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چکیده
زمینه و هدف :ترک خدمت کارکنان ،عواقب و هزینههای مستقیم و غیرمستقیم فراوانی برای نظام سالمت در پی دارد و از این حیث،
بررسی و شناخت آن حاثز اهمیت میباشد .تمایل به ترک خدمت بهترین پیشبینیکننده برای ترک واقعی خدمت است .این مطالعه با
هدف تعیین عوامل سازمانی مرتبط با تمایل به ترک خدمت کارکنان بهداشتی درمانی بخش غیردولتی شاغل در مراکز خدمات جامع
سالمت مستقر در حاشیه شهر مشهد انجام شد.
روش بررسی :این پژوهش توصیفی -تحلیلی بر روی  323نفر از کارکنان در سال  1397-98انجام شد .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه
محققساخته بود که عالوه بر مشخصات دموگرافیک دارای سه بعد محیط کاری ،تقاضای کاری و حمایت اجتماعی بود .تجزیه و تحلیل
دادههای پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته ها :تمایل به ترک خدمت کارکنان حدود  64درصد بود .نمره میانگین ابعاد سازمانی مرتبط با تمایل به ترک خدمت شامل محیط
کاری ،تقاضای کاری و حمایت اجتماعی ،به ترتیب  38/49 ،39/92 ،45/95بود .تحلیل رگرسیون ترتیبی چندگانه نشان داد با افزایش یک
واحد در نمرات عوامل محیط کاری ،تقاضای کاری و حمایت اجتماعی به شرط ثابت بودن سایر متغیرها ،بخت ترک خدمت به ترتیب
 0/099 ،0/076و  0/125کاهش مییابد ).(P<0/001
بحث و نتیجهگیری :با توجه به باال بودن میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان ،وجود شرح وظایف روشن ،حقوق و مزایای مناسب با نوع
و حجم کار ،کاهش ابهام و تضاد نقش ،افزایش تنوع کاری ،افزایش اختیار ،وجود فرصت پیشرفت و سبک رهبری حمایتی ،میتواند منجر
به افزایش رضایت شغلی و کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان گردد.
کلمات کلیدی :نیروی انسانی ،مراکز خدمات جامع سالمت ،تمایل به ترک خدمت
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تلفن:

