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 .3گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکيده
سابقه و هدف :کیفیت زندگی کاری یکی از عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت کارکنان است .این مطالعه با هدف تعیین همبستتگی
بین کیفیت زندگی کاری با تمایل به ترک خدمت در بین کارکنان شاغل در مراکز بهداشت وابستته بته دانشتگاه علتوم پزشتکی شتهید
بهشتی در شهر تهران انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعهی توصیفی -همبستگی ،در سال  3394در شهر تهران انجام شد .تمامی کارکنان ستتادی مراکتز بهداشتت
سهگانه شمیرانات ،شرق و شمال تهران ( 381نفر) ،وارد مطالعه شدند .ابزار گردآوری دادهها یت
برای تحلیل دادهها ،از نرم افزار  SPSSنسخهی  43استفاده شد.

پرسشتنامه شتامل  32عبتارت بتود و

يافتهها :میانگین نمرهی کیفیت زندگی کاری 0/1±4/7 ،و نمرهی تمایل به ترک خدمت  3/0±4/9از  1بود .بین کیفیت زندگی کتاری
و همهی ابعاد آن با تمایل به ترک خدمت ،ی همبستگی منفی معنیدار مشاهده شد ( .)P<0/003 ،r -0/36قانونگرایی ،یکپارچگی
و انسجام ،وابستگی اجتماعی ،فرصتهای رشد و ارتقا ،و پرداخت منصفانه و کافی ،رابطهی منفی قویتری با تمایل به ترک کار داشتتند
( .) P<0/003محیط کاری ایمن و بهداشتی نیز کمترین میزان همبستگی منفی را با تمایل به ترک کار داشت.
نتيجهگيری :ی

همبستگی معکوس بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک کار وجود داشت .مدیریت سازمان میتوانتد بتا بهبتود

سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان از طریق افزایش رضایتمندی کارکنتان از سیاستتهتا و ختط مشتیهتای ستازمانی ،شترایط کتار،
فرصتهای رشد و ارتقای برابر و نظام حقوق و دستمزد عادالنه ،تمایل آنها به ترک کار و حرفهشان را کمتر کند.
واژگان کليدی :تمایل به ترک خدمت ،کیفیت زندگی کاری ،رضایت شغلی ،کارکنان بهداشتی
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Zarei G, Zarei E, Marzban S. The correlation between quality of working life and turnover intention: a study among
employees of health centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran. Pejouhandeh
2014;19(4):200-206.
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وجود کارکنان شایسته ،متعهد و با انگیزه ،کلید اصتلی ارایته
خدمات با کیفیت در سازمانهای بهداشتی -درمانی متیباشتد
( .)4،3سازمانها و مدیران آنها باید بدانند که سرمایهی انسانی
با ارزشترین دارایی سازمان است و موفقیت سازمانها بیشتتر
از آنکته بته شتتاخ هتای متالی و فیزیکتتی مربتود باشتد ،بتته
داراییهای نامشهود نظیر فکتر و اندیشتهی کارکنتان بستتگی
دارد ( .)3بنابراین ،توانایی جذب و حفظ سرمایهی انسانی برای
سازمانها ،ی مزیت رقابتی پایدار محستوب متیشتود .حفتظ

کارکنان شاغل در بخش بهداشت و درمان ،ی نگرانتی جتدی
است ،چرا که ترک خدمت از سوی ایتن افتراد ،تبعتات بستیار
پرهزینهای داشتته و بتر عملکترد ستازمانی و در نهایتت نظتام
سالمت ،تأثیر چشمگیری میگذارد ( .)2ترک خدمت کارکنان،
یکی از مسایل مهم مدیریتی در بخش بهداشت و درمان ،طتی
سالهای اخیر میباشد (.)4
ترک خدمت کارکنان ماهر و متخص  ،هزینههای مستتقیم
و غیر مستقیم زیادی بر دوش سازمانهای بهداشتی -درمتانی
تحمیل میکند .هزینهی مستقیم ترک خدمت کارکنان ،شامل
کارمندیابی ،استخدام و آموزش فرد جدید میباشد ( .)1،2،4از
جمله هزینههای غیرمستقیم ترک خدمت کارکنان نیز میتوان
به از کاهش وجدان کاری ،تضعیف فرهنگ سازمانی ،فشتار بتر
کارکنتتان بتتاقیمانتتده ،هزینتتهی ی تادگیری و از دستتت رفتتتن

شماره  ،2پیدرپی  ،300مهر و آبان 3393

کیفیت زندگی کاری با تمایل به تترک ختدمت را در کارکنتان
بیمارستانی ( )3و پرستاران ( )32مطالعه کرده است .حستام و
همکاران نیز در مطالعه ی خود رابطه ی کیفیت زندگی کاری و
تمایل به ترک خدمت را در بین پرستاران متورد مطالعته قترار
دادهاند ( .)31مطالعهی حاضر با هدف تعیین همبستتگی بتین
کیفیت زندگی کاری با تمایل به ترک خدمت در بین کارکنتان
شاغل در مراکز بهداشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی در شهر تهران ،انجام شد.

مواد و روشها
پژوهش حاضر ی مطالعه ی توصیفی -همبستگی است کته
در زمستان سال  3394در شهر تهتران انجتام شتد .جامعتهی
مورد مطالعته ،کارکنتان ستتادی مراکتز بهداشتت ستهگانتهی
شمیرانات ،شترق و شتمال تهتران وابستته بته دانشتگاه علتوم
پزشکی شهید بهشتی بود .تمامی کارکنان شتاغل در ایتن سته
مرکز در مطالعه وارد شدند و بنابراین ،نمونهگیری انجام نشد.
برای گردآوری دادهها از دو پرسشنامه استفاده شتد .کیفیتت
زندگی کاری با پرسشنامهی  )36،34( Waltonسنجیده شتد.
این پرسشتنامه در ایتران بارهتا متورد استتفاده قترار گرفتته و
ترجمهی فارسی آن آمتاده بتود .اصتالحات مختصتری در ایتن
پرسشنامه صورت گرفت تا با محتیط متورد مطالعته ،متناست
گتتردد .بختتش اول پرسشتتنامه شتتامل  30عبتتارت دربتتارهی
متلیرهای جمعیتشناسی کارکنتان و بختش دوم ،شتامل 33
عبارت دربارهی کیفیت زندگی کاری بود کته در قالت  8بُعتد
قرار متیگیرنتد .بعتد "پرداختت منصتفانه و کتافی" شتامل 3
عبارت ،بعد "محیط کاری ایمن و بهداشتی" شامل  1عبتارت،
بعد "توستعه ی قابلیتتهتای انستانی" شتامل  1عبتارت ،بعتد
"فرصتهتای رشتد و امنیتت متداوم" شتامل  2عبتارت ،بعتد
"یکپتتارچگی و انستتجام اجتمتتاعی" شتتامل  2عبتتارت ،بعتتد
"قانونگرایی" شتامل  2عبتارت ،بعتد "فضتای کلتی زنتدگی"
شامل  4عبارت و بعد "وابستتگی اجتمتاعی و زنتدگی کتاری"
شامل  2عبارت بود .به منظور سنجش میزان تمایتل بته تترک
خدمت نیز از سه عبارت استفاده شتد کته از مطالعتهی  Leeو
همکاران اخذ شده بود (.)7
نحوهی نمرهدهی به پرسشنامه ،بر اساس مقیاس  1گزینهای
لیکرت بود ( 3خیلی کم 4 ،کتم 3 ،متوستط 2 ،زیتاد و
 1خیلی زیاد) .بترای ستنجش پایتایی پرسشتنامهی کیفیتت
زندگی کاری و تمایل به ترک خدمت ،از آزمون آلفای کرونباخ
استفاده شد .ضری آلفای کرونباخ در این مطالعته بترای ابتزار
کیفیت زندگی کاری 0/94 ،و برای تمایتل بته تترک ختدمت،
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سرمایهی اجتماعی ،اشاره کرد ( .)6جابجاییهای شتللی زیتاد،
همچن تین م تیتوانتتد بتتر نحتتوهی ختتدمترستتانی ستتازمان بتته
مشتریان ،تأثیر منفی گذاشته و کیفیت خدمات را تحت تتأثیر
قرار دهد .تمایل به تترک ختدمت ،بته مفهتوم قصتد و تمایتل
کارمند به ترک واحد کاری ،ترک ستازمان یتا تترک حرفتهاش
میباشد ( .)7تمایل به تترک ختدمت از ستوی کارکنتان ،یت
شاخ پیشبینیکننده ی قتوی از تترک شتلل واقعتی استت
( .)9،8،2،3نیت ترک خدمت ،به ارزیابی ذهنی فرد از احتمتال
ماندن یا رفتن از سازمان در آینتدهی نزدیت اشتاره دارد (.)6
بنابراین ،شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به ترک خدمت ،جهت
تعیین دالیلی کته کارکنتان ختدمت ختود و ستازمان را تترک
میکنند ،مهم است .کیفیت زندگی کتاری یکتی از مهتمتترین
عوامل پیشبینتیکننتده ی میتزان تمایتل کارکنتان بته تترک
خدمت است که در مطالعات گذشته ،ایتن رابطته متورد تأییتد
قرار گرفته است (.)30،3،3
مطالعات قبلی نشان میدهد که سازمان میتوانتد از کیفیتت
زندگی کاری بهتر به عنوان اهرمتی در جهتت جتذب و حفتظ
کارکنان با ارزش ،استتفاده کنتد ( .)3وجتود محتیط جتذاب و
کیفیت زندگی باال برای جتذب و نگهتداری و حفتظ کارکنتان
حرفهای و متخص ضروری است ( .)30،3زمانی که کارکنتان
انتظاراتشان برآورده شود ،دلبستگی بیشتری به ستازمان پیتدا
میکننتد ( .)3همچنتین ،تمایتل بته تترک ختدمت متیتوانتد
شاخصی از کیفیتت زنتدگی کتاری پتایین باشتد ( .)7کیفیتت
زندگی کاری به رضایت کارکنان از زندگی کاری اشاره میکند
و بر مبنای احساس و ادراک شخ از زنتدگی کتاریاش قترار
دارد ( .)9،7در ی تعریف کلی میتوان گفت کیفیتت زنتدگی
کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان ی ستازمان از
مطلوبیتت فیزیکتی و روانتی محتیط کتار و شترایط کتار ختود
میباشد (.)33
مفهوم کیفیت زندگی کاری ابتدا توسط  Waltonدر دهتهی
 3970تبیین شد .وی پیشنهاد کرد که کیفیت زنتدگی کتاری
در  8حیطه ،طبقهبندی میشتود :پرداختت منصتفانه و کتافی،
محیط کار ایمن و سالم ،توسعهی قابلیتهای انستانی ،فرصتت
رشتتد و امنیتتت متتداوم ،یکپتتارچگی و انستتجام اجتمتتاعی،
قتتانونگرایتتی ،فضتتای کلتتی زنتتدگی و وابستتتگی اجتمتتاعی
(.)33،34
جستجوی پژوهشگران نشان داد مطالعتات انتدکی دربتاره ی
رابطهی کیفیت زنتدگی کتاری و تمایتل بته تترک ختدمت در
بخش بهداشت و درمان ایران انجام شده و مطالعات موجود نیز
بیشتر در بخش درمان بوده استت .مصتدق راد ،رابطتهی بتین

