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Abstract
Background & Aims: Today, leave of profession is regarded a challenge in the healthcare
organizations. Nurses are a major part of workforce in the healthcare system, and their leave of
profession imposes heavy costs on the health system. This study aimed to systematically review
the factors related to nurses’ intention to leave.
Materials & Methods: In this research, articles published during 2000-2018 were assessed. In
this regard, we searched the databases of ProQuest, Google Scholar, PubMed, Scopus, Web of
Science, Science Direct, Cinahal, Scienctific Information Database (SID), Iranmedex, Nindex,
and Magiran.
Results: In total, 50 articles were selected and analyzed. According to the results, individual
(e.g., gender, age, level of education, work experience, and marital status), and organizational
(e.g., interpersonal relationships at work, work life quality, occupational stress, occupational
satisfaction, organizational commitment, occupational burnout, leadership style, moral distress,
work-family conflicts, unsuitable work conditions, as well as violence and justice at work)
factors were correlated with nurses’ intention to leave.
Conclusion: According to the results of the study, recognizing factors affecting the nurses’
intention to leave and attempting to eliminate them are effective an effective policy and method
to maintain human resources.
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تمایل به ترک خدمت در ...

تمایل به ترک خدمت در پرستاران شاغل و عوامل مرتبط :یک مرور نظام مند
2

محسن تقدسی ،1زهره نبیزاده قرقوزار ،*2شهناز بلندیان بافقی

 -1دانشیار ،گروه داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران.
نویسنده مسئول :زهره نبی زاده قرقوزار ،12155551121 ،ایمیلNabizadehfaezeh85@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1231/11/10 :

تاریخ دریافت1231/10/12 :

چکیده
زمینه و هدف :امروزه ترک حرفه به عنوان یکی از چالشهای مطرح شده در سازمانهای بهداشتی و درمانی محسوب میشود.
پرستاران بخش عمده نیروی کار نظام مراقبت بهداشتی میباشند و خروج آنها سبب تحمیل هزینههای سنگین به نظام سالمت میشود.
این مطالعه با هدف مرور نظاممند بر مطالعات انجام شده در مورد عوامل مرتبط با تمایل به ترک خدمت در پرستاران اجرا شده است.

مواد و روشها :در این مطالعه مروری مقاالت منتشر شده بین سالهای  1213تا  2111( 1231تا  2110میالدی) مورد بررسی قرار
گرفتند .به این منظور

پایگاههایPubMed, Scopus, Web of Science, Science Direct,Cinahal , ProQuest, Google Scholar

 Magiran ،Iranmedex, Nindex،SID,مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها :در مجموع  51مقاله انتخاب و تحلیل شد .با توجه به نتایج ،عوامل فردی (جنس ،سن ،سطح تحصیالت ،سابقه کار و وضعیت
ازدواج) و عوامل سازمانی (روابط بین فردی در محل کار ،کیفیت زندگی کاری ،استرس شغلی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی،
فرسودگی شغلی ،سبک رهبری ،دیسترس اخالقی ،تعارض کار -خانواده ،شرایط نامساعد کار ،خشونت در محیط کار و عدالت در
محل کار) با تمایل به ترک خدمت پرستاران ارتباط داشت.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت در پرستاران و تالش برای رفع آن ها مؤثر
است.
واژههای کلیدی :تمایل به ترک خدمت ،پرستار ،مرور نظاممند

مقدمه
امروزه ترک حرفه به یکی از چالشهای جهانی

2

هر سازمان برای آموزش ،تربیت و آمادهسازی
کارکنان خود تا مرحله بهرهوری و کارآیی مطلوب،

مطرح شده در سازمانها تبدیل شده است ( .)1با

هزینههای بسیاری را صرف میکند؛ اما همواره از

افزایش رقابت و گسترش روشهای توسعه منابع

اینکه سرمایههای انسانی خود را از دست بدهند و

انسانی ،سازمانها تالش میکنند تا کارکنان مستعد

زیان ببینند ،بیم دارند .آن ها با از دست دادن

خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا آنها

نیروهای ارزشمند ،مهارتها و تجربیاتی را که طی

بتوانند عملکرد باالیی از خود بروز دهند (.)2

سالها به دست آوردهاند ،از دست میدهند (.)2
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 -2دانشجوی دکتری پرستاری ،گروه داخ لی جراحی ،دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران.

