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 مقاله پژوهشی

 (Original paper ) 

 

 چکیده

 عوامل .شودیم سالمت نظام به نیسنگ یهانهیهز لیتحم سبب پرستاران خدمت ترک: هدف و نهیزم

 خدمت ترک بر موثر عوامل ییشناسا مطالعه نیا هدف. هستند متعدد پرستاران خدمت ترکبر  ثرؤم

 .است یمرور مطالعه کی از استفاده با رانیا در پرستاران

 گرفته انجامMagiran  گاهیپا مرور با که است یمرور مطالعات نوع از عهمطال نیا: کارروشمواد و 

 یبررس با که شد، افتی موضوع با مرتبط مقاله 66 تینها در ،شده یبررس مطالعات مجموع از. است

 . شدند استخراج رانیا در پرستاران خدمت ترک بر مؤثر عوامل ها،آن قیدق

 شامل  یکل طبقه شش در پرستاران خدمت ترک بر مؤثر عوامل مختلف، مطالعات یبررس با :هاافتهی

 عوامل ،یسازمان رفتار عوامل ،یطیمح یسازمان عوامل ،یخانوادگ و یفرد عوامل ک،یدموگراف عوامل

 .شدند یبند دسته حرفه تیماه با مرتبط عوامل و حرفه از تیرضا

 حد در پرستاران حرفه ترک به لیاتم نیانگیم که داد نشان پژوهش نیا جینتا: یریگجهینتبحث و  

 عوامل نیترمهم  از درآمد زانیم و ی،شغل تیرضا ،یشغل یفرسودگ مانند یعوامل و بوده ادیز و متوسط

 بوده است رانیا سالمت نظام پرستاران خدمت ترک در

 ایران خدمت، ترک ،انپرستار :کلیدیهایواژه
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 مقدمه

 دهندهلیتشک اجزا نیترمهم از ،مجموعه هر کارکنان

 هر در یانسان یروین حرفه ترک. (1) هستند سازمان آن

 حرفه ترک. است تأمل قابل و مهم یامسأله یسازمان

 اضافه کار، یروین کمبود از ماع یادیز مشکالت پرسنل

 و سازمان به نیسنگ یهانهیهز لیتحم ،یکار بار شدن

 مشکل کی خدمت ترک مسأله. کندیم جادیا را رهیغ

به. ستین یمستثن موضوع نیا از زین رانیا و است یجهان

 کادر خدمت ترک درمان، و بهداشت بخش در خصوص

یم باربه جامعه سالمت نهیزم در یادیز مشکالت درمان

 .(0) است کننده نگران اریبس که آورد

 ستمیس و سالمت نظام در یمتفاوت مشاغل و هانقش

 نقش که یمشاغل از یکی. دارد وجود درمان و بهداشت

 و کندیم فایا سالمت نظام در را یموثر و مهم اریبس

 یپرستار است، سازمشکل آن در خدمت ترک شیافزا

 به سالمت نظام ارکان نیترمهم از پرستاران. باشدمی

 و هاآن مشکالت به توجه نیبنابرا ند،یآیم حساب

یم حرفه نیا در خدمت ترک سبب که یعوامل شناخت

 .(6) رسدیم نظره ب یضرور شود

 پرستار ،یپرستار یالمللنیب انجمن گزارش اساس بر

 یهامراقبت ستمیس از ریناپذییجدا یبخش عنوان به

مهارت و یعلم اصول نهیزم در که است یفرد ،یبهداشت

 لیتحص مارانیب آموزش و ،درمان مراقبت، یاحرفه یها

 ینظارت مقام توسط و باشد داشته مهارت آن در و کندمی

. (9) باشد خود کشور در یپرستار انجام به مجاز مربوطه

 یبهداشت میت در مهم مشاغل از یکی یپرستار حرفه

 و کننده نییتع اریبس هاآن خدمات که است یدرمان

 ارائه یپرستار حرفه فهیوظ. (4) باشدیم رگذاریتاث

-هحرف ریسا با همگام که است یسالمت یتخصص خدمات

 یبازتوان و درمان ،یریشگیپ طهیح سه در یپزشک های

 و دارد تیمسئول و تعهد جامعه و خانواده گروه، فرد،

 ات،یح استقرار راه در را خود یدرمان -یبهداشت خدمات

 ارائه جامعه افراد همه به جامعه سالمت نیتأم و ،مراقبت

 .(3) دهدیم

 ارائه بیماران به که است یخدمت در ،یپرستار اهمیت

 آن از نباشد، پزشک خدمت از بیشتر اگر که کندیم

 رعایت داروها، موقعبه مصرف در مراقبت. نیست کمتر

 بهبود در بیمار با پرستار یاخالق خوش و یغذای رژیم

 جادیا یپرستار در یخلل اگر. است مؤثر بیمار، تیوضع

 امروزه. رودمی هدربه زین پزشک زحمت بساچه شود،

 یتخصص یهاجنبه علوم، یهاشاخه دیگر چون یپرستار

 در یپرستار یهادانشکده و کرده پیدا یشناختروان و

 از یبخش متأسفانه ولی است، گرفته شکل جهان سراسر

 یا یتوجهیب سنگین سایه زیر ،یپرستار یزیبا چهره

 . (5) است مانده ناشناخته و کدر جهل،

 کار یسخت نیهمچن و شد اشاره آن هب که یموضوعات

 ایدن سرتاسر در افراد نیا شغل ترک عوامل از یپرستار

 و ستریبارم یهاافتهی اساس بر مثال، عنوان به. (8) باشدیم

 پرستار کم تجربه ن،ییپا یشغل تیرضا ،(0014) همکاران

 ترک قصد و بتیغ در مشترک عوامل از جوان سن و

 رانیا در. (4) شد انیب ایدن مناطق از یاریبس در پرستاران

 ترک بر موثر عوامل ،(1648) همکاران و یعارف زین

 ،یاقتصاد و یمال ،یسازمان عوامل به را پرستاران خدمت

 نسبت کار طیمح با مرتبط عوامل و ی،خانوادگ و یفرد

 همکاران و محمود خواجه کهیحال در ؛(10) دادند

 شهر یدانشگاه مارستانیب دو در خود پژوهش در( 1644)

 عوامل خدمت، ترک بر ثرؤم عوامل نیب از زابل،

 پرستاران خدمت ترک بر عامل نیمؤثرتر را یاجتماع

 . (11) نمودند ذکر

 یسالمند نسبت ،یداخل ناخالص دیتول چون یعوامل

 عوامل نیمهمتر از بیج از پرداخت نسبت و تیجمع

 یپزشک علوم یهادانشگاه در پرستار یتقاضا کنندهنییتع

 پرستار سرانه شاخص نکهیا به توجه با و هستند رانیا در

 نیب یاستانداردها با رانیا در یمارستانیب تخت به نسبت
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 یهاسال در پرستار کمبود از این رو دارد، فاصله یالملل

 موجب کمبود، نیا. دور از انتظار نخواهد بود یآت

 ،یبارکار شیافزا ماران،یب از مراقبت تیفیک کاهش

 پرستاران از جانب شغل  ترک آن از ترمهم و یفرسودگ

 به شغل، نیا تیاهم اساس بر نیبنابرا. شد خواهد

 نظام در که یگاهیجا و کرونای پاندم طیشرا در خصوص

 موضوع به پرستاران شغل ترک دارد، درمان و بهداشت

. است شده لیتبد سالمت یهانظام در یاکننده نگران

 و لیتما یبررس مطالعه، نیا انجام از هدف بنابراین،

 دیام. است رانیا در پرستاران شغل ترک بر مؤثر عوامل

 در یامگ بتواند پژوهش نیا از حاصل یهاافتهی که است

 ترک کاهش و پرستاران یشغل تیوضع بهبود جهت

 .باشد آنان خدمت
 

 کار روشمواد و 

 سال در که است یمرور مطالعه کی حاضر، پژوهش

 ترک در مؤثر عوامل و لیتما شناخت منظوربه ،1900

 یبررس با مطالعه نیا. است شده انجام پرستاران خدمت

 Magiran گاهیپا در موجود شده منتشر یفارس یهامقاله

 گاهیپا در هیاول یجستجو در(. 1 جدول) است شده انجام

Magiran، خدمت ترک" یفارس واژه دیکل از استفاده با 

 واژه دیکل از استفاده با و مقاله 14143 تعداد "پرستاران

. شد افتی 19435 تعداد "پرستاران شغل ترک" یفارس

 ضوعمو با یارتباط مقاله 04406 ها،عنوان یبررس با

 هاآن عنوان به توجه با مطالعه 000 و نداشتند مطالعه

 49 مقاالت، نیا دهیچک یبررس از پس. شدند دهیبرگز

 و استخراج منتخب مقاالت کامل متن. شد انتخاب مقاله

 نظر از که مقاله 66 تینها در ها،آن قیدق مطالعه از پس

 حاضر مطالعه هدف با را ارتباط نیشتریب عنوان و محتوا

 مورد اطالعات که یمقاالت و شده مطالعه وارد ،اشتندد

 حذف مقاالت، ستیل از نداشتند را قیتحق نیا یبرا ازین

  شده انتخاب مقاالت انتشارات خیتار(. 1 نمودار) شدند

 یهاچالش تینها در. بود  1644 تا 1686 یهاسال نیب

 ،ییشناسا هاآن کامل متن یبررس با مقاالت در شده ارائه

 که است ذکر به الزم. شدند یبنددسته و خراج،است

 موضوع با آشنا پژوهشگر دو توسط مراحل، نیا یتمام

 از نظر، اختالف صورت در و شده انجام مطالعه مورد

 . شد گرفته کمک سوم پژوهشگر

 

