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مقدمه
پرستاري شغلی است که بدون وقفه در شبانه روز فعال 

کار . است، چرا که مراقبت از بیماران ساعت نمی شناسد
اختالل در چرخه خواب و بیداري با ایجادشبانه 

به را فیزیولوژیک و روان شناختی نامطلوب پیامدهاي 
عالوه بر تغییرات جسمانی، تعهدات شغلی . )1(نبال داردد

زنان . دیگر قرار می گیردو خانوادگی در تعارض با یک
بیشتر به ویژه به دلیل عهده دار بودن مسئولیت خانوادگی

.)3،2(قرار دارندخانواده -تعارض کار در معرض
خانواده نوعی از تعارض بین نقشی است -رض کارتعا

شارهاي حاصل از نقش هاي شغلی و که در آن ف
طرف یا از برخی جهات ناهمساز خانوادگی از هر دو

و یا شغلیهاينقشایفايبدین معنی که . می باشد
که ایفاي به رغم آن.)4(خانوادگی دشوار می شود

هاي خاص همراه است، ایفاي هاي چندگانه با پاداشنقش
ه انتظارات دو یا چند نقش به ویژه زمانی کزمانهم

، منجر به تعارض متفاوت و متضاد را موجب می شوند
. )5(شوداي و خانوادگی میهاي حرفهبین نقش

ها به یک خانواده براي افراد و سازمان- تعارض کار
ها باعث این تعارض در سازمان. اندازه حائز اهمیت است
سازمانی، تعهدووريبهرهدرفرسودگی شغلی، کاهش

باعث افزایش غیبت و لی و در نهایتفرسودگی شغ
بر طبق تحقیقات انجام .)6،7(شودگیري از کار میکناره

، 1999ما در کانادا در سال بشده در پرستاران شهر مانیتو
پرستار دوسوم آنها فرسودگی شغلی را تجربه 295از 

.)8(کرده بودند
يدههدربارنخستینبرايفرسودگی شغلیاصطالح

کارکنانتوصیفبرايFrudenbergerتوسطهفتاد
Frudenberger.شدوضعانسانیخدماتيحیطه

عملبرايیناتوانعنوانبهراشغلیفرسودگیيواژه
شغلیتعارض هايازحاصلينتیجهوشغلدرمؤثر

و همکارانWestmen.)9(استتوصیف نموده
دانند که به شناختی میفرسودگی شغلی را فشاري روان

.)10(روزانه ایجاد می شودسورهاي مزمناستریله وس

نویسندگان مختلف در پژوهش هاي متعدد علل 
. شناسایی کرده اندبراي فرسودگی شغلی گوناگونی را 

Kurdez & Dougrty مدلی از عوامل مؤثر و متأثر از
چهار عامل شغلی ابهام نقش، شاملفرسودگی شغلی را 

ارائهکنترلکاهش و کار) سنگین(تعارض نقش، حجم 
.)11(کرده اند

و همکاران Maslachبراساس نظریه فرسودگی شغلی 
يمؤلفهسهازکهاستنشانگانیشغلیفرسودگی

فرديموفقیتعدم وشخصیتمسخخستگی هیجانی،
فرسودگیازخستگی هیجانی. )12(استشدهتشکیل
فردياسترسيمؤلفهبنیاديتأثیرينشان دهندهشغلی

بهشخصیت،مسخ)12(استشغلیفرسودگیدر
بهغیرشخصیبسیاریاجویانهعیبمنفی،هايواکنش

بعديدهندهنشانودارداشارهکارمحیطدرسایر افراد
موفقیت فردي،کاهش .استشغلیفرسودگیبین فردي

وريبهرهوشایستگیکاهشاحساسينشان دهنده
ایناست،فردکارآمديبودن باورهايپایینوفردي
.)13(استشغلیفرسودگیخودارزیابیبعدبیانگرمؤلفه

به یکی از کارکناندر امروزه تمایل به ترك شغل
هاي مدیریت منابع انسانی تبدیل شده مهم ترین نگرانی

