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چکیده

مقدمه: تمایل به ترک حرفه یکی از موضوعات حرفه پرســتاری اســت که به عنوان یکی از 

چالش های مهم در نظام ســامت مطرح است. ترک حرفه می تواند اثرات مهمی را بر روی 

بیماران، پرستاران و سازمان های بهداشتی تحمیل کرده و چه بسا دستیابی به اهداف سامتی 

و بهداشتی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

هدف: این مطالعه با هدف تعیین تمایل پرستاران برای ترک حرفه در بیمارستان های آموزشی 

شهر کرمان صورت گرفته است.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی است که در سال )1392(

بر روی )300( نفر از پرســتاران بالینی انجام شدکه با روش غیرتصادفی سهمیه ای از چهار 

بیمارستان آموزشی شهر کرمان انتخاب شده بودند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه 

پژوهشــگر ســاخته  ای اســت که عاوه بر اطاعات دموگرافیک، تمایل به ترک حرفه را در 

پرستاران می سنجد. این پرسشنامه 20 سؤالی پس از تعیین روایی )CVI( )83 %( و پایایی با 

محاسبه الفای کرونباخ )87%( مورد استفاده قرار گرفته است. داده ها پس از جمع آوری توسط 

نرم افزار Spss16 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و 

آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

یافته ها: نتایج به دســت آمده حاکی از آن اســت که میانگین تمایل پرستاران برای ترک 

حرفه) 1/44±1/9( )از کل 5( بوده است. همچنین تمایل به ترک حرفه با متغیرهای سن، 

تعداد ســال های خدمت، نوع بخش مراقبتی و میزان درآمد رابطه معنی داری داشته است 

.)P>0/05(

نتیجه گیری: با توجه به نتیجه مدیران پرستاری بایستی توجه نمایند که این میزان  می تواند 

حاصل ویژگی ها و ســاختارهای خاص اداری، اســتخدامی و اقتصادی خاص ســازمان های 

بهداشتی و از همه مهمتر وضع اشتغال در جامعه  باشد، و ممکن است  بطور پنهان عوامل 

موثر و موجود در این پدیده  در عملکرد پرستاران  اثر گذارد. لذا، بررسی وضعیت عوامل موثر 

بر ان بطور مداوم توسط مدیران پرستاری الزم است. 
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مقدمه

یکی از چالش هایی که امروزه سازمان ها جدای از موقعیت جغرافیایی 

و نوع ســازمان مربوطه، با آن روبرو هستند، مسئله حفظ کارکنان 

در سازمان است)1(. نیروی انسانی یک سازمان به عنوان سرمایه ای 

ارزشمند برای آن تلقی شده که نه تنها باعث بقای سازمان می شود؛ 

بلکه شرایط الزم برای ارتقای آن سازمان را نیز بوجود می آورد. )2(.

اهمیت نیروی انســانی برای سازمان ها تا آنجایی است که می توان 

گفت ســازمان ها به واسطه کارکنان خود به چالش های موجود بر 

سر راهشان پاســخ نشــان داده  و موفقیت یا شکست سازمان ها 

بطور مســتقیمی به  حضور افراد در آن سازمان وابسته است. منابع 

بهداشت و درمان و خدمات اداری آمریکا در سال 2002 بیان کرد 

که مســئله کمبود پرستاران تا ســال 2020روند افزایشی را طی 

خواهد کرد و این کمبود در موقعیت ها و شرایط متفاوت به بیش از 

29 درصد افزایش می یابد)3(. این روند خود افزایش سن کارکنان 

استخدامی را در پی داشــته بطوریکه پیش بینی می شود تا سال  

2020بالغ بر 40درصد از نیروی کار استخدامی سن باالی 50 سال 

را داشته باشــند)4(. بازول در سال 2005 گزارش می کند که 57 

درصد از پرستاران لیسانس در 2 سال اول خدمتشان حرفه شان را 

ترک می کنند )5(. انجمن پرستاران آمریکا بنا بر گزارشی در سال 

2001 بیان می کند که بالغ بر یک میلیون جای خالی برای حرفه 

پرستاری تا انتهای ســال 2010 پیش بینی شده است. این بدان 

معنی اســت که از هر 5 پرستار یکی در طی 5 سال آینده شغلش 

را ترک خواهد کرد)6(.

