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Abstract
Introduction: Nurses are considered as the largest group of health care providers in the health care 
system. Therefore, turnover intention in nurses has become one of the major problems of managers.
Methods: The present study was a cross-sectional descriptive correlation with the structural 
equation modeling approach. The study population consisted of 1850 nurses of public hospitals in 
Khorramabad, from which 318 people were selected as sample members by two methods of random 
cluster sampling and systematic random method. For data collection, questionnaires on perceived 
workload, turnover intention, work-life balance and high-commitment work system were used. Also, 
the quality of the measurement model was confirmed by cv.com test and that of the structural model 
was confirmed by cv.red test. According to the GOF index, the quality of the final research model was 
0.452, which showed that the model has a strong fit.
Results: The results showed that perceived workload had a negative effect on work-life balance and 
the turnover intention. Also, work-life balance and high-commitment work system had a negative 
effect on the turnover intention. The mediating role of work-life balance reduces the effect of 
perceived workload on nurses' turnover intention by -0.250, and the existence of a high-commitment 
work system moderates the effect of perceived workload on nurses' turnover intention by -0.290.
Conclusions: According to the results of this study, it seems necessary for managers to make 
decisions to reduce the workload of nurses and improve their work-life balance by emphasizing the 
role of high-commitment work system to reduce nurses' turnover intention. 
Keywords: Perceived Workload, Intention to Leave, Work-Life Balance, High-Commitment Work 
System, Nurses.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 11

https://ijnv.ir/article-1-743-en.html


خدیجه محمودی صدر و حجت طاهری گودرزی

125

فصلنامه مدیریت پرستاری       مقاله پژوهشی

 دوره 9، شماره 4، زمستان 1399

تأثیر بار کاری ادراک شده بر تمایل به ترک شغل پرستاران با نقش میانجی تعادل کار- زندگی و 
نقش تعدیل کننده سیستم کاری تعهد باال

خدیجه محمودی صدر1، حجت طاهری گودرزی۲*

1- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی، بروجرد، ایران.
2- استادیار گروه مدیریت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی، بروجرد، ایران. )نویسنده مسئول( 

h_taheri47@iaub.ac.ir :ایمیل

چکیده
مقدمــه: پرســتاران بزرگتریــن گــروه ارائــه کننــده خدمــات مراقبتــی در نظــام بهداشــت و درمــان محســوب مــی شــوند. از ایــن رو، 

تمایــل بــه تــرک شــغل در بیــن پرســتاران، بــه یکــی از معضــالت عمــده مدیــران تبدیــل شــده اســت. 
ــه  ــود. جامع ــادالت ســاختاری ب ــدل ســازی مع ــا رویکــرد م ــی - همبســتگی ب ــوع توصیف ــی، از ن ــه حاضــر مقطع روش کار: مطالع
پژوهــش شــامل پرســتاران بیمارســتانهای دولتــی شــهر خرمآبــاد بــه تعــداد 1850 نفــر بــود کــه از میــان آنهــا 318 نفــر بــه دو روش 
نمونــه گیــری خوشــه ای تصادفــی و روش تصادفــی سیســتماتیک بــه عنــوان اعضــای نمونــه انتخــاب شــدند. بــرای گــردآوری داده 
هــا، از پرسشــنامه هــای بــار کاری ادراک شــده، تمایــل بــه تــرک شــغل، تعــادل کار - زندگــی و سیســتم کاری بــا تعهــد بــاال اســتفاده 
شــد. همچنیــن کیفیــت مــدل انــدازه گیــری بــا آزمــون cv.com و مــدل ســاختاری بــا آزمــون cv.red تأییــد و کیفیــت مــدل نهایــی 

پژوهــش بــا توجــه بــه شــاخص GOF برابــر بــا 0/452، نشــان داد کــه مــدل از بــرازش قــوی برخــوردار اســت. 
ــر منفــی داشــت.  ــرک شــغل تأثی ــه ت ــل ب ــر تعــادل کار - زندگــی و تمای ــه هــا نشــان داد کــه کار ادراک شــده ب ــا: یافت ــه ه یافت
همچنیــن تعــادل کار – زندگــی و سیســتم کاری تعهــد بــاال بــر تمایــل بــه تــرک شــغل تأثیــر منفــی داشــت. نقــش میانجــی تعــادل 
کار- زندگــی، تأثیــر بــار کاری ادراک شــده بــر تــرک شــغل پرســتاران را بــه مقــدار 0/250- کاهــش مــی دهــد، و وجــود سیســتم کاری 

تعهــد بــاال، تأثیــر بــار کاری ادراکشــده بــر تمایــل بــه تــرک شــغل پرســتاران را بــه مقــدار 0/290- تعدیــل میکنــد. 
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه، لــزوم توجــه مدیــران جهــت اتخــاذ تصمیماتــی بــه منظــور کاهــش بــار کاری 
پرســتاران و بهبــود تعــادل کار– زندگــی آنهــا بــا تاکیــد بــر نقــش سیســتم کاری تعهــد بــاال بــرای کاهــش تمایــل بــه تــرک شــغل 

پرســتاران ضــروری بــه نظــر مــی رســد.
کلیدواژه ها: بار کاری ادراک شده، تمایل به ترک شغل، تعادل کار- زندگی، سیستم کاری تعهد باال، پرستاران.

