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 چکيده
 همبستتگی این مطالعه با هدف تعیین ثر بر تمایل به ترک خدمت کارکنان است. ؤکیفیت زندگی کاری یکی از عوامل م سابقه و هدف:

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

کارکنان ستتادی مراکتز بهداشتت     یدر شهر تهران انجام شد. تمام 3394در سال  ،همبستگی -توصیفی یاین مطالعه :هامواد و روش

عبتارت بتود و    32ها یت  پرسشتنامه شتامل    شدند. ابزار گردآوری دادهمطالعه وارد  ،نفر( 381گانه شمیرانات، شرق و شمال تهران )سه

  .استفاده شد 43 ینسخه SPSSاز نرم افزار  ،هابرای تحلیل داده

بود. بین کیفیت زندگی کتاری   1از  0/3±9/4تمایل به ترک خدمت  یو نمره 1/0±7/4 ،کیفیت زندگی کاری یمیانگین نمره ها:يافته

گرایی، یکپارچگی (. قانون>r ،003/0P -36/0)مشاهده شد دار ی  همبستگی منفی معنی ،ابعاد آن با تمایل به ترک خدمت یو همه

 تری با تمایل به ترک کار داشتتند منفی قوی یرابطه ،های رشد و ارتقا، و پرداخت منصفانه و کافیو انسجام، وابستگی اجتماعی، فرصت

(003/0P<محیط کاری ایمن و بهداشتی نیز کمترین میزان همبستگی منفی را با تمایل به ترک کار داشت .). 

توانتد بتا بهبتود    ی  همبستگی معکوس بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک کار وجود داشت. مدیریت سازمان می: گيرینتيجه

هتای ستازمانی، شترایط کتار،     هتا و ختط مشتی   کیفیت زندگی کاری کارکنان از طریق افزایش رضایتمندی کارکنتان از سیاستت  سطح 

     .را کمتر کندان شحرفهو تمایل آنها به ترک کار  ،برابر و نظام حقوق و دستمزد عادالنه یهای رشد و ارتقافرصت
 

 یکارکنان بهداشت ،یشغل تیرضا ،یکار یزندگ تیفیک به ترک خدمت، لیتماواژگان کليدی: 

 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. 
 

 0مقدمه
ه یت ارا یاصتل  دیکل ،زهیمتعهد و با انگ سته،یوجود کارکنان شا

 باشتد یمت  یدرمان -یبهداشت یهادر سازمان تیفیخدمات با ک

 یانسان یهیبدانند که سرما دیآنها با رانیها و مد(. سازمان4،3)

 شتتر یها بسازمان تیسازمان است و موفق ییدارا نیترارزش با

بتته هتای متالی و فیزیکتتی مربتود باشتد،     از آنکته بته شتتاخ   

 یکارکنتان بستتگ   یشته یفکتر و اند  نظیرنامشهود  یهاییدارا

 یبرا یانسان یهیجذب و حفظ سرما ییتوانا ،نی(. بنابرا3دارد )

. حفتظ  شتود محستوب متی   داریپا یرقابت تیمز  ی ،هاسازمان

                                                 
 ،یگتروه بهداشتت عمتوم    ؛يدکتر احسان زارع   ل مکاتبات:وؤمس نويسنده*

؛ بلوار دانشتجو  ، اوین،تهران ،یبهشت دیشه یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک

 Zarei_1980@yahoo.comپست الکترونيك:  ؛09342399740تلفن: 

 یجتد  ینگرانت   ی ،کارکنان شاغل در بخش بهداشت و درمان

 اریبست تبعتات   ،افتراد  نیت ا یچرا که ترک خدمت از سو ،است

نظتام   تیت و در نها یستازمان  لکترد عم ای داشتته و بتر  نهیهزپر

 ،(. ترک خدمت کارکنان2) گذارد، تأثیر چشمگیری میسالمت

 یطت  ،در بخش بهداشت و درمان یتیریل مهم مدیاز مسا یکی

 (.4باشد )یم ریاخ یهاسال

 میمستتق  یهانهیخدمت کارکنان ماهر و متخص ، هز ترک

 یدرمتان  -یبهداشت یهاسازمان بر دوش یادیز میمستق ریو غ

شامل  ،ترک خدمت کارکنان میمستق ینهی. هزکندتحمیل می

از (. 1،2،4باشد )یم دیاستخدام و آموزش فرد جد ،یابیکارمند

توان می زیترک خدمت کارکنان ن میرمستقیغ هاینهیهزجمله 

فشتار بتر    ،یفرهنگ سازمان فیتضع ،یوجدان کار شاز کاهبه 

و از دستتت رفتتتن  یریادگیتت ینتتهیهز مانتتده،یکارکنتتان بتتاق
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 ،ادیت ز یشتلل  یهایی(. جابجا6)، اشاره کرد یاجتماع یسرمایه