حرفه پرســتاری بدلیل ماهیت ذاتی خود، اســتراتژی ســازمانی، 

ارتباطات گســترده با ســایر اعضــای تیم ســامت و بیماران و 

خانواده های آنها همواره در معرض مســائل و مشــکات بالقوه ای 

قرار داشــته)8،7( که می تواند طیف متفاوتی از تاثیرات را از ایجاد 

اضطــراب و ناراحتی تا فرســودگی و ترک حرفــه ایجاد کند)9(. 

رویارویــی مداوم با درد و رنج بیماران، مرگ و شــرایط حیاتی به 

نوبه خود می تواند باعث اســترس و فرســودگی کارکنان شــده و 

نارضایتی آن ها را باعث شود)10(. از طرفی نظام بروکراتیک حاکم 

بر سیستم های سامت عمًا قدرت تصمیم گیری و اقتدار و اختیار 

پرستاران را در محیط کارشان محدود کرده و آنها را تنها به اطاعت 

از پزشــک و مدیران تبدیل کرده اســت)11(. یکی دیگر از عوامل 

موثر در ترک حرفه ارتباطات درون ســازمانی است. وجود ارتباط 

مثبت با همکاران و اعضای تیم سامت و همچنین مدیران می تواند 

جو محیطی مناســبی را بوجود آورده کــه امکان ترک کارکنان را 

کاهش می دهد. از طرفی عدم کفایت ســایر اعضای تیم ســامت 

با ایجاد نارضایتی و کشــمکش بین کارکنان و همچنین با درگیر 

کردن آنها در مسائل اخاقی می تواند عامل مهمی در زمینه ترک 

حرفه باشد)12(. از علل موثر دیگر در ترک حرفه می توان به کمبود 

نیروی پرستاری اشاره نمود)13(. کمبود نیرو می تواند باعث افزایش 

استرس، فرسودگی و نارضایتی شغلی در پرستاران شود. این شرایط 

می تواند در طوالنی مدت باعث افزایش غیبت از محیط کار و ترک 

حرفه در پرستاران شود)9(. 

ترک حرفه توســط پرستاران خواهد توانست عواقب جدی را بری 

بیماران، سیستم های بهداشتی و همچنین پرستاران در بر داشته 

باشــد. نارضایتی پرستاران از روند کار و محیط کاری باعث خواهد 

شد که آنها محیط کاری خود را ترک کرده و موقعیت کاری دیگری 

را جستجو کنند. با ترک پرستاران از حرفه، سازمان های بهداشتی 

با چالش های متعــددی مواجه می شــوند)14،13،8(. ترک یک 

پرســتار هزینه هنگفتی را برای جایگزیــن کردن و آموزش فردی 

دیگر را می طلبد. از طرفی کمبود نیروی بوجود آمده بدنبال ترک 

حرفه باعث افزایش فشار کار بروی سایر افراد باقی مانده در حرفه 

شــده و استرس و فرســودگی و همچنین نارضایتی در آنها باعث 

خواهد شــد. کمبود نیروی متناسب با بیماران باعث افت کیفیت 

مراقبت و افزایش خطاهای کاری شــده و طول مدت بســتری در 

بخش و خطر همچنین آســیب های پزشــکی را در مورد بیماران 

افزایش خواهد داد. این شــرایط عاوه بر اینکه نارضایتی بیماران 

را از سیستم بهداشتی بدنبال دارد؛ سازمان های بهداشتی را نیز با 

مشــکات قضایی و حقوقی و پراخت غرامت روبرو خواهد ساخت. 

در کل می توان گفت که حفظ پرستاران در سازمان های بهداشتی 

یک عملکرد درست و منطقی جهت موفقیت سازمان بحساب  آمده 

و ســازمانها خواهند توانست با اســتفاده از راهکارهای متعددی از 

وقوع چالش های ترک حرفه پرستاران پیشگیری نمایند)15،16(.  

در زمینه پیشــگیری از ترک حرفه تفکر غالب این اســت که پول 

بیشــتر بدســت آمده توســط کارمندان شانس ماندنشــان را در 

 ســازمان افزایش می دهد. این ایده امروزه اعتبــار چندانی ندارد.

