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 قصد ترك شغل

 روي پیشهاي چالش از یکی است،اي جامعه هر در اهمیت و حیاتی با مشاغل از یکی پرستاري امروزه :مقدمه
 عواملی جمله از. است پرستاران شغل قصد ترك کننده نگران روند ها،بیمارستان مدیران و درمان و بهداشت نظام
بنابراین . است انکاریش محیط با پرستاران تناسب باشد، داشتهمهمی نقش پرستاران شغل ترك قصد در تواندمی که

 گروه در -فرد میانجی تناسب نقش با شغل ترك قصد بر سازمان -فرد تناسب تأثیر بررسی تحقیق این از هدف
 است. مشهد شهرستان دولتی تخصصی هايبیمارستان نپرستارا میان

 مبستگیه نوع از توصیفیها داده آوري جمع روش نظر از و کاربردي هدف نظر از پژوهش حاضر :روش کار
 دولتی تخصصی هايبیمارستان در شاغل قراردادي و پیمانی رسمی، پرستاران تحقیق این آماري جامعه. باشدمی

به عنوان نمونه اي طبقه تصادفی گیري نمونه روش نفر به 305باشند که از بین آنها می رنف 1467 تعداد به مشهد
 ابزار این پایایی یبضر که شد استفاده پاسخ بسته نوع از پرسشنامه روش ازها داده آوري جمع شدند. براي انتخاب

 از استنباطی آمار توصیفی مارآ هايروش از هاي تحقیقداده .آمده است به دست 89/0 کرونباخ آلفاي روش به
 مورد تحلیل قرار گرفت.  AMOSو 18 نسخه  SPSSافزارهاي  نرم طریق
 و منفی پرستاران غلش ترك قصد بر گروه -فرد سازمان و تناسب -فرد تناسب اثرات مستقیم و غیرمستقیم :نتایج

 یید شد.ن بر قصد ترك شغل نیز تأازماس -گروه بین تناسب فرد -فرد تناسب بود و همچنین اثر میانجی معنادار
نی و سازگاري هاي فردي، همخوابکارگیري و حفظ پرستارانی که از نظر باورها، اهداف و ارزش :نتیجه گیري

تاران و کاهش هاي نظام بهداشت و درمان دارند، باعث حفظ پرسمناسبی با چشم انداز، اهداف، اصول و ارزش
ئه خدمات بهداشتی و مندي بیماران و بهبود کیفیت ارابه تبع افزایش رضایتروند خروج و ترك داوطلبانه آنان و 

 شود.درمانی و ارتقاي سالمت و رفاه کل جامعه می
ن مقاله  ی ا ه  ع ب جا ر ا حوه   ن

Namdar Badloo B, Shirazi A, Maharati Y. The effect of person-organization fit on turnover intention, mediated 
by person-group fit among Mashhad public specialty hospitals nurses. Horizon of Medical Education 
Development. 2019; 10(1):10-19. 

 مقدمه
ها در حوزه منابع انسانی به بخشی از مشکالت سازمان

گردد. موضوع موضوع قصد ترك شغل کارکنانشان برمی
ها به یکی یز در بیمارستانقصد ترك شغل در بین پرستاران ن

هاي مدیران حوزه بهداشت و درمان ترین نگرانیاز مهم
است. یکی از عواملی که به حفظ پرستاران  تبدیل شده

کند، موضوع تناسب پرستار و محیط ها کمک میبیمارستان
اش است که اگر مورد توجه قرار گیرد موجب کاري
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و سازگاري  شود. تناسبکاهش قصد ترك خدمت آنان می
ها و اهداف پرستاران و بیمارستانی که در آن کار بین ارزش

شود که پرستار با افرادي که در یک کنند باعث میمی
کنند، سازگاري پیدا کند که این عوامل بخش با هم کار می

-در کنار هم باعث کاهش قصد ترك شغل در پرستاران می

اي سالمت شود و داشتن نیروهایی با این خصوصیت ارتق
 جامعه را در پی دارد.

