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Abstract 

Introduction: The global shortage of nurses and their intention to leave their occupation is a 

worldwide challenge. Intention to stay at nursing profession might be effective in preventing nurses 

from quitting their occupation. Thus, the present study aimed to investigate the intention to stay at 

nursing profession and its related factors. 

Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted on 264 nurses working in the 

hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences. The study data were collected using 

demographic characteristics form and assessment of working experience (years), workplace, working 

hours per week, employment status, interest in nursing, place of studying, and intention to stay at 

nursing profession. Then, the data were analyzed using the SPSS statistical software (v. 16).  

Results: The findings revealed that 133 nurses (53.2%) had high and very high intention to stay at 

nursing profession. However, 20 nurses (8%) did not have any intention to continue their occupation. 

A significant relationship was found between the nurses’ intention to stay at their profession and sex 

(2=14.69, P=0.01), age (F=3.95, P=0.004), employment status (2=18.01, P=0.02), workplace 

(2=31.41, P=0.01), and interest in nursing (2=28.98, P<0.0001). The results of linear regression 

analysis showed that 50% of the variance of intention to stay at nursing profession was determined by 

the study variables. Besides, age, sex, and interest in nursing were associated with intention to stay at 

nursing profession.  

Conclusion: Females, formal and semi-formal employees, younger individuals, and those who 

worked in internal wards had higher intentions to stay at nursing profession. However, males and 

contractual employees had a lower intention to stay at nursing profession. Therefore, authorities 

should pay more attention to these individuals. Also, more studies are suggested to be conducted on 

the reasons for these individuals' lower intention.  
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  تمایل به ادامه کار در حرفه پرستاري و عوامل مرتبط با آن

  4نوشین بهشتی پور، *2،3، معصومه رامبد1سیمین سوداگر
  بندرعباس، بندرعباس، ایراندانشکده پرستاري مامایی دانشگاه علوم پزشکی راحی ج گروه داخلی مربی،1
  شیراز، شیراز، ایرانمامایی دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده پرستاري گر، ن هاي روان جامعه مرکز تحقیقات مراقبت2
  ان شیراز، شیراز، ایردانشگاه علوم پزشکی دانشجوي دکتري پرستاري، کمیته تحقیقات دانشجویی 3
  اطفال دانشکده پرستاري مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایرانگروه گر، ن هاي روان جامعه ، مرکز تحقیقات مراقبتمربی4

  چکیده

تمایل به ادامـه کـار در حرفـه    . باشد ها و مشکالت جهانی می کمبود جهانی پرستار و ترك خدمت آنها از محیط کار یکی از چالش: مقدمه

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تمایل بـه ادامـه کـار در حرفـه     . ري ممکن است در پیشگیري از ترك خدمت پرستار موثر باشدپرستا

 .پرستاري و عوامل مرتبط با آن صورت گرفت

ه بـه دانشـگاه   پرستار شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابست 264در این مطالعه توصیفی که به صورت مقطعی انجام شد،  :ها مواد و روش

ها با استفاده از فرم مشخصات فردي و بررسی متغیرهاي مدت اشـتغال بـه کـار پرسـتاري، سـاعات       داده. علوم پزشکی شیراز شرکت کردند

کاري در هفته، وضعیت استخدام، عالقه به رشته پرشتاري، دانشگاه محل تحصیل و همچنین تمایل به کار در حرفه پرستاري جمـع آوري  

  .تحلیل شد SPSS-16اده از نرم افزار آماري و با استف

 20نسبتاً زیاد و خیلی زیاد تمایل به ادامه کار در حرفه پرسـتاري را داشـتند و   %) 2/53(نفر از پرستاران 133نتایج نشان داد که : ها یافته

 p =005/0(ر در حرفـه پرسـتاري و جنسـیت   بین تمایـل بـه کـا   . از پرستاران اصالً تمایلی به ادامه کار در حرفه پرستاري نداشتند%) 8(نفر

) 2χ   =41/31و p =01/0(، بخش محل کار)2χ   =01/18و p =02/0(، وضعیت استخدام)F   =95/3و p =004/0(، سن)2χ   =69/14و

% 50اد نتایج حاصل از رگرسیون خطی نشان د.  داري وجود داشت ارتباط معنی) 2χ   =98/28و p >0001/0(و عالقه به رشته پرستاري 

شـد و جنسـیت، سـن  و عالقـه بـه رشـته        از تغییرات مربوط به تمایل به ادامه کار در حرفه پرستاري با متغیرهاي تحت بررسی تبین مـی 