گلنساء زارعی و همکاران 403 /

 / 404دوماهنامه پژوهنده

 0/72بود .از آنجایی که ضرای باالتر از  0/7قابل قبتول استت
( ،)37بنابراین ابزار گردآوری دادههای مطالعه از پایتایی کتافی
برخوردار بود .نمرات ممکن برای تمایل به ترک خدمت ،بین 3
و  1قرار میگرفت .نمرات کمتر از  4بته عنتوان تمایتل خیلتی
پایین 4 ،تا  4/71به عنتوان تمایتل پتایین 4/76 ،تتا  3/10بته
عنوان تمایل متوسط 3/13 ،تا  2/41بته عنتوان تمایتل بتاال و
 2/46تا  1به عنوان تمایل خیلی باال در نظر گرفته شد (.)3
برای تحلیل دادهها از روشهتای آمتار توصتیفی و همچنتین
آزمونهای  ANOVA ،t-testو ضری همبستگی پیرسون در
نرم افزار  SPSSنستخه ی  43استتفاده شتد .بترای گتردآوری
دادههتتا ،از معاونتتت بهداشتتتی دانشتتگاه علتتوم پزشتتکی شتتهید
بهشتی مجوز الزم اخذ شد و کارکنان مراکز بهداشت نیز مجاز
بودند در صورت تمایل در مطالعه شرکت کننتد .پرسشتنامهی
مطالعه بدون نام بود و اصل محرمانه بودن در حفتظ دادههتای
شخصی ،رعایت شد.