جواد مقری و همکاران

مقدمه
هر سازمانی برای نیل به اهداف خویش به منابع مالی،

بخشهای مراقبت سالمت به نیروی انسانی از اهمیت ویژهای

فیزیکی و انسانی نیاز دارد .از بین این منابع ،سازمانها بدون

برخوردار است Wi l son .در مطالعه خود به این نتیجه

منابع انسانی نهتنها مفهومی ندارند ،بلکه اداره آنها نیز میسر

رسید که کیفیت نظارت ،سطح صالحیت انجام کار ،تشخیص

نخواهد بود .در سازمانهای خدماتی ،نقش منابع انسانی

برای انجام کار ،فرصتهای پیشرفت ،خودمختاری ،احساس

نسبت به منابع مالی و فیزیکی با اهمیتتر است؛ زیرا منابع

موفقیت ارزشمند ،ارتباطات و پشتیبانی از مدیر با میزان

انسانی با مهارت خود ،سایر دادهها را به خدمات قابل ارائه به

تمایل به ترک خدمت کارکنان سالمت شاغل در بیمارستان

مشتریان تبدیل میکنند ).(1

ارتباط معنیداری دارد ) .(8یافتههای مطالعه  Rocheو

در بین سازمانهای خدماتی ،سازمانهای ارائه دهنده

همکاران نشان داد یکی از علل اصلی قصد پرستاران به ترک

خدمات بهداشتی درمانی به تعداد و ترکیب مناسب کارکنان

خدمت ،نقش مدیران پرستاری در واحدهای پرستاری است

بسیار وابسته میباشند و این سازمانها در مجموع قریب به

و در نهایت نویسندگان چنین نتیجه گیری میکنند که

 75درصد هزینههای بخش سالمت را به خود اختصاص می-

ویژگیهای رهبری با رضایت شغلی بیشتر ،کاهش تمایل به

دهند .نیروی انسانی بخش سالمت بیش از پیش بهعنوان یک

ترک خدمت و بهبود پیامدهای بیمار ارتباط دارد ) .(9نرخ-

عامل کلیدی در تقویت مداخالت بخش سالمت بهمنظور

های باالی ترک خدمت و دورههای اشتغال کوتاهمدت

تحقق اهداف نظام سالمت شناخته شده است .از اینرو در

کارکنان بخش سالمت همچون سایر سازمانها ،هزینههای

اکثر نظامهای سالمت در سراسر دنیا ،توجه به موضوع

زیادی به سازمانهای بهداشتی تحمیل میکند ).(10,11

مدیریت منابع انسانی رو به افزایش است ) .(2سازمانها و

ترک خدمت پرستاران ضررهای مالی زیادی مانند کاهش

مدیران منابع انسانی همواره از این مساله که سرمایه انسانی

بهرهوری و از دستدادن سرمایه انسانی و هزینهای بالغ بر

خود را از دست بدهند بیم دارند ،زیرا هزینه زیادی صرف

 1/3برابر حقوق سالیانه یک پرستار یا بیش از  5درصد بودجه

بهکارگیری ،آموزش ،تربیت و آمادهسازی کارکنان خود

بیمارستان بههمراه دارد .لذا باتوجهبه هزینههای مالی انسانی

نمودهاند) .(3ازاینرو موضوع تمایل به ترک خدمت کارکنان

ترک خدمت کارکنان حوزه سالمت در سازمانهای بهداشتی،

به یکی از موضوعات مهم حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیل

پیشبینی آن قبل از وقوع بهمنظور جلوگیری از ترک محل

شده است ).(4

خدمت ،بسیار مهم بهنظر میرسد ).(12

ترک خدمت کارکنان ،عواقب و هزینههای مستقیم و

از طرفی بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت در حوزه

غیرمستقیم فراوانی برای نظام سالمت در پی دارد و بهعنوان

بهداشت و با واگذاری مراکز بهداشتی درمانی حاشیه شهرها

یک مشکل در ارائه مراقبتهای بهداشتی درمانی و دسترسی

به بخش غیردولتی ،گروهی از کارکنان بهصورت شرکتی در

به خدمات شناخته میشود ) .(5,6سازمانها بهمنظور کاهش

مرکز بهداشتی درمانی بهکارگیری شدند که خروج از خدمت

میزان ترک خدمت در میان کارمندان ،باید دالیل و عوامل

این دسته از کارکنان بهدلیل عدم وابستگی آنها به سازمان

اصلی آن را شناسایی کنند ) .(7موضوع ترک خدمت کارکنان

نسبت به سایر کارکنان (رسمی ،پیمانی و قراردادی) سهلتر

در سازمانهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی با توجه

و بیشتر است .مشاهدات حاکی از آن است که ترک خدمت

به تقاضای روبهرشد مراقبتهای بهداشتی درمانی و نیاز

در مراکز خدمات جامع سالمت حاشیه شهرها ممکن است
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عوامل سازمانی مرتبط با تمایل به ترک خدمت کارکنان بهداشتی درمانی

بیشتر بهدلیل محیط نامناسب ،فاصله ،مشکالت تردد و غیره

پژوهش درنظر گرفته شد .معیار خروج نیز عدم تمایل به

رخ دهد و این باعث تحمیل هزینههایی بر سازمانهای مرتبط

ادامه همکاری در حین مطالعه بود.

با سالمت میشود .باتوجهبه هزینهها و زمانی که صرف

ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه محققساخته بود که

استخدام این منابع انسانی میشود؛ ضروری است تا دالیل

براساس نتایج یک مطالعه نظاممند ) (14طراحی گردید.

ترک خدمت در این بخشها شناسایی و در جهت کاهش

قسمت اول پرسشنامه مربوط به اطالعات دموگرافیکی و

مشکالت مربوط به ترک خدمت ،استراتژیهای الزم صورت

قسمت دوم مربوط به عوامل سازمانی مرتبط با تمایل به ترک

گیرد .این مطالعه با هدف تعیین عوامل سازمانی مرتبط با

خدمت کارکنان شامل عوامل محیط کاری ،تقاضای کاری و

تمایل به ترک خدمت کارکنان بهداشتی درمانی بخش غیر-

حمایت اجتماعی بود .محیط کاری شامل ساختار سازمانی و

دولتی شاغل در مراکز خدمات جامع سالمت مستقر در

تعیینکنندههای مالی؛ تقاضای کاری شامل محتوای کار،

حاشیه شهر مشهد انجام شد.