  .پرستاري با تمایل به کار در حرفه پرستاري مرتبط بود

و افرادي که در بخش هاي داخلی کار می زنان، افراد با وضعیت استخدامی رسمی و پیمانی، افراد کم سن و سال  :گیري بحث و نتیجه

این در حالی بود که مردان و افراد با وضعیت استخدامی قراردادي تمایل . کردند، تمایل بیشتري به ادامه کار در حرفه پرستاري داشتند

مطالعات بیشتر در زمینه علل  انجام. لذا توجه بیشتر مسئولین را بر این افراد معطوف می داریم. کمتري به کار در حرفه پرستاري داشتند

  .گردد تمایل کمتر این افراد پیشنهاد می

  پرستار، حرفه پرستاري، تمایل به ماندن در کار :واژگان کلیدي

                                                             
نگر، دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ دانشجوي دکتري پرستاري، کمیته تحقیقات  هاي روان جامعه مرکز تحقیقات مراقبت، معصومه رامبد: نویسنده مسئول *

 rambodma@yahoo.com، ه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران دانشجویی دانشگا

 مقاله پژوهشی

(Original Article) 
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  مقدمه

ــه   ــروه حرف ــرین گ ــتاران بزرگت ــت   پرس ــتم مراقب اي در سیس

میلیون پرسـتار و   3/19سالمتی جهانی هستند و در مجموع 

تخمـین زده شـده   ). 1(ارنـد پرسنل مامایی در جهان حضور د

نفر کمبـود پرسـتار    590000حدود  2020است که در سال 

  ). 2( وجود داشته باشد

کمبود جهانی پرستار و ترك خدمت آنها از محیط کـار یکـی   

کمبـود پرسـتار   ). 3( باشـد  از مسائل و مشکالت جهـانی مـی  

هاي سالمتی را تحـت تـاثیر قـرار داده، تـاثیر      تواند مراقبت می

بر پیامدهاي مربوط به بیمار بر جاي گذاشـته و کـاهش   منفی 

همزمان با ایـن  . رضایت شغلی پرستاران را در پی داشته باشد

کمبود جهانی پرستاري، بسیاري از آنهـا ممکـن اسـت شـغل     

هایی، خارج از حرفه پرسـتاري   خود را ترك کرده و در قسمت

  ). 4( مشغول به کار شوند

ت و بـاقی مانـدن پرسـتاران    به منظور پیشگیري از ترك خدم

در محیط کار محققین به مدلی اشاره کردند که در آن چهـار  

این چهار متغیر شـامل  . کننده مهم می باشد متغیر پیش بینی

هــاي فــردي پرســتار، همبســتگی و  رضــایت شــغلی، ویژگــی

این محققان خاطرنشان کردند کـه  . باشد تعهدات سازمانی می

تـوان در حفـظ    طور مستقیم مـی با کنترل این چهار متغیر به 

  .)5( پرستاران در حرفه پرستاري و محیط کار اقدام نمود

ــتقالل و    ــت و حقــوق، اس رضــایت شــغلی، رضــایت از پرداخ

اي، حمایت و ارتباطـات کـاري    هاي حرفه ها، فرصت مسئولیت

ــت و      ــدیریت، حمای ــایی م ــازمانی، توان ــدات س ــوب، تعه خ

ن در محـیط کـار و   همبستگی گروهی در باقی ماندن پرستارا

ـار اشـاره نمـوده     برخـورداري از  ). 6و 5( انـد  تمایل به ادامـه ک

فرصت پیشرفت در رشته از عوامل دیگري بود که محققـین از  

آن به عنوان عاملی در تمایـل پرسـتاران بـه بـاقی مانـدن در      

عـالوه بـر ایـن محققـین شـیوه      ). 7(کننـد  محیط کار یاد مـی 

ــت  ــري و فرصـ ــز  رهبـ ــالش برانگیـ ــاي چـ ــل  هـ را از عوامـ

اي برشمردند که در تمایل افراد به مانـدن در   کننده گویی پیش

در کــل فرهنــگ ســازمانی ). 8( حرفــه پرســتاري نقــش دارد

و تمایل ایشان بـه ادامـه کـار در    ) 9(تواند روي رفتار افراد  می

  .حرفه موثر واقع شود

افزایش تمایـل بـه مانـدن در حرفـه پرسـتاري داراي مزایـاي       

تـرین آنهـا، ارتقـا پیامـدهاي      ت که یکـی از مهـم  متعددي اس

  ). 10( باشد مربوط به بیمار می

% 3/12اي در ژاپن نشان داد کـه تنهـا    نتایج حاصل از مطالعه

ــه بــاقی مانــدن در حرفــه پرســتاري را   از پرســتاران تمایــل ب

این در حالی بود که نتایج سـایر مطالعـات نشـان    ). 7(داشتند

تاران تمایـل بـه تـرك حرفــه    از پرسـ % 4-54داده اسـت کـه   

اي در اروپـا تمایـل بـه     و در مطالعـه ) 11(پرستاري را داشته 

 ســـالمینن). 12( گـــزارش شـــده اســـت% 9تــرك حرفـــه  

)Salminen (کند که نزدیک به نیمی از پرسـتاران   بیان می

جوان تمایل به ترك حرفه را داشـتند و بیشـتر پرسـتاران در    

 کردنـد  د را تـرك مـی  طی دو سال اول اشتغال خود، کار خـو 

)13 .(  

تواند با تمایل افراد به باقی ماندن در حرفه  عوامل مختلفی می

محققـین بـه نقـش شـرایط کـاري،      . پرستاري در ارتباط باشد

ارتباط با پزشک، زندگی راحت، ارتباط مناسب بـا سـوپروایزر،   

 انـد  هاي ویژه و وضعیت اسـتخدام اشـاره نمـوده    کار در بخش

هـایی   ز به وجود ارتباط بین تخصص و سـال محققینی نی). 7(

کند با تمایل به کار در حرفـه   که فرد به عنوان پرستار کار می

سایر پژوهشگران معتقدند عوامل فـردي  ). 14( اند اشاره نموده

ــیالت   ــطح تحص ــن، س ــه س ــیت)5و7( از جمل ، )15( ، جنس

، و طـول  )5و7( وضعیت تاهل، مدت اشتغال به کار پرسـتاري 

با تمایل به مانـدن در حرفـه پرسـتاري اشـاره      مدت استخدام

عالوه بـر ایـن برخـی فاکتورهـاي سـازمانی از      ). 15( اند نموده

جمله رضایت در محـیط کـار، رضـایت از مـدیریت، تعهـدات      

سازمانی و همبستگی گروهی با تمایـل بـه مانـدن در محـیط     

  ).16( کار در ارتباط است
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ا تمایل بـه کـار در   اگرچه ارتباط متغیرهاي فردي و سازمانی ب

حرفه پرستاري در مطالعات خارجی مورد بررسی قـرار گرفتـه   

با توجه فرهنگ سازمانی متفاوت در کشور ایران و عـدم  . است

انجام چنین پژوهشی در کشور؛ لذا پژوهشگر حاضر بـا هـدف   

ـار در حرفـه پرسـتاري و عوامـل         بررسی میـزان تمایـل بـه ک

  . مرتبط با آن صورت گرفت

  