مقدمه 
پرســتاران بهعنــوان بزرگتریــن منبــع نیــروی انســانی، جایــگاه ویژه 
ــه طــوری کــه حضــور  ــد، ب ــی بیمارســتان دارن ــور درمان ای در ام
نیــروی کارآمــد پرســتاری، متضمــن موفقیــت بیمارســتان اســت. 
بــر طبــق آمــار، حداقــل 50 درصــد خدمــات ســالمت بــر عهــده 
پرســتاران بــوده و نیــز در بعضــی کشــورها، حــدود 80 درصــد امــور 
ــن  ــه همی ــرد )1(. ب ــی پذی ــتاران صــورت م ــی توســط پرس درمان
علــت، مطالعــات متعــدد، پرســتاران را بــه عنــوان بزرگتریــن گــروه 
ــک  ــدون ش ــد )19(. ب ــوده ان ــی نم ــان معرف ــم درم ــان تی کارکن
ــاغل در آن  ــانی ش ــروی انس ــازمانی نی ــر س ــع ه ــن منب مهمتری
ســازمان اســت )2(. حفــظ پرســتاران ماهــر و باتجربــه موضوعــی 

بســیار مهــم اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت حفــظ ایــن نیــروی کار، 
مراکــز تحقیقاتــی در حــال بررســی تمایــل پرســتاران بــرای تــرک 
ایــن حرفــه هســتند. محرکهــای کلیــدی برای تــرک شــغل، مانند: 
بــار کاری، تعــادل کار و زندگــی و عوامــل اســترس زا هســتند )3(.

امــروزه کمبــود نیــروی پرســتاری بــه عنــوان یــک مشــکل رو بــه 
افزایــش در سراســر جهــان مطــرح اســت. مبــود نیــروی پرســتاری 
و تــرک خدمــت در پرســتاران مشــکالت بزرگــی در خدمت رســانی 
بــه بیمــار، کیفیــت مراقبــت و هزینــه هــای درمانــی ایجــاد کــرده 
اســت )4(. تــرک خدمــت پیــش بینــی شــده، درجــه ای اســت کــه 
ــا عقیــده دارد کــه موقعیــت فعلــی اش را  فــرد فکــر مــی کنــد ی
داوطلبانــه تــرک خواهــد کــرد. نتایــج پژوهــش هــا نیز نشــاندهنده 
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ایــن اســت کــه بیــن تــرک خدمــت پیــش بینــی شــده و تــرک 
ــرای  ــرار اســت. ب ــی پرســتاران رابطــه مســتقیم برق خدمــت واقع
آنهایــی کــه فرصــت شــغلی خــارج از ســازمان وجــود دارد، گزینــه 
ــت  ــه فرص ــی ک ــرای آنهای ــازمان و ب ــی س ــرک واقع ــب ت مناس
ــن  ــت، ممک ــا نیس ــترس آنه ــازمان در دس ــارج از س ــغلی در خ ش
اســت تــرک یــا تمایــل بــه تــرک روانشــناختی بــه وقــوع بپیونــدد 
)5(. نظــر ســازمان بیــن تــرک اختیــاری و تــرک اجبــاری کارمنــد 
ــواردی  ــه م ــاری اصــواًل ب ــرک اجب ــود دارد. ت ــز اساســی وج تمای
ــت؛  ــازمان نیس ــار س ــرل آن در اختی ــه کنت ــود ک ــی ش ــالق م اط
ــل و  ــه تحصی ــل ازدواج، ادام ــه دلی ــال ب ــد بازنشســتگی، انتق مانن
ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــواردی گفت ــه م ــاری ب ــرک اختی ــا ت ــره، ام غی
ــت آن از شــرایط موجــود  ــواًل عل ــوده و معم ــار ســازمان ب در اختی

ســازمان ناشــی مــی گــردد )6(.
ــغل  ــرک ش ــتاری ت ــار کاری در پرس ــج ناشــی از ب ــن نتای مهمتری
اســت. بنابرایــن، یکــی از مهمتریــن مراحــل ارزیابــی بــار کاری بــه 
منظــور درک رابطــه بیــن آنهــا اســت )7(. بــار کاری عبــارت اســت 
از مقــدار کار کلــی کــه بایــد بــه وســیله فــرد یــا گروهــی از افــراد 
در بــازه زمانــی مشــخص انجــام گیــرد. پرســتاران و کادر درمانــی 
بیمارســتان از جملــه افــرادی هســتند کــه در اجــرای وظایــف خــود 
ــی  ــان م ــات نش ــوند. تحقیق ــی ش ــاال رو در رو م ــار کاری ب ــا ب ب
دهــد بــار کاری بــاال باعــث مراقبــت کمتــر از حــد مطلــوب بــرای 
ــن  ــر ای ــکاران )2010( ب ــوردووا  و هم ــود )8(. دیک ــی ش ــار م بیم
ــی و حجــم  ــان، پیچیدگ ــی از زم ــار کاری تابع ــه ب ــد ک ــاور بودن ب
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــک دوره معی ــد در ی ــه بای ــت ک ــالت اس مداخ
مجموعــه معینــی از بیمــاران و شــرایط پرســتاری آنهــا انجام شــود 
ــار کاری  ــه ب ــتند ک ــار داش ــکاران )2019( اظه )9(. روس  و هم
پرســتاری از 6 بعــد تشــکیل شــده اســت: جســمی، فیزیکــی، فشــار 
ــری  ــزان کار(، کیفــی )دشــواری کار( و تغییرپذی زمــان، کمــی )می
)نوســان بــار کاری( )10(. مطالعــات انجــام شــده نشــان داده اســت 
ــار کاری  ــر دارد، ب ــر روی سیســتمهای کاری تأثی ــار کاری ب کــه ب
ــی و تعــادل کار و زندگــی  ــر ســالمت فیزیولوژیکــی و روان ــاال ب ب
تأثیــر منفــی مــی گــذارد. مهمتریــن نتایــج ناشــی از بــار کاری در 

پرســتاری، تخلفــات ایمنــی بیمــار و تــرک شــغل اســت )7(.
یافتههــای حاصــل از مطالعــات انجــام شــده نشــان داده اســت کــه 
ــن  ــادل بی ــراری تع ــی در برق ــدم توانای ــتاران از ع ــات پرس تجربی
ــرک  ــد ت ــا قص ــمگیری ب ــور چش ــه ط ــواده، ب ــات کار و خان الزام
ــر،  ــان دیگ ــال، محقق ــن ح ــا ای ــاط دارد )12(. ب ــه ارتب ــن حرف ای
عکــس ایــن قضیــه را نشــان دادنــد، جایــی کــه عــدم توانایــی در 
برقــراری تعــادل ســالم بیــن کار و خواســته هــای خانــواده، تأثیــر 

