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چکیده
پیش بینی ترك .می شودهزینه هاي مالی و انسانی بسیاري براي ترك خدمت پرستاران صرف جهان در:مقدمه

عوامل  فردي  و رابطهبررسی ، از این تحقیقهدف .ها ضروري می باشدخدمت قبل از وقوع براي کاهش هزینه سازمان
است. بوده پرستاران قصد ترك خدمت وضایت شغلی سازمانی  با  ر

در آن شرکت زن يکارشناس پرستارنفر 89که توصیفی همبستگی است این مطالعه از نوع مطالعات :بررسیروش  
مورد تجزیه و 5/8نرم افزار لیزرلاستفاده از و بادالت ساختاري به روش تحلیل مسیر مدل یابی معابا داده ها .نمودند

گرفتند. تحلیل قرار 
قصد باسابقه خدمت و)-38/0با حمایت همکار (تاهل ، )32/0(بین سن و حمایت همکارارتباط معناداري :یافته ها

، حمایت سرپرست با رضایت )35/0(با حمایت سرپرستارحمایت همکار نین چهم.شتوجود دا) -37/0ترك خدمت (
.شتندداارتباط معناداري ) -52/0(ترك خدمتقصد) و رضایت شغلی نیز  با31/0شغلی (
با به نظر می رسد مدیران .دنباشمی قصد ترك خدمت اثرگذار بر کاهش و سازمانی عوامل فردي :گیرينتیجه

کاري قادر خواهند بود ،هايهاي کاري مناسب و تیمهاي میان افراد و حمایت بیشتر نظیر ایجاد شیفتتفاوتدرنظرگرفتن 
کارکنان خود داشته باشند.ترك خدمت قصد شغلی و تاثیر مثبتی بر رضایت 

.قصد ترك خدمت، رضایت شغلیحمایت اجتماعی، پرستار،: کلیديه هاي واژ
06/12/90پذیرش مقاله :23/11/90اصالحیه نهایی: 14/06/90وصول مقاله :

مقدمه
، عمده ترین بخش نیروي انسانی در تمام کشورها"تقریبا

% ) را پرستاران تشکیل 80هداشتی ( در برخی مراکز تا نظام ب
می دهند . اکنون سراسر دنیا با بحران نیروي کار روبرو است 

. )1مصادیق آن کمبود پرستار است (که یکی از بارزترین
گسترش کمبود پرستار و خروج باالي پرستاران از این حرفه 

و توسعه یافتهیک معضل جهانی است که هم در کشورهاي
هم در حال رشد وجود دارد. بررسی ها نشان می دهند عدم 

رضایت شغلی یکی از عوامل موثر در ترك حرفه پرستاري 

است . یک سوم از پرستاران انگلستان و اسکاتلند و بیش از 
یک پنجم پرستاران آمریکا تمایل به ترك این حرفه داشته 

بر روي در ایران نیز بر اساس مطالعه اي که .)2اند (
، نتایج حاکی از آن بود که تنها فتپرستاران کشور انجام گر

%) از شغل خود راضی هستند که در 34یک سوم پرستاران (
این میان وجود امنیت شغلی و رضایت از محیط کار  

از سویی شرح وظایف حرفه باالترین امتیاز رضایت و
ر جامعه  و روش ها ودحرفه این ، وجه اجتماعی پرستاري
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نحوه ارتباط با مدیران پرستاري به ترتیب بیشترین امتیاز 
ه مربوط به نارضایتی پرستاران را به خود اختصاص داد

، در مقاله خود عنوان می کند که تاثیر کمبود 1رومان.ندبود
به بیشترین حد خود 2020تا 2015هاي پرستار در سال

تیابی موجب بازماندن از دس،این کمبود نیرو.خواهد رسید
هاي بهداشتی و نارضایتی حرفه اي به اهداف جهانی نظام

ي سبب ایجاد هزینه هابراي مثال .)3(پرستاران خواهد شد
زیادي نظیر هزینه هاي استخدامی، انتخاب و آموزش افراد 

