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 مقاله پژوهشی

 ل به ترك شغل پرستارانیتما ینیبشیدر پ یشغل یو فرسودگ یسترس اخالقینقش د
  

  ٣راديافسانه شهباز، ٢*پروانه رادمهر، ١يمسعود صادق
 

  20/08/1395تاریخ پذیرش  24/06/1395تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 يو فرسودگ يسترس اخالقينقش د يشود. هدف پژوهش حاضر بررسيپرستاران محسوب م ياحرفه يهااز چالش يکيل به ترک شغل يتما: هدف و زمينهپيش
  ل به ترک شغل پرستاران بود.يتما ينيبشيدر پ يشغل

 صورتبه) بود که =۶۰N( مارستان شهرستان الشتريه پرستاران بيکل، ن پژوهشيا يجامعه آمار، است ياز نوع همبستگ يفيپژوهش حاضر توص: کار مواد و روش
 يشغل ي) و فرسودگ۱۹۷۹همکاران (ل به ترک شغل کامن و ي) و تما۲۰۰۱کورلي ( يسترس اخالقيد يهان مطالعه شدند و به پرسشنامهيوارد ا يشمارتمام

ه استفاد زمانهم يون چندگانهيل رگرسيو تحلرسون يپ ياز آزمون همبستگ شدهيآورجمع يهاداده ليوتحلهيتجز ي) پاسخ دادند. برا۱۹۹۶همکاران (ماسالچ و 
  شد.  

 يابعاد فرسودگ يعني يشغل يفرسودگ يهان مؤلفهيب، )>۰۵/۰Pداشت ( يدارمعنيرابطه مثبت  يشغل يل به ترک شغل با فرسودگيج نشان داد که تماينتا: هاافتهي
ل به ترک شغل و ين تمايمشاهده شد. ب >۰۰۱/۰Pدر سطح  يدارمعنيمثبت  يل به ترک شغل همبستگي) با تما=۵۰۹/۰rشخصيت (مسخ ، )=۶۱۱/۰rعاطفي (

وجود  يدارمعنيرابطه  يشغل يو فرسودگ يسترس اخالقين ديآمد. ب به دست يدارمعني يرابطه منف >P ۰۰۱/۰) در سطح =r-۴۴۱/۰فردي (ت ياحساس موفق
  کند. ينيبشيبه ترک شغل را پل ير تمايانس متغيدرصد وار ۱۲توانست  يشغل ينداشت. فقط فرسودگ

ل و يند دالها بتوانکه سازماننيکند و ايم تأکيدل به ترک شغل پرستاران يدر تما يشغل يت نقش فرسودگيج پژوهش حاضر بر اهمينتا: يريگجهيبحث و نت
 ينگهدار ند حفظ ويرا در فرآ يت مؤثريريمد، موقعبه يهاينيبشيح و پياطالعات صح يريکارگبهند تا بتوانند با يدر ترک شغل کارکنان را درک نما، عوامل مؤثر

  رند.يکارآمد بکار گ يانسان يروين
 پرستاران، يشغل يفرسودگ، يسترس اخالقيد، ل به ترک شغليتما: هادواژهيکل

  
 ۸۶۷-۸۷۴ ص، ۱۳۹۵ يد، ۸۷درپي پي، دهمشماره ، دوره چهاردهم، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۹۱۸۶۱۳۷۴۳۸: تلفن يگروه روانشناس، دانشگاه لرستان، يات و علوم انسانيدانشکده ادب، لرستان: مکاتبهآدرس 

Email: radmehr.p12@gmail.com 

  
  مقدمه 

ن يترمهماز  يکي زهيباانگکارآمد و  يانسان يرويامروزه وجود ن
قرار دادن  موردتوجهرود که يهر سازمان به شمار م يهاييدارا

-ين گام در تحقق اهداف سازمان ميمؤثرتر، آنان يازهايها و نارزش
 يانسان يروين يو نگهدار ت توجه به حفظي). لذا اهم۱باشد (

ت خاص پژوهشگران و يمورد عنا، منابع ارزشمند سازمان عنوانبه
توسعه  يهاش رقابت و گسترش روشي). با افزا۲است (ران يمد

ها به دنبال آن هستند تا کارکنان خود را سازمان، يه انسانيسرما

                                                             
  آباد، ايراندکتراي مشاوره خانواده، استاديار گروه روانشناسي، دانشگاه لرستان، خرم ١
  نويسنده مسئول)( ايرانآباد، دانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه لرستان، خرم ٢
  آباد، ايرانلرستان، خرمدانشجوي دکتري روانشناسي، دانشگاه  ٣

1 turnover 

از  ييرا توانمند سازند تا  بتوانند عملکرد  باال هاآنحفظ کرده و 
 يروهايم دارند که نيب مسئلهن يها از ااما سازمان، خود نشان دهند