هایی که بتوانند دالیل و به همین دلیل، سازمان. است
کنند، عوامل موثر در تمایل به ترك شغل کارکنان را درك 

توسط کارکنانسازمانتركخواهند توانست پیش از 
هاي موثري را براي حفظ و نگهداري ها و روشسیاست

.)14(به کار گیرندمدمنابع انسانی کارآ
دستسازماندریت عضوازیاکارازفردیکوقتی

درتحقیقات.روي می دهدکشد، ترك شغلمی
.دندارتاکیدکارکناناراديتركبر،شغلخصوص ترك

بهتمایلمفهومترك شغل بردر بررسی محققانبیشتر
کردندبیانPrice & Kiekbusch.)15(تاکید دارندترك

ترك منجربهکهاستعاملیترك،بهتمایلکه
اي است که در آن پرستاري نمونه بارز حرفه. )16(شودمی

را در مجاورت افراد خدمات گیرنده فرد ساعات زیادي 
بررسی هاي مختلفی که در رابطه با فرسودگی . گذراندمی
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دهد که در شغلی پرستاران انجام شده است نشان می
شرایط کاري یکسان، میزان فرسودگی افراد متفاوت 

.)17(است
در )18(به نقل از دعایی وهمکارانرو و همکاران سبک

نقش ادراك خود با موضوع تعارض کار خانواده،پژوهش
به این نتیجه سازمانی در قصد ترك شغلهاي حمایت

تعارضات پرستاران را رسیدند که حمایت هاي سازمانی،
. دهدو قصد ترك شغل کارکنان را کاهش میتعدیل

-است که تعارض کارآنعالوه بر این، نتایج بیانگر 
ستاران را ، قصد ترك شغل پربه صورت مثبتخانواده 

.)18(تحت تأثیر قرار می دهد
Papastylianouدرباره در پژوهش و همکاران

فرسودگی شغلی، تعارض شغلی و تعارض نقش در 
ش و تعارض ابهام نقبه این نتیجه رسیدند کهمعلمان 

ابهام نقش نقش با خستگی عاطفی رابطه معنادار دارد و
اهش عملکرد شخصی و مسخ شخصیت بینی کننده کپیش
نشان داد، بینEredmنتایج پژوهش . )19(است

معکوس و فرسودگی شغلی و رضایت شغلی رابطه
معنادار وجود دارد، به این صورت که کسانی که رضایت 
شغلی پایینی داشتند دچار سطوح باالیی از فرسودگی 

به بررسی رابطه Kokkino. )20(شغلی بودند
استرسورهاي شغل و شخصیت با فرسودگی شغلی 

وي نشان نتیجه پژوهش . پرداختابتداییمعلمان مدارس 
داد که استرسورهاي شغل و شخصیت با ابعاد فرسودگی 

بررسی فرسودگی، در Piko. )21(شغلی رابطه دارد
اجتماعی -تعارض نقش، رضایت شغلی و سالمت روانی 

این نتیجه در میان کارکنان بهداشت کشور مجارستان به 
کارکنان بهداشت سطح باالیی از کهدست یافت 

د خستگی عاطفی و مسخ شخصیت فرسودگی را در دو بع
در حالی که در بعد عملکرد شخصی اندتجربه کرده

بر .کرده بودندگزارشسطح پایینی از فرسودگی شغلی را 
فرسودگی به ویژه خستگی عاطفی با اساس مطالعه او

مسخ همچنین . رضایت شغلی رابطه معنادار دارد

با داراي رابطه معنادار شخصیت و خستگی عاطفی 
.)22(استرض نقش تعا

و ترك شغل بیشتر در فرسودگی شغلیدر مجموع، 
هاي بحران زا کارکنانی مطرح است که بایستی در موقعیت

. و پر هرج و مرج با آرامش و کارآمدي فعالیت کنند
ها، پرستاران، و یا امدادگران، پرسنل اورژانس بیمارستان