تري براي شده، همچنین  موجب  حجم کاري اضافه
کارکنان باقی مانده می شود که رضایتمندي آنها را کاهش

می دهد در نهایت نیز  می تواند تاثیر منفی بر کیفیت مراقبت 
.)4(از بیماران داشته باشد

، هایی جهت حفظ کارکنانبدون توجه به استراتژي
بلکه در گذر کمبود اساسی پرستار نه تنها ادامه می یابد

هاي بهداشتی که ولین سازمانوزمان بدتر خواهد شد. مس
و مالی زیادي صرف استخدام پرستاران زمان و منابع انسانی

می کنند باید توجه داشته باشند به همان اندازه نیز مهم و 
ذب هاي مشابهی را جهت جمقرون به صرفه است که تالش

. محیط کار حمایتی به  و حفظ کارکنان خود بکار بندند
، رضایت هت ارائه مراقبت شایسته کمک کردهپرستاران  ج

دهد و سبب کاهش هزینه ها می شودشغلی را افزایش می 
)5(.

هاي نظري فراوانی براي توضیح ترك خدمت  کارکنان مدل
ها بر ویژگی هاي فردي بیان شده اند . اگرچه بیشتر این مدل

رضایت شغلی و تعهد سازمانی به عنوان عوامل کلیدي نظیر
اما برخی از ،)4(می کنندخدمت تمرکزكو موثر بر تر

هاي  موسسات و اد کرده اند که ویژگیحققان پیشنهم
ممکن است در این زمینه  ،روابطی که میان افراد وجود دارد

. براي مثال  المبرت و )6(نقش مهمی بازي کنند
تعارض نقش، نظیر فاکتورهاي محیط کار ،2همکارانش

1 Roman
2Lambert and et al

، روابط با همکاران و استقالل افراد را در تنوع وظایف
این در حالی است .)7(هم یافتندرضایتمندي شغلی بسیار م

نیمی از ساعات بیداري خود "که امروزه  بیشتر افراد تقریبا
را در محیط کارشان می گذرانند . بنابراین رضایت از کار و 

، رضایت 3الك.)8(محیط کار بسیار مهم و ضروري است
شغلی را حالت عاطفی مثبتی تعریف می کند که نتیجه 

، 4. کورتز)8و9(ري می باشددرك فرد از شرایط کا
رضایت شغلی را یک حالت عاطفی مثبت یا خوشایندي 

داند که حاصل ارزیابی فرد از شغل یا تجارب شغلی خود می
).10(می باشد

، ،  نارضایتی پرستاران را ناشی از تعداد بیماران5فلچر
عدم حمایت از جانب مدیران و نگرش منفی همکاران  

در حالیکه پرستارانی که باید به حمایت از ،)5(داندمی
حمایت ،  6کوب.)11(بیماران بپردازند خود نیازمند حمایتند

توجه و ، موردرا مرتبط با احساس دوست داشتن7اجتماعی
، باارزش بودن و مورد احترام دیگران عالقه بودن

یک شبکه ارتباطی  و احساس بودن در قرارگرفتن، عضو 
از نظر وي جانبه به آن تعریف می کند.تعلق و تعهد دو 

ید و یتا،ماعی موجب می شود که افراد ترغیبحمایت اجت
کسب کنند که در س اطمینانی از دوستان و خانواده احسا

در واقع .)12(هنگام برخورد با تنش آنها را مقاومتر می کند
استفاده سازنده و مفید از ايهاي مقابلهیکی از مهارت

حمایتی که از سوي .)13(مایتی استهاي حسیستم
همکاران و سرپرستاران انجام می گیرد تاثیر نیرومندي بر 

.)14(استرس شغلی نیز دارد
که بیان می کند 9منابعبقاء به نام 8مدل هوبفال
. دارندنیازمنابع انگیزشیکردن به کارکنان براي کار

، افت نمی کنندت و انگیزه کافی دریحمایپرستارانی که 

3 Locke
4 cortese
5Flecher
6cobb
7Social support
8Hobfoll
9Conservation of resources
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، در انرژي الزم براي انجام وظایف را داشته باشندنمی توانند 
حالی که پرستارانی که انگیزه سازنده در مورد  عملکردشان 
دریافت می کنند  به دنبال  توسعه فرصت ها و مهارت هاي 

