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 مقاله پژوهشی

  تمايل به ترک خدمت پرستاران بيمارستان امام خميني مهاباد در  ينيبشيپ
   يآورتابهاي استرس شغلي و ي پاندمي کرونا بر اساس مؤلفهدوره

  
  ٤، حديقه محمدآذر٣مريم خسروي، ٢٭مژگان محمدي مهر، ١ جمال حاجي

  
  11/12/1399تاریخ پذیرش  24/07/1399تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

تواند تمايل به ترک خدمت در که مي پرستاران با استرس فراواني مواجه هستند ،اپيدمي کرونا ازجملههمواره در شرايط سخت و بحراني  :هدف و زمينهپيش
 ينيبشيپلذا هدف پژوهش حاضر  ،باشدميمطرح زا براي سازگاري در شرايط تنشهاي افراد يييکي از توانا عنوانبه يآورتاب کهييازآنجا. را افزايش دهد هاآن

  .باشدمهاباد مي شهرستان ينيخمپرستاران بيمارستان امام بين  در يآورتابهاي استرس شغلي و تمايل به ترک خدمت در پاندمي کرونا بر اساس مؤلفه
مهاباد بودند که تعداد  شهرينيخمباشد. جامعه آماري اين پژوهش تمام پرستاران بيمارستان امام بستگي ميهم –پژوهش حاضر از نوع توصيفي  روش:مواد و 

که از  نمونه انتخاب شدند عنوانبهگيري تصادفي ساده، روش نمونه صورتبهنفر  ۱۵۱ تعداد استفاده از فرمول کوکراننفر بود با  ۲۵۰برابر  ۱۳۹۹در سال  هاآن
)، ۲۰۰۷شامل سه پرسشنامه استاندارد تمايل به ترک خدمت کيم و همکاران ( ،دقيق و قابل استناد بازگردانده شد. ابزار پژوهش نامهپرسش ۱۴۰پ  اين تعداد،
ها با آزمون همبستگي پيرسون و داده ليوتحلهيتجز) بود. ۱۹۹۹) و پرسشنامه استرس شغلي فيليپ آل رايس، (۲۰۰۳ون (و ديويد س کانر يآورتابپرسشنامه 
  انجام پذيرفت. ۱۹ نسخه SPSS افزارنرمو از طريق  گامبهگامرگرسيون 

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و استرس شغلي تمايل به هاي پژوهش مشخص گرديد که بين تمايل به ترک خدمت با استرس شغلي بر اساس يافته ها:يافته
 يداريمعنبا تمايل به ترک خدمت رابطه منفي و  يآورتاب). همچنين مشخص شد که بين p=۰۰۱/۰و  r=۷۴۶/۰(کنند يم ينيبشيپترک خدمت پرستاران را 

  ).p=۰۰۱/۰و  r=۸۸۷/۰( کننديم ينيبشيپتمايل به ترک خدمت پرستاران را  يآورتابوجود دارد و 
کند. لذا  ينيبشيپي پاندمي کرونا را در دورهبيمارستان امام خميني مهاباد تواند تمايل به ترک خدمت پرستاران و استرس شغلي، مي يآورتاب: گيرينتيجه

به ترک خدمت پرستاران را در پاندمي کرونا کاهش  ، تمايليآورتابهاي آموزش زاي شغلي و اجراي برنامهبا کاهش عوامل استرس ،شايسته است مديران امر
  دهند.

 ، استرس شغلي، پرستارانيآورتابترک خدمت،  :هاکليدواژه

  
 ۴۱-۵۰ ، ص۱۴۰۰ فروردين، ۱۳۸ درپي، پياولشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ٠٩١٢٢٥٩٣٣٢٦، تلفن: يشگاهيگروه علوم آزما، يراپزشکيدانشکده پ ارتش، يپزشک علوم دانشگاهتهران، : آدرس مکاتبه

Email: mojganmehr20@yahoo.com 

 
  مقدمه

در  شــدهمطرحهاي يکي از چالش عنوانبه خدمتامروزه ترک 
ــازمان  ــازمان و موقعيت تمـامي سـ ها بدون در نظر گرفتن نوع سـ

ــت   يکي از متغيرهاي  خـدمت ترک  )۱(جغرافيـايي آن مطرح اسـ
بار مالي پراهميت سـازماني است که در صورت وقوع، آثار مخرب و  

جانشين کردن و آموزش  ،پيدا کردن براي سـازمان دارد که شـامل  

                                                             
 دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران، ايرانکارشناس ارشد مديريت آموزشي،  ١
 مسئول) يسنده(نو ، ايرانتهران دانشيار گروه علوم آزمايشگاهي، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پژشکي ارتش، ٢
  دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران، ايرانکارشناس ارشد مديريت آموزشي،  ٣
  دانشجوي کارشناسي رشته مشاوره، دانشگاه فرهنگيان اروميه، اروميه، ايران ٤

تازه وارد شده، اتالف زمان و عدم جايگزيني  يتجربهکمدادن نيروي 
. مفهومي که ارتباط )۲( کندنيروي متخصص را بر سازمان وارد مي

. تمايل به )۲( کي با ترک شغل دارد تمايل به ترک شغل استنزدي
ــغـل   خدمت واقعي  از ترک يتوجهقـابل مهم و  ينيبشيپترک شـ

اسـت و مرحله شـناختي است، که پيش از ترک خدمت واقعي رخ   
دهد و به فکر يا تصـــميم ذهني در مورد ماندن يا ترک شـــغل مي
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 محمدآذر حديقه ،خسروي مريم ،مهر محمدي مژگان ،حاجي جمال
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ــاره دارد ــتاران )۳( اشـ خدمات  کنندهارائهگروه  نيتربزرگ. پرسـ
باشــند کمبود پرســتاران و مراقبتي در نظام بهداشــت و درمان مي

