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 مقاله پژوهشی

  زندگی با فرسودگی شغلی و کارکرد خانوادگی پرستاران  - بررسی ارتباط بین تعادل کار
  1399شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 

  
  ٭٤ي، افسانه آذراباد٣نژاد يد علي، وح٢، مولود رادفر١يرضا رحمانيعل

  
  05/12/1400تاریخ پذیرش  27/04/1400تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

ن یرد.. بنابرادا يدر حرفه پرستار ییت باالیاست که اهم یمسائلامروزه از زمره  یو کارکرد خانوادگ یشغل یفرسودگبا  یزندگ -کار نیب تعادل :هدف و زمينهپيش
 یوم پزشکدانشگاه عل یدرمان یشپرستاران شاغل در مراکز آموز یو کارکرد خانوادگ یشغل یبا فرسودگ یزندگ -تعادل کار نیارتباط ب نییتع باهدفمطالعه حاضر 

  اجرا شد. 1399در سال  هیاروم
ه به یاروم یدانشگاه علوم پزشک یدرمان ینفر از پرستاران مراکز آموزش 392 بود. یبه شکل مقطع یهمبستگ– یفیپژوهش توص کیمطالعه  نیا :هاروشمواد و 
ونگ و کو و پرسشنامه  یو پرسشنامه تعادل کار زندگ یشناخت تیاطالعات جمع فرمش از پژوه نیدر اانتخاب و وارد مطالعه شدند.  ياطبقه يریگنمونهروش 

آمار  يهاآزمونو  16نسخه  SPSS يآمار افزارنرمبا  شدهيآورجمع يهاداده و همکاران استفاده شد. نیو ابزار سنجش خانواده اپشت فرسودگی شغلی ماسالچ
  شد. لیوتحلهیتجز یلیو تحل یفیتوص

 درصد) 6/79( متأهلدرصد) و  6/80ت آنان زن (یکه اکثر کردند شرکته یاروم یپرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکاز  نفر 392ن مطالعه یا در :هاافتهي
 يرهاین متغیب که بود از آن یج حاکینتا .بود 71/12±65/7 و 37/37±95/7ب یبه ترت موردپژوهشدر پرستاران  يار سن و سابقه کارین و انحراف معیانگیدند. مبو

و  یشغل یبا فرسودگ یکارکرد خانوادگ يرهاین متغیب و یبا کارکرد خانوادگ یزندگ-تعادل کار يرهاین متغیو ابعاد آن و ب یشغل یبا فرسودگ یزندگ-تعادل کار
  ).P>05/0داشت ( دار وجودیمعن یابعاد آن ارتباط خط

و  یشغل ی، فرسودگیو کارکرد خانوادگ یزندگ-تعادل کار ،یو فرسودگ یزندگ-تعادل کار نیب يداریمعنابطه مطالعه حاضر، ر جیبا توجه به نتا :يريگجهينت 
 تیریدر جهت مد یو درمان یبهداشت يهاو سازمان هاستمیس رانیمد اریدر اخت یبا ارزش جینتا تواندیممطالعه  نیا نیوجود داشت. بنابرا یخانوادگ کارکرد

  کرده باشد. یانانس يروین بهترچههر
 پرستاران ،یکارکرد خانوادگ ،یشغل ،یفرسودگ ،یزندگ -تعادل کار :هادواژهيکل

  
 ۸۰۱-۸۰۹ ، ص۱۴۰۰ دی، ۱۴۷ درپي، پيدهمشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  04432754962:تلفن مامایی، و پرستاري دانشکده ارومیه،: آدرس مکاتبه

Email: a.azarabadii@gmail.com 

 
  مقدمه

 وند را با فرد وین پیترين و قویترشیب یم کار و زندگیمفاه
 تیارزش و اهم هاآن نیتعادل ب جادیا کهيطوربه، )1(جامعه دارند 

وجود  یزندگ -تعادل کار يبرا یموردتوافقف ی. تعر)2( دارد ییباال
 يدبنتیاست که به اولو یمفهوم یزندگ -ن کاری. تعادل ب)3(ندارد 

افراد در برآورده  یین توانایو همچن یوه زندگیمناسب کار و ش

                                                             
  ، اروميه، ايرانهياروم يدانشگاه علوم پزشک ،يپرستار ارياستاد ١

  ، اروميه، ايرانهياروم يدانشگاه علوم پزشک ،يپرستار اريدانش ٢

  ، اروميه، ايراناستاديار آمارزيستي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه٣ 
 (نويسنده مسئول)  ، اروميه، ايرانهياروم يدانشگاه علوم پزشک ،يپرستار ارشد، يکارشناس يدانشجو ٤

 ین تعادل زمانیاشاره دارد و ا يرکاریو غ يساختن ملزومات کار
 ,4(به حداقل برسد  یزندگ -کار ین نقشیدهد که تضاد بیم يرو
5(.  