الت از معض يکي چراکه، ننديان ببيخود را از دست بدهند و ز يانسان
کارکنان  ژهيوبهکارکنان  ١ترک شغل هاآن يو مشکالت اساس

ن منبع سازمان هستند يترمهم هاآنرا يمتخصص و ارزشمند است. ز
 کنديل ميبر سازمان تحم ياديز يهانهيهز هاآنو ترک شغل 

-ميصمو ت يزيربرنامه، ند فکر کردنيفرآ، ل به ترک شغلي). تما۴،۳(
 يدوره زمان يدر ط يکه شخص مسئلهن يا يبه احتمال ذهن يريگ
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 راد¬شهبازي افسانه ،رادمهر پروانه ،صادقي مسعود
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 ياصل يازهاينشيپاز  يکير خواهد داد که يين شغل خود را تغيمع
ل ينارس تماي). پاردول۵( استف شده يباشد تعريم يترک شغل واقع

ک ل به تريکه تما يفرد يبرا ياتيک فاکتور حيبه ترک شغل را 
). ۶کند (يف ميتعر، باشديسازمان دارد و آغازگر آن خود فرد م

رک ل به تيبلکه تما، کننديسازمان را ترک نم، بارهکيبهکارکنان 
 گرفتندهند و با در نظر يدر خود رشد م يجيتدر صورتبهشغل را 
اقدام به ترک ، گريد يهادر سازمان يشغل يهاط و فرصتيتمام شرا

-يم خوبيبهل به ترک شغل يکه تما ين معنيبه ا، ندينمايشغل م
). ۷دهد (قرار  ينيبشيکارکنان را مورد پ يتواند ترک شغل آت

قه عال کنندهمنعکس يطورکلبهترک شغل ل به يتما، نيبنابرا
باشد و ين و ترک سازمان ميگزيمشاغل جا يکارکنان به جستجو

ن ي). در ا۸رود (يبه شمار م يترک شغل واقع يبرا يخوب ندهينما
ل به ترک شغل يان کردند  تمايفون و همکاران ب، فاني، راستا

در حوزه  ژهيوبه ين ترک شغل واقعيبشين پيتريقو عنوانبه
ها ت در سازمانيامد نامطلوب حائز اهميک پي، يت منابع انسانيريمد

-يم هابيمارستان، مطرح يهااز سازمان يکي). ۹رود (يبه شمار م
 ليبر آنان تحم ياديز يهانهيباشد که ترک شغل کارکنانش هز

از دست رفتن مهارت و تجربه ارائه مراقبت ، نهين هزيترمهمکند. يم
). ۱۰آمده است. ( به دستاب يماران است که با صرف منابع کميبه ب

-شيتواند در پيکه م يمتعدد يو فرد يتيموقع يرهايان متغيدر م
-سازه ،داشته باشند يترک شغل کارکنان نقش مهمل به يتما ينيب

 کهييازآنجاباشد. يم ٣يشغل يو فرسودگ ٢يسترس اخالقيد يها
خود با مسائل  تيماهاي است که همواره بنا بر حرفه، پرستاري

، يکي از اين موضوعات اخالقي، رو بوده استاخالقي شايعي روبه
ان پژوهشگر موردتوجه شيازپشيبديسترس اخالقي است که امروزه 

ن بار توسط ياول يسترس اخالقيمفهوم د ).۱۱است (قرار گرفته 
 ياديز پژوهشگرانجامپتون ارائه شده است و سپس توسط 

درد ، يسترس اخالقيافته است. ديقرار گرفته و گسترش  موردبررسي
و ناراحتي عاطفي و ذهني است که فرد ضمن داشتن آگاهي و توانايي 

هاي واقعي يا ذهني محدوديت ليبه دلالزم جهت قضاوت اخالقي 
رو شدن با روبه). ۱۲شود (اخالقي مرتکب خطا مي ازنظر شرويپ
ال را به دنب ييامدهايتواند پيان پرستان ميدر م يسترس اخالقيد

-و روان يتوان به آثار رفتاريآن م يمنف يامدهايداشته باشد. از پ
، يت) و فرسودگيو محروم يشرمندگ، ينياحساس غمگشناختي (

تداوم اين شرايط باعث اتمام . )۱۳کرد (استرس و ترک شغل اشاره 
، دشوميشده و نارضايتي از محيط کار پديدار  هاآنذخاير مقاومتي 

                                                             
2moral distress  
3 job burnout 
4 emotional exhaustion 

پرستاراني که عليرغم شرايط نامناسب و بدون حمايت به کار خود 
استرس و فرسودگي بااليي را در کنار نارضايتي تجربه ، دهندادامه مي