يافتهها

جدول  .0ميانگين و انحراف معيار ابعاد کيفيت زندگي کاری کارکنان مراکز
بهداشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي.0190 ،
ابعاد کيفيت زندگي کاری

ميانگين

انحراف معيار

پرداخت منصفانه و کافی
محیط کاری ایمن و بهداشتی
توسعهی قابلیتهای انسانی
فرصتهای رشد و امنیت مداوم
یکپارچگی و انسجام اجتماعی
قانونگرایی
فضای کلی زندگی
وابستگی اجتماعی و زندگی کاری
کل

3/7
4/8
3/4
4/3
4/9
4/7
4/9
3/0
4/7

0/7
0/7
0/6
0/7
0/7
0/8
0/8
0/7
0/1

تمایل به ترک خدمت خود را خیلی پایین 47 ،درصتد پتایین،
 30درصد متوستط 47 ،درصتد بتاال و  30درصتد خیلتی بتاال
گزارش کردند .در بین عبارتهای سهگانهی میتزان تمایتل بته
ترک خدمت ،میتانگین نمترهی تمایتل بته تترک واحتد فعلتی
 ،4/6±3/4تمایل به ترک سازمان فعلی  4/8±3/3و تمایتل بته
ترک حرفهی فعلی  3/4±3/3بود .آزمون فریدمن نشان داد که
تفاوت بین میتانگینهتا معنتیدار بتوده ( )P0/003و تمایتل
کارکنان به ترک حرفه ،بیشتتر از تمایتل بته تترک ستازمان و
واحد فعلی محل خدمتشان است.
مقایسهی میانگین نمرهی تمایتل بته تترک کتار بتر استاس
متلیرهای جمعیت شناختی نشان داد که میزان تمایل به ترک
خدمت بر حست تحصتیالت ،متفتاوت بتوده ( )P<0/04و بتا
افزایش میزان تحصیالت ،میزان تمایل بته تترک ختدمت نیتز
بیشتر میشود .میانگین نمرهی تمایل به ترک کتار بتر حست
وضعیت تأهل نیز معنیدار بود به این ترتی که تمایل به ترک
کار در بین مجردهتا بیشتتر از افتراد متأهتل بتود (.)P<0/04
مقایسهی میانگین تمایل به ترک خدمت بر حس رستتههتای
شتتللی نیتتز از نظتتر آمتتاری ،اختتتالف معنتتیداری داشتتت
( )P<0/001به نحوی که کارکنان شتاغل در رستته ی اداری-
متتالی ،تمای تل بیشتتتری بتته تتترک کتتار داشتتتند (جتتدول .)4
همبستگی بین نمرهی تمایل بته تترک کتار و ستن افتراد نیتز
معنیدار بود ( .)P<0/003 ،r -0/49میانگین نمترات تمایتل
به ترک کار بر حس جنسیت ،داشتتن پستت متدیریتی ،نتو
استتتخدام ،میتزان درآمتتد و ستتابقهی ختتدمت ،از نظتتر آمتتاری
معنیداری نبود (جدول .)4
تحلیل همبستگی بین کیفیتت زنتدگی کتاری و تمایتل بته
ترک خدمت وجود یت همبستتگی معکتوس را بتین ایتن دو
متلیر نشتان داد ( .)P<0/003 ،r -0/36هتر  8بعتد کیفیتت
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 381نفر از کارکنان ،پرسشنامهی مطالعه را تکمیل کردنتد.
میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه 38/8±8/3 ،ستال و
 20درصد ( 73نفر) مرد و  60درصد ( 334نفر) زن بودند22 .
درصد افراد ،مدرک تحصیلی کارشناسی داشته و  47درصد نیز
دارای سطح تحصیالت دیپلم و زیر دیتپلم بودنتد .از نظتر نتو
استخدام ،نیمی از افراد رسمی و  16درصتد افتراد در رستتهی
شللی بهداشتی -درمانی فعالیت میکردند .متوسط ستالهتای
خدمت 33/3±7/0سال و  40درصد ( 37نفر) شرکت کنندگان
در مطالعه دارای پست مدیریتی بودند.
میانگین نمرات عبارتهتای کیفیتت زنتدگی کتاری از 3/1
(عبارت  :3مزایای ارایه شده توسط ستازمان) تتا ( 3/8عبتارت
 :30اهمیت کار و وظیفه سازمانی) بود .در بتین ابعتاد کیفیتت
زندگی کاری ،باالترین میانگین نمرهی مربود به بعد توستعهی
قابلیتهای انسانی ( )0/6±3/4و پایینترین نمره نیز مربود به
بعد پرداخت منصفانه و کافی ( )0/7±3/7بود .میانگین نمترات
کیفیت زندگی کاری ،بین  3/33تا  2/61در نوسان بود .به طور
کلی ،میانگین نمرهی کیفیتت زنتدگی کتاری در ایتن مطالعته
 0/1±4/7از  1بود (جدول .)3
میانگین نمرهی تمایل به ترک خدمت  4/9±3/0بود کته بتا
توجه به مقیاس در نظر گرفته شده ،نمرهی فوق باالتر از 4/71
و به عبتارت دیگتر ،میتزان تمایتل بته تترک ختدمت در بتین
کارکنان مراکز بهداشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شتهید
بهشتتی در حتد "متوسط" بتود 36 .درصد از کارکنان ،میزان
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زندگی کاری ،با تمایل به ترک خدمت رابطهی منفی داشتتند.
قتتانونگرایتتی ،یکپتتارچگی و انستتجام ،وابستتتگی اجتمتتاعی،
فرصتهتای رشتد ،و پرداختت منصتفانه و کتافی ،همبستتگی