هاي جلوگیري از ترك خدمت داوطلبانه کارکنان سیاست
حوزه بهداشت و درمان به دلیل اینکه ترك شغل این 

-کارکنان بر عملکرد کل نظام سالمت تأثیر بسزایی می

ی در ). مطالعه ل1گذارد از اهمیت باالیی برخوردار است (
ران در پرستا %80بیش از  در تایوان نشان داد که  2008سال 

ن ر ایاند و میزان ترك شغل پرستاري دفکر تغییر شغل بوده
ر د). مسأله قصد ترك شغل 2است (بوده %40کشور بیش از 

کی یهاي تخصصی دولتی مشهد نیز بین پرستاران بیمارستان
یند ها است. در فرآهاي مدیران این بیمارستاناز دغدغه

هاي تخصصی دولتی مارستانجذب و گزینش پرستاران بی
 هاي تناسب فرد و محیط کاري به صورتمشهد از فرآیند

ضوع شود که این مویک فرآیند منظم و منسجم استفاده نمی
باعث عدم شناخت پرستارانی خواهد شد که انطباق و 

ها و اهداف نظام بهداشت و سازگاري مناسبی با ارزش
 درمان دارند.

یسته، متعهد و با انگیزه عامل از طرفی وجود پرستاران شا
اصلی در ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب به جامعه در 

افرادي که با سازمان ). 3باشد (بخش بهداشت و درمان می
خود تناسب بیشتري دارند الزامات و نیازهاي سازمان را بهتر 

هاي آنها با هنجارها و کنند زیرا هنجارها و ارزشدرك می
ان متناسب است و میل بیشتري به باقی هاي آن سازمارزش

). این اقدامات تأثیر 4ماندن در سازمان خود را دارند (
زیادي بر کاهش قصد ترك شغل در بین پرستاران 

هاي تخصصی دولتی مشهد دارد. در نتیجه وجود بیمارستان
مندي بیشتر مراجعان در سطح چنین پرستارانی باعث رضایت

-مچنین ارتقاي سالمت جامعه میالمللی و هملی و حتی بین

 شود.
از اجزاي  سازمان  یکی -ناسب فردت سازمان: -تناسب فرد

). مفهوم 5محیط است ( -به نام تناسب فرداصلی مفهومی
اط و میزان سازگاري بین سازمان ارتب -تناسب فرد

 ها و نیازهاي فردي با اهداف وها، اهدف، ارزشویژگی
نی را ا، ساختارها و جو سازماهها و همچنین با سیستمارزش

سازمان  -تاریخچه مفهوم تناسب فرد ).6کند (توصیف می
ث گردد که باعبه کار محققان حوزه رفتار سازمانی برمی

از  ها به سوي بهبود عملکرد شغلیتغییر و تکامل سازمان
طریق جذاب کردن شغل و سازمانی که افراد در آن کار 

د حققان در فرا تحلیل خو). همچنین م7کنند گردید (می
صد ترك شغل سازمان با ق -بیان کردند که تناسب فرد

انس سازمان واری -رابطه منفی دارد همچنین تناسب فرد
معناداري از عملکرد شغلی و ترك خدمت را تبیین 

 ).8کند(می

گروه به عنوان سازگاري و  -تناسب فرد گروه:-تناسب فرد
ه در سازمان و گروه همخوانی بین فرد تازه استخدام شد

      ) تناسب 2005). شین (9شود (اش تعریف میکاري
گروه را تشابه شخصیتی اعضاي گروه یا دارا بودن -فرد

هاي بین فردي موثر براي همکاري و ارتباطات موثر مهارت
        ). تناسب10کنند (با سایر اعضاي گروه تعریف می

فرد و محیط متاثر از گروه بیشتر از سایر انواع تناسب -فرد
باشد. تأثیر پذیري فرهنگ سازمان از فرهنگ سازمان می

