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مقاله اصلی

فراتحلیل عوامل موثر بر بارکاری پرستاران
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مقدمه :پرستاران بزرگترین گروه ارائهدهنده خدمت در نظام سالمت ميباشند و باید از کیفیت زندگي
مطلوبي برخوردار بوده تا بتوانند مراقبتها را به شكل مطلوب به بیماران ارائه دهند .از طرفي بارکاری در
شغل پرستاری مسئله بسیار مهمي مي باشد .هدف از این مطالعه ،فراتحلیل عوامل موثر بر بارکاری در بین
پرستاران ميباشد.
روش کار :روش پژوهش ،مرورسیستماتیک کمي یا فراتحلیل مي باشد .جامعه آماری تحقیق حاضر ،
مقاالت داوری شده ی مجالت معتبر علمي در سالهای  1389تا  1399و  2010تا  2020در پایگاه های

1

استادیار ،گروه علوم تربیتي ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد

اسالمي ،مشهد ،ایران.
2

استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایي،

دانشگاه علوم پزشكي مشهد  ،مشهد ،ایران.
3

دکتری گروه مدیریت آموزشي ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد

اسالمي ،نیشابور ،ایران.
4

دکتری مدیریت آموزشي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم

پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران

داخلي چون نورمگز ،سید ،سیویلیكا و مگ ایران و پایگاه های معتبر خارجي از جمله اسكوپوس ،الزیور،
گوگل اسكوالر و ساینس دایرکت مي باشد .در این پژوهش ،از روش هفت مرحله ای سندلوسكي و
باروسو به منظور انجام فرایند مرور سیستماتیک استفاده شده است .تعداد نمونه ها پس از اعمال مالک
های ورود و خروج به تحقیق ،به  13مقاله رسیده است .قیاس اندازه اثر ضریب بتا و ضریب همبستگي
بوده است و تحلیل آماری با نرم افزار  CMA2انجام شده است.
نتایج  :نتیجه فراتحلیل با نرم افزار فراتحلیلل ) (CMA 2نشلان داد کله عواملل ملوثر بلر
بارکاری پرستاران با میانگین اندازه اثر  0/225بدست آمده است .همچنین نتایج فراتحلیل نشان
داد که کنترل شغلي با اندازه ی اثر  -0/39و نشاط بلا انلدازه ی اثلر  -0/32بیشلترین تلاثیر معكلوس و
جنسیت با ضریب تاثیر  0/839و انگیزش با ضریب تاثیر  0/783بیشلترین تلاثیر مسلتقیا را در بارکلاری
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پرستاران دارد.
نتیجه گیری :پرستاران به علّت افزایش روزافزون جمعیت و کمبود نیروی کاری با بار کاری سنگین
مواجه اند .در بسیاری از اوقات بار کاری که باید انجام شود از محدوده ی توان پرستاران خارج است
و فشار زیادی را بر افراد وارد مي آورد.
کلمات کلیدی :بارکاری ،فعالیت های پرستاری ،فراتحلیل
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مقدمه