مشاورین مداخله در بحران داراي چنین موقعیتی 
هاي سنگین پرستاران به دلیل مسئولیت. )16(ندهست

پرستاري بیش از هر گروه شغلی دیگري در بیمارستان در 
. قرار دارندو ترك شغلمعرض فرسودگی شغلی

فعالیت در محیط به این دلیل که عالوه برپرستاران زن
هاي بیمارستان در زندگی شخصی و خانوادگی مسئولیت

دارند عهدهرا به دکانتربیت کووسنگین همسرداري
شوند و از جمله فشار و استرس فراوانی را متحمل می

هاي در معرض خطر فرسودگی شغلی مهمترین گروه
بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه . )23(هستند

خانواده با فرسودگی شغلی و تمایل به ترك -تعارض کار
.شغل در پرستاران زن انجام شد

بررسیروش
است که به روش توصیفینوعازحاضرهشپژو

.همبستگی انجام می شود
کلیه پرستاران جامعه آماري مورد مطالعه در این تحقیق شامل 

. دنمی باشهاي دانشگاهی شهر خرم آباد زن شاغل در بیمارستان
محاسبه نفر 220فرمول کوکران با استفاده ازنمونه حجم

. شد
ش تصادفی طبقه اي و در نمونه گیري با استفاده از رو

نظر گرفتن بیمارستان هاي استان به عنوان طبقات صورت 
.گرفت

در این پژوهش پس از کسب مجوز کمیته اخالق همچنین
از دانشگاه مربوطه و کسب رضایت آگاهانه از پرستاران 

.پرسشنامه هاي پژوهش در اختیار آنها قرار داده شد

ابزار پژوهش
:ین مطالعه به کار گرفته شدسه پرسشنامه زیر در ا
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Neet(خانواده -پرسشنامه تعارض کار- 1 and

Meyer, 1996(
سوال است که پنج سوال 10این پرسشنامه داراي 

و پنج سوال ) 5-1سواالت(خانواده–تعارض کار 
پنج را در مقیاس ) 10-6سواالت(کار -تعارض خانواده 

ه گذاري آن و نمر. کنندگیري میلیکرت اندازهدرجه اي 
تا کامال ) صفر(کامال مخالفم لیکرت به صورت در طیف 
بیانگر 15انجام می شود، نمره باالتر از ) سه(موافقم 

بیانگر عدم تعارض 15وجود تعارض و پایین تر از 
.می باشد

کرونباخ ضریب آلفايها و همکاراندر پژوهش ملکی
به 88/0و91/0رابر با براي قسمت اول و دوم به ترتیب ب

با روش همبستگی حاضرروایی پرسشنامه . )24(دست آمد 
رضایت از زندگی، رضایت شغلی، تعارض مقیاس هايبا 

نقش و ابهام نقش بررسی و مشخص شد که با رضایت 
شغلی و رضایت از زندگی ارتباط منفی و با تعارض نقش 

.)25(و ابهام نقش ارتباط مثبت دارد 
1981Maslakh,(یشغلفرسودگیپرسشنامه- 2

and Jackson(
مسخ،هیجانیخستگیيمؤلفهسهباپرسشنامهاین

تدوینگویه25قالبدرو عدم موفقیت فردي شخصیت، 
. شده است

تا شش ) هرگز(بسامد این احساسات با نمراتی از صفر 
تا خیلی ) هرگز(و شدت آنها با نمراتی از صفر ) هر روز(

هر چه زیر نمره خستگی . سنجیده می شود) 7(زیاد 
هیجانی و مسخ شخصیت بیشتر و زیر نمره کفایت 
شخصی کمتر باشد، منکعس کننده فرسودگی شغلی بیشتر 

زیر نمره هاي بدست آمده در هر یک از سه جنبه . است
بسامد و شدت، بر اساس نمره مرجع، در دسته خفیف، 