ستتازمان بتته  یرستتانختتدمت یتوانتتد بتتر نحتتوهیمتت نیهمچنتت

 ریثأخدمات را تحت تت  تیفیو ک گذاشته یمنف ریثأت ،انیمشتر

 لیت بته مفهتوم قصتد و تما    ،به تترک ختدمت   لیقرار دهد. تما

اش تترک حرفته   ایت ترک ستازمان   ،یکارمند به ترک واحد کار

  یت کارکنتان،   یبه تترک ختدمت از ستو    لی(. تما7) باشدمی

استت   یاز تترک شتلل واقعت    یقتو  یکنندهینیبشیشاخ  پ

فرد از احتمتال   یذهن یابیبه ارز ،ترک خدمت تی. ن(9،8،2،3)

(. 6اشتاره دارد )   یت نزد ینتده یرفتن از سازمان در آ ایماندن 

جهت  ،به ترک خدمت لیثر بر تماؤعوامل م ییشناسا ن،یبنابرا

کته کارکنتان ختدمت ختود و ستازمان را تترک        یلیدال نییتع

 نیتتر از مهتم  یکت ی یکتار  یزندگ تیفیکنند، مهم است. کیم

کارکنتان بته تترک     لیت تما زانیت م یکننتده ینت یبشیعوامل پ

 دییت أرابطته متورد ت   نیت ا ،خدمت است که در مطالعات گذشته

 (.30،3،3قرار گرفته است )

 تیت فیتوانتد از ک یدهد که سازمان مینشان م یقبل مطالعات

در جهتت جتذب و حفتظ     یبهتر به عنوان اهرمت  یکار یزندگ

جتذاب و   طی(. وجتود محت  3استتفاده کنتد )   ،ارزش کارکنان با

و حفتظ کارکنتان    یجتذب و نگهتدار   یباال برا یزندگ تیفیک

کارکنتان  زمانی که (. 30،3است ) یو متخص  ضرور یاحرفه

 دایت به ستازمان پ  یشتریب یشان برآورده شود، دلبستگراتانتظا

توانتد  یمت  بته تترک ختدمت    لیت تماهمچنتین،  (. 3کننتد ) یم

 تیت فی(. ک7باشتد )  نییپتا  یکتار  یزنتدگ  تیت فیاز ک یشاخص

کند یاشاره م یکار یکارکنان از زندگ تیبه رضا یکار یزندگ

اش قترار  یکتار  یاحساس و ادراک شخ  از زنتدگ  یو بر مبنا

توان گفت کیفیتت زنتدگی   یم یکل فیتعر  ی. در (9،7دارد )

کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان ی  ستازمان از  

مطلوبیتت فیزیکتی و روانتی محتیط کتار و شترایط کتار ختود         

 (.  33)باشد می

 یدر دهته  Waltonابتدا توسط  یکار یزندگ تیفیمفهوم ک

 یکتار  یزنتدگ  تیفیکرد که ک شنهادیپ وی .شد نییتب 3970

 ،یشتود: پرداختت منصتفانه و کتاف    یم یبندطبقه ،طهیح 8در 

فرصتت   ،یانستان  یهاتیقابل یو سالم، توسعه منیکار ا طیمح

 ،یو انستتجام اجتمتتاع  یکپتتارچگیمتتداوم،  تیتترشتتد و امن

 یاجتمتتاع یو  وابستتتگ یزنتتدگ یکلتت یفضتتا ،یتتیگراقتتانون

(33،34  .) 