فرهنگ گروه کاري بستگی به عمر و اندازه آن سازمان 
کند: ) سه نوع خرده فرهنگ را ذکر می1989دارد. اوت (

هاي هاي پیشرفته ب) خرده فرهنگالف) خرده فرهنگ
خرده دارد که ها. اوت بیان میعمودي ج) ضد فرهنگ



 و همکاران  براتعلی نامدار بادلو
  

 مجله افق توسعه آموزش علوم پزشکی                                                                                                                                                                                                        12

هاي پیشرفته و عمودي شبیه به فرهنگ حاکم بر فرهنگ
باورها و  ٬ها از فرضیاتسازمان هستند ولی ضد فرهنگ

کنند. نوع هاي مخالف با فرهنگ سازمانی حمایت میارزش
خرده فرهنگ نسبت به فرهنگ کلی سازمان اثر شدیدتري 

) 2009). ووگل و فلدمن (11گروه دارد (-بر تناسب فرد
تواند اثرات منفی گروه می -ادند که تناسب فردنشان د

سازمان ضعیف بر پیامدهاي شغلی را کاهش  -تناسب فرد
هاي سازمان سهیم دهد. افرادي که در اهداف و ارزش

ها دارند ممکن است براي کمک با آننیستند و تناسب کمی
ها روابط بین فردي مثبت دارند، به همکارانی که با آن

) رابطه بین 1991). ونکوور و اشمیت (12ترغیب شوند (
گروه با قصد ترك شغل را مورد  -هماهنگی اهداف فرد

آزمایش قرار دادند. آنها رابطه منفی بین این نوع از تناسب با 
 ).13قصد ترك شغل یافتند (

قصد ترك شغل به مفهوم نیت و تمایل  :قصد ترك شغل
کند میکارکنان به ترك آن قسمتی است که در آنجا کار 

). همچنین در 14اش است (یا ترك سازمان و ترك حرفه

تعریف دیگري قصد ترك شغل تمایل سنجیده و برنامه 
هاي شغلی در ) براي جستجوي موقعیت15ریزي شده فرد (

) قصد ترك 1999). کوریوان (16هاي  دیگر است (سازمان
داند که تشریح کننده مراحل ترك یا تغییر شغل را عملی می

ل کارمند است که این عمل در محدوده سازمانی که در شغ
). به عالوه قصد ترك 17( گیردکند انجام میآن کار می

شغل عبارتست از تمایل رفتاري کارکنان در جهت تالش 
براي ترك شغل یا سازمانشان که ممکن است منجر به ترك 

). همچنین در پژوهشی که توسط 18شغل واقعی  شود (
در رابطه با بررسی تاثیر  1387ان در سال ابزري و همکار

دانشگاه سازمان بر نگرش اعضاي هیات علمی -تناسب فرد
دانشگاه نفري از اعضاي هیات علمی 205بر روي نمونه 

شهید باهنر کرمان انجام پذیرفت. مشخص شد تناسب 
شخصیت بیشترین همبستگی را با میزان ترك خدمت دارا 

تحقیق به ت تحقیق مدل مفهومیباتوجه به ادبیا ).19است (
 باشد. می 1شرح شکل

 
اعتقاد براین است که نتایج این تحقیق زمینه الزم براي 

سازمان وتاثیرآن بر قصد ترك شغل  -ارزیابی تناسب فرد
گروه  -پرستاران را فراهم آورده و همچنین اثر تناسب فرد

ی در افزایش تأثیرپذیري باالتر قصد را به عنوان عوامل میانج

سازمان را شناسایی کند.  -ترك شغل از طریق تناسب فرد
بنابراین هدف کلی تحقیق حاضر درك و بررسی تأثیر 

سازمان بر روي قصد ترك شغل با توجه به  -تناسب فرد

 قصد ترك شغل روهگ-تناسب فرد ازمانس -تناسب فرد

 حقیق)(ادبیات ت قیتحق یمفهوم مدل -1شکل
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گروه در بین پرستاران  -نقش میانجی تناسب فرد
 باشد.شهد میهاي تخصصی دولتی شهرستان مبیمارستان