پرستاران ارشد در این میان.)15(جدید خواهند بود
در آن کارکنان براي که توانند فضایی ایجاد کنند می

کاري تشویق شوند زیرا شناسایی عوامل استرس زا در محیط 
و  حمایت کاري، ارتباط مثبتی با رضایتمندي، ایمنی 

اکثر سرپرستان  که در حالی استاین . شکایت از شغل دارد
نموده و اهم کردن  حمایت از کارکنان خود کوتاهی در فر

ندارندن مسن تر خصوصا توجه الزم به عملکرد زیردستا
رستاران می توان انتظار داشت حمایت سرپمشابه تاثیر .)16(

ارتباط منفی با ترك خدمت که حمایت از طرف همکاران 
زیرا حرفه پرستاري داراي یک ،)17(پرستاران داشته باشد

کیفیت کار گروهی ه کاري عاطفی می باشد  بنابراین جایگا
در .د مهم هستندو  حمایت از طرف همکاران بیش از ح

براي کار یکدیگر جایی که همکاران بازخورد سازنده
کار خود  فراهم  می کنند، آنها عالقمند  به ارزش گذاشتن 

کارکنانی که در نتیجه ،و بازده بدست آمده می شوند
حمایت زیادي از طرف همکاران دریافت می کنند محیط 

کرده که ازري را به عنوان یک محیط خوب درك کا
طریق آن فرصت هاي فراوانی براي یادگیري میان همکاران 

. آنها تخصصی وکارشناسی بوجود خواهد آمدبا سطوح 
، به آنها توجه رانی دارند که از آنها پشتیبانی نمودههمکا

.)16(کرده و از آنها مراقبت می کنند
تاثیر حمایت به بررسی مطالعه حاضر،در این راستا

حمایت از طرف سرپرست،مختلفاجتماعی از دو جناح 
1ترك خدمتقصدبرمستقیم و حمایت از طرف همکاران 

، ندر حالی که رضایتمندي شغلی، سپرستاران می پردازد
از سویی .سابقه خدمت و تاهل آنها را نیز در نظر می گیرد

بیمارستان دانشگاهی و 109شهر تهران در با توجه به اینکه 

1 Intention to leave

طبق وت در حال فعالیت هستند تخ18515غیردانشگاهی با 
% آن زن 80پرستار که حدود 8974آمار غیر رسمی حدود 
عصر و شب ها در سه نوبت صبح،هستند در این بیمارستان

صبح تا 5/7ت صبح از کار می کنند که بطور معمول نوب
شب و نوبت 5/7بعداظهر تا 5/1، نوبت ظهر از بعداظهر5/1

ول می کشد و شب کاران صبح ط5/7شب تا 5/7شب از 
، یک شب در میان در محل کار خود حاضر می شوند

مستعد ،مطالعات نشان می دهند که زنان پرستار بویژه
هاي بین کار و خانه هستند زیرا که بطور سنتی تعارض

در .)18(ولیت خانوادگی بیشتري را بر عهده گرفته اند ومس
حرفه خود با % پرستاران از ارتباط64مطالعه دیگري نیز  

% راضی به 7/80و نمودند زندگی شخصی اظهار نارضایتی 
. با )3(شان نبودندانتخاب شغل پرستاري از جانب فرزندان

توجه با اینکه مطالعات بسیار اندکی  به بررسی تاثیر جنسیت 
، در صدد برآمدیم ر قصد ترك خدمت پرستاران پرداختهد

ي زن انجام دهیم  ارمطالعه خود را بر روي کارشناسان پرست
از این تحقیق می تواند علل ترك خدمت  که نتایج حاصله

زنان پرستار و بهره مندي آنان از میزان حمایت همکاران و 
سازد.روشنشان  را سرپرستاران

بررسی روش
صیفی از نوع تحقیقات یک مطالعه توپژوهش حاضر، 

ارشناسان جامعه مورد مطالعه را کلیه ک.همبستگی است
داراي حداقل یکسال سابقه خدمت بودند  که پرستاري  زن 