زهره نبیزاده قرقوزار

ترک خدمت در واقع به معنی ریزش نیروی کار

میشود ،این مطالعه با هدف مرور نظاممند عوامل

یک سازمان در طول یک دوره خاص از زمان

مرتبط با تمایل به ترک خدمت در پرستاران انجام

تعریف میشود ( .)5تمایل به ترک خدمت پیشبینی

شده است.

مهم و قابل توجهی از ترک خدمت واقعی است و
رخ میدهد و به فکر یا تصمیم ذهنی در مورد ماندن

این پژوهش یک مطالعه مرور سیستماتیک است
که در سال  1231انجام شد و در طی آن تمایل به

یا ترک شغل اشاره دارد (.)5
مطالعات نشان دادهاند که میزان ترک خدمت

ترک خدمت در میان پرستاران شاغل و عوامل

بین  5تا  00درصد متغیر است ( .)1 ,0نتایج یک

مرتبط با آن مشکل مرور شد .به این منظور

مطالعه مقطعی انجام شده در  11کشور اروپایی نشان

پایگاههای اطالعاتی ملی  SID ،Nindexو

داد که  22درصد از پرستاران قصد ترک خدمت

 MagIranو پایگاههای اطالعاتی بینالمللی

دارند در حالی که  3درصد آنها پیشتر ترک

،ProQuest

خدمت کرده بودند ( .)0نتایج پژوهش سخنور و

موردبررسی قرار گرفتند .برای جستجوی در

همکارانش در ایران نشان داد که  22/1درصد از

پایگاههای اطالعاتی ملی از کلمات کلیدی پرستار،

پرستاران قصد ترک خدمت دارند (.)3

تمایل به ترک خدمت و تمایل به ترک حرفه

هزینه مالی ترک خدمت به ازای هر پرستار

،Scopus

WoS

و

PubMed

پرستاری و برای جستجو در پایگاههای اطالعاتی

ثبتشده در استرالیا  50131دالر ،در امریکا 21501

بینالمللی از کلمات کلیدی ،nurse

دالر ،در کانادا  05220دالر و نیوزیلند  11122دالر

 intentionو  intention to change jobاستفاده شد.

است ( .)11ترک خدمت یکی از مهمترین علل

مقاالت فارسی و انگلیسی که در بازه زمانی  1213تا

کمبود نیروی انسانی است که این کمبود در حرفه

 2111( 1231تا  2110میالدی) منتشرشده باشند،

پرستاری یک مشکل جهانی محسوب شود (.)11

وارد تحلیل شدند .مطالعات به دو زبان فارسی یا

سازمانهایی که بتوانند دالیل و عوامل مؤثر در

turnover

انگلیسی باشد .موضوع مطالعات بررسی تمایل به

تمایل به ترک خدمت کارکنان را درک کنند،

ترک خدمت پرستاران شاغل و عوامل مرتبط با آن

خواهند توانست پیشازاین که کارکنان سازمان را

باشد.

ترک کنند ،سیاستها و روشهای مؤثری را برای

مطالعات غیر مرتبط با موضوع ،مطالعات کیفی و

حفظ و نگهداری منابع انسانی کارا بهکارگیرند

همچنین مطالعاتی که تنها روی دانشجویان پرستاری

( .)12با توجه به این که پرستاران بخش عمده نیروی

و یا سایر کادر درمانی انجام شده بودند ،از تحلیل

کار نظام مراقبت بهداشتی میباشند و خروج آنها

خارج شدند .همچنین مقاالتی که متن کامل آنها

سبب تحمیل هزینههای سنگین به نظام سالمت

موجود نبودند تحلیل نشدند .جهت استخراج دادهها
از فرم استخراج دادهها که بر اساس هدف پژوهش
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مرحله شناختی است که پیش از ترک خدمت واقعی

مواد و روشها

تمایل به ترک خدمت در ...

طراحی شده بود ،استفاده شد .این فرم شامل

نتایج برخی مطالعات دیگر هم گزارش کرده بودند

مشخصات نویسندگان ،سال انتشار ،هدف مطالعه،

که میزان تمایل به ترک خدمت در زنان از مردان

نوع پژوهش ،اندازه نمونه ،روش جمعآوری

است (.)10

دست آمده از بررسی مقاالت تجزیه و تحلیل،

تمایل به ترک خدمت وجود دارد در بعضی از

جمعبندی و گزارش گردید.