 مطالعه یجستجو یاستراتژ :1جدول

 جستجو یاستراتژ

 Magiran (1686-1644)داده:  گاهیپا

 یفارس بانز: تیمحدود

  AND #2 #1: یاستراتژ

 "ترک شغل" OR "ترک خدمت" #1

 پرستار #2
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 هاافتهی

 با مرتبط مقاله 66 مقاالت، کامل متن یبررس از پس

 در شده تافی مقاالت خالصه. پژوهش بودند موضوع

 روش مقاله، عنوان سنده،ینو نام یهادسته با 0 جدول

 مورد ابزار انجام، محل پژوهش، نمونه کار، انجام

 ترک به لیتما زانیم عنوان تحت هاافتهی و ،استفاده

 . شدند یبندطبقه آن بر مؤثر عوامل و خدمت

 کار، انجام روش نظر از شده یبررس یهامقاله اکثر

 از مقاالت ریسا و هبود یهمبستگ یفیتوص یهامقاله

 و یشیمایپ یفیتوص ،یلیتحل یفیتوص ،یفیک یهاروش

 مورد یهانمونه. کرده بودند استفاده یمقطع یفیتوص

 را مارستانیب یهابخش تمام پرستاران معموالا  یبررس

نمونه پژوهش  مطالعه، دو در اما شدند،یم شامل

 پرستاران .نددبو کرده حرفه ترک که ی بودپرستاران

 طور به ژهیو بخش و اورژانس و،ییسیآ یهابخش

 در و گرفته قرار یبررس مورد مطالعه پنج در یاختصاص

 .بودند زن پرستاران هیکل نمونه ز،ین مقاله کی

 یهادانشگاه تابع یهامارستانیب در اغلب مطالعات،

مارستانیب در خصوصبه ها،استان مراکز یپزشک علوم

 در زین هامارستانیب ریسا و اندگرفته جامان تهران یها

 اصفهان، راز،یش شهرکرد، زابل، کرمان، همدان، یشهرها

 واقع رجندیب و زدی قم، گرگان، سنندج، ز،یتبر مشهد،

 اطالعات یگردآور منظور به مقاالت نیا در .بودند شده

 روش با زین مقاله چند در و شده استفاده پرسشنامه ابزار از

 در. بود شده یگردآور ازین مورد العاتاط مصاحبه،

 مؤثر عوامل و زانیم مطالعات، یهاافتهی یبررس با ت،ینها

در این مطالعات، . آمد دستبه پرستاران خدمت ترک بر

 که شده محاسبه پرستاران حرفه ترک به لیتمامیانگین 

 بر موثر عوامل. بود متوسط مقاالت اکثر در زانیم نیا

  شماره جدول در کامل طور به زین پرستاران خدمت ترک

 .است شده یبندطبقه 6

 شش در پرستاران حرفه ترک به لیتما به طورکلی،

 عوامل: از عبارتند که شدند یبندطبقه گروه

ی سازمان عوامل ،یخانوادگو  یفرد عوامل ک،یدموگراف

 از تیرضا عوامل ،یسازمان رفتار عوامل ،یطیمح و

 عوامل انیم از .حرفه تیماه با مرتبط عوامل و ،حرفه

 یدارا یسازمان رفتار و یطیمح یسازمان عامل دو ،مطرح

 هاآن به تریجزئ طور به و بودند یشتریب یهامجموعه ریز

 بر حاکم جو مانند یموارد شامل که بود شده پرداخته

 و پاداش تناسب همکار، و سرپرست تیحما سازمان،

 در که یمهم لعوام از. رهیغ و یسازمان تیحما عملکرد،

 بر یشتریب ریتاث و بود شده صحبت هاآن از هامقاله شتریب

 استرس به توانیم ،داشتند پرستاران خدمت ترک لیتما

 و یشغل تیرضا خدمت، سابقه ،یشغل یفرسودگ ،یکار

 میمستق رابطه اول، مورد سه که کرد اشاره یمال تیوضع

. ندداشت خدمت ترک با یمعکوس رابطه گرید مورد دو و

 به هم با هاآن رابطه و خدمت ترک بر ثرؤم عوامل ریسا

 .است شده آورده 6 جدول در یترقیدق طور
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 مطالعات یهاافتهی خالصه: 2 جدول

 عنوان سندهینو فیرد
 انجام روش

 کار
 پژوهش انجام محل پژوهش نمونه

 مورد ابزار

 استفاده

 ها افتهی

 به لیتما زانیم

 خدمت ترک
 خدمت ترک بر مؤثر لعوام

1 
 اکبر یعل دیس

 یاحمد

 قصد در مؤثر عوامل یبررس

 پرستاران خدمت ترک

 مطالعه

 ،یفیتوص

 و یهمبستگ

 یساز مدل

 معادالت

 یساختار

 با زن یپرستار کارشناسان

 کار سابقه کسالی حداقل

 (نفر 108)

 دو مختلف یها بخش

 تهران شهر در مارستانیب

 پرسشنامه

 یکتب
 نشده گزارش

 ترک با معکوس رابطه خدمت سابقه، (00/0) دارد  مثبت رابطه خدمت ترک با هلتا

( -13/0) دارد خدمت ترک با معکوس رابطه سرپرست تیحما، (-65/0) دارد خدمت

 رابطه یشغل تیرضا، (-03/0) دارد خدمت ترک  با معکوس رابطه همکار تیحما

 (-40/0) دارد خدمت ترک  با یمنف

2 
فروزان آتش 

 دهیشور  زاده

 ترک خدمت ندآیفر

 یفیک مطالعه  کیپرستاران: 

 یفیک مطالعه

 هینظر نوع از

 هیپا

خدمت  پرستار که از  13

کنار  یپرستار در حرفه

 از ریو در حرفه غ دهیکش

به کار  مشغول یپرستار

  بودندشده 

 یپرستاران با سابقه کار

تهران،  یشهرها مختلف از 

،بابل،  رازیاصفهان، ش ز،یتبر

واز، سنندج، سمنان، اه

 رجند،گرگان،یزاهدان، ب

 لیاردب اراک و 

 مهین مصاحبه

 افتهی ساختار
 نشده گزارش

 :یتیریمد/ یاحرفه یهاچالش

 نیمتأ عدم ،یشغل تیعدم رضا ،یشغل زهیفقدان انگ) یپرستار حرفه از یتی. نارضا1 

 درحرفه رکا از همسر یتینارضا ،یبه امکانات رفاه یعدم دسترس ،یماد یازهاین

 (مهیب تیوضع  بودن نامناسب پرستار، ادیز یبارکار حرفه، به تعهد عدم ،یپرستار

 یاندهیآ: یفینامناسب )عدم توجه به نظرات، بالتکل بازخورد : یتیریضعف مد. 0

روشن نبودن ضوابط و مقررات،  پرستاران، عملکرد نادرست یابی، ارزشصنامشخ

 یتیریمد وهیپرستاران، ش ها با عملکردپاداشتناسب  عدم ن،یقوان یدراجرا ضیتبع

 (پرستاران یشغل یارتقا طیفقدان شرا ،یتوانمند احساس نداشتن: یاستبداد

 ریغ گاهیجا ،یجامعه به حرفه پرستار یحرفه ) نگرش منف ینامناسب اجتماع گاهیجا. 6

 ،امعهپرستاران در ج یاجتماع تیموقع فقدان ،یرجمعیغ یهارسانه در پرستاران یعلم

 یحرفه پرستار تیجذاب عدم ،ینداشتن منزلت، عدم شناخت خانواده از حرفه پرستار

 یعمول: انجام کارها  یانجام کارها ،یشغل یفرسودگ ،یدرجامعه، تنش شغل

 (یوتکرار  یروزمرگ

 یصادق ریام 3

 و یسازمان فرهنگ یهمبستگ

 خدمت ترک به لیتما

 و یآموزش مراکز در پرستاران

 یپزشک علوم شگاهدان یدرمان

 همدان

 پژوهش

 - یفیتوص

 یهمبستگ

 بخش در شاغل پرستاران 

 مراکز مختلف یها

 دانشگاه یدرمان و یآموزش

 614) همدان یپزشک علوم

 (نفر

 یدرمان و یآموزش مراکز

 یپزشک علوم دانشگاه

 همدان

 پرسشنامه

 اطالعات

 تیجمع

 و یشناخت

 پرسشنامه

 53/8= نیانگیم

 r=-601/0( اندازچشم مقاصد، و اهداف ک،یاستراتژ جهت و تی)نرسالت 

 (یهماهنگ و ،انسجام توافق، ن،یادیبن یها) ارزش یسازگار

 609/0- =r ،( یسازمان یریادگی ،یمداریمشتر ر،ییتغ جادی)ا یریپذانطباق 

601/0- =r ،044/0( هاتیقابل توسعه ، ییگرامیت ،یمشارکت )توانمندساز =r ،گ فرهن

 r= -630/0: یسازمان
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  11       سجاد دالوری      

 5-26 /1044زمستان پزشکی کردستان/ علوم پزشکی زانکو/ دانشگاه علوم  مجله

 عنوان سندهینو فیرد
 انجام روش

 کار
 پژوهش انجام محل پژوهش نمونه

 مورد ابزار

 استفاده

 ها افتهی

 به لیتما زانیم

 خدمت ترک
 خدمت ترک بر مؤثر لعوام

 فرهنگ

 یسازمان

سن، جنس، ) یشناختتیجمع یرهایبه ترک خدمت پرستاران بر حسب متغ لیتما 

 ی( آنها تفاوت معنادار آماراستخدام نوع و ،کار سابقه ،تاهل تیالت،وضعیتحصح سطت

 نداشت.