محبوبه منتظر عطایی و همكاران

ميدهلد کله بهنوبله خلود سللبب افلزایش گلردش کلار پرسللتار

ارائه مراقبتهای درماني به بیماران و ارتباط مناسب با آنها

ميشللود ( .)8بطللور کلللي ،مللي تللوان اهمیللت و ضللرورت ایللن

بر عهده پرستاران است .ازاینرو ارائه خدمات پرستاری هرچله

پژوهش را در مزایا و نقش تعیلین کننلده ای کله بلا شلناخت و

بهتر ،با کمیت و کیفیت پرستاران شلالل در بیمارسلتان ارتبلاط

ارزیابي عوامل کلیلدی ملوثر در بارکلاری پرسلتاران در نتلایج

دارد .این در حالي است که انجمن ملي ایمني حرفهای آمریكلا

عملكردی آنها دارد توجیه کرد .به عنوان مثال شواهد قلوی در

شغل پرستاری را در رأس  44حرفه با شیوع بلاالی بیماریهلای

ادبیات وجود دارد که عملكرد پرستار بهطور قابلمالحظهای بر

مربوط به فشار کاری معرفلي کلرده اسلت ( .)1از سلوی دیگلر

نتایج پرستاری در قبلال بیملار تلأثیر ميگلاارد ( .)9بله عبلارت

معلوم شده بارکاری باال در اجرای وظایف و خستگي ناشلي از

دیگر بارکاری ميتواند عامل خطا باشد .بارکلاری بلاال ممكلن

آن ،یكي از دالیل بروز خطاهلای کارکنلان مراقبلت بهداشلتي

اسللت باعللث بللروز خطاهللایي اجرایللي پرسللتاران گللردد (.)10

ميباشد .بارکلاری تنهلا در وظلایف جسلمي و بلدني پرسلتاران

همچنین تحقیقات نشان داده اسلت کله تخلفلات الللب زملاني

خالصه نميشود ،بلكه وظلایف شلناختي پرسلتاران نیلز ممكلن

اتفاق ميافتد که پرستاران تحتفشار زملان و یلا بارکلاری بلاال

اسللت بخللش پیچیللدهای از بارکللاری کلللي پرسللتاران باشللد.

قرار دارند .با توجه به بارکاری باال ،پرستاران ممكن است زمان

تحقیقات نشان ميدهد بارکاری باال باعث مراقبت کمتر از حد

برای پیروی از قوانین و دستورالعملها برای مراقبتهلای ویلژه

مطلوب برای بیمار ميشود و ميتواند بر تصمیاگیری پرستاران

را نداشته باشند .ارزیابي بارکاری در شغل پرسلتاری ضلرورت

در انتصاب و اجرای روشهای مختلف کار تأثیر داشته و باعث

فراوان دارد؛ زیرا عوامل تلنشزا در ایلن شلغل فلراوان اسلت و

تضعیف رابطه ی بیمار و پرستار شلود ( .)2مسلئله زملاني بیشلتر

ميتواند بر روند ملدیریت حجلا بلاالی کلاری تلأثیر بگلاارد.

روشن مي گردد که متوجه مي شویا با افزایش رشلد جمعیلت

افزون بر آن حجا باالی وظایف و همراه شلدن آن بلا نیازهلای

افراد بیش از  65ساله با نیازهای مراقبتهای بهداشلتي بیشلتر از

نظارتي در شغل پرستاری ممكن است باعث کلاهش شناسلایي

 54درصد رشد مواجه هستیا که کمبود پرستار در حال افزایش

شرایط اضطراری و پاسخ به آن شلود؛ بنلابراین ارزیلابي میلزان

است زیرا افلزایش تقاضلاهای آینلده قلادر بله کنتلرل تقاضلای

بارکاری پرستاران برای تضمین ارائه خدمات پرستاری مناسب،

آموزشي نیستند .هنگاميکه این کمبود پرسلتاری رخ ميدهلد،

ضروری و مها است .همچنین ایلن موضلوع نلهتنها از نظرگلاه

بارکاری برای کساني که در کار باقي ميمانند ،افزایش ميیابد

سللالمت پرسللتاران ،بللهعنوان نیلروی ارزشللمند در مراقبتهللای

( .)3در واقع بر اساس پژوهشهای انجامشده بارکاری سلنگین

درمللاني ،بلكلله ازنظللر سللالمت بیمللاران ،بللا توجلله بلله عملكللرد

پرستاران بیمارستان یلک مشلكل عملده بلرای سیسلتا مراقبلت

پرسلتاران ،اهمیلت ميیابللد ( .)11هلدف اصلللي ایلن پللژوهش،

بهداشتي است ( .)4مطالعات بیان کردهاند که بارکاری سلنگین

ترکیب و مقایسه نتایج و یافته های آماری پژوهش هلای انجلام

باعث ایجاد احساسات ناخوشایند در پایلان روز ميگلردد و بله

شده در زمینه عوامل موثر بر بارکاری پرستاران جهلت نیلل بله

وقوع عصبانیت و کنارهگیری در محیط خانه منجر ميشود (.)5

نتیجلله ای منسللجا از میللان نتللایج پراکنللده پللژوهش هللا بللا بلله

بارکاری پرستاران ناشي از کمبود کارکنان و داشتن نقشهلای

کارگیری روش فراتحلیل مي باشد .چرا که مطالعات فراتحلیل،

متعللدد در حللوزه شللغلي ميباشللد ( )6کلله ميتوانللد پیامللدهای

امكان درک نقایص و کاستي های حوزه پژوهش از یافته های

نامناسبي مثل کاهش رضایت بیمار ،ارتباط مختل شده پرستار-

علمي در قالب مفاهیا و انلدازه هلای آملاری را فلراها میكنلد.

