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Abstract  
     The present research is a descriptive and cross sectional with the aim of analyzing the factors affect 
the employment matching the field of study for nursing graduates studying in Qazvin medical science 
university in 2013. Data were collected on 406 students of B.S. who were graduated from the School of 
Nursing and Midwifery during 2007-2011. The information was gathered through a questionnaire that 
its validity and reliability were confirmed and it was done by telephone call with recording 
conversations, visiting and e-mail. Data were described as the frequency of distribution, number and 
percent. The results showed that, the most of graduates worked as a nurse and lake of employment is 
related to personal reasons. The work load and low income were the main of these reasons. Thus, 
according to the importance of this job for the society, focusing on increasing the income and creating 
facilitation regarding the situation and difficulties can provide a situation that every nursing graduate 
start to work as a nurse.  
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چکیده 

آموختگان رشته پرستاري دانشگاه علـوم  بر اشتغال متناسب با رشته تحصیلی در دانش مؤثرمقطعی با هدف بررسی عوامل  -این مطالعه توصیفی     
از این دانشکده        90تا  1386هاي مقطع کارشناسی پرستاري که در فاصله سالآموخته دانش 406انجام شد. اطالعات  1392پزشکی قزوین در سال 

مراجعه حضوري و پست الکترونیک تکمیل شد. اطالعـات   ،نامه از سه طریق؛ تماس تلفنی با ضبط مکالمهوسیله پرسشالتحصیل شده بودند، بهفارغ
علل عدم اشتغال  آموختگان در حرفه پرستاري شاغل بودند.گردید. نتایج نشان داد اکثر دانشصورت توزیع فراوانی، تعداد و درصد بیان این مطالعه به

 نیـروي  بـه  جامعـه  نیـاز  به توجه با بنابراین کار بود. باالي حجم درآمد و رضایت از عدم ترین آنیا اشتغال غیر از پرستاري به دالیل شخصی و مهم
 تمـام  کـه  کنـد  شـرایطی فـراهم   تواندمی کار سختی میزان و موقعیت با متناسب و کافی تسهیالت ایجاد و پرستاران درآمد افزایش به توجه پرستار،
 .شوند کار به مشغول حرفه خود در رشته این آموختگاندانش

 
 رشته پرستاري، اشتغال آموختگان،دانش ها:کلیدواژه

 
 

 

:مقدمه 
هـا  در تمام رشتهداشتن نیروي انسانی کارآمد و کافی      

هاي مرتبط با بهداشت و درمان براي هر رشته خصوصبه
 با متغیرهاییانسانی نیروي  است. عرضه ضروريکشوري 

و  جمعیـت، مهـاجرت   و جنسـی سنی همچون رشد، توزیع 
دیگر، تقاضاي است. از طرف  نرخ مشارکت زنان در ارتباط

و  گذاري، فناوري سرمایهبا متغیرهایی چون انسانی  نیروي
ـ نیروها بعد از تربیـت  است. این مرتبط ادي رشد اقتص د بای

حرفـه، تخصـص و   جغرافیایی، نـوع   از نظرطور مناسب به
کـار گرفتـه   صحیح و کارآمد به و با نظارتجنسیت توزیع 

 )1(باشند.اثر را داشته شوند تا بهترین 
ــالشیکــی       ــاي از چ ــاعی  مهــمه و اقتصــادي، اجتم

و آموختگـان اسـت   دانـش اشـتغال   مسألهکشور فرهنگی 
در همـاهنگی بـا نیازهـا و     کیفیت آموزش نیروي انسـانی 

قضـاوت  هاي مهـم بـراي   همؤلفتغییرات بازار کار یکی از 
ــاره      یی داخلــی و خــارجی آمــوزش عــالی تلقــی  کــارا درب

 )2(.شودمی
هـاي  گروه مراقبـت  در کلیديي پرستار یکی از اعضا     

 در پـذیرش،  او ارزنـده نقـش   و اسـت  درمـانی  بهداشتی و
 ،یـاجتماع و یـجسم هايحمایت و هامراقبت سازي،آماده