 روش کار 
در  توان از نظر هدف یک تحقیق کاربردياین تحقیق را می

 ونظر گرفت و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی است 
ها و آزمون به دلیل اینکه این تحقیق به منظور تدوین فرضیه

 ها تدوین شده است از نوع همبستگی است.این فرضیه
نی یمایه پرستاران رسمی، پجامعه آماري این تحقیق شامل کل

 هاي تخصصی دولتی مشهدو قراردادي شاغل در بیمارستان
تخصصی  ٬هاي تخصصی سرطان امیدکه شامل بیمارستان

سوانح طالقانی، تخصصی سوانح کامیاب، تخصصی 
کودکان اکبر، پیوند اعضا منتصریه، تخصصی چشم خاتم 
 االنبیا(ص)، تخصصی کودکان دکتر شیخ، تخصصی روانی

تخصصی جراحی عروق علوي و تخصصی قلب  ابن سینا،
 نفر 1467باشد که حدود می 1398دکتر شریعتی  در سال 

 باشند.می
ان تاردر پژوهش حاضر به دلیل اینکه جامعه آماري کلیه پرس

هاي تخصصی دولتی شهر مشهد است و هر بیمارستان
 هموننبیمارستان داراي چندین پرستار است براي تعیین حجم 

ز ااي که آماري از روش نمونه گیري تصادفی از نوع طبقه
ر نوع انتساب بهینه است استفاده شد. نمونه تحقیق حاض

 باشدنفر از پرستاران جامعه آماري مورد نظر می 305شامل 
ه ن بکه براساس روش کوکران و با استفاده از فرمول کوکرا

  دست آمده است.
هاي تحقیق از ابزار هدر پژوهش حاضر براي جمع آوري داد

پرسشنامه که از نوع بسته پاسخ است استفاده شده است که 
اي براي سنجش متغیرهاي تحقیق از مقیاس پنج گزینه

 7باشد که سؤال می 14لیکرت استفاده شد.  پرسشنامه شامل 
سازمان است که از  -سؤال مربوط به سنجش تناسب فرد

) 2002بل و دریو (سازمان ساخته کی -پرسشنامه تناسب فرد

 4) استفاده شده است. 21) (2013) و سوپلی و کرید (20(
گروه است که از  -سؤال مربوط به سنجش تناسب فرد

) 2009گروه ساخته ووگل و فلدمن ( -پرسشنامه تناسب فرد
سؤال مربوط به سنجش قصد ترك  3) استفاده شده و 12(

کامن  باشد که از پرسشنامه قصد ترك شغل ساختهشغل می
 ) گرفته شده است. 22) (1983و همکاران (

و  صیفیها به دو شیوه تودر این تحقیق تجزیه و تحلیل داده
ی است. در روش توصیفی از فراواناستنباطی صورت گرفته

در  است وها استفاده شدهبراي نشان دادن وضعیت آزمودنی
ي هاي تحلیل عاملی تاییدي براروش استنباطی از تکنیک

راي ها و معادالت ساختاري و تحلیل میانجی بی دادهروای
رم ها با استفاده از نو آزمون فرضیهآزمون مدل مفهومی

 .استاستفاده شده AMOSو 18نسخه   SPSSافزارهاي 
 ازپرسشنامه تحقیق  پایایی ردآوبر برايتحقیق  این در

ه است. با توجه به اینکه شد استفاده کرونباخ آلفاي ضریب
فاي کرونباخ عددي بین صفر تا یک است که اگر ضریب آل

بیشتر باشد پایایی پرسشنامه تحقیق مناسب است در  7/0از 
 SPSSاین تحقیق ضریب پایایی متغیرها از طریق نرم افزار 

