینمره عوامل اجتماع

 (.P=001/0بود ) شتریب یدار یطور معن مجرد به

 نیانگیداد که م نشان سیوال کروسکال  آزمون

 طیمح ،یفرد ،یخانوادگ  و عوامل ینمره تعلق شغل

به ترک خدمت در  لیمرتبط با تما یا و حرفه یشغل 

 یدار یحسب سن تفاوت معن پرستاران مورد مطالعه بر

 ینمره عوامل اجتماع نیانگیم یول ؛(P<051/0نداشت )

تفاوت  ورمذک یسن یها قل دو گروه از گروهدر حدا

نمره عوامل  نیانگیم .(P=002/0)  داشت یدار یمعن

سال و کمتر نسبت  25سن  یدر پرستاران دارا یاجتماع

 یدار یطور معن به شتریسال و ب 36سن  یبه پرستاران دارا

 (.2شماره )جدول  کمتر بود

 

 حسب سن مطالعه بر مورد پرستاران در خدمت ترك به تمایل با بطمرت عوامل نمره ميانگين مقایسه :2جدول شماره 

 سن

 عوامل مرتبط

 سال 40بيشتر از  سال 36-40 سال 31-35 سال 26-30 سال و کمتر 25

P 

 *363/0 50/2±87/0 79/2±61/0 60/2±66/0 62/2±77/0 67/2±67/0 تعلق شغلی

 *809/0 35/2±73/0 56/2±54/0 48/2±63/0 42/2±74/0 42/2±68/0 ماهيت حرفه

 *682/0 83/2±78/0 96/2±75/0 96/2±83/0 99/2±82/0 78/2±82/0 محيط شغلی

 **002/0 01/4±92/0 84/3±96/0 66/3±97/0 71/3±08/1 16/3±01/1 عوامل اجتماعی

 *360/0 73/2±13/1 83/2±99/0 89/2±85/0 69/2±89/0 52/2±66/0 عوامل خانوادگی

 **771/0 60/2±75/0 71/2±74/0 82/2±86/0 74/2±82/0 67/2±78/0 عوامل فردي

 اند. معیار ارائه شده انحراف ±صورت میانگین  ها به ؛ دادهوالیس کروسکال **: ؛طرفه یک واریانس آنالیز *:

 

و عوامل  ینمره تعلق شغل نیانگیم نیهمچن

مرتبط با  یا و حرفه یشغل طیمح ،یفرد ،یخانوادگ

ستاران مورد مطالعه خدمت در پر  به ترک لیتما

نداشت  یدار یحسب سابقه خدمت تفاوت معن بر

(051/0<P)در  یاجتماع  نمره عوامل نیانگیم یول ؛

سال و کمتر نسبت به  5سابقه خدمت  یپرستاران دارا

  طور سال به 10از  شتریسابقه خدمت ب یدارا تارانپرس

 کمتر بود. یدار یمعن
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 تیماهنمره  نیانگیدست آمده م هب جینتا در