 یده مشاغل افراطیبر پد یت منابع انسانیریامروزه در بحث مد
، هکنندخسته ين مشاغل با ساعات کاریشود که ایم يادید زیتأک

اد کار و زمان اندك، حوادث ی، سرعت زینیبشیپرقابلیغگردش کار 
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 آذرابادي افسانه، نژادعلی وحید، رادفر مولود، رحمانی علیرضا
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ساعت در  7ساعت  24و در  يمربوط به کار خارج از ساعات کار
ن مشاغل اگر ی. در ا)6(شوند یان میبودن نما رجوعاربابار یاخت

 هانآن یت نشود، تعارض بیریمد یخانوادگ یزندگ -ن کاریرابطه ب
خواهد  یفرد، سازمان و جامعه در پ يبرا يریناپذجبران يهاانیز

منجر  يفرد یو زندگ يکاهش عملکرد کارتواند به یداشت؛ که م
  .)7, 5(گردد 
ت هاسمارستانیمشاغل مرتبط با ب ین مشاغل افراطیاز ا یکی

به  پرستاران ژهیوبهها مارستانیان، کارکنان شاغل در بین میکه در ا
، تعداد یت سازمانین بودن حماییپا ازجمله یط شغلیل شرایدل

ار ن کیشتر در معرض تعارض بیب یو ساعات طوالن يکار يهانوبت
در  يامطالعهج ین موضوع، نتایا دییتأر . د)8(قرار دارند  یو زندگ

و  یطوالن ياز آن بود که ساعات کار یحاک ییکشور اروپا 12
ن یهمچون تعارض ب ینامطلوب يامدهاین با پیسنگ يکار يهانوبت

 يل به ترك خدمت از سوین و تماییپا یت شغلی، رضایکار و زندگ
ط کار دشوار یل شرایبه دل ي. پرستار)9(باشد یپرستاران همراه م

 تیو حما ، فقدان منابعیروان يو فشارها توجهقابلحجم کار  ازجمله
. مراقبت )10( باشدیم فرساطاقتاز مشاغل پراسترس و  یکی یناکاف
ماران نسبت به یگر بروز خشونت از جانب بیماران و از طرف دیاز ب
ار ماران، کیب ثباتیب ي، مواجهه با رفتارهاکارکنانماران و یر بیسا

 يادی، فشار زهاستچالشمختلف و  ياز تقاضاها مملوکه  یطیدر مح
ند یشاج ناخوینتا تواندیمط ین شرای. اکندیمل یتحم پرستارانرا بر 

و عدم  یشغل ی، فرسودگيفشار کارمانند استرس،  يادیو مضر ز
نشان داده است  مطالعات. )11(ت از شغل به دنبال داشته باشد یرضا
ر یااس با سیرا در ق یشغل یاز فرسودگ ییسطوح باال پرستارانکه 

کل یک سی یشغل یفرسودگ. )13, 12( کنندیمافراد شاغل تجربه 
 یبه مدت طوالنزا مربوط به شغل به عوامل استرس یپاسخوب و یمع

 تیمسخ شخص ،یعاطف یاز خستگ یسندرم یشغل یفرسودگ. است
ت یفید کیمنجر به افت شداست که  افتهیکاهش  يفرد تیو موفق

ن الزم است یبنابرا؛ )14( گرددیم یو درمان یخدمات بهداشت
 ياژهیپرستاران توجه و یشغل یدر فرسودگ مؤثرعوامل  یتمامبه

کار  يرویدر ن یشغل یامروزه بروز فرسودگ چراکه. )15(گردد 
ت و ت مراقبیفیک يکه بر رو يالقوهبا راتیتأثل یبه دل يپرستار

از  یکیمطرح بوده و  یک چالش جهانی عنوانبهماران دارد یب یمنیا
ل در ترك خدمت پرستاران محسوب یدخ يفاکتورها نیترمهم

سائل از م یکیپرستاران  يط کارین بهبود شرایبنابرا؛ )16( گرددیم
  .)17(ن باشد یمسئول موردتوجهد یاست که با یمهم