تواند يم يسترس اخالقيد، به دنبال شرايط موجود، )۱۴کنند (مي
 را به دنبال هاآنافزايش غيبت و تمايل به ترک شغل در  يامدهايپ

 شغلش را ترک يزودبهاگر اين شرايط ادامه يابد فرد ، داشته باشد
  ).١٥( خواهد کرد

 باشد که عبارتيز فرسودگي شغلي ميگر مؤلفه مطرح نيد   
-عوامل فشارزا و از نشانه ليبه دلاست از كاهش قدرت سازگاري فرد 

جاد ايهاي آن خستگي جسمي و عاطفي است. اين نشانگان منجر به 
هنگام  تفاوتي درنگرش منفي نسبت به شغل و  بي، خودپندارة منفي

از سه  يشغل ي). فرسودگ١٦گردد (برقراري ارتباط با مراجعان مي
 ٦يت فرديفقدان موفق  و ٥تيمسخ شخص، ٤يجانيه يخستگ يمؤلفه
منابع  ليو تحل ياحساس خستگ، يل عاطفيل شده است. تحليتشک

 ين بعد از فرسودگيدهد. ايفرد را در اثر کار با افراد  نشان م يجانيه
در  ياسترس فرد يمؤلفه ياديبن تأثير يدهندهنشان، يشغل

، يمنف يهابه واکنش، تي). مسخ شخص١٧است ( يشغل يفرسودگ
ره ط کار اشاير افراد در محيبه سا يرشخصيار غيا بسي انيجوبيع

. است يشغل يبودن فرسودگ ين فرديبعد ب يدهندهنشاندارد و 
احساس کاهش در  يدهندهنشان، افتهيکاهش  يت فرديموفق

 فرد يکارآمد ين بودن باورهاييو پا يفرد يورو بهره يستگيشا
). ١٦است ( يشغل يفرسودگ يابيانگر خودارزين مؤلفه بياست. ا

رد گزارش ک يرشته پرستار يعلمئتيه ياعضا يتالبوت با مطالعه
هستند و  يشغل يکنندگان دچار فرسودگشرکت درصد٤٠که 
نند کيرا تجربه م يت فردياز عدم موفق ييسطوح باال هاآن درصد٧٣

)١٨.(  
همراه  يدگيبا تن يق فروندنبرگر نشان داد که هر شغليتحق   

شوند و اغلب يشتر ميب يهايدگيمشاغل موجب تن ياما برخ، است
 يهان حرفهيو همچن يپزشک، يپرستار ازجمله يدرمان يهاحرفه

 ).١٩دارند ( يدگيگر تنيشتر از مشاغل ديب يس و معلميتدر
 کارکنان يکه بر رو يو همکاران در پژوهش يکبخت نصرآبادين

د که افتنيجه دست ين نتيبه ا، بخش اورژانس انجام دادند يپرستار
 يداريمعنل به ترک شغل رابطه مثبت يو تما يشغل ين فرسودگيب

 ين ابعاد فرسودگيفنگ نشان داد که ب ي). مطالعه۲۰شد (مشاهده 
  ).۲۱داشت (وجود  يمثبت يل به ترک شغل همبستگيو تما يشغل

بر  تأکيدکه انجام دادند ضمن  يو همکاران در پژوهش يکورل
ط کار را در بروز آن مؤثر يمح يجو اخالق، يسترس اخالقيت دياهم

5depersonalization  
6 personal accomplishment 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 8

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-2893-fa.html


 پرستاران شغل ترک به تمايل بيني¬پيش در شغلي فرسودگي و اخالقي ديسترس نقش
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، يسترس اخالقيط ديکنند پرستاران تحت شرايان ميدانسته و ب
پژوهش الپرن و همکاران  ).۲۲کنند (يشغل و حرفه خود را ترک م

ژه هاي ويدهد که ديسترس اخالقي يکي از مشکالت محيطنشان مي
بوده و پرستاران در مواجهه با آن عدم رضايت شغلي دارند و اين 

زاده و پژوهش عباس ).٢٣است ( شغلز عاملي براي ترک يشرايط ن
اد نشان د، رجند صورت گرفتيپرستاران شهر  ب يهمکاران که بر رو

 ياردمعنيرابطه  يسترس اخالقيل به ترک شغل و دين تمايکه ب
  ).۲۴نداشت (وجود 

ا به ر ياريمعضالت بس، به مشکالت پرستاران يتوجهيامروزه ب
هم داده است تا  دستبهدستن مشکالت يا ؛ ووجود آورده است

ترک شغل کنند.  يا حتيل به ترک شغل شده و يپرستاران متما
 ۲۰کا ياز آن است که ترک خدمت پرستاران در آمر يآمارها حاک