 به بيمار و يرسانخدماتترک حرفه پرستاران، مشکالت بزرگي در 
ــغ .)۴(کند کيفيت مراقبت ايجاد مي ــتاران ميزان ترک شـ ل پرسـ

عوامل مؤثر  ازجمله، اي استهاي حرفهباالترين ميزان در بين گروه
د هاي زياهاي بسيار و استرسزياد پرستاران سختي بر ترک خدمت

  .)۵(باشد ياين حرفه م
سال در ي کرونا در ووهان چين از طرفي ديگر با شـروع بيمار 

شـوک شديدي به سيستم درمان اکثر کشورهاي دنيا وارد  ، ۲۰۱۹
که از نتايج آن کمبود و خستگي نيروي متخصص و )، ۶(است  شده

 منجر به ساعات جهيدرنت ،باشـد پرسـتاران مي  ژهيوبهکادر مراقبتي 
هاي تفريحي و شخصي و فشار کاري طوالني و لغو بسياري از برنامه

قدم مبارزه با اين . پرستاران در خط م)۷( کاري مضاعف شده است
ناشــي از کرونا در  ريوممرگ سـوم کي کهيطوربهبيماري هسـتند،  

. تجاربي که از پرستاران در )۸(چين مربوط به پرستاران بوده است 
هاي قبلي ناشــي از انواع کرونا ويروس نظير ســندروم حاد  اپيدمي

دهد تنفسي و سندرم تنفسي خاورميانه در دسترس است نشان مي
هاي سو پرستاران سطح بااليي از نشانه ژهيوبهکه کارکنان بهداشتي 
. استرس شغلي )۷( دهندرا از خود نشان مي عملکرد نظير استرس

ــت که با تمايل به ترک خدمت رابطه مســتقيم   ازجمله عواملي اس
نان کارک خدمتهاي تمايل به ترک کننده ينيبشيپدارد و يکي از 

که عدم تعادل بين  افتديم. استرس شغلي زماني اتفاق )۹(باشد مي
يد ها (انتظارات) در محل کار و توانايي کارکنان به وجود آخواســته

با درجه بااليي از اســترس  شپرســتاري به ســبب ماهيتحرفه . )۵(
هاي کاري را به دامنه وســيعي از اســترس پرســتاران، .همراه اســت

ــطح بااليي از مهارت، کار تيمي در موقعيت    هاي علـت نيـاز بـه سـ
ــرايط بحران تجربه   ۲۴مختلف، تأمين مراقبت  ــاعته و کار در ش س

 .)۱۰( کنندمي
 در پرستارانخدمت تواند تمايل به ترک از ديگر عواملي که مي

ــکـل معکوس    کمک کند در  هـا آنکنـد و بـه    ينيبشيپرا بـه شـ
زا و بحراني سازگاري و ماندگاري بيشتري در هاي اسـترس موقعيت

در تأييد اين موضــوع برخي ، اسـت  يآورتابشـغل داشـته باشــند   
را براي موفقيت در شـغل پرستاري الزم   يآورتابمحققان ظرفيت 

کنند پرســتاران در قرن اظهار مي ١. فيلي و همکاران)۱۱(دانند مي
ــت و يکم  ــکالت حرفه منظوربـه بيسـ اي و تأمين رويارويي با مشـ

ــالمـت رواني خود بـايـد     را در خود  يآورتاباي ماهرانه طوربهسـ
و رفتارهاي تاب آورانه به افراد کمک  يآورتابگسـترش دهند زيرا  

                                                             
1 Philly et al 
2 Connor and Davidson 
3 Said& El-Shafei 

هاي کنند تا بر تجارب منفي غلبه کنند و اين تجارب را به تجربهمي
ــاره دارد که منجر به  يآورتابمثبـت تبديل کنند   به فرايندي اشـ

 يرآوتاباست.  باربتيمصانطباق و سـازگاري با شـرايط نامساعد و   
واسطه استفاده از کاهش اثرات اسـترس به  صـورت بهدر محيط کار 

شود کند تعريف ميرفتارهايي که سـازگاري و انطباق را تسهيل مي 
ــود که در به انطباق موفقي گفته مي يآورتـاب . بنـابراين  )۱۲( شـ

د گردهاي توان کاه و ناتوان ساز آشکار ميآوردگاه مصائب و استرس
ــون )۱۳( تنها پايداري در  يآورتابمعتقدند که  ٢. کـانر و ديويدسـ

شـرايط بحراني و سـخت نيسـت بلکه شـرکت فعاالنه و سازنده در     
رواني خود را از دست ندهند  -موقعيت است تا افراد تعادل زيستي 

)۱۴(.  
پرسـتاران بر اسـاس    خدمتي ترک مطالعاتي در حوزه تاکنون

صورت گرفته است که از آن  يآورتابهاي اسـترس شغلي و  مؤلفه
اشاره کرد که  ،)۱۳۹۶توان به مطالعه سليمي و همکاران (جمله مي

ــتاران و ، در مطالعه خود دريافتند بين تمايل به ترک خدمت پرسـ
همکاران اما گرامي نژاد و . )۱۱(رابطه معکوس وجود دارد  يآورتاب

و تمايل به  يآورتابي مابين ارابطـه )، در پژوهش خود بـه  ۱۳۹۷(
 يالشافو  ٣. سيد)۱۵(دست نيافتند  پرستاران نيدر بترک خدمت 

به  و تمايل)، به ارزيابي ميزان رضايت شغلي، استرس شغلي ۲۰۲۰(
شــهر  ترک خدمت پرسـتاران در دوره پاندمي کرونا در بيمارســتان 