 يهاتیبر مسئول ریتأثبا  تواندیمن یهمچن یزندگ -تعادل کار
د ینما رییآنان را دستخوش تغ یپرستاران عملکرد خانوادگ یخانوادگ

 تطابق یا هماهنگی در ادهخانو ییتوانا ،یخانوادگ. کارکرد )19, 18(

 ،هاو تعارض تضادها حل حیات، طول در شدهایجاد تغییرات با

 حدومرز رعایت ،یانضباط يالگوها در موفقیت و اعضا بین همبستگی

 باهدف نهاد این بر حاکم اصول و و مقررات قوانین اجراي و افراد بین

در  ییکارکرد خانواده به توانا .)20( است سیستم کل از حفاظت
عضا ن ایب یتضادها و تعارضات، همبستگ رات، حلییبا تغ یهماهنگ
ن افراد، یب حدومرزت ی، رعایانضباط يت در اعمال الگوهایو موفق

حفاظت از کل نظام  باهدفن نهاد یمقررات و اصول حاکم بر ا ياجرا
 يریگث شکلند باعین فرایدر ا یفیو ک یرات کمییخانواده است. تغ

 کهنیباوجوداشتر موارد یشود و در بیت متفاوت در خانواده میشخص
افراد باشد، مشکالت  يسالمت رفتار يبرا ياممکن است پشتوانه

از  یبخش عنوانبه. پرستاران )21(کند یجاد میرا ا یخاص يرفتار
ا یفرزندان  ژهیوبهدر برابر خانواده  يادیز يهاتیخانواده، مسئول

 یزندگ -يل عدم تعادل کارین خود دارند که ممکن است به دلیوالد
  .)22(خود نباشند  یخانوادگ يهاتیقادر به انجام مسئول

کثر مطالعات مربوط که انیت مطالب مذکور و ایبا توجه به اهم 
 یارتباط آن با فرسودگ یو چگونگ یزندگ -تعادل کار یبه بررس

انجام شده است؛  یخارج يدر کشورها یو کارکرد خانوادگ یشغل
ران یشتر مدیتواند به درك بین مطالعه میحاصل از ا يهاافتهی

 یدر رابطه با چگونگ یدرمان یبهداشت گذاراناستیسو  يپرستار
تلف مخ يهابر نگرش پرستاران در فرهنگ یزندگ -کارتعادل  ریتأث
و  هااستیباشد؛ تا با اتخاذ س کنندهکمکاز آن  یناش يامدهایو پ

ود و بهب يزان استرس کاریق کاهش میاقدامات مناسب بتوانند از طر
جاد اختالل در عملکرد یو ا یشغل یط کار، از بروز فرسودگیشرا

 ت موضوعیاهم توجه ن بایبنابرا ؛کنند يریپرستاران جلوگ یخانوادگ

 استان در الاقل حوزه این در گرفته صورت تحقیقات کمبود و

 -ن تعادل کارین ارتباط بییتع باهدفپژوهش  ، اینیجان غربیآذربا
 پرستاران شاغل در یو کارکرد خانوادگ یشغل یبا فرسودگ یزندگ

 1399ه در سال یاروم یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یمراکز آموزش
  د.یاجرا گرد

  
  مواد و روش کار

 یبه شکل مقطع یهمبستگ– یفیک پژوهش توصین مطالعه یا
اخالق  يتهیکمبود. پژوهشگر پس از کسب مجوز از  1399در سال 

با کد اخالق  هیاروم یدانشگاه علوم پزشک
IR.UMSU.REC.1399.270ه شامل مراکز ط پژوهش کی، به مح

عه ، مراجباشدیم یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یدرمان یآموزش
، r=15/0، 1393در سال  و همکاران يفرهادبا توجه به مطالعه نمود. 