  روش مواد و 

تحلیلی بود که به صورت  - توصیفی  این پژوهش، یک مطالعه

در این پژوهش تمایل به کار در حرفه . مقطعی انجام شد

پرستاران شاغل در مراکز . پرستاري مورد سنجش قرار گرفت

آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز جامعه 

این مطالعه  منظور از پرستاران در .پژوهش را تشکیل دادند

افرادي بودند که دیپلم بهیاري داشته و لیسانس و یا فوق 

ماما و یا /افرادي که پرستار. لیسانس پرستاري داشتند

. لیسانس و فوق لیسانس مامایی بودند از مطالعه حذف شدند

محیط پژوهش شامل مراکز آموزشی درمانی نمازي، شهید 

  .فقیهی، شهید رجایی، چمران و خلیلی بود

لـذا پرسشـنامه در   . نفر در نظر گرفتـه شـد   280م نمونه حج

نفر از واحدهاي مورد پژوهش قـرار گرفـت کـه از     280اختیار 

روش . پرسشـنامه تکمیـل و بازگردانـده شـد     264این میان، 

ها بدین صورت بود که کمک پژوهشگر پـس   آوري نمونه جمع

هـا   درمانی و مسئولین بخش -از کسب اجازه از مراکز آموزشی

با پرستاران صحبت نموده و پـس از بیـان هـدف از مطالعـه و     

کسب اجازه کتبی از ایشان، پرسشـنامه را جهـت تکمیـل، در    

اي و بـر   گیري بـه صـورت طبقـه    نمونه. اختیار ایشان قرار داد

  .آوري شد اساس پرسنل هر بخش جمع

ها با استفاده از فـرم مشخصـات فـردي و یـک      گردآوري داده

در فرم مشخصات فـردي سـن،   . گرفت سري سئواالت صورت

جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیالت مـورد بررسـی قـرار    

ـاري فـرد در    . گرفت عالوه بر این سئواالتی از جمله سـاعات ک

هفتــه، مــدت اشــتغال بــه کــار پرســتاري، عضــویت در نظــام 

پرستاري، بخش محل کار، محل تحصیل دانشـگاهی و عالقـه   

امـا سـئوال اصـلی    . ار گرفتبه رشته پرستاري مورد بررسی قر

میزان تمایل شما به ادامـه کـار در حرفـه پرسـتاري     «پژوهش

گزینـه اي از   5بود و بر اساس مقیـاس لیکـرت   » چقدر است؟

مدت پر کـردن  . شد بندي می درجه) 5(تا خیلی زیاد) 1(اصالً 

دقیقه به طول مـی   5این فرم و اطالعات دموگرافیک حداکثر 

  .انجامید

تجزیـه و   16نسـخه     SPSSتفاده از نـرم افـزار   ها با اس داده

بـراي دسـتیابی بـه اهـداف پـژوهش از آمـار       . تحلیل گردیـد 

توصیفی و آزمون کاي دو، آنوا و ضریب همبسـتگی اسـپیرمن   

  . استفاده شد

  

  ها یافته

 نفـر  209پرستار شرکت کننده در این مطالعه،  264از میان  

میانگین سنی  سال و 20-52زن، در محدوده سنی %) 2/79(

ــا  ــال 72/31 82/6آنهـ ــود سـ ــی از  . بـ ــیش از نیمـ بـ

هـا   بـه عـالوه یافتـه   . بودنـد %) 7/52(کنندگان متاهـل   شرکت

 9داراي تحصـیالت لیسـانس،   %)  2/84( نفـر  213نشان داد 

میانگــــین مـدت   . نفـر بهیـار بودنـد    31نفر فوق لیسانس و 

عات سال و مدت سـا  33/8 88/6اشـــتغال به کار ایــشان 

ــه   ــول هفت ــرد در ط ـاري ف ــود 31/48 14/11کـ ــاعت ب  س

  ). 1جدول(

در رابطه با میزان تمایـل بـه ادامـه کـار در حرفـه پرسـتاري،       

%) 2/53( نفـر از پرسـتاران   133نتایج مطالعه نشـان داد کـه   

نسبتاً زیاد و خیلی زیاد تمایل به ادامه کار در حرفه پرسـتاري  

رسـتاران اصـالً تمـایلی بـه     از پ%) 8( نفر 20را داشتند و تنها 

 ).2جدول ( ادامه کار در حرفه پرستاري نداشتند
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  مشخصات پرستاران شرکت کننده در مطالعه: 1جدول

  درصد  تعداد  متغیرها

  جنسیت

  زن

  مرد

  

209  

43  

  

9/82  

1/17  

  وضعیت تاهل

  متاهل

  مجرد

  

137  

113  

  

8/54  

2/45  

  سطح تحصیالت

  دیپلم بهیاري

  لیسانس

  فوق لیسانس

  

31  

213  

9  

  

3/12  

2/84  

6/3  

وضعیت 

  استخدام

  طرحی

  قراردادي

  رسمی و پیمانی

  

35  

65  

152  

  

9/13  

8/25  

3/60  

دانشگاه محل 

  تحصیل

  دولتی

  آزاد

  

153  

46  

  

9/76  

1/23  

  

  میزان تمایل به ادامه کار در حرفه پرستاري: 2جدول

  )درصد(تعداد  تمایل به کار در حرفه پرستاري

  )4/8(21  خیلی زیاد

  )8/44(112  زیاد نسبتاً

  )8/28(72  نسبتاً کم

  )0/10(25  خیلی کم

  )0/8(20  اصالً

  