درصد پرستاران ۷۵کشـور مصر پرداختند و دريافتند که   ٤زاگازيگ
در  هاآندرصد از ۴داراي اسـترس شـغلي هستند و همچنين فقط   

 )۱۶( انــدنکردهکرونــا بــه ترک خــدمــت فکر  يريگهمــهدوران 
ــقري )، نيز در پژوهش خود دريـافت که عواملي مانند  ۲۰۱۴(٥السـ

فرسودگي شغلي و استرس شغلي با تمايل به ترک خدمت پرستاران 
هاي پيشين وجه تمايزي که اين مطالعه با پژوهش. )۱۷(رابطه دارد 

دارد در اين اسـت که تمايل به ترک خدمت پرستاران را در شرايط  
همچنين با مرور ادبيات  .دهدقرار مي موردمطـالعه اپـديمي کرونـا   

ــغل در مطـالعـه   اکنونتـ  ،پژوهش اي که در آن تمايل به ترک شـ
 طوربه يآورتابهاي استرس شغلي و پرسـتاران را بر اسـاس مؤلفه  

با توجه به اينکه در حال حاضــر، بررســي کند يافت نشــد.  زمانهم
ــتر تحقيقات اپيدميولوژيک،   مطـالعات در مورد بيماري کرونا بيشـ

ــامل    ــگيري و کنترل، تشــخيص و درمان را ش شــود، لذا يمپيش
ــالمت محيط کارهاپژوهش  را در طي پاندمي کرونا ي کمتري سـ

همين دليل ما در اين پژوهش به دنبال  . به)۱۸( اندکردهبررســـي 
 يآورتاببه اين سـؤال هستيم که آيا استرس شغلي و   ييگوپاسـخ 

4 Zagazig 
5 Alsaqri 
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 آوريتاب و شغلي استرس هايمؤلفه اساس بر کرونا پاندمي يدوره در مهاباد خميني امام بيمارستان پرستاران خدمت ترک به تمايل بينيپيش
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توانند تمايل به ترک خدمت پرســتاران را در دوره پاندمي کرونا مي
  نمايند؟ ينيبشيپ

  
  مواد و روش کار

 ازنظريک مطالعه توصـيفي همبستگي است و   پژوهش حاضـر 
 ،. جامعه آماري پژوهشآيديم حساببهمطالعه کاربردي  نوع هدف،

 مهاباد شهرستان ينيخمبيمارستان امام شاغل در پرسـتاران  تمام 
ــال  ــد مينفر  ۲۵۰ هاآنکه تعداد  بودند، ۱۳۹۹در س و از اين باش

انتخاب  نمونه عنوانبه نفر ۱۵۱تعداد با اســتفاده از فرمول کوکران 
 ۷/۹۲( ۱۴۰تعداد  شدهپخشتعداد پرسـشـنامه   همين  شـدند و از 

 معيار ورود پرسـشنامه دقيق و قابل استناد بازگردانده شد. درصـد)  
به مطالعه پرستاراني که از دوران شروع بحران کرونا در بيمارستان 
ــغول به فعاليت بودند و معيار خروج، عدم  امام خميني مهاباد مشـ

 ز داليل انتخاب بيمارستاناتمايل پرستار به شرکت در مطالعه بود. 
امام خميني مهاباد براي انجام اين مطالعه آن بود که اين بيمارستان 

ي يک عنوانبهباشد و مرکز درماني شـهرستان مهاباد مي  نيتربزرگ
درماني و پزشکي جنوب استان آذربايجان غربي فعاليت  يهااز قطب

کنـد، همچنين همواره پذيراي تعداد زيادي از بيمارهاي جنوب  مي
ها مريض هنگام نگارش اين مقاله ده اکنونهمباشــد و  اســتان مي

 يآورجمع براي مورداستفادهابزار  کرونايي در آن بسـتري هسـتند.  
  :است:به شرح زير سه پرسشنامه  ،هاداده

  :پرسشنامه استرس شغلي
 شدهساخته) ۱۹۹۹( ٦اين پرسـشنامه توسط فيليپ آل رايس  
ي فارس به نسخه برگرداناناسـتفاده از پرسشنامه و  در ايران ، اسـت 

ــط حاتمي (اولين بار  ــت  ،)۱۳۷۷توس ــورت گرفته اس  که روايي ص
ييد قرار گرفت، پايايي آن با ضريب آلفاي تأصوري پرسشنامه مورد 

 ۳سؤال و  ۵۷اين پرسشنامه داري . )۱۹(/به دست آمد۸۹کورنباخ 
 شــرايط (فردي، وضــعيت جســماني زير مقياس شــامل (روابط بين

مندي به کار) است. عبارات پرسشنامه عالقه (، عاليق شغلي)فيزيکي
(بيشـــتر اوقات  صــورت بهليکرت  يادرجهپنجبر روي يک مقياس 

) ۱) و هرگز (۲( نــدرتبــه)، ۳)، گــاهي اوقــات (۴)، اغلــب (۵(
تواند اخذ نمايد هاي که فرد ميگذاري شده است. باالترين نمرهنمره
ــد. نمره باالمي ۵۷ترين نمره و پـايين  ۱۷۱  در اين آزمون به باشـ

معني سطح باالي استرس شغلي است. نمره فرد در اين پرسشنامه 
پايايي اين  آيد.از حاصــل جمع نمره فرد در ســؤاالت به دســت مي

 ۷۰/۰ها در پژوهش حاضر با روش آلفاي کرونباخ برابر پرسـشـنامه  
 ييد شد.تأ نظرانصاحبو روايي آن توسط اساتيد و  باشدمي