ــه پرســتاری نداشــته اســت )13(.  ــرک حرف ــاداری در قصــد ت معن
در جوامــع امــروزی کــه افــراد بیشــتر ســاعات مفیــد زندگــی را در 
ســازمان میگذراننــد، پرداختــن بــه ســایر جنبــه هــای زندگــی مانند 
خانــواده، دوســتان و اوقــات فراغــت و بهعبارتــی، برقــراری تعــادل 
بیــن دو حــوزه زندگــی کاری و غیــرکاری بــه یکــی از دغدغههــای 
ــه  ــه رســیدن ب ــل شــده اســت )10(. مقدم ــی ســازمانها تبدی اصل
تعــادل بیــن کار و زندگــی ایــن اســت کــه مدیــران و ســایر افــراد 
جامعــه بــه ایــن نگــرش برســند کــه مــی تــوان اولویتهــای فــرد، 
ــات  ــرد )14(. تحقیق ــگ ک ــو و هماهن ــه را همس ــازمان و جامع س
نشــان مــی دهــد کــه کوتاهــی در دســتیابی بــه تعــادل صحیــح 
بیــن تــالش و اســتراحت فــرد، منجــر بــه احســاس فقــدان کنتــرل 
ــردی و  ــداف ف ــام اه ــت انج ــرژی جه ــدان ان ــار کاری و فق ــر ب ب
ــه خســتگی، عملکــرد  تعهــد خواهــد شــد. عــدم تعــادل منجــر ب
ضعیــف و کاهــش کیفیــت زندگــی مــی شــود )15(. کاهــش منابــع 
در برقــراری تعــادل ســالم بیــن شــغل و حــوزه هــای خانوادگــی به 
عنــوان محــرک پرســتاران بــرای تــرک ایــن حرفــه هســتند )21(. 
ــتار و  ــالمتی پرس ــر س ــار کاری ب ــر ب ــی در درک تأثی ــهم نهای س
قصــد تــرک ایــن حرفــه از طریــق بررســی سیســتم کاری بــا تعهد 
بــاال  بــه عنــوان نوعــی حمایــت ســازمانی ســت کــه در ایــن زمینه 
مفیــد هســتند. ایــن اســتدالل مطــرح شــده اســت کــه سیســتم 
کاری تعهــد بــاال ممکــن اســت بتواننــد تأثیــر منفــی بــر میــزان بار 
ــه حفــظ تعــادل  کاری درک شــده و ســالمتی پرســتار داشــته و ب
ســالم کار و زندگــی کمــک کننــد و قصــد تــرک شــغل را کاهــش 
ــاال بــه آن دســته از اقدامــات  دهنــد )17(. سیســتم کاري تعهــد ب
منابــع انســانی اشــاره دارد کــه بیــن آنهــا همســویی افقــی وجــود 
ــا  ــان ب ــق همسوســازي اهــداف کارکن دارد؛ ضمــن اینکــه از طری
اهــداف ســازمان و ایجــاد رابطــه ســودمند دوطرفــه موجــب ایجــاد 
انگیــزه کافــی در کارکنــان بــراي بــروز رفتارهــاي اختیــاري مــی 
شــود. هــدف نهایــی سیســتم کاري تعهــد بــاال ایجــاد وابســتگی و 
رابطــه روانــی بیــن کارکنــان و ســازمان اســت در حالــی کــه هدف 
نهایــی سیســتم کاري عملکــرد بــاال  افزایــش عملکــرد ســازمان و 
هــدف سیســتم کاري مشــارکت بــاال  بهبــود مشــارکت کارکنــان 

در تصمیمگیریهــاي ســازمانی اســت )18(.
امــروزه تــرک شــغل کارکنــان کلیــدی در بیمارســتانها بــه یکــی 
از مهمتریــن نگرانــی هــای مدیریــت منابــع انســانی تبدیــل شــده 
ــل و  ــد دالی ــه بتوانن ــتانهایی ک ــل بیمارس ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
ــتاران را درک  ــت پرس ــرک خدم ــه ت ــل ب ــر در تمای ــل مؤث عوام
ــازمان را  ــان س ــه کارکن ــش از اینک ــت پی ــد توانس ــد، خواهن کنن
تــرک کننــد، سیاســت هــا و روش هــای مؤثــری را بــرای حفــظ 
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ــار کاري  ــد )6(. ب ــه کار بگیرن ــانی کارآ ب ــع انس ــداری مناب و نگه
تنهــا در وظایــف فیزیکــی و بدنــی پرســتاران خالصــه نمــی شــود، 
بلکــه وظایــف شــناختی پرســتاران نیــز بخــش پیچیدهــاي از بــار 
کاري پرســتاران اســت )14(. از طــرف دیگــر عــدم برقــراری تعادل 
کار- زندگــی پرســتاران منجــر بــه رفتارهایــی ماننــد بی انگیزشــی، 
پرخاشــگری، بــی تفاوتــی و کاهــش شــدید بازدهــی آنها می شــود 
و آنچــه کــه در ایــن شــرایط نقش حیاتــی دارد برقــرار تعــادل کار- 
زندگــی افــراد اســت )23(. همینطــور سیســتم کاري تعهــد بــاال بــر 
عناصــري ماننــد ارتقــاء از داخــل، امنیــت شــغلی، بهبــود عدالــت 
ــاال  ســازمانی و غیــره تمرکــز دارد. هــدف سیســتم کاري تعهــد ب

شــرایطی ایــن اســت کــه پرســتاران بــه خواســته هــا و نیازهــاي 
خــود برســند تــا بــه اهــداف ســازمان متعهــد شــوند و بــراي تحقق 
ــا اذعــان بــه  اهــداف بیمارســتان سرســختانه تــالش کننــد )3(. ب
ــار کاری  ــر ب ــا هــدف بررســی تأثی ــه ب ــن مطالع ــاال، ای ــب ب مطال
ــه تــرک شــغل پرســتاران بیمارســتانهای  ــل ب ــر تمای ادراکشــده ب
دولتــی شــهر خــرم آبــاد بــا نقــش میانجــی تعــادل کار– زندگــی 
و نقــش تعدیــل کننــده سیســتم کاری تعهــد بــاال انجــام شــد. از 
اینــرو، مــدل مفهومــی یــا چارچــوب نظــری پژوهــش مطابــق بــا 

)شــکل 1( تعریــف مــی شــود.