نتایج مطالعه در رابطه با عوامل مرتبط با تمایل به ادامـه کـار   

در حرفه پرستاري نشان داد که بین جنسیت و تمایل به کـار  

داري وجود داشت و زنان تمایـل بیشـتري بـراي     ارتباط معنی

و ) 2χ   =69/14و p =005/0(داشتند کار در حرفه پرستاري 

از مردان اصـالً تمـایلی بـه کـار در     % 7/4از زنان و % 7/8تنها 

 .حرفه پرستاري نداشتند

هاي مطالعه گویاي این بود که بین سن و تمایل بـه کـار    یافته

 =95/3 و p =004/0( در حرفه پرستاري ارتباط وجود داشت

F (تند؛ خیلی کـم و  و افرادي که میانگین سنی بیشتري داش

. یا اصـالً بـه ادامـه کـار در حرفـه پرسـتاري تمایـل داشـتند        

از افرادي که خیلی زیاد تمایـل بـه کـار در    %  4/71همچنین 

سـال قـرار    20-30حرفه پرستاري داشتند، در محدوده سنی 

نفري که اصـالً تمـایلی بـه کـار      20به عالوه از میان . داشتند

ــه پرســتاري را نداشــتن  ــردن در حرف ــر 12د، ک در %) 60( نف

  . سال قرار داشتند 25-35محدوده سنی 

نتایج گویاي وجود ارتباط بین وضعیت استخدام و تمایل بـه   

ــود   ــتاري ب ــه پرس ــار در حرف ). 2χ =01/18 و p =02/0( ک

همچنــین بــین بخــش محــل کــار و تمایــل بــه کــار ارتبــاط 

هـاي داخلـی    داري وجود داشت و افرادي که در بخـش  معنی

ان مشغول به کار بودنـد تمایـل بیشـتري بـه کـار در      بیمارست

  ).2χ  =41/31و p =01/0( حـرفه پرستاري داشتند

نتایج مطالعه همچنین نشان داد کـه بـین عالقـه بـه رشـته       

پرستاري و تمایل بـه ادامـه کـار در حرفـه پرسـتاري ارتبـاط       

ــت ــود داشـ ــریب ) 2χ =98/28و p >0001/0( وجـ و ضـ

 نشـان داد  66/0ن همبستگی را همبستگی اسپیرمن میزان ای

)0001/0< p 66/0و=   r.(  

این در حالی بـود کـه بـین تمایـل بـه ادامـه کـار در حرفـه          

 p =08/0( پرستاري و مـدت اشـــــتغال به کار پرســـتاري

ـــته )F   =06/2و  p =15/0( ، ســاعت کــاري در طــول هف

   =29/10و p =24/0( ، سطــح تحصـــــیالت  )F   =67/1و

2χ(ضـعیت تاهـل  ، و )54/0= p 2   =07/3وχ(  عضـویت در ،

و محـل تحصـیل   ) 2χ   =44/3و p =48/0( نظـام پرسـتاري  

  . ارتباط وجود نداشت) 2χ   =43/2و p =65/0( دانشگاهی
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نتایج حاصل از رگرسیون خطی با ورود متغیرهاي  جنسـیت،  

ســن، وضــعیت اســتخدام، مــدت اشــتغال بــه کــار در حرفــه 

در طـول هفتـه، سـطح تحصـیالت،      پرستاري، سـاعت کـاري  

وضعیت تاهل، عضویت در نظـام پرسـتاري و محـل تحصـیل     

ــه   ـــان داد ک ــگاهی نش از ) 2r=50/0و r=71/0% ( 50/0دانش

تغییرات مربوط به تمایـل بـه ادامـه کـار در حرفـه پرسـتاري       

آزمون رگرسیون خطی نشـان داد  . مربوط به این متغیرها بود

 t   -=60/2و p =01/0(ت که از میان ایـن متغیرهـا؛ جنسـی   

،51/0-=( سن ،)04/0= p 01/2و=   t ،21/0= (  و عالقـه

با ) t ،65/0-=   =99/10و p >0001/0( به رشته پرستاري

  ).3جدول( تمایل به ادامه کار در حرفه پرستاري مرتبط بود

  

بینی تمایل به کار در  نتایج آزمون رگرسیون خطی در مورد پیش: 3جدول

 يحرفه پرستار

  Beta t, P-value)( بتا  متغیر

  =04/0=P ،01/2 t  21/0  سن

   =01/0=P ،60/2-   t  -51/0  جنسیت

   =P ،32/1- t=18/0  -08/0  ساعت کار در هفته

عالقه به رشته 

  پرستاري
65/0  0001/0<P ،99/10 t=   

عضویت در نظام 

  پرستاري
04/0  43/0=P ،77/0 t=   

   =P ،56/0 -  t=57/0  -03/0  بخش محل کار

طول مدت اشتغال 

  به کار
18/0-  08/0=P ،74/1- t=    

    =P ،44/0-  t=66/0  -02/0  سطح تحصیالت

   =P ،71/0 t=47/0  04/0  تاهل

دانشگاه محل 

  تحصیل
19/0-  76/0=P ،29/0 -   t=   

 دار معنی  

 