 لیمرتبط با تما یاجتماع  و عوامل یشغل طیحرفه، مح

خدمت در پرستاران مونث نسبت به مذکر   به ترک

 نیانگیم یول ؛(P=052/0) بود شتریب یدار یطور معن به

در  یو فرد یخانوادگ  و عوامل ینمره تعلق شغل

 شتندا یدار یپرستاران مونث و مذکر تفاوت معن

(05/0P>). در پرستاران یخانوادگ  عواملنمره  نیانگیم 

پرستاران مورد مطالعه  رینسبت به سا یکار  بدون اضافه

 .کمتر بود یدار یطور معن به

 در پرستاران یاجتماع  نمره عوامل نیانگیم

 یو طرح یشرکت ،یقرارداد  نسبت به پرستاران یمانیپ 

و  ینسبت به قرارداد یرسم  در پرستاران نیو همچن

 (.P=001/0) بود شتریب یدار ینطور مع به یشرکت

حرفه و  تیماه ،یشغل  نمره عوامل تعلق نیانگیم

نسبت به  یچرخش یها فتیدر پرستاران ش یفرد  عوامل

بود  شتریب یدار یطور معن ثابت به یها فتیپرستاران ش

(051/0<P)و عوامل یشغل  طینمره مح نیانگیم یول ؛  

حسب  العه بردر پرستاران مورد مط یو خانوادگ یاجتماع

 .(P>051/0)نداشت  یدار یتفاوت معن یکار  فتیش

به ترک  لینمره عوامل مرتبط با تما نیانگیم

( در پرستاران شاغل در یخدمت )به جز عوامل اجتماع

نداشت  یدار یتفاوت معن ژهیو و یعموم یها بخش

(05/0P>)در  یاجتماع  نمره عوامل نیانگیم یول ؛

نسبت به پرستاران  یمپرستاران شاغل در بخش عمو

 بود شتریب یدار یطور معن  به ژهیشاغل در بخش و

(022/0=P) (3 )جدول شماره. 

 

حسب  مطالعه بر مورد پرستاران در خدمت  ترك به تمایل با مرتبط  عوامل نمره ميانگين مقایسه :3 شماره جدول

 بخش محل خدمت

  ویژه عمومی عوامل مرتبط

P 
 معيار انحراف± ميانگين ارمعي انحراف± ميانگين

 *252/0 78/2±65/0 62/2±72/0 شغلی  تعلق

 *331/0 34/2±62/0 47/2±68/0 ماهيت حرفه

 *478/0 82/2±75/0 93/2±81/0 شغلی  محيط

 **022/0 27/3±91/0 70/3±04/1 اجتماعی  عوامل

 *393/0 85/2±75/0 70/2±91/0 خانوادگی  عوامل

 **201/0 53/2±64/0 75/2±82/0 فردي  عوامل

:* t یو ویتنی من**: ، مستقل. 
 

 :بحث
خدمت   به ترک لیتما نیانگیدر مطالعه حاضر م

 یباشد که اکثر واحدها می( 128±9/29) پرستاران

به ترک خدمت متوسط داشتند  لی%( تما9/69پژوهش )

برخوردار بودند.  %(8/63) یمتوسط یشغل  و از تعلق

همکاران تحت عنوان بررسی  ای توسط حریری و مطالعه

خدمت در   رکبرخی عوامل مرتبط با تمایل به ت

های آموزشی تابع دانشگاه  پرستاران شاغل در بیمارستان

شد که  انجام 1390بهشتی در سال   پزشکی شهید علوم

 35/3 خدمت  به ترک لیتما ،داد نتایج این مطالعه نشان

 (.5) است  بوده (±92/0) 5از 

زاده شوریده  که توسط آتش یگرید مطالعه در

با تنیدگی  شناسی های جمعیت تحت عنوان ارتباط ویژگی

یو در بین  سی خدمت پرستاران آی  اخالقی و قصد ترک

استان کشور انجام  13یو در  سی پرستار شاغل در آی 159
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 ای (. در مطالعه14) دست آمد هب 5از  03/3میانگین  ،شد