 

روش کار
مطالعــه حاضــر مقطعــی، از نــوع توصیفــی- همبســتگی بــا رویکرد 
 ،N=1850مدلســازی معــادالت ســاختاری بــود. در جامعــه آمــاری
ــر  ــر n=318 نف ــای براب ــران، نمونه ــول کوک ــتفاده از فرم ــا اس ب
ــری  ــه گی ــری از دو روش نمون ــه گی ــرای نمون ــد. ب انتخــاب گردی
خوشــهای تصادفــی و روش نمونــه گیــری تصادفــی سیســتماتیک 
اســتفاده شــد؛ بدیــن صــورت کــه ابتــدا بیمارســتانهای دولتی شــهر 
ــهید  ــلیان، ش ــا )ع(، عس ــام رض ــایر، ام ــهدای عش ــاد )ش ــرم آب خ
مدنــی و شــهید رحیمــی( بــه عنــوان خوشــه هــا انتخــاب شــدند؛ 
و بــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری تصادفــی سیســتماتیک افــراد 
ــرای گــردآوری  ــد. ب ــرار گرفتن ــه انتخــاب و مــورد بررســی ق نمون
داده هــا، در ایــن پژوهــش از ابــزار پرسشــنامه هــای اســتاندارد بــه 

شــرح زیــر اســتفاده شــد. 
1. پرسشــنامه بار کاری درک شــده NASA- TLX: پرسشــنامه 
دارای شــش مؤلفــه اســت کــه عبارتنــد از: 1. نیــاز ذهنــی )ســؤال 
ــی  ــاز زمان ــا 8(؛ 3. نی ــؤالهای 5 ت ــمی )س ــاز جس ــا 4(؛ 2. نی 1 ت
ــؤالهای 13  ــالش )س ــعی و ت ــزان س ــا 12(؛ 4. می ــؤالهای 9 ت )س
تــا 16(؛ 5. عملکــرد )کارایــی( )ســؤالهای 17 تــا 20( و  6. میــزان 

ــا 24(. ناکامــی و ســرخوردگی )ســؤالهای 21 ت
2. پرسشــنامه تمایــل بــه تــرک شــغل کاُمــن و همــکاران )1979(: 
ــه  ایــن پرسشــنامه در ســال 1979 توســط کاُمــن و همــکاران رائ
شــد. پرسشــنامۀ فــوق دارای ســه ســؤال و طبــق طیــف لیکــرت 5 

طبقــه بنــدی شــده اســت. 
3. پرسشــنامه تعــادل کار – زندگــی وانــگ و کــو )2009(: 
پرسشــنامه توســط وانــگ و کــو )2009( در 7 مولفــه و 26 ســؤال 
ــد از:  ــر عبارتن ــرح زی ــه ش ــا ب ــرده آزمون ه ــن خ ــد. ای ــاخته ش س
ــی 4(؛ 2.  ــؤالهای 1 ال ــتن )س ــت از کار داش ــی فراغ ــان کاف 1. زم
ــل کار  ــت مح ــی 6(؛ 3. حمای ــؤالهای 5 ال ــه کار )س ــاداری ب وف
ــری  ــی 10(؛ 4. انعطافپذی ــؤالهای 7 ال ــی )س ــادل کار ـ زندگ از تع
ــی  ــری زندگ ــی 12(؛ 5. جهتگی ــؤالهای 11 ال ــه کاری )س در برنام
)ســؤالهای 13 الــی 17(؛ 6. نگهــداری کار و حرفــه )ســؤالهای 18 
الــی 21(؛ 7. کاهــش داوطلبانــه ســاعات کاری بــرای رفــع نیازهای 

ــی 26(. ــؤالهای 22 ال ــخصی )س ش
4. پرسشــنامه سیســتم کاری تعهــد بــاال شــیائو و بیورکمــان 
ــال  ــان در س ــیائو و بیورکم ــط ش ــنامه توس ــن پرسش )2009(: ای
2009 ارائــه شــد. ایــن پرسشــنامۀ دارای 15 ســؤال و بــر مبنــای 
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طیــف پنــج گزینــه ای لیکــرت طبقــه بنــدی شــده اســت. مقــدار 
ــان  ــیائو و بیورکم ــش ش ــاس در پژوه ــن مقی ــاخ ای ــای کرونب آلف

ــت. ــده اس ــت آم ــه دس )2009( 0/90 ب

یافته ها
ــی  ــتانهای دولت ــتاران بیمارس ــناختی پرس ــت ش ــخصات جمعی مش
شــهر خــرم آبــاد در نمونــه ی 318 تایــی بررســی شــد. نتایــج  در 

)جــدول 1( گــزارش شــده اســت.

 جدول1: وضعیت مشخصات جمعیت شناختی پژوهش

درصد فراوانی جمعیت شناختی درصد فراوانی جمعیت شناختی

28/6 91 30-20

میزان سن

56/3 179 زن
54/4جنسیت 173 40-31 42/8 136 مرد

13/8 44 50-41 0/9 3 پاسخ نداده
2/5 8 باالی 50 42/8 136 مجرد

وضعیت 
0/6تأهل 2 پاسخ نداده 56/3 179 متأهل

11/6 37 فوق دیپلم و پایینتر

میزان 
تحصیالت

0/9 3 پاسخ نداده
65/4 208 لیسانس 36/8 117 5-1

سابقه 
خدمت

18/9 60 فوق لیسانس و باالتر 25/8 82 10-6
3/5 11 دکتری 23 73 15-11
0/6 2 پاسخ نداده 14/5 46 باالی 15 سال

وضعیت توصیفی متغیرها و ارتباط بین آنها
ــار،  ــراف معی ــن، انح ــه میانگی ــوط ب ــی مرب ــای توصیف ــه ه یافت
چولگــی و کشــیدگی متغیرهــای پژوهــش و ارتبــاط بیــن آنهــا )بــا 

آزمــون همبســتگی پیرســون( در )جــدول 2( مــورد بررســی قــرار 
گرفتــه اســت.