کانر و گرینگ معتقدنــد که حفظ کارمندان صرفًا با پرداخت های 

مالــی در دراز مدت موفق نخواهد بود. آنها برنامه ریزی برای ایجاد 

و ارتقای محیطی که در آن پرســنل خودشــان ماندن را انتخاب 

کنند را مورد تاکید قرار داده و این امر را با اســتفاده از تاش های 
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گروهی کارمندان، آموزش و بهبود عملکرد حرفه ای قابل دستیابی 

می داننــد)17(. برای حمایت از این روند   پژوهش های اخیر ادغام 

مســتمر عملکرد آموزش و منابع انســانی را بــا تکیه بر مدیریت 

خاق بیان می کند)18(. این روند می تواند باعث افزایش بهره وری 

ســازمان ها شود)19(. به طور کلی می توان عوامل زیادی همچون: 

جو محیط کاری، فرهنگ حمایت و کار گروهی، مدیریت استرس، 

آموزش مداوم، وجود پرسنل با تجربه در محیط کار و مسائل مادی 

را در باقی ماندن پرستاران در حرفه پرستاری موثر دانست )20(.

هریــس در طی مطالعه اش به دالیل موثر در ترک حرفه توســط 

پرستاران اشاره می کند. وی عواملی همانند حقوق و مزایا، ساعات 

نامناسب کاری و استرس حرفه ای را به عنوان شایع ترین علل ترک 

معرفی کرده اســت )21(. همچنین مطالعات دیگر در زمینه ترک 

حرفه نشــان می دهد میزان احتمال ترک حرفه در کارکنان جوان 

خصوصًا در 5 ســال اول خدمتشان نســبت به کارکنان با تجربه 

در محیط کاری بیشــتر اســت )22(.  گیوالت در مطالعه ی خود 

راهکارهای باقی ماندن در حرفه پرســتاری را به صورت: مدیریت 

بالینی، تشــویق و حمایت، برنامه های نظارتی، فرهنگ حمایت و 

کار گروهی نیروی کاری با تجربه معرفیکرده اند)12(. ویلســن نیز 

استفاده از برنامه های توســعه مدیریت را برای تحریک پرستاران 

در جهت باقی ماندن در حرفه پرستاری مورد تاکید می دهد)23(. 

مانیــون نیز عواملی همچــون قرار دادن وظایف مشــخص برای 

پرســتاران، برقراری ارتباط موثر، ارتقا صاحیت کارمندان، ارتقای 

همکاری با کارمندان برای ایجاد ارتباطات قوی تر توســط مدیران 

را در ایجاد شرایطی برای حفظ کارمندان در حرفه پرستاری کمک 

کننده می داند )20(.

با توجه به اینکــه پدیده ترک حرفه می تواند با توجه به عواملی از 

جمله ویژگی های سازمانی در کشورهای مختلف متفاوت باشد و 

همچنین بدلیل عدم بررســی این پدیده، مطالعه حاضر به بررسی 

پدیده ترک حرفه در پرستاران شهر کرمان پرداخته است تا بتواند 

اطاعات بیشتری در زمینه این پدیده کسب نماید.

موادوروشها

پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی است که به بررسی 

تمایل پرســتاران شــهر کرمان به ترک حرفه شاندر سال )1392( 

پرداخته است. واحدهای مورد پژوهش شامل300 نفر از پرستاران 

بیمارستان های آموزشی شهر کرمان بودند که با توجه به فرمول حجم 

 نمونه تعیین میانگین در مطالعات توصیفــی)n=)z1-α/2(2 δ2/d2(ا

)α=0/05 ، z1-α/2=1/96  ، d=0/1δ -0/32δ ، δ=0/56( تعییــن شــدند. 