در ، درصد برسد ۳۶به  ۲۰۲۰درصد بوده که برآورد شده تا سال 
ترک خدمت  يدرصد ۳۲از آمار  يها حاکيز بررسيوان نيکشور تا

ز هنوز يران نيدر ا، درصد در سال اول بوده است ۵۱در سه ماه اول و 
). ۲۵زان ترک خدمت پرستاران گزارش نشده است (ياز م يآمار رسم

 نيترمخرب عنوانبه يشغل يو فرسودگ يسترس اخالقيد هرحالبه
که  ياز موضوعات مهم و روبه رشد  حرفه پرستار يکيو  مباحث

ت يفيک يرا بر رو ياديات زتأثيرخود  تيماهتواند با توجه به يم
ساز هنيتواند زمين اثرات ميپرستاران داشته باشد و ا يکار يزندگ

رد و يو تفحص قرار گ موردبررسيد يبا، ترک شغل پرستاران باشد
ده شود تا در صورت وجود ارتباط با يارتباط آن با ترک شغل سنج

 ين مشکالتيآمدن چن به وجودح بتوان از يصح يهاوهيراهکارها و ش
 يبه بررس زمانهمکه در آن  يپژوهش يينمود. از سو يريشگيپ

ن ير بد يشغل يو فرسودگ يسترس اخالقيل به ترک شغل با ديتما
 ياهتفاوت يياز سو، صورت نگرفته است، پرستاران پرداخته باشد

ن يراباشد. بنابيم ين پژوهشيبر انجام چن يگريل ديهم دل يفرهنگ
 ،ل به ترک شغلين تمايارتباط بن است که يهدف پژوهش حاضر ا

د ينما نييرا مشخص نموده و تع يشغل يو فرسودگ يسترس اخالقيد
ر د يسترس اخالقيو د يشغل يفرسودگ يرهايک از متغيسهم هر 

  ل به ترک شغل پرستاران چقدر است؟يتما ينيبشيپ
  

  کار مواد و روش
 يجامعه آمار، باشديم ياز نوع همبستگ يفيپژوهش حاضر توص

) =۶۰Nمارستان شهرستان الشتر (يه پرستاران بيکل، ن پژوهشيا
ن مطالعه شدند. مالک ورود به يوارد ا يشمارتمام صورتبهبود که 
سانس يداشتن مدرک ل، به شرکت در مطالعه يمندعالقه، پژوهش
ک سال سابقه کار و مالک خروج از يحداقل ، ا باالتري يپرستار

ت افيبه شرکت در مطالعه و سابقه درل کارکنان يعدم تما، پژوهش

-ن پژوهش جنبهيسال گذشته بود. در اکيگردان در روان يداروها
 کنندگانشرکت: ر در نظر گرفته شدنديشامل موارد ز ياخالق يها

ت يبرخوردار بودند و رضا يهمکار يار الزم براين پژوهش از اختيدر ا
ا هکنندهشرکتاطالعات مربوط به ، جلب شد يشفاه صورتبهآنان 

نان به آنان داده شد که اطالعات ين اطمينگه داشته شد و ا محفوظ
بعد از گزارش خواهد شد.  يگروه صورتبهمحرمانه خواهد بود و 

حات الزم يمربوطه توض يالزم و اخذ مجوزها يهايانجام هماهنگ
 يهدف از اجرا، همکاري يتوسط پژوهشگر و همکاران درباره چگونگ

ها به ل پرسشنامهيالزم براي تکم زمانمدتن مطالعه و طول يا
شد. سپس  ارائه، در پژوهش بودند يکه آماده همکار يپرستاران

، ت کامليبا رضا هاآنو  گرفتار آنان قرار يها در اختپرسشنامه
ل کردند. از آنان خواسته شد اگر يها را بدون ذکر نام تکمپرسشنامه

مواجهه شدند از  يبا مشکل سؤاالتبه  يدهپاسخدر خصوص 
حات الزم را به آنان بدهد. پس از يپژوهشگر بخواهند که توض

آمار  يها-بر شاخص عالوهها ل دادهيتحل يها براداده يگردآور
 يون چندگانهيرسون و رگرسيپ يب همبستگياز ضر يفيتوص
 SPSSن پژوهش يدر ا مورداستفادهافزار استفاده شد. نرم زمانهم
  : ها استفاده شدداده يگردآور ير برايز يبود. از ابزارها ۱۸خه نس

جنس و ، که شامل سن کيبرگه اطالعات دموگراف-۱
  و...  بود. تأهلت يوضع

ن يا: )۲۰۰۱کورلي ( يسترس اخالقيپرسشنامه د-۲
است که  ييهاتيل شده و شامل موقعيتشک سؤال ۲۱پرسشنامه از 