در سال دو بیمارستان شهر تهران هاي مختلف در بخشو 
که در مجموع  می داد ، تشکیلمشغول به کار بودند1390
حجم نمونه ،بر اساس جدول مورگان. بودندنفر150شامل 

رت صوبگیري از جامعه نمونه.نفر تعیین گردید108
مربوطه در هر بیمارستان انجام تصادفی و با توجه به نسبت 

، عصر صبحدر ساعات اولیه شیفت هاي مختلفسپس .شد
ها مراجعه و با توضیح به بیمارستانو شب در طول ایام هفته

که حاضر نمونه هایی ، پرسشنامه ها در اختیار هدف پژوهش
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ر ساعات سپس د.قرار داده شد، به شرکت در پژوهش بودند
عه و پرسشنامه ها تحویل به بخش مراج"پایانی شیفت مجددا

گیري در مرخصی گرفته شد. افرادي که به هنگام نمونه
تمایلی براي شرکت در پژوهش نداشتند و یا ، بودند

نکرده بودند از مطالعه پرسشنامه ها را بطور کامل تکمیل
در مجموع توزیع و جمع آوري پرسشنامه ها. حذف شدند

با پیگیري و در نهایتدر میان افراد یکماه بطول انجامید
پرسشنامه 89،  پرسشنامه توزیع شده120از میان فراوان 

ها بر بصورت کامل جمع آوري شد و تمام تجزیه و تحلیل
.روي همین تعداد پرسشنامه انجام گرفت

توضیح این مطالعه با رعایت مالحظات اخالقی همچنین
، محرمانه بودن ه واحدهاي مورد پژوهشداف پژوهش باه

، و نام خانوادگی در پرسشنامهاطّالعات با عدم نوشتن نام 
تمایل به شرکت و حق انتخاب براي واحدهاي مورد 

.انجام شدپژوهش 
که بودابزار گردآوري داده ها از طریق پرسشنامه کتبی 

بخش نخست مربوط به مشخصات .بودشامل دو قسمت 
تماعی و شغلی پرستاران بوده و قسمت دوم شامل ، اجفردي

سوال جهت بررسی حمایت  اجتماعی می باشد که 8
امتیازي لیکرت (هرگز، به ندرت، گاهی، 5راساس طیف ب

سوال آن 4،) تنظیم گردیده استزیاد و بیشتر اوقات"نسبتا
4گیري میزان حمایت از طرف سرپرستار و جهت اندازه

عی از طرف رسی حمایت اجتماسوال دیگر نیز به بر
. بدین منظور از پرسشنامه حمایت همکاران فرد می پردازد

) طراحی شده و 17( 1اجتماعی که توسط وندر هیجدن
هایی که در کشورهاي پایایی و روایی آن در پژوهش

ده، مختلف پیرامون موضوع انجام شده و به اثبات رسی
.استفاده شده است

رضایت شغلی از پرسشنامه گیريجهت اندازه
سوال بر اساس 4استفاده شده است که شامل 2کریستنسن

1van der Heijden
2 Kristensen

(بسیار ناراضی، ناراضی، نظري ندارم، راضی لیکرت مقیاس 
قصد ترك خدمت نیز با این .)19()  می باشدو بسیار راضی

ك خدمت و رها سوال که هرچند وقت یک بار به فکر تر
، چند بار در سال هرگزبه صورت (، کردن شغل خود هستید

) اندازه گیري چند بار در ماه، چند بار در هفته و هر روز، 
.)16(شد

يبراییایپابیضرمربوطه،اطالعاتازاستفادهبا
،ییروایبررسجهتنیهمچن.دآمبدست83/0پرسشنامه
کهدیرسنظرصاحبدیاساتازيتعدادتیروبهپرسشنامه

بطورسپسگرفتقراردیتائموردمالزاصالحاتازپس
نظراتازوشدعیتوزانیپاسخگوازيتعدادانیمیمقدمات