بر اساس نمرات مرجع، . متوسط یا شدید قرار می گیرد
به عنوان فرسودگی 18عد خستگی هیجانی نمره زیر در ب

شدید، در بعد مسخ 29متوسط و باالي 29تا 18خفیف، 
تا 6به عنوان فرسودگی خفیف، 6شخصیت، نمره زیر 

شدید و در بعد کاهش کفایت11متوسط و باالي 11

تا 34به عنوان فرسودگی خفیف، 39شخصی، نمره باالي 
.در نظر گرفته می شودشدید34متوسط و زیر 39

پرسشنامه رااین پرداختچی و همکاران اعتبار محتوایی 
در حد مطلوبی گزارش و پایایی آن را از طریق آلفاي 

. )26(به دست آوردند82/0برابر کرونباخ 
:ترك شغلتمایل بهپرسشنامه- 3

استانداردتوسط پرسشنامهشغلتركبهتمایل
Cammannکهگرفتقرارنجشسموردهمکارانو

مقیاساین پرسشنامه در.باشدمیگویهسهشامل
و حداقل آن صفر و .استتنظیم شدهلیکرتتاییپنج

نمره باالتر از هشت بیانگر . حداکثر آن دوازده می باشد
رواییبررسیبراي.تمایل به ترك شغل می باشد

وسیله تحلیلبهوشدهاستفادسازهرواییازپرسشنامه
جدولدرکهشدتعیینسوالهرعاملیبارمیزاناملی،ع

ضریب ازهاپرسشنامهپایاییبراي.استمشخص شده
هاي پیشین در پژوهش.شداستفادهکرونباخآلفاي

براي این پرسشنامه به دست 91/0کرونباخآلفايضریب
که نشان دهنده پایایی باال و مطلوب پرسشنامه استآمده

)27(.
روش اجرا

بعد از انتخاب پرستاران و قبل از ارائه پرسشنامه ها 
توضیحات مختصري درباره هدف پژوهش، ضرورت 

دهی به سواالت داده همکاري صادقانه و چگونگی پاسخ
محقق متذکر شد که نیازي به ذکر نام و مشخصات . شد

اسخ دهد وبه طور مستقل به سواالت پ، هر پرستار نیست
گویی به صی براي پاسخهیچ محدودیت زمانی خا

ترتیب توزیع پرسشنامه به صورت . سواالت وجود ندارد
تصادفی بود و مدت زمانی که صرف پاسخدهی به 

دقیقه 25تا 20به طور تقریبی بین ها می شدپرسشنامه 
و الزم به ذکر است که پرسشنامه ها خارج از وقت .بود

.ادراي تکمیل شدند
هاي آماري در روشآوري شده به کمکاطالعات جمع

. گرفتدو بخش توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار 
و انحراف معیار تعیین و با استفاده از تحلیل میانگین 
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داده ها با استفاده از نرم .رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند
.تجزیه و تحلیل شدندSPSS19افزار 

یافته ها
تعارض میانگین نمرات حاصل از اندازه گیري متغیرهاي 

کار، فرسودگی شغلی و -خانواده، تعارض خانواده-کار
.ارائه گردیده است1ترك شغل در جدول 

به منظور توصیف کمی متغیرهاي پژوهش؛ میانگین و 
انحراف معیار متغیرهاي پژوهش مورد بررسی قرار گرفت 

.ارائه گردیده است1که نتایج حاصل در جدول 

اف معیار نمرات آزمودنی ها در میانگین و انحر: 1شمارهجدول
)=220n(متغیرهاي پژوهش

میانگین مقیاس
)انحراف معیار(

حداکثر-حداقل

تعارض کار 
خانواده-

)91/2(73/1515-23

تعارض 
-خانواده 

کار

)52/3(23/1313-21

فرسودگی 
شغلی

)31/8(5/6258-99

12-7/66)9/1(ترك شغل
بین متغیرهاي تعارض ماتریس همبستگی: 3جدول شماره 

خانواده، ترك شغل و مولفه هاي فرسودگی شغلی در کل -کار
)n=220(نمونه

منظور ارائه تصویري واضح از ارتباط بین متغیرها به 
ریس مات2جدول . شدآنها محاسبه بینهمبستگی