 -، تناسب فرد884/0سازمان  -براي تناسب فرد 18نسخه 
به دست آمده  777/0و براي قصد ترك شغل  742/0گروه 

این  انجام برايها ابزار این که دهدمی نشان ایناست  و 
براي سنجش روایی  .است برخوردار کافی پایایی ازتحقیق 

هاي ابزار اندازه گیري در هر تحقیقی الزم است اعتبار سازه
هاي پرسشنامه بررسی شده تا از برازندگی مدلمختلف 

گیري و قابل قبول بودن نشانگرهاي آنها در اندازه
ها، اطمینان حاصل شود. این مهم، با سازهگیري اندازه

افزار ) و نرمCFAاستفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدي (
AMOS نتایج تحلیل  1به انجام رسیده است. در جدول

 هاي پرسشنامه ارائه شدهعاملی تأییدي براي گویه
 .)1(جدولاست
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  تحقیق متغیرهاي روایی نتایج -1جدول
 نتیجه معناداري بارعاملی یدگیکش چولگی گویه نام متغیر

 -تناسب فرد
 معنادار Q1 111/0- 675/0 740/0 001/0 سازمان

 

Q2 059/0- 383/0 703/0 001/0 معنادار 

Q3 559/0- 572/0 642/0 001/0 معنادار 

Q4 614/0- 681/0 613/0 001/0 معنادار 

Q5 741/0- 541/0 641/0 001/0 معنادار 

Q6 316/0- 371/0 756/0 001/0 معنادار 

Q7 332/0- 749/0 695/0 001/0 معنادار 
 -تناسب فرد

 گروه

Q8 
 معنادار 001/0 644/0 182/0 -888/0

 Q9 734/0- 479/0 802/0 001/0 معنادار 
Q10 449/0- 498/0 789/0 001/0 معنادار 
Q11 376/0- 344/0- 750/0 001/0 معنادار 

قصد ترك 
 شغل

Q12 
 معنادار 001/0 723/0 519/0 -369/0

 Q13 456/0- 0495/0 787/0 001/0 معنادار 
Q14 816/0- 049/0 733/0 001/0 معنادار 

است، میزان نشان داده شده 1طور که در جدولهمان
باشد که نشان می  1ها بین دادهکشیدگی و چولگی تمامی

 تحلیلها است. همچنین در مدل دهنده نرمال بودن داده
طمینان ها در سطح اگویهعاملی برازش یافته بار عاملی تمامی

ي هاهیگوکدام از  است. بنابراین هیچ معنادار 95/0
گویه از  14حذف نشدند. لذا در نهایت،  پرسشنامه

 است.پرسشنامه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

 نتایج
 ه ازهاي به دست آمددر این قسمت به تجزیه و تحلیل داده

 براي تجزیه و تحلیل و است.تحقیق حاضر پرداخته شده
مار ها این تحقیق از مباحث آمار توصیفی و آبررسی داده

مشخصات  2در جدولاست. استنباطی استفاده شده
 ت.ی پرستاران نشان داده شده اسشناخت تیجمعي هایژگیو

ن شرکت مشخصات جمعیت شناختی پرستارا -2جدول
 کننده در تحقیق

درصد  فراوانی سطح تغیرم
 فراوانی

 1/71 217 زن جنسیت
 9/28 88 مرد

 2/5 16 سال25تا20 سن
 6/22 69 30تا25
 1/31 95 35تا30
 19 58 40تا35
 2/14 43 45تا40
 9/7 24 به باال45

مدرك 
 تحصیلی

 3/2 7 فوق دیپلم
 2/88 270 لیسانس

 2/9 28 فوق لیسانس
 20 61 مجرد وضعیت تاهل

 80 244 متاهل
 1/16 49 سال5کمتراز سابقه کار

 9/27 85 10تا5
 8/31 97 15تا10
 4/14 44 20تا15
 2/5 16 25تا20
 3/4 13 30تا25
 3/0 1 به باال30

 9/46 143 رسمی نوع استخدام
 5/29 90 پیمانی

 6/23 72 قراردادي

نفر  217شود تعداد مشاهده می 2همانطور که در جدول
نفر  88از شرکت کنندگان زن و تعداد   1/71یعنی معادل 

از شرکت کنندگان در این تحقیق مرد  %9/28یعنی معادل  
 69(%6/22سال،  25تا  20نفر) بین  16( %2/5همچنینهستند. 