4 
 رضاغالم

 یریحر

 مرتبط عوامل یبرخ یبررس

 در خدمت ترک به لیتما با

-ارستانمیب در شاغل پرستاران

 دانشگاه تابع یآموزش یها

 یبهشت دیشه یپزشک علوم

 پژوهش

 - یفیتوص

 یهمبستگ

 یدارا که یپرستاران

 باالتر و یکارشناس مدرک

 ،یرسم صورتهب و بوده

 ای و ی،قرارداد ،یمانیپ

 به یانسان یروین طرح

 اشتغال یپرستار حرفه

 حداقل یدارا و داشته

 640) کار سابقه کسالی

 بودند (نفر

 یآموزش یها مارستانیب

 یپزشک علوم دانشگاه تابع

  تهران یبهشت دیشه

 پرسشنامه

 مشخصات

 و یفرد

-شیپ اسیمق

 ترک ینیب

 خدمت

 خدمت ترک نیانگیم

 انحراف با 4 از 64/6

 464/0 اریمع

 p = 005/0: یسازمان پست

  p= 001/0: فتیش نوع

  p ، 11/0- =p  = 065/0: سن

 p ، 148/0-  =r= 006/0: یکار سابقه

 ت،یجنس)ی شناستیجمع یحالت دو یفیک رهاییمتغ نیب داد نشان یتنیو من آزمون جینتا

 در خدمت ترک به لیتما و( کاریاضافه و گرید یمحل در کار و ،تاهل تیوضع

 .نداشت وجود معنادار رابطه شاغل پرستاران

5 

 سادات سارا

 ینیحس

 یدارجانیاسف

 خدمت ترک به تمایل بررسی

 کار محیط با آن ارتباط و

 شاغل پرستاران در سالم

 مطالعه

 توصیفی

 نوع از تحلیلی

 مقطعی

 مدرک دارای پرستاران

 (نفر 600) باالتر و کاردانی

 مجتمع بستری هایبخش

( ره) خمینی امام بیمارستانی

 درمانی مرکز یک که

 علوم دانشگاه به وابسته

 .باشدمی تهران پزشکی

 پرسشنامه

 اطالعات

-جمعیت

 ،شناختی

 پرسشنامه

 کار محیط

 سالم

 ترک به لیتما نیانگیم

 متوسط سطح در خدمت

9/68 

 نیب راتییتغ دامنه

 30تا 10 

 p  = 006/0و  =t 08/0: جنس

 r= ، 009/0  =p -164/0:  هدفمند شناخت

 .نداشـتند خـدمت تـرک بینـیپـیش بـا معناداری همبسـتگی سالم کار محیط ابعاد سایر

 یعارف قهیصد 6

 ترک بر مؤثر عوامل نییتب

 کی: پرستاران دگاهید از شغل

 یفیک مطالعه

 از و کیفی

 پدیددار نوع

 یشناس

 سال یک طی که یپرستاران

 شغل ترک تجربه گذشته،

 یهابیمارستان از یکی از

 پوشش تحت خصوصی

 پزشکی علوم دانشگاه

 (نفر 18) داشتند را تهران

 تهران

 مصاحبه

 و یفرد قیعم

 ساختار مهین

 هافتی

 نشده گزارش

 در انگیزش سازمانی، حمایت و شغلی امنیت سازمان، بر حاکم جو: یسازمان عوامل. 1

 سازمان مالکیت نوع سازمان،

 جامعه یاقتصاد مشکالت بیمارستان، به مربوط مالی مسائل: یاقتصاد و یمال عوامل. 0

 ،یکار یطمح و همکاران نقش زیاد، کار حجم: رشته و کار طیمح با مرتبط عوامل. 6

 رشته از رضایت کار، محیط در مسئولین و سرپرستاران نقش

 شرایط تغییر ،یکار جا دو جسمانی، و یفرد شرایط: یخانوادگ و یفرد عوامل. 9

 کار بر خانواده اولویت و زندگی

 r  ،6/0 = p = 03/0: سن اریمع انحراف و نیانگیم پرسشنامه آموزش مارستانیب چهار یهامارستانیب پرستاران یامطالعه حرفه ترک به لیتما یبررس زادهعباس عباس 7
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 ... هب لیتما یمرور مطالعه     12

 

 5-26 /1044 زمستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان/علوم پزشکی زانکو/  مجله

 عنوان سندهینو فیرد
 انجام روش

 کار
 پژوهش انجام محل پژوهش نمونه

 مورد ابزار

 استفاده

 ها افتهی

 به لیتما زانیم

 خدمت ترک
 خدمت ترک بر مؤثر لعوام

 مطالعه: ینیبال پرستاران در

 یمورد

 نوع از یمقطع

 یفیتوص

 کرمان شهر یآموزش

 (نفر600)

 و شفا باهنر، پور،یافضل

 کرمان یبهشت دیشه

 پژوهشگر

 ساخته

  حرفه ترک به لیتما

99/1 ±4/1  

 4از

 r ، 09/0 = p = 0-/99خدمت:  یهاسال تعداد

 r  ،00/0 = p = 0-/05درآمد:  زانیم

 یداریبه ترک رابطه معن لیبا تما التینوع استخدام و تحص ت،یجنس یرهایمتغ نیب

 مشاهده نشد.

8 
 خواجه فاطمه

 محمود

 خدمت ترک به لیتما یبررس

 آن با مرتبط عوامل یبرخ و

-مارستانیب شاغل پرستاران در

 زابل یدانشگاه یها

 مطالعه

 یفیتوص

 یهمبستگ

 با شاغل پرستاران هیکل

 با کار سابقه کسالی حداقل

 باالتر و یکارشناس مدرک

 ،یرسم صورت به که

 یشرکت ،یقرارداد ،یمانیپ

 یانسان یروین طرح ای و

. بودند کار به مشغول

 (نفر143)

 دانشگاه تابع مارستانیب دو

 زابل یپزشک علوم

 پرسشنامه

 ساخته محقق

 پرستاران از نفر 165

 لیتما( درصد 34/4)

 11/5) نفر 06 متوسط،

 اریبس لیتما( درصد

 18/9) نفر 63 اد،یز

 فیضع لیتما( درصد

 ترک به لیتما نیانگیم

 :خدمت

108± 

04/4 

 آمده دست به نیانگیم که داد نشان خدمت ترک به لیتما بر مختلف یهاطهیح ریتأث

 به لیتما با مرتبط یدفر و یخانوادگ عوامل و حرفه تیماه ،یشغل تعلق عوامل یبرا

 عوامل نیانگیم یول بود؛ متوسط سطح از کمتر مطالعه مورد پرستاران در خدمت ترک

 متوسط سطح شترازیب پرستاران در( 4از36/6) خدمت ترک به لیتما با مرتبط یاجتماع

 .بود

9 
 عوشمند عباس

 یبهاباد

 پرستاران خدمت ترک یبررس

 ساله ده دوره کی در

 پژوهش

 یفیتوص

 در که یپرستاران هیکل

 یها سال یزمان فاصله

 یپرستار کار به 58تا38

 به بنا و داشتند اشتغال

 خدمت ترک یلیدال

 .کردند

 یهادانشگاه یهامارستانیب

 رانیا تهران، یپزشک علوم

 یبهشت دیشه و

 نشده گزارش پرسشنامه

 محل از کنمس یدور ،1/04 نیانگیم یزندگ هیاول یازهاین نیتام عدم: یفرد عوامل .1

 1/18 نیانگیکارم

 میترس ،0/60 نیانگیم یپرستار حرفه از جامعه نادرست پنداشت: یاجتماع عوامل. 0

 تیموقع نبودن ،0/04 نیانگیم یگروه یهارسانه در پرستاران یبرا یعلم ریغ یگاهیجا

 0/00نیانگیم( رهیوغ ی،فرهنگ ،یاسیس صحنه در حضور) پرستاران یبرا یاجتماع

 نیانگیم پرستاران نظرات و شنهاداتیپ به ربطیذ نیمسئول توجه عدم: یاحرفه عوامل. 6

 نیانگیم یضرور مواقع در سرپرستاران و رانیمد تیحما از یبرخوردار عدم ،0/51

 محل در حیصح و قیدق یابیارزش و ،نظارت کنترل، ستمیس از یبرخوردار عدم ،0/31

 0/98 نیانگیم کار

 عوامل و شتریب ریتاث یا حرفه عوامل. ایمزا و حقوق نبودن یکاف: یاقتصاد عوامل. 9

 .داشتند را ریتاث نیکمتر یفرد

 زادهفیشر فتاح 11
 خانواده -کار تعارض رابطه

 پرستاران ترک به لیتما با

 از یفیتوص

 نوع

 مدل)یشیمایپ

 چهار پرستاران هیکل

 تهران شهر در مارستانیب

 (نفر045)