ها تيدر آن موقع يريرا با قرارگ يسترس اخالقيفرد شدت و تکرار د
ر ايصفر) تا بساصالً (آن در مورد شدت از  يهانهيدهد. گزينشان م
ه پنج) مرتب شدمکرراً (صفر) تا هرگز (پنج) و در مورد تکرار از زياد (

 ۱۰ ازنظراس با استفاده ين مقيا ييمحتوا ييزان رواي). م۲۶است (
ز از يآن ن ييايبه دست آمد و پا ۸۸/۰ يد اخالق پزشکيتن از اسات

محاسبه  ۹۳/۰کرونباخ)  يآلفادروني ( يب همبستگيق ضريطر
  ).۲۷گرديد (

همکاران  پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسالچ و-٣
ارزيابي فراواني و  ياين پرسشنامه به روش ليكرت و برا: )۱۹۹۶(

شامل پرسشنامه  .شدت ابعاد فرسودگي شغلي طراحي شده است
و  مسخ شخصيت، است و سه بعد خستگي هيجاني جمله ٢٢

كند. پايايي اين گيري مياحساس فقدان موفقيت فردي را اندازه
خرده  يو برا ۸۶/۰، کرونباخ يآزمون با استفاده از روش آلفا

و  ۷۸/۰ت؛ يمسخ شخص، ۸۹/۰؛ يجانيه يخستگ يهاآزمون
پژوهش ). در ٢٨است (گزارش شده  ۸۳/۰؛ يت فردياحساس موفق

 يکرونباخ برا يق آلفايآزمون از طر ييايباهر و همکاران پا ياقدم
ب يتت به تريو مسخ شخص يجانيه يخستگ، يت فردياحساس موفق

ن پرسشنامه ي). اعتبار ا۲۹است ( آمدهدستبه ۷۵/۰و  ۸۵/۰، ۸۱/۰
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ژوهش ن پيد. در ايگرد يلبان بررسيران توسط فيدر ا بار نياول يبرا
و انجام اصالحات الزم در  يبه فارس يسيمتن از انگلپس از ترجمه 

ات يران ارائه و نظريا يهاآن به چند نفر متخصص در دانشگاه
ن پرسشنامه در مورد يا، ازآنپسد. ياعمال گرد هاآن ياصالح

ها همراه با تناسب گزاره ازنظرد و واکنش آنان يگرد اجراپرستاران 
آمد و سؤاالت نامناسب  دستبه پرسشنامه  يمصاحبه در کنار اجرا

ز و اعتبار ا ييايد و سرانجام با استفاده از روش برآورد پايحذف گرد
نامه و پرسش شدهحذفسؤاالت نامتناسب ، يشيافزا يروش آلفا

  ).۳۰شد (ن يتدو يينها
جهت سنجش : )۱۹۷۹شغل (ل به ترک يپرسشنامه تما-۴

به ترک شغل ل يتما يال به ترک شغل از پرسشنامه سه مادهيتما
ن يا يها). پاسخ۳۱شد (نز و کلش استفاده يجنک، چمنيف، کامن

 کامالًک) تا يمخالف ( کامالًاز  يادرجه ۷اس يمق يپرسشنامه بر رو
ه ل بيپرسشنامه تما يشوند. اعتبار مالکيهفت) مشخص مموافق (

 يآن را با استفاده از آلفا ييايب پايو ضرا -۶۱/۰ترک شغل را 
 ييايرياس در پژوهش پين مقيا ييايبه دست آورد. پا ۷۹/۰کرونباخ 

 ۶۴/۰و  ۷۵/۰ب يف به ترتيکرونباخ و تنص يبه روش آلفا يو ارشد
  ).۳۲آمد (به دست 

  
  هاافتهي 

زن و  درصد۷/۸۳ز ين شدهليتکمپرسشنامه  ۴۹از    
 درصد۶/۲۸، سال ۲۰-۳۰ن يب درصد۳/۶۷مرد بودند.  درصد۳/۱۶
ن و يانگيسال سن داشتند. م ۴۱-۵۰ن يب درصد۴/۱و  ۳۱-۴۰ن يب

 يفيسال بود. اطالعات توص ۶/۲۷ ±۶/۵پرستاران ار سن يانحراف  مع
 ۱در جدول  موردبررسي يرهايار متغين و انحراف معيانگيشامل م

  ارائه شده است.
  