.می دهدنشان راهمبستگی متغیرهاي مورد پژوهش

متغیرهاي مورد ماتریس همبستگی بین: 2جدول شماره 
)n=220(پژوهش در کل نمونه 

- ي تعارض کارهمچنین براي بررسی رابطه بین متغیرها
خانواده، تمایل به ترك شغل و مولفه هاي فرسودگی 
شغلی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج 

.دیده می شود3آن در جدول شماره 

عدم موفقیتت فرديمسخ شخصیتخستگی هیجانیترك شغلخانواده-تعارض کار

1خانواده-تعارض کار
54/01ترك شغل

45/064/01خستگی هیجانی
36/054/042/01مسخ شخصیت

35/043/047/054/01عدم موفقیت فردي

خانواده با ضریب -تعارض کار یافته ها نشان داد که 
تواند به صورت مثبت و معناداري می39/0بتاي 

به طوري . )> 01/0P(.را پیش بینی کندفرسودگی شغلی 
ی شغلی پرستاران توسط واریانس فرسودگاز 360/0که

متغیر همچنین. شودخانواده پیش بینی می-تعارض کار
تواند بهمی45/0خانواده با ضریب بتاي -تعارض کار 

صورت مثبت و معناداري خستگی هیجانی را پیش بینی 
درصد از واریانس 21،سوي دیگر).> 001/0P(کند 

تعارض 
-کار

خانواده

فرسودگی 
شغلی

ترك 
شغل

تعارض 
-کار

خانواده
تعارض 

خانواده-کار
1

فرسودگی 
شغلی

15/01

16/019/01ترك شغل
تعارض 

خانواده-کار
34/018/019/01
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خانواده -جانی پرستاران توسط تعارض کار خستگی هی
. شودبینی میپیش

38/0با ضریب بتاي نیز خانواده - متغیر تعارض کار 
اري مسخ شخصیت را تواند به صورت مثبت و معنادمی

نشان 2Rهمچنین مقدار ). > 001/0P(پیش بینی کند 
از واریانس مسخ شخصیت درصد19دهد که می

خانواده آنان پیش بینی -کار پرستاران توسط تعارض 
. شودمی

19/0خانواده با ضریب بتاي -متغیر تعارض کار 
تواند به صورت مثبت و معناداري عدم موفقیت فردي می

نشان 2Rهمچنین مقدار ). > 001/0P(بینی کند را پیش
درصد از واریانس عدم موفقیت فردي 32دهد که می

. نی می شودخانواده پیش بی- توسط تعارض کار 
خانواده با ضریب بتاي -کار متغیر تعارض عالوه براین، 

به صورت مثبت و معناداري گرایش تمایل به ترك 42/0
). > 001/0P(کند می شغل را پیش بینی 

درصد از 39نشان می دهد که 2Rچنین مقدار هم
واریانس تمایل به ترك شغل پرستاران توسط تعارض 

.شودش بینی میخانواده آنان پی-کار

بحث و نتیجه گیري
-هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین تعارض کار

فرسودگی شغلی و تمایل به ترك مولفه هاي خانواده با 
شغل در پرستاران زن شاغل در بیمارستان هاي دانشگاهی 

تعارض فرضیه ارتباط بینهاطبق یافته.شهر خرم آباد بود
خانواده و فرسودگی شغلی در پرستاران زن شاغل -کار 

بر و دهاي دانشگاهی خرم آباد تایید شدر بیمارستان
به می تواند خانواده -اساس یافته ها متغیر تعارض کار
به کار فرسودگی شغلی عنوان یک متغیر پیش بین براي 

پرور و گلPikoهاياین یافته همسو با یافته. برده شود
Kokkinoپژوهش نتایج.)31،22(باشدمیزادهو حسین

ا ابعاد فرسودگی شغلی رابطه شغل ب، تعارضنشان داد که
کارکنان بهداشت Pikoبر اساس نتایج تحقیق . )21(دارد

سطح باالیی از فرسودگی را در دو بعد خستگی عاطفی و 

در سطح پایینی از فرسودگی شغلی راومسخ شخصیت 
تجربه کرده و مسخ شخصیت و خصیبعد عملکرد ش

داشتيمعناداريخستگی عاطفی با تعارض نقش رابطه
)22(.