وارد پرستار  392، تعداد %80و توان آزمون  %95 نانیدر سطح اطم
  .)23(دیمطالعه گرد
ست ین صورت که لیانجام شد. به ا ياطبقه صورتبه يریگنمونه

ک هر یه به تفکیاروم یو درمان یکل پرستاران مراکز آموزش
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 1399 سال در ارومیه پزشکی علوم دانشگاه درمانی آموزشی مراکز در شاغل پرستاران خانوادگی کارکرد و شغلی فرسودگی با زندگی - کار تعادل بین ارتباط بررسی
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اخذ  هیاروم ین دانشگاه علوم پزشکمارستان از معاونت محترم درمایب
م یسمارستان تقیبا توجه به نسبت پرستاران هر ب یشد و نمونه کل

مارستان تعداد پرستاران هر بخش اخذ یهر ب يشد. از دفتر پرستار
عداد ت تناسببهمارستان یبه هر ب افتهیصیتخصد و نمونه یگرد

ص یص داده شد. تعداد نمونه تخصیپرستاران هر بخش تخص
 انه پرستاران ویفت ماهیبه هر بخش، با توجه به برنامه ش شدهداده

 از يریگنمونهد. یانتخاب گرد یبا استفاده از جدول اعداد تصادف
 يهابخش، ياعم از دفتر پرستار هامارستانیبو  هابخش یتمام

ژه ی، کودکان و ویپزشکروانژه، ی، اورژانس، وی، جراحی، داخلیعموم
ماه سابقه  6ورود شامل داشتن حداقل  يارهایمعکودکان اخذ شد. 
ل به شرکت در یو داشتن تما ینیبال يهابخشکار و اشتغال در 
ناقص بود. پژوهشگر در  يهاپرسشنامهار خروج یپژوهش بود و مع

هفته که  يروزها یفت صبح، عصر و شب و در تمامیهر سه ش
 مارستانیبه مطالعه حضور داشته باشند، به ب واردشدهپرستاران 

در  هاپرسشنامهپرستاران،  يل مشغله کاریمراجعه نمود و به دل
  شد. يآورجمعآن  يع و در انتهایفت توزیش يابتدا

 و پرسشنامه یشناخت تیاطالعات جمع فرمپژوهش از  نیر اد
 پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسالچو  1ونگ و کو یتعادل کار زندگ

 فرماستفاده شد. که  2رانن و همکایخانواده اپشت ابزار سنجشو 
سطح ، سن، جنس يرهایمتغشامل  یشناخت تیاطالعات جمع

 خش، بيپرستار يحرفهدر  يکار يسابقه، تأهل تیوضع، التیتحص
 يکار فتیش ماه و نوعدر  يساعت کار نیانگیم، محل خدمت

  .باشدیم
تعادل  یابی: جهت ارزونگ و کو یپرسشنامه تعادل کار زندگ

رسشنامه برگرفته از پژوهش ونگ و کو استفاده شد. از پ یزندگ-کار
 اندعبارت فاکتورهافاکتور دارد.  7سنجش  يه برایگو 20پرسشنامه 

، یزندگ-ت محل کار از تعادل کاریاز کار، حما یاز زمان فراغت کاف
، یزندگ يریگجهت، يدر برنامه کار يریپذانعطافبه کار،  يوفادار

و  یشخص يازهاین نیتأم يراب يکاهش داوطلبانه ساعات کار
 مالً کااز  يادرجهپنجکرت یاس لیک مقیکار و حرفه که با  ينگهدار

شده است. نحوه نمره  يگذارنمره) 1مخالفم ( کامالً) تا 5موافقم (
 79-60اد، یز یلیخ 100-80به نمره  کهن صورت بود یبه ا یده
 یلیخ نعنوابه 20کم و کمتر از  39-20کم،  نسبتاً 59-40اد، یز

ابعاد در  یتمام يکرونباخ برا يآلفا. )24(شودیمکم در نظر گرفته 
کل  يبود و برا 7/0 يباال 1396و همکاران   یمطالعه کامران

  .)25( بود 9/0پرسشنامه 
ن آزمون توسط ماسالچ یاماسالچ:  یشغل یپرسشنامه فرسودگ

                                                             
1Wong and Ko 

 ،یدگیده تنیاز پد يدیشده است که برآورد جد ) ساخته1981(
است که به  ماده 22ن پرسشنامه شامل یاست. ا یفرسودگ یعنی

و فقدان  ییت زدایشخص يهادهیپد ،یعاطف یسنجش خستگ
ت و پرداخته اس ياحرفهت یفعال چهارچوبدر  يت فردیموفق

 يهاگروهدر  یاز فرسودگ يریشگیسنجش و پ يبخصوص برا
نحوه  .شودیم کاربردهبهره یمانند پرستاران و معلمان و غ ياحرفه
 7کرت یاس لین پرسشنامه بر اساس مقیا يهاماده يگذارنمره