ل به يتما يرهايمتغ يفيآمار توص يهاشاخص :)۱جدول (
  يشغل يو فرسودگ يسترس اخالقيد، ترک شغل

  اريانحراف مع  نيانگيم  ريمتغ

  ۵/۳  ۰۴/۷  ل به ترک شغليتما
  ۹/۹  ۳۱/۴۰  يسترس اخالقيد

  ۷/۱۰  ۰۶/۳۵  يشغل يفرسودگ

  

 يرهايغن متيرسون نشان داد که بيپ يب همبستگيج ضرينتا    
 يدارنيمعمثبت  يهمبستگ يشغل يل به ترک شغل و فرسودگيتما

سترس ير ديمتغ کهيدرحال). >۳۰۵/۰r= ،    ۰۵/۰ Pشد (مشاهده 
  نداشت. يدارمعنيل به ترک شغل رابطه يبا تما ياخالق

  
ل به ترک يتما يرهايمتغ يب همبستگيضرا :)۲جدول (
  يشغل يو فرسودگ يسترس اخالقيد، شغل

    ل به ترک شغليتما  پژوهش يرهايمتغ

  داريمعنيسطح   يهمبستگ  
  ۵۱/۰  ۰۸۹/۰  يسترس اخالقيد

  ۰۳/۰  ۳۰۵/۰  يشغل يفرسودگ

 يهاهن مؤلفيرسون نشان داد که بيپ يب همبستگيج ضرينتا
مسخ ، )=۶۱۱/۰r( يعاطف يابعاد فرسودگ يعني يشغل يفرسودگ

مثبت  يل به ترک شغل همبستگي)  با تما=۵۰۹/۰rشخصيت (
ل به ترک ين تمايمشاهده شد. ب >P ۰۰۱/۰در سطح  يدارمعني

 >P ۰۰۱/۰) در سطح =r -۴۴۱/۰فردي (ت يشغل و احساس موفق
  آمد. به دست يدارمعني يرابطه منف

  
ل به ترک يتما يرهايمتغ يب همبستگيضرا :)۳جدول (

  يت فرديت و احساس موفقيمسخ شخص، يعاطف يفرسودگ، شغل

  نيبشيپ يرهايمتغ
  ل به ترک شغليتما

  داريمعنيسطح   يهمبستگ
  ۰۰۱/۰  ۶۱۱/۰  يعاطف يفرسودگ

  ۰۰۱/۰  ۵۰۹/۰  تيمسخ شخص
ت يموفقاحساس 
  يفرد

۴۴۱/۰-  ۰۰۱/۰  

  
نشان داد که  زمانهمون چندگانه يل رگرسيج تحلينتا
ل به ترک شغل را ير تمايانس متغيدرصد وار ۱۲ يشغل يفرسودگ

ه دهد کيبتا نشان م يونيب رگرسيج ضرينتا، کرد ينيبشيپ
توانست  >۰۵/۰P) در سطح t=۲۸/۲و  β=۰۱۵/۰شغلي ( يفرسودگ
 کهيحالدر، کند ينيبشيبه ترک شغل را پ لير تمايمتغ يپراکندگ

شغل  ل به ترکير تمايانس متغين وارييقادر به تب يسترس اخالقيد
  نبود.

  
  يشغل يو فرسودگ يسترس اخالقيل به ترک شغل بر اساس ديتما ينيبشيپ يون برايل رگرسيتحل :)۴جدول (

 R 2R F Pvalue β B  T  Pvalue  نيبشيپ يرهايمتغ

  ۱۲/۰  ۳۵/۰  يشغل يفرسودگ
  

۷۸/۲  ۰۵/۰  ۰۱۵/۰  ۳۳۹/۰  ۲۸/۲  ۰۲/۰  
  ۴۳/۰  ۷۸۶/۰  ۱۱۷/۰  ۲۰۴/۰  يسترس اخالقيد
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  يريگجهيبحث و نت

 عنوانبه يانسان يروين يت و توجه به حفظ و نگهدارياهم    
ن يترمهم عنوانبهر ياخ يهادر سال، منابع ارزشمند سازمان

ران قرار يخاص پژوهشگران و مد موردتوجه، يموضوعات اجتماع
ل به يرابطه تما يبررس باهدفن پژوهش ين لحاظ ايگرفته است. بد

 يغلش يو فرسودگ يسترس اخالقيد يرهايمتغ بر اساسترک شغل 
ه تنها ون نشان داد کيل رگرسيتحلج ين پرستاران انجام شد. نتايدر ب
ل به ير تمايانس متغيدرصد وار ۱۲توانست  يشغل ير فرسودگيمتغ

 يهان مطالعه با پژوهشيج ايکند. نتا ينيبشيترک شغل را پ
داشت.  يي) همسو۲۱فنگ () و ۲۰همکاران (و  يکبخت نصرآبادين

 يو عاطف يجسم يهايجاد خستگيبه سبب ا يشغل يفرسودگ
شود. يها متيط و موقعيقدرت سازگاري فرد با شرا موجب كاهش

منجر به ايجاد خودپندارة  يشغل يدر بلندمدت فرسودگ يياز سو
د که شوين پرستاران ميمنفي و نگرش منفي نسبت به شغل در ب