هاداده. دیگرداستفادهمجهولومبهممواردرفعجهتآنها
نرمتوسط3ریمسلیتحلويساختارمعادالتازاستفادهبازین

.گرفتندقرارلیتحلوهیتجزمورد5/84زرلیلافزار

افته های
ق از مدل یابی یبه منظور تجزیه و تحلیل یافته هاي تحق

پس از معادالت ساختاري به روش تحلیل مسیر استفاده شد.
، خطی نرمال بودن متغیرهاي مورد مطالعهاطمینان یافتن از 

ي رابطه دوبه دو میان ها برابودن و همگن بودن واریانس
مدل مفهومی اس بر اسرها  یروابط میان متغکلیه ،متغیرها

شماره نمودار . ) مورد بررسی قرار گرفت1شماره نمودار (
یمعنریپس از حذف روابط غیینها،  نشان دهنده مدل 2

.) استp<05/0(دار
سن با ،شدهمشخص1همانطور که در جدول  شماره 

یی) دارد از سو32/0و مثبت  (میهمکار رابطه مستقتیحما
ریسرپرستار تاثتیبر حمامیمستقریسن بصورت غ

تیتواند با رضایمریمتغنیانیهمچن. )11/0گذارد (یم
و مثبت داشته باشدمیمستقریغبصورت یفیرابطه ضعیشغل

رابطه ياست که داراعوامل فردي از جمله زی). تاهل ن03/0(

3path analyses
4Lisrel8.5
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بر یول.باشدی) م-38/0همکار (تیبا حمامیو مستقیمنف
تاهل با ییازسو.داردمیمستقریغریسرپرستار تاثتیحما
ترك با و و منفی میمستقریرابطه غ) -04/0(یشغلتیرضا

دارد. سابقه خدمت پرستاران رابطه مثبت)02/0خدمت (
با قصد ترك خدمت داردو معکوس میمستقيرابطه ا

)37/0-(.
ریهمکار بطور غتیسرپرست و حماتیاز آنجا که حما

- 06/0)، (-16/0صد  ترك خدمت (و معکوس  با قمیمستق
همکار تیکرد که حماانیبنگونهیتوان ای، م) رابطه دارند

تی، حما)35/0(سرپرستارتیو مثبت با حمامیبطور مستق
) 31/0(یشغلتیو مثبت با رضامیرابطه مستقزیسرپرست ن

با ترك خدمتیو منفمیمستقيرابطه ازینیشغلتیو رضا
) دارد.-52/0(

توان به آن اشاره کرد یکه مقیتحقيهاافتهیگریاز د
Rو با توجه به مقدار 2آن است که بر اساس نمودار

ریترك خدمت مربوط به تاثراتیی% تغ52، اسکوئر
از ی%  ترك خدمت ناش42خارج از مدل بوده و ییرهایمتغ
یشغلتیدر مورد رضاباشد.یموجود در مدل ميرهایمتغ

% 76حاضر بوده و قیتحقيرهایمتغریتاثلیآن به دل% 24زین
در باشد. یخارج از مدل مربوطه میعواملاز یناشزین

مربوط به برازش مدل مسیر نهایی دريهانهایت شاخص

که همه آنها نشانه ،نشان داده شده است2جدول شماره 
باشند.یمقیمدل تحقدیبرازش بسیار مطلوب و تائ

پرستارانقصد ترك خدمتعوامل موثر بر مفهومی مدل : 1نمودار

پرستارانترك خدمتعوامل موثر  در  قصد مدل نهایی  : 2نمودار  
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پرستارانرك خدمتعوامل موثر در قصد ت: مقادیر روابط مستقیم ، غیر مستقیم و تاثیر کل  میان متغیرها در مدل نهائی 1جدول 
مقادیر روابط مستقیم در مدل نهائی