معکوس قویتری با تمایل بته تترک ختدمت داشتتند .محتیط
کاری ایمن و بهداشتی نیز کمترین میزان همبستگی منفتی را
با تمایل به ترک خدمت داشت (جدول .)3

جدول  .0مقايسهی ميانگين نمرهی تمايل به ترک خدمت بر حسب متغيرهای دموگرافيك کارکنان مراکز بهداشت وابسته به
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي.0190 ،
انحراف معيار ±ميانگين

تعداد

نتيجه آزمون

وضعیت تاهل

مجرد
متاهل

3/3 ±0/8
4/7 ±3/0

21
320

t =3/4
p=0/004

سطح سواد

زیر دیپلم
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

4/4 ±3/3
4/9 ±3/4
3/3 ±3/3
4/8 ±0/9
3/4 ±0/8
3/4 ±0/9

40
30
31
84
42
32

F =4/7
p=0/04

رستهی شللی

آموزشی -فرهنگی
اداری -مالی
بهداشتی -درمانی
خدماتی

4/4 ±3/3
3/3 ±3/0
4/9 ±0/9
4/3 ±3/3

6
27
333
43

F =3/1
p=0/001

متغير

جدول  .1همبستگي بين ابعاد کيفيت زندگي کاری و تمايل به ترک خدمت در کارکنان مراکز بهداشت وابسته به دانشگاه
علوم پزشکي شهيد بهشتي.0190 ،
ابعاد کيفيت زندگي کاری

ضريب همبستگي

P-Value

پرداخت منصفانه و کافی
محیط کاری ایمن و بهداشتی
توسعهی قابلیتهای انسانی
فرصتهای رشد و امنیت مداوم
یکپارچگی و انسجام اجتماعی
قانونگرایی
فضای کلی زندگی
وابستگی اجتماعی و زندگی کاری
کیفیت زندگی کاری (کل)

- 0/42
- 0/40
- 0/43
- 0/47
- 0/33
- 0/34
- 0/42
- 0/33
- 0/36

0/003
0/007
0/004
0/003
0/003
0/003
0/003
0/003
0/003

این مطالعه با هدف بررسی همبستگی بین کیفیتت زنتدگی
کاری و تمایل به ترک خدمت در بین کارکنان مراکز بهداشتت
سهگانه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شتهید بهشتتی انجتام
شد .بر اساس یافتههای این مطالعته ،میتزان تمایتل بته تترک
خدمت در حد متوسط بود .در مطالعات مشابه در ایران در بین
کارکنان بیمارستانی ( )3و پرستتاران ( )38،32و همچنتین در
مطالعات خارجی نیز ،نتایج مشابهی از تمایل به تترک ختدمت
گزارش شده است ( .)9بیشترین تمایل کارکنان ،به ترک حرفه
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بحث

و سپس تمایل به ترک سازمان و تمایل به تترک واحتد کتاری
فعلیشان بود .مطالعهی  Leeو همکاران در تایوان هتم حتاکی
از تمایل بیشتر پرستاران به ترک حرفهی خود نسبت به تترک
واحد کاری یا سازمان بود (.)7
کیفیت زندگی کاری ،به طور منفی با تمایل به ترک خدمت
همبستگی معنیداری داشت ،به این معنی که با افزایش میزان
کیفیت زندگی ،تمایل به ترک خدمت نیز کاهش متییابتد .در
مطالعتتتات مشتتتابه در بت تین پرستتتتاران ( )31،9و کارکنتتتان
بیمارستانی ( )3نیز چنین همبستگی منفی گزارش شده است.