حجم کار ،ابهام و تضاد نقش ،تنوع کاری ،اختیار و آزادی
عمل ،فرصت پیشرفت و حمایت اجتماعی شامل حمایت

روش کار

سرپرست ،شیوه رهبری ،اعتماد ،مشارکت در تصمیمگیری

این مطالعه توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی طی

بود .عوامل سازمانی در قالب  47سؤال با مقیاس رتبهای و

شهریور  1398تا شهریور  1399انجام شد .جامعه آماری این

در مقیاس لیکرت  5نمرهای تهیه شد .کمترین مقدار عددی

مطالعه ،کارکنان بهداشتی درمانی بخش غیردولتی شاغل در

 1و بیشترین مقدار عدد  5درنظر گرفته شد .سؤاالت  1تا

مراکز بهداشت شماره یک ،دو ،سه و پنج مشهد بودند.

 18با حداقل نمره  18و حداکثر نمره  90مربوط به بعد

براساس بررسیهای بهعمل آمده از اداره برنامهریزی نیروی

محیط کاری ،سؤاالت  19تا  32با حداقل نمره  14و حداکثر

انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،تعداد نیروی شاغل

نمره  70مربوط به بعد تقاضای کاری و سؤاالت  33تا  46با

بخش غیردولتی مراکز فوق  1001نفر بود .باتوجهبه عدم

حداقل نمره  14و حداکثر نمره  70مربوط به بعد بین فردی

وجود اطالعات درخصوص میزان تمایل به ترک خدمت

بود .قابل ذکر است در سؤال  47این پرسشنامه (تمایل به

کارکنان در بخش غیردولتی ،حجم نمونه برای جامعه محدود

ترک خدمت) که با طیف لیکرت  5نمرهای سنجیده میشد،

فوق بر اساس فرمول یامان ) (13که در زیر آمده است و با

نمره باالتر به مفهوم تمایل بیشتر به ترک خدمت بود.

لحاظ نمودن خطای  )α( ،0/05و حجم جامعه آماری
 (N) 1001برابر 286نفر تعیین شد؛ با درنظر گرفتن احتمال

روایی محتوا مبتنی بر نسبت روایی محتوا ( )CVRو
شاخص روایی محتوا (  )CVIو پایایی درونی با استفاده از

عدم تکمیل مناسب برخی پرسشنامهها ،حجم نمونه نهایی

ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد.جهت تعیین روایی محتوا،

 323لحاظ شد که این تعداد با استفاده از نمونهگیری

 8نفر از متخصصین رشته مدیریت خدمات بهداشتی انتخاب

طبقهای تصادفی با تخصیص متناسب براساس رشته شغلی

شدند .پس از بررسی نظرات ایشان ،نمره روایی 0/885

جمعآوری گردید.

تعیین شد .مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل سازمانی
 0/837بهدست آمد که حاکی از پایایی پرسشنامه است.

معیار ورود ،نوع استخدام افراد شاغل در مراکز خدمات

تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از آمار توصیفی

جامع سالمت (شرکتی بودن) ،و تمایل افراد به شرکت در

( فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی
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(رگرسیون ترتیبی تک متغیره و چند متغیره) و با کمک نرم-
افزار آماری  SPSSنسخه  21در سطح معنیداری 0/05

یافتهها
میانگین سنی افراد  32/4±4/89سال و میانگین سابقه
کار ایشان  5/54±3/26سال بود .سایر مشخصات جمعیت

انجام شد.

شناختی در جدول ( )1آمده است.
جدول  :1تحلیل جمعیتشناختی پاسخدهندگان
نام متغیر
جنسیت

تأهل

تحصیالت

عنوان شغل

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

85

26

زن

238

74

جمع

323

100

تاهل

84

26

مجرد

239

74

جمع

323

100

فوقدیپلم و پایینتر

28

9

لیسانس

240

74

فوقلیسانس

35

11

دکترا و باالتر

20

6

جمع

323

100

پزشک

21

7

روانشناس

23

7

کارشناس مراقبت سالمت

178

55

کاردان مراقبت سالمت

12

4

کارشناس تغذیه

11

3

پذیرش

11

3

آزمایشگاه

9

3

پرستار

12

4

کارشناس بهداشت محیط

39

12

کارشناس بهداشت حرفهای

7

2

جمع

323

100

همانطورکه در جدول ( )1مشاهده میشود ،افراد 30
سال و کمتر  134نفر ( 42درصد) بیشترین و افراد باالتر از

 178نفر ( 55درصد) و کمترین میزان مربوط به رشته شغلی
بهداشت حرفهای  7نفر ( 2درصد) بود.