 سال چند در ایران کشور در )3(.کس پوشیده نیستبر هیچ
 از پرسـتاري  رشته آموختهدانشبا تعداد قابل توجهی  اخیر

ـ  رو آزادو  هاي علوم پزشـکی دانشگاه امـا   ،هسـتیم  رو هب
 ص،ـمتخص یـپرستاران هـبدرمانی  -یبهداشت مراکز هنوز

 بـازده  مهم است که بنابراین  )4(.مجرب و توانمند نیازمندند
 آنداف ـو اه تـرسالا ـب یـآموزش امـنظ یک محصول و

  )3(جامعه باشد. نیاز گويپاسخ وداشته  هماهنگی
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آموختگان پرسـتاري  در خصوص وضعیت شغلی دانش     

مطالعه  است. لذا ایننشده  اي انجامقزوین تاکنون مطالعه
بـا رشـته    متناسـب اشـتغال  مؤثر بر  عوامل با هدف تعیین

آموختگان پرستاري دانشگاه علوم پزشـکی  دانش تحصیلی
 قزوین انجام شد. 

 
هامواد و روش: 

بر روي  1392مقطعی در سال  -این پژوهش توصیفی     
 آموختگان رشته پرستاري دانشگاه قزویننفر از دانش 406

ــال ــه در س ــاي ک ــا  86ه ــی  90ت ــاطع کارشناس و در مق
شـد. روش  کارشناسی ناپیوسته تحصیل کرده بودند، انجام 

ــه ــات،    نمون ــردآوري اطالع ــزار گ ــماري و اب ــري سرش گی
پرسش بود که بعد از  25محقق ساخته حاوي  نامهپرسش

علمـی ایـن    هیـأت نفـر از اعضـاي    10طراحی در اختیار 
دانشکده و اساتید آموزش پزشکی دانشگاه علـوم پزشـکی   
شــهید بهشــتی قــرار گرفــت و از نظــر روایــی صــوري و 

. براي تأیید پایایی ابزار از روش پایـایی   محتوایی تأیید شد
درونی استفاده شد، بدین ترتیب که همبستگی درونی بین 

) =86/0rنامه با ضریب آلفاي کرونبـاخ ( پرسش هايسؤال
نامـه، اطالعـات تمـاس    از اخـذ معرفـی   گردید. پس تأیید

ــش ــتخراج و  دان ــوزش اس ــانی اداره آم ــان از بایگ آموختگ
طریق تماس تلفنی با ضـبط مکالمـه،   ها از سه نامهپرسش

از تعـداد  تکمیل شـد.  الکترونیک  مراجعه حضوري و پست
نفــر در مطالعــه  301آموختــه در نهایــت نفــر دانــش 406

تجزیـه   SPSS 19افزار آماري ها با نرمدادهشرکت کردند. 
 و تحلیل شدند.  

 
ها:یافته 

ــش        ــنی دان ــانگین س ــه    می ــورد مطالع ــان م آموختگ
 227آموختـه،  دانـش  301سال بود. از بین  71/2±01/27

درصد) سرپرسـتار،   7/3نفر ( 10درصد) پرستار،  5/83نفر (
درصد)  7/0نفر ( 2، مدیر پرستاري ناظردرصد)  8/1نفر ( 5

 5/1نفــر ( 5درصــد) کارمنــد،  6/2نفــر ( 7مــدیر پرســتار، 
یـا   علمی درصد) هیأت 2/2نفر ( 6بهداشت، مربی  درصد)

 درصد) کارشناس 5/1نفر ( 4در دانشگاه و هیأت آموزشی 

مرکز ها عبارت بودند از: محقق ها بودند. سایر شغلفوریت
تحقیقات، مدرس هالل احمر، مـدیر مهـد کـودك، مـدیر     
سالن زیبایی و کارشناس فنـی شـرکت تـأمین اجتمـاعی.     