  بحث

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تمایل به حرفه پرسـتاري  

یش از نیمی از شرکت کنندکان در این مطالعه نشان داد که ب

خیلی زیاد و نسبتاً زیاد به اشتغال به کار در حرفـه پرسـتاري   

) Sourdif( همگون با مطالعه حاضر سوردیف. تمایل داشتند

 کنـد کـه بیشـتر پرسـتاران در بیمارسـتان مونتریـال       بیان می

)Montreal (  ــراي ادامــه کــار در حرفــه ــادا برنامــه ب در کان

این در حالی بـود کـه   ). 16(پرستاري و در بیمارستان داشتند

%  3/12اي در چـین نشـان داد کـه     نتایج حاصـل از مطالعـه  

تمایل به ادامه کـار در حرفـه پرسـتاري را داشـتند و حـدود      

در حد متوسط تمایـل بـه ادامـه    % 4/29کم و بیش و % 6/24

رسـد تمایـل    به نظر مـی ). 7(رفه پرستاري را داشتندکار در ح

پرستاران ایرانی براي ماندن در حرفه پرسـتاري بـا پرسـتاران    

برابـر بهتـر از    3/4در کانادا شـباهت زیـادي داشـته و تقریبـا     

  . پرستاران چینی می باشد

از افـراد ابـزار داشـتند کـه اصـالً      % 8در مطالعه حاضـر تنهـا   

ـار در  یافتـه هـاي   . حرفـه پرسـتاري نـدارد    تمایلی به ادامه ک

ــا حــاکی از ایــن اســت کــه میــزان تمایــل   محققــین در اروپ

کـه ایـن   ) 12(گزارش شده است % 9پرستاران به ترك حرفه 

امر حاکی از شباهت میزان عـدم تمایـل بـه بـاقی مانـدن در      

اگرچه درصد کمـی  . محیط کار با کشورهاي اروپایی می باشد

ار در حرفـه پرسـتاري نداشـتند، امـا     از افراد اصالً تمایل به کـ 

احتمال ترك خـدمت ایـن گـروه از افـراد و تشـدید وضـعیت       

  .کمبود پرستار وجود دارد

هاي نشـان داد کـه زنـان در مقایسـه بـا مـردان تمایـل         یافته

 برکووســکی. بیشــتري بــه کــار در حرفــه پرســتاري داشــتند

)Borkowski (     و همکاران در مطالعه خـود بـه ایـن یافتـه

یافتندکه مردان تمایل بیشتري به ترك حرفه پرستاري دست 

داشتند و میزان تمایل به ترك حرفه پرستاري در زنان کمتـر  

محققـین بـر ایـن باورنـد کـه      ). 17( از مردان گزارش گردیـد 

شوند که زنان نقش غالـب را دارنـد    مردانی که وارد شغلی می

قـش  به دلیل درك و انتظارات نقشی، آنها دچـار تعـارض در ن  

محققین معتقدند مردانی که کار زنانـه را  ). 19و 18( شوند می

دهند، در حفظ هویـت مردانـه خـود دچـار اشـکال       انجام می
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با توجه به اینکه مـردان در جامعـه مـا نقـش     ). 20( شوند می