مطالعات ،سن پرستاران با میزان تمایل به ترک حرفه
پرستاری ارتباط معنادار نداشت ( ،)10 ,15برخی

یافتهها

مطالعات نشان دادهاند که با افزایش سن ،تمایل به

در جستجوی اولیه  122مقاله به دست آمدند که

ترک خدمت پرستاران افزایش مییابد (.)13 ,10 ,0

پس از حذف موارد تکراری و مقاالت فاقد متن

برخالف مطالعه باال ،مطالعات دیگر بیان میکنند بین

کامل (مقاالتی که در مجالت انگلیسی زبان چاپ

افزایش سن با تمایل به ترک خدمت همبستگی

شده و به دالیلی هم چون پرداخت هزینه در دسترس

منفی و معنادار وجود داشت (.)25-21 ,15

نبودند)  51مقاله واجد شرایط شناخته شدند .جهت

سطح تحصیالت :مطالعاتی که روی ارتباط بین

دستیابی به مطالعات بیشتر ،رفرنس مقاالت نیز مورد

سطح تحصیل و تمایل به ترک خدمت انجام شده

بررسی قرار گرفته و  2پژوهش مرتبط با موضوع

است نشان داد که هیچ الگوی هماهنگی برای تمایل

یافت شد .در نهایت  51مقاله واجد شرایط به مطالعه

به ترک خدمت پرستاران وجود ندارد .در بعضی از

حاضر وارد شدند .عوامل مؤثر بر تمایل به ترک

مطالعات ،میزان تمایل به ترک حرفه پرستاری در

خدمت پرستاران را به اشکال مختلفی تقسیمبندی

بین سطوح مختلف تحصیالت اختالف معناداری

میکنند .این عوامل را میتوان مطابق با  Chanو

نداشته است (.)10-15

همکاران ( )2112به دو دسته عوامل فردی و عوامل
سازمانی طبقهبندی کرد (.)12
الف :عوامل فردی مؤثر بر تمایل به ترک
خدمت

جنس :مطالعات زیادی راجع به ارتباط بین جنس
و تمایل به ترک خدمت انجام شده است که نتایج
متناقضی را حاصل آورده است .در بعضی از
مطالعات ،جنسیت پرستاران با میزان تمایل به ترک
حرفه پرستاری ارتباط معنادار نداشت (،)15 ,15
برخی مطالعات هم نشان داده بودند تمایل به ترک

سابقه کار :در بعضی از مطالعات ،سابقه کار
پرستاران با میزان تمایل به ترک حرفه پرستاری
ارتباط معناداری نداشت ( .)10 ,15برخی مطالعات
نشان دادهاند که سابقه کار و تمایل به ترک خدمت
به طور مثبت با هم ارتباط دارند (.)25 ,13-11
برخالف مطالعه باال ،مطالعات دیگر بیان میکنند بین
سابقه کاری با تمایل به ترک خدمت همبستگی
منفی و معنادار وجود داشت (,20 ,25 ,21 ,21 ,15
.)21

خدمت در مردان بیشتر از زنان است (.)11 ,10 ,0
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اطالعات و نتایج بود .پس از تکمیل این فرم نتایج به