 34سال  79نفر ( 24درصد) کمترین گروه سنی جمعیت

از کل نمونههای شرکتکننده در مطالعه 205 ،نفر

موردمطالعه را تشکیل میدادند .ازنظر مدرکتحصیلی بیشتر

معادل  64درصد موافق ترک خدمت 49 ،نفر معادل 15

افراد ( 74درصد) دارای مدرکتحصیلی لیسانس بودند.

درصد ممتنع و  69نفر معادل  21درصد مخالف با ترک

بیشترین رشته شغلی ،مربوط به کارشناس مراقبت سالمت
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عوامل سازمانی مرتبط با تمایل به ترک خدمت کارکنان بهداشتی درمانی

خدمت بودند .نمره ابعاد سازمانی مرتبط با تمایل به ترک
خدمت در جدول ( )2آورده شده است.
جدول  :2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

محیط کاری
تقاضای کاری
حمایت اجتماعی

323
323
323

45/95
39/92
38/49

9/64
8/01
9/42

22
19
18

79
69
64

برای این منظور در ابتدا مدل تکمتغیره (با یک متغیر

( .)P<0/05براساس نتایج مدل رگرسیونی تکمتغیره افزایش

مستقل) با متغیر پاسخ تمایل به ترک خدمت به دادهها برازش

یک واحد در نمره محیط کاری سبب کاهش  0/87برابری

دادهشد و در مرحله بعد متغیرهای مستقل با P-Val ue

بخت ترک خدمت شد یا بهعبارتی بخت ترک خدمت ایشان

کمتر از  0/2وارد مدل چندگانه ( )Mul t i pl eشدند.

 0/13کاهش یافت ( .)P<0/001با افزایش یک نمره در

همانطور که در جدول ( )3مشاهده میشود ،باتوجهبه نتایج

تقاضای کاری نیز بخت ترک خدمت  0/16کاهش یافت

مدل رگرسیون ترتیبی تکمتغیره هرچند افزایش سابقهکاری

( .)P<0/001همچنین افزایش یک واحد در نمره بعد حمایت

سبب کاهش تمایل به ترک خدمت میشود اما این کاهش از

اجتماعی سبب میشود که بخت وی جهت ترک خدمت 0/84

لحاظ آماری معنادار نیست ( .)p=0/21براساس نتایج مدل

برابر شود و بهعبارتی  0/16کاهش مییابد (.)P<0/001

مذکور ،با افزایش یکسال به سن افراد ،بخت ترک خدمت

با توجه به نتایج مدل رگرسیون تکمتغیره ترتیبی در

 0/05کاهش مییابد .همچنین براساس نتایج مدل رگرسیون

جدول ( )3متغیرهای سن ،تحصیالت ،محیط کاری ،تقاضای

تکمتغیره ترتیبی متغیرهای جنسیت ،تأهل ،تحصیالت و نوع

کاری و حمایت اجتماعی که دارای  P-Val ueکمتر از 0/2

شغل ،دارای اثر معنیدار در بخت بر ترک خدمت نبودند

بودند ،وارد مدل رگرسیون ترتیبی چندگانه شدند.

جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون ترتیبی تکمتغیره میزان تمایل به ترک خدمت
متغیر
سن

تأهل

تحصیالت

رشته شغلی

ضریب رگرسیونی

درصد برای نسبت بخت

-0/050

0/022

-0/041

0/033

0/959

0/293

0/2542

1/341

0

-

1

-

مجرد
متأهل (مرجع)

-0/144
0

0/251
-

0/866
1

1/42 -0/53
-

0/566

دیپلم

-0/014

0/561

0/987

2/962 -0/329

0/981

لیسانس
فوقلیسانس

0/781
0/350

0/449
0/540

2/184
1/419

5/267- 0/906
4/088- 0/492

0/082
0/517

دکترا و باالتر (مرجع)

0

-

1

-

-

پزشک ،روانشناس و...