آور خـانواده را داشـته و تـامین مخـارج منـزل بـه مـردان         نان

ـ    د پاسـخگوي  واگذار شده است، شاید حقوق پـایین آنهـا نتوان

تواند روي تمایـل آنهـا    نیازهاي خانواده باشد و این مسئله می

  . به کار کردن در حرفه پرستاري تاثیرگذار باشد

نتایج مطالعه حاضر گویاي این بود که بین سـن و تمایـل بـه    

کار در حرفه پرستاري تفاوت وجود داشت که ایـن یــافته بـا    

هاي مطالعـه   یافته. )7و5( نتایج سایر مـطالعات همخوانی دارد

حاضر گویاي این بود که افـراد داراي میـانگین سـنی بیشـتر،     

در . تمایل کمتري به ادامه کـار در حرفـه پرسـتاري داشـتند    

ایـن در  . حالی که افراد با سن کمتر تمایل بیشـتري داشـتند  

حالی بود که محققین خاطرنشان کردند که افرادي کـه سـن   

تمایـل بیشـتري بـه بـاقی      سال به بـاال داشـتند،   45بیش از 

آنهـا علـت ایـن تفـاوت را بـه      . ماندن در کار پرستاري داشتند

بــه دلیــل ). 5( متفـاوت بــودن نســل افــراد مربــوط دانســتند 

هــاي پزشــکی متعــدد و  هــاي تکنولــوژي، تکنیــک پیشــرفت

تر مجبور هستند خود را بـا   هاي نوین درمانی، افراد مسن روش

احتمال وجود دارد که غلبه شرایط موجود وفق دهند؛ لذا این 

تر بوده و روي تمایـل   ها براي افراد مسن سخت بر این موقعیت

  . آنها به ادامه کار در حرفه پرستاري تاثیر گذاشته باشد

نتایج مطالعه حاضر همچنین نشان داد که بیشتر افرادي کـه  

اصالً تمایلی به کار در حرفه پرسـتاري نداشـتند در محـدوده    

اي در  نتایج حاصل از مطالعـه . قرار داشتندسال  25-35سنی 

اروپا نیز حاکی از این است که بیشتر تمایل به ترك حرفـه در  

  ).21( شود سال دیده می 25-35محدوده سنی 

ها گویاي وجود ارتباط بین وضعیت استخدام و تمایل به  یافته

کار در حرفه پرستاري بود و افرادي که وضعیت استخدام آنها 

سـمی بـود، تمایـل بیشـتري بـراي کـار در حرفـه        پیمانی و ر

محققـین معتقدنـد کـه عـواملی از جملـه      . پرستاري داشـتند 

همبستگی و همکاري گروهی در حین کار و تعهدات سازمانی 

از عواملی است کـه بـا بـاقی مانـدن افـراد در محـیط کـار در        

وضعیت استخدام با امنیت و ثبات زنـدگی  ). 16( ارتباط است

احتمــاالً پرســتاران رســمی و پیمــانی ). 7( تدر ارتبــاط اســ

تعهدات سازمانی و امنیت  بیشتري داشته و این مسـئله روي  

تمایل آنها به کار کـردن در حرفـه پرسـتاري تاثیرگـذار بـوده      

افزایند کـه حقـوق و مزایـا از     از سوي دیگر محققان می. است

عواملی است که مـی توانـد روي مانـدن پرسـتاران در حرفـه      

در این مطالعه احتماالً حقوق و مزایاي بیشـتر  ). 6( اشدموثر ب

پرسنل رسمی و مزایاي ایشان روي تمایل بـه کـار کـردن در    

  .حرفه پرستاري تاثیرگذاشته است

هاي داخلی  نتایج مطالعه حاضر نشان داد افرادي که در بخش

بیمارستان مشغول به کار بودند، تمایل بیشتر به کار در حرفه 

هاي محققـین گویـاي ایـن اسـت کـه       یافته. ندپرستاري داشت

کنند تمایل بیشتري  پرستارانی که به عنوان متخصص کار می

این در حالی بود کـه نتـایج   ). 7( ماندن در حرفه دارند به باقی

حاکی از ایـن بـود کـه     2008در سال ) Chan( مطالعه چان

کردند، در مقایسـه بـا    هاي داخلی کار می افرادي که در بخش

هاي جراحی و سرپایی تمایل بیشـتري بـه تـرك شـغل      بخش

این پژوهشگران بیان نمودنـد بـا توجـه بـه     . پرستاري داشتند

هـاي مختلـف، الزم    وجود تفاوت در میان پرستاران در بخـش 

است تمهیداتی در جهت جابه جا نمودن پرسـنل بـه صـورت    

نتـایج  . هاي مختلف صـورت گیـرد   هر دو سال یکبار در بخش

ــاک  ــات ح ــهیالت و    مطالع ــت تس ــه کیفی ــت ک ــن اس ی از ای

تواند روي توانایی پرسـتاران بـراي    هاي یک بخش می سرویس

تواند روي سطح رضـایت   انجام کار اثر بگذارد و این مسئله می

شغلی آنها اثر بگذارد و به طـور غیرمسـتقیم روي تمایـل بـه     

ترك محل کار و تمایل بـه مانـدن در حرفـه پرسـتاري تـاثیر      

مسئولیت بیشـتر، پیشـرفت در کـار،      به عالوه   ).22( بگذارد

کسب موفقیت از نظر هزبرگ از عواملی اسـت کـه در تثبیـت    

احتماالً پرسـتاران  ). 23(تواند موثر باشد فرد در محیط کار می

هاي داخلی به دلیل مسئولیت بیشـتر و پیشـرفتهاي    در بخش
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احتمالی، تمایـل بیشـتري بـه کـار در حرفـه پرسـتاري پیـدا        