سن :شواهد متناقضی راجع به رابطه بین سن و

زهره نبیزاده قرقوزار

خصوص نتایج متفاوتی را گزارش کردهاند .در

ویژگیهای محیط کاری است ()22؛ بهطوریکه

برخی مطالعات ارتباط معناداری بین تأهل و تمایل به

نتایج مطالعه انجام شده در ده کشور اروپایی نشان

ترک خدمت وجود نداشت ( )10-15و در مطالعات

داد که پرستارانی که درک مثبتی از محیط کاری

دیگر متأهلین زن بیشتر به ترک خدمت تمایل داشتند

خود داشتند  21درصد کمتر تمایل به ترک کار

(.)10

داشتند (.)0

ب :عوامل سازمانی مؤثر بر تمایل به ترک خدمت

روابط بین فردی در محل کار :روابط بین فردی
در محل کار شامل ارتباط پرستار با پرستار ،مدیر با
پرستار و روابط پرستار-پزشک است که بر سالمت
روانی پرستاران ،عملکرد شغلی و بهرهوری آنها
تأثیر مهمی دارد ( .)20روابط نامناسب در محل کار
نه تنها پرستاران را متعهد به ترک در واحدهای کار
به عنوان یک پرستار بالینی میکند ،بلکه منجر به
ترک حرفهی پرستاری میکند (,23 ,25 ,22 ,0
.)21
کیفیت زندگیکاری :به رضایتمندی کارکنان از
نیازهای مختلف اعم از منابع ،فعالیتها و نتایج
حاصل اشاره دارد که به واسطه شرکت و حضور
فرد در محیط کاری برای وی ایجاد میشود .کیفیت
زندگی کاری نشاندهنده فرهنگسازمانی مراقبت از
سالمت و محیط مراقبت از بیمار است (.)21
مطالعات نشان داده است که کارکنان دارای کیفیت
زندگی کاری باال از هویتسازمانی منسجمتر،
رضایت و عملکرد شغلی باالتری برخوردارند و
کمتر تمایل به ترک کار و جابجایی موقعیت کاری
خود دارند ( .)25-21 ,20 ,15نتایج مطالعه Kramer

و همکاران روی پرستاران تازه فارغالتحصیل نشان
داد که علت استعفای آنها در شش ماه اول
استخدام ،ارزیابی پایین آنها از محیط کار است

استرس شغلی :استرس شغلی یک وضعیت روانی
را ایجاد میکند و زمانی به وجود آید که بین
خواستهها و انتظارات در محل کار و توانایی فرد
برای مقابله با آن عدم تعادل باشد .مطالعات زیادی
نشان دادهاند که استرس شغلی با تمایل به ترک
خدمت رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد (,22
 .)20 ,25منابع عمده استرس شامل پرداخت ناکافی،
نابرابری در کار ،همچنین کار زیاد ،کمبود کارکنان،
عدم شناخت و چشمانداز ارتقای ،عدم امنیت کاری
و عدم پشتیبانی مدیریت است.
رضایت شغلی :رضایت شغلی یک حالت
هیجانی مثبت یا خوشایند است که ناشی از ارزیابی
شاغل از شغل یا تجربیات شغلی خود است .مطالعات
زیادی نشان دادهاند که رضایت شغلی با تمایل به
ترک خدمت رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد
(.)23-20 ,21 ,22-21 ,11

تعهد سازمانی :تعهد سازمانی به عنوان یک
نگرش ،عبارت از تمایل قوی به ماندن در سازمان،
تمایل به اعمال تالش فوقالعاده برای سازمان ،اعتقاد
قوی به پذیرش ارزشها و اهداف آن است (.)51

نتایج مطالعات نشان میدهد که تعهد سازمانی با
تمایل به ترک خدمت رابطه منفی و معنیداری
وجود دارد ()51 ,23 ,20
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وضعیت تأهل :مطالعات مختلف در این

( .)25یکی از عوامل مؤثر در تمایل به ترک کار

تمایل به ترک خدمت در ...

قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا و عالئمی

وجود میآید که تقاضاهای خانواده و تقاضاهای کار

مرکب از خستگی جسمی و عاطفی است که به

با هم در تضاد باشد ( .)52مطالعات زیادی نشان

ایجاد خودپنداره و نگرش منفی به شغل و فقدان

دادهاند که بین تعارض کار -خانواده با تمایل به

احساس ارتباط با مراجعهکنندگان به هنگام انجام

ترک خدمت رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد

وظیفه منجر میشود ( .)52تعداد کم کارکنان

(.)52-51 ,13

پرستاری ،بارکاری باال و افزایش نسبت بیمار به

شرایط نامساعد کار :به شاخصهایی مانند

پرستار منجر به نارضایتی شغلی و در نهایت منجر به

سنگین حجم کاری فیزیکی ،حجم کاری

فرسودگی شغلی میشود ( .)51-52مطالعات زیادی

روانشناختی و فشار زمان ،کافی نبودن تجهیزات و

نشان دادهاند که فرسودگی شغلی با تمایل به ترک

منابع انسانی ،عدم ثبات شغلی اشاره دارد که روی

خدمت رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد (,22 ,5

تمایل به ترک خدمت تأثیر دارد (.)55 ,55 ,22 ,3

.)50 ,21

خشونت در محیط کار :خشونت حالتی از رفتار

سبک رهبری :رهبری و درک مثبت از مشارکت

است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی

در امور بیمارستانی شانس قصد ترک را کاهش داد

فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل میکند.