 جدول۲: وضعیت توصیفی متغیرها و ارتباط بین آنها
تمایل به 
ترک شغل سیستم کاری تعادل کار 

زندگی
بار کاری 
ادراک شده کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر

0/000 0/000 0/000 1 0/047 0/538 0/596 2/520 بار کاری ادراک شده
0/000 0/000 1 -0/572** -0/656 -0/005 0/688 3/375 تعادل کار- زندگی
0/000 1 0/385** -0/484** 0/185 -0/787 0/550 3/999 سیستم کاری تعهد باال

1 -0/606** -0/472** 0/439** 0/766 0/727 0/843 2/198 تمایل به ترک خدمت

** سطح خطای 0/01

بــر اســاس نتایــج )جــدول2(، نتایــج نشــان مــی دهــد کــه میانگین 
تجربــی بــار کاری ادراک شــده 2/520 و تمایــل بــه تــرک شــغل 
2/198 کمتــر از میانگیــن نظــری )3( اســت، و همچنیــن میانگیــن 
ــا  ــتمهای کاری ب ــی 3/375 و سیس ــادل کار - زندگ ــی تع تجرب
ــت.  ــده اس ــری )3( ش ــن نظ ــتر از میانگی ــاال 3/999 بیش ــد ب تعه
مــی تــوان بیــان نمــود میــزان بــار کاری ادراک شــده و تمایــل بــه 
تــرک خدمــت پرســتاران کمتــر از حــد متوســط و میــزان تعــادل 
ــا تعهــد بــاال بیشــتر از حــد  کار – زندگــی و سیســتمهای کاری ب
متوســط اســت. همچنیــن توزیــع چولگــی متغیرهــای پژوهــش در 

ســطح خطــای 0/125 و همیــن طــور توزیــع کشــیدگی در ســطح 
خطــای 0/248 نرمــال هســتند. همچنیــن نتایج آزمون همبســتگی 
پیرســون نشــان مــی دهــد کــه بــار کاری ادراک شــده بــا تعــادل 
کار – زندگــی و سیســتم کاری تعهــد بــاال؛ تعــادل کار – زندگــی 
بــا تمایــل بــه تــرک شــغل و همچنیــن سیســتم کاری تعهــد بــاال 
بــا تمایــل بــه تــرک شــغل رابطهــی منفــی و معکــوس دارد. بــار 
کاری ادراکشــده تمایــل بــه تــرک شــغل و تعــادل کار – زندگــی با 

سیســتم کاری تعهــد بــاال ارتبــاط مثبــت و مســتقیم دارد. 
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مدلسازی معادالت ساختاری
در ایــن بخــش بــه منظــور تحلیــل داده هــای پژوهــش و اســتنباط 

آمــاری از نــرم افــزار PLS Smart اســتفاده شــده اســت.

ــودن ســؤاالتی کــه  ــودن: در آزمــون همگــن ب آزمــون همگــن ب
بــار عاملــی آنهــا کمتــر از 0/4 اســت، حــذف مــی شــوند، نتایــج در 

)جــدول 3( گــزارش شــده اســت.                                                

 جدول 3: خالصه اطالعات مدل اندازه گیری اولیه متغیرهای پژوهش
Tبار عاملینشانگرمؤلفهمتغیرTبار عاملینشانگرمؤلفهمتغیرTبار عاملینشانگرمؤلفهمتغیر

شده
ک 

درا
ی ا

کار
ار 

م ب
حج

فشار ذهنی

A1
A2
A3
A4

0/861
0/828
0/412
0/753

50
45
6
32

گی
زند

 –
ار 

ل ک
عاد

ت

کاهش 
داوطلبانه

B1
B2
B3
B4

0/669
0/803
0/740
0/725

22
43
24
26

گی
زند

 –
ار 

ل ک
عاد

ت

زمان 
کافی

B22
B23
B24
B25
B26

0/688
0/812
0/838
0/701
0/727

23
54
45
23
23

فشار فیزیکی

A5
A6
A7
A8

0/217
0/705
0/356
0/842

1/967
13
3
37

نگهداری 
کاروحرفه

B5
B6

0/858
0/850

61
55

جهت گیری 
زندگی

B7
B8
B9
B10

0/773
0/750
0/842
0/733

27
34
25
34

اال
د ب

تعه
ی 

کار
ی 

مها
ست

سی

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

0/674
0/709
0/706
0/651
0/504
0/055
0/637
0/652
0/357
0/528
0/608
0/733

21
22
22
15
10

1/044
16
22
5
11
15
24

فشار زمانی

A9
A10
A11
A12

0/792
0/802
0/778
0/185

39
31

2/33
33

انعطاف 
پذیری

B11
B12

0/908
0/599

46
26

کارایی

A13
A14
A15
A16

0/607
0/798
0/829
0/801

12
34
46
40

حمایت 
محیط کار

B13
B14
B15
B16
B17

0/669
0/670
0/770
0/648
0/713

17
13
24
29
26

تالش و کوشش

A17
A18
A19
A20

0/758
0/824
0/503
0/241

17
24
6

وفاداری 2/098
به کار

B18
B19
B20

0/780
0/810
0/740

39
31
22

C13
C14
C15

0/726
0/673
0/596

20
21
13

ناکامی و 
سرخوردگی

A21
A22
A23

0/751
0/776
0/832

22
30
A240/74327ناکامی45

ک 
هتر

ل ب
مای

ت
مت

خد

D1
D2
D3

0/888
0/888
0/812

68
52
26

ــی  ــه شــده در )جــدول 3( بارهــای عامل ــج ارای ــه نتای ــا توجــه ب ب
ــار  ــؤال از ب ــی 3 س ــار عامل ــود )ب ــام ســؤاالت بیشــتر از 0/4 ب تم
کاری ادراک شــده و یــک ســؤال از سیســتم کاری تعهــد بــاال،  از 

ــود(.  ــر ب 0/4 کمت

ــج  ــل - الکــر: نتای ــرازش مــدل( و آزمــون فورن کیفیــت مــدل )ب
بررســی کیفیــت مــدل و آزمــون فورنــل – الرکــر در )جــدول 4( 

گــزارش شــده اســت. 