سال،  35تا  30نفر) بین  95(%1/31سال،  30تا  25نفر) بین 
تا  40نفر) بین  43( %2/14سال،  40تا  35نفر) بین  58( 19%
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سال سن دارند. بقیه  45نفر) باالي  24( %9/7سال و  45
 قابل مشاده است. 2هاي جمعیت شناختی در جدول ویژگی

بررسی ضریب اثر یا رگرسیونی تناسب  :هاي استنباطییافته
 دهدیمنشان گروه پرستاران  -تناسب فردسازمان بر  -فرد

است. با توجه به برآورد شده 43/0که این ضریب به میزان 
است. شده 001/0که برابر  )p-valueمقدار شاخص جزئی (

 05/0توان نتیجه گرفت که این مسیر در سطح خطاي می
 -تناسب فردسازمان بر  -است، یعنی تناسب فرد معنادار
هاي تخصصی دولتی مشهد اثر پرستاران بیمارستانگروه 

 مثبت و معنادار دارد. 
سازمان بر  -رسیونی تناسب فردبررسی ضریب اثر یا رگ

که این ضریب به  دهدیمنشان قصد ترك شغل پرستاران 
توان نتیجه ). میp >001/0است(رد شدهبرآو -70/0میزان 

است،  معنادار 05/0گرفت که این مسیر در سطح خطاي 
پرستاران قصد ترك شغل ازمان بر س -یعنی تناسب فرد

ر منفی و معنادا هاي تخصصی دولتی مشهد اثربیمارستان
 دارد. 

قصد بر روه گ -تناسب فردبررسی ضریب اثر یا رگرسیونی 
ن که این ضریب به میزا دهدیمنشان ترك شغل پرستاران 

توان نتیجه گرفت ). میp > 001/0ست(ابرآورد شده -37/0
است، یعنی  معنادار 05/0که این مسیر در سطح خطاي 

 تارانپرسقصد ترك شغل بر گروه  -تناسب فرد
 هاي تخصصی دولتی مشهد اثر منفی و معناداربیمارستان

  .دارد
   ي بین تناسبمستقیم رابطهجهت محاسبه میزان اثر غیر

گروه  -تناسب فردقصد ترك شغل از طریق با  سازمان -فرد
هاي تخصصی دولتی مشهد، در میان پرستاران بیمارستان

        تناسبمقدار ضریب تاثیر براي رابطه بین دو متغیر 
و براي رابطه  43/0برابر گروه  -تناسب فردسازمان و  -فرد

و قصد ترك شغل برابر گروه  -تناسب فردبین دو متغیر 

محاسبه گردید. بنابراین، آن گونه که در فرمول زیر  -37/0
سازمان  -است، میزان اثر غیر مستقیم تناسب فردمحاسبه شده

برابر است با گروه  -دتناسب فربر قصد ترك شغل از طریق 
 باشد.می -159/0

 
دد ر عبا توجه به نتایج بدست آمده با توجه به اینکه مقدا

توان باشد میمی ±96/1خارج از بازه  (t-value)معناداري 
قصد ترك بر  ازمانس -تناسب فردگفت اثر غیر  مستقیم 

 معنادار است. گروه -تناسب فردشغل از طریق 

 
 بحث و نتیجه گیري

هاي هاي این تحقیق اگر پرستاران بیمارستانطبق یافته
هاي تخصصی دولتی مشهد از نظر باورها، اهداف و ارزش