مقدار روابط
برآورد

مقدار 
استاندارد

خطاي 
استاندارد 

برآورد

سطح معناداريTمقدار

حمایت همکار با حمایت سرپرستار 
حمایت سرپرستار با  رضایت شغلی

سن با رضایت شغلی
سن با حمایت همکار

تاهل با حمایت همکار
رضایت شغلی با قصد ترك خدمت

اهل با قصد ترك خدمتت
سابقه خدمت  با  قصد ترك خدمت

34 /0
31/0
36/0
32/0
38/0 -
51/0 -
21/0
37/0 -

35/0
31/0
36/0
32/0
38/0 -
52/0 -
22/0
37/0 -

10/0
095/0
094/0

11/0
11/0

082/0
085/0
090/0

41/3
29/3
85/3
90/2
44/3 -
26/6 -
50/2
08/4 -

05/0<P

05/0<P

05/0<P

05/0<P

05/0<P

05/0<P

05/0<P

05/0<P

مقادیر روابط غیرمستقیم در مدل نهائی 
سن با حمایت سرپرستار

تاهل با حمایت سرپرستار
سن با رضایت شغلی

تاهل با رضایت شغلی
سن با  قصد ترك خدمت
تاهل با قصد ترك خدمت

حمایت همکار با رضایت شغلی
حمایت سرپرست  با  قصد ترك خدمت

ا  قصد ترك خدمتحمایت همکار  ب

11/0
13/0 -
03/0
04/0 -
20/0 -
02/0
11/0
16/0 -
06/0 -

11/0
13/0 -
03/0
04/0 -
21/0 -
02/0
11/0
16/0 -
06/0 -

05/0
05/0
02/0
02/0
06/0
01/0
05/0
06/0
02/0

21/2
42/2 -
83/1
95/1 -
46/3 -
86/0
37/2
91/2 -
21/2 -

05/0<P

05/0<P

05/0<P

05/0<P

05/0<P

05/0<P

05/0<P

05/0<P

05/0<P

مقادیرتاثیر کل (روابط مستقیم  و روابط غیر مستقیم ) در مدل نهائی
حمایت همکار با حمایت  سرپرستار
حمایت سرپرستار با  رضایت شغلی

حمایت همکار با رضایت شغلی
حمایت سرپرستار با  قصد ترك خدمت

حمایت همکار با  قصد ترك خدمت
خدمترضایت شغلی با قصد  ترك 

34/0
31/0
11/0
16/0 -
06/0 -
51/0 -

35/0
31/0
11/0
16/0 -
06/0 -
52/0 -

10/0
10/0
05/0
06/0
02/0
08/0

41/3
29/3
37/2
91/2 -
21/2 -
26/6 -

05/0<P

05/0<P

05/0<P

05/0<P

05/0<P

05/0<P
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پرستارانترك خدمتعوامل موثر در قصد نشانگرهاي برازش مدل  نهایی :2جدول  
یجهنت دامنه مورد قبول مقدار عنوان نشانگر

تایید مدل ٩٠/٠>NNFI 95/0 NNFI

تایید مدل ٩٠/٠IFI> 98/0 IFI

تایید مدل ٩٠/٠NFI> 94/0 NFI

تایید مدل ٩٠/٠CFI> 98/0 CFI

بحث 
ایت پرستاران مسن تر حمکه یافته ها نشان می دهد

ا کارکنان جوانتر در مقایسه ببیشتري از جانب همکاران خود 
سرپرست خود نیز دریافت می نمایند و به تبع آن از حمایت 

، این مطلب حاکی از آن است که حمایت بهره مند می شوند
در محیط کار تاثیر مهمی بر "همکاران از یکدیگر خصوصا

فراد و حمایت سرپرست مستقیم نسبت به امثبت نگرش 
نتایج مخالف با ي حاصل در این مطالعههایافتهاما داشته 

نمود وي مشاهده زیرا ،) می باشد17(مطالعات وندر هیجدن
، پرستاران جوانتر در مقایسه که در اکثر کشورهاي اروپایی

ن رابا افراد مسن تر حمایت بیشتري از همکاران و سرپرستا
شاره به  محیط این امر می تواند ا،خود دریافت می کنند
که در کشورهایی نظیر داشته باشدهاي فرهنگی مختلف 

جایگاه خاصی  ایران احترام به  افراد مسن و حمایت از آنها
.را در میان افراد داراست

قصد می تواند عاملی موثر در افزایش نیز تاهل از سویی 
آن است که . یکی از علل این امر ترك خدمت باشد