جدول 4: نتایج برازش متغیرهای پژوهش
نتایج آزمون فورنل - الرکر نتایج برازش متغیرهای پژوهش

ترک متغیر
خدمت

سیستم 
کاری

تعادل 
کار 
زندگی

بار 
کاری

R2 Q2
Cv

com
Communality AVE پایایی 

ترکیبی
آلفای 
کرونباخ

   0/650 - 0/321 0/321 0/421 0/421 0/907 0/888 بار کاری ادراک شده

  0/654 0/502 0/335 0/140 0/426 0/427 0/427 0/949 0/844 تعادل کار- زندگی

 0/634 0/594 0/511 - 0/401 0/401 0/401 0/401 0/901 0/881 سیستم کاری تعهد باال 

0/880 0/522 0/329 0/436 0/458 0/339 0/738 0/744 0/744 0/897 0/828 تمایل به ترک خدمت
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بــا توجــه بــه نتایــج )جــدول 4( مقــدار آلفــای کرونبــاخ و پایایــی 
ترکیبــی بــرای تمــام متغیرهــا بــاالی 0/7 و مقــدار AVE بــرای 
 cv.Red) و cv.com تمــام متغیرهــا بــاالی 0/5 اســت. مقــدار
ــوی  ــدار R2 ق ــن مق ــت؛ همچنی ــوی اس ــا ق ــرای متغیره Q2( ب
ــن  ــازد؛ بنابرای ــی س ــد م ــاختاری را تأیی ــدل س ــرازش م ــودن ب ب
ــج  ــن نتای ــت. همچنی ــد اس ــورد تأیی ــاختاری م ــدل س ــرازش م ب
آزمــون فورنــل – الرکــر نشــان مــی دهــد مقــدار جــذر متغیرهــاي 
مکنــون )متغیرهــاي اصلــی( کــه در خانههــاي  AVE موجــود در 
قطــر اصلــي ماتریــس قــرار گرفتهانــد، از مقــدار همبســتگي میــان 
آنهــا کــه در خانــه هــاي زیریــن و چــپ قطــر اصلــي قــرار دارنــد، 

بیشــتر اســت. پــس از روایــي واگــرا برخــوردار اســت. 
ــر  ــول زی ــر f2  از فرم ــدازه ي اث ــون ان ــر: آزم ــدازه اث ــون ان آزم

ــردد. ــي گ ــبه م محاس

 

ــار کاری  ــرون زاي ب ــازهي ب ــر س ــدازه اث ــزار PLS، ان ــرم اف در ن
ادراک شــده روي ســازه هــای درون زای تمایــل بــه تــرک شــغل 
ــر  ــدازه ی اث ــن ان ــف دارد؛ همچنی ــری ضعی ــه اث 0/010 اســت ک
ــل  ــر روی تمای ــاال ب ــد ب ــرون زای سیســتم کاری تعه ســازه ی ب
بــه تــرک شــغل 0/353 شــده اســت کــه اثــری قــوی دارد )یعنــی 

از بیــن متغیرهــای بــار کاری ادراک شــده و سیســتم کاری تعهــد 
بــاال، ایــن متغیــر سیســتم کاری تعهــد بــاال اســت کــه بیشــترین 

تأثیــر را بــر روی متغیــر تمایــل بــه تــرک شــغل دارد(. 
معیــار GOF: مقــدار GOF )بــرازش مــدل کلــی( هــر دو بخــش 
مــدل اندازهگیــری و ســاختاری را کنتــرل مــی کنــد. ایــن معیــار از 

طریــق فرمــول زیــر محاســبه مــی گــردد:

 

ــزان  ــه می ــرای GOF ب ــه دســت آمــده ب ــه مقــدار ب ــا توجــه ب ب
ــد مــی  ــی تأیی ــرازش بســیار مناســب و قــوی مــدل کل 0/444، ب

شــود.

بررسی فرضیه های پژوهش 
ــیر  ــب مس ــت ضرای ــش در حال ــاختاری پژوه ــدل س ــه م در ادام
ــزارش شــده اســت. ــاداری )شــکل 3( گ )شــکل 2( و ســطح معن

 

PLS شکل ۲: مدل ساختاری فرضیه های پژوهش با نمایش ضرایب مسیر در نرم افزار
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PLS شکل 3: مدل ساختاری فرضیه های پژوهش با نمایش سطح معناداری در نرم افزار

جدول 5: نتایج فرضیه های پژوهش

عدد معناداريضریب تأثیر )β(عنوانفرضیه
)t-value(نتیجه

تأیید0/57914/442-بار کاری ادراک شده              تعادل کار- زندگیاول
تأیید0/2395/733بار کاری ادراک شده              تمایل به ترک شغلدوم
تأیید0/4607/637-سیستم کاری تعهد باال            تمایل به ترک شغلسوم

تأیید0/2505/172-      تعادل کار- زندگی              تمایل به ترک شغلچهارم
تأیید5/172غیرمستقیم 0/250-بار کاری ادراک شده               تعادل کار- زندگی             تمایل به ترک شغل پنجم
تأیید5/054غیرمستقیم 0/290-بار کاری ادراک شده            سیستم کاری تعهد باال           تمایل به ترک شغل ششم

نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی تأثیــر بــار کاری ادراک شــده 
بــر تمایــل بــه تــرک شــغل پرســتاران بــا نقــش میانجــی تعــادل 
ــاال  ــد ب ــده سیســتم کاری تعه ــل کنن کار- زندگــی و نقــش تعدی
در بیــن پرســتاران بیمارســتانهای دولتــی شــهر خــرم آبــاد انجــام 
شــد. نتایــج تحقیــق هلنــد و همــکاران )2019( نشــان دادنــد نقش 
ــر  ــده ب ــار کاری ادراکش ــر ب ــی، تأثی ــادل کار- زندگ ــی تع میانج
تــرک شــغل پرســتاران را کاهــش میدهــد کــه در ایــن پژوهــش 
ــود سیســتم کاری  ــد؛ و وج ــی ده ــدار 0/250- کاهــش م ــه مق ب
ــرک  ــه ت ــل ب ــر تمای ــار کاری ادراک شــده ب ــر ب ــاال، تأثی ــد ب تعه
شــغل پرســتاران را تعدیــل میکنــد کــه در ایــن پژوهــش بــه مقــدار 
0/290- تعدیــل مــی کنــد؛ در تحقیــق شــریفی نیــا )2013( نتایــج 
ــر  ــادل کار- زندگــی تأثی ــر تع ــار کاری ادارک شــده ب نشــان داد ب
منفــی و معکــوس دارد؛ ایروگلو )2011( نشــان داد بــار کاری ادارک 
ــه تــرک شــغل تأثیــر مثبــت و مســتقیم دارد؛  ــر تمایــل ب شــده ب
ســیدجوادین و رضایــی )2015( نشــان دادنــد سیســتم کاری تعهــد 

ــر منفــی و معکــوس دارد؛  ــرک شــغل تأثی ــه ت ــل ب ــر تمای ــاال ب ب
یاماگوچــی و همــکاران )2016(، اســکندرپور و همــکاران )2019(، 
رحیمیــان نیــری )2018( و مرتضایــی )2015( نشــان دادنــد تعــادل 
کار- زندگــی بــر تمایــل بــه تــرک شــغل تأثیــر منفــی و معکــوس 

دارد. 
علــل تــرک خدمــت کارکنــان متعــدد و پیچیــده اســت. بــا خــروج 
ــم از  ــا ه ــتعداد آنه ــش و اس ــه، دان ــازمان، تجرب ــان از س کارکن
ــالل در  ــد موجــب اخت ــی توان ــه م ــردد ک ــی گ ســازمان خــارج م
عملکــرد ســازمان شــود. تمایــل بــه تــرک خدمــت میتوانــد منجــر 
بــه تــرک اختیــاری شــود )رنگریــز و همــکاران، 2018(. تحقیقــات 
نشــان مــی دهــد کــه کوتاهــی در دســتیابی بــه تعــادل صحیــح 
بیــن تــالش و اســتراحت فــرد، منجــر بــه احســاس فقــدان کنتــرل 
بــر بــار کاری و فقــدان انــرژی جهــت انجام اهــداف فــردی و تعهد 
خواهــد شــد. عــدم تعــادل منجــر بــه خســتگی، عملکــرد ضعیــف 
ــکاران،  ــم و هم ــود )یلدری ــی ش ــی م ــت زندگ ــش کیفی و کاه
ــه  ــد ک ــتدالل میکنن ــکاران )2003( اس ــاوس و هم 2008(. گرینه
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ــطح  ــاد س ــه ایج ــر ب ــادل کاری منج ــژه تع ــه وی ــادل ب ــدم تع ع
باالیــی از اســترس، کاهــش کیفیــت زندگــی و در نهایــت کاهــش 
ــج  ــه نتای ــا اســتناد ب ــط کار مــی شــود. ب ــرد در محی اثربخشــی ف
مطالعــات انجــام شــده، بــه نظــر مــی رســد کــه کارکنــان شــاغل 
ــه ســختی کار،  ــل شــرایط شــغلی از جمل ــه دلی در بیمارســتانها، ب
انعطــاف کاری پاییــن و ســاعات کاری طوالنــی، بیشــتر در معــرض 
تعــارض بیــن کار و زندگــی قــرار دارنــد )بــی غمــی و همــکاران، 
2017(. پرســتاران کســانی هســتند کــه تقاضاهــای فزاینــدۀ کاری 
ــاس  ــاید احس ــت دارد و ش ــا دخال ــی آنه ــئولیتهای خانوادگ در مس
ــق و  ــدون تواف ــد و ب ــی دارن ــوزۀ کاری و خانوادگ ــن ح ــی بی جدای
هماهنگــی بیــن دو حــوزه نمــی تواننــد در زندگــی خــود رضایــت 
ــه عــدم رضایــت در  کســب کننــد و ایــن عــدم توانایــی منجــر ب
زندگــی آنهــا خواهــد شــد. از ایــن رو، پرســتارانی کــه عــدم تعــادل 
ــل  ــد کاری را عام ــرایط ب ــد، ش ــه کردهان ــی را تجرب کار و زندگ
بــروز ایــن نارضایتــی میداننــد، کــه منجــر بــه قصــد تــرک شــغلی 
ــع در  ــم و همــکاران، 2008(. کاهــش مناب آنهــا مــی شــود )یلدری
برقــراری تعــادل ســالم بیــن شــغل و حــوزه هــای خانوادگــی بــه 
عنــوان محــرک پرســتاران بــرای تــرک ایــن حرفــه اســت. ســهم 
ــد  ــتار و قص ــالمتی پرس ــر س ــار کاری ب ــر ب ــی در درک تأثی نهای
تــرک ایــن حرفــه از طریــق بررســی سیســتم کاری تعهــد بــاال بــه 
عنــوان نوعــی حمایــت ســازمانی در ایــن زمینــه مفیــد اســت. ایــن 
اســتدالل مطــرح شــده اســت کــه سیســتمهای کاری تعهــد بــاال 
ــار کاری  ــر میــزان حجــم ب ممکــن اســت بتواننــد تأثیــر منفــی ب
درک شــده بــر ســالمتی پرســتار داشــته باشــد و بــه حفــظ تعــادل 
ســالم کار و زندگــی کمــک کننــد و  قصــد تــرک شــغل را کاهــش 