بیمار و همكاری ناقص پرسلتار -پزشلک ،شلود ( .)7بارکلاری

شایان ذکر است مهمترین سؤاالت این پژوهش عبارتند از :آیلا

سنگین در پرستاران ،فرسودگي و نارضلایتي شلغلي را افلزایش

در تمللامي تحقیقللات بررسللي شللده عوامللل اسللتخراج شللده بللر
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بارکاری پرستاران اثر گاار اسلت و آیلا شلدت و اثلر عواملل
استخراج شده بر بارکاری پرستاران یكسان است

مهر-آبان ،1400شماره  ،4سال 64

نتایج پژوهش های انجلام شلده نشلان ملي دهلد عواملل
متعددی بر بارکاری پرستاران تاثیرگاار بوده و بلا متغیرهلای

بللار ذهنللي کللار بللاال کلله بللهعنوان منشللأ اصلللي اسللترس و

زیادی رابطۀ معنادار داشلته اسلت .بنلابراین بسلیار بااهمیلت

فرسودگي شلغلي در پرسلتاران گزارششلده اسلت و ميتوانلد

است که بدانیا چه متغیرها و با چه انلدازه اثلری ،بیشلترین

پیامدهای منفي مستقیا و لیرمستقیمي برای پرستاران و بیملاران

تاثیر را بر بارکاری پرستاران دارند .زیرا بررسي عوامل مؤثر

به همراه داشته باشد ( .)12بارکاری پرسلتار قطعلاً بلر زملان کله

بر بارکاری پرسلتاران و تعیلین میلزان اهمیلت آنهلا میتوانلد

دهللد تللأثیر

راهگشلای بسلیاری از تصلمیا گیلری هلای ملدیران مراکلز

پرسللتار ميتوانللد بلله وظللایف مختلللف اختصللا

ميگاارد .تحت یک بارکاری سنگین ،پرستاران ممكلن اسلت

بهداشتي و درماني در خصو

ارتقاء عملكرد پرستاران باشلد.

زمان کافي برای انجام وظایفي کله ميتواننلد تلأثیر مسلتقیا بلر

لاا هدف اصلي پژوهش حاضر ،فراتحلیلل مطالعلات علملي

ایمني بیملار داشلته باشلند ندارنلد .بارکلاری پرسلتاری سلنگین

مربوط به عوامل مؤثر بر بارکاری پرستاران مي باشد کله بلر

ميتواند بر تصمیاگیری در مراقبتهای مختلف تلأثیر بگلاارد

این اساس سؤاالت زیر تدوین شده است:
-1

( .)13اثرات مستقیا بارکاری بلاال بلر مراقبلت از بیملار ممكلن

در تحقیقات مربوط به عوامل ملؤثر بلر

است مرتبط با نبود زمان کافي برای انجام وظایف مراقبتي باشد

بارکلاری پرسلتاران چله متغیرهلایي ملورد مطالعله

که ميتواند موجب افزایش مرگومیر بیماران شود ،همچنلین،

قرارگرفته است
-2

ميتواند بهطور لیرمستقیا از طریق تأثیر بر ارتباطات و کلاهش
رضایت شغلي ،انگیزش و فرسودگي شغلي پرستاران بلر ایمنلي
بیماران تأثیرگاار باشلد .بلا توجله بله اینكله بلار ذهنلي کلار بلا