 یدربتاره  یپژوهشگران نشان داد مطالعتات انتدک   یجستجو

بته تترک ختدمت در     لیت و تما یکتار  یزنتدگ  تیفیک یرابطه

 زیانجام شده و مطالعات موجود ن رانیبخش بهداشت و درمان ا

 نیبت  یرابطته  ،در بخش درمان بوده استت. مصتدق راد   شتریب

به تترک ختدمت را در کارکنتان     لیبا تما یکار یزندگ تیفیک

( مطالعه کرده است. حستام و  32( و پرستاران )3) یانمارستیب

و  یکار یزندگ تیفیک یخود رابطه یدر مطالعهنیز همکاران 

پرستاران متورد مطالعته قترار     نیبه ترک خدمت را در ب لیتما

 نیبت  یهمبستتگ  نییبا هدف تعحاضر  ی(. مطالعه31اند )داده

کارکنتان   نیبه ترک خدمت در ب لیبا تما یکار یزندگ تیفیک

 دیشه یدر مراکز بهداشت وابسته به دانشگاه علوم پزشک شاغل

 .انجام شد ،در شهر تهران یبهشت
 

 هاو روش مواد
است کته   یهمبستگ -یفیتوص یمطالعه  یپژوهش حاضر 

 یدر شهر تهتران انجتام شتد. جامعته     3394در زمستان سال 

 یگانته مراکتز بهداشتت سته    یکارکنتان ستتاد   ،مورد مطالعته 

شترق و شتمال تهتران وابستته بته دانشتگاه علتوم         رانات،یشم

سته   نیت کارکنان شتاغل در ا  یتمام .بود یبهشت دیشه یپزشک

 انجام نشد.   یریگنمونه بنابراین،شدند و  واردمرکز در مطالعه 

 تیت فیک .ها از دو پرسشنامه استفاده شتد داده یگردآور یبرا

 .شتد  دهیسنجWalton (36،34 ) یبا پرسشنامه یکار یزندگ

بارهتا متورد استتفاده قترار گرفتته و       رانیت پرسشتنامه در ا  نیا

 نیت در ا یآن آمتاده بتود. اصتالحات مختصتر     یفارس یترجمه

، متناست   مطالعته متورد   طیمحت تا با صورت گرفت پرسشنامه 

 یعبتتارت دربتتاره  30. بختتش اول پرسشتتنامه شتتامل  گتتردد

 33شتامل   ،کارکنتان و بختش دوم   یشناستیجمع یرهایمتل

عتد  بُ 8بود کته در قالت     یکار یزندگ تیفیک یعبارت درباره

 3شتامل   "یپرداختت منصتفانه و کتاف   ". بعتد  رنتد یگیقرار مت 

عبتارت،   1شامل  "یو بهداشت منیا یکار طیمح"عبارت، بعد 

عبتارت، بعتد    1شتامل   "یانستان  یهتا تیت قابل یتوستعه " دبع

عبتارت، بعتد    2شتامل   "متداوم  تیت رشتد و امن  یهتا فرصت"

عبتتارت، بعتتد   2شتتامل  "یو انستتجام اجتمتتاع  یکپتتارچگی"

 "یزنتدگ  یکلت  یفضتا "عبتارت، بعتد    2شتامل   "ییگراقانون"

 "یکتار  یو زنتدگ  یاجتمتاع  یوابستتگ "عبارت و بعد  4شامل 

بته تترک    لیت تما زانیسنجش م به منظورعبارت بود.  2شامل 

و  Lee یلعته از سه عبارت استفاده شتد کته از مطا   زیخدمت ن

 .  (7) همکاران اخذ شده بود

 یانهیگز 1 اسیبر اساس مق ،به پرسشنامه یدهنمره ینحوه

 و ادیت ز 2متوستط،   3کتم،   4کم،  یلیخ 3بود ) کرتیل

1 تیت فیک یپرسشتنامه  ییایت ستنجش پا  ی(. بترا ادیز یلیخ 

کرونباخ  یاز آزمون آلفا ،به ترک خدمت لیو تما یکار یزندگ

ابتزار   یمطالعته بترا   نیکرونباخ در ا یآلفا  یاستفاده شد. ضر

 ،بته تترک ختدمت    لیت تما یو برا 94/0 ،یکار یزندگ تیفیک
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 قابل قبتول استت   7/0باالتر از   یکه ضرا ییاز آنجا .بود 72/0

 یکتاف  ییایت مطالعه از پا یهاداده یابزار گردآوربنابراین (، 37)

 3 نیب ،به ترک خدمت لیتما یبرابرخوردار بود. نمرات ممکن 

 یلت یخ لیت عنتوان تما  بته  4گرفت. نمرات کمتر از یقرار م 1و 

بته   10/3تتا   76/4 ن،ییپتا  لیت به عنتوان تما  71/4تا  4 ن،ییپا

بتاال و   لیت بته عنتوان تما   41/2تا  13/3متوسط،  لیعنوان تما

 (.  3) باال در نظر گرفته شد یلیخ لیبه عنوان تما 1تا  46/2

 نیو همچنت  یفیآمتار توصت   یهتا ها از روشداده لیتحل یبرا

در  رسونیپ یهمبستگ  یو ضر t-test ،ANOVA یهاآزمون

 یگتردآور  یاستتفاده شتد. بترا    43 ینستخه  SPSSنرم افزار 

 دیشتته یدانشتتگاه علتتوم پزشتتک یاز معاونتتت بهداشتتت ،هتتاداده

مجاز  زیمجوز الزم اخذ شد و کارکنان مراکز بهداشت ن یبهشت

 یدر مطالعه شرکت کننتد. پرسشتنامه   لیدر صورت تما ندبود

 یهتا در حفتظ داده  ه بودنمحرماناصل مطالعه بدون نام بود و 

 .  شد تیرعا ،یشخص

 