  :يآورتابپرسشنامه 

                                                             
6 Philip Al Rice 

) ساخته ۲۰۰۳کونور و ديويد سون ( کانر اين پرسشنامه توسط
 يابيهنجارتوسط محمدي ترجمه و اولين بار در ايران  .شـده اسـت  
ييد تأ ، پايايي آن کرده۷۸/۰، با ضـريب آلفاي کورنباخ  شـده اسـت  

اين . )۲۰( ييد رســيده اســتتأو روايي پرســشــنامه هم به  گرديد
ــنامه داري   ــش ــؤال و  ۲۵پرس ــامل ( ۵س ــور از -زير مقياس ش تص

 -تحمل عاطفه منفي،  و اعتماد به غرايز فردي -شايستگي فردي، 
تأثيرات معنوي)  -کنترل،  -پـذيرش مثبـت تغيير و روابط ايمن،   

ليکرت  يادرجهپنجاسـت. عبارات پرسـشنامه بر روي يک مقياس   
) اغلب ۲)، گاهي درست (۱( ندرتبه)، ۰(کامالً نادرست ( صـورت به

گذاري شـده است. باالترين  ) نمره۴)، هميشـه درسـت (  ۳درسـت ( 
ــفر ترين نمرو پايين ۱۰۰ يدتواند اخذ نماهاي که فرد مينمره ه ص
 يآورتابباشـــد. نمره باال در اين آزمون به معني ســـطح باالي مي

ــشــنامه  ــل جمع نمره فرد در  اســت. نمره فرد در اين پرس از حاص
در پژوهش حاضر با  آيد. پايايي اين پرسشنامهسؤاالت به دست مي

و روايي آن توسط اساتيد  باشـد مي ۷۷/۰روش آلفاي کرونباخ برابر 
  ييد شد.تأ نظرانصاحبو 

  :پرسشنامه تمايل به ترک خدمت
) ساخته شده ۲۰۰۷( ٧اين پرسـشـنامه توسط کيم و همکاران  

در ايران توسط حسيني برزنجي ترجمه و اعتبار يابي شده  و اسـت 
ــت ــت۷۴و پايايي آن را  اس ييد تأو روايي آن را  /. گزارش کرده اس
سؤال است. سؤاالت  ۱۵ي مذکور داري . پرسشنامه)۲۱(است کرده

ــنامه بر روي يک مقياس  ــشـ اي گزينه ۵ليکرت  يادرجهپنجپرسـ
) کامالً ۴)، موافقم (۳)، نظري ندارم (۲)، مخالفم (۱کـامالً مخالفم ( 

ــده) نمره۵موافقم ( ــت.  گذاري شـ حد پايين نمره فرد در اين اسـ
ها پايايي اين پرسشنامهباشد.يم ۷۵و حد باالي آن  ۱۵پرسـشنامه  

و  باشــد.مي ۶۷/۰در پژوهش حاضــر با روش آلفاي کرونباخ برابر با 
  ييد شد.تأ نظرانصاحبروايي آن توسط اساتيد و 

افزار هاي پژوهش از نرماطالعـات و يافته  ليـ وتحلهيـ تجزبراي 
ها در دو شده است و سپس داده استفاده ۱۹نسـخه   SPSS آماري

ــد فراواني، ميـانگين) و آمار    ــيفي (فراواني، درصـ بخش آمـار توصـ
ا بهاي پارامتريک پيرســون، تحليل رگرســيون) اســتنباطي (آزمون

  قرار گرفتند. ليوتحلهيتجزمورد  ۰/.۰۰۱سطح معناداري 
  مالحظات اخالقي:

ــ    ــشـ ها با نامهبراي انجـام پژوهش ابتـدا و قبـل از پخش پرسـ
هاي الزم به عمل مديريت پرستاري و حراست بيمارستان هماهنگي

 تسؤاالهمچنين قبل از آن که پرستاران اقدام به جوابگويي به آمد، 
 تشــريح شــد و اين هاآناهداف پژوهش براي  پرســشــنامه نمايند،

که اطالعات اين پرســـشـــنامه  ،داده شـــد هاآنبه  اطمينان خاطر

7 Kim et al 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 10

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4233-fa.html


 محمدآذر حديقه ،خسروي مريم ،مهر محمدي مژگان ،حاجي جمال
 

  مجله پرستاري و مامایی    1400، فروردین 138، پی در پی اول، شماره نوزدهمدوره  44

آماري  ليوتحلهيتجزمحرمانه باقي خواهد ماند و صـرفاً جهت انجام  
  از آن استفاده خواهد شد.

  
  هايافته

 ۱۲۳ در اين مطالعه، کنندهمشارکتنفر  ۱۴۰بر اساس نتايج از 
نفر  ۱۱۹ بودند.) مرد درصد ۲/۱۲نفر ( ۱۷درصد) زن و  ۸/۸۷نفر (

درصد) داراي  ۱۵نفر ( ۲۱درصـد) داراي مدرک کارشناسي و   ۸۵(

با  دهندگانپاسخمدرک کارشـناسـي ارشد بودند. بيشترين فراواني   
ســال و  ۲۵-۳۰ يســنبازه درصـد) مربوط به   ۱/۴۲نفر ( ۵۹تعداد 

ــد) مربوط به  ۴/۱نفر ( ۲کمترين فراواني با تعداد  ــنبازه درص  يس
  سال بود. ۵۱-۵۵

-ها از آزمون کولموگروفبررســي نرمال بودن توزيع دادهبراي 
 شدهيآورجمعهاي داده نتايج نشان داد،اسميرنوف استفاده شد که 