  شود.يل به ترک شغل ميش تماين امر منجر به افزايا
ثبت ز رابطه ميل به  ترک شغل نيو تما يشغل ين فرسودگيب  
هم  يفرسودگ يهااسيرمقيمشاهده شد. در خصوص ز يدارمعني

ت يو مسخ شخص يعاطف ياز رابطه مثبت ابعاد فرسودگ يج حاکينتا
ا ب يت فردياحساس موفق يمنف يل به ترک شغل و رابطهيبا تما

بخت کين يهان مطالعه با پژوهشيج ايل به ترک شغل بود. نتايتما
داشت. عوامل  يي) همسو۲۱فنگ () و ۲۰( همکارانو  ينصرآباد

رهم مثل ب، شودين پرستاران ميدر ب يشغل يموجب فرسودگ ياديز
ه ک اديز يو فشار کار يستياختالل در تعادل ز، خواب يخوردن الگو

ن يل به ترک شغل در بيتما ينه را برايتواند زمين موارد ميا يهمه
و از  يرسودگکه دچار ف يپرستاران فراهم سازد. پرستاران

ب کس يتيط کار چندان موفقيا در محيشوند و يم يگانگيخودب
 يفرسودگ درواقعافتند. يشتر به فکر ترک شغل ميب، کنندينم

ن ن پرستارايو اضطراب در ب يش احساس درماندگيموجب افزا يشغل
و کاهش تعهد  يت شغليعدم رضا، يورباعث کاهش بهره، شده

به  ليش تماين موارد منجر به افزايا يشود که همهينسبت به کار م
  شود.يترک شغل م

 يعاطف يد اشاره کرد که فرسودگيها هم بااسيرمقيدر مورد ز   
شود يادامه کار است که موجب م يزه برايکاهش عالقه و انگ ينوع

جر به ز منين عدم عالقه نيافته و  ايپرستاران به کار کاهش  تا عالقه
  شود.يشغل مل به ترک يش تمايافزا

ا شود تيت است که موجب ميمسخ شخص، گرياز ابعاد د يکي   
ن يريفاقد احساس و خشک نسبت به سا يکرديپرستاران رو

در  زين ين فاصله عاطفيماران و...) اتخاذ کنند و وجود ايب، (همکاران
  ابد.يش يل به ترک شغل در آنان افزايشود تا تمايبلندمدت موجب م

 يف شغليدر انجام وظا ياحساس ناتوان، تيکاهش احساس موفق
  شود.يل به ترک شغل مين امر هم موجب تمايدارد که ا يرا در پ
 يدارمعنيل به ترک شغل رابطه يو تما يسترس اخالقين ديب   

همکاران زاده و ن مطالعه با پژوهش عباسيج ايکه نتا مشاهده نشد
ل به ترک شغل يو تما يسترس اخالقيبر عدم رابطه د ي) مبن۲۴(

) و الپرن و ۲۲همکاران (و  يکورل يهاداشت و با پژوهش ييهمسو
اطاعت  ينداشت. ملزم بودن پرستاران برا يي) همسو۲۳همکاران (

 طهين در حييپا يران مؤسسات و داشتن استقالل عملکردياز مد
 يتيازه نارضيآنان شده و انگ نفساعتمادبهشان باعث کاهش يتخصص

است که  يط همانند بسترين شرايآورد. ايرا در آنان به وجود م
 شانيطه عملکرديو عمل را از پرستاران در ح يريگميقدرت تصم

ن يا ازسترسيط ديهمانند شرا يطيشود که در شرايگرفته و سبب م
ه نيشان نتوانند در زمطه حرفهيرغم متخصص بودن در حيافراد عل

اما در ؛ )۳۳انجام دهند ( ياقدام ط موجوديبرطرف کردن شرا
د يل به ترک شغل بايسترس و تمايرابطه د يدارمعنيخصوص عدم 

ان با آن، زا توسط پرستارانسترسيط ديتحمل شرا باوجوداشاره کرد 
کمبود ، گريد يهمچون عدم استخدام شدن در جا يط سختيشرا

که در اثر ترک شغل ممکن است  يشغل و مسائل و مشکالت مال
مر موجب ن اين سبب اير هستند به ايدرگ، ديايش بين افراد پيا يبرا
د شونيکه متحمل م يسترس اخالقيد باوجودشود تا پرستاران يم

ل به ترک شغل را در خود سرکوب سازند و همچنان در حرفه يتما
  خود بسر برند. 