ها و اهداف شخصی همخوانی و هماهنگی خوبی  با ارزش
شود که پرستاران با بیمارستان خود داشته باشند باعث می

کنند و همچنین همکاران گروه و بخشی که در آن کار می
در آن بخش هم سازگاري خوبی پیدا کنند. نتایج شاغل 

سازمان بر قصد  -تحقیق تأثیر منفی و معنادار تناسب فرد
هاي تخصصی ترك شغل را در بین پرستاران بیمارستان

هایون یون دولتی مشهد نشان داد که با تحقیق سان جان و
   ) که  به مطالعه تاثیر خدمات سازمانی بر تناسب2011(

ن و قصد ترك شغل کارکنان یک هتل در کره سازما -فرد
      پرداختند همخوانی دارد. آنها بیان کردند که تناسب

سازمان با قصد ترك شغل رابطه منفی دارد. همچنین  -فرد
سازمان واریانس معناداري از عملکرد شغلی و  -تناسب فرد

کند. بنابراین پرستارانی که ترك خدمت را تبیین می
باورها، اعتقادات و اهدافی که در ذهن احساس کنند که 

خود دارند با باورها و اهداف بیمارستانشان همخوانی دارد و 
هایی که در زندگی برایشان مهم بوده است همچنین ارزش

شود، بیشتر تمایل هم اکنون در بیمارستان آنها مهم تلقی می
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دارند در آن بیمارستان بمانند و به فکر کار در بیمارستان 
 افتند. دیگر نمی

صی هاي تخصهاي این تحقیق در بیمارستانبر اساس  یافته
 هاي درمانیدولتی مشهد اگر پرستاران در بخش یا گروه

ا بارت ها و همچنین توانایی و مهخود از نظر اهداف و ارزش
 شتهران و همکاران خود همخوانی و هماهنگی داسایر پرستا

 به باشند، تمایل دارند که در آن بخش بیشتر کار کنند و
فکر ترك بخش خود و شغل پرستاري و حتی بیمارستان 

 وکوور هاي تحقیقات ونافتند. این نتایج با یافتهخود نمی
ی ) همخوانی دارد. آنها رابطه بین هماهنگ1991اشمیت (

شغل را مورد آزمایش قرار  گروه با قصد ترك -اهداف فرد
غل شرك دادند و رابطه منفی بین این نوع از تناسب با قصد ت

        سبهاي تحقیق تاثیر منفی و معنادار تنایافتند. یافته
صد ترك شغل با نقش میانجی تناسب سازمان بر ق -فرد
هاي تخصصی روه را در بین پرستاران بیمارستانگ-فرد

هد نشان داد که با تحقیقات ووگل و فلدمن دولتی مش
ادند داي که انجام ) همخوانی دارد. آنها در مطالعه2009(

گروه به  -استدالل کردند که اهمیت اصلی تناسب فرد
ن نواععنوان یک اثر اصلی بر پیامدهاي شغلی نیست بلکه به 

صد ترك شغل سازمان بر ق -شتاب دهنده اثرات تناسب فرد
 است.
ن با توجه به نتایج پژوهش حاضر وقتی پرستاران بنابرای

هاي تخصصی دولتی مشهد با ساختار و جو بیمارستان
ها ها، اهداف و نگرشسازمانی بیمارستان خود از نظر ارزش

شود که همخوانی داشته باشند، این تناسب باعث می
پرستاران در بخش و گروه کاري خود هم با سایر پرستاران 

سازگاري پیدا کرده و بیشتر در پی برقراري و همکاران نیز 
ارتباط با همکاران بخش خود باشند، که در نتیجه، وجود 

گذارند، این دو تناسب در کنار هم و تأثیري که بر هم می
شود قصد ترك شغل در پرستاران کاهش یافته و باعث می

نیایند. هاي شغلی دیگر بر پرستاران به فکر ارزیابی موقعیت
جه در فرآیند جذب و بکارگیري متقاضیان شغل در نتی