خانواده و -تعارض کارارتباط بینهمچنین طبق یافته ها
هاي خستگی هیجانی در پرستاران زن شاغل در بیمارستان

طوري که با استفاده از بهد تایید شآباد خرمدانشگاهی 
فرسودگی شغلی را می توانواده خان-متغیر تعارض کار

و همکارانPapastylianouنتایج پژوهش . تبیین نمود
نشان داد که ابهام نقش و تعارض نقش با خستگی نیز

.)19(داردي رایطه معنادارهیجانی

ناشیآید فشار خانواده پدید می- زمانی که تعارض کار 
از یک نقش، بر کارکرد شخص در نقش دیگر اثر

ناسازگاري نقش ها فرد شاغل را به سوي . ردگذامی 
افسردگی در کار و احتماالً کاهش برقراري پیوندهاي 

هاي کند در نتیجه منجر به نشانهشخصی در خانه روانه می
ااحساس افسردگی، شکست، درماندگی، ن: شاملهیجانی

.)19(گرددمیامیدي، و فقدان معناي عاطفی کار
- بین تعارض کارحاضرپژوهشمطابق با یافته هاي 

خانواده و مسخ شخصیت در پرستاران زن شاغل در 
مثبت معناداري آباد ارتباط هاي دانشگاهی خرمبیمارستان

این یافته با نتایج تحقیقات .بدست آمد
Papastylianou و )19(همکارانوMaslach و

؛ نتایج پژوهش استهمخوان )29(همکاران
Papastylianouتحلیل با استفاده ازز نیو همکاران
پیش بینی و شغلنقشتعارضکه رگرسیون نشان داد

.)19(کننده مسخ شخصیت باشند
و عدم موفقیت خانواده-بین تعارض کار،همچنین

فردي در پرستاران زن شاغل در بیمارستانهاي دانشگاهی 
–تعارض کار و. معناداري بدست آمدخرم آباد ارتباط 

واریانس 32/0می تواند 19/0تاي با ضریب ب،خانواده
این یافته با نتایج عدم موفقیت فردي را تبیین کند، و 

Papastylianouو )30(و همکارانAntoniuتحقیقات 

و Papastylianouباشد؛ همسو می)19(و همکاران
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در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند )19(همکاران
کاهش مهم يبینی کننده یشپو شغل نقش تعارضکه 

همچنین . و موفقیت فردي می باشدعملکرد شخصی
نشان داد که،)30(و همکارانAntoniuنتایج تحقیق

کاهش عملکرد شخصی با افزایش سابقه افزایش می یابد 
یابد و مردان نسبت به زنان اما با افزایش سن کاهش می

و در دو بعد دیگر بیشتري دچارندهیجانیبه خستگی 
.)30(اري میان زنان و مردان وجود نداردتفاوت معناد

بین تعارض کار خانواده و تمایل به بر اساس یافته ها
هاي ترك شغل در پرستاران زن شاغل در بیمارستان

و وجود داشتمعناداري آباد ارتباط دانشگاهی خرم
می تواند تمایل به ترك شغل را در خانواده- تعارض کار 

نتایج پژوهشهاي یافته با ن ای. پرستاران پیش بینی کند
همسو )31(و گل پرور و حسین زاده)18(دعایی وهمکاران

-کار نتایج بیانگر این مطلب است که تعارض.می باشد
خانواده قصد ترك شغل پرستاران را تحت تأثیر قرار 