 هاافتهي
کردنتد.   لیمطالعه را تکم ینفر از کارکنان، پرسشنامه 381

 و ستال  8/38±3/8 ،شرکت کنندگان در مطالعه یسن نیانگیم

 22. بودند زن( نفر 334) درصد 60 و مرد( نفر 73) درصد 20

 زیدرصد ن 47و  هداشت یکارشناس یلتحصی مدرک ،افراد درصد

بودنتد. از نظتر نتو      پلمیت د ریو ز پلمید التیسطح تحص یدارا

 یدرصتد افتراد در رستته    16و  یاز افراد رسم یمیاستخدام، ن

 یهتا کردند. متوسط ستال یم تیفعال یدرمان -یبهداشت یشلل

 کنندگان شرکت( نفر 37) درصد 40 و سال3/33±0/7خدمت 

 بودند.   یتیریپست مد یاراد مطالعه در

 1/3از  یکتار  یزنتدگ  تیت فیک یهتا نمرات عبارت نیانگیم

)عبتارت   8/3ه شده توسط ستازمان( تتا   یارا یای: مزا3)عبارت 

 تیت فیابعتاد ک  نی( بود. در بت یسازمان فهیکار و وظ تی: اهم30

 یمربود به بعد توستعه  ینمره نیانگیم نیباالتر ،یکار یزندگ

مربود به  زین رهنم نیترنپایی و( 6/0±4/3) یانسان یهاتیقابل

نمترات   نیانگمی. بود( 7/0±7/3) یبعد پرداخت منصفانه و کاف

طور ه در نوسان بود. ب 61/2تا  33/3 نیب ،یکار یزندگ تیفیک

مطالعته   نیت در ا یکتار  یزنتدگ  تیت فیک ینمره نیانگیم ،یکل

 (. 3 جدول) بود 1 از 7/4±1/0

 بتا  کته  بود 9/4±0/3به ترک خدمت  لیتما ینمره نیانگیم

 71/4فوق باالتر از  یدر نظر گرفته شده، نمره اسمقی به توجه

 نیبته تترک ختدمت در بت     لیت تما زانیت م ،گتر یو به عبتارت د 

 دیشته  یکارکنان مراکز بهداشت وابسته به دانشگاه علوم پزشک

  زانیم ،درصد از کارکنان 36ود. تب "متوسط"د تدر ح یتبهشت

 
. ميانگين و انحراف معيار ابعاد کيفيت زندگي کاری کارکنان مراکز 0جدول 

 .0190بهداشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، 
 

 ابعاد کيفيت زندگي کاری ميانگين انحراف معيار

 پرداخت منصفانه و کافی 7/3 7/0

 محیط کاری ایمن و بهداشتی 8/4 7/0

 های انسانیقابلیت یتوسعه 4/3 6/0

 های رشد و امنیت مداومفرصت 3/4 7/0

 یکپارچگی و انسجام اجتماعی 9/4 7/0

 گراییقانون 7/4 8/0

 فضای کلی زندگی 9/4 8/0

 وابستگی اجتماعی و زندگی کاری 0/3 7/0

 کل 7/4 1/0

 
 