   داشتند.ها توزيع نرمال براي پرسشنامه
  

  : آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش)۱جدول (

 انحراف معيار ميانگين تعداد بعد متغير

 استرس شغلي
۲۲/۷۹ ۱۴۰ روابط بين فردي  ۲۲/۵  
۵۱/۶۷ ۱۴۰ شرايط فيزيكي  ۳۵/۸  

مندي به كارعالقه  ۱۴۰ ۷۳/۲۷  ۲۸/۹  

يآورتاب  

۶۴/۲۵ ۱۴۰ تصور از شايستگي فردي  ۲۴/۵  
۷۸/۲۲ ۱۴۰ اعتماد به غرايز فردي تحمل عاطفه منفي  ۹۶/۵  

۷۰/۱۶ ۱۴۰ پذيرش مثبت تغيير و روابط ايمن  ۱۲/۵  
۲۶/۱۵ ۱۴۰ کنترل  ۱۶/۴  

۷۰/۷ ۱۴۰ تأثيرات معنوي  ۷۸/۲  
تمايل به ترک 

  خدمت
۲۶/۴۷ ۱۴۰ تمايل به ترک خدمت  ۹۴/۹  

    
  با تمايل به ترک خدمت يآورتاب: ضريب همبستگي پيرسون بين ابعاد استرس شغلي و )۲جدول (

  ۹  ۸  ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ متغير

 - - - - - - - -  ۱ روابط بين فردي ۱

 - - - - - - - ۱  .۰۶۰  شرايط فيزيكي ۲

 - - - - - - ۱ .۱۷۹**.۳۰۸** مندي به كارعالقه ۳

 - - - - - ۱  .۲۲۰** .۰۰۶  .۳۱۳ تصور از شايستگي فردي ۴

۵ 
اعتماد به غرايز فردي تحمل 

 عاطفه منفي
۱۰۱. **۷۳۲.  ۰۲۵.  ۱۰۶. ۱ - - - - 

۶ 
پذيرش مثبت تغيير و روابط 

  ايمن
**۵۰۱.*۱۲۴. **۶۸۰.  **۲۶۲. **۲۴۲. ۱ - - - 

 - - ۱ .۲۰۴**  .۱۵۴* .۰۵۳**  .۱۹۵** .۴۹۲.۰۷۷**  کنترل ۷

 - ۱ .۰۵۲ .۵۴۱**  .۲۶۲** .۰۳۳* .۴۲۰** .۱۲۷*.۰۳۷** هنجاري تأثيرات معنوي  ۸

  ۱  -.۵۹۷**  -.۲۴۳** -.۸۲۲**  -.۳۱۴** -.۴۹۰** .۵۹۰***  .۱۶۹**.۵۵۵** تمايل به ترک خدمت  ۹

** P<.01 ؛*P<.05  
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سطح معناداري در تمامي  کهييازآنجا، ۲ جدولنتايج مطابق با 

در  جهيدرنتشــده اســت  گزارش )۰,۰۵روابط کمتر از ميزان خطا (
هاي يک هاي صفر رد شده و فرضدرصد فرض۹۵سـطح اطمينان  

ــغلي (روابط بين گرديد.تأييد  ــترس شـ ؛ يعني رابطه بين ابعاد اسـ
ــرايط فيزيكي و عالقـه  منـدي بـه كار) با تمايل به ترک   فردي، شـ

بين  . )P=۰۰۱/۰به دست آمد (دار مستقيم معني صورتبهخدمت 
ــتگي فردي اعتماد به غرايز فردي   يآورتابابعاد  ــايس ــور از ش (تص

تحمـل عـاطفه منفي، پذيرش مثبت تغيير و روابط ايمن، کنترل و   
 تصوربهارتباط هنجاري تأثيرات معنوي) با تمايل به ترک خدمت 

  ). P=۰۰۱/۰به دست آمد (دار مستقيم و معکوس معني
  

  بيني نمرات تمايل به ترک خدمت با استرس شغليپيش منظوربه: تحليل رگرسيون چندگانه )۳جدول (
 داريسطح معني تي ضرايب استاندارد ضرايب غيراستاندارد  متغير

B بتاخطاي انحراف معيار 

  ۰۱/۰ ۸۸۹/۱۵ - ۲۳۵/۹۶۰۵۷/۶ (ثابت)
  ۰۱/۰ ۴۷۹/۸  ۳۸۲/۰ ۴۵۶/۱۱۷۲/۰ روابط بين فردي

  ۰۱/۰ ۴۷۰/۵  ۲۳۸/۰ ۵۶۸/۰۱۰۴/۰  فيزيكيشرايط 
  ۰۱/۰ ۲۷۹/۱۱ ۵۱۵/۰ ۱۰۷/۱۰۹۸/۰  مندي به كارعالقه

 ۵۵۰/۰شدهليتعد Rمجذور  R ۵۵۶/۰مجذور ۷۴۶/۰  همبستگي چندگانه

  
ر براب تمايل به ترک خدمت و استرس شغليکه همبستگي چندگانه بين متغيرهاي  شدمشخص  ۳هاي گزارش شده در جدول بر اساس يافته

درصد از تغييرات در ترک خدمت از  ۵۵گوياي اين است که  ، کهاست ۵۵۶/۰بيني برابر با . همچنين ضريب تعيين پيشبه دسـت آمد.  ۷۴۶/۰با 
  باشد.دار ميو معني نييتعقابلمندي به كار) (روابط بين فردي، شرايط فيزيكي و عالقه متغير استرس شغلي بعاداطريق 
  

  يآورتاببيني نمرات تمايل به ترک خدمت با پيش منظوربهتحليل رگرسيون چندگانه  ):۴جدول (