 / 402دوماهنامه پژوهنده

فعالیت آنها در حوزه ی تخصصیشان و عدم استتفاده کامتل از
تواناییهای این افراد موج شده است تا آنهتا احستاس کننتد
فعالیتشان در سازمانهای دیگر ،میتواند نتایج بهتتری داشتته
باشند .ضمن آنکه این افراد ممکن است اعتقاد داشته باشند در
سازمانهای دیگر ،فرصتهای شللی بهتری مییابند.
در بین ابعاد کیفیت زندگی کاری ،قانونگرایی ،یکپارچگی و
انستتجام اجتمتتاعی ،وابستتتگی اجتمتتاعی و زنتتدگی کتتاری،
فرصتتتهتتای رشتتد و ارتقتتا ،و پرداختتت منصتتفانه و کتتافی،
همبستگی منفی قویتری با تمایل به تترک ختدمت داشتتند.
بُعد قانونگرایی ،به برخورد منصفانه و بدون تبعتیض و احتترام
سازمان به حقوق افراد اشاره دارد و بنابراین انتظار میرود کته
این عامل برای بسیاری از کارکنان در تمایل به تترک ختدمت
مؤثر باشد .در مطالعهی رسولی در بین کارکنان دانشتگاه پیتام
نور مشخ شد که عدالت ،عاملی تعیینکننتده در تمایتل بته
ترک خدمت است ( .)6یافتههای ی مطالعته در متاالوی نیتز
نشان داد مهمترین عامتل متؤثر بتر تمایتل بته تترک ختدمت
کارکنان بهداشتی ،عدم حمایتهای کافی مدیریت و همچنتین
رفتار غیرمحترمانه و غیرمنصفانهی مدیریت با آنها بتوده استت
( .)40بهبود مهارتهای متدیریتی یکتی از عتواملی استت کته
میتواند باعث بهبود وضعیت قانونگرایی در سازمان شود.
یکپارچگی و انسجام ،به رابطته ی کارکنتان بتا همکتاران و
سرپرست ،متیپتردازد .مطالعتهی  Hwangو  Changدر بتین
کارکنان بیمارستانی کره جنتوبی حتاکی از تتأثیر قتوی گتروه
کاری منسجم و دوستانه بر نیت تترک ختدمت استت ( .)4در
مطالعتتهی  Surientyو همکتتاران گتتزارش شتتد کتته رابطتتهی
متتدیریت بتتا کارکنتتان و ویژگتتیهتتای ختتود شتتلل ،عتتاملی
تعیینکننده در تمایل بته تترک ختدمت کارکنتان استت (.)3
رسولی و همکاران نیز حمایتهای سازمانی را به عنوان عتاملی
مؤثر در نیت ترک خدمت کارکنان گزارش کردند ( .)6نحتوهی
برخورد ،رفتار و دادن حق انتقاد به کارکنان ،عوامل مهمتی در
کاهش تمایل به ترک محسوب متیشتوند .بنتابراین ،وظیفتهی
مدیریت است که از مسؤولیتهای خود در قبال کارکنان آگتاه
باشد ،چرا که کیفیت رابطه با سرپرست ،عاملی مهم در تبیتین
تمایل به ترک خدمت در این مطالعه بود.
بُعتتد وابستتتگی اجتمتتاعی ،اشتتاره بتته جنبتتههتتای بیرونتی و
وجههی شتلل دارد .در مطالعتهی  Almalkiو همکتاران نیتز،
وجهه ی بیرونی شلل ،یکی از عوامل تأثیرگتذار بتر تمایتل بته
ترک کار بود ( .)30مصدق راد نیز در مطالعتهی ختود گتزارش
کرد که افتختار شتللی ،عتاملی متؤثر بتر نیتت تترک ختدمت
کارکنان بیمارستانی است ( .)3در صورتی که کارکنان از نتایج
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سازمانها باید روشهایی بترای بهبتود کیفیتت زنتدگی کتاری
کارکنان خود بیابند .این رابطه به وضوح مشخ میکنتد کته
امروزه کارکنان برای زندگی کاری متعادل ،ارزش قایل هستند.
مدیریت ارشد سازمان باید محیط کار و شرایط کار را بهبتود و
ارتقا دهد تا کارکنان احساس کنند مورد قدردانی قرار گرفته و
بنابراین دلبستگی بیشتری به سازمان و کار خود پیدا کنند.
ب تین ستتن کارکنتتان بتتا تمای تل بتته تتترک کتتار همبستتتگی
معنیداری وجود داشت کته بتا یافتتههتای مطالعتات پیشتین
همسو میباشد ( .)39،31،30،4،3به نظر میرستد بتا افتزایش
سن ،فرصتهای شللی برای افراد محدود شده و افراد در ستن
باال ،قابلیتت تطتابقپتذیری کمتتری بتا شترایط جدیتد دارنتد.
همچنین افراد مسنتر ،به دلیل وابستگی بیشتر بته ستازمان و
هزینهبر بودن جابجایی قبل از بازنشستتگی پتیش روی ،کمتتر
تمایل به ترک خدمت دارند.
تمایل افراد مجرد برای ترک خدمت بتیش از افتراد متأهتل
بود .در مطالعههای انجام شده توسط  Hwangو ،)4( Chang
 Almalkiو همکاران ( )30و  Leeو همکاران ( )9نیز گتزارش
شده است کته افتراد مجترد نستبت بته افتراد متأهتل ،تمایتل
بیشتری برای ترک خدمت دارند .به نظر میرسد افراد متأهتل،
به دلیل مسؤولیتی که در قبال خانواده خود احساس میکنند،
کمتر تمایل به جابجتایی دارنتد و داشتتن یت شتلل ثابتت و
مشتتخ بتترای آنهتتا مهمتتتر استتت .امتتا افتتراد مجتترد کمتتتر
مسؤولیتهای ختانوادگی داشتته و بته هنگتام جابجتایی بتین
سازمانها ،الزم نیست اعضای خانوادهاش را در نظر بگیرد.
همچنین با افزایش میزان تحصیالت ،تمایل به ترک خدمت
نیز افزایش مییابد که با نتایج مطالعهی  Almalkiو همکاران،
در بین پرستاران مراقبتهای اولیه عربستان ( )30و مطالعتهی
 Steinmetzو همکتتاران در کارکنتتان بهداشتتتی کشتتورهای
اروپایی ( ،)2همخوانی دارد .به نظر میرسد بتا افتزایش ستطح
تحصیالت ،میزان انتظارات افتراد نیتز افتزایش متییابتد و اگتر
سازمان نتواند از تواناییهای افراد استفاده کند یا شرایط کاری
مناسبی برایشان فراهم نیاورد ،منجر به افتزایش تمایتل تترک
خدمت از سوی کارکنان خواهد شد .این افراد با مدارج علمتی
باالتر همان کاری را انجام میدهند که افراد با مدرک لیستانس
و دیپلم انجام میدهند ،و بنابراین نیازهای ستطح بتاالی آنهتا،
ارضا نخواهد شد .در این مطالعته مشتخ شتد کته کارکنتان
رسته ی اداری -مالی ،بیشترین تمایل را به ترک خدمت دارند.
در مطالعه ی  Hwangو  Changنیز مشخ شد که حیطهی
فعالیت ،یکی از عوامل تعیینکننده در تمایل بته تترک کتار از
سوی کارکنان بیمارستانی است ( .)4بته نظتر متیرستد عتدم
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انجام شود .به عالوه ،به دلیل ماهیت مطالعات مقطعی ،تفستیر
رابطه ی علیتی بین کیفیت زنتدگی کتاری و تمایتل بته تترک
خدمت ،با محدودیت مواجه است .راه حتل پیشتنهادی ،انجتام
مطالعات طتولی و تعیتین میتزان کتاهش در تمایتل بته تترک
خدمت در نتیجهی اقدامات بهبتود کیفیتت زنتدگی کتاری در
سازمان است.