 ،ینیخم امام یهاستانماریب

 یود نژادیهاشم روزگر،یف
 پرسشنامه

 ترک به لیتما نیانگیم

 :خدمت

56/0  

 r  ،01/0 < p = 04/0: خانواده و کار تعارض

 r  ،04/0 < p = 14/0: سن

 r  ،01/0 < p = 15/0: خدمت سابقه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 z

an
ko

.m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             8 / 22

https://zanko.muk.ac.ir/article-1-593-fa.html


  11       سجاد دالوری      

 5-26 /1044زمستان پزشکی کردستان/ علوم پزشکی زانکو/ دانشگاه علوم  مجله

 عنوان سندهینو فیرد
 انجام روش

 کار
 پژوهش انجام محل پژوهش نمونه

 مورد ابزار

 استفاده

 ها افتهی

 به لیتما زانیم

 خدمت ترک
 خدمت ترک بر مؤثر لعوام

 معادالت یابی

 (یساختار

 در اما یالاستر یخصوص از شتریب یدولت بخش یهامارستانیب خانواده کار تعارض زانیم 4 از

 وجود یدولت و یخصوص بخش در ریمتغ نیا زانیم در یمعنادار تفاوت ترک به لیتما

 .ندارد

 یدلو محمدرضا 11

 اخالقی رهبری اثرات بررسی

 ترک قصد و شغلی استرس بر

-بیمارستان پرستاران خدمت

 پزشکی علوم دانشگاه های

 شهرکرد

 مطالعه

 -توصیفی

 همبستگی

-نبیمارستا پرستاران کلیه

 پزشکی علوم دانشگاه های

 (نفر180)  شهرکرد

 ااهلل آیت هایبیمارستان

 ،(س)هاجر کاشانی،

 امام شهداء، ،(عج) ولیعصر

 ،(ع) رضا امام ،(ع)جواد

 سینا و سیدالشهداء

 پرسشنامه

  90/6: نیانگیم

 89/0 اریمع انحراف

 51/0 :انسیوار

 r  ،04/0 < p = -48/0: یاخالق یرهبر

 r  ،04/0 < p = 33/0: یکار استرس

12 
 عصمت

 یهاشم السادات

 رهبری نیب ارتباط یبررس

 و یاخالق سترسید ،یاخالق

 دگاهید از خدمت ترک قصد

 پرستاران

 مطالعه

 -توصیفی

 همبستگی

 در شاغل پرستاران

 به وابسته هایبیمارستان

 پزشکی علوم دانشگاه

 (نفر160)کرمان

 به وابسته هایبیمارستان

 یپزشک علوم دانشگاه

 افضلی، بیمارستان) کرمان

 بیمارستان باهنر، بیمارستان

 (شفا

 

 ترک قصد نیانگیم

 034/8: خدمت

 44/6: اریمع انحراف

معنی و معکوس همبستگی خدمت ترک قصد با آن ابعاد تمامی و اخالقی رهبری بین

 در آن ابعاد و اخالقی دیسترس متغیر با خدمت ترک قصد متغیر بین .دارد وجود داری

 .شد مشاهده داری معنی مثبت همبستگی پژوهش، تارانپرس

 r  ،00/0 = p = 05/9: سن

 p = 01/0: یاستخدام تیوضع

13 
-آتش فروزان

 دهیشور زاده

-تیجمع هاییژگیو ارتباط

 و یاخالق یدگیتن با یشناس

 پرستاران خدمت ترک قصد

 وی یس آی

 نوع

 همبستگی

 از یو سی آی پرستار 180

 بانتخا کشور استان 16

 .شدند

 مازندران، استان 16

 زنجان، شرقی، آذربایجان

 و سیستان جنوبی، خراسان

 رضوی، خراسان بلوچستان،

 کرمانشاه، ایالم، فارس،

 و یزد اصفهان، همدان،

 تهران

 پرسشنامه

 قصد ی نمره میانگین

 پرستاران خدمت ترک

 از 06/6 یو سی آی

 .بود 4 

 r  ،04/0 < p = 138/0: وییسیآ در کار سابقه

 r  ،04/0 < p = 148/0: یفعل وییسیآ بخش در یکار سابقه

 انجام زمان) فعلی یو سی آی بخش در کار سابقه و یو سی آی بخش در کار سابقه

 .داشت آماری مثبت همبستگی خدمت ترک قصد با( پژوهش

 .ندارد وجود آماری دار معنی همبستگی خدمت ترک قصد با اخالقی تنیدگی بین

14 
 محمدزاده میمر

 یدهنوجه

 خدمت ترک به لیتما سهیمقا

-مارستانیب در شاغل پرستاران

 طرح یمجر ریغ و یمجر یها

 سازمان یتعال

 مطالعه

 نوع از یمقطع

 یفیتوص

 یاسهیمقا

 در شاغل پرستاران هیکل

 یآموزش مارستانیب هشت

 یپزشک علوم دانشگاه

 یمجر ریغ و یمجر) تهران

 098) سازمان یتعال طرح

 (نفر

 یمجر ریغ یهامارستانیب

: سازمان یتعال طرح

 اکبر دیشه روزگر،یف

 و رسول حضرت ،یآباد

 تهران یروانپزشک

 طرح یمجر یهامارستانیب

 جامع روزبه،: سازمان یتعال

 یفاراب و نژادیهاشم زنان،

 پرسشنامه

 اطالعات

-جمعیت

 شناسی

 اریمع انحراف و نیانگیم

 خدمت ترک به لیتما

-رستانمایب در پرستاران

 یتعال طرح یمجر یها

4548±۴4/۳۳ 

 ریغ یها مارستانیب در

 یتعال طرح یمجر

 اریمع انحراف و نیانگیم

 یتعال طرح یمجر ریغ یهامارستانیب در شاغل پرستاران در خدمت ترک به لیتما

 .است شتریب
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 ... هب لیتما یمرور مطالعه     10

 

 5-26 /1044 زمستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان/علوم پزشکی زانکو/  مجله

 عنوان سندهینو فیرد
 انجام روش

 کار
 پژوهش انجام محل پژوهش نمونه

 مورد ابزار

 استفاده

 ها افتهی

 به لیتما زانیم

 خدمت ترک
 خدمت ترک بر مؤثر لعوام

 بیترت به

  49/9± 44/ 64  

 از درصد 01/3 نیهمچن

 یهامارستانیب پرستاران

 18/5و یمجر ریغ

 پرستاران از درصد

 یمجر یهامارستانیب

 ترک به ییباال لیتما

 .داشتند خدمت

 یلیکم هیراض 15

 به لیتما یاسهیمقا یبررس

 و یفرسودگ خدمت، ترک

 پرستاران در یشغل تیرضا

 یهامارستانیب در شاغل

 تهران یپزشک علوم دانشگاه

 طرح یاجرا از بعد و قبل

 سال سالمت نظام تحول

1644 

 عهمطال

 نوع از یمقطع

 یفیتوص

 یا سهیمقا

 یهامارستانیب پرستاران

 علوم دانشگاه منتخب

 با شهرتهران یپزشک

 سال 3 یکار سابقه حداقل

 (نفر  630) 

 دانشگاه یهامارستانبی

 تهران یپزشک علوم

 پرسشنامه

-شیپ اسیمق

 ترک ینیب

 خدمت

 خدمت ترک به لیتما

 یدارا بیترت به  قبل

 اریعم انحراف و نیانگیم

59±141.1/1 

به  طرح یاجرا از بعد و

 و نیانگیم یدارا بیترت

 اریمع انحراف

۷۷۷±۱/۲۵۲/۲ 

 خدمت ترک به لیتما یهانیانگیم نیب را یداریمعن یآمار تفاوت یت یآمار آزمون

 سطح در اجرا از قبل .دهدیم نشان سالمت نظام طرح یاجرا از بعد و قبل پرستاران،

 .دیرس متوسط سطح به رااج از بعد و بود نییپا

16 
کین رضایعل

 ینصرآباد بخت

 شغلی فرسودگی میزان بررسی

 و خدمت ترک به تمایل و

 پرسنل در آنها ارتباط

 اورژانس بخش پرستاری

 مطالعه

 -توصـیفی

 از تحلیلـی

 مقطعی نـوع

 زیـر کارکنـان کلیـه

 بخش پرستاری مجموعه

 (نفر 185)اورژانس

 -آموزشی هـایبیمارسـتان

 علـوم دانشگاه درمانی

 شـیراز پزشـکی

 پرسشنامه
 ترک به لیتما نیانگیم

 4 از 44/0 خدمت

:یشغل یفرسودگ ابعاد  

یعاطف لیتحل. 1  

 r  ،001/0 = p = 030/0: یفراوان

 r  ،001/0 = p =044/0: شدت

تیشخص مسخ .0  

 r  ،001/0 = p =08/0: یفراوان

 r  ،001/0 = p =60/0: شدت

یفرد تیموفق عدم .6  

 r  ،001/0 = p = -069/0: یفراوان

 r  ،000/0 = p = -006/0: شدت

 را کارکنان خدمت ترک قصد و نموده لیتعد را پرستاران تعارضات ،یسازمان تیحما ترک قصد نیانگیم پرسشنامه تهران یهامارستانیب شاغل( مرد و زن) پرستاران صورت به نقش: خانواده و کار تعارض روسبک یمهد 17
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  15       سجاد دالوری      