داريسطح معني تي ضرايب استاندارد ضرايب غيراستاندارد متغير
B بتاخطاي انحراف معيار 

  ۰۱/۰  ۱۹۳/۶ -  ۷۲۴/۳۸۲۵۳/۶ (ثابت)
  ۰۱/۰  -۰۲۱/۸  -۲۵۳/۰  ۰۷۴/۰-۵۶۷/۰ تصور از شايستگي فردي

اعتماد به غرايز فردي تحمل 
 عاطفه منفي

۳۷۶/۰-۱۲۱/۰  ۰۹۹/۰-  ۱۱۷/۳-  ۰۱/۰  

پذيرش مثبت تغيير و روابط 
 ايمن

۸۸۲/۱-۱۲۹/۰  ۵۶۳/۰-  ۶۳۴/۱۴- ۰۱/۰  

  ۰۱/۰  -۷۴۷/۳  -۱۱۶/۰  ۱۲۱/۰  ۴۵۲/۰  کنترل
  ۰۱/۰  -۳۳۴/۷  -۲۶۹/۰  ۱۷۵/۰  ۲۸۶/۱ هنجاري تأثيرات معنوي

 ۷۸۲/۰تعديل شده Rمجذور  R ۷۸۶/۰مجذور  ۸۸۷/۰  همبستگي چندگانه

  
مشخص گرديد  ۴هاي گزارش شـده در جدول  بر اسـاس يافته 

ــتگي چندگانه بين متغيرهاي   تمايل به ترک خدمت با کـه همبسـ
ــريب تعيين مي - ۸۸۷/۰برابر بـا   يآورتـاب  ــد. همچنين ضـ باشـ
اين مقدار از ضريب گوياي به دست آمد،  ۷۸۶/۰بيني برابر با پيش

از درصــد از تغييرات در تمايل به ترک خدمت  ۷۸/۰اين اسـت که  
(تصــور از شــايســتگي فردي، اعتماد به غرايز  يآورتابابعاد طريق 

فردي تحمـل عـاطفـه منفي، پـذيرش مثبـت تغيير و روابط ايمن،      
ــورتبه کنترل، هنجاري تأثيرات معنوي) و  نقابل تعيي معکوس ص

  دار است.معني
ــغلي  يآورتـاب همچنين متغيرهـاي   ــترس شـ  مجموعاًو اسـ

ــد۷۹ ــتاران را  درصـ از تغييرات متغير تمايل به ترک خدمت پرسـ
  کنند.يمتبيين 
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  و نتيجه گيري بحث
ــر بـا هـدف     تمـايل به ترک خدمت   ينيبشيپپژوهش حـاضـ

پرسـتاران بيمارستان امام خميني مهاباد در پاندمي کرونا بر اساس  
 .پذيرفتصورت گرفته است  يآورتابي اسـترس شـغلي و   هامؤلفه

 ياسترس شغل، مشخص گرديد بين پژوهش هاي اينبر اساس يافته
در پاندمي کرونا رابطه مثبت و تمايل به ترک خدمت پرســـتاران و 

ــغلي تمايل به ترک  يداريمعن ــترس شـ وجود دارد. همچنين اسـ
ــتاران را  .نتايج اين پژوهش با نتايج .نمود. بينيپيش خـدمت پرسـ

در پژوهش  هاآنهمسو بود،  ،)۱۳۹۵ي جعفري و همکاران (مطالعه
ــتان  ــتاران بيمارس ــوصــي  خود که در بين پرس هاي دولتي و خص

بين استرس شغلي و تمايل  نشان دادند، پ ،شهرهاي استان گيالن
. همچنين )۵( ي معناداري وجود داردبه ترک شـغل پرستان رابطه 

ــتــاران  ،)۱۳۹۲دلوي و همکــاران (نتــايج مطــالعــه  در بين پرسـ
که بين  ، نشان داده استهاي علوم پزشـکي شـهر کرد  بيمارسـتان 

م ي مستقياسـترس شغلي و تمايل به ترک خدمت پرستاران رابطه 
در ، )۱۳۹۱. گــل پرور و همکــاران ()۲۲( و معنــاداري وجود دارد

پژوهشــي ديگر با عنوان رابطه اســترس شــغلي با ترک خدمت و   
نشــان  ،اي رضــايت شــغليطهعملکرد وظيفه با توجه به نقش واســ

با ترک خدمت رابطه معني پرســتاران بين اســترس شــغلي  دادند،
که  ،)۱۳۹۶( ي امين زارع و همکاران. اما در مطالعه)۹( وجود دارد

ــ  ــتاران زن ش ــنجان انجام گرديد ارتباطي بين در بين پرس هر رفس
 )۲۳( استرس شغلي وتمايل به ترک شغل يافت نشد

يوع پيدا کرده اســت، شــ ۱۹ يدکوودر مدت زماني که ويروس 
ي فراواني را در ميان همه اقشـــار جهان و هااضــطراب اســترس و  

از  ترمتفاوتازجمله ايران به دنبال داشـته است که بنا به گزارشات  
 استرس شغلي مرتبط با )۲۴( ديگر اختالالت جسمي و رواني است

ــتاران  ــبه علت  کرونـا ويروس در پرسـ هاي کاري طوالني، يفتشـ
ــاهـده   ــدن به  ريوممرگمشـ فراوان در بيماران و ترس از ابتال شـ

 هاييماريبتواند منجر به اظطراب و استرس و در نهايت يمويروس 
به همين دليل حفظ سالمت جسمي و  )۲۵(ناشـناخته رواني شود  

ــتـاران در طول دوران پـانـدمي کرونا از اهميت بااليي     رواني پرسـ
هايي هستند که پرستاران يکي از گروه) چرا که ۱۸است (برخوردار 