 ن،ییدرصتد پتا   47 ن،ییپا یلیبه ترک خدمت خود را خ لیتما

بتاال   یلت یدرصتد خ  30درصتد بتاال و    47درصد متوستط،   30

بته   لیت تما زانیت م یگانهسه یهاعبارت نیگزارش کردند. در ب

 یبته تترک واحتد فعلت     لیت تما ینمتره  نیانگیت ترک خدمت، م

بته   لیت مات و 8/4±3/3 یبه ترک سازمان فعل لیتما ،4/3±6/4

نشان داد که  دمنفری آزمون. بود 4/3±3/3 یفعل یترک حرفه

 لتمایت  و( 003/0P) بتوده دار یهتا معنت  نیانگیت م نیتفاوت ب

بته تترک ستازمان و     لیت از تما شتتر یب حرفه، کارکنان به ترک

 محل خدمتشان است.  یواحد فعل

بته تترک کتار بتر استاس       لیت تما ینمره نیانگیم یسهیمقا

به ترک  لیتما زانینشان داد که م یشناخت تیجمع یرهایمتل

( و بتا  >04/0P)بتوده  متفتاوت   ،التیخدمت بر حست  تحصت  

 زیت بته تترک ختدمت ن    لیتما زانیم الت،یتحص زانیم شیافزا

به ترک کتار بتر حست      لیتما ینمره نیانگیشود. میم شتریب

به ترک  لیتما به این ترتی  کهدار بود یمعن زیهل نأت تیوضع

(. >04/0P) بتود هتل  أاز افتراد مت  شتتر یمجردهتا ب  نیکار در ب

 یهتا به ترک خدمت بر حس  رستته  لیتما نیانگیم یسهیمقا

 داشتتت یداریاختتتالف معنتت از نظتتر آمتتاری،   زیتتن یشتتلل

(001/0P< )یادار یکارکنان شتاغل در رستته   به نحوی که- 

(. 4بتته تتترک کتتار داشتتتند )جتتدول   یشتتتریب لیتتتما ،یمتتال

 زیت بته تترک کتار و ستن افتراد ن      لیتما ینمره نیب یهمبستگ

 لیت نمترات تما  نیانگی(. م>r ،003/0P -49/0) دار بودیمعن

نتو    ،یتیریداشتتن پستت متد    ت،یبه ترک کار بر حس  جنس

 یاز نظتتر آمتتار ،ختتدمت یدرآمتتد و ستتابقه زانیتتاستتتخدام، م

 .   (4)جدول  نبود یداریمعن

بته   لیت و تما یکتار  یزنتدگ  تیت فیک نیب یهمبستگ لیتحل

دو  نیت ا نیبت را معکتوس   یهمبستتگ وجود یت   ترک خدمت 

 تیت فیبعتد ک  8. هتر  (>r ،003/0P -36/0)نشتان داد   ریمتل
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داشتتند.   یمنف یبه ترک خدمت رابطه لیبا تما ،یکار یزندگ

 ،یاجتمتتاع ی، وابستتتگو انستتجام یکپتتارچگی ،یتتیگراقتتانون

 یهمبستتگ  ،یو پرداختت منصتفانه و کتاف    شتد، ر یهتا فرصت

 طیبته تترک ختدمت داشتتند. محت      لیبا تما یتریمعکوس قو

را  یمنفت  یهمبستگ زانیم نیکمتر زین یو بهداشت منیا یکار

 (. 3به ترک خدمت داشت )جدول  لیبا تما

 

 
کارکنان مراکز بهداشت وابسته به  كيدموگراف یرهايبه ترک خدمت بر حسب متغ ليتما ینمره نيانگيم یسهيمقا  .0جدول 

 .0190 ي،بهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشک
 

 متغير ميانگين ±انحراف معيار تعداد نتيجه آزمون

t = 4/3  

p= 004/0  

 مجرد 3/3 8/0± 21
 وضعیت تاهل

 متاهل 7/4 0/3± 320

F = 7/4  

p= 04/0  

 زیر دیپلم 4/4 3/3± 40

 سطح سواد

 دیپلم 9/4 4/3± 30

 کاردانی 3/3 3/3± 31

 کارشناسی 8/4 9/0± 84

 کارشناسی ارشد 4/3 8/0± 42

 دکتری 4/3 9/0± 32

F = 1/3  

p= 001/0  

 فرهنگی -آموزشی 4/4 3/3± 6

 شللی یرسته
 مالی -اداری 3/3 0/3± 27

 درمانی -بهداشتی 9/4 9/0± 333

 خدماتی 3/4 3/3± 43

 
 

 

به ترک خدمت در کارکنان مراکز بهداشت وابسته به دانشگاه  ليو تما یکار يزندگ تيفيابعاد ک نيب يهمبستگ. 1جدول 

 .0190 ي،بهشت ديشه يعلوم پزشک
 

P-Value ابعاد کيفيت زندگي کاری ضريب همبستگي 

 پرداخت منصفانه و کافی - 42/0 003/0

 محیط کاری ایمن و بهداشتی - 40/0 007/0

 های انسانیقابلیت یتوسعه - 43/0 004/0

 های رشد و امنیت مداومفرصت - 47/0 003/0

 یکپارچگی و انسجام اجتماعی - 33/0 003/0

 گراییقانون - 34/0 003/0

 فضای کلی زندگی - 42/0 003/0

 وابستگی اجتماعی و زندگی کاری - 33/0 003/0

 کیفیت زندگی کاری )کل( - 36/0 003/0

 

 

  بحث
 یزنتدگ  تیت فیک نیب یهمبستگ یمطالعه با هدف بررس نیا

کارکنان مراکز بهداشتت   نیبه ترک خدمت در ب لیو تما یکار

انجتام   یبهشتت  دیشته  یگانه وابسته به دانشگاه علوم پزشکسه

بته تترک    لیت تما زانیت مطالعته، م  نیا یهاافتهیشد. بر اساس 

 نیب در رانیخدمت در حد متوسط بود. در مطالعات مشابه در ا

در  نی( و همچنت 38،32( و پرستتاران ) 3) یمارستانیکارکنان ب

به تترک ختدمت    لیاز تما یمشابه نتایج ،زین یمطالعات خارج

 به ترک حرفه  ،کارکنان لیتما نیشتری(. ب9گزارش شده است )

 
 یبه تترک واحتد کتار    لیبه ترک سازمان و تما لیو سپس تما

 یهتم حتاک   وانیو همکاران در تا Lee یشان بود. مطالعهیفعل

خود نسبت به تترک   یپرستاران به ترک حرفه شتریب لیاز تما

 (.7سازمان بود ) ای یواحد کار

به ترک خدمت  لیبا تما یطور منفه ب ،یکار یزندگ تیفیک

 زانیم شیکه با افزا یمعن اینه ب ،داشت یداریمعن یهمبستگ

. در ابتد ییکاهش مت  زیبه ترک خدمت ن لیتما ،یزندگ تیفیک

( و کارکنتتتان 31،9پرستتتتاران ) نیمطالعتتتات مشتتتابه در بتتت

گزارش شده است.  یمنف یهمبستگ نیچننیز ( 3) یمارستانیب
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 یکتار  یزنتدگ  تیت فیبهبتود ک  یبترا  ییهاروش دیها باسازمان