0/142

0/256

1/153

1/905- 0/698

0/578

سایر مشاغل (مرجع)

0

-

1

-

-

سابقه کار
جنسیت

ضریب رگرسیونی

خطای استاندارد

نسبت بخت

فاصله اطمینان 95

p-value

زن
مرد (مرجع)

فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی ،دوره  ،24شماره  ،80زمستان 1400

0/951

0/993-0/911

0/022

1/024-0/899

0/210

2/21 -0/81

0/249
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ضریب رگرسیونی

متغیر

خطای استاندارد
ضریب رگرسیونی

نسبت بخت

فاصله اطمینان 95
درصد برای نسبت بخت

p-value

محیط کاری

-0/141

0/017

0/869

0/ 898-0/840

>0/001

تقاضای کاری

-0/180

0/022

0/836

0/872 -0/801

>0/001

حمایت اجتماعی

-0/177

0/019

0/838

0/871-0/807

>0/001

باتوجهبه جدول ( )4مشاهده میشود که وقتی همهی

( .)P<0/001همچنین فردی که نسبت به فرد دیگر دارای

عوامل سازمانی به همراه سن و تحصیالت وارد معادله

یک واحد بیشتر در نمره تقاضای کاری باشد ،دارای بخت

رگرسیون ترتیبی شد ،سن تأثیر معناداری بر ترک خدمت

 0/899برابری ترک خدمت ،بهشرط ثابتبودن سایر متغیرها

نداشت ( .)P=0/545باتوجهبه یافتههای جدول ( ،)3با افزایش

است و بهعبارتی بخت ترک خدمت وی به مقدار 0/101

یک واحد در نمره محیط کاری بهشرط ثابتبودن سایر

کاهش مییابد (.)P<0/001

متغیرها ،بخت ترک خدمت به مقدار  0/077کاهش مییابد
جدول  :4نتایج تحلیل رگرسیون ترتیبی چندگانه میزان تمایل به ترک خدمت
خطای استاندارد ضریب

نسبت

فاصله اطمینان 95

رگرسیونی

بخت

درصد نسبت بخت

-0/019

0/031

0/981

1/044 -0/922

0/545

دیپلم
لیسانس
فوقلیسانس

-0/074
0/295
-0/079

0/72
0/611
0/709

0/959
1/198
0/803

3/856 -0/238
3/624- 0/396
3/061- 0/211

0/953
0/749
0/748

دکترا و باالتر

0

1

-

-

محیط کاری

-0/079

0/020

0/924

0/ 962-0/888

>0/001

تقاضای کاری

-0/105

0/025

0/901

0/946 -0/858

>0/001

حمایت اجتماعی

-0/133

0/021

0/875

0/913-0/840

>0/001

متغیر

ضریب رگرسیونی

سن

تحصیالت

p-value

در نهایت با افزایش یک واحد در نمره حمایت اجتماعی

میزان تمایل به ترک خدمت و بهتبع آن میزان ترک

بهشرط ثابتبودن سایر متغیرها ،بخت ترک خدمت به مقدار

خدمت کارکنان سالمت ،نگرانیها درباره تاثیر این پدیده بر

 0/12کاهش مییابد (.)P<0/001

روی کیفیت و تداوم ارائه خدمات سالمت را در تعدادی زیادی
از کشورها افزایش داده است ) .(14تمایل به ترک خدمت در

بحث

بین کارکنان مورد مطالعه  64درصد بود Fl i nkman .و

این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با تمایل به ترک

همکاران در مطالعه خود گزارش کردند که بین  4تا 54درصد

خدمت کارکنان بهداشتی درمانی بخش غیردولتی شاغل در

پرستاران تمایل به ترک حرفه دارند ) .(15نتایج مطالعه

مراکز خدمات جامع سالمت مستقر در حاشیه شهر مشهد

 Hei nenو همکاران که به بررسی ترک خدمت پرستاران در

انجام شد.

ده کشور اروپایی پرداختند ،نشان داد که میزان ترک خدمت
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عوامل سازمانی مرتبط با تمایل به ترک خدمت کارکنان بهداشتی درمانی

نزدیک به  9درصد بوده است .در پژوهش حسینی

سنگین ،زمان نامناسب برای انجام کار و تقاضاهای متناقض

اسفیدارجانی و همکاران میانگین نمره پیشبینی ترک خدمت

تعریف میشود ) .(19داشتن تقاضای کاری مناسب میتواند

که دامنه تغییرات آن بین  12تا  60میباشد36/21 ±4/38 ،

بهدلیل کمبود نیرو و افزایش سن نیروی کار دشوار باشد .اما

بهدست آمد.(16).