  .ردیگیمصورت  يادرجه
 یلیختا  0از یامت با هرگز از ن آزمونیا يهانهیگز يازبندیامت

 ،11 ،13 ،14 ،15 ،16 ،20 ،22( سؤاالت. البته است 6از یامت با ادیز
هرگز معکوس ( صورتبه يازبندیامتجهت  )1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،8 ،10
م محاسبه یمستق صورتبهه یبقو  )0از یاد امتیز یلیتا خ 6از یامت
نمره فرد  يدهندهنشان اس،یهر مق سؤاالتمجموع نمرات . شوندیم

 يدهندهنشان زین شتریب ينمرهکتساب ا .است اسیدر آن مق
. شهناز دوست در مطالعه خود جهت )26(است.  شتریمشکالت ب

که  کرونباخ استفاده کرد يب آلفایوه ضریاز ش یدرون ییاین پاییتع
 86ب یبه ترت یشغل یدفعات و شدت فرسودگ يب آن برایمقدار ضر

  .)27(آمد به دستدرصد  99 ییب باز آزمایدرصد و ضر 73و 
است  یعبارت 60پرسشنامه  کی خانواده: پرسشنامه ابزار سنجش

ل در سا و همکاران نیاپشت توسط خانواده سنجش کارکرد يکه برا
 ،مسئله حل شامل خانواده کارکردشده است. ابعاد  نیتدو 1983
 فتارر و کنترل یعاطف یختگیآم ،یعاطف یدهپاسخ ،هانقش ارتباط،
 ،دهدیم به دست یکل از کارکرد یابیارز کی و است شده ساخته

از  یکیهر ماده  يبرا یاست. آزمودن اسیمق ریز 7 يدارا نیبنابرا
. تمام کندیمموافقم، موافقم، مخالفم را انتخاب  کامالً: يهانهیگز

االتر نشانگر کارکرد ب نمره؛ شوندیمکدگذاري  4تا  1از  هاپاسخ
 ریشش ز یدرون یمربوط به همسان ییایپا. )28( است ترناسالم

گزارش شده  83/0تا  72/0ن یب خانواده ابزار سنجش کارکرد اسیمق
آزمون است.  نیا يهااسیمق ریمطلوب ز ییایپا انگریاست که ب

 نیبوده است. ا 92/0 زین یکارکرد کل اسیمق ریز یدرون یهمسان
 یابیهنجار يخسرو و ملک زاده يتوسط محمد رانیپرسشنامه در ا

  . )29(شده است
 يمرکز يهاشاخصو  یفیاز آمار توص هاداده يآورجمعپس از 

 يورآجمعرسون استفاده شد. پس از اتمام یپ یب همبستگیو از ضر
 يآمار افزارنرم لهیوسبه آمدهدستبه يهاداده تیدرنها، هاداده

SPSS  سطح اتیآزمون فرض يبرا د.یگرد لیوتحلهیتجز 16نسخه 
  ته شد.در نظر گرف 05/0 يداریمعن

 

2 Epstein et al 
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  هايافته
پرستاران شاغل در دانشگاه علوم از  نفر 392ن مطالعه یا در

 6/80ت آنان زن (یت آنان اکثریاکثر کردند. شرکته یاروم یپزشک

 موردپژوهش يهاشتر نمونهیدند. ببو درصد) 6/79( متأهلدرصد) و 
درصد  1/53ن ی. همچنبودند) درصد 4/93( یکارشناسمدرك  يدارا
  ).1جدول ( ت داشتندیاز شغل خود ابزار رضا کنندگانشرکتاز 

 
 پرستاران تحت پژوهش یفیک کیدموگراف مشخصات ):۱جدول (

  درصد  تعداد  ریمتغ

  تیجنس
 4/19  76  مذکر

  6/80  316  مؤنث

  تأهلت یوضع
  4/20  80  مجرد
 6/79  312  متأهل

  التیزان تحصیم
  1/93  365  یاسکارشن
  9/6 27  ارشد یکارشناس

  بخش محل خدمت

  5/11  45  يدفتر پرستار
  14  55 اورژانس

  1/28  110  یداخل
  3/13  52  یجراح

  23  90  ژهیو
  1/3  12  روان

  1/4  16  کودکان
  1/3  12  ژه کودکانیو

  ت از شغلیزان رضایم

  4/18  72  یراض یلیخ
  1/53  208  یراض

  7/22  89  متوسط
  3/4  17  یناراض

  5/1  6  یناراض یلیخ

  فتینوع ش

  5/36  143  صبح اکثراً
  3/2  9  عصر اکثراً
  5/11  45  شب اکثراً

  7/49  195  یگردش
 
  .)2جدول ( بود 71/12±65/7و  37/37±95/7ب یبه ترت موردپژوهشدر پرستاران  يار سن و سابقه کارین و انحراف معیانگیم