 5-26 /1044زمستان پزشکی کردستان/ علوم پزشکی زانکو/ دانشگاه علوم  مجله

 عنوان سندهینو فیرد
 انجام روش

 کار
 پژوهش انجام محل پژوهش نمونه

 مورد ابزار

 استفاده

 ها افتهی

 به لیتما زانیم

 خدمت ترک
 خدمت ترک بر مؤثر لعوام

 یسازمان یهاتیحما ادراک

 مورد) خدمت ترک قصد در

 یهامارستانیب پرستاران یکاو

 (تهران شهر

 یشـیمایپ

 از کـه بـوده

 نیمهمتر

 آن یایمزا

 میتعم تیقابل

 ستا جینتا

 تهران یهامارستانیب در

 (نفر 949)

 خدمت

48/0 

 خدمت ترک قصد ،یمثبت صورت به کارخانواده و کار خانواده تعارض .دهدیم کاهش

 .دهدیم قرار ریتاث تحت را کارکنان

18 
 آقا رسول دیس

 داود

 ترک با یاخالق یرهبر ارتباط

 پرستاران خدمت

 نوع از یمقطع

 – یفیتوص

 یلیتحل

 یرسم پرستاران از نفر 180

 یقرارداد و

 دانشگاه یهامارستانیب

 شهرکرد یپزشک علوم
 نشده گزارش پرسشنامه

 ،-=48/0β) دارد معکوس دار یمعن رابطه متخد ترک قصد و یاخالق یرهبر نیب

000/0P= ) .دارد میمستق داریمعن رابطه خدمت ترک قصد و یشغل استرس نیب 

(344/0 β= ،000/0P=) 

19 
 طهمورث

 یهاشم

 بر یسازمان تیحما نقش

 ترک با یشغل استرس رابطه

 پرستاران در خدمت

 پژوهش

 یهمبستگ

 مدرک یدارا پرستاران

 (نفر080)سانسیل

 در یدولت مارستانیب کی

 اصفهان
 پرسشنامه

 :خدمت ترک نیانگیم

93/0 

 ترک اریمع انحراف

 :خدمت

00/1 

 شده ادراک یسازمان تیحمای، جانیه یفرسودگ، نقش تعارض و یگرانبار، نقش ابهام

 ییدعا الهبیحب 21

-شیپ عوامل یبررس و لیتحل

 تعارض کننده ینیب

 ترک قصد و خانواده_کار

 خدمت

 زا یفیتوص

 ،یشیمایپ نوع

 یلیتحل

 مارستانیب پرستاران

 مشهد در( عج)قائم

 (نفر100)

 نشده گزارش پرسشنامه مشهد( عج)قائم مارستانیب

 تعارض و خدمت ترک قصد با افراد نیب تعارض یرهاییمتغ نیب یمثبت و معنادار روابط

 و ودهنم لیتعد را پرستاران تعارضات یسازمان تیحما .دهدیم نشان خانواده و کار

 یمثبت صورت به خانواده و کار تعارض و دهدیم کاهش را کارکنان خدمت ترک قصد

 تعارض انیم یمعنادار رابطه .دهدیم قرار ریتاث تحت را پرستاران خدمت ترک قصد

 شیافزا را کارکنان خدمت ترک قصد که دارد وجود یشغل یبارگران و خانواده و کار

 .دهدیم

 یمیسل قهیصد 21

 با آن ارتباط و وریآ تاب

 در حرفه ترک به تمایل

 هایبخش در شاغل پرستاران

 ویژه

 مطالعه

 مقطعی

 -توصیفی

 تحلیلی

  بخش در شاغل پرستاران

 -آموزشی مراکز ویژه های

 علوم دانشگاه درمانی

 (نفر900) تبریز پزشکی

 درمانی -آموزشی مراکز

 تبریز پزشکی علوم دانشگاه

 پرسشنامه

 استاندارد

 بـه تمایـل امتیـاز میانـه

 :حرفه تـرک

86/0 

 یآور تاب و خدمت ترک به لیتما رییمتغ دو بـین معکوس و معنادار آماری ارتباط

 یلیتحص مدرک و تأهل تیوضع نیب مثبت معنادار رابطه .دارد وجود

 پوریعل مینس 22

 شغلی زاهایاسترس بررسی

 قصد هایینیبشیپ عنوان به

 پرستاران شغل ترک

 مطالعه

 یهمبستگ

 در شاغل پرستاران تمام

 شهر یدولت یهامارستانیب

 همدان

 (نفر944

 یدولت یهامارستانیب

 همدان
 پرسشنامه

 ترک قصد نیانگیم

 :شغل

9/9 

 قصد اریمع انحراف

 و تالش ،یاجتماع حمایت شغلی، کنترل شغلی، تقاضاهای) نیبشیپ یرهاییمتغ نیب از

 پرستاران در شغل ترک قصد ینیبپیش به قادر تیحما از ریغ رهایمتغ همه( پاداش

 پاداش تالش، کنترل،: یرهایمتغ به است مربوط بیترت به ینیبشیپ توان نیشتریب. هستند

 قصد انسیوار از درصد 14 توانندیم نیبیشپ یرهاییمتغ مجموع در. یشغل یتقاضاها و

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 z

an
ko

.m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                            11 / 22

https://zanko.muk.ac.ir/article-1-593-fa.html


 ... هب لیتما یمرور مطالعه     16

 

 5-26 /1044 زمستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان/علوم پزشکی زانکو/  مجله

 عنوان سندهینو فیرد
 انجام روش

 کار
 پژوهش انجام محل پژوهش نمونه

 مورد ابزار

 استفاده

 ها افتهی

 به لیتما زانیم

 خدمت ترک
 خدمت ترک بر مؤثر لعوام

 :شغل ترک

16/9 

 .کنند نییتب را پرستاران در شغل ترک

23 
-مد محمدحسن

 شناس

 و یاخالق سترسید نیب ارتباط

 خدمت ترک به لیتما

 پژوهش

 – یفیتوص

 یمقطع

 در شاغل پرستاران

 به وابسته یهامارستانیب

 یپزشک علوم دانشگاه

 جهرم

 به وابسته یهامارستانیب

 یپزشک علوم دانشگاه

 جهرم

 پرسشنامه

 ترک به لیتما نیانگیم

 :پرستاران خدمت

09/6  

 :اریمع انحراف

1/1 

 نظر از یاخالق سترسید با خدمت ترک به لیتما نیب که داد نشان رمنیاسپ آزمون جیتان

 .ندارد وجود یمعنادار ارتباط تکرار و شدت

 این میرح برزیفر 24

 و یداخل یابیبازار ریتاث

 ترک قصد بر یشغل گردش

 پرستاران شغل

 هدف نظر زا

 از و یکاربرد

 وهیش نظر

 یآورجمع

 ،یشیمایپ داده

 .است یلیتحل

-مارستانیب پرستاران هیکل

 شهر یتخصص یدولت یها

 (نفر180) مشهد

 تک مارستانیب پنج

 اطفال، زنان،) یتخصص

 و سرطان اعضا، وندیپ

 (چشم

 نشده گزارش پرسشنامه

 با فرد تناسب گرلیتعد اثر .بود مثبت شغل ترک قصد و میرمستقیغ و میمستق اثرات

 .شد دییتا شغل ترک قصد با رابطه در زین سازمان

 کاهش باعث تااینها و داشته مثبت اثر یسازمان تعهد بر یشغل گردش و یداخل یابیبازار

 .شودیم شغل ترک قصد

 پورایآر ماجد 25

 یهایژگیو نیب رابطه یبررس

 لیتما و یشغل استرس با یفرد

 پرستاران در خدمت ترک به

 یهامارستانیب در شاغل

 سنندج یدانشگاه

 پژوهش

  یکاربرد

 یفیتوص

 یشیمایپ

 در شاغل پرستاران

 یهادانشگاه یهامارستانیب

 (نفر003) یدولت

 یهادانشگاه یهامارستانیب

 سنندج یدولت
 پرسشنامه

 ترک به لیتما نیانگیم

 :خدمت

4/6 

 به لیتما اریمع انحراف

 :خدمت ترک

58/0 

 .دارد وجود یداریمعن و میمستق رابطه خدمت ترک و استرس یرهاییمتغ نیب

 حسام مسلم 26

 یزندگ تیفیک ارتباط یبررس

 به لیتما و پرستاران یکار

 یپرستار حرفه ترک

 مطالعه

 یفیتوص

 یلیتحل

 مرکز سه پرستاران

 یدرمان یآموزش

 (نفر135) شهرگرگان

 یدرمان یآموزش مراکز

 و یانیدز آذر، پنجم

 گرگان شهری طالقان

 پرسشنامه

 :حرفه ترک احتمال

9/01 

 درصد

 یشناس ییبایز، نفس عزتی، کار یزندگ تیفیک

27 
 مهرنوش

 یجعفر

 تیفیک ،یشغل استرس رابطه

 به لیتما و یکار یزندگ

 پرستاران در شغل ترک

 و یدولت یهامارستانیب

 منتخب یشهرها یخصوص

 1644 سال در گیالن استان

 پژوهش

 -یفیتوص

 یهمبستگ

 در شاغل پرستاران

 (نفر059) هامارستانیب

 دیشه) یدولت مارستانیب دو

 دکتر دیشه و تالش ینوران

 (آستارا یبهشت

 یخصوص مارستانیب سه و

 رشت ایآر رشت، گلسار)