باید به این نکته نیز توجه داشت که تقاضای کاری نامتناسب

محیطهای کاری که دسترسی به اطالعات ،منابع،

میتواند به کیفیت خدمات ارائهشده آسیب وارد کند ).(20

پشتیبانی و فرصتهای یادگیری و توسعه را فراهم میکنند،

بنابراین باید برای جلوگیری از اثرات منفی تقاضای کاری

ساختارهای توانمندی هستند که قدرت کارکنان را برای انجام

نامتناسب اقداماتی از جمله کنترل شغل و استفاده از

کار در یک سازمان افزایش میدهند و باعث کاهش ترک شغل

حمایتهای اجتماعی انجام داد ) .(21,22نتایج مطالعه

میگردند ) .(17نتایج این مطالعه نشان داد که بین عامل

 Leoneو همکاران نشان داد که پرستارانی که از فرصتهای

محیط کاری و تمایل به ترک خدمت کارکنان بهداشتی

پیشرفت شغلی بیشتری برخوردارند ،تمایل به ترک شغل برای

درمانی بخش غیردولتی شاغل در مراکز خدمات جامع سالمت

آنها کاهش پیدا میکند ).(23

ارتباط معنیداری وجود دارد؛ بهطوری که یک واحد افزایش

یکی دیگر از نتایج این مطالعه ،وجود ارتباط معنیدار بین

در نمره محیط کاری بهشرط ثابتماندن سایر متغیرها ،شانس

عامل حمایت اجتماعی با تمایل به ترک خدمت کارکنان بود؛

ترک خدمت را  0/923کاهش میدهد Nant supawat .و

بهطوری که یک واحد افزایش در نمره حمایت اجتماعی به-

همکاران در مطالعه خود که به بررسی تاثیر محیط کاری بر

شرط ثابتبودن سایر متغیرها ،شانس ترک خدمت 0/876

فرسودگی شغلی ،نارضایتی شغلی و تمایل به ترک خدمت

برابر کاهش میداد .حمایت اجتماعی کمکی است که در حین

پرستاران پرداخته بودند ،به این نتیجه رسیدند که محیط

مشکالت مرتبط با شغل از سوی سرپرست ،همکاران و خانواده

کاری نامناسب منجر به نارضایتی شغلی ،خستگی عاطفی و

به کارمند ارائه میشود .ازآنجاکه حمایت اجتماعی تأثیر

نهایتا منجر به افزایش تمایل به ترک خدمت پرستاران از

مثبتی روی تعهد سازمانی و رضایت شغلی میگذارد ،لذا ترک

بیمارستانها میگردد) . (18بهنظر میرسد توجه به ماهیت

خدمت را کاهش میدهد .بهعبارت دیگر ،حمایت اجتماعی

کار ،حجم کار ،میزان ساعت ارائه خدمت ،شرح وظایف روشن

باعث میشود افراد باور کنند که مورد احترام و ارزش دیگران

و عدم وجود ابهام و تضاد نقش میتواند در بهبود شرایط

هستند ) Sai j o .(24و همکاران در مطالعه خود به این

محیط کاری کمککننده باشد.

نتیجه رسیدند که حمایت اجتماعی پایین با ترک خدمت

یکی دیگر از نتایج این مطالعه نشان داد که بین عامل

کارکنان بهطور معنیداری در ارتباط است ).(25

تقاضای شغلی با تمایل به ترک خدمت کارکنان بخش غیر-
دولتی شاغل در مراکز خدمات جامع سالمت ارتباط