 
  در پرستاران تحت پژوهش یک کمیدموگراف مشخصات ):۲جدول (

 ار)ین (انحراف معیانگیم  حداکثر  حداقل  ریمتغ

  37/37) 95/7(  54  23  سن (سال)
 85/37) 61/8(  59  20  سن همسر (سال)

  71/12) 65/7(  35  1  سابقه کار (سال)
  72/188) 5/30(  300  90  در ماه يساعت کار
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ادل عت يرهاین متغیب رسون نشان داد کهیپ یهمبستگ آزمون
ار دیمعن یو ابعاد آن ارتباط خط یشغل یبا فرسودگ یزندگ-کار

)05/0<Pبا  یزندگ-تعادل کار يرهاین متغیبن ی) داشت، همچن

) P>0001/0(دار یمعکوس معن یارتباط خط یکارکرد خانوادگ
 یبا فرسودگ یکارکرد خانوادگ يرهاین متغیبن یداشت، همچن

) داشت P>05/0(دار یمعنم یمستق یو ابعاد آن ارتباط خط یشغل
  ).3جدول (

 
  و ابعاد آن در پرستاران یشغل یو فرسودگ یو کارکرد خانوادگ یزندگ-تعادل کار نیب یهمبستگ :)۳جدول (

مسخ  یشخص تیکفا  یشغل یفرسودگنمره کل 
 تیشخص

 یخستگ
  یجانیه

کارکرد 
  یخانوادگ

-تعادل کار
 یزندگ

  رهایمتغ

r(P)  r(P)  r(P)  r(P)  r(P)  r(P)  
 یزندگ-تعادل کار  1  -30/0)0001/0(  -33/0)0001/0(  004/0)-14/0(  24/0)0001/0(  19/0)0001/0(

  یکارکرد خانوادگ  -30/0)0001/0(  1  15/0)003/0(  19/0)0001/0(  27/0)0001/0(  27/0)0001/0(
  

  يريگجهينتبحث و 
با  یزندگ-تعادل کار يرهایمتغ نیه باز آن بود ک یحاک جینتا
، تیمسخ شخص، یجانیه یخستگ یعنی و ابعاد آن یشغل یفرسودگ

ن رابطه یوجود داشت که ا يمعنادار یرابطه خط یشخص تیکفا
 یمیکه رابطه معکوس داشت، رابطه مستق یت شخصیبعد کفا جزبه

و  یبا کارکرد خانوادگ یزندگ-تعادل کار يرهایمتغ نیو ب داشتند
 یعنیو ابعاد آن  یشغل یبا فرسودگ یکارکرد خانوادگ يرهایمتغ نیب

 یرابطه خط یشخص تیکفا، تیمسخ شخص، یجانیه یخستگ
  .وجود داشت يمعنادارم و یمستق

که به  2011در سال  1اومن ناکانو و همکارانج مطالعه ینتا
 ین با تعادل کار و زندگآو رابطه  یشغل یرابطه فرسودگ یبررس
طه که رابین مطالعه همسو بود، بطوریپرداخته بود، با ا پزشکانروان
 وجود داشت یشغل یو فرسودگ ین تعادل کار و زندگیب يداریمعن

باال رابطه  یاحساس یبا خستگ یو اختالل در تعادل کار و زندگ
 يکه  رفتارها 2016سال  در 2. مطالعه شوارتز و همکاران)30(داشت

 در یشغل یدر محل کار و رابطه آن با فرسودگ یزندگ-تعادل کار
همسو با مطالعه حاضر  یجیده بود، نتایرا سنج یکارکنان بهداشت

ا ب یط کار زندگیت مثبت شرایوضعاز آن بود که  یداشت و حاک
 يردف ین فرسودگییو سطح پا یشغل یاز فرسودگ ینییسطح پا

ن مطالعه نشان داد که مشکالت مرتبط یج حاصل از اینتا همراه است.
و  یع در کارکنان بهداشتیک از موارد شای یزندگ-با تعادل کار

متفاوت باشد و  تواندیمط و زمان یاست و بر اساس شرا یدرمان
ن یا یدر زندگ یاز تعادل کار و زندگ یت مثبتیوضع کهیدرصورت