 (تالش یطاهر دکتر و

 پرسشنامه

 ترک به لیتما نیانگیم

 :یدولت مارستانیب شغل

61/0 ±31/0 

 ترک به لیتما نیانگیم

 مارستانیب کار

 :یخصوص

 یشغل استرسی، کار یزندگ تیفیک
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  17       سجاد دالوری      

 5-26 /1044زمستان پزشکی کردستان/ علوم پزشکی زانکو/ دانشگاه علوم  مجله

 عنوان سندهینو فیرد
 انجام روش

 کار
 پژوهش انجام محل پژوهش نمونه

 مورد ابزار

 استفاده

 ها افتهی

 به لیتما زانیم

 خدمت ترک
 خدمت ترک بر مؤثر لعوام

56/0 ±53/0 

 ترک به لیتما نیانگیم

 (:کل)شغل

43/0 ±59/0 

 001/0=یمعنادار

28 
 یتقو ترانه

 یجانیالر

 تنش نیب ارتباط یبررس

 ترک به لیتما و یاخالق

-بخش پرستاران در خدمت

 ژهیو مراقبت یها

 پژوهش

قم_یفیتوص

 یطع

 یهامراقبت بخش پرستاران

 وابسته یهامارستانیب ژهیو

 قم یپزشک علوم دانشگاه به

 (نفر115)

 دیشه یهامارستانیب

 کامکار و یینکو ،یبهشت
 پرسشنامه

 به لیتما نمره نیانگیم

 :خدمت ترک

99/6 

 :اریمع انحراف

498/0 

 

 ادیز لیتما06/4%

 یاخالق تنش

 تیجنس

 کار سابقه

 یکار فتیش

29 
 نامدار یبراتعل

 بادلو

 بر سازمان -فرد تناسب ریتأث

 نقش با شغل ترک قصد

 رد گروه -فرد تناسب یانجیم

 هایمارستانیب پرستاران نیب

 شهرستان یدولت یتخصص

 مشهد

پژوهش 

  یفیتوص

 و یمانیپ ،یرسم پرستاران

 در شاغل قراردادی

 یتخصص هایمارستانیب

 (نفر640) مشهد یدولت

 یتخصص هایمارستانیب

 یتخصص ٬دیام سرطان

 یتخصص ،یطالقان سوانح

 یتخصص اب،یکام سوانح

 اعضا وندیپ اکبر، کودکان

 چشم یتخصص ه،یرمنتص

 یتخصص ،(ص)ایاالنب خاتم

 خ،یش دکتر کودکان

 نا،یس ابن یروان یتخصص

 عروق یجراح یتخصص

 قلب یتخصص و علوی

 یعتیشر دکتر

 پرسشنامه

 قصد ییایپا بیضر

 :شغل ترک

555/0 

 گروه – فرد تناسب

 سازمان - فرد تناسب

 یمرتضو دیسع 31

 ترک بر شغلی رضایت اثر

 کاری یرفتارها طریق از شغل

 سازمانی نانههنجارشک

 یسازمان و فردی رستارانپ

 مطالعه

 یلیتحل

 هایبیمارستان پرستاران

 (نفر040) یزد استان دولتی

 استان یدولت یهامارستانیب

 زدی
 پرسشنامه

 ترک به لیتما نیانگیم

 :شغل

44/0± 

40/0 

 به تمایل کاهش ریقط از میرمستقیغ هم و میمستق صورت به هم پرستاران شغلی رضایت

 .شد منجر شغل ترک کاهش یوسازمان فردی بین هنجارشکنانه رفتارهای

 و سازمانی هنجارشکنی به پرستاران سایر از بیشتر سابقه، کم و متاهل مرد، پرستاران

 .داشتند لیتما شغل ترک
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 ... هب لیتما یمرور مطالعه     18

 

 5-26 /1044 زمستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان/علوم پزشکی زانکو/  مجله

 عنوان سندهینو فیرد
 انجام روش

 کار
 پژوهش انجام محل پژوهش نمونه

 مورد ابزار

 استفاده

 ها افتهی

 به لیتما زانیم

 خدمت ترک
 خدمت ترک بر مؤثر لعوام

 پرستاران

 شیدرو حسن 31

 استرس انیم رابطه یبررس

 شغل ترک به لیتما و یشغل

 یها رستانمایب پرستاران در

 رازیش شهر یخصوص و یدولت

 یفیتوص نوع

 روش و

 یهمبستگ

 یهامارستانیب پرستاران

 یدولت و یخصوص

 (نفر840)

 و یخصوص یهامارستانیب

 رازیش شهر یدولت
 نشده گزارش پرسشنامه

 یهامارستانیب پرستاران شغل ترک به لیتما و یشغل استرس نیب که داد نشان جینتا

 .دارد وجود یآمار دار یمعن رابطه 39/0 یهمبستگ بیرض با یخصوص و یدولت

. است ینیب شیپ قابل آن یهامؤلفه و یشغل استرس توسط شغل ترک به لیتما راتییتغ

 باالتر اریبس مرد پرستاران به نسبت زن پرستاران شغل ترک به لیتما و یشغل استرس

 یهامارستانیب ستارانپر شغل ترک به لیتما و یشغل استرس نیب که یحال در .باشدیم

 .ندارد وجود یآمار داریمعن اختالف یدولت یهامارستانیب پرستاران به نسبت یخصوص

 نژادیگرام ندا 32

 به لیتما و آوریتاب ارتباط

 پرستاران در حرفه ترک

 هایمارستانیب ژهیو هایبخش

 علوم دانشگاه یآموزش

 1645 سال در رجندیب یپزشک

 مطالعه

 یفیتوص

-بخش در شاغل رانپرستا

 هایمارستانیب ژهیو های

 علوم دانشگاه یآموزش

 رجندیب یپزشک

 (نفر040)

-مارستانیب ژهیو هایبخش

 دانشگاه یآموزش های

 رجندیب یپزشک علوم

 پرسشنامه

 ترک به لیتما انهیم

 حرفه

54/64 

 30 تا 4 راتییتغ دامنه

 .نشد شاهدهم پرستاران در حرفه ترک به لیتما و آوریتاب نیب یارتباط

 یفرهاد یعل 33

 -کار تعارض نیب رابطه

 هایمولفه با خانواده

 به لیتما و یشغل یفرسودگ

 زن پرستاران در شغل ترک

 یفیتوص نوع

 روش به

 یهمبستگ

 در شاغل زن پرستاران

 یدانشگاه یهامارستانیب

 (نفر000) آباد خرم شهر

 یدانشگاه یهامارستانیب

 آباد خرم شهر
 پرسشنامه

 :شغل ترک نیانگیم

5/3 

 ترک اریمع انحراف

 :شغل

4/1 

 شیگرا یمعنادار و مثبت صورت به 90/0 یبتا بیضر با خانواده-کار تعارض ریمتغ

 .کندیم ینیبشیپ را شغل ترک به لیتما
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  19       سجاد دالوری      

 5-26 /1044زمستان پزشکی کردستان/ علوم پزشکی زانکو/ دانشگاه علوم  مجله

 پرستاران خدمت ترک لیتما بر مؤثر عوامل. 3 جدول

 طبقه ریز طبقه
 غالب هیفرض

 

 کیدموگراف عوامل

 .است مثبت گرید مطالعه دو در و یمنف رییمتغ دو نیا رابطه مطالعه دو در (14-10) سن

 .بیشتر است زنان دمتخ ترک لیتما گرید مطالعه دو در و بوده شتریب مردان خدمت ترک لیتما مطالعه دو در یمساو طوربه (14-13) جنس

 .مجرد افراد گرید مطالعه کی در و داشتند یشتریب لیتما متأهل افراد مطالعه کی در (501 00) تأهل تیوضع

 .داشتند خدمت ترک به یشتریب لیتما یکارشناس مدرک با افراد (01) التیتحص

 .داشتند خدمت ترک به را لیتما نیکمتر بودند شده استخدام یرسم طوربه که یافراد (519 11) یاستخدام تیوضع

 .یمنف هرابط زین موارد یبعض در و داشت خدمت ترک با یمثبت رابطه خدمت سابقه مطالعات اکثر در (506 500 500 514 516 10) خدمت سابقه

 یخانوادگ - یفرد عوامل

 .داشتند خدمت ترک به لیاتم خود مشکالت انیب در بودن ناتوان لیدل به افراد از یکم یتعداد و یباردار لیدل به افراد از یتعداد (10) یجسمان و یفرد طیشرا

 .بود خانواده از یدور و فهیوظ انجام در اهمال اد،یز یخستگ مثل مکان، دو در همزمان ازکار یناش مشکالت افراد از یادیز تعداد خدمت ترک علت (10) یکار دوجا