( .)53 ,21 ,0نتایج مطالعهی  Abualrubنشان داد

خشونت در پرستاران منجر به احساس ناامنی شدید و

سبک رهبری تحولگرا منجر به رضایت شغلی

آسیب روانی میشود ( .)50خشونت در محل کار با

میشود و با تمایل به ترک خدمت پرستاران ارتباط

تمایل به ترک خدمت رابطه مثبت و معنیداری

معنیداری ندارد (.)20

وجود دارد (.)51 ,50 ,21

دیسترس اخالقی :دیسترس اخالقی را درد و

عدالت در محل کار :عدالت سازمانی به توصیف

ناراحتی عاطفی و ذهنی میدانند که فرد ضمن

ادراک افراد و گروهها از عادالنه بودن رفتار صورت

داشتن آگاهی و توانایی الزم جهت قضاوت اخالقی

گرفته از جانب یک سازمان و واکنشهای رفتاری

به دلیل محدودیتهای واقعی یا ذهنی پیش رو از

آنان نسبت به چنین ادراکی میپردازد .نتایج

نظر اخالقی مرتکب خطا میشود ( .)51نتایج

مطالعات نشان میدهد که با افزایش احساس عدالت

مطالعات نشان میدهد که بین دیسترس اخالقی و

در سازمان کارکنان تمایل به ترک شغل پایین

تمایل به باقی ماندن در حرفه در پرستاران رابطه

میآید (.)53 ,50 ,51 ,3

مثبت و معنیداری وجود دارد ( )51 ,21ولی نتایج
به دست آمده از مطالعات دیگر حاکی از عدم
ارتباط معنیداری بین این دو متغیر است (.)51 ,25

بحث و نتیجهگیری
یافتهها بیانگر آن بود که تمایل به ترک خدمت
در پرستاران مشکل بزرگ و شایعی است که در
سطح بینالمللی وجود دارد و میتواند اثرات زیادی
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فرسودگی شغلی :فرسودگی شغلی ،کاهش