درتحقیقات مربوط به عواملل ملؤثر بلر

بارکاری پرستاران ،چه متغیرهایي تاثیر بیشتری دارد
روش کار

عملكرد فرد رابطه مستقیا داشته و یكي از مؤلفلههای ملؤثر بلر

روش تحقیللق در ایللن مقاللله بلله دلیللل بلله کللارگیری روش

سالمت ،ایمني و آسودگي افلراد اسلت ( .)14تحقیقلات نشلان

فراتحلیل در زمره پژوهش های کمي قرار دارد و از نظر هلدف

ميدهد بارکاری باال باعث مراقبت کمتر از حد مطللوب بلرای

کاربردی است .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل همه مقاالت

بیملللار ميشلللود و ميتوانلللد بلللر تصلللمیاگیری پرسلللتاران و

منتشر شده در مجالت و نشریات معتبر داخللي چلون نلورمگز،

ارائهدهنللدگان مراقبتهللای بهداشللتي در انتصللاب و اجللرای

سید ،سیویلیكا و مگ ایران و یا پایگلاه هلای معتبلر خلارجي از

روشهای مختلف کار تأثیر داشته و باعث تضعیف رابطه میلان

جمله اسكوپوس ،الزیور ،گوگل اسكوالر و سلاینس دایرکلت

بیمار و پرستار شود و همچنین همكاری میان پرستار و پزشلک

مي باشد.در این پژوهش ،از روش هفت مرحله ای سندلوسكي

را مخدوش کنلد ( .)15همچنلین ملي تلوان گفلت پرسلتاران و

و باروسلو ) (Sandelowski & Barrosoاسلتفاده شلده

کادر درماني بیمارستان ازجمله افلرادی هسلتند کله در اجلرای

است که طبق مراحل ذیل مي باشد .

وظایف خود با بارکاری باال رودررو ميشوند .بارکاری تنها در

برای تنظیا سئوال تحقیق از پارامترهای مختلفي مثل جامعه

وظللایف جسللمي و بللدني پرسللتاران خالصلله نميشللود ،بلكلله

مورد مطالعه ،چه چیزی ،چه موقع و چگلونگي روش ،اسلتفاده

وظایف شناختي پرستاران نیز ممكن است بخلش پیچیلدهای از

مي شود .در این پژوهش ،این سئوال مورد کنكاش قرار گرفت

بارکاری کلي پرستاران باشد .عالوه بر این ،تلأثیر منفلي آن بلر

" :عوامل موثر بر بارکاری پرستاران کدام اسلت "چله چیلزی:

رضایت شلغلي پرسلتاری و درنتیجله ،افلزایش گلردش ملالي و

یعني اینكه چه چیزی ملورد مطالعله اسلت در ایلن پلژوهش،

کمبود پرستاری نیز گزارششده است (.)16

سئوال بارکاری چیست چه چیزی این مطالعه را تشلكیل ملي
دهد .چه کسي :منظور این است کله جامعله ملورد مطالعله چله

محبوبه منتظر عطایی و همكاران
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کساني را در بر مي گیرد در این پژوهش منظور از چه کسي،

بررسي شده و مقاالتي که ارتباطي با سؤاالت پژوهش نداشتند،

پایگاههای داده و مجالت و نشریات داخل و خلارج از کشلور

کنار گااشته شدند .مقاله های مرتبط با کلیدواژه هلای تحقیلق

مد نظر است .چه زماني :منظور این است که چلارچوب زملاني

 142مقاله بوده است که پس از بررسي عنوان تحقیلق  85مقالله

مقاالت از چه تاریخي مي باشد در این پژوهش بازه ی زملاني

حللاف گردیدنللد 57 .مقاللله ی باقیمانللده بللرای چكیللده مللورد

بین سال های  1389تا  1399و یا بین سال هلای  2010تلا 2020

بررسي قلرار گرفلت کله تعلداد 27مقالله حلاف شلد و تعلداد

بوده است .چگونه  :منظور از چگونه این است کله روش هلای

30مقال ه برای بررسي متن کامل آنها وارد مرحله بعد شد که در

گردآوری داده ها به چه شكلي مي باشد .در این پلژوهش داده

نهایت با حاف  12مقاله نامرتبط با متن ،تعداد  18مقاله در این

های ثانویه که همان اسناد و ملدارک گاشلته ملي باشلد ملورد

مرحله انتخاب گردید.

استفاده قرار گرفته است.