نفر نمونه  120 نیانگیم کا،یمردر آ ییایروی پرستاران آس بر

 نیا جیکه نتا بود 5از  45/2خدمت   به ترک لیمورد تما در

مطالعات همسو با مطالعه حاضر بود و پرستاران در مطالعه 

 برخوردار یخدمت متوسط  به ترک لیها از تما ن آ

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

 عوامل ،یفرد  یازهاین نیتأم ا عدمخدمت پرستاران ر  ترک

و در رابطه با  اینبودن حقوق و مزا یجمله کاف از یاقتصاد 

پرستاران و  یبرا یعلم  ریغ گاهیجا میترس ،یاجتماع  عوامل

به  ربطیذ نیتوجه مسئول و عدم یا حرفه  عوامل نیهمچن

از  یبرخوردار و نظرات پرستاران و عامل عدم شنهاداتیپ

  انیب یو سرپرستان در مواقع ضرور رانیمد تیحما

 .(12) نمود

مرتبط  یاجتماع  عوامل نیانگیمطالعه حاضر م در

 طهیح 4خدمت در پرستاران نسبت به   به ترک لیبا تما

 (یشغل  طیمح ،ی، فرد حرفه  تیماه ،ی)خانوادگ گرید

که  یمعن نیبد ؛دست آمد هب 5از  63/3نفر  196 نیدر ب

 یشتریب لیتما یاجتماع لیبه دالپرستاران مورد مطالعه 

 خدمت دارند.  به ترک

Chiu کردند که  انیب خود جیو همکاران در نتا

 طیو کاهش کنترل شرا یشغل ازین شیپرستاران با افزا

 دادند یخدمت را نشان م  قصد ترک زانیم نیکار باالتر

 نیمربوط به شغل ممکن است ا یاجتماع تیو حما

 (.15) دهدخدمت را کاهش   ترک زانیم

از  شتریب یمطالعه حاضر افراد با سابقه کار در

به ترک  یشتریب لیسال تما 36 یسال و سن باال 10

 یمطالعه سوداگر همخوان جیخدمت داشتند که با نتا

به  لیباالتر تما یسن نیانگیم یداشت و پرستاران دارا

اصالً انتخاب  ایکم و  یلیرا خ یادامه کار پرستار

ناعادالنه  عیامر را توز نیعلت ا دی(. شا6) کرده بودند

 تیحما با عدم شتریکارکنان، مواجهه ب نیقدرت ب

 طیدر مح یبرابر سازمان، عدم ایو  رانیطرف مد از

با درنظرگرفتن  یپرستار رانیلذا مد؛ کار دانست

 میتقس رینظ شتریب تیافراد و حما انیهای م تفاوت

 یها اساس سن و سابقه کار در بخش پرسنل بر

جهت استفاده از  ییها تیمسئول صیتخصمتفاوت، 

های کاری مناسب قادر  فتیش جادیها و ا تجارب آن

و قصد  یشغل تیبر رضا یمثبت ریثأت ،خواهند بود

 باشند. خدمت کارکنان خود داشته  ترک

 لیتما نیمطالعه حاضر زنان و متأهل یها افتهیدر 

 یراستا دادند که در خدمت را نشان  به ترک یشتریب

در مطالعه  یول؛ بودبهابادی و همکاران  هوشمندمطالعه 

  به ادامه کار یشتریب لیسوداگر و همکاران زنان تما

و همکاران که  ی. مطالعه احمد(6،12) داشتند یپرستار

پرستاران زن انجام شده بود  خدمت  ترک رامونیپ

خدمت نشان دادند که   به ترک یشتریب لیتما نیمتأهل

و  مارستانیب یها فتیش یهمخوان عدم لیدل د بهتوان یم

 .(16) عملکرد بانوان در منزل باشد

 تیاکثربهابادی و همکاران  هوشمنددر مطالعه 

 تیفعال ژهیو یها خدمت در بخش  پرستاران قبل از ترک

در مطالعه حاضر پرستاران مشغول در  که یحال در ؛داشتند

 مت دارندخد  به ترک یشتریب لیتما یعموم یها بخش

ها،  بخش نیتخت در ا ادیتعداد ز لیدل هب نیا دیکه شا

شدن با توقعات  رو هب و رو مارانیبا همراهان ب ادیبرخورد ز

و  یتیها و نبود امکانات و خدمات حما و سواالت آن

ها نسبت به کار و  آن از یقضاوت نادرست تعداد نیهمچن

و  ژهیو یها بخش که یحال در .(12) باشد یدانش پرستار

 ماریب انیبسته و بدون حضور همراه یطیدر مح یتخصص

کمتر  مارانیهمراهان ب یبازخورد رفتار جهینت باشد و در یم

تر  یتخصص یکار پرستار نیهمچن ؛مشاهده است قابل

 .ردیگ یصورت م

که  انو همکار ینصرآباد کبختیدر مطالعه ن

 که یک خدمت پرستاران اورژانس  به ترک لیتما

 نیانگیم ،کرده بودند یرا بررس  شود یسوب ممح یعموم

گزارش نمودند که با نتایج 5/0 اریمع با انحراف 5از  95/2

توجه به وجود  . با(17)مطالعه حاضر همخوانی دارد 

 نظر های مختلف، به پرستاران در بخش انیدر م وتتفا

جا نمودن پرسنل  به در جهت جا یداتیتمه رسد یم

های مختلف  در بخش رکبایصورت هر دو سال  به

 .ردیگ صورت
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 ریتأث انگریب Kimو  Yeunپژوهش  یها افتهی