تعارض کار -خانواده :این تعارض زمانی به

زهره نبیزاده قرقوزار

داشته باشد .نتایج دو مطالعه داخلی نشان دادند که

در نهایت منجر به ترک خدمت در پرستاران

میزان تمایل به ترک خدمت در پرستاران ایرانی به

میشود ( .)51-52یافتههای مطالعه نشان داد که

ترتیب  22/1درصد ( )3و  20/2درصد است (.)10

تقریباً نیمی از پرستاران دارای استرس زیاد هستند که

در مطالعهای که در  12کشور اروپایی انجام شد

یکی از عمدهترین پیامدهای اجتنابناپذیر ناشی از

نشان داد تمایل به ترک خدمت در آلمان  20درصد

استرس شغلی فرسودگی شغلی است (.)05 ,02

( ،)01در ایالت متحده  21درصد ( ،)01در پرستاران

بهای فرسودگی شغلی را در درجه اول

شاغل در مراکز دولتی و خصوص ترکیه به ترتیب

مددجویان میپردازند چون کیفیت مراقبت

 51درصد و  15درصد بود ( .)22مطالعه دیگری که

پرستاری و در نتیجه رضایتمندی مددجویان کاهش

به بررسی میزان ترک خدمت در چهار کشور

مییابد ( .)00 ,05زمانی که پرستاران احساس

آمریکا ،کانادا ،استرالیا و نیوزیلند پرداخته بود نشان

فرسودگی شغلی میکنند ،مراقبت ضعیفتری ارائه

داد کمترین ترک خدمت در کشور استرالیا با 15/1

میدهند که در نهایت موجب زیان سازمان میشود

درصد و بیشترین نرخ ترک خدمت مربوط به

( .)01کیفیت زندگی کاری نوعى فرهنگ سازمانی

کشور نیوزلند است ( .)11ترک خدمت پرستاران در

یا شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس آن

طی سه مرحله انجام میشود :پرستاران از بخشی که

احساس مالکیت ،خودگردانى ،مسئولیت و

کار میکنند جابجا میشوند؛ سپس آنها سازمان را

عزتنفس میکنند و اثربخشى و کارآیی سازمان را

ترک میکنند و در نهایت ،این حرفه را ترک

از طریق باال بردن مقام و منزلت و فراهم نمودن

میکنند (.)22

امکان ترقى افراد افزایش میدهند .کیفیت محیط

عوامل مرتبط با تمایل به ترک خدمت در

کار پرستار و کارکنان پرستاری رابطه منفی با

پرستاران را میتوان به دو دسته عوامل فردی و

خستگی ذهنی ،استرس و فرسودگی شغلی دارد ،لذا

عوامل سازمانی تقسیم نمود .یافتههای این مطالعه

افزایش کیفیت محیط کار منجر به افزایش رضایت

نشان داد که مهمترین عامل بر ترک خدمت،

شغلی و کاهش خستگی عاطفی پرستار و ارائه

رضایت شغلی است .عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

کیفیت باال در مراقبت از بیمار میگردد (,22 ,20

شامل استرس شغلی ،تنوع در وظایف کاری،

 .)25از عوامل مؤثر بر کاهش کیفیت زندگی کاری

قدردانی و حمایت رهبر ،سبک رهبری ،مشارکت در

میتوان به مشارکت پایین پرستاران در امور سازمان،

تصمیمگیری ،فرصتهای ارتقاء ،سطح آموزش،

عدم کنترل اضطراب ،پایین بودن حقوق و دستمزد،

محیط کار ،استقالل در کار و حقوق است (,25 ,22

نبود ارتقای شغلی مناسب ،استرس شغلی باال،

 .)02 ,20تعداد کم کارکنان پرستاری ،بارکاری باال

ارتباطات ضعیف ،تعصب شغلی کم ،امنیت شغلی

و افزایش نسبت بیمار به پرستار موجب نارضایتی

پایین و انگیزه کم پرستاران برای کار اشاره کرد
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روی پرستاران ،بیماران و سیستمهای بهداشتی

شغلی و در طوالنیمدت منجر به فرسودگی شغلی و

تمایل به ترک خدمت در ...