ســپس واحدهای مورد پژوهش با توجه به حجم نمونه به صورت 

روش غیرتصادفی سهمیه ای از چهار بیمارستان آموزش افضلی پور، 

باهنر، شفا و شهید بهشتی انتخاب شدند. تعداد پرستاران انتخابی 

از بیمارستان افضلی پور )107( نفر، باهنر )74( نفر، شفا )87( نفر 

و شــهید بهشتی)32( نفر بودند. معیارهای خروج از مطالعه شامل 

دارا بودن مدرک کمتر از کارشناســی پرستاری و همچنین تعداد 

ســال های خدمت کمتر از یک سال بود. ابزار مورد استفاده در این 

مطالعه یک پرسشــنامه پژوهشگر ساخته دو قسمتی است بخش 

اول اطاعات دموگرافیک شامل: سن، جنسیت، تحصیات، تعداد 

ســال های خدمت، نوع استخدام و نوع بخش محل خدمت، میزان 

درآمد ماهیانه و وضعیت تاهل اســت. بخش دوم شامل 20 سؤال 

در زمینه تمایل پرســتاران برای ترک حرفه اســت که با توجه به 

مرور متون مرتبط و همچنین بر اساس پرسشنامه تمایل به ترک 

حرفه نید )2006( طراحی شــد)7(. این پرسشنامه از چهار حیطه 

ســازمانی، خانوادگی، حرفه ای و اقتصادی تشکیل شده است. در 

بعد سازمانی 6 سؤال )مثل: شرایط نامطلوب مدیریتی در سازمان، 

انگیزه ترک حرفه را در من تقویت می کند، ســازمان حامی خوبی 

برایم نیســت(، در بعد خانوادگی 4 سؤال )مثل: به خاطر خانواده ام 

تــا جایی که امکان دارد در این ســازمان باقی می مانم، شــرایط 

دشوار کاریم سبب شده اســت که نتوان بین زندگی خانوادگی و 

کارم تعادل برقرار کنم(، در بعد اقتصادی 6 ســؤال )مثل: شرایط 

نامناســب اقتصادیم امکان ترک حرفه را به مــن نمی دهد، عدم 

پاسخگویی سازمان به درخواست ها و مطالبات مالیم، انگیزه ترک 

حرفــه را در من افزایش داده اســت( و در بعد حرفه ای 4 ســؤال 

)مثــل: مواجه ی بــا وضعیت های مراقبتی حــاد در محیط کاریم 

باعث کاهش تمایل من برای باقی ماندن در حرفه شــده اســت، 

به دلیل پاییــن بودن اختیاراتم در حیطــه تخصصی ام، تمایلی به 

حضور در این حرفه ندارم ( قرار گرفته است. این پرسشنامه نگرش 

پرســتاران به ترک حرفه را با  توجه به ســؤاالت بیان شده در هر 

بعد می ســنجد. در پاسخ به پرسشنامه نیز طبق مقیاس لیکرت 5 

قسمتی گزینه های مخالفم)1(، نسبتًا مخالفم)2(، نظری ندارم)3(، 

نســبتًا موافقم)4( و موافقم)5( مرتب شــده اســت.   میانگین و 

 انحراف معیار نمره کل تمایل به ترک حرفه در پرستاران بطور کل

)5-1( در نظر گرفته شــده است . پرسشنامه حاضر توسط 10 نفر 

از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان از 
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نظر معیارهای واضح بودن، ســاده بودن و شفاف بودن مورد روایی 

قرار گرفت. پس از تعیین نمره هر پرسشنامه در هر بعد از این ابعاد، 

میانگین گرفته شده و شاخص روایی محتوا )CVI( آن 83 درصد 

گزارش شــد. پایایی آن نیز با استفاده از ضریب همبستگی درونی 

)آلفای کرونباخ ( و با توجه به حجم نمونه 30 نفری از پرستاران 87 

درصد محاســبه گردید. پرسشنامه پس از کسب مجوزهای قانونی 

و با رعایت موارد اخاقــی در اختیار واحد های مورد پژوهش قرار 

گرفت. به واحد های پژوهش در رابطه با تکمیل پرسشنامه و نحوه 

پاســخگویی به آن اطاعاتی داده شــد .ضمنًا به آنها خاطر نشان 

شــد که شرکت در مطالعه اختیاری بوده و آن ها برای شرکت و یا 

کناره گیری از مطالعه آزادی کامل دارند  پرسشنامه ها پس از یک 

هفته و با مراجعه به بخش های مربوطه توســط محقق جمع آوری 

گردیــد. طول مدت جمــع آوری داده هــا از کل بخش ها دو هفته 

 SPSS16 بوده اســت. داده ها پس از جمع آوری توســط نرم افزار

مــورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتــه و با توجه به هدف های مطالعه 

از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. در این زمینه برای بررسی 

ویژگی های دموگرافیک از میانگین، فراوانی، درصد فراوانی و انحراف 

معیار و برای بیان تمایل پرستاران برای ترک حرفه نیز از میانگین 

و انحراف معیار استفاده گردید. ارتباط بین تمایل به ترک حرفه با 

متغیرهای دموگرافیک نیز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون 

و آنالیز واریانس محاسبه گردید.