نتيجهگيری
در این مطالعه ،مشخ شد کته یت همبستتگی معکتوس
بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک خدمت وجتود دارد.
بهبود کیفیتت زنتدگی کتاری کارکنتان ،در نهایتت منجتر بته
افزایش رضایت شللی و کاهش تمایل به ترک خدمت در بتین
آنها میشود .پیشنهاد میشود مدیریت سازمان با بهبود ستطح
کیفیت زندگی کاری کارکنان از طریتق افتزایش رضتایتمندی
کارکنان از سیاستها و خط مشیهای ستازمانی ،شترایط کتار،
فرصتهای رشد و ارتقای برابتر و سیستتم حقتوق و دستتمزد
عادالنه ،تمایل آنها به ترک کار و حرفهشان را کمتر کند .تلییر
در ساختار مدیریتی ،بهبود ارتباطات بتین ریتیس و کارکنتان،
احترام به حقوق کارکنان ،ایجاد فرصت برای بیتان انتقتادات و
پیشنهادات ،بهبود وجهه ی سازمان در جامعه و بهبود کیفیتت
خدمات ارایه شده ،اقداماتی هستند که میتوانند باعث افزایش
کیفیت زنتدگی کتاری و در نتیجته ،کتاهش تمایتل بته تترک
خدمت شوند.