اجتناب از دستورات : ازجمله يگريد يهاآنان راه يگاه يحت   
از  ا فراريم گزارش خطا و اطالع به سرپرستار و يا تنظيپزشکان و 

ق از ين طريرند و به ايگيسترس بکار ميل ديتعد يت را برايموقع
  کاهند.يم يسترس اخالقيد يو فشارها يزان بار منفيم

ن نکات اشاره يتوان به ايمطالعه م يهاتينه محدوديدر زم   
 روش، نيچنمطالعه فقط در شهر الشتر انجام شده و هم نيکرد که ا

ج يتان يريپذميتعم ين عوامل بر رويبوده که ا يسرشمار يريگنمونه
ر از گيد يکي يخوداظهار يهاگذار است. استفاده از پرسشنامهتأثير

  ن پژوهش بود.يا يهاتيمحدود
و  يسترس اخالقيت نقش ديج پژوهش حاضر بر اهمينتا   
کند و يم تأکيدل به ترک شغل پرستاران يدر تما يشغل يفرسودگ

در ترک شغل کارکنان ، ل و عوامل مؤثريها بتوانند دالکه سازماننيا
-شيح و  پياطالعات صح يريکارگبهند تا بتوانند با يرا درک نما

 يند حفظ و نگهداريرا در فرآ يت مؤثريريمد، موقعبه يهاينيب
دگي فرسوه رابطه حال با توجه ب. رنديکارگبهکارآمد  يانسان يروين

 به مسئولين و مديران پيشنهاد، شغلي با ميزان تمايل به ترك شغل
شود يل به ترک شغل ميکه منجر به تما  يشود كه در ابتدا مواردمي
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سپس راهكارهايي جهت كاهش ميزان فرسودگي ، کرده ييرا شناسا
شغل مجموعه پرستاري تواند در كاهش تمايل بهتر شغلي كه مي

مثل جذب نيروهاي بيشتر و البته كارآمد ، دمؤثر باشد در نظر بگيرن
، هاآنو كم شدن ساعات كاري  يكاهش فشار کار يو توانمند برا

توجه به رفاه ، ضمن خدمت صورتبهآموزش در بدو استخدام و 
آموزش ، کارکناندر شأن  قبولقابلخدمات رفاهي  ارائهو  کارکنان

 هاآنکاهش وظايف و تكاليف ، استرس مهار مورد نحوه برخورد ودر 
تر جهت افزايش رضايتمندي و و دادن قدرت و اختيارات بيش

 هابيمارستان يپرستار کارکنانافزايش احساس موفقيت فردي در 
ن يدر ب ين پژوهشيشود که چنيشنهاد ميتاً پينها .شودپيشنهاد مي

در خصوص  يات منسجميادبرد تا يگر جوامع هم صورت گيد
-هم باشد. سهيمقاقابلج هم يد و نتايفراهم آ ذکرشده يرهايمتغ
همچون  ييرهايرابطه متغ يشود تا به بررسيشنهاد مين پيچن

و... با  يتيشخص يهايژگيو، ياجتماع يهاتيحما، ت از کاريرضا
  ل به ترک شغل پرداخته شود. يتما

  
  يتشکر و قدردان

ز دانند اين مقاله بر خود الزم ميسندگان ايله نويوسنيبد    
ه ک يره) و تمام پرستارانخميني (مارستان امام يت محترم بيريمد

  د.نيرا نما يکمال تشکر و قدردان، نمودند يارين پژوهش ما را يدر ا
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Original Article 

THE ROLE OF MORAL DISTRESS AND JOB BURNOUT IN THE 
PREDICTION OF TURNOVER INTENTION AMONG NURSES 
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Abstract 
Background & Aims: Turnover intention is one of the professional challenges of nurses. The aim of the 
present study is investigating the role of moral distress and job burnout in predicting the turnover 
intention among nurses. 
Materials & Methods: This study is a descriptive-correlation type, the population of this research 
included all the Aleshtar hospital nurses (N=60). All of the nurses enrolled into this study, and they 
answered to Corley (2001) moral distress questionnaire, Common (1979) et al turnover intention 
questionnaire, and Maslach et al (1996) Burnout questionnaire. To analyze the data, we used the 
Pearson's correlation and multiple regression analysis simultaneously.  
Results: The results showed that there was positive correlation between turnover intention and job 
burnout (P<0/05). There was positive and significant correlation between factors of job burnout, 
emotional exhaustion (r=0.611), depersonalization (r=0.509) with turnover intention in the level of 
P<0.001. There was negative correlation between turnover intention and personal accomplishment(r=-
0.441) in the level of P<0.001. There was not significant correlation between moral distress and job 
burnout. Job burnout by itself could predict only %12 of the variable variance of turnover intention. 
Conclusion: The results of this study emphasize the importance of the role of job burnout in the turnover 
intention among nurses. The related organizations should understand the reasons and factors affecting 
the turnover intention of their staffs by using the correct information and predications, and effective 
management strategy.  
Keywords: Turnover intention, job stress, job burnout, nurses. 
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