یافتهها  

در مطالعه حاضر 300 نفر از پرســتاران بیمارستان های آموزشی 

شهر کرمان شرکت داشتند. میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش 

5 ±31   ســال و در دامنه بین 24 تا 47 ســال قرار داشــت. از 

نظر جنســی 14درصد از واحدهای مورد پژوهش مرد و 86 درصد 

زن بودند. میانگین تعداد ســال های خدمــت در واحدهای مورد 

پژوهــش3/2 ± 9 ســال بوده که کمترین میزان آن یک ســال و 

بیشــترین میزان آن 28 سال گزارش شد. واحدهای مورد پژوهش 

از نظر نوع بخش به ســه گروه رسمی، قراردادی و طرحی تقسیم 

شــدند که پرستاران رســمی با 53/6 درصد بیشترین و پرستاران 

طرحی با 26 درصد کمترین فراوانــی را به خود اختصاص دادند. 

بر اساس نوع بخش محل خدمت پرستاران در 7 گروه قرارگرفتند 

)جدول شــماره 1(. درآمد ماهیانه واحدهای پژوهش در طیفی از  

400000 تا 900000 تومان با میانگین 5/22 ± 550000تومان 

گزارش شد. از نظر تاهل نیز 87درصد واحدهای پژوهش متاهل و 

از نظر تحصیات نیز 97درصد آنها دارای مدرک کارشناسی بودند. 

میانگین و انحراف معیار نمره کل تمایل به ترک حرفه در پرستاران 

1/44± 1/9 از کل )5-1(  بوده اســت که درجدول شــماره )2( 

گزارش شده است. 

بررســی ارتباط بین متغیر هــای دموگرافیک بــا تمایل به ترک 

نیز نشــان می دهد که بین متغیرهای جنســیت، نوع اســتخدام 

 و تحصیــات با تمایل به ترک رابطه معنی داری مشــاهده نشــد 

)P >0/05(. متغیر ســن، تعداد سال های خدمت، نوع بخش محل 

خدمــت و میزان درآمد ماهیانه با تمایل بــه ترک حرفه رابطه ای 

معناداری داشته اند)P>0/05(.  بیشترین تمایل به ترک در بخش 

مراقبت ویژه و اورژانس مشاهده شد. همچنین تمایل به ترک حرفه 

در سنین پایین و تعداد سال های ابتدایی خدمت باالتر بود. از نظر 

جدول1. میانگین تمایل به ترک حرفه بر حسب بخش محل خدمت

نوع بخش محل 
میانگین و درصد فراوانیفراوانیخدمت

انحراف معیار
جراحی
داخلی

مراقبت ویژه
زنان

کودکان
روانپزشکی

اورژانس
کل

سطح معنی داری

84
57
75

15/6
9/99
24

34/41
300

p=0/03

28
19
25
5/2
3/33

8
11/47
100

                      1/89±  4/44
1/8 ± 3/6 
2/8 ± 3/55
1/3± 5/1
1/75 ± 4
1/2 ±2/4

2/22 ±  3/8
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درآمد نیز واحدهای پژوهشــی که درآمد ماهیانه کمتری داشتند 

تمایل باالتــری را برای ترک حرفه خود گــزارش کردند )جدول 

شماره های 1و3(.

  بحث

هدف کلی این مطالعه تعیین تمایل پرســتاران به ترک حرفه شان 

بوده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه حاکی از پایین بودن 

تمایل پرستاران برای ترک حرفه شان است. مطالعات صورت گرفته 

در این زمینه در دو گروه قرار می گیرند. دسته اول مطالعاتی هستند 

که تمایل به ترک حرفه را به تنهایی مورد بررسی قرار داده و دسته 

دوم مطالعاتی هســتند که به بررسی رابطه ی بین تمایل به ترک 

حرفه و متغیرهایی همانند استرس و عوامل اقتصادی پرداخته اند. 

در تمام این مطالعات میزان ترک حرفه در پرســتاران باالتر از حد 

متوســط بوده و هم چنین با توجه به نوع متغیر مورد بررســی در 

طیفی از متوســط به باال قرار داشته اســت )4 ، 8، 26(. باولز نیز 

پدیــده ترک حرفه را به عنوان چالشــی مهم مطرح نموده و بیان 

نموده اســت که این پدیده در حال گســترش، در آینده پیش رو 

سازمان های بهداشتی را با مشکل مواجه خواهد ساخت. هم چنین 

وی عوامل ســازمانی همانند کمبود نیروی انســانی را در این امر 

ســهیم می داند)24(. بومر ضمن تاکید بر اهمیت این پدیده بیان 

می کند که با اســتفاده از تمهیداتی بایســتی پرستاران را از ترک 

حرفه منصرف ساخت. پرداخت های مالی به موقع می تواند تا حدی 

دالیل ترک حرفه مربوط به مســائل مالی را جبــران نماید)15(. 