رهبری تحولگرا با ایجاد یک محیط کار مثبت

خانواده درک کرده و در نتیجه تمایل کمتری به

موجب افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی گردد

ترک شغل دارند .پرستارانی که نمیتوانند تعادل را

که نهایتاً میتواند منجر به کاهش ترک خدمت

میان تعهدات کاری و خانوادگی خود برقرار کنند،

پرستاران و حفظ آنها شود .سبک رهبری از طریق

به فکر ترک سازمان خود میافتند ( .)13یکی از

متغیرهایی مانند توانمندسازی ،انسجام و همکاری

عوامل مؤثر در دیسترس اخالقی را مسائل عاطفی

گروهی و حمایت از کارکنان به حفظ پرستاران

بیمار و خانواده بیمار و همچنین ،درگیری با

کمک میکند ( .)00وجود نیروهای انسانی متعهد

سوپروایزرها و مدیران سازمان مطرح میکند .شاید

به سازمان در هر سازمان ضمن کاهش غیبت ،تأخیر

بتوان گفت که میزان تأثیر این عوامل در ایجاد

و جابجایی ،افزایش چشمگیر عملکرد سازمان ،نشاط

دیسترس به نوع محیط کاری و ویژگیهای خود

روحی کارکنان ،تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و

افراد برمیگردد .شاید افرادی که از نظر عاطفی

نیز دستیابی به اهداف فردی میشود .فرصتهای

حساستر بوده و بیشتر تحت تأثیر شرایط بیماران

پیشرفت شغلی ،جایگاه حرفهای و استقالل حرفهای،

قرار میگیرند دیسترس در آنها با شدت بیشتر و

تنش شغلی و غنیسازی شغل نیز از عوامل مؤثر بر

تکرار باالتری به وقوع میپیوندد .درگیری با

تعهد سازمانی کارکنان میباشند .از عوامل

مدیران نیز احتماالً باعث ایجاد استرس در پرستاران

تسهیلکننده تعهد سازمانی میتوان به ویژگیهای

شده و شاید ارزش پایینتری در ایجاد دیسترس

کار ،اهمیت کار ،مدیون بودن به سازمان و عالقه به

اخالقی داشته باشد (.)51

کار نام برد .احساس تبعیض در سازمان ،نادیده

عدالت سازمانی یک ابزار انگیزش مهم در

گرفتن نیازهای کارکنان ،عدم مشارکت در امور

رفتارهای سازمانی است و عدالت نامناسب در محل

سازمانی و بیانگیزگی به عنوان عوامل بازدارنده

کار به عنوان یک عامل خطر مرتبط با سالمت روان

تعهد سازمانی شناسایی شدند .هنگامی که کارکنان

کارکنان موجب ایجاد وضعیت روحی ضعیف و

در مورد حل و فصل مشکالت خود و تصمیمگیری

کاهش انگیزه کاری میشود ( .)50احساس عدالت

راجع به آنها با رهبران مشورت میکنند ،محیطی به

در سازمان با رضایت شغلی و کاهش تمایل به ترک

وجود خواهد آمد که کارکنان از شغل خود احساس

شغل ارتباط دارد ( .)53خشونت یک مسئله جدی

رضایت میکنند و نسبت به سازمان متعهدتر میشوند

اجتماعی است بهطوری که نتایج مطالعهای در کره

(.)51 ,23

نشان داد که از  35درصد پرستاران خشونت در محل

تداخل کار و خانواده ،کامالً در میانه ارتباط

کار تجربه کردند ()51؛ لذا خشونت منجر به کاهش

بین حمایت سازمانی در بعد کاری و قصد ترک

کیفیت زندگی حرفهای پرستاران میگردد و رابطه

خدمت قرار دارد .کارمندانی که تحت حمایت

مستقیم با تمایل به ترک خدمت دارد (.)21
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( .)25نتیجه مطالعه دیگری نشان داد که سبک

سازمان قرار میگیرند ،تداخل کمتری را بین کار و

زهره نبیزاده قرقوزار

سن و سابقه کار از متغیرهای مربوط به عوامل

همچنین بایستی وضوح و شفافیت در

با افزایش سن و بهتبع آن افزایش سابقه کار ،میزان

باشد و تصمیمات اتخاذ شده در سازمان با برخورد

توان و قدرت پرستاران برای مقابله با فشارها و

خوب و تعامالت مناسب در اختیار کارکنان قرار

استرسها کاهش مییابد ازاینرو میزان تمایل آنها

گیرد.

برای خروج از این وضعیت افزایش خواهد یافت و

مدیریت پرستاری با استفاده از نتایج پژوهش

از طرفی پرستاران جوان و کمتجربه بیشتر

میتواند در جهت اصالح ضعفها و کاستیهای

آسیبپذیر به استرس هستند لذا بیشتر مایل به ترک

خود بکوشد و با انجام اقدامات مناسب زمینه ابقا

کار میباشند همچنین ممکن به دلیل عدم تحمل کار

پرستاران را در حرفه پرستاری فراهم نماید تا

سنگین ،فقدان تعهد حرفهای و رضایت شغلی کم

بدینوسیله از اتالف هزینههایی که جهت استخدام

باشد (.)55 ,21

نیروهای جایگزین و متعاقب آن آموزش ،تربیت و

با توجه به این که عوامل سازمانی بر تمایل به

آمادهسازی کارکنان جدید تا مرحله بهرهدهی و

ترک خدمت پرستاران مؤثر است لذا پیشنهاد

کارآیی مطلوب به سازمان تحمیل میشود

میشود به منظور ماندگاری نیروى کار مجرب الزم

جلوگیری نماید.

است مدیران استراتژیهای مناسبی را برای افزایش

مسئولین آموزش پرستاری میتوانند با استفاده

کیفیت زندگی کاری و کاهش استرس شغلی

از نتایج این پژوهش و تحقیقات مشابه در جهت

جهت پیشگیری از فرسودگی شغلی به کار گیرند در

آگاهی و روشن کردن پرستاران در حال آموزش

این صورت با افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی

بکوشند تا آنان بتواند با برخورد با واقعیتهای شغل

از روند تمایل به ترک کار پیشگیری میشود.

پرستاری در ماندن یا ترک حرفه قبل از استخدام

همچنین برای برقراری عدالت ،مدیران باید سعی

قادر به تصمیمگیری باشند .محرز است که نیروی

نمایند از یک نظام ارزشیابی عملکرد مناسب که از

انسانی وفادار ،سازگار با اهداف و ارزشهای

شرح وظایف شغلی مناسبی برگرفته شده باشد،

سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که

استفاده نمایند .برای این منظور ،ابتدا باید تجزیه و

حاضر است فراتر از وظایف مقرر فعالیت کند،

تحلیل شغل به شیوه علمی صورت گیرد.

میتواند ،عامل مهمی در اثربخشی سازمان باشد.
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