.دهدمی
زاده با عالوه بر این نتایج پژوهش گل پرور و حسین

شغل با -تناسب فرد هدف تعیین الگوي ارتباط عدم
فرسودگی هیجانی و تمایل به ترك شغل به عنوان 

نشان جبران -نامتعادلی- شواهدي براي الگوي استرس 
شغل با فرسودگی هیجانی -داد که رابطه عدم تناسب فرد

الگوي . و تمایل به ترك شغل مثبت و معنادار است
مستقیم میان عدم رابطهساختاري پژوهش نیز مشتمل بر 

شغل با فرسودگی هیجانی و تمایل به ترك -ناسب فردت
شغل و پیوند مستقیم فرسودگی هیجانی با تمایل به ترك 

.)31(شغل بود
ترین محدودیت پژوهش حاضر استفاده از مهم

خودگزارش دهی و عدم استفاده از پرسشنامه هاي 

شود در مراحل اولیه ورود پیشنهاد می.مصاحبه است
هاي ویژگیان و فرایند استخدامی،به سازمپرستاران

هایی که در آن وجود دارد،چنین محدودیتمشاغل و هم
به .شوداي براي داوطلبان تشریح به شکل واقع بینانه

و شغلداوطلبان بتوانند پیش از انتخاب اي کهگونه
تصویر دقیق و روشنی از آن سازمان مورد نظر خود،

هايدقیقی از واقعیتداشته باشند و بتوانند ارزیابی 
حقوق و مزایا،موجود در خصوص مواردي نظیر،

امکانات ی،شغلارتقاء و پیشرفت يامکانات رفاهی، نحوه
يو کسب دانش و تجربهاء سطح علمیموجود براي ارتق

روش میزان استقالل و آزادي عمل در انتخاببیشتر،
عمل ه ی بشغلهاي میزان پیچیدگی و ظرافتانجام کار،

منجر به تعدیل ها،این اطالعات و آگاهیارائه.آورند
شغلگردد تا فرد در انتظارات کارکنان شده و موجب می

و سازمان خود از رضایت باالتر و روحیه بهتري 
برخوردار شود و با تعهد بیشتر نسبت به اهداف و 

امکان تحقق این اهداف را با حضور هاي سازمان،رسالت
ترك شغلبیشتر و بی هیچ تمایلی بهشمستمر و تال

.فراهم آورد

تقدیر و تشکر
مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد در 
.دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خرم آباد می باشد

نویسندگان بر خود الزم می دانند از کلیه ي پرستارانی که 
عمل ه در این پژوهش ما را یاري نمودند تقدیر و تشکر ب

.آورند
نافع توسط نویسندگان بیان نشده هیچ گونه تعارض م

. تاس

.
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Abstract
Background & Aim: It is a long time that human science researchers, especially industrial and organizational
experts have noticed the importance of work-family conflict as a substantive and essential foundation for
proficiency of organizational processes and job satisfaction. The aim of this study was determining the
relationship between work - family conflict with job burnout and intention to leave among female nurses
working in university hospitals of Khorramabad.
Material and Methods: It was a descriptive correlational study. The study population consisted of all female
nurses working in university hospitals of Khorramabad city. The sample (n=220) was recruited by stratified
random sampling method. Data was collected by Netemeyer (1996) Work-Family Conflict questionnaire,
Maslach & Jackson (1981) burnout questionnaire and Kamant et al., (1979) turnover questionnaire and analyzed
by descriptive statistics, and correlation coefficient Pearson and regression analysis using SPSS-PC (v. 19).
Results: There was a significant positive relationship between work-family conflict and burnout (P<0/01).
There was also a direct relationship between work-family conflict and burnout dimensions (emotional
exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment) (P<0/01). Work-family conflict could also predict
intention to leave among these female nurses (P<0/01).
Conclusion: Regarding the findings, more assessments and continuous interventions to prevent job burnout and
turnover in nurses is necessary.
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