هریس نیز این پدیده را در حد متوسط به باال دانسته و بیان نموده 

است که با کنترل عوامل تنش زا در محیط کاری پرستاران خواهیم 

توانست ترک حرفه را در آن ها کاهش دهیم )21(. 

تفاوت مشاهده شــده در زمینه ی تمایل پرستاران به ترک حرفه 

در مطالعه ی حاضر با ســایر مطالعات خارجی می تواند ناشــی از 

ساختارهای متفاوت اداری، اقتصادی و هم چنین سازمانی موجود 

در کشــور ایران باشد. حرفه ی پرستاری در ایران با کمبود پرستار 

مواجه اســت ولی این کمبود نه ناشی از ترک پرستاران است و نه 

ناشــی از کمبود ورود به رشته دانشگاهی آن. بلکه بسیاری از افراد  

فارغ التحصیل از این رشته از ورود به این حرفه اجتناب می کنند. 

ساختارهای اداری و اســتخدامی در ایران بیشتر در قالب کارمند 

رســمی  پرســتاران را وارد حرفه می کند. این بدان معنا است که 

در ایران روند ورود به رشته شامل گذراندن آزمون های استخدامی 

و اداری اســت که افراد پس از کســب معیارهای الزم وارد حرفه 

می شــوند. لذا سیستم های بهداشــتی و سامت با توجه به این که 

روند اســتخدام پرســتاران و هم چنین آموزش آن ها با هزینه های 

باالیی همراه اســت به راحتــی اجازه خروج از رشــته را به آن ها 

نمی دهند. در نتیجه شاید این روندهای دشوار می تواند یکی از علل 

عدم تمایل  آن ها برای ترک حرفه باشــد. عامل مهم دیگر شرایط 

اقتصادی افرادی است که وارد این رشته می شوند. معمواًل انگیزه ی 

بســیاری از افراد  وارد شده  به این رشته مسائل مالی است و چه 

بســا اگر این افراد توانایی انجام شغل دیگری را داشته باشند وارد 

این رشته نمی شوند. به خصوص وقتی افراد تشکیل خانواده داده و 

متاهل می شوند با مسئولیت اقتصادی بیشتری روبرو بوده و دیگر 

حتی در صورت تمایل نیز روند ترک حرفه در آن ها به آســانی به 

عمل تبدیل نخواهد شد. عامل احتمالی دیگر نیز می تواند وضعیت 

اشــتغال و حجم زیاد افراد جویای کار باشــد. اندیشیدن و در نظر 

گرفتن این که اگر فرد حرفه اش را ترک کند ممکن است با موقعیت 

جدول2. میانگین و انحراف معیار ابعاد نگرش نسبت به ترک حرفه

میانگین و ابعاد
انحراف معیار

سازمانی

اقتصادی

خانواده گی

حرفه ای

کل

1/7 ±0/33

2/1 ±0/6

 1/21±0/92

2/6 ±0/44

1/9 ±1/44

جدول3. ارتباط بین تمایل به ترک حرفه با متغیرهای 
دموگرافیک در پرستاران

انحراف  میانگینمتغییر
معیار

میانگین 
ترک حرفه

P =0/3  315   سن
r = -0/6

P =0/04  93/2تعداد سال های خدمت
r = -0/44

P =0/02  5500005/22میزان درآمد
r = -0/7
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شــغلی مناسب دیگری مواجه نشــده و هم چنین این که این افراد 

خصوصًا اگر از سن باالیی برخوردار باشند ممکن است این احتمال 

را در نظر بگیرند که فرصتی برای تجربه حرفه دیگر و کسب تجربه 

در آن را نخواهند داشت. شاید این عوامل سبب شود حتی اگر افراد 

به دالیــل مختلف از حرفه خود راضی نبوده و تمایل به ترک حرفه 

را دارنــد انگیزه ی ترک در آن ها کاهــش یافته و ترجیح دهند در 

سازمان باقی بمانند و از مشکاتی که به دنبال ترک حرفه برایشان 

به وجود می آید در امان بمانند. 