 یشغل و یشخص یاز فرسودگ ینییسطح پا توانیمافراد حاکم باشد، 

                                                             
1 Umene-Nakano et al 
2 Schwartz et al 

در سال  3که توسط توغسال و اولگن يامطالعه. )31(را انتظار داشت
ت یو حما یزندگ-ن تعادل کاریرابطه ب یبررس باهدف 2017
لعه با مطا یج مشابهید، نتایانجام گرد یشغل یو فرسودگ یاجتماع

-از آن بود که ابعاد تعادل کار یصله حاکج حایحاضر داشت. نتا
و  ارتباط دارند یشغل یبا ابعاد فرسودگ یت اجتماعیو حما یزندگ

را  یشغل ی، فرسودگیت اجتماعیو حما یزندگ-ابعاد تعادل کار
و همکاران در  زادهفیشرتوسط  يامطالعه. )32(کنندیم ینیبشیپ

 قیخانواده از طر -تعارض کار ریتأثن ییتعهدف  1392سال 
افت یانجام به ترك پرستاران از سازمان  لیبر تما یشغل یسودگفر

د اپژوهش نشان د جی. نتاهمسو با مطالعه حاضر داشت یجیکه نتا
 صورتبهو هم  میمستق صورتبههم  هخانواد -که تعارض کار

. دارد يبه ترك پرستاران رابطه مثبت و معنادار لیبا تما میرمستقیغ
 شیخانواده موجب افزا -رمشخص شد که تعارض کا نیهمچن

 -تعارض کار زانی. تفاوت مشودیمپرستاران  یشغل یفرسودگ
معنادار بود و  یو دولت یخصوص يهامارستانیبخانواده پرستاران 

 یبخش دولت يهامارستانیبخانواده  -گفت که تعارض کار توانیم
 زانیاما در مورد م بود،  یبخش خصوص يهامارستانیباز  شتریب

و  یبه ترك پرستاران در دو بخش خصوص لیو تما یشغل یفرسودگ
 يهادتوسط فر يامطالعه .)33(مشاهده نشد يمعنادارتفاوت  یدولت

–تعارض کار نیرابطه ب نییتع باهدف 1392و همکاران در سال 
به ترك شغل در پرستاران زن  لیو تما یشغل یفرسودگ اب خانواده

 .صورت گرفته است آبادخرم یدانشگاه يهامارستانیبشاغل در 
 یشغل یخانواده و فرسودگ -تعارض کار  نینشان داد که ب جینتا

خانواده و  -تعارض کار  نیب .د داردوجو يارتباط مثبت و معنادار

3 Tuğsal & Ülgen 
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عدم  ،تیمسخ شخص ،یجانیه یخستگ یعنی یشغل یابعاد فرسودگ
 تعارض نیهمچن. وجود دارد يارتباط مثبت و معنادار يفرد تیموفق
 ینیبشیپبه ترك شغل را در پرستاران زن  لیخانواده تما-کار

 1395توسط پاغوش و همکاران در سال  يامطالعه .)23(کندیم
خانواده و فرسودگی  -ی بین تعارض کارتیرابطه عل نییتع باهدف

غلی ندگی و رضایت ششغلی با توجه به نقش میانجیگري کیفیت ز
ن نشا هاافتهی. انجام گرفتبر اساس الگوي مدل معادالت ساختاري 

مستقیم و غیرمستقیم از طریق  صورتبهداد که تعارض کار خانواده 
بوده  گذارریتأثکیفیت زندگی و رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی 

مستقیم بر متغیرهاي  صورتبهاست. همچنین، تعارض کار خانواده 
 ریأثت. نتایج حاکی از گذاردیم ریتأثت زندگی و رضایت شغلی کیفی

منفی معنادار کیفیت زندگی و رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی و 
 .)34(مثبت و معنادار کیفیت زندگی بر رضایت شغلی بود  ریتأث

حات ین ترجییکه به هدف تع 2019در سال  4و همکاران لئومطالعه 
-آن بر تعادل کار ریتأثن یو همچن یخانواده و منابع سازمان-کار

انجام شد.  یو کارکرد خانوادگ یتأهل یت از زندگیو رضا یزندگ
رابطه مثبت  یزندگ-ز آن بود که تعادل کارا یج مطالعه حاکینتا

 ورطنیا توانیمن یافراد دارد. بنابرا یبا کارکرد خانوادگ يداریمعن
 به عملکرد یزندگ-تعادل کار يکرد که سطوح باال يریگجهینت