  .اند هنمود

نتایج مطالعه حاکی از این بود کـه افـزایش میـزان عالقـه بـه      

رشته پرستاري با تمایل به کار در حرفه پرسـتاري در ارتبـاط   

احتماالً افـزایش عالقـه بـه عنـوان یـک عامـل درونـی و        . بود

  . انگیزاننده در افزایش تمایل به کار موثر بوده است

به انجام آن به  توان هاي پژوهش این پژوهش می از محدودیت

  . صورت مقطعی اشاره کرد

درصد از تغییرات تمایل  50/0نتایج این مطالعه نشان داد که 

به کار در حرفه پرستاري مربوط به متغیرهـاي مـورد بررسـی    

مانـده مربـوط بـه سـایر      درصد بـاقی  50در این مطالعه بود و 

. عوامل بوده اسـت کـه در ایـن مطالعـه مشـخص نشـده بـود       

شود در مطالعات آتی فاکتورهاي دیگري  پیشنهاد میبنابراین 

هـاي فـردي، تغییـر شـرایط زنـدگی، محـیط        از جمله ویژگی

نیـز مـد   . . . هاي سازمانی، وضعیت اقتصـادي و   کاري، ویژگی

انجام مطالعات بیشتر در زمینـه کشـف علـل و    . نظر قرار گیرد

ري عوامل تاثیرگذار بر تمایل پرستاران به کار در حرفه پرسـتا 

  .گردد و علل ترك حرفه به صورت کیفی پیشنهاد می

با توجه به اینکه در این مطالعه مردان تمایل کمتري بـه کـار   

تـوان بـا بررسـی علـل و      در حرفه پرستاري داشتند لـذا  مـی  

عوامل مرتبط با عدم تمایل آنها، اقداماتی در جهت رفـع ایـن   

اسـتخدام  هاي مطالعـه نشـان داد کـه     یافته. مسئله انجام داد

رسمی و پیمانی از عواملی بود که بـا تمایـل افـراد بـه حرفـه      

پرستاري در ارتباط بود، لذا پیشنهاد می شـوند تمهیـداتی در   

نظر گرفتـه شـود کـه در صـورت امکـان پرسـتاران بیشـتري        

با توجه به اینکه پرسنل بخـش هـاي داخلـی    . استخدام شوند

ید از علل آن تمایل بیشتري به حرفه پرستاري داشتند که شا

مسئولیت بیشتر ایشان و احتماالً استقالل بیشـتر آنهـا باشـد،    

پیشنهاد می گـردد در مطالعـات کیفـی تجربـه پرسـتاران در      

هاي داخلی مورد بررسی قرار گیرد و با انجـام مطالعـات    بخش

  .بیشتر علل این تمایل مورد سنجش قرار گیرد

  گیري نتیجه

از نیمـی از پرسـتاران    نتایج مطالعـه حاضـر نشـان داد بـیش    

تمایل نسبتاً زیاد و خیلی زیادي بـه کـار در حرفـه پرسـتاري     

به عالوه زنان، افراد با وضـعیت اسـتخدامی رسـمی و    . داشتند

پیمانی و همچنین افـرادي کـه در بخـش هـاي داخلـی کـار       

. کردند تمایل بیشتري به کار در حرفـه پرسـتاري داشـتند    می

رسنل قراردادي تمایـل کمتـري   این در حالی بود که مردان، پ

لـذا توجـه مسـئولین را بـر     . به کار در حرفه پرستاري داشتند

داریـم کـه بـه مـردان پرسـتار و افـراد        این نکته معطوف مـی 

قراردادي توجه ویـژه داشـته و در صـورت امکـان نسـبت بـه       

  .استخدام افراد دستورات الزم را مبذول فرمایند

 

  تقدیر و تشکر

پاس خود را به کمیته تحقیقات پژوهشگران مراتب س

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و معاونت پژوهشی 

این پژوهش . دانشگاه علوم پزشکی شیراز تقدیم می دارند

  .است 92- 1- 21- 5941مربوط به طرح با کد 
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