پرستاران متاهل نسبت به دوستان مجرد خود حمایت کمتري 
در .می نمایندفتسرپرستاران دریاهمکاران واز جانب 

حالیکه این گروه از پرستاران با مشکالت بیشتري از قبیل 
، رسیدگی به امور منزل و ... روبرو گهداري کودکان خودن

سب حمایت بیشتري از جانب بنابراین نیازمند ک.هستند

بوده تا بتوانند از عهده ، سرپرستاران و خانواده خود همکاران
این مطلب توجه بیشتر ،ظایف شغلی خود برآیندجام وان

نیز عامل افزایش سابقه خدمتمدیران پرستاري را می طلبد.
تحقیقات ، باشدترك خدمت میقصد کاهش موثري در 

براي مثال مشاهده شده.، این امر را تائید می نمایندپیشین
سال داشتند از 10از بیش پرستارانی که سابقه کار ، است
.)20(بیشتري برخوردار بودندیت شغلی رضا

بصورت ،عدم حمایت همکار و سرپرست از فردهمچنین 
مستقیم نمی تواند سبب افزایش قصد ترك خدمت کارکنان 
شود بلکه بصورت غیر مستقیم و به همراه عواملی دیگر می 

شغلی و افزایش قصد ترك توانند سبب کاهش رضایت 
حمایت اجتماعی به یز نتحقیقات پیشین در .خدمت شوند

عنوان عاملی موثر در ترك خدمت کارکنان نام برده شده 
نیز با انجام بررسی بر روي 1چن و همکارانش.)16(بود

نی گزارش نمودند که عدالت توزیعی، پرستاران تایوا
، حمایت حمایت سرپرست،بارکاري، ناکافی بودن منابع

د ماندن در خانوادگی و رضایت شغلی ارتباط زیادي با قص
انجام 2ویدر مطالعه اي نیز که توسط چ.)21(سازمان دارند

شد نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی می تواند قصد 
اي که حمایت از جانب گونهه ترك خدمت را کاهش دهد ب

١Chena &et al
٢Chiu
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تواند سبب کاهش استرس شغلی شده و سرپرستار می
حمایت از طرف همکاران نیز سبب کاهش جابجایی شغلی 

حمایت اجتماعی و همکاري بنابراین .)22(سازمان شوددر
یکی از دالیلی است که پرستاران تصمیم می گیرند در 
شغلشان باقی بمانند حتی اگر دیگر عوامل ایده آل نباشد

"بایتقر، مدل تحقیق می توان گفتیافته هاي بر اساس .)5(

ه ترتیب ناشی از انگیزه ترك خدمت پرستاران بنیمی از
حمایت کم از جانب سرپرستاران و ، اهش رضایت شغلیک

سابقه با ي افرادي از سونیزبیشترکه استبودههمکاران فرد 
رضائی و قلچه.شدگزارش  سن پائین و، متاهل کم خدمت

پرستار نشان 373بر روي 1385با انجام پژوهشی در سال نیز
ت هاي سنی از حمایدادند که اکثر آنها در تمامی گروه

پیشنهاد.)23(اجتماعی در حد متوسط برخوردار بوده اند 
این مطالعه ازحاصلنتایجپایهبرتوانمیکهکاربردي

هاسازمانمدیراناولدرجهدرکهاستاینکردمطرح
توجه به بدانند که بایدخودمتبوعسازمانازنمایندگیبه

هم می باشد. ار میعاملی بس،هاي میان افرادتفاوتها ونیاز
در کارکنان مشغول به کار پرستاري هستندکههنگامی 

کاري هايمحدودیت،طفی، استرسهاي عامعرض درگیري
در این مرحله نیاز به صحبت ،و تعارض نقش قرار می گیرند

همکاران و سرپرستاران خود دارند، به هنگام کردن با 
.د، همکاران مهم ترین منبع حمایتی هستنفشارهاي روحی

ارتباطی هايمهارتازاستفادهبابنابراین مدیران پرستاري 
باید همچنین ،این نیاز را برطرف نمایندخود می توانند 