در این پژوهش ،اطالعات به صورت جدولي استخراج شد

برای گردآوری داده های پژوهش ،از اسناد گاشته ،شامل

که برای هر مقاله ،نام و نام خانوادگي نویسنده ،سال ،متغیرهای

کلیه پژوهشهای بارکاری یا فشار کاری استفاده شده اسلت .در

مها در خصلو

بارکلاری و ابعلاد آن درج گردیلد همچنلین

گام نخست ،پایگاه های دادة معرفي شده با اسلتفاده از واژگلان

ابتدا کلیه مولفه های مربوطه شناسایي شلد و در گلام نهلایي بلر

کلیدی جدول فوق جستجو شدند و تملامي مقلاالت بلر اسلاس

اساس فراواني هر کدام از مولفه هلا در جلدولي ،اولویلت آنهلا

ارتباط عنوان مقاله با آنها در یک فایلل صلفحه گسلترده جملع

مشخص گردید .از آنجا که مقلاالت باقیمانلده ملي بایسلت بله

آوری شللدند .الزم بلله ذکللر اسللت کلله تعللداد مقللاالتي کلله از

لحاظ کیفیت محتوا و روایي مورد بررسلي قلرار گیرنلد روش

اطالعللات علمللي جهللاد دانشللگاهي و پایگللاه نشللریات کشللور،

ارزیابي حیاتي ملورد اسلتفاده قلرار گرفلت .بله ایلن منظلور ،از

استخراج شده اند 44 ،مقاله  ،تعداد مقاالتي که از پایگلاه هلای

چک لیستي مشتمل بلر  10سلؤال اسلتفاده شلد کله در بررسلي

اسكوپوس ( ،)scopusامرالد ( ،)emeraldساینس دایرکلت

دقت ،اعتبار و اهمیت مطالعات کیفي پژوهش محقلق را یلاری

( ،)science directاسللیرینگر( )springerاسللتخراج شللده

نمود .سلؤاالت شلامل بررسلي اهلداف پلژوهش ،منطلق روش،

است 98 ،مقاله که جمعلا تعلداد  142مقالله اسلتخراج گردیلده

طللرپ پللژوهش ،روش نمونلله بللرداری ،جمللع آوری داده هللا،

است.

انعكاس پایری یلا رابطله میلان محقلق و مشلارکت کننلدگان،

فرایند انتخاب متون طي چهار مرحله انجام شلده اسلت .در

مالحظات اخالقي ،دقت تجزیه و تحلیل داده ها ،بیان واضل و

مرحله اول کلل منلابع شناسلایي ،در مرحلله دوم ،پژوهشلها بلر

روشن یافته ها و ارزش پژوهش است .در این پژوهش ،تعلداد 5

اساس عنوان مورد بررسي ،در مرحله سلوم ،بررسلي اجملالي و

مقاله به دلیل کسب امتیاز ضعیف و خیلي ضعیف حلاف شلدند و

در مرحله چهارم ،منابع به صورت تفصیلي ملورد بررسلي قلرار

 13مقاله در فرایند ارزیابي پایرفته شدند .جهلت تجزیله و تحلیلل

گرفتند .معیارهای پایرش مقلاالت  ،زبلان پلژوهش ،فارسلي و

داده ها از تكنیک فراتحلیل با نرم افزار جامع CMA2استفاده

انگلیسي ،زمان انجام  :بین سال های  1389تلا  1399و  2010تلا

شده است.

 ، 2020روش تحقیق :کیفي و کیفي /کمي ،جامعۀ مورد مطالعه

نتایج

 :بارکاری یا فشار کاری و نوع مطالعه  :مقاالت چلا شلده در

در توضی نتایج دادهها ،در ابتدا مقاالتي که مورد برررسي

مجالت در نظر گرفته شده است .مراحل فراینلد بلازبیني بلدین

قللرار گرفتللهانللد در جللدول ( )2تحللت عنللوان اطالعللات کلللي

صورت بوده است :عنلوان مقلاالت و چكیلده و محتلوای آنهلا

پژوهشهای مورد بررسي نشان داده شده است.
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جدول -2اطالعات کلي پژوهشهای مورد بررسي پژوهش
پژوهشگران
بشلیده و همكاران
()17

متغیرها

عنوان پژوهش

تعداد
نمونه
200

0/64

عملكرد فیزیكي
محدودیت فعالیت در اثر
مشكالت روحي
عملكرد اجتماعي
سالمتي عمومي
سن
ساعات کار
سابقه
جنسیت
وضعیت تاهل
تحصیالت

120
120

-0/107
-0/286

R
R

120
120
289
289
289
289
289
289

-0/294
-0/229
0/329
0/365
0/235
0/836
0/212
0/102

R
R
R
R
R
R
R
R

100

-0/39

R

0/31

R
R
R
R

ملک پور و همكاران
()18

بررسي نقش میانجيگر تعارض کار -خانواده در رابطه میان تعارض بین کارکنلان و
بارکاری با فرسودگي شغلي در پرستاران زن بیمارستان های آموزشلي درملاني شلهر
اهواز
بررسي ارتباط بلین کیفیلت زنلدگي بلا بارکلاری ذهنلي در بلین پرسلتