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 11/11/79 :دریافت مقاله              52/1/79 :شدهصالح دریافت مقاله ا             59/1/79 :پذیرش مقاله 

 
  چکیده

 

درمانی و کیفیتت ملوتو   و های بهداشتیترین نیروی انسانی نظام سالمت، نقش مهمی در ارائه مراقبتهپرستاران به عنوان عمد :مقدمه

نمایتد  از درمانی تحمیل متی و های بهداشتیباری را به سازمانها اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیانخدمات ارائه شده دارند و ترک شغل آن
 ثر بر ترک شغل از دیدگاه پرستاران پرداخت ؤاین رو، این ملالعه به شناسایی عوامل م

 یهتامصتاحبه قیتهتا از ررانجتام شتد  داده 1979در ستا   یدارشناستیپد وهیبود که به شت یفیملالعه حاضر از نوع ک :بررسی روش 

آوری ده بودنتد، ممت کار خود را ترک کر طیخصوصی شهر تهران که مح یهامارستانیاز ب یکیپرستار در  19با مشارکت  افتهیساختار مهین
 ها انجام شد داده لیو تحو هیتجز 1/19نسخه  MAXQDAافزار و نرم حتوام لیشد  سپس با استفاده از روش تحو

عوامل ستازمانی، متالی و کد فرعی شناسایی شدند  کدهای اصوی شامل  19کد اصوی و  4ثر بر ترک شغل پرستاران در ؤعوامل م ها:یافته

 بودند  وادگی و عوامل مرتبط با محیط کاراقتصادی، فردی و خان
 یبهبتود مقتررات متال ،کارکنتان بتا متدتبونتد یقراردادهتا انعقتاد ،یخصوصت بختش در یوربهتره قانون یامرا :یریگجهیو نت بحث

تواند منجر به یم مارستانیدر ب یزشیمناسب و انگ یشغو یایبه مزا شتریها و تومه بآن یو نظارت اثربخش بر امرا یخصوص یهامارستانیب
باعث کاهش ترک شتغل در پرستتاران  تاًیکار و نها طیاحساس ملوو  در مح ،یشغو یکاهش فرسودگ شتر،یب یو شغو یروان تیاحساس امن

   شود یشاغل در بخش خصوص
 

 خصوصی، ملالعه کیفی پرستاران، بیمارستان ترک شغل، :یدیکل واژگان

 
:سالمت  هایمجله پژوهش. يفيمطالعه ک کيپرستاران:  دگاهيعوامل مؤثر بر ترک شغل از د نييتب  .سميرا ئوفي، رسمانه ، سرخوشصديقه عارفي ارجاع

 .31-81(: 3)5؛ 3131 محور
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 پرستاران دگاهيثر بر ترک شغل از دؤعوامل م نییتب

 مقدمه

عامل  نيترارزشمند و مهم یاهيسرما يانسان یروين

در جهت تحقق اهداف سازمان است که نه تنها باعث 

 شود، بلکه نقش بسزايي در تحول ويسازمان م یبقا

که  ييهااز چالش يکي .(1 ،2دارد ) زيپيشرفت آن ن

 یهاها و به خصوص سازمانسازمان يامروزه تمام

مسئله حفظ  هستند،رو هبا آن روب يدرمان و يبهداشت

( چرا که امروزه ترك 3باشد )يکارکنان در سازمان م

ترين ها به يکي از مهمشغل کارکنان در سازمان

انساني تبديل شده است و های مديريت منابع نگراني

عدم احساس تعلق کارکنان به سازمان و ترك شغل 

(. 4 ،5) باشديها مآنان، از معضالت بزرگ سازمان

ترك شغل در واقع به معني ريزش نيروی کار يك 

سازمان در طول يك دوره خاص از زمان است و 

 است که در آن کارکنان، سازمان را به ینديآفر

( و 6) کنندترك مي غيرداوطلبانهصورت داوطلبانه يا 

سازی استخدام و توانمند یهای باالبا توجه به هزينه

 د، خروج کارکنان از سازمان عالوه بر وارکارکنان

در  يبه سازمان، موجب ناکام اديز یهانهيآمدن هز

(. 7) شوديم يسازمان یهابه اهداف و برنامه يابيدست

 یزيربرنامهبر  ميترك شغل به صورت مستق نيهمچن

 یروين یزيرگذارد. برنامهيم ريثأت يانسان یروين

آن ورود و خروج،  لهياست که به وس ینديآفر يانسان

حرکت و گردش افراد در سازمان با هدف استفاده 

به افراد از نظر  ندهيآ ازين نيمأو ت يمنابع انسان نهيبه

 ،9) شوديم ينيبشيمهارت، تعداد، سن، جنس و ... پ

8.) 

 ،يدرمان و يبهداشت یهانظام سالمت و سازمان در   

هستند که کمبود  يانسان یروين نيترپرستاران عمده

 یاز معضالت کشورها يکيها در اثر ترك شغل به آن

شده است و به  ليتبد افتهيتوسعه و توسعه حالدر

در  یبه خصوص در کشورها یامرز هشدار دهنده

مرتبط با  یمدهااي(. پ11) است دهيحال توسعه رس

که متوجه  ييترك شغل پرستاران، عالوه بر ضررها

 یهامراقبت تيفيکند، سبب کاهش کيسازمان م

 ماران،يمدت اقامت ب شيافزا ماران،ياستاندارد از ب

 تيعدم رضا تيو در نها نهيهز شيافزا

 (.11) خدمات شده است نيکنندگان ااستفاده

 نيتخم درصد 36-15ترك شغل حدود  نيانگيم   

 امر در دو سال اول خدمت و در نيزده شده است و ا

(. بعضي 12-14) دهديدرصد پرستاران رخ م 11-31

اند که تأثير کمبود پرستار در کرده ينيبشيتحقيقات پ

 دهيبه باالترين حد خود رس 2121تا  2115های سال

 كيبه عنوان  ارمشکل کمبود پرست زين رانياست. در ا

نظام سالمت شناخته شده است و  جدی برای ديتهد

خدمات  هئاز مراکز ارا اریيمشکل، در بس نيبه علت ا

 تيکه فاقد صالح یپرستاری توسط افراد ،يتخصص

شود که يخصوص هستند، انجام م نيالزم در ا

(. طبق 15) را به همراه دارد ریيناپذعواقب جبران

های مستقيم و غيرمستقيمي همطالعات انجام شده هزين

در اثر ترك شغل پرستاران به سازمان وارد  که

 - 5245وری به ميزان شود، موجب کاهش بهرهمي

 یهانهيهز ني(. همچن11) دالر شده است 16112

نام شده در هر پرستار ثبت یترك خدمت به ازا يمال

(. در 14 ،16) باشديهزار دالر م 88تا  82 کايآمر

برابر  1.3ر را بالغ ب یخدمت پرستار ترك نهيواقع هز

درصد بودجه  5از  شيب ايپرستار  كي انهيحقوق سال

 یهانهي(. عالوه بر هز12) اندبرآورد کرده مارستانيب

شده، ترك شغل موجب بازماندن سازمان از  ليتحم

های بهداشتي و دستيابي به اهداف جهاني نظام

 يفرسودگ وها تيمسئول شيای و افزانارضايتي حرفه

 يشود که در شغل خود باقيم يرانپرستا ريسا يشغل
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 پرستاران  دگاهيثر بر ترک شغل از دؤعوامل م نییتب

 

 (.17) ماننديم

بنا به ماهيت شغل خود در معرض انواع  پرستاران   

که از  یهای کاری قرار دارند به طورها و هيجانتنش

زمان شروع به تحصيل تا زمان بازنشستگي، فراز و 

های کاری کنند. نوبتيهای متعددی را تجربه منشيب

های خواسته و کاری طوالني و متعدد، اضافه

بر رضايت  کهناخواسته از جمله مواردی هستند 

بار اين گذارند. عارضه زيانشغلي پرستاران تأثير مي

باشد. از عوامل ديگر ينارضايتي، ترك شغل م

توان به محيط کار و منجر به ترك شغل مي يتينارضا

های ناشي از آن، ابهام و تعارض نقش و استرس

 ريو سا راني(. در ا18) اره کردفرسودگي شغلي اش

صورت گرفته  نهيزم نيکشورها مطالعاتي که در ا

ترك شغل پرستاران  یرا برا ياست و عوامل مختلف

خاص  تيدهنده اهمنشان ياند، همگدر نظر گرفته

 نيهای الزم برای ابقای ااستيموضوع و اتخاذ س نيا

 و يبهداشت یهاو سازمان رانيتوسط مد روهاين

 (.19 ،21) است يدرمان

 نيتربزرگ ءپرستاران جز که نيبا توجه به ا حال   

در  ياتيهستند و نقش ح مارستانيگروه از کارکنان ب

ها سازمان يبهداشت و درمان دارند و تمام ستميس

و  یورخود تا مرحله بهره یروهايرساندن ن یبرا

 دينمايرا صرف م یاريبس یهانهيمطلوب، هز ييکارا

از دست دادن  متحملست دادن کارکنان خود با از د و

 يشود که طيم ييهاهيو سرما اتيها، تجربمهارت

اگرچه  نيها تالش به دست آورده است بنابراسال

سازمان است اما  ینامطلوب برا جهينت كيترك شغل 

آن در جهت به حداقل رساندن  ينيبشيدرك و پ

دارد.  تيسازمان اهم يبر اثربخش ياثرات منف

بوده  ياز نوع کم شتريب ونالعات انجام شده تاکنمط

پرستاران از جنبه  دگاهياست و عوامل ترك شغل از د

 يمطالعات کمقرار نگرفته است.  يمورد بررس يفيک

ترك شغل عنوان کردند که  یرا برا يعوامل مختلف

و  يشامل تعارض کار و خانواده، استرس شغل

 ا،يااز کار، کم بودن حقوق و مز يناش يخستگ

 یو عوامل مربوط به رهبر یاز شغل پرستار يتينارضا

(. 21-23)باشد ياز آن م یو اداره سازمان موارد

عوامل  ييبه منظور شناسا يفيمطالعه ک نيا نيبنابرا

 یهامارستانياز ب يکيثر بر ترك شغل پرستاران در ؤم

شهر تهران انجام گرفت. بر اساس  يخصوص

ارائه  رصددد نيپژوهش، محقق نيا یهاافتهي

در جهت کاهش ترك شغل و کاهش  يشنهاداتيپ

 یاز آن به صورت مورد يعوارض و مشکالت ناش

 اند.بوده

 

 روش بررسی

شناسدي مطالعه حاضر به روش کيفي و از نوع پديددار

کننددگان در انجام شد. مشارکت 1397بود که در سال 

، گذشته سال كي يطکه بودند پرستار  18اين مطالعه 

 خصوصدي یهامارستانياز ب يکي به ترك شغل ازتجر

را داشدتند. تهران  يدانشگاه علوم پزشک تحت پوشش

دليل انتخاب اين بيمارستان برای انجام مطالعه، ميدزان 

پرستاری با توجه بده  کارکنانباالی ترك شغل در بين 

آمار موجود در دفتر پرستاری بيمارسدتان بدود. بدرای 

ام بده تدرك شدغل کدرده شناسايي پرستاراني کده اقدد

هدا از دفتدر بودند، ابتدا اسامي و مشخصات کامدل آن

کده  پرستاری بيمارستان اخذ شدد. بدا توجده بده ايدن

تمامي پرستاراني که ترك شغل کرده بودند و در مرکز 

ديگری مشغول به کار بودند، از طريدق تمداس تلفندي 

توسددط يکددي از پژوهشددگران، موافقددت اوليدده بددرای 

العه و هماهنگ نمودن زمدان و مکدان مشارکت در مط

 دنيرسد تا هامصاحبه انجاممصاحبه صورت گرفت و 
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 پرستاران دگاهيثر بر ترک شغل از دؤعوامل م نییتب

 کده شدد يراستا سدع نيدر ا .افتي ادامه اشباع حد به

 ارتباط به موضوع و با حدداکرر تندوع  نيشتريافراد با ب

از لحدداس سددابقه، نددوع بخددش، جنسدديت، تحصدديالت 

. شدرايط مشدارکت در مطالعده عبدارت انتخاب شوند

تمايل به شرکت در مطالعه و اعالم رضدايت  :از ندودب

از شرکت در آن، تجربه ترك شغل و تمايل و توانايي 

 برای به اشتراك گذاشتن تجارب خود.

هدای عميدق ها با استفاده از مصداحبهگردآوری داده   

 یراهنمدا فردی و نيمه ساختار يافته صورت پذيرفت.

 يوجه بده مبدانبر اساس اهداف مطالعه و با تمصاحبه 

 ،24،25) شدد يدهموضوع و مدرور مطالعدات ته ینظر

ی دو هداييسپس با استفاده از نظرات و راهنما .(7،11

شدد. روايي آن تأييد ، نفر از اساتيد دانشکده پرستاری

ندوع در ادامه سده مصداحبه پدايلوت جهدت بررسدي 

و  انجددام هدداآن دنيو نحددوه پرسدد بيددسددؤاالت، ترت

نهدايي شدد. همچندين بدرای  راهنمای انجام مصداحبه

 و  Gubaمطالعده از معيارهدای اعتبارمين صحت و أت

Lincoln  استفاده گرديدد. بدر پايده ايدن روش چهدار

 و پددذيریمعيددار مقبوليددت، اعتبارپددذيری، انتقددال

تأييدپذيری در نظر گرفته شد. هدف از ايدن معيارهدا 

بيدانگر  حصول اطمينان از اين است که مطالعده دقيقداً

در . (27) کنندگان در تحقيدق باشددت مشارکتتجربيا

 بده آشدنا متخصد  كيد از ،ييدد مقبوليدتأت یراستا

 در کده شدد اسدتفاده داده يبررسد جهت يفيک قيتحق

. داشدت وجود توافق هاافتهي و یکدگذار نديآفر مورد

مصدداحبه پددس از  ،یرياعتبارپددذ از نددانياطم یبددرا

در  و ديشدوندگان رسدمصداحبه دييدأبده ت یسازادهيپ

کار ه ب داشتند، یگريد ياصالح نظر ،افرادکه  يصورت

 مطالعه در که نفر چند از یريپذانتقال یبراگرفته شد. 

در ، داشتند را شغل ترك تجربه يول نداشتند مشارکت

بدا  هداشدد. نمونده دييدأها کسدب نظدر و تافتهي مورد

 یريپدذحداکرر تنوع انتخاب شده بودندد و بده انتقدال

 یبددرا تدداًيو نها نمددودکمددك  گددرانيدهددا بدده افتددهي

پدژوهش ثبدت و  اتييدهدا تمدام جزافتهي یريپذدييأت

هددای ی و حفددظ تمددامي گدداممستندسدداز .ضددبط شددد

پژوهش، کدگذاری و ليست کدها در فرآيند پدژوهش 

ها توسدط محقدق صورت گرفت تا امکان بررسي يافته

مالحظدات پذير باشد. بده منظدور رعايدت ديگر امکان

کنندگان از هدف مطالعه پژوهش، مشارکتدر  ياخالق

 مطالعده رضايت آگاهانه جهت ورود بهو  ندمطلع بود

در  نيهمچند بط مصاحبه از کليه افراد اخدذ شدد،و ض

ندامي، اسدتقالل و حفدظ بدي ،یحفدظ رازدار رابطه با

اجدددازه تدددرك مطالعددده در صدددورت تمايدددل بددده 

جهت انجدام مصداحبه از  شد. ديتأککنندگان مشارکت

هر مصداحبه  گرفته شد و يشوندگان وقت قبلهمصاحب

زمدان و مکدان  .ديدبه طدول انجام قهيدق 55تا  31 نيب

کنندگان و بدا توجده بده نظدر شدرکت مصداحبهانجام 

 احسداسافراد  تاشد  نييبا آنان تع يقبل یهايهماهنگ

 ليدو تحل هيدتجز ندديرآف. باشند داشته یشتريب يراحت

 بيترت نيا به ام شد.محتوا انج لتحلي روش بهها داده

ضدبط شدده،  یهااز مصاحبه يرونوشت هيپس از ته که

و پس از پژوهش  يداشتن هدف اصل نظر محقق با در

چندين بار مرور، واحدهای معنايي يا کددها را تعيدين 

تکرار شده،  یهاکد ييو شناسا یسازبا خالصه. نمود

. رسديدشدده  یکدگذار اصليطبقات و  زير طبقاتبه 

و  ندشدد یگدذارخالصده و نام طبقدات ن،يدپس از ا

و عناصر  مايهدرونها که نشان دهنده داده يکل ريتصو

 يانيد. در مرحلده پاگرفتها است، شکل وابسته به آن

شدد  فيهدا توصدافتهي ر،يتفس مرحله نگاشت و يعني

و  ميالزم صدورت گرفدت و مفداه يشناسدگونه يعني

افدزار ندرمدر هدا داده. شدداده  حيها توضآن يوابستگ

MAXQDA  وارد شدند 1/18نسخه. 
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 هایافته

نفدر مدرد( و  8نفدر زن و  11پرسدتار ) 18در مجموع 

 نفدر 15ليسدانس )دارای تحصيالت ليسدانس و فدوق

ليسدانس( در مطالعده شدرکت نفدر فدوق 3ليسانس و 

های انجام شده منجدرکردند. تجزيه و تحليل مصاحبه

ي عوامدل سدازماني، کد اصل 4کد و  544به شناسايي  

مالي و اقتصادی، فردی و خانوادگي و عوامدل مدرتبط 

کد فرعي در رابطده  13با محيط کار و رشته به همراه 

 (.1با عوامل ترك شغل در پرستاران شد )جدول 

 
 

 

 نپرستارا در شغل ترک با مرتبط عوامل یفرع و یاصل هايکد: 1 جدول

 

 عوامل سازمانی  -1

 جو حاکم بر سازمان  -1-1

عدددم رضددايت از محدديط کدداری موجددب نارضددايتي    

ثر در تدرك ؤشغلي در افراد شده و يکدي از عوامدل مد

باشد. برخي از پرسدتاران، شدرايط و جدو بدد شغل مي

محيط کاری را به عنوان عامل تدرك شدغل خدود ذکدر 

ها معتقد بودند که اهميت جو و محيط کاری کردند. آن

از بقيه مسدائل بيشدتر بدوده و عليدرغم مناسدب بدودن 

حقوق، به دليل جو نامناسب محيط کاری محل خدمت 

ننددگان بده عدواملي کاند. مشدارکتخود را ترك نموده

چون برخورد نامناسب پزشکان با پرسدتاران، برخدورد 

 ورد تنبيهيبرخنامناسب مديريت و رياست بيمارستان، 

سرپرستار اشاره نمودند که محديط کداری را نامناسدب 

 کرده و باعث ترك شغل افراد شده است. در ايدن بدين

 در افراد تيريمد ييعدم توانا ،ياعتراضات شغل يدر پ

 سرپرسدتاران تيريبر رفتار و نحوه برخورد و مد رشتيب

دگي دط زنداشاره نمودند و لجبازی، درك نکردن شراي

هددا و غيددره را از پرسددتاران، تنظدديم نامناسددب شدديفت

رفتارهای نامناسدب سرپرسدتاران معرفدي نمودندد کده 

 باعث ترك شغل آنان شده است.

االن شرايط طوری شده که کسي به فکدر تدرك شدغل »
طر وضعيت اقتصادی نديس امدا شدرايط کداری و به خا

کنه آدمو که بده تدرك شدغل فکدر جو کاری مجبور مي
 (.5)م.« کنه

برخي از افراد نيدز بده ديددگاه پزشدك سداالری در    

بيمارستان اشاره نمودند و ادامه دادند کده پرسدتاران از 

برخورد نامناسب و نگاه پزشکان به عندوان دسدتيار بده 

هدا اسدت کده آن يدر حدالند. ايدن ها ناراحت هستآن

ثری در کار تيمدي بدا ؤمعتقد بودند که پرستاران نقش م

پزشکان در مراقبت و درمان بيماران دارند. با اين حدال 

که  به گفته اين افراد مديريت بيمارستان نيز به دليل اين

  مارستان دمار برای بيدثری در جذب بيؤپزشکان نقش م

 

 کدهای فرعی کد اصلی کدهای فرعی کد اصلی

 جو حاکم بر سازمان عوامل سازماني

 امنيت شغلي و حمايت سازماني

 انگيزش در سازمان

 نوع مالکيت سازمان

عوامل مرتبط با محيط کار و 

 رشته

 حجم کار زياد

 نقش همکاران و محيط کاری

 نقش سرپرستاران و مسئولين در محيط کار

 رضايت از رشته

 بيمارستانمسائل مالي مربوط به  عوامل مالي و اقتصادی

 مشکالت اقتصادی جامعه

 يجسمانفردی و  طيشرا يو خانوادگ یعوامل فرد

 دو جا کاری

 تغيير شرايط زندگي و اولويت خانواده بر کار
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 پرستاران دگاهيثر بر ترک شغل از دؤعوامل م نییتب

 

ه توجده کدرده و بده جلدب بده ايدن گدرو دارند صدرفاً

رضايت و نگهداری نيروی پرستاری بيمارسدتان توجده 

کنند. اين درحالي اسدت کده نداشته و ضعيف عمل مي

به گفته ايدن گدروه الزمده انجدام کدار درسدت توسدط 

پرستاران، رضدايت از شدرايط کداری و روابدط کداری 

 باشد.خوب بين پزشك و ساير تيم درمان مي

کنندد انگدار مدا زيدر برخورد ميپزشکان طوری  اکرراً»

ها هستيم در صورتي که کدار مدا مکمدل کدار دست آن
باشدد و تدا اقددامات درمداني بدرای مدري  ها مديآن

ينددد مراقبددت از بيمددار تکميددل آصددورت نگيددرد، فر
 (.3)م.« گرددنمي

 امنیت شغلی و حمايت سازمانی-1-2

امنيت شغلي بازتاب اين امر است که افراد در سدازمان، 

بينندد. يکدي ديگدر از ود را در شغلشان چگونده مديخ

ثر در تددرك شددغل کدده مددورد توجدده اکرددر ؤعوامددل مدد

شوندگان بوده است، امنيت شغلي و اطمينان از مصاحبه

باشدد. در ايدن بدين برخدي از شرايط کداری آندان مدي

پرستاران خانم بده لدزوم حمايدت و اطميندان از حفدظ 

ودندد و اضدافه موقعيت شغلي پس از بارداری اشاره نم

هدای بداردار در کردند کده قدوانين کداری بدرای خدانم

شود. برخي افراد اشداره نمودندد ها اجرا نميبيمارستان

هدای دولتدي نسدبت بده که امنيت شغلي در بيمارستان

های خصوصي بيشتر بوده و يکدي از داليدل بيمارستان

هددا هددا نددوع اسددتخدام در بيمارسددتانتددرك بيمارسددتان

پيمداني بدودن را بده شدرکتي و قدراردادی باشد که مي

 اند. ترجيح داده

اگه با من برخورد خوبي داشتن و از قراردادم مطمدئن »
کدردم تدرك نمدي بودم و امنيدت شدغلي داشدتم قطعداً

 (.9)م. «اونجارو

 انگیزش در سازمان -1-3

 گيزه در دکنندگان، افزايش انبه گفته برخي از مشارکت

 

ده و کدارايي آندان در سدازمان کارکنان باعث بهبود باز

شود. از ايدن رو معتقدد بودندد کده انجدام اقددامات مي

باشدد. بدا ايدن انگيزشي در بيمارستان حائز اهميت مي

حال اغلب اين گدروه از افدراد عندوان نمودندد کده در 

بيمارسددتان قبلددي بدده راهکارهددای انگيزشددي تددوجهي 

در گيرد. شود و تالشي برای ارتقاء آن صورت نمينمي

اين راستا برخي افراد اشاره نمودندد کده در بيمارسدتان 

هيچ نوع امکانداتي بدرای پشدتيباني از کارکندان وجدود 

ندارد. به طور مرال، به نبود امکاندات رفداهي همچدون 

غذای متنوع در بيمارستان اشاره نمودندد. برخدي افدراد 

تدوجهي مسدئولين و مدديريت و معتقد بودندد کده بدي

مناسددب بددا کارکنددان، باعددث همچنددين برخددورد نا

 شود.انگيزگي آنان نسبت به انجام کار ميبي

 حسدابي و درسدت نداشتيم، لباس اصالً جانبي مزايای»
 بايدد کلي کفش يك گرفتن خاطر به و دادندنمي اصالً

نا شايد چيزای همه اي. کرديممي بيداد و داد و خواهش
ولدي خدب دلگرمدي محسدوب  کوچيك به نظر برسن

 (.7)م.« برای پرسنل خيلي اهميت داره واقعاًشن و مي
 نوع مالكیت سازمان )دولتی يا خصوصی( -1-4

اعدم  مارستانيب تيکه نوع مالک پرستاران اذعان داشتند 

ثر ؤها مدآن یبودن آن بر جوکار يدولت اي ياز خصوص

 مارسدتانين افراد معتقدد بودندد در بيبوده است. اکرر ا

متدرون بده  وق مخصوصداًبا مداف کارکنانروابط  يدولت

 طيافدراد شدرا نيباشد. به گفته اينم ريپذامکان يراحت

حداکم  يدولتد یهدامارسدتانيب طيدر مح يسخت یکار

و  يطدوالن يمراتب سازمان سلسله است چرا که معموالً

 جعدهاست کده تعدداد مرا يدر حال نياست و ا دهيچيپ

 در یحجم کار جهيو در نت يدولت مارستانيدر ب مارانيب

 يدصوصدخ ارستاندميب د اما دردباشيراکز باال مدم نيا

وجدود  يدولتد یهدامارسدتانيه مراتب حاکم بر بلسلس

 درت دولي ق باشديکمتر محسوس م يليدخ ايندارد و 
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باشدد  اجرايي مدير و مترون به اندازه بخش دولتي نمي

و در بسددياری از مواقددع مشددکالت مطددر  شددده در 

که رسد. همچنين اينيجه نميبيمارستان خصوصي به نت

انتظارات بيماران در بيمارستان خصوصدي بسديار زيداد 

 باشد.مي

 بيمارسددتان تدو ميددره آدم از بيشدتری خيلددي انتظدارت»

 ايدن سدوپروايزرا، و مددير هدم مريضدا هدم خصوصي

 االندم کدنم، تدرك رو قبلي بيمارستان من که شد باعث

 سخت ااونج جو که انقدی ولي ،کنمامي کار خصوصي

 (.12)م.« نيس اينجا بود گيرتر

 اقتصادي و مالی عوامل -2

 مسائل مالی مربوط به بیمارستان -2-1

کنندگان معتقد بودندد کده مسدائل مدالي از اکرر شرکت

باشد. به گفته ايدن گدروه ثر در ترك شغل ميؤعوامل م

از افراد، حقوق دريافتي کارکنان پايين بوده و يا گداهي 

اهش داشدته اسدت. برخدي از افدراد نسبت به گذشته ک

 هددای خصوصددي معمددوالًاظهددار داشددتند بيمارسددتان

های دولتدي دارندد و های کمتری از بيمارستانپرداخت

پرستاران ميدزان حقدوق دريدافتي خدود را بدا ديگدران 

کنند و با آگاهي از ايدن تفداوت، تمايلشدان مقايسه مي

برای ترك شغل و ادامده کدار در محلدي کده پرداختدي 

شد. در اين بين برخي به لدزوم باالتری دارند بيشتر مي

پرداخت حق ويدژه و رعايدت قدوانين کدار و حقدوقي 

اشاره نمودند. بده گفتده برخدي افدراد عليدرغم  نکارکنا

، کارکندداناهميددت مسددائل مددالي در جلددب رضددايت 

مجموعه مديريت و رياست بيمارستان مشکالت مدالي 

کنندد و در ی نمديو يا ساير مشکالت مربوطه را پيگير

يند رسيدگي به شکايات صحيحي در آکل سيستم يا فر

بيمارستان تعبيه نشده است. البته تعدداد کمدي از افدراد 

معتقد بودند که مسائل مالي در مراحل ابتددايي شدروع 

 ت دذشديرد و پس از گدگرار ميدويت قدار در اولدبه ک

 

مدددتي اهميددت مسددائل مددادی در طددول دوره خدددمت 

ل اجتمداعي از ئيابد و جای خود را بده مسدايکاهش م

 دهد.مي کارکنانجمله روابط بين 

  چدون و مسئله مالي برای مدن بيشدتر اهميدت داشدت»

 بر عالوه و بود خيلي ديگر بيمارستان با حقوق تفاوت
 تدراسدتيبل بخدش و هستند ترخلوت ديگر جاهای اين

 هم بيشتری حقوق و ميدم انجام کمتری کار من. هست
 شدد باعدث جديد بيمارستان مزايای اين همه گيرم،يم

 (.7.م) «کنم ترك کارمو محل که
 مشكالت اقتصادي جامعه -2-2

برخي افدراد اشداره نمودندد کده بدا توجده بده شدرايط 

اقتصادی فعلدي و مشدکالت مدالي ناشدي از آن و کدم 

زمدان در دو بودن ميزان دريدافتي مجبدور بده کدار هدم

ن مسئله، فشار و سدختي کدار را اند و ايبيمارستان شده

هدای کداری دو مرکدز افزايش داده و گاهي در شديفت

تداخل ايجاد شده اسدت. از ايدن رو در برخدي مدوارد 

مجبور بده انتخداب بدين يکدي از دو بيمارسدتان محدل 

اند و تنها به اين دليل بيمارستان قبلي خدمت خود شده

دندد کده اند. برخي از افراد نيز اشداره نمورا ترك کرده

فشددار و سددختي کددار بددا توجدده بدده کمبددود نيددرو در 

بيمارستان، بداال بدوده و حجدم کداری کده فدرد انجدام 

اکردر افدرادی  دهد با حقوق و مزايا متناسب نيسدت.مي

که از ترك شغل خدود و محديط کداری جديدد اظهدار 

رضايت نمودند و اظهار داشتند کده حقدوق و مزايدای 

بدا بيمارسدتان  یاحظهمالبيمارستان جديد تفاوت قابل 

بنددی عالوه بر آن دارای زمان ها داشته است وقبلي آن

گيدرد. ايدن منظم بوده و به موقع پرداخت صورت مدي

گروه اشاره نمودندد کده بدا توجده بده شدرايط سدخت 

، کارکندانمين معداش بدرای أاقتصادی فعلي و اهميت ت

مسائل مالي در جلدب رضدايت از محدل کداری فعلدي 

 لويت قرار دارد.ها در اوآن
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بده خدداطر شددرايط اقتصددادی مدن دو جددا کددار بددودم. »

کردم کمبدود نيدرو داشدتن. بيمارستانايي هم که کار مي
شرايط مالي بيمارستانام خيلي اوکدي نديس کده بخدواد 

سريع نيروی جايگزين بگيره به خاطر هميندو مجبدورن 
تقسيم وظايف کنن. خيلدي بده آدم فشدار وارد ميشده. 

تدر باشده چدون رستاني که حداقل خلدوترفتم ی بيما
 (.8)م. «مجبور بودم دو جا کار بشم

خواستم که خونه بخرم، يهو من اول زندگيم بود و مي»

ها بداالتر رفدت و مدن مجبدور بدودم بدرم خيلي قيمت
بيمارستاني که حقوقش باالتر باشده وگرنده همکدارای 

 (.7)م.« قبلي رو خيلي دوس داشتم

 ايط محیط کار و رشتهعوامل مرتبط با شر -3

 حجم کار زياد-3-1

عالوه بر مسائل مدالي، اکردر افدراد از سدختي و فشدار 

هدای مراقبدت ويدژه، بده در بخش کاری زياد خصوصاً

عنوان يکي از داليل ترك شغل خود ياد کردند. برخدي 

افراد اشاره نمودند که به دليل فشار باالی کداری حتدي 

به همين دليل شدغل  قادر به انجام درست کار نيستند و

اندد. بده گفتده ايدن گدروه عدواملي خود را ترك کدرده

ريدزی غيراصدولي بدرای همچون کمبدود نيدرو، برنامده

نيددروی کددار، عدددم همکدداری سرپرسددتار در تعيددين 

هدا و هدا، شدلوغي بخدشها، ثابت نبودن شيفتشيفت

غيره باعث سخت شدن شرايط کاری، خستگي بيش از 

 شود.مي کنانکارو يا حتي بيمار شدن 

 کده فشداری و زياد خستگي خاطر به فقط و فقط من»

 ويدژه، محدل مراقبدت بخدش تو مخصوصاً مياد کار تو

 کده هدم دولتدي بيمارستان قبالً حتي کردم ترك کارمو
 کده بدوده خداطر ايدن به باز مزاياش همه با کردم ترك

 ،شددممدي اذيت واقعاً سخته چون نباشه زياد مسئوليتم
 کداری فشدار نداشدتم تفريحدي رسديدمنمي زندگي به

 (.8.م)« باالس خيلي

 

 نقش همكاران و محیط کار -3-2

کنندددگان در مصدداحبه معتقددد بودنددد کدده اکرددر شددرکت

در  يتوجهقابددلهمکدداران و محدديط کدداری نقددش 

ماندگاری پرسدتاران در بيمارسدتان دارندد. ايدن گدروه 

اشاره نمودند که برقراری رابطده صدميمي دوسدتانه بدا 

کاران بسديار حدائز اهميدت اسدت چدرا کده باعدث هم

کاهش سختي کار و قابل تحمل شدن محيط بيمارستان 

شود. برخي افراد نيز عنوان نمودند که محيط کداری مي

تواند در زندگي خانوادگي افراد و رابطه با همکاران مي

ثر باشدد. از ايدن رو کيفيدت زنددگي در محديط ؤنيز م

تا حدی کده گروهدي از  ،ها اهميت داردبرای آنکاری 

اين افراد عنوان داشدتند کده آرامدش در محديط کدار از 

مسائل اقتصادی و مزايای جانبي کار اولويدت بيشدتری 

 هاشدوندهمصاحبهها دارد. در ايدن راسدتا اکردر برای آن

اشاره نمودند که از همکاران و محديط کداری خدود در 

بيمارستان رضايت داشته و آرامدش حداکم بدر محديط 

 کارکنداناری بيمارستان را عامل مهمي در مانددگاری ک

 دانستند و به همين دليدل پدس از تدرك شدغل مجددداً

درخواست کار در اين بيمارستان را داشدتند. بدرخالف 

شوندگان معتقدد آنچه اشاره شد تعداد کمي از مصاحبه

بودند که محيط کداری در بيمارسدتان قبلدي نامناسدب، 

ه دليدل برخدورد نامناسدب پرتنش و پراسترس بوده و ب

اند. اين گروه همکاران محل خدمت خود را ترك کرده

از افراد اشاره نمودندد کده روابدط دوسدتانه در محديط 

باشدد و گداهي شداهد بيمارستان به صورت ظاهری مي

زني و تنش و آميز به همکاران، زيرآبرفتارهای توهين

 اند.درگيری در محيط کاری بوده

کار که ميخدوای شدروع کندي بدرات  به نظر من اوايل»
 نقدد نقشدشآ تره. بعد از اون اصالًمسئله اقتصادی مهم

گيدره. مهم نيس، هستا ولي در درجه بعددی قدرار مدي

 (.11)م.« ترهکيفيت زندگي کاری برای من خيلي مهم
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گم که برای من آرامش و احترام تدو در حالت کلي مي»
يه چون بيشتر محيط کار خيلي مهم تر از مسائل اقتصاد

 (2)م. «گذرهوقتم اينجا مي
 نقش سرپرستاران و مسئولین در محیط کار -3-3

روابدط ثر برقراری ؤکنندگان بر نقش مبرخي از شرکت

کيد داشته و حفظ أدر بين کارکنان ت يميدوستانه و صم

دانستند. برخي افدراد احترام همکاران را در اولويت مي

سدتان فعلدي همکداری نيز اشداره نمودندد کده در بيمار

هدای های کاری وجدود دارد و گدروهمناسبي در شيفت

مختلف کارکنان بيمارسدتان از جملده متدرون، ریسدای 

ها و پزشکان و حتي مديريت بيمارسدتان ارتبداط بخش

مناسبي با يکديگر دارند. از منظر اين افراد کار در بالين 

شدود. از ايدن رو روابدط انجام مدي گروهيبه صورت 

ثری در مانددگاری ؤب در محديط کداری نقدش مدمناس

تواند داشته باشد. در اين بدين در بيمارستان مي کارکنان

گيری جدو برخي از افراد به نقش سرپرستاران در شکل

و محيطي دوستانه اشاره نمودندد. بده گفتده ايدن افدراد 

وجود سرپرستاران خوش اخالق و با روابط اجتمداعي 

ترمدي دارندد باعدث خوب که برخورد صدميمانه و مح

بهبود روابط در بيمارستان فعلي شدده اسدت. از جملده 

ای از نکدات مواردی که برخي افراد بده عندوان نمونده

مربددت در محدديط کدداری و رابددط بددين همکدداران در 

بيمارستان فعلي از آن ياد نمودند، حمايت همده جانبده 

مسددئول بخددش از پرسددتاران، وجددود متددرون خددوب و 

ستار راهنما و مشوق، حمايت شدن از پذير، سرپرانتقاد

 کارکندان یهادرخواسدتطرف همکاران و حمايت از 

 باشد.در بيمارستان مي

مترونمون به من گفتن که اگه مشدکل داری تدو بايدد »

 بری. انقد تنش داشتم من تو محيط کار و از اين حرفدا

مسئوليتي مافوق مستقيمم ناراحدت بدودم و حديرا و بي

 ن دت ايدذاشثير ميأدونه هم تدحيط خدودآگاه تو مدناخ

 

 (.2)م. «قضيه، حتي تنش تو خونه هم داشتم
 رضايت از رشته تحصیلی-3-4

تعداد زيادی از افراد بيان داشتند از رشته پرسدتاری بده 

راضي بوده و موقعيت  عنوان رشته تحصيلي خود کامالً

که به گفتده طوریهدانند. بو جايگاه رشته را مناسب مي

گروه حتي عالقه افراد به رشته تحصيلي پرسدتاری  اين

باشد که اين رشدته بدا توجده بده سداير به اين دليل مي

ها از موقعيت شدغلي خدوبي برخدوردار اسدت و رشته

عالوه بر اين با توجه به نوع کار که بر اسداس خددمت 

کند ها است، حس مربتي را به پرستاران القا ميبه انسان

و همچنين موجب ثواب دنيوی و اخروی بدرای افدراد 

بده  یمنددعالقهبنابراين معتقدد بودندد ميدزان  گردديم

ها رشته و ماهيت رشته پرستاری موجب ترك شغل آن

 نشده است.

البته در اين بين تعداد کمي از افراد اظهار کردند کده    

رضايت ندارندد چدرا  از موقعيت شغلي پرستاری اصالً

ها در ايران به درسدتي عتقد بودند جايگاه رشته آنکه م

تعريف نشده است و اين امر موجب دلسردی آنهدا بده 

 .گردديمرشته و شغل خود 

موقعيدت  ايده کده فعدالًآره چرا که نه، چون تنها رشته»

که مطمئن بدودم کدار  از اين کاری براش فراهمه. اصالً
يدا جدای  کنم حتي بيمارستانم نباشه و کلينيدكپيدا مي

« تونستم تحمل کدنم و رفدتمديگه. محيط اونجارو نمي
 (.6)م.

 عوامل فردي و خانوادگی -4
 جسمانی شرايط فردي و 4-1

تعدادی از افراد، بارداری و شرايط جسماني سدختي را 

که به دنبال آن برايشان ايجداد شدده بدود، علدت تدرك 

شغل خود عنوان کردند چرا کده بدا توجده بده شدرايط 

کردندد و داری بايد از خود بيشتر مراقبت ميسخت بار

 طبق نظر خانواده و همسر مجبور به ترك شغل شدند. 
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تعداد محدودی از افراد نيز بيان کردند که به دليل عددم 

توانايي فردی در بيان مشکالت خود و پيگيدری کارهدا 

 قادر به مطر  کردن مشکالت خود با مافوق نبودند.

  نکدردم تدو سدرکار چدون مشکالتمو مطر من اصالً»
طوالني برای پيگيری مشکالتت هست و  مراتبسلسله

آخرسرم معلوم نيس به جايي برسده يدا خيدر. تدرجيح 
دادم برم يك بيمارستان ديگه که همکارای خوبي اونجا 

 (.3)م.« دارم

من هيچ مشکلي سدرکار نداشدتم، فقدط چدون بداردار »
 اشدمام بشدم بيشتر دوست داشتم مراقب خودمو بچده

کده کدارمونم سدخته مدن تدرجيح دادم  باتوجه به ايدن
 (.4)م.« استرسي بهم وارد نشه بيشتر استراحت کنم

 دو جا کاري -4-2

تعداد زيادی از افراد بيان کردند که عامل اصدلي تدرك 

زمان در دو مرکز و مشکالت ناشدي ها، کار همشغل آن

از آن بوده است. به اين صورت که با توجه به ماهيدت 

غلي و توجه و دقت زياد در کار، خسدتگي ناشدي از ش

دو جا کاری موجب اهمال در انجدام وظدايف شدده و 

اسدت. از  کدردهيمدحس عذاب وجدان در افراد ايجاد 

طرفي با توجه به مشکالتي که اين افراد با سرپرستاران 

هددای کدداری داشددتند، تددرجيح دادنددد کدده در محدديط

ك محدل زنددگي بيمارستاني را انتخاب کنند کده نزديد

ها باشد و روابط دوستانه ميان همکاران حاکم باشدد آن

هدا جبدران گدردد. تا با اين شرايط، سختي کار برای آن

شدده اسدت کده زمدان همچنين دو جا کداری موجدب 

کمتری برای خانواده و تفدريح داشدته باشدند کده ايدن 

ثير منفدي بدرای افدراد داشدته أمورد از نظر رواني نيز تد

اقع اين افراد معتقد بودند که ميدزان تحمدل است. در و

های آندان در ها و انتخابشرايط کاری سخت، اولويت

زندگي باعث انتخاب ميدان مانددگاری يدا تدرك شدغل 

   اورتدب که بود نيسنگ نقدآ امهفتيش من»شده است. 

 

 کده هدم ييوقتدا .دميدينم وه مخانواد روز چن شهيم

، بدودم خدواب قدطف بدودم خسته نقدآ خونه دميرسيم

 (.8)م. «!يچيه که يحيتفر برنامه اصالً

 تغییر شرايط زندگی و اولويت خانواده بر شغل-4-3

شدوندگان اظهدار داشدتند کده تعداد زيادی از مصداحبه

هدا )ازدواج کدردن و بدارداری( آن تغيير شرايط زندگي

ها داشته است و با توجه ثری در ترك شغل آنؤنقش م

دادندد کده زمدان يدد تدرجيح مديبه شروع زندگي جد

بيشتری را برای خانواده و همسرشان در نظدر بگيرندد. 

تر نيز اشاره شد، اين گدروه از افدراد طور که پيشهمان

ثير محديط أها تحت تدبيان کردند که شرايط زندگي آن

کارشان نيز بوده است و خستگي زياد محيط کار منجر 

ت و به خسدتگي آندان در محديط خانده نيدز شدده اسد

نارضايتي خانواده را در پي داشته است بنابراين محديط 

کار خود را ترك کردند. با توجه به اظهارات اکرر افراد، 

در واقع ايدن گدروه بده علدت اهميدت و اولدويتي کده 

ها داشته اسدت، محديط خانواده نسبت به شغل برای آن

اند. در اين بين تعدادی کمدي از کار خود را ترك کرده

هدا در تدرك شغلشدان ن کردند که خدانواده آنافراد بيا

که نظر ممتنعي داشته است نقشي نداشته است و يا اين

و فقط يکي از افراد اظهدار کدرد کده اهميتدي بده نظدر 

خانواده در ترك شغل يا ديگر کارهايش قائل نيسدت و 

 کند.نمي ينظرخواهبرای انجام کارهايش 

کده مدن از  اينفرزند آخر بايد پيش خانواده بمونه. با »

شرايط کاری راضي بودم، مجبور بودم کده بيمارسدتانو 

 (.1.م) «ترك کنم

شدد که شرايطم و آزادی عملدم محددودتر مدي با اين»

 (.1)م.« ولي خانواده در درجه اول برای من قرار داشت

شوندگان اشاره نمودند از ترك شغل خود اکرر مصاحبه

ود راضي بودندد چدرا کده بده انتخداب و خواسدت خد

 راد، دروهي از اين افدتصميم به ترك شغل گرفته اند. گ
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بهتر بودن شرايط کاری در محل کدار جديدد از جملده 

ها را به عنوان دليلي برای مسائل مالي و ميزان پرداختي

رضايت از ترك شغل خود عنوان نمودند. البته در ايدن 

بين برخي افراد نيز از ترك شغل خود اظهدار پشديماني 

اشاره نمودند که پس از تدرك شدغل و تجربده  داشته و

محيط کاری در سداير مراکدز، خواسدتار بازگشدت بده 

بيمارستان قبلي بودند. اين گدروه از افدراد روابدط بدين 

همکاران و محيط و جو کاری مناسب ايدن بيمارسدتان 

را يکي از داليل مهم برای تمايل به بازگشدت بده ايدن 

افدراد موفدق بده  مرکز معرفي نمودند. گروهدي از ايدن

بازگشت و ادامه فعاليت در بيمارستان قبلدي بدوده امدا 

گروهي اشاره نمودندد کده بدا درخواسدت آندان بدرای 

 بازگشت به بيمارستان موافقت نشده است. 

 يوقتد يول کردم کار ترك ايمزا و حقوق خاطر به من»

 قابددل تفدداوت يلدديخ دميددد گددهيد مارسددتانيب رفددتم

 کده نيدا حداقل .نداشت ميقبل مارستانيب با یامالحظه

 يخدوب ميت و داشتم یاديز یدوستا يقبل مارستانيب تو

 و دادم کدار درخواسدت مجددد نيهم خاطر به، ميبود

 (14.م)«!بهم بزنن زنگ که منتظرم

 

 گیری بحث و نتیجه

در اين مطالعه سعي شد عواملي که موجب ترك شدغل 

هدای خصوصدي شدهر پرستاران در يکي از بيمارسدتان

های هران شده بود، شناسايي گردد و طبق تحليل يافتهت

 علت اصلي ترك شغل استخراج شد. 4مطالعه 

های مطالعه حاضر، عوامل سازماني بده بر اساس يافته  

صدورت  باشد به اينعنوان يکي از علل ترك شغل مي

برای پرستاران که عوامل موجود در سازمان شرايطي را 

اند. در م به ترك شغل نمودهوجود آورده بود که اقداه ب

توان گفت کده شدرايط و جدو حداکم بدر اين رابطه مي

 ورد توجه دشتر مداری بيدسازمان و رضايت از محيط ک

 

قرار گرفته است، همچنين روابط نامطلوب بين مديران 

و کارکنان پرستاری و پزشکان و عدم مديريت مناسدب 

اين  کنندگان درسرپرستاران حائز اهميت است. شرکت

مطالعه معتقد بودند که عدم وجود حمايدت سدازماني، 

سدازماني  مراتبسلسدلهنداشتن امنيت شغلي و وجدود 

ها در سدازمان داشدته ثير منفي بر ادامه کار آنأپيچيده ت

است. مستانه و همکاران عوامل مربدوط بده نارضدايتي 

شغلي در پرستاران را که منجر به ترك شغلشدان شدده 

يط کار و ارتباط با همکاران، حقوق است مربوط به مح

و مزايای پايين و مسدائل مربدوط بده مدديريت عندوان 

کردند و پيشنهاد دادند که مدديريت بدا بهبدود شدرايط 

تواند موجب افزايش کاری و افزايش حقوق و مزايا مي

. (28) رضايت شدغلي و کداهش تدرك سدازمان گدردد

عددد باقری و همکاران در راستای مطالعه فوق علدل مت

مرتبط بدا رضدايت شدغلي پرسدتاران و ابقدای آندان را 

عواملي چون آزادی عمل، استرس شغلي، عدم وجدود 

 همکاری مناسب ميان پزشك و پرسدتار عندوان کردندد

. همچنين سلطاني و همکاران در مطالعه خود بده (29)

و  ثير مربدتأاين نتيجه رسيدند که حمايت سدازماني تد

ثير منفي بر ترك خدمت أتمعناداری بر اشتياق شغلي و 

. در مطالعدده جعفددری و همکدداران از (31) افددراد دارد

هددای اسددترس شددغلي پرسددتاران در هددر دو بيمارسددتان

دولتي و خصوصي به عنوان يکي از عوامل اصلي ترك 

. با توجده بده ماهيدت شدغل (31) شغل ياد شده است

يندد آبرای تکميل فر گروهيپرستاری و لزوم انجام کار 

پذيری پرستاران از افدراد و ثيرأرسد تبه نظر ميدرمان، 

هدا محيط اطرافشان نقش بسزايي در شدت اسدترس آن

تواند داشته باشد، چرا که با ايجاد جوی صدميمي و مي

دوستانه با همکاران و حمايت سرپرسدتاران و سدازمان 

در محيط کار بار رواندي وارد شدده بده افدراد کمتدر و 

 ايت دوجب رضدافته و مدياسترس ناشي از کار کاهش 
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هدا شغلي افدراد و در نتيجده کداهش تدرك خددمت آن

 شود. مي

از ديگددر عوامددل مددرتبط بددا تددرك شددغل مسددائل و    

مشکالت اقتصادی مربدوط بده بيمارسدتان و جامعده و 

باشد، طبق اظهارات افدراد پايين بودن حقوق و مزايا مي

از  توجه به شرايط اقتصادی جامعه و مشکالت ناشي با

زمان در دو مرکدز بودندد کده آن افراد مجبور به کار هم

بعد از گذشت مدتي به علدت خسدتگي ناشدي از کدار 

مجبور به انتخاب بيمارستاني بودند که حقوق و مزايای 

برخي ديگر از افراد عنوان کردندد  بيشتری داشت، البته

های اوليه کداری که نقش مسائل اقتصادی فقط در سال

سال، اهميت  4-3ارد و بعد از گذشت اهميت زيادی د

جو محيط کار و رابطه دوستانه با همکاران از اولويدت 

شود چرا که بدا توجده بده ماهيدت زيادی برخوردار مي

هددا بددا زای شددغل در صددورتي کدده روابددط آناسددترس

همکارانشان بهتر باشد، تحمل شدرايط کداری برايشدان 

و  Kovnerدر اين راستا نتايج مطالعده  تر است.راحت

همکاران نشان داد که داشتن شغل در سازمان ديگدر از 

ثيرپذيری منفي از ديگران و جو و أنظر پرداخت مالي، ت

ثير را در حفظ کارکنان أمحيط کاری صميمي بيشترين ت

عبدادی و  (32) تواند داشته باشددر موقعيت شغلي مي

نيز در ميان عوامل مختلف ترك شغل به ميدزان  خليلي

های پرستاران و مقايسده آن بدا دريدافتي سداير دريافتي

ها به عنوان يکي از عوامل نارضايتي کده موجدب گروه

. شددرايط (25) اندددپرداختدده ،تددرك شددغل شددده اسددت

اقتصادی موجود در جامعه، مشکالت مدالي زيدادی را 

ها و افدراد فدراهم آورده اسدت کده در برای بيمارستان

اسدب و يدا عددم های نامنها موجب پرداختبيمارستان

 است، کهرديده دزايا گدوق و مدع حقدوقتپرداخت به م

باشد ولي با توجه بده نتيجه اين امر دوجاکاری افراد مي

 راد داشي از آن، افدماهيت شغل پرستاری و فرسودگي ن

 

بعد از مدتي توانايي کار زيداد را نداشدته و مجبدور بده 

 انتخاب مرکزی شدند کده حقدوق و مزايدای زيدادی را

 کرد.  پرداخت مي

ماهيت کار و رشدته و اسدترس ناشدي از آن، حجدم    

هددای سددنگين، عدددم حمايددت کدداری زيدداد و شدديفت

در تنظيم شيفت و حل مشدکالت  کارکنانسرپرستار از 

درون بخشي و يا عدم لحداس سدابقه کداری در تنظديم 

ها بددون اطدالع قبلدي از جايي شيفتهشيفت و يا جاب

يط کاری را شغل بود که جو محديگر عوامل مهم ترك 

کرد. احمدی و همکاران بر ميتر برای پرستاران سخت

اهميت حمايت سرپرست و رابطه مربدت آن بدر تدرك 

. که همسدو بدا مطالعده فدوق (12) اندکيد کردهأشغل ت

و همکدداران در  Zeytinogluبددوده اسددت. همچنددين 

راستای مطالعه فوق به اين نتيجده رسديدند کده رابطده 

های طوالني وجدود دارد ي بين ترك شغل و شيفتمربت

هدای پرسدتاری و توان با تعدديل کدردن شديفتکه مي

های اضافي حمايت سرپرستاران در عدم تحميل شيفت

. (23) موجددب کدداهش تددرك شددغل در سددازمان شددد

نيز در مطالعده خدود دريافتندد کده  آهنچيانصادقيان و 

ابطده وجود استرس شغلي با قصد ترك شغل کارکنان ر

زا در ميدان داری دارد و محيط پرفشدار و اسدترسمعني

. (33) هدا شدده اسدتکارکنان باعث ترك شدغل در آن

Tao  و همکاران همانند مطالعه فوق استرس زياد کدار

در بخش ويژه و مسئوليت سدنگين  پرستاران مخصوصاً

 ناشي از آن را علل اصلي تدرك شدغل معرفدي کردندد

باشدد کده بده ای ميبه گونه. ماهيت کار پرستاری (24)

علت فشار کاری با استرس زيادی همراه است که ايدن 

گردد، همچنين امر موجب خستگي ناشي از کار نيز مي

های طوالني و پدي در پدي ساعت کاری زياد در شيفت

رسدد بدا گردد که به نظر مديموجب تشديد اين امر مي

   ار روانيديفت فشدنظيم شدعدم حمايت سرپرستار در ت

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
5.

1.
13

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            12 / 16

http://dx.doi.org/10.22034/5.1.13
https://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-288-fa.html


 

 85  1931 بهار/ 1   / شماره پنجم   سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 

                                                                                                                       و همکاران صديقه عارفي
 پرستاران  دگاهيثر بر ترک شغل از دؤعوامل م نییتب

  

شود که ايدن امدر موجدب مضاعفي برای افراد وارد مي

هدا نارضايتي پرستاران از محيط کدار و تدرك شدغل آن

عوامل فدردی و جسدماني، دو جدا کداری،  شده است.

تغييرات شرايط زندگي از جملده ازدواج و بدارداری و 

های تدرك محديط اولويت خانواده بر کار از ديگر علت

داشتند به علت شرايط سخت کار بودند که افراد اذعان 

بددارداری و عددوارض ناشددي از آن، نيدداز بدده اسددتراحت 

بيشتری داشتند و چون ماهيدت کارشدان سدخت و پدر 

استرس بود، طبق نظر خود و همسرشان ترجيح دادندد 

که محيط کارشان را ترك کنند يا برخي ديگر به علدت 

های ايجاد شده در خانواده در پي عدم افزايش درگيری

ي به امور خانوادگي در راستای خستگي ناشدي رسيدگ

از دوجاکدداری محدديط کددار خددود را تددرك کردنددد. 

Yamaguchi  و همکدداران علددت اصددلي تددرك شددغل

های محيط کدار و پرستاران را عدم تعادل بين مسئوليت

. (21) خددانواده و تعددارض ناشددي از آن ذکددر کردنددد

همچنين فرهادی و همکاران در راستای مطالعده فدوق 

خانواده و ترك شدغل  ،رابطه مربت ميان تعارض کار به

اشاره کردند که خستگي ناشدي از کدار موجدب تدرك 

. تغييددر (5) شددغل در ميددان پرسددتاران زن شددده اسددت

هدا های جديدی برای آنشرايط زندگي افراد مسئوليت

ايجاد کرده است که با توجه به سدخت بدودن شدرايط 

، بده نظدر زای شدغل پرسدتاریکاری و ماهيت استرس

هدای زنددگي و تعادل بين مسدئوليت جاديکه ارسد مي

 هداآن ده است کهدراد دشوار شدافرای دط کاری بدشراي

 بيدآس نيمتردشدند که ک يطيرادجبور به انتخاب شدم

 

 

 

هددا وارد شددود، بنددابراين در جسددمي و روحددي بدده آن

راسددتای حفددظ خددانواده و مراقبددت از خددود در دوران 

 ك شغل شدند.بارداری مجبور به تر

 

 پیشنهادها

 در رگدذاريثأت يعامل اساسد چهار ييتوجه به شناسا با

در  ياسدت مدداخالت الزم شداغلترك شغل پرسدتاران 

 قدانون یاجرا. رديعوامل صورت پذ نيجهت اصال  ا

 یقراردادهددا انعقدداد ،يخصوصدد بخددش در یوربهددره

 یهامارستانيب يبهبود مقررات مال ،کارکنان با مدتبلند

هدا و توجده آن یو نظارت اثربخش بر اجرا يخصوص

در  يزشدديمناسددب و انگ يشددغل یايددبدده مزا شددتريب

و  يرواند تيدتواند منجر به احسداس امنيم مارستانيب

احسدداس  ،يشددغل يکدداهش فرسددودگ شددتر،يب يشددغل

باعث کاهش ترك شدغل  تاًيکار و نها طيمطلوب در مح

    خواهد بود. يدر پرستاران شاغل در بخش خصوص

 

 اسگزاریسپ
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نويسددندگان مقالدده از همکدداری و  ودبدد پزشددکي ايددران

آوری مديريت و مدير پرستاری بيمارستان که در جمدع

ها و معرفدي افدراد پدژوهش مدا را يداری نمودندد داده

 نهايت تشکر و قدرداني را دارند.
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Abstract  

 
Background & Objectives: Nurses as the most important human resource in health care 

organizations, play an important role in providing health care and the quality of health 

services. Since nurses’ job quit can directly and directly affect health organizations, this study 

aimed at identifying nurses’ point of view about effective factors on job quit. 

Methods: This qualitative phenomenological study was conducted in 2018. Data were 

collected through semi-structured interviews with 18 nurses of one of the private hospitals in 

Tehran who had left their work environment. Data were analyzed using content analysis and 

MAXQDA-18.1 software. 

Results: Factors affecting job quit were identified in 4 main codes and 13 sub codes. Main 

codes included: organizational factors, financial and economic factors, individual and family 

factors and factors related to the workplace. 

Conclusion: Implementing productivity law in the private sector, long-term contracts with 

staff, improving financial regulations of private hospitals and effectively overseeing their 

implementation, paying more attention to providing job benefits and motivating can lead to 

greater mental and occupational safety, decrease of occupational burnout, feeling good in the 

workplace, and ultimately, it can reduce job quit of nurses at private sector. 
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