تفاوتهاي فردي را به عنوان نیازي براي حمایت به حساب 
امکانحدتاهاسازماندراستالزمحالعیندرد. نآور

تصمیمحتیوسازمانیدرونتعامالتوبرخوردهادر
خانوادگی،هايحوزهدرکارکنانشرایطبههاگیري

بسیاري از پرستاران مکانیسم .شودتوجهشغلیواجتماعی
هاي حمایتی از جانب سازمانها و موسسات درمانی  را 

هایی که در سازمان.بصورت ناکافی دریافت می کنند
توانند حمایت الزم را فراهم کنند تعارض بین نیازهاي نمی

عث ایجاد ستاران و آنچه که  دریافت می کنند باپر
مدیرانی که در کشف چنین .مشکالتی در آنها می شود

هایی با شکست مواجه می شوند سطوح رو به رشد تفاوت
نارضایتی کارکنان خود را تجربه خواهند نمود که همین امر 

کارکنان شود زود هنگام خدمتممکن است  سبب ترك
توسعه و عملکرد طوالنی ،ند بر رشدمی توادر نهایت و

با رانیرسد مدیبه نظر ممدت سازمان تاثیر منفی بگذارد.
رینظشتریبتیافراد و حماانیميهادرنظرگرفتن تفاوت

قادر يکاريهامیمناسب و تيکاريهافتیشجادیا
و قصد ترك یشغلتیبر رضایمثبتریخواهند بود تاث

اد می شود   براي  پیشنهباشند.خدمت  کارکنان خود داشته 
،حمایت سازمانیرابطه مورد، مطالعاتی درتحقیقات آینده

با قصد پرستاران توانمند سازيو حمایت اعضاء خانواده 
.صورت پذیردترك خدمت 

هایی که در تحقیق با آنها روبرو از مهمترین محدودیت
د به عدم همکاري برخی از پرستاران  بدلیل اعتقاایم بوده

عدم بکارگیري نتایج حاصل از تحقیقات در عمل و انجام 
اقدامات مقتضی توسط مسوولین می باشد. از سویی  ندادن

هاي موجود در از دیگر محدودیتحجم کوچک نمونه 
. از آنجا که اکثر شاغلین این حرفه را زنان تشکیل تحقیق بود

ت می دهند که ممکن است با مشکالت فراوانی نظیر شیف
با خانواده  روبرو شوند  اي کاري در گردش و تعارض کار ه

نهایت وادار به ترك خدمت نمایند، در صدد و آنها را در
برآمدیم به  مطالعه پیرامون ترك خدمت پرستاران زن  

توان ینماین  نتایج حاصل از مطالعه حاضر را بپردازیم،  بنابر
از جمله این امر به جامعه پرستاران مرد تعمیم داد که 

در شود پیشنهاد می.هاي تحقیق می باشدمحدودیت
خدمت در مورد تركقیقات آینده  مطالعه مشابهی نیز تح

نتایج حاصل با تحقیق حاضر  پرستاران مرد صورت پذیرد و
مقایسه گردد.
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نتیجه گیري
تاثیر حمایت همکاران و ازحاکیپژوهشایننتایج

پرستارانخدمتکاهش قصد ترك درسرپرستاران 
جانب همچنین پرستاران  متاهل حمایت کمتري از .باشدمی

سرپرستاران در مقایسه با همکاران مجرد خود دریافت 
در پرستاراننمایند از سویی افزایش قصد ترك خدمتمی

می شود که می تواند دیده، بیشتر سابقه خدمت کممتاهل و 

ها  اتخاذ راهکارههشدار جدي براي مدیران پرستاري  جهت 
باشد .ارتباطی و حمایتی هاي و بکاربستن مهارت

تشکر و قدردانی
نتایج این پژوهش مورد استفاده در نهایت امید داریم 

. پژوهشگر مراتب تشکر و مسوولین محترم قرار گیرد
که در انجام این یپرستارانکلیه قدردانی خود را از 

. ابراز می دارد،پژوهش همکاري صمیمانه اي داشتند
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