 .دارند خدمت ترک در یمؤثر نقش یباردار و ازدواج مثل یزندگ طیشرا رییتغ (10) شغل بر خانواده تیاولو و یزندگ طیشرا رییتغ

 .دیآیم حساببه خدمت ترک عوامل از یکی کار محل از مسکن یدور (09) کار محل زا مسکن یدور

 یطیمح - یسازمان عوامل

 .است بوده اورژانس ژهیو مراقبت بخش در خدمت ترک به لیتما نیشتریب (16) خدمت محل بخش نوع

 .است فیضع ارتباط نیا اما. دارد خدمت ترک به لیتما با معکوس و معناردار ارتباط هدفمند شناخت بعد ،سالم کار طیمح ابعاد از (13) سالم کار طیمح هدفمند شناخت

 .شودیم خدمت ترک به لیتما تینها در و نامناسب جو جادیا باعث پرستاران با سرپرستار و استیر پزشک، نامناسب برخورد ،یساالر پزشک نندما یعوامل (10) سازمان بر حاکم جو

 (510 8) سازمان تیمالک نوع
 لیدلبه یخصوص مارستانیب در خدمت کتر گرید یمین در و است شتریب ،یریگسخت و ادیز یکار بار لیدل به یدولت مارستانیب در خدمت ترک مطالعات از یمین در

 .است شتریب یشغل استرس

 .دیآ یم حساببه خدمت ترک عوامل از یکی روین کمبود نیهمچن و ادیز یکار بار (500 10) کار ادیز حجم

 .دارد خدمت ترک به لیتما کاهش در یادیز ریتأث مانهیصم ارتباط یاربرقر و کار طیمح در همکاران نقش (10) کار طیمح و همکاران نقش

 .دارد یمعنادار و ثبتم رابطه خدمت ترک با و دهدیم انجام یشغل فیوظا انجام یراستا در فرد که است یعوامل تمام شامل تالش  (04) تالش زانیم

 .است معنادار و یمنف خدمت ترک با آن رابطه و است ستمیس با یفرد یازهاین و هاارزش اهدف، نیب یسازگار زانیم و ارتباط (505 03) سازمان - فرد تناسب

 .داشتند خدمت ترک به یشتریب لیتما عصر بتثا فتیش و کار شب پرستاران و خدمت ترک به یکمتر لیتما یچرخش و ثابت فتیش پرستاران (508 518 10) فتیش نوع

 .دارد وجود یمعنادار رابطه خدمت ترک و یسازمان پست نیب (10) یسازمان پست

 .است رشتیب خدمت ترک به لیتما سازمان یتعال طرح یمجر ریغ یهامارستانیب در  (04) سازمان یتعال طرح

 .بود افتهی شیافزا سالمت نظام تحول طرح یاجرا از بعد خدمت ترک به لیتما (60) سالمت نظام تحول طرح

 .شوندیم خدمت ترک و یپوچ احساس جادیا باعث  مشخص ندهیآ تننداش و یفیبالتکل (00) یفیبالتکل

 .است دمتخ ترک عوامل از که شود یم پرستاران نادرست یابیارزش باعث قیدق نظارت و کنترل ستمیس نداشتن و پرستاران نظرات به نکردن توجه (504 509 00) پرستاران عملکرد یابیارزش

 .هستند شغل ترک عوامل از نیقوان یاجرا عدم و یپرستار رشته در آنها بودن مبهم و مقررات و ضوابط نبودن شفاف (00) مقررات و ضوابط

 .هستند خدمت ترک یهانهیزم از ینمندتوا احساس نداشتن و اریاخت ضیتفو عدم ،یاستبداد تیریمد (00) تیریمد وهیش
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 ... هب لیتما یمرور مطالعه     24

 

 5-26 /1044 زمستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان/علوم پزشکی زانکو/  مجله

 طبقه ریز طبقه
 غالب هیفرض

 

 .شود یم هاآن خدمت ترک باعث پرستاران یشغل یارتقا طیشرا فقدان (00) پرستاران یشغل یارتقا طیشرا

 یسازمان رفتار عوامل

5 500 515 10)( همکار و سازمان سرپرست،)  تیحما

09 561 560)  
 .دارند معکوس رابطه آن با و هستند تخدم ترک ازعوامل دوستانه و یمیصم روابط نداشتن و همکاران و سازمان ران،یمد و سرپرستاران تیحما از یبرخوردار عدم

 .شودیم یوربهره شیافزا باعث زهیانگ شیافزا و دارد خدمت ترک با یمنف رابطه زهیانگ (516 10)  سازمان در زشیانگ

 .دارد معکوس رابطه خدمت باترک و کندمی کمک اسـترس بـا مقابله در پرسـتاران به که است طیمح در فرد فعال شرکت و هابیآس برابر در یداریپا (01) یآور تاب

 .دارد معکوس رابطه خدمت ترک با خود، مختلف یازهاین از کارکنان تیرضا و یکار یزندگ تیفیک (500 8) یکار یزندگ تیفیک

 .دارد یمعنادار و مثبت رابطه خدمت ترک با و دیآیم شیپ کنندیم دایپ تداخل گریکدی با خانواده و کار با مرتبط یتقاضاها و هاتیفعال که یزمان (566 560 15) هخانواد با کار تعارض

 .دارد یمنف رابطه خدمت ترک به لیتما با (64 5695 19) یاخالق یرهبر

 .دارد خدمت ترک به لیتما با یدار یمعن و مثبت یهمبستگ یکار استرس (563 569 561 514 515 8) یکار استرس

 .دارد خدمت ترک به لیتما با یدار یمعن و مثبت رابطه یاخالق تنش و سترسید (518 19) یاخالق تنش و سترسید

 .دارد وجود خدمت ترک به لیمات و یسازمان فرهنگ نیب یمعنادار و معکوس یهمبستگ (65) یسازمان فرهنگ

 .دارد خدمت ترک با یمعنادار و متوسط معکوس، یهمبستگ( اندازچشم مقاصد، و اهداف ک،یاستراتژ جهت و تین) رسالت (65) رسالت

 .دارد خدمت ترک با یمعنادار و متوسط معکوس، یهمبستگ( یهماهنگ و انسجام توافق، ن،یادیبن یهاارزش) یسازگار (65)  یسازگار

 .دارد خدمت ترک با یمعنادار و متوسط معکوس، یهمبستگ( ها تیقابل توسعه ،ییگرامیت ،یتوانمندساز) مشارکت (65) مشارکت

 حرفه از تیرضا عوامل

 .شودیم شغل ترک کاهش باعث یباردار از پس  طیشرا مانند یکار طیشرا از نانیاطم و یشغل تیامن (10) یسازمان تیحما و یشغل تیامن

 .هستند خدمت ترک عوامل از پاداش و یافتیدر حقوق زانیم بودن نییپا (504 509 500 516 10) یمال مسائل

 .دارد معکوس رابطه خدمت ترک به لیتما با یشغل تیرضا (568 500 00) یشغل تیرضا

 .دیآیم حساب به خدمت ترک علل از یرفاه امکانات به یدسترس عدم (00) یرفاه امکانات به یدسترس

 .شودیم آنها خدمت ترک باعث یپرستار حرفه در کار از همسر یتینارضا (00) حرفه از همسر یتینارضا

 .دارد خدمت ترک به لیتما با یمنف رابطه حرفه به تعهد (503 00) حرفه به تعهد

 .است خدمت ترک عوامل از و پرستاران مشکالت از مهیب تیوضع بودن سبنامنا (00) مهیب تیوضع

 حرفه تیماه با مرتبط عوامل

 .است مؤثر پرستاران ترک در خانواده یبرا یپرستار حرفه بودن ناشناخته (00) یپرستار حرفه از خانواده شناخت

 .شودیم هاآن خدمت ترک بموج یپرستار حرفه به جامعه یمنف نگرش (509 00) یپرستار حرفه به جامعه نگرش

 .شودیم خدمت ترک تینها در و یپرستار شأن آمدن نییپا باعث هارسانه در رشته درمورد نامناسب غاتیتبل (00) یجمع رسانه در پرستاران گاهیجا

 .شودیم خدمت ترک و یکار بار شیافزا باعث یشغل تنش (00) یشغل تنش

 .دارد خدمت ترک به لیتما با یمثبت رابطه یفرسودگ احساس (561 506 00) یشغل یفرسودگ
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  21       سجاد دالوری      

 5-26 /1044زمستان پزشکی کردستان/ علوم پزشکی زانکو/ دانشگاه علوم  مجله

 طبقه ریز طبقه
 غالب هیفرض

 

 .شودیم خدمت ترک تینها در و یخستگ باعث یتکرار یکارها انجام (00) نیروت یکارها انجام

 

 

 و ،یسازمان رفتار ،یطیمح)  یسازمان و(  حرفه از تیرضا و یخانوادگ – یفرد ک،یدموگراف) یفرد عوامل دوسته در را پرستاران خدمت ترک بر کنندهنییتع عوامل  ،0 شکل

 .دهدیم نشان( حرفه تیماه

 

           

        

                  

          

             

               

                   

                   

                   

                   

                         
 

 