بيشترين استرس شغلي را به واسطه کار درشرايط سخت و بحراني 
ــي در مديريت  . )۲۶(کنندتحمل مي ــاسـ هاي يماريبو نقش اسـ

ــارهاي . )۲۵(عفوني و کنترل پـاندمي ها دارند   ــطح فشـ وقتي سـ
شـــغلي بـــر افـــراد بـــاال رود، افراد پس از ارزيابي موقعيـــت بـــه  

ه آيند. بآور بر مياشـــكال مختلف درصدد مقابله با شرايط استرس
ن تريشـغلي، محتملرسد كه در زمان مقابلــه بـا اسـترس  نظر مي

                                                             
1 Deere and McGuinness 

تضعيف سطح عملكرد ) تصـــميم (چـــه ارادي و چـــه غيـــرارادي 
ــر تجربه عوامل فشــار آور، ناگزير   وظيفه باشـد، چرا كه فرد در اثــ

هاي مقابلـه بخشــي از نيــرو و تـوان كـاري خـود را صـرف شيوه  
کند. به همين دليـل در زمـان افـزايش آور ميبــا عوامــل استرس  

خواســته يــا ناخواسـته بـا محدوديت    طوربهشغلي، افراد استرس 
شوند. الزم به توان و انرژي براي عملكرد وظيفه مطلـوب مواجه مي

ذكر اسـت كه در صورت تداوم عوامل فشار آور، سطح عملكرد فرد  
ــعيف مي  شـود، ولي اگر اين تضعيف يا كاهش بسيار جدي و  تضـــ

ات منفــي ديگــر، نظيـر   چشمگير باشد ممكن است براي فرد تبع
ــه همين  تهديد وضعيت شغلي و استخدامي و را به وجود آورد، بــ
دليل ممكن اســت افراد در شــرايط اســترس شــغلي تالش كنند تا 

ــت. از اين منظر  هاآننشــان دهند عملكرد  ــوده اس تغييري ننمـــ
  . )۹(شوند پيامدهاي ديگري نظير تمايل بـه ترك خدمت مطرح مي

تمـايـل بـه ترک خـدمت      ينيبشيپديگر هـدف اين پژوهش  
د. بو يآورتابي کارکنان در شــرايط پاندمي کرونا بر اســاس مؤلفه

 يآورتابنتايج پژوهش نشــان داد که بين تمايل به ترک خدمت و 
، تمايل به يآورتابپرستاران رابطه معنادار و معکوسي وجود دارد و 

ــتاران را پيش ــتردهبيني ميترک خدمت پرسـ ي کند با مرور گسـ
ي ديگري که رابطه تمايل مورد، مطالعه يکادبيات پژوهش غير از 

را بررسـي کند يافت نشد. که نتايج اين   يآورتاببه ترک شـغل با  
همکاران باشد، سليمي و يمهاي آن هم سو با يافته پژوهشبخش از

با تمايل به  يآورتاب). در مطـالعـه خود پي بردنـد که بين    ۱۳۹۵(
 يريگهمه). ۱۱دارد (ترک شــغل رابطه معکوس و معناداري وجود 

آورده است، ويروس کرونا و به طبع آن شرايط سختي که به وجود 
براي مقاومت در تواند باعث ايجاد بحران در هر ســازماني شــود، مي

ــازمان وجود افراد   ــبت به س مقابل بحران و ماندگاري و وفاداري نس
هايي هستند که گروه ازجمله. پرستاران )۲۷( تاب آور الزامي اسـت 

 ،)۷(داشــته اســت  هاآنکرونا بيشــترين تأثير را بر شــرايط کاري 
هاي کرونايي در کشور چين در بين  ريوممرگ سومکي کهيطوربه

 هاآني دوران کاري در همه يآورتابلذا ، )۸(پرستاران بوده است 
ــرايط حاد کنوني براي  ژهيوبهو  ــيوه مهم  هاآندر ش  زندگييک ش

ــت. دريــک تحليــل مفهومي دير و مــک گينس  ، )۲۰۰۳(  ١اســ
ــتگي نـاپذيري،      ويژگي ــامـل انعطـاف پـذيري، خسـ هـاي مهم شـ

ــتي را براي همه  ــي و نوع دوس ــناس ــتاران در تمامي خودش ي پرس
 يآورتابهاي ها و در تمام شـــرايط قائل شـــدند که از مؤلفهبخش
. لذا براي جلوگيري از ترک خدمت پرستاران در شرايط )۲۶( است

ــخت اپيدمي کرونا آموزش ــرايط براي افزايش  سـ و مهيا کردن شـ
فرد  يآورتابهاي يژگيو، زيرا داشـتن  الزامي اسـت  هاآن يآورتاب
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يي همچون بيماري کرونا که اســترس زيادي را هابحرانرا در برابر 
ــت ايمن    ــاس  يمدر همـه افراد بـه مردم آورده اسـ ــازد. بر اسـ سـ

مشــخص شــده اســت که افراد تاب آور در     يآورتابرويکردهاي 
يي که پيامد رفتارهاصــورت مواجهه با ناماليمات و شــرايط دشــوار 

  ).۲۴( دهندينممنفي داشته باشد از خود بروز 
ــاني     عنوانبهاهميـت و توجـه به حفظ و نگهداري نيروي انسـ

يکي از مهمترين  عنوانبهمنابع ارزشمند سازمان، در سالهاي اخير 
ــگران و مديران قرار  ــوعات اجتماعي مورد توجه خاص پژوهش موض

. ترک خدمت پرســتاران ضــررهاي زيادي مانند، )۲۸( گرفته اسـت 
اي بالغ بر کاهش بهره وري و ازدسـت دادن سرمايه انساني و هزينه 