 خدمت بود  به ترک لیبر تما یعاطف یخستگ ادیز اریبس

 .(18) باشد یمطالعه حاضر م یکه در راستا

 یاجرا ،داشت انیب یهد نوجه محمدزاده

خدمت   به ترک لیسازمان بر تما یتعال یالگو

نمرات  نیانگیم نیثر بوده و بوم یپرستاران مراکز درمان

 یمجر یها ن مارستایخدمت پرستاران ب  به ترک لیتما

دار بوده  یسازمان اختالف معن یطرح تعال یمجر ریو غ

با  مانساز یتعال یالگوها جهینت  در. (1) است

پرستاران و  یبرا یتیآوردن بستر مناسب فعال فراهم

 لیند از تماتوان یآنان م یمند تیو رضا زهیانگ شیافزا

کند. در مطالعه حاضر  یریشگیآنان به ترک خدمت پ

 یسوال بررس 14که با طرح  یشغل طیعوامل مح زین

 انگریبود که خود ب 5از  92/2 نیانگیم یدارا ،شده بود

باشد.  یبه ترک خدمت م لیدر تما املعو نیا ریتأث

عوامل  ؛داد نشان ،و همکاران یمطالعه احمد یها افتهی

 گذار  بر کاهش قصد ترک خدمت اثر یازمانو س یفرد

 تی. رعا(16) باشد یکه همسو با مطالعه حاضر م است

سازمان و  تیاز حما یبرخوردار ،یعدالت سازمان

کارکنان در  نیالزم و ارتباط دوستانه ب یهمکار

بر کاهش  توانند یکار م طیسطوح مختلف در مح

 .ثر باشندوبه ترک خدمت م لیتما

دست آمده از  هب نیانگیشده م اممطالعه انج در

 یحرفه و عوامل فرد تیماه ،ینمره عوامل تعلق شغل

نسبت به پرستاران  یچرخش یها فتیدر پرستاران ش

گروه از  نیا شتریب لیتما انگریثابت ب یها فتیش

 لیدل به تواند یپرستاران به ترک خدمت بود که خود م

و  یکار یاه فتیش یزری  عدم حق انتخاب در برنامه

ها  آن یشخص یدر زندگ ینظم یب جادیدنبال آن ا هب

 تیخود باعث عدم رضای  نوبه همسئله ب نیباشد که ا

و ترک خدمت  یشغل تیرضا نیب گردد. یم یشغل

که هرچه  یمعن نیبد ؛رابطه معکوس برقرار است

احتمال ترک خدمت  ،ابدی شیافزا یشغل تیرضا

 .(15) ابدی یکاهش م

 ییو توانا یاستقالل شغل ،یشغل تیعوامل امن

 تیثر بر رضاواز عوامل م گرانید یدر انجام کار برا

 رانیمد ،داد نشان آزماو  یحجت یها افتهیباشد. یم یشغل

به ترک از کار  لیکاهش تما یتوانند برا یم یپرستار

کار مبادرت  طیمح یاخالق  یپرستاران به بهبود فضا

 .(19) ورزند

Currie و Carr Hill عوامل ترک یدر بررس 

و  یشغل تیکرد که رضا انیخدمت پرستاران ب 

 یفرد لیالد ،یکار  طیشامل مح یدیکل یفاکتورها

(. در 20) ثرندودر ترک خدمت م یاقتصاد لیو دال

پرستاران  یتعلق شغل طهیح یدر بررس زیمطالعه ن نیا

 زانیم نیبا هم یسوال که اگر شغل نیدر پاسخ به ا

را ترک  یپرستار ،شود شنهادیها پ حقوق به آن

% پاسخ موافق و کامالً موافق 68تعداد  .خواهند نمود

عالقه کم به رشته  انگریتواند ب یم ،کرده بودند انیرا ب

ها را  آن یباشد و نقش دستمزد در ماندگار یپرستار

 .دیتر نما رنگ پر
 

 :گیری نتیجه
موضوع است که  نیا انگریب قیتحق نیا جینتا

خدمت   به ترک یمتوسط لیطالعه تمام نیپرستاران در ا