تشکر و قدرداني
این مقاله ،حاصل طرح تحقیقاتی مصوب به شتماره 34032
در کمیتهی تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شتهید
بهشتی میباشتد کته نویستندگان بتر ختود الزم متیداننتد از
حمایت کمیتتهی تحقیقتات دانشتجویی ،و همکتاری معاونتت
بهداشتی و کارکنان و مدیران مراکز بهداشتت شتمال ،شترق و
شمیرانات در انجام این پژوهش تشکر و قدردانی نمایند.

REFERENCES
1. Mosadeghrad AM. Quality of working life: an antecedent to employee turnover intention. Int J Health Policy Manage
2013; 1(1): 43-50.
2. Hwang JI, Chang H. Work climate perception and turnover intention among Korean hospital staff. Int Nurs Rev
2009; 56(1): 73-80.
3. Surienty L, Ramayah T, Lo M-C, Tarmizi AN. Quality of work life and turnover intention: a partial least square
(PLS) approach. Soc Indic Res 2013; 1-16.
4. Steinmetz S, de Vries DH, Tijdens KG. Should I stay or should I go? The impact of working time and wages on
retention in the health workforce. Hum Resour Health 2014; 12(1): 23.

] [ Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir on 2022-07-05

شلل و حرفهی خود برای جامعه رضتایت داشتته باشتند و آن
شلل برایشان افتخارآمیز باشد ،میتواند باعتث کتاهش تمایتل
کارکنان به ترک خدمت باشد .بهبود خدمات ستازمان و ایجتاد
نتایج مثبت برای جامعه میتواند باعث ایجتاد وجهتهی مثبتت
برای کار کارکنان شود.
عدم وجود فرصتهای رشد و ارتقای شتللی نیتز از عتواملی
بود که همبستگی منفتی قتوی بتا تمایتل کارکنتان بته تترک
خدمت داشت .ارتقا و پیشرفت شللی یکی از مهمترین عوامتل
مؤثر بتر انگیتزش کارکنتان بهداشتتی در کشتورهای در حتال
توستتعه گتتزارش شتتده استتت ( .)43در دو مطالعتته در چ تین و
ماالوی در بین کارکنان بهداشتی ،مشخ شد که عدم وجتود
فرصتهای رشتد و ارتقتاء ،عامتل مهمتی در تمایتل بته تترک
خدمت بوده است ( .)44،40عدم رضتایت از ختط مشتیهتای
سازمان در ارتقای عادالنه ی افراد میتواند بر تترک شتلل نیتز
تأثیرگذار باشد و بنابراین کارکنان باید به عنتوان دارایتیهتای
انسانی در حال رشد سازمان ،مورد توجه قرار گیرنتد .در واقت،،
یادگیری و رشد و ارتقای حرفهای کارکنان ،عاملی برای تتداوم
ارایه خدمات با کیفیت در سازمان است .طبق انتظار ،پرداختت
منصفانه و کافی نیز رابطهی منفی با تمایتل بته تترک ختدمت
داشته و در صورت بهبود نظام پرداخت ،میتوان انتظار داشتت
که تمایل کارکنتان بته تترک ختدمت ،کتاهش یابتد .در یت
مطالعهی مروری مشخ شتد کته پتاداشهتای متالی ،عامتل
انگیزشی مهمی در بین کارکنان بهداشتی کشتورهای در حتال
توسعه است ( .)43مطالعهی  Steinmetzو همکتاران در بتین
کارکنان بهداشتی سه کشور آلمان ،هلنتد و بلژیت نشتان داد
که با افزایش دستمزد ،تمایل کارکنان بته مانتدگاری در شتلل
خود بیشتر میشود (.)2
نتایج این مطالعه فقتط در متورد همبستتگی بتین کیفیتت
زندگی کاری و میزان تمایل به ترک خدمت در بتین کارکنتان
ستادی سه مرکز بهداشت شمیرانات ،شرق و شمال تهران بوده
و برای افزایش تعمیمپذیری آن باید مطالعات دیگری در مراکز
ارایه دهندهی خدمات بهداشتی و همچنین سایر نقتاد کشتور
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