  .)35(انجامدیمافراد  يباال یخانوادگ
ج مطالعات انجام شده در یج مطالعه حاضر و نتایبا توجه به نتا

 نیب داریعنماستنباط کرد که رابطه  طورنیا توانیمن حوزه، یا
ن ین رابطه بیوجود دارد، همچن یشغل یو فرسودگ یزندگ-تعادل کار
 يداریمعنوجود دارد، رابطه  یو کارکرد خانوادگ یزندگ-تعادل کار

ن مطالعه وجود یدر ا یو کارکرد خانوادگ یشغل ین فرسودگیب

ت در متون وجود داشت. یمحدود مورد نیداشت، هرچند که در ا
 رانیار مدیدر اخت یج با ارزشینتا تواندیملعه ن مطاین ایبنابرا

ر د یانجام مداخالت يبرا یو درمان یبهداشت يهاو سازمان هاستمیس
د و بهبو یشغل یو کاهش فرسودگ یجهت بهبود تعادل کار و زندگ

 یمکک یار بگزارد و در حالت کلیپرستاران در اخت یکارکرد خانوادگ
 نیکرده باشد. همچن یسانان يروین بهترچهت هریریدر جهت مد

، یزندگ-نه تعادل کاریدر زم یدر جهت انجام مطالعات یکمک
 يهاتیمحدوداز  یکیباشد.  یو کارکرد خانوادگ یشغل یفرسودگ

ه ک یبودن مطالعه بود که در مطالعات ین مطالعه ذات خودگزارشیا
ن ی، اردیگیمبه کمک پرسشنامه انجام  هاآندر  هاداده يگرداور

ابطه ر یکه به بررس ین در رابطه با مطالعاتیجود دارد. همچنمشکل و
خته پردا یزندگ-و تعادل کار یشغل یبا فرسودگ یکارکرد خانوادگ
ه در رابط یمطالعات شودیمه یت وجود داشت که توصیبودند، محدود

عادل و ت یشغل یپرستاران و رابطه آن با فرسودگ یبا کارکرد زندگ
بعاد شود و ا تررنگکمموجود  یمطالعات خأل رد تایانجام گ یزندگ-کار
 چهن خود باعث بهبود هر یشود که ا آشکارتراز موضوع  يدتریجد

  مشکالت مرتبط با شغل و خانواده پرستاران شود. بهتر

  يتشکر و قدردان
رشته  ارشد در یکارشناس نامهانیپامقاله حاضر مستخرج از 

ر که د یهمکاران یاز تمام لهیوسنیبد، که باشدیم يروان پرستار
و  هاپرسشنامهل یپژوهش حاضر شرکت نمودند و در تکم

خود را  یت تشکر و قدردانینمودند، نها ياریالزمه  يهایهماهنگ
را از مشکالت  ید است مقاله حاضر بتواند گرهی. اممیداریماعالم 
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Abstract 
Background & Aims: Work-life balance with burnout and family functioning are among the issues that 
are of great importance in the nursing profession today. Therefore, the present study was conducted to 
determine the relationship between work-life balance with burnout and family functioning of nurses 
working in teaching hospitals of Urmia University of Medical Sciences in2020. 
Materials & Methods: This study was a cross-sectional and descriptive-correlational study. 392 nurses 
of teaching hospitals of Urmia University of Medical Sciences were selected by stratified sampling 
method and entered the study. In this study, demographic information form, Wong and Ko work-life 
balance questionnaire, Maslach burnout questionnaire, and Epstein et al. family functioning scale. The 
collected data were analyzed using SPSS software version 16 and descriptive and analytical statistical 
tests. 
Results: In this study, 392 nurses working in Urmia University of Medical Sciences participated; the 
majority of whom were female (80.6%) and married (79.6%). The mean and standard deviation of age 
and work experience in the nurses were 37.37±7.95 and 12.71±7.65, respectively. The results showed 
that there was a significant linear relationship between work-life balance variables with burnout and its 
dimensions and between work-life balance with family functioning and between family functioning with 
burnout and its dimensions (P<0.05). 
 Conclusion: According to the results of the present study, there was a significant relationship between 
work-life balance and burnout, work-life balance and family functioning, and burnout and family 
functioning. Therefore, this study can have valuable results for the managers of health systems and 
organizations in order to better management of human resources. 
Keywords: Work-life balance, Burnout, Professional, Employee Performance Appraisal, nurses 
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