ــتار را به همراه دارد  ۳/۱ ــاليانه يک پرس  ر درکا .)۳(برابر حقوق س
هاي شرايط سخت و طاقت فرسا همانند اپيدمي کرونا که با استرس

تواند تمايل به ترک خدمت در پرستاران را فراواني همراه اسـت مي 
ــان داد نتايج پژوهش با توجه به افزايش دهد.  ــر که نشـ بين حاضـ

لي پرستاران در پاندمي کرونا تمايل به ترک خدمت و اسـترس شغ 
رابطه معناداري وجود دارد و استرس شغلي، تمايل به ترک خدمت 

شايسته است که مديران و پرستاران کند يبيني مپرستاران را پيش
ــغلي در    ــترس ش ــتان امام خميني مهاباد جهت کاهش اس بيمارس
ــغلي از عوامل تمايل به ترک   ــترس شـ پـاندمي کرونا که خود اسـ

ت راهکارهايي از قبيل شناسايي عوامل استرس زا و رفع خدمت اس
هاي کاري، داشتن انتظارات صحيح شغلي ، کوتاه کردن شيفتهاآن

ــب جهت جلوگيري  و در اختيار قرار دادن امکانات حفاظتي مناسـ
 ديگر يافته اين پژوهشازآلوده شدن به ويروس کرونا را پياده کنند. 

ــخص گرديـد    ايـل به ترک خدمت و  کـه بين تمـ  آن بود کـه مشـ
 ،يآورتابپرستاران رابطه معنادار و معکوسي وجود دارد و  يآورتاب

ــکل معکوس پيش ــتاران را به شـ  بينيتمايل به ترک خدمت پرسـ
افراد در شرايط بحراني  يآورتابترين راه براي افزايش کند. مهممي

ــئولين امر مي يآورتابهاي آموزش اجراي برنـامه  ــد، لذا مسـ باشـ
توانند اين راه کار را مورد توجه قرار دهند. همچنين با توجه به مي

ــتاران در پاندمي کرونا توصــيه   اهميت تمايل به ترک خدمت پرس
هاي آينده بررسي عوامل تمايل به ترک خدمت در پژوهش ،شودمي

دد. رتري انجام گي کيفي و به شکل عميقپرستاران در يک مطالعه
ا بدر پاندمي کرونا را توان رابطه تمايل به ترک خدمت به عالوه مي

 ، عدالت سازمانيهايي از قبيل تعهد سازماني، خشنودي شغليمؤلفه
  بررسي کرد. و سرمايه اجتماعي و فرهنگي

ــت که انجام اين مطالعه با محدوديت  هايي از الزم بـه ذکر اسـ
هاي پرسشنامه به سؤال قبيل عدم تمايل پرسـتاران به جواب دادن 

به علت نداشتن وقت و خستگي زياد ناشي از کار در شرايط سخت 
ــتاران براي  کرونايي همراه بود، به همين دليل راضـــي کردن پرسـ
ــرکـت در پژوهش فرايندي وقت گير بود. به عالوه اين پژوهش   شـ

 مهاباد شهرستان ينيخمفقط در ميان پرسـتاران بيمارسـتان امام   
ــتـارها و     انجـام گرفتـه   ــاير پرسـ ــت و تعميم دادن آن بـه سـ اسـ

  هايي روبرو است.ها با محدوديتبيمارستان
  

  تشکر و قدر داني
ــندگان اين مقاله بر خود الزم مي ــکر نويس دانند که نهايت تش

خود را از کادر اداري و پرســتاران بيمارســتان امام خميني مهاباد  
ــغله    ر اين پژوهش ي کاري فراوان داعالم بـدارنـد کـه عليرغم مشـ

شـــرکت کرده و ما را در انجام اين پژوهش ياري نمودند. همچنين 
  بين نويسندگان اين مقاله هيچ گونه تعارض منافعي وجود ندارد.
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Abstract 
Background & Aims: In difficult and critical situations like the corona pandemic, nurses always face a 
great deal of stress that may increase their intention to leave. Since resilience is considered as one of the 
individuals’ abilities to adapt to stressful situations, this study was aimed at predicting the intention to 
leave among nurses in Imam Khomeini Hospital in Mahabad city during the corona pandemic period 
based on job stress and resilience components. 
Materials & Methods: This is a descriptive-correlational study. The statistical population of this study 
included all nurses in Imam Khomeini Hospital in Mahabad (n= 250) in 2020. Using Cochran’s formula, 
151 subjects were chosen as the sample by simple random sampling method. 140 accurate and 
measurable, and citable questionnaires were returned. The study tool included three standard 
questionnaires: Intention to Leave by Kim et al. (2007), Resilience Questionnaire by Connor and David 
Seven (2003), and Job Stress Questionnaire by Philip Al Rice (1999). Data analysis was conducted by 
Pearson correlation test and stepwise regression using SPSS software version 19. 
Results: According to the research findings, a positive and significant relationship between the intention 
to leave the job and job stress was revealed and job stress predicts the nurses’ intention to leave (r = 
0.746 and p<.001). Moreover, there was a negative and significant relationship between resilience and 
the intention to leave and resilience predicts the nurses’ intention to leave (r = - 0.887 and p<.001). 
Conclusion: Resilience and job stress may predict the nurses’ intention to leave the profession in Imam 
Khomeini Hospital in Mahabad during the corona pandemic. Hence, managers are better to reduce the 
nurses’ intention to leave their work in the Corona pandemic through decreasing job stressors besides 
implementing resilience-training programs. 
Keywords: Intention to Leave, Resilience, Job stress, Nurses 
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