نتایــج مربوط به بررســی ارتباط بین تمایل بــه ماندن در حرفه 

پرستاری با متغیرهای جنسیت، نوع استخدام و تحصیات حاکی 

از عدم ارتباط معنی دار اســت. مطالعه ای که توسط ریلی و کلین   

صورت گرفت حاکی از آن است که ترک حرفه در پرستاران در زنان 

و مردان ارتباط معنی داری نداشته است. هم چنین سطح تحصیات 

پرســتاران با تمایل به ترک حرفه در آن ها ارتباطی نداشته است. 

 این مطالعــه نتایج مطالعه حاضر را مورد تاییــد قرار می دهد)9(.

 اســپتز و کیگو نیز در مطالعه شان اشاره کردنند که ترک حرفه در 

زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است)29(. در این مطالعه به این 

نکته اشاره شــده است که زنان نسبت به مردان در محیط های پر 

استرس درمانی بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته و فشارکاری موجود 

تمایل شان را به ســمت ترک حرفه سوق می دهد. هم چنین زنان 

بــا توجه به ویژگی هــای ذاتی که در امر مراقبــت در وجود آن ها 

نهادینه شده است، بیشتر وارد این حرفه شده و تمایل شان بایستی 

برای ترک حرفــه تحت تاثیر عوامل دیگــری از جمله محیط پر 

تنش درمانی قرار گیرد. در زمینه ی نوع استخدام و تمایل به ترک 

همان طور که بیان شــد ارتباط معنی داری مشــاهده نشده است. 

به طور کلی نوع اســتخدام از نظر ایجــاد جو امنیت کاری در افراد 

حائز اهمیت بوده و نمی تواند بر تمایل شــان برای ترک حرفه تاثیر 

بگــذارد. افرادی که از امینت کاری پایین تری برخورداراند؛ شــاید 

ترک حرفه شان ناشی از شرایط سازمان و عوامل دیگری به غیر از 

تمایل شان قرار دارد.

در بررسی ارتباط بین تمایل به ترک حرفه و سن و تعداد سال های 

خدمت، نوع بخش محل خدمت و هم چنین درآمد مطالعات گذشته 

نتایج مطالعه حاضر را مورد تایید قرار می دهد. آیکن و همکارانش 

بیان می کنند که وقتی ســن افراد و تعداد ســال های خدمت شان 

افزایش می یابد تمایل به ترک حرفه کاهش می یابد. افراد با افزایش 

سن و تعداد سال های خدمت شان در مواجه ی با عوامل خطر، کم تر 

از مکانیزم های منتهی به ترک حرفه استفاده کرده و سعی می کنند 

برای رفع مشــکات پیش رو از اســتراتژی هایی همانند جابجایی 

محل خدمــت و انتقال به بخش هایی کــه مراقبت های حاد ارائه 

نمی کنند، استفاده کنند)13(. شــاید بتوان گفت که یکی از علل 

شــایع ترک حرفه در افراد جوان ناشی از بی تجربه گی در مدیریت 

شرایط به وجود آمده است که باعث کاهش ظرفیت فرد در مواجه ی 

با مشکات شده و فرد راهی را به جز ترک حرفه انتخاب نمی کند. 

این در حالی است که وجود پرسنل با تجربه در کنار پرسنل جوان 

و ایفــای نقش مربیگری  آن ها می تواند به عنوان یک عامل کمک 

کننــده مهم در کاهش تمایل افراد جوان برای ترک حرفه باشــد. 