در مناطق مختلف  خدمت پرستاران  ترک شیافزا .دارند

کشور علیرغم تجربیات متفاوت آنان به معنی وجود 

 یزیر برنامه جهت تواند که میهستند  یعوامل مشابه مهم

حفظ  جهت یها یاستراتژ کار و استخدام و یروین

به  لذا.شودچالش محسوب  کی، پرستارانمداوم 

 انیتا دانشجو گردد یم شنهادیپ یآموزش پرستار نیمسئول

آگاه گردانند تا از  شتریشغل ب نیا یها تیرا با واقع یپرستار

دانشجو سپس استخدام  لیجهت تحص ییها نهیهز لیتحم

 ماریمراقبت از ب تیفیکاهش ک تینها در و زهیانگ یب یروین

 یی پرستار شود. خروج پرستاران از حرفه یریجلوگ

تبع آن افزایش متوسط سن  تواند سبب کمبود نیرو و به می

 یپرستاران باقیمانده در حرفه شود و مشکل کمبود پرستار

 نظام نیلذا به مسئول ؛بماند یخدمت همچنان باال باق  و ترک
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 یا حرفه ندیآتا جهت فر گردد یم شنهادیکشور پ یپرستار 

و  ارانرستپ یا حداقل توقعات حرفه نیمأو ت یشدن پرستار

 .شندیندیب یداتیتمه ،پرستاران یشغل تینمودن امن فراهم

ثر بر وم ینمره عوامل اجتماع نیانگیبودن م توجه به باال با

شدن اذهان اجتماع  مطالعه جهت بهتر نیخدمت در ا  ترک

 یبه همکار ازین یها به پرستار نوع نگاه آن رییو تغ

 .باشد یم یجمع یها رسانه

 

 :بالین در پژوهش ایه یافته کاربرد
پژوهش  جیده از نتاااستف با یپرستار تیریمد

خود  یها یکاست ها و جهت اصالح ضعف تواند در یم

ابقا پرستاران را در  نهیبکوشد و با انجام اقدامات مناسب زم

از اتالف  لهینوسیتا بد دیفراهم نما یحرفه پرستار

اقب که جهت استخدام نیروهای جایگزین و متع ییها هزینه

آماده سازی کارکنان جدید تا مرحله  وآن آموزش، تربیت 

شود  ییی مطلوب به سازمان تحمیل مآدهی و کار بهره

 .دینما یریجلوگ

استفاده از  توانند با یم یآموزش پرستار نیمسئول

و  یمشابه در جهت آگاه قاتیپژوهش و تحق نیا جینتا

 آنانبکوشند تا  حال آموزش کردن پرستاران در روشن

در ماندن  یشغل پرستار یها  تیبا برخورد با واقعبتواند 

 یریگ  میترک حرفه قبل از استخدام قادر به تصم ای

نیروی انسانی وفادار، سازگار با  . محرز است کهندباش

های سازمانی و متمایل به حفظ عضویت  اهداف و ارزش

حاضر است فراتر از وظایف مقرر فعالیت که سازمانی 

 .عامل مهمی در اثربخشی سازمان باشد ،ندتوا کند، می

 

 :قدردانی و تشکر
با کد  یقاتیمطالعه حاضر حاصل طرح تحق

 بود که در حوزه معاونت 23/09/94مورخ  94/62

 شد. بیتصو رجندیب یپزشک دانشگاه علوم یپژوهش 

 هیخود را از کل یپژوهشگران مراتب تشکر و قدردان

مکاری پژوهش ه نیکه در انجام ا یپرستاران

 .دارند یای داشتند، ابراز م مانهیصم
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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. 
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