 درصد) کامالً با 6/92نفر ( 252ها، آموختهشغل اکثر دانش
 2/6تناسـب داشـت، در حـالی کـه شـغل       رشته تحصیلی

درصد اصـالً بـا رشـته تحصـیلی        1/1درصد تا حدودي و 
 ها تناسب نداشت.آن

طور متوسط فاصله زمانی بین فراغت از تحصـیل و  به     
 6/4±61/0آموختگـان،   شروع طرح نیروي انسـانی دانـش  

ماه و حداقل بالفاصله بـود.   36ماه بود که حداکثر فاصله 
انسانی و شروع به کار نیروي فاصله زمانی بین پایان طرح 

مـاه و   36ماه بود کـه حـداکثر فاصـله     6/1±95/0مجدد 
 حداقل بالفاصله بود.

درصـد بـه    4/7شاغل،  آموخته نفر دانش 272از میان      
 بــه صــورت رســمیدرصــد  2/6صــورت رســمی قطعــی، 

درصـد قـراردادي،    1/22درصـد پیمـانی،    6/38 آزمایشی،
درصـد   3/2درصد طرحی مشـغول بـه کـار بودنـد،      1/62

صورت خـود اشـتغالی فعالیـت    درصد به 1/2سرباز بودند و 
 ).1داشتند (جدول شماره 

 
آموختگان هاي جمعیتی و شغلی دانشویژگی -1جدول 

 نفر) 301قزوین ( پرستاري دانشکده پرستاري و مامایی
 

 درصد تعداد  متغیر

 1/78 235 زن جنس
 9/21 66 مرد

وضعیت 
کنونی 
 اشتغال

 3/19 58 در حال گذراندن طرح نیروي انسانی
 1/62 187 شاغل

 3/8 25 غیرشاغل
 3/2 7 دانشجو
 3/2 7 سرباز

 3/5 16 شاغل و دانشجو
 3/0 1 در حال گذراندن طرح نیروي انسانی و دانشجو

محل 
کار 

 شاغلین

 8/79 217 دولتی
 14 38 غیردولتی

 9/5 16 هردو

نوع کار 
 شاغلین

 2/91 248 تمام وقت
 8/1 5 پاره وقت

 7 19 هردو

رسته 
 شغلی

 4/90 246 بهداشتی و درمانی
 7/3 10 آموزشی
 4/4 12 اداري

 1/1 3 مدیریتی
 4/0 1 بهداشتی و درمانی و اداري
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عدم اشـتغال، سـختی کـار ذکـر شـد      ترین دلیلبیش     

درصـــد) از  3نفـــر ( 9).  فقـــط 2(جـــدول شـــماره  
در رشـته پرسـتاري از شـغل خـود     آموختگان شـاغل  دانش

 ها آندرصد)  9/22نفر ( 66خیلی راضی بودند در حالی که 
نفـر   50درصـد) متوسـط،    2/49نفـر (  143به میزان زیاد، 

اصـالً از   ها آنصد) از در 7/4نفر ( 14 درصد کم) و 3/17(
تـرین علـت عـدم    شغل پرستاري رضایت نداشـتند. مهـم  

 درصـد) و حجـم   80نفـر (  232رضایت شغلی، درآمد کـم  
 درصد) بود. 1/61نفر ( 177باالي کار 

 
  آموختگان دانش از دیدگاهاشتغال  علل عدم -2 جدول

 )نفر 25( بیکار
 

 درصد تعداد عدم اشتغال علل
 4 1 دولتیعدم نیاز بخش 

 36 9 ضرورت کار در محل نامناسب
 36 9 پایین بودن حقوق و دستمزد

 84 21 سختی کار
 16 4 هاي ناشی از حرفهها و بیمارياحتمال ایجاد آسیب

 56 14 مشکالت شخصی و خانوادگی 
 28 7 غیره

 

گیريبحث و نتیجه: 
آموختگــان  ایــن مطالعــه نشــان داد کــه اکثــر دانــش     

بودنـد   خود شـاغل  کننده متناسب با رشته تحصیلیشرکت
و همکاران در خـرم آبـاد، صـابریان و     که با نتایج طوالبی

در سمنان، جعفري و همکـاران در زنجـان همسـو     همکار
که از نظـر کمیـت،    گرفتنتیجه توان بنابراین می )5-7(بود.