کنتد کته   یرابطه به وضوح مشخ  م نی. اابندیکارکنان خود ب

ل هستند. یارزش قا ،متعادل یکار یزندگ برایامروزه کارکنان 

کار را بهبتود و   طیکار و شرا طیمح دیارشد سازمان با تیریمد

و  گرفته رارق یارتقا دهد تا کارکنان احساس کنند مورد قدردان

 کنند.   دایبه سازمان و کار خود پ یشتریب یدلبستگ نیبنابرا

 یبتته تتترک کتتار همبستتتگ لیتتستتن کارکنتتان بتتا تما نیبتت

 نیشت یمطالعتات پ  یهتا افتته یوجود داشت کته بتا    یداریمعن

 شیرستد بتا افتزا   ی. به نظر م(39،31،30،4،3) باشدهمسو می

افراد در ستن  شده و افراد محدود  یبرا یشلل یهاسن، فرصت

دارنتد.   دیت جد طیبتا شترا  کمتتری   یریپتذ تطتابق  تیت قابل ،باال

بته ستازمان و    شتریب یوابستگ لیبه دل ،ترافراد مسن نیهمچن

کمتتر   ،یرو شیپت  یقبل از بازنشستتگ  ییبودن جابجا برنهیهز

 به ترک خدمت دارند.   لیتما

هتل  أاز افتراد مت  شیترک خدمت بت  یافراد مجرد برا لیتما

 ،Chang (4) و Hwangانجام شده توسط  یهابود. در مطالعه

Almalki ( و 30و همکاران )Lee ( ن9و همکاران )گتزارش   زی

 لیت تما ،هتل أشده است کته افتراد مجترد نستبت بته افتراد مت      

 ،هتل أرسد افراد متید. به نظر مرنترک خدمت دا برای یشتریب

کنند، یکه در قبال خانواده خود احساس م یتیولؤمس لیبه دل

شتلل ثابتت و     یت دارنتد و داشتتن    ییبه جابجتا  لیکمتر تما

تتتر استتت. امتتا افتتراد مجتترد کمتتتر  آنهتتا مهم یبتتراشتتخ  م

 نیبت  ییو بته هنگتام جابجتا    داشتته  یختانوادگ  یهاتیولؤمس

 .   ردیاش را در نظر بگخانواده یاعضا ستیالزم ن ،هاسازمان

به ترک خدمت  لیتما الت،یتحص زانیم شیبا افزا نیهمچن

 ،و همکاران Almalki یمطالعه جیکه با نتا ابدییم شیافزا زین

 یو مطالعته  (30عربستان ) هیاول یهاپرستاران مراقبت نیدر ب

Steinmetz   یکشتتورها یو همکتتاران در کارکنتتان بهداشتتت 

ستطح   شیرسد بتا افتزا  یدارد. به نظر م یهمخوان ،(2) ییاروپا

و اگتر   ابتد ییمت  شیافتزا  زیت انتظارات افتراد ن  زانیم ،التیتحص

 یکار طیشرا ایافراد استفاده کند  یهاییسازمان نتواند از توانا

تترک   لیت تما شیمنجر به افتزا  اورد،یفراهم ن شانیبرا یمناسب

 یافراد با مدارج علمت  نیکارکنان خواهد شد. ا یخدمت از سو

 ستانس یکه افراد با مدرک ل دهندیرا انجام م یباالتر همان کار

 ،آنهتا  یستطح بتاال   یازهاین نیو بنابرا ،دهندیانجام م پلمیو د

مطالعته مشتخ  شتد کته کارکنتان       نیارضا نخواهد شد. در ا

را به ترک خدمت دارند.  لیتما نیشتریب ،یمال -یادار یرسته

 یطهیحکه مشخ  شد  زین Chang و Hwang یدر مطالعه

بته تترک کتار از     لیدر تما کنندهنییاز عوامل تع یکی ت،یفعال

رستد عتدم   ی(. بته نظتر مت   4است ) یمارستانیکارکنان ب یسو

شان و عدم استتفاده کامتل از   یتخصص ینها در حوزهآ تیفعال

افراد موج  شده است تا آنهتا احستاس کننتد     نیا یهاییتوانا

داشتته   یبهتتر  جیتواند نتایم ،گرید یهاشان در سازمانتیفعال

افراد ممکن است اعتقاد داشته باشند در  نیا هباشند. ضمن آنک

 .  ابندییم یبهتر یشلل یهافرصت ،گرید یهاسازمان

و  یکپارچگی ،ییگراقانون ،یکار یزندگ تیفیابعاد ک نیب در