 پرستاران خدمت ترک لیتما بر مؤثر عوامل کیتمات نقشه :2 شکل
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 5-26 /1044 زمستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان/علوم پزشکی زانکو/  مجله

 گیریو نتیجه بحث

 خدمت ترک موضوع که دهندیم نشان هاافتهی 

 مطالعات اکثر در رایز است، یجد یا مسأله پرستاران

 ترک به لیتما زانیم شده اعالم یهانیانگیم به توجه با

 در. است بوده ادیز و متوسط حد در پرستاران حرفه

 به لیتما درصد زین کشور از خارج مطالعات یبررس

 در ودرصد  96 لبنان در ماه 10 طول در حرفه ترک

درصد  56 ودرصد  59 بیترت به زین ایاسترال و سلندیا

 آمار نیا کاهش یبرا ،نیبنابرا. (4) است شده گزارش

 خدمت ترک یباال زانیم رایز د؛یشیاند یریتدب دیبا

 درمان و بهداشت نهیزم در را یادیز مشکالت پرستاران

 .کندیم جادیا

به تأهل و ،جنس سن، ک،یدموگراف عوامل دسته در

 یمین در و یمنف رابطه مطالعات از یمین در برابر طور

 پس ؛(00-10) دارند حرفه ترک با مثبت یاهرابط گرید

 ترک بر ریمتغ سه نیا که کرد انیب قطع طوربه توان ینم

 به ازین نیبنابرا. دارند معکوس ای میمستق ریتأث خدمت

 کسب منظوره ب نهیزم نیا در یشتریب مطالعات انجام

-یم نشان هاافتهی ن،یا بر الوهع. باشدیم ترقیدق جینتا

یرسم استخدام با افراد در خدمت ترک به لیتما دهد

 خدمت سابقه با رابطه در. (519 11) شودیم دهید ترکم

 نشان خدمت ترک با را یمثبت رابطه مقاالت اکثر زین

 خدمت، یهاسال شیافزا با که یمعن نیا به اند؛داده

 یبرخ در و ابدییم شیافزا زین شغل ترک به لیتما

5 10) آمد دستبه یمنف ر،یمتغ دو نیا رابطه مطالعات،

 و( Burmeister) ستریبارم مطالعه جینتا. (506 16

 را یکار تجربه و سن ریمتغ دو که(  0014) همکاران

 کم تجربه که داد نشان ،بود داده قرار یبررس مورد

 ترک قصد و بتیغ مهم عوامل از نییپا سن و پرستار

 .(564 4) بودند پرستار

 خدمت ترک بر رگذاریتأث عوامل از گرید یکی

 مطالعه در که است یخانوادگ -یفرد عوامل پرستاران،

 بود شده یبررس زین( 0016) همکاران و( Chan) چان

 ،یباردار مثل یعوامل به توانیم دسته نیا در. (90)

 در یناتوان افراد، ادیز یخستگ و یکار دوجا ازدواج،

 یدور موارد از یبعض در و یزندگ هیاول یازهاین نیتأم

 نیا هرچه. (501 500 10) کرد اشاره کار محل از مسکن

 به زین حرفه ترک به لیتما زانیم ،شوند شتریب موارد

 .ابدییم شیافزا آن دنبال

 بر مؤثر عوامل گرید از زین یطیمح یسازمان عوامل

 جو مانند یعوامل. ندیآیم حساب به شغل رکت

 و کار ادیز حجم ،یساالرپزشک و سازمان نامناسب

 کار، طیمح و همکاران نقش کار، با پاداش تناسب عدم

 یابیارزش ط،یمح با فرد داشتن تناسب و یسازگار

 نیا از هاآن به نامناسب بازخورد و پرستاران نادرست

 زین یسازمان رفتار عوامل .(500 10) هستند عوامل دسته

 و ارهمک تیحما مثل یموضوعات که است یبعد دسته

باعث  آن کمبود که سازمان در زشیانگ سرپرست،

 که خانواده کار تعارض شود،یم یوربهرهکاهش 

یم خانواده و کار با مرتبط یتقاضاها تداخل باعث

 از ،رهیغ و یکار استرس ،یکار یزندگ تیفیک شود،

 به لیتما بر یادیز ریثأت که هستند بخش نیا مهم موارد

 1یل مطالعه در. (560 561 15) گذارندیم خدمت ترک

 بر تواندیم یرهبر که است شده گفته زین همکاران و

 با تواندیم و بگذارد ریتاث پرستاران خدمت ترک قصد

 ترک زانیم کاهش به مناسب کار طیمح کی جادیا

 .(91) کند کمک حرفه

 از تیرضا عوامل یهامجموعه ریز نیترمهم از

 مطالعات یبررس با که است یشغل تیرضا حرفه،

 دارد خدمت ترک با معکوس یارابطهکه  شد مشخص

 حرفه ترک به لیتما،  شغل از تیرضا شیافزا با و

 پنج ر،ییمتغ نیا یباال تیاهم لیدل به. ابدییم کاهش

ی بررس بود، شده انجام گرید یکشورها در که مطالعه

                                                                 
1- Lee 
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 عوامل از یکی یشغل تیرضا عدم زین هاآن در و شد

 شامل گرید عوامل. (94-590 4) بود خدمت ترک مهم

 به یدسترس زانیم ،یافتیدر حقوق زانیم ،یشغل تیامن

 کدام هر کاهش که است یشغل تعهد و یرفاه امکانات

یم حرفه ترک به لیتما شیافزا باعث رهایمتغ نیا از

 حقوق، زین( 0018) همکاران و هاگان مطالعه در. شود

 بودن تریطوالن با یتوجه قابل طور به ایمزا و دستمزد

 .(64) بودند مرتبط یفعل تیموقع در اشتغال

 است؛ حرفه تیماه با مرتبط عوامل، دسته نیآخر

 حرفه، به نسبت خانواده کم شناخت به دسته نیا در

 هاآن نامناسب گاهیجا و پرستاران به جامعه یمنف نگرش

زهیانگ از یهمگ که شود،یم اشاره یجمع یهارسانه در

 یاجتماع ریتصو. ندیآیم حساببه شغل ترک یها

 عوامل از( 0015) همکاران و لویعل مطالعه در پرستاران

 است شده انیب خدمت ترک در رگذاریتأث و یانهیزم

 ریز نیترمهم از یکی یشغل یفرسودگ نیهمچن. (93)

 یمثبت رابطه که شودیم محسوب دسته نیا یهامجموعه

 از ارجخ یهامطالعه در عامل نیا. دارد شغل ترک با

 نیب را یمثبت رابطه و بود ییباال تیاهم یدارا زین کشور

5 91) اندداده نشان خدمت ترک و یشغل یفرسودگ

 مطالعه نیا به مربوط یهاتیمحدود جمله از .(96-94

داده  یهاگاهیوجو به پاجست بودن محدود به توانیم

و  یبه زبان فارس شده منتشر مقاالت از دهاستفاو  یداخل

 ی زبانسیانگل یرانیو مقاالت ا نمود اشارهبا متن کامل 

 اند.قرار نگرفته یمورد بررس

 مانند یعوامل آمده، دستبه یهاافتهی بر بنا

 در، ددرآم زانیم و یشغل تیرضا ،یشغل یفرسودگ

. هستند مؤثر رانیا سالمت نظام پرستاران خدمت ترک

 یماد یهاتیحما به توجه با توانندیم رانیمد ن،یرابناب

 طیمح کی جادیا جمله از یپرستار پرسنل یمعنو و

 و همکاران نیب یمیصم یارابطه یبرقرار و دوستانه

 و هاآن ازین مورد امکانات کردن فراهم سرپرستان،

 کاهش منظوره ب یکار یهافتیش مناسب عیتوز

 جادیا ن،یهمچن و یشغل استرس و تنش و یفرسودگ

 با متناسب یهاپاداش و درست یابیارزش ستمیس کی

 کمک مهم گروه نیا خدمت ترک کاهش به عملکرد،

 .کنند

 مالحظات اخالقی
 یاخالق یهادستورالعمل تیرعا

 بودن مطالعه، کاربرد ندارد. یبا توجه به مرور

 منافع تضاد

نویسندگان این مقاله، تضاد منافع مرتبط با نتایج پژوهش 

 ندارند.

 یتشکر و قدردان

. نداردکاردبرد 
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Abstract: 

Background and Aim: Nurses turnover imposes heavy costs on health systems. There are 

several factors that increase their intention to leave their jobs. The aim of this study is to 

identify the factors affecting nurse’s turnover in Iran through a scoping review. 

Material and Methods: This study is a scoping review. Persian published papers were 

searched in Magiran databases.  After screening, 33 related articles were found which fulfill 

the inclusion criteria. Then, the factors affecting nurses' leaving in Iran were extracted. 

Results: By examining different studies, the factors affecting nurses' leaving were divided 

into six general categories: demographic factors, individual and family factors, environmental 

organizational factors, organizational behavior factors, job satisfaction factors, and factors 

related to the nature of the profession. 

Conclusion: The results of this study showed that the average tendency of nurse’s turnover is 

moderate and high. Factors such as burnout, job satisfaction, and income can be considered 

as important factors in the leaving job by nurses in Iran health care system.  

Keywords: Nurse, Personnel turnover, Iran 
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