ــکاران، 2019(. ــد )روس و هم دهن

بحث
زمانــی کــه پرســتاران فعالیتهــای ســخت و پیچیــده دارنــد، بــرای 
ــت  ــد، فعالی ــاج دارن ــی احتی ــی باالی ــت خیل ــود بهدق ــای خ کاره
فیزیکــی دشــوار و طاقــت فرســایی دارنــد، مجبــور بــه انجــام کار 
تنــد و ســریع هســتند، شــتاب زیــادی بــرای انجــام کارهــای خــود 
دارنــد، و از همــه مهمتــر در کار خــود احســاس دلســردی، خشــم، 
ــذا  ــد؛ و ل ــی دارن ــار کاری باالی ــد؛ یعنــی ب اســترس و ناامنــی دارن
باعــث مــی شــود کــه بــه رهــا کــردن شــغل خــود فکــر کننــد و 
بــه زودی شــغل خــود را تــرک کننــد. همچنیــن میــزان افزایــش 
ــن  ــود و ای ــی ش ــرد م ــع ف ــن مناف ــن رفت ــث از بی ــار کاری باع ب
موجــب کاهــش حفــظ تعــادل کار و زندگــی مــی شــود. کاهــش 
تعــادل کار – زندگــی باعــث میشــود کــه پرســتاران زمــان کافــی 

بــرای معاشــرت بــا خانــواده و دوســتان خــود نداشــته باشــند، خواب 
کافــی نداشــته باشــند، در کار احســاس انــرژی نکننــد، نتواننــد بــر 
ــق  ــی را صــرف عالی ــد زمان ــد و نتوانن روی کار خــود تمرکــز کنن
ــن مشــکالت سیســتم  ــد. یکــی از مهمتری ــای خــود کنن و آرزوه
مراقبتهــای بهداشــتی در جهــان، بــار بــاالی کار پرســتاران شــاغل 
ــاران،  ــط بیم ــا توس ــداوم تقاض ــش م ــت. افزای ــتانها اس در بیمارس
ــاران،  ــتری بیم ــای بس ــش روزه ــتاران، کاه ــی پرس ــداد ناکاف تع
ــار  ــل ب ــتاران عل ــه کاری پرس ــدان و اضاف ــداد کارمن ــش تع کاه
ــد  ــی توانن ــتانها م ــران بیمارس ــن مدی ــتند. بنابرای ــاال هس کاری ب
بــا مدیریــت درســت، قوانینــی ماننــد: افزایــش کارآیــی و کاهــش 
ــق  ــازمان از طری ــرد س ــود عملک ــروي کار، بهب ــاي نی ــه ه هزین
ــتان را  ــه بیمارس ــتاران ب ــی پرس ــتگی روان ــد و وابس ــش تعه افزای
ــار کاری باعــث کاهــش  ــا کاهــش ب ــد ب ــه بتوانن ــد ک اجــرا نماین

تــرک شــغلی پرســتاران شــوند. 
ــوان پیشــنهاد داد  ــرای پژوهــش حاضــر مــی ت ــه طــور کلــی، ب ب
ــوی از  ــادی و معن ــت م ــا حمای ــران ب ــتاران و مدی ــه: سرپرس ک
ــی، دلســردی،  ــا احســاس ناامن ــه آنه ــتاران، باعــث شــوند ک پرس
خشــم، اســترس و رنجــش نداشــته باشــند. پرســتاران در انتخــاب 
زمــان شــروع و پایــان کار خــود مختــار باشــند. سرپرســتاران زمانی 
کــه پرســتاران در مــورد مســائل شــخصی و خانوادگــی خــود کــه 
بــر روی شــغل شــان تأثیــر دارد صحبــت مــی کننــد، آنهــا را درک 
ــرا  ــه گ ــی نتیج ــور، از ارزیاب ــی رفتارمح ــای ارزیاب ــه ج ــد. ب کنن
ــرادی  ــت انف ــای موفقی ــه ج ــا ب ــم ه ــت تی ــتفاده شــود. موفقی اس
مــورد ســتایش قــرار گیــرد. ارتقــا ســازمانی از درون ســازمان و نــه 
از بیــرون ســازمان اســت. پرســتاران توســط همــکاران خــود مــورد 
حمایــت قــرار گیرنــد و بــا ایجــاد انعطــاف ســازمانی، بتواننــد بــه 
ــت  ــی  مدیری ــخصی و خانوادگ ــی ش ــا زندگ ــود را ب ــی کار خ راحت

کننــد.

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعه، لــزوم توجــه مدیــران بیمارســتانها 
جهــت اتخــاذ تصمیماتــی بــه منظــور کاهــش بــار کاری پرســتاران 
و همچنیــن بهبــود تعــادل کار– زندگــی آنهــا بــا تاکیــد بــر نقــش 
سیســتم کاری تعهــد بــاال بــرای کاهــش تمایــل بــه تــرک شــغل 

پرســتاران ضــروری بــه نظــر مــی رســد.

سپاسگزاری
مقالــه حاضــر، مســتخرج از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد رشــته 
مدیریــت دولتــی و دارای مصوبــه کمیتــه اخــالق معاونــت علــوم 
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پزشــکی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بروجــرد بــه شناســه 
IR.IAU.B.REC.1399.018 اســت. لــذا از تمــام مســؤلین 
معاونــت پژوهشــی و معاونــت علــوم پزشــکی دانشــگاه و اعضــای 
کمیتــه اخــالق در خصــوص تصویــب پژوهــش نهایــت تقدیــر و 

تشــکر بــه عمــل مــی آیــد. پژوهشــگران الزم مــي دانند تــا مراتب 
تشــکر و قدردانــي خــود را از مدیــران و پرســتاران بیمارســتانهای 
ــی  ــتی درمان ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش دولت

اســتان لرســتان )شــهر خــرم آبــاد( ابــراز نماینــد.
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