 ،یکتتار یو زنتتدگ یاجتمتتاع یوابستتتگ ،یانستتجام اجتمتتاع 

 ،یرشتتد و ارتقتتا، و پرداختتت منصتتفانه و کتتاف   یهتتافرصتتت

به تترک ختدمت داشتتند.     لیبا تما یتریقو یمنف یهمبستگ

و احتترام   ضیو بدون تبعت  به برخورد منصفانه ،ییگراعد قانونبُ

رود کته  یانتظار م نیبه حقوق افراد اشاره دارد و بنابرا زمانسا

به تترک ختدمت    لیاز کارکنان در تما یاریبس یعامل برا نیا

 امیت کارکنان دانشتگاه پ  نیدر ب یرسول یثر باشد. در مطالعهؤم

بته   لیت کننتده در تما نییتع یعامل ،عدالتکه نور مشخ  شد 

 زیت ن یاالومطالعته در مت    ی یهاافتهی(. 6ترک خدمت است )

بته تترک ختدمت     لیت ثر بتر تما ؤعامتل مت   نیترنشان داد مهم

 نیو همچنت  تیریمد یکاف یهاتیعدم حما ،یکارکنان بهداشت

با آنها بتوده استت    تیریمد یرمنصفانهیو غ رمحترمانهیرفتار غ

استت کته    یاز عتوامل  یکت ی یتیریمتد  یها(. بهبود مهارت40)

 سازمان شود.  در ییگراقانون تیتواند باعث بهبود وضعیم

کارکنتان بتا همکتاران و     یبه رابطته  ،و انسجام یکپارچگی 

 نیدر بت  Chang و Hwang یپتردازد. مطالعته  یمت  ،سرپرست

گتروه   یقتو  ریثأاز تت  یحتاک  یکره جنتوب  یمارستانیکارکنان ب

(.  در 4تترک ختدمت استت )    تیمنسجم و دوستانه بر ن یکار

 یکتته رابطتته و همکتتاران گتتزارش شتتد Surienty یمطالعتته

 یعتتامل ،ختتود شتتلل  یهتتایژگتتیبتتا کارکنتتان و و  تیریمتتد

(. 3بته تترک ختدمت کارکنتان استت )      لیکننده در تمانییتع

 یرا به عنوان عتامل  یسازمان یهاتیحما زیو همکاران ن یرسول

 ی(. نحتوه 6) ندترک خدمت کارکنان گزارش کرد تیثر در نؤم

در  یامل مهمت وع ،و دادن حق انتقاد به کارکنان برخورد، رفتار

 یفته یوظ ،نی. بنتابرا شتوند محسوب متی به ترک  لیتماکاهش 

خود در قبال کارکنان آگتاه   یهاتیولؤاست که از مس تیریمد

 نییت مهم در تب یعامل ،رابطه با سرپرست تیفیباشد، چرا که ک

 مطالعه بود.   نیبه ترک خدمت در ا لیتما

و  یرونتتیب یهتتااشتتاره بتته جنبتته ،یاجتمتتاع یعتتد وابستتتگبُ

 ،زیت و همکتاران ن  Almalki یعته شتلل دارد. در مطال  یوجهه

بته   لیت گتذار بتر تما  ریثأاز عوامل ت یکی ،شلل یرونیب یوجهه

ختود گتزارش    یدر مطالعته  زی(. مصدق راد ن30ترک کار بود )

تترک ختدمت    تیت ثر بتر ن ؤمت  یعتامل  ،یکرد که افتختار شتلل  

 جیکه کارکنان از نتا ی(. در صورت3است ) یمارستانیکارکنان ب
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داشتته باشتند و آن    تیجامعه رضتا  یخود برا یشلل و حرفه

 لیت تواند باعتث کتاهش تما  یباشد، م زیافتخارآم شانیشلل برا

 جتاد یکارکنان به ترک خدمت باشد. بهبود خدمات ستازمان و ا 

مثبتت   یوجهته  جتاد یتواند باعث ایجامعه م یمثبت برا جینتا

 کار کارکنان شود.   یبرا

 یاز عتوامل  زیت ن یشتلل  یرشد و ارتقا یهاوجود فرصت عدم

کارکنتان بته تترک     لیت بتا تما  یقتو  یمنفت  یبود که همبستگ

عوامتل   نیتراز مهم یکی یشلل شرفتیخدمت داشت. ارتقا و پ

در حتال   یدر کشتورها  یکارکنتان بهداشتت   زشیت ثر بتر انگ ؤم

و  نی(. در دو مطالعتته در چتت43توستتعه گتتزارش شتتده استتت )