نتیجه گیری

معنیداری وجود دارد؛ بدین صورت که یک واحد افزایش در

نتایج مطالعه نشان داد که میزان تمایل به ترک خدمت

نمره محیط کاری بهشرط ثابتماندن سایر متغیرها ،شانس

کارکنان مورد مطالعه حدود  64درصد میباشد که این امر

ترک خدمت را  0/899واحد کاهش میدهد .بهطور کلی

نشان از آمادگی افراد به ترک سازمان در صورت بهدست

تقاضای شغلی بهعنوان مجموعهای از عوامل استرسزای روانی

آوردن فرصت شغلی مناسب است .باتوجه به اینکه ترک

در محیط کار از جمله کارهای سخت و سریع ،حجم کار

خدمت کارکنان از سازمان ،هزینههای مستقیم و غیرمستقیم
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فراوانی برای نظام سالمت دربر دارد ،از اینرو سازمانها باید

شرکت در این مطالعه برای افراد کامأل آزادانه و درصورت

بهمنظور کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان با شناسایی

رضایت ایشان بوده و اصول مربوط به محرمانهبودن کلیه

دقیق عوامل اصلی ،مداخالت الزم را انجام دهند .معموالً

اطالعات افراد و حفظ گمنامی شرکتکنندگان موردتوجه قرار

مداخالت مربوط به بهبود شرایط محیط کاری از قبیل تدوین

گرفت.

و ابالغ شرح وظایف ،پرداخت حقوق و مزایا به میزان کافی و
متناسب با حجم کار و در زمان مناسب ،اقدامات مربوط به
بهبود تقاضای کاری همچون حجم کار متناسب با تعداد
نیروی انسانی ،آزادی عمل و داشتن اختیار در انجام کار و

تضاد منافع
نویسندگان در مراحل مختلف این پژوهش ،هیچگونه
تضاد منافعی نداشتند.

افزایش حس مسئولیتپذیری و توانمندسازی کارکنان و در
نهایت اقداماتی در راستای افزایش حمایت اجتماعی بسیار
کمهزینه و دارای مقبولیت باالست که میتواند در افزایش
رضایتمندی کارکنان و ماندگاری آنها در سازمان مثمرثمر
باشد .ازاینرو پیشنهاد میگردد مدیریت سرمایه انسانی
دانشگاه در راستای افزایش ماندگاری کارکنان مراکز خدمات
جامع سالمت نسب با انجام این مداخالت اقدام نماید.

تشکر و قدردانی
این پژوهش حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با عنوان "عوامل سازمانی
مرتبط با تمایل به ترک خدمت کارکنان بهداشتی درمانی
بخش غیردولتی شاغل در مراکز خدمات جامع سالمت مستقر
در حاشیه شهر مشهد" به شماره طرح  970397و با کد
اخالق به شماره  I R.MUMS.REC.1397.220اخذ شده از

حمایت مالی
این مطالعه با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
انجام شده است.

کمیته اخالق دانشگاه علوم پرشکی مشهد انجام شده است.
محققین بر خود الزم میدانند از معاونت بهداشت و معاونت
منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکر و قدردانی
نمایند.
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Abstract
Background and Aim: Leaving service by employees has many direct and indirect consequences and
costs for the health system, and it is important to study and recognize it. The tendency to leave service
is the best predictor of actual service left. In this study, we aimed to determine the organizational
factors related to the tendency of non-governmental health workers to leave the service in the suburbs
of Mashhad.
Materials & Methods: This descriptive-analytical study was performed on 323 health workers in
2018-2019. Data collection was performed by a researcher-made questionnaire included demographic
characteristics, three dimensions of work environment, job demand, and social support. Research data
were analyzed using descriptive and inferential statistics
Result: The tendency to leave the service was about 64%. The mean score of work environment, job
demand, and social support of organizational dimensions related to the tendency to leave were 45.95,
39.92, and 38.49, respectively. The results of multivariate regression analysis showed that with one
unit increase in the scores of work environment, labor demand, and social support, provided that other
variables are constant, the chances of leaving the service were reduced 0.923, ,0.899 and 0.876,
respectively. (P <0.001).
Conclusion: In conclusion, clear job descriptions, appropriate salar,y and benefits considering to the
type of work and workload, reducing ambiguity and role conflict, increasing job diversity, increasing
authority, opportunities for advancement, supportive leadership can lead to increased job satisfaction
and consequently, increase the tendency to stay and reduce the tendency to leave service.
Keywords: Human Resource, Comprehensive Health Service Centers, Tendency to Leave

* Corresponding Author: Seyed Saeed Tabatabaee, Assistant Professor, Social Determinants of Health Research Center, Mashhad
University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Tel: 09155053731; Email: tabatabaees@mums.ac.ir