پذیرش دانشجویان در رشته پرستاري براساس نیـاز بـازار   
آموختگان به نوعی مشغول به  اکثر دانش تقریباً کار بوده و

 .اندکار شده
آموختگـان   مطالعه نـوع اسـتخدام اکثـر دانـش     این در     

شاغل، پیمانی بود که با نتایج مطالعه انجام شده در زنجان 
 رـدام اکثـوع استخـه نـی کـدر حال )7(.تــی داشـهمخوان
آباد و سمنان رسمی قطعی  آموختگان شاغل در خرم دانش

اکثـر  کـه  گذشـته   هـاي رسـد در سـال  نظر میبه )6و5(بود.
آموختگـان رشـته    دانـش بود رسمی صورت  ها بهاستخدام
 بودند.  تري برخوردارمطمئن وضعیت استخدامی از پرستاري

داد که بـه طـور متوسـط اغلـب      پژوهش نشاننتایج      
التحصیلی،  ماه بعد از زمان فارغ 5تر از  آموختگان کم دانش

مـاه بعـد از    2 از تر کم طرح نیروي انسانی خود را شروع و
دایمی خود را آغاز کردند. نتایج پـژوهش  پایان طرح شغل 

آموختگان با فاصـله یـک    نشان داد که اکثر دانش طوالبی
در مطالعـه   )5(.ایان تحصیل مشغول به کار شـدند سال از پ
مـاه مشـغول بـه     6 از تر کمدرصد  2/17نیز فقط  صابریان

کار شدند و بقیه در فاصله زمانی شش ماه تا بیش از سـه  
    )6(کار بودند.بیسال 
کـار  بیآموختگـان   درصد از دانـش  6/7در این مطالعه      

آموختگـان   بودند، در این خصوص باید به ظرفیـت دانـش  
صرف هزینه زیادي کـه دولـت   که بعد از  کار توجه شودبی

و با توجه به نیاز جامعه بـه   شدهها متحملبراي تربیت آن
ایـن شـغل را کنـار    یـل شخصـی   نیروي پرستاري بـه دال 

رمرتبط با رشته پرستاري مشغول غی اند یا در شغلیگذاشته
 اند.کار شدهبه

آموختگـان   تر دانـش  نتایج پژوهش نشان داد که بیش     
علـت   تـرین  از شغل خود داشتند و بیشرضایت متوسطی 

در مقایسـه بـا   شـغل   این عدم رضایت شغلی، درآمد پایین
نشـان داد کـه    میرزابیگـی  عنوان شد. مطالعهحجم کاري 

از هاي ایـران  درصد پرستاران شاغل در بیمارستان 69/65
هـا از   خود ناراضی و بسیار ناراضی بودنـد و اکثـر آن  شغل 

خود و از عـدم تناسـب حقـوق بـا میـزان      حقوقی وضعیت 
 )8(ابـراز نارضـایتی کردنـد.   تحصـیالت   و سـطح مسئولیت 

  )5(نتایج طوالبی نیز این مسئله را تأیید کرد.
رغم علیداد که  حاضر نشان مطالعه کلی نتایجطور به     
رشــته  آموختگــانموقعیــت شــغلی بــراي دانــشکــه ایــن

هـا بـه دالیـل     از آنولـی تعـدادي    ،فراهم استپرستاري 
کـار   بـاالي  از درآمـد و حجـم    رضـایت  و عـدم  شخصی

بـا پرسـتاري    غیرمـرتبط  هـاي شـغل  دهنـد در ترجیح می
بـه نیـاز شـدید     عنایتبا با این وجود  شوندکار مشغول به

 درآمـد  افـزایش  بـه  پرستاري، توجـه  کار نیرويبه جامعه 
 و موقعیـت  با متناسب و کافی تسهیالت ایجاد و پرستاران

کنـد کـه تمـام     فراهم شرایطید توانمی کار سختی میزان
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 کاررشته در حرفه پرستاري مشغول به آموختگان ایندانش

 شوند. 
 
گزاري:سپاس 

 علوم دانشگاهو مامایی پرستاري  دانشکده همکاري از     
 علـوم  دانشگاه پزشکی آموزش دانشکده و قزوین پزشکی
 شود.می قدردانی بهشتی شهید پزشکی
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