مشخ  شد که عدم وجتود   ،یکارکنان بهداشت نیب در یماالو

بته تترک    لیت در تما یعامتل مهمت   ،رشتد و ارتقتاء   یهافرصت

 یهتا یاز ختط مشت   تی(. عدم رضتا 44،40خدمت بوده است )

 زیت تواند بر تترک شتلل ن  یافراد م یعادالنه یسازمان در ارتقا

 یهتا یتی به عنتوان دارا  دیکارکنان با نیباشد و بنابرا رگذاریثأت

. در واقت،،  رنتد یمورد توجه قرار گ ،در حال رشد سازمان یانانس

تتداوم   یبرا یعامل کارکنان، یاحرفه یو رشد و ارتقا یریادگی

در سازمان است. طبق انتظار، پرداختت   تیفیخدمات با که یارا

بته تترک ختدمت     لیت با تما یمنف یرابطه زین یمنصفانه و کاف

 شتت توان انتظار دایو در صورت بهبود نظام پرداخت، م هداشت

  یت . در ابتد یکتاهش   ،کارکنتان بته تترک ختدمت     لیکه تما

عامتل   ،یمتال  یهتا مشخ  شتد کته پتاداش    یمرور یمطالعه

در حتال   یکشتورها  یکارکنان بهداشت نیدر ب یمهم یشزیانگ

 نیو همکتاران در بت   Steinmetz ی(. مطالعه43توسعه است )

نشتان داد    یت سه کشور آلمان، هلنتد و بلژ  یکارکنان بهداشت

در شتلل   یکارکنان بته مانتدگار   لیتما ،دستمزد شیبا افزاکه 

 (.2شود )یم شتریخود ب

 تیت فیک نیبت  یمطالعه فقتط در متورد همبستتگ    نیا جینتا

کارکنتان   نیبه ترک خدمت در بت  لیتما زانیو م یکار یزندگ

 بودهشرق و شمال تهران  رانات،یسه مرکز بهداشت شم یستاد

در مراکز  یگریمطالعات د دیآن با یریپذمیتعم شیافزا یو برا

 رنقتاد کشتو   ریسا نیو همچن یخدمات بهداشت یه دهندهیارا

 ریتفست  ،یمطالعات مقطع تیماه لیعالوه، به دله انجام شود. ب

بته تترک    لیت و تما یکتار  یزنتدگ  تیفیک نیب یتیعل یرابطه

انجتام   ،یشتنهاد یمواجه است. راه حتل پ  تیبا محدود ،خدمت

بته تترک    لیت کتاهش در تما  زانیت م نیتی و تع یمطالعات طتول 

در  یکتار  یزنتدگ  تیت فیاقدامات بهبتود ک  یجهیخدمت در نت

 .استسازمان 

 

 یريگجهينت
معکتوس   یهمبستتگ   یت مشخ  شد کته   ،مطالعه نیدر ا

به ترک خدمت وجتود دارد.   لیو تما یکار یزندگ تیفیک نیب

منجتر بته    تیت در نها ،کارکنتان  یکتار  یزنتدگ  تیت فیبهبود ک

 نیبه ترک خدمت در بت  لیو کاهش تما یشلل تیرضا شیافزا

سازمان با بهبود ستطح   تیریشود مدیم شنهادیشود. پیآنها م

 یتمندیرضتا  شیافتزا  قیت کارکنان از طر یکار یگزند تیفیک

کتار،   طیشترا  ،یستازمان  یهایها و خط مشاستیکارکنان از س

حقتوق و دستتمزد    ستتم یبرابتر و س  یرشد و ارتقا یهافرصت

 رییشان را کمتر کند. تلآنها به ترک کار و حرفه لیتما ،عادالنه

، کارکنتان و  سییت ر نیبهبود ارتباطات بت  ،یتیریدر ساختار مد

انتقتادات و   انیت ب یفرصت برا جادیبه حقوق کارکنان، ا حتراما

 تیت فیسازمان در جامعه و بهبود ک یبهبود وجهه شنهادات،یپ

 شیتوانند باعث افزایهستند که م یاقدامات ،ه شدهیخدمات ارا

بته تترک    لیت کتاهش تما  ،جته یو در نت یکتار  یزنتدگ  تیفیک

 .   وندشخدمت 

 

 يو قدردان تشکر
 34032مصوب به شتماره   یقاتیحاصل طرح تحق ،مقاله نیا

 دیشته  یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو قاتیتحق یتهیدر کم

داننتد از  یبتر ختود الزم مت    ستندگان یباشتد کته نو  یم یبهشت

معاونتت   یو همکتار  ،ییدانشتجو  قتات یتحق یتته یکم تیحما

مراکز بهداشتت شتمال، شترق و     رانیو کارکنان و مد یبهداشت

 .ندینما یپژوهش تشکر و قدردان نیانجام ا در راناتیشم
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