نورمــن و همکارانش نیز بیان می کنند که نــوع واحد مراقبتی با 

توجه به این که جو مراقبتی متفاوتــی را برای فرد ایجاد می کند؛ 

در تمایل برای ترک حرفه موثر اســت )22(. در حقیقت می توان 

به این نکته اشــاره کرد که زندگی کاری پرستاران در محیط های 

مراقبتی مختلف، متفاوت خواهد بود. این محیط ها ذاتًا با توجه به 

نوع مراقبتی که ارائه می دهند با فشارها و مشکات متفاوتی روبرو 

بوده و به تبع آن افراد در محیط های مختلف تحت تاثیر شــرایط 

محیطی متفاوت قرار داشــته که می توانــد تاثیرات متفاوتی را در 

افراد بگذارند. محیط های ویژه با توجه به شــرایط حادتری که در 

امر مراقبت ایجاب می-کنند؛ تاثیر بیشــتری بر تمایل افراد برای 

ترک حرفه دارند. متغیر مهم دیگر درآمد و وضعیت اقتصادی افراد 

است که هر چه میزان درآمد افراد کمتر باشد تمایل به ترک حرفه 

بیشتر است. این متغیر عاوه بر آنکه نقش مهمی در ورود افراد به 

رشــته دارد، در تمایل برای ادامــه خدمت در حرفه نیز تاثیر گذار 

است. کسب درآمد یکی از انگیزهای اصلی ورود افراد به حرفه های 

مختلف است. عاوه بر تمایل و عاقه به حرفه بایستی درآمد ناشی 

از آن حرفه پاسخگوی نیازهای فرد و خانواده اش در شرایط اقتصای 

مختلف باشــد. در غیر این صورت نارضایتــی فرد از حرفه کم کم 

افزایش یافته و چه بسا فرد به علت کسب موقعیت اقتصادی بهتر 

حرفه را ترک کند.

 نتیجهگیری

نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده آن است که تمایل پرستاران برای 

ترک حرفه شــان پایین است و شاید بتوان گفت که علل متفاوتی 

همانند ســاختارهای اداری، وضعیت اشتغال و وضعیت اقتصادی 

خاص سازمان های بهداشــتی در ایران می تواند در این مورد موثر 

باشد. افراد در این محیط ها بیشتر ترجیح می دهند در حرفه خود 
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باقــی مانده و از شــرایط نامعلوم منتهی بــه آن جلوگیری کنند. 

همچنین تمایل به ترک حرفه در پرســتاران مورد بررسی با سن، 

تعداد ســال های خدمت و درآمدشــان ارتباط معنی داری داشته 

اســت. در این مورد ارائه ی راهکارهایــی همانند جابجایی بخش 

محل خدمت و انجام مشــاوره هایی در زمینه شناسایی نارضایتی 

پرســتاران از محل خدمت و همچنین در نظر گرفتن تســهیاتی 

برای پرستارانی که در محیط هایی همانند اورژانس و مراقبت ویژه 

مشغول به خدمت هستند می تواند در این زمینه موثر باشد. 

با توجه به اهمیت کمبود نیروی انسانی در نظام سامت، بهتر است 

با انجام هر چه بیشــتر پژوهش ها در ایــن زمینه، گام های موثری 

برای آشکارشــدن جنبه های این پدیده در ایران برداشته شود. در 

زمینه محدودیت این مطالعه می توان به این نکته اشــاره کرد که 

این مطالعه فقط در شهر کرمان انجام شده و جهت تعمیم هر چه 

بیشتر نتایج نیاز به انجام مطالعه در مکان های دیگر نیز وجود دارد.

تشکروقدرانی

از کلیه پرستاران بیمارســتان های آموزشی شهر کرمان به خاطر 

همکاری و حضور در مطالعه تقدیر و تشــکر می گردد. مقاله حاضر 

حاصل پایانامه دوره کارشناسی ارشد پرستاری است که در دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان در سال )1392( به تصویب رسیده است. 
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Assessment tendency of clinical nurses to leave the 
profession: a case study

Introduction: Health care staff tendency to leave the profession, is 
one of the major challenges in that the health system. Professional 
leave can impact on patients, nurses and healthcare organizations 
and it would be difficult to achieve to health goals.
Aim: This study aimed to assessment tendency of clinical nurses to 
leave the profession in educational hospitals in Kerman city.
Method: A descriptive study- cross was done on the (300) clinical 
nurses  that they were selected by quota non-random sampling in 
four hospitals in Kerman city. Data collection tool consist two parts; 
one for assessing demographic information and another for assessing 
tendency to leave was designed .It had (20) questions that its validity 

(CVI =83%) and reliability (alpha cronbach α=87%) were measured. 
Data by using SPSS16 and with ANOVA and Pearson correlation 
analyzed.
Results: The results showed that mean of tendency of clinical nurses 
to leave the profession was (1/9 ±1/44) (total score was 5). Also, their 
tendency to leave had significant relationship with their age, experi-
ences years, type of nursing care, and income (P <0/05).
Conclusion: In order to findings; nurse managers must be  
considered this is affected by special circumstances economic and 
business in our community and special structure of hospital and 
rules of employment. And grounded factors would be effect on  
nurses’ performance. So, assessing these factors is necessary by nurse  
managers. 
Key words: clinical nurses, nursing profession, tendency to leave, 
teaching hospital
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