پرستاري ضروري است که میزان اعتقادات، باورها و 
هاي مورد نظر این متقاضیان را مورد سنجش قرار ارزش

دهند تا پرستارانی وارد این شغل مهم شوند که باورها، 
هاي نظام بهداشت و درمان را قبول داشته ها و ارزشنگرش

موافق باشند زیرا پرستارانی که اهداف،  و با آن هماهنگ و
هاي هایشان در تعارض با اهداف و ارزشباورها و ارزش

نظام بهداشت و درمان باشد کارایی و اثربخشی الزم را 
نخواهد داشت و بهتر است که از ورود و حتی ادامه کار با 

 چنین پرستارانی جلوگیري شود.

 د برايشویشنهاد میهاي تحقیق پبر اساس یافته  :پیشنهادات
ا بایی هاي آشنشوند، برنامهپرستارانی که تازه استخدام می

نظم هاي نظام بهداشت و درمان را به طور ماهداف و ارزش
ه کو منسجم اجرایی کنند و از ورود و بکارگیري افرادي 

 وهاي نظام بهداشت ارزش و باورهاي شخصی آنها با ارزش
-د. همچنین پیشنهاد میدرمان تعارض دارد جلوگیري شو

 وشتی ها و مراکز بهداشود که این تحقیق را در بیمارستان
 درمانی خصوصی هم انجام دهند.

هاي تخصصی تحقیق حاضر در بیمارستان :هامحدودیت
ودن تی باست. با توجه به دولدولتی شهر مشهد انجام پذیرفته

ق، قیهاي جامعه مورد مطالعه این تحها و ویژگیبیمارستان
هاي خصوصی و نیمه ها به سایر بیمارستانباید در تعمیم یافته

 دولتی احتیاط شود.

 تشکر و قدردانی
از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دلیل 

هاي مذکور و همچنین از ارائه مجوز حضور در  بیمارستان
همه مسئولین حراست و مدیران پرستاري و سوپروایزرهاي 

اي تخصصی طالقانی، شیخ، اکبر، منتصریه، هبیمارستان
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علوي، ابن سینا، کامیاب، شریعتی، امید و خاتم که در انجام 
این تحقیق زمینه الزم را فراهم نمودند به عالوه از کلیه 

هاي تخصصی فوق الذکر که با وجود پرستاران بیمارستان

مشغله کاري فراوان با اینجانب همکاري نمودند قدردانی 
.شودمی
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Introduction: Today، nursing is one of the most important jobs in any society. , 
because nursing has a direct and undeniable impact on the well-being and public 
health of the community. One of the challenges facing the healthcare system and 
managers is the alarming trend of nurses' turnover intention. One of the factors 
that can play in the nurses' intention to leave is the fitness of nurses and their work 
environment. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of 
person-organization fit on turnover intention, with the mediating role of person-
group fit among nurses to public specialty hospitals in Mashhad. 
Materials & Methods: The research method is applied in terms of purpose and 
the data collection method is descriptive-correlational. The statistical analysis 
using SPSS 18 and AMOS Soft wares includes frequency and statistical charts, 
the inferential statistics, factor analysis and structural equations. The sample 
selected using stratified random sampling was 1467 nurses working in Mashhad 
public specialty hospitals. The size of sample using Cochran formula was 305 
people. The questionnaire with the reliability coefficient using Cronbach's alpha 
of 0/89 distributed among nurses to collect data. 
Results: The direct and indirect effects of individual-organization fit and 
individual-group fit on intention to leave nurses were negative and significant, and 
the mediating effect of individual-group fit on individual-organization fit was also 
confirmed. 
Conclusion: Employing and retaining nurses who have personal beliefs, goals, 
and values that are consistent with the vision, goals, principles, and values of the 
health care system will help nurses maintain their voluntary exit and exit process. 
As a result, it increases patient satisfaction and improves the quality of health care 
services and promotes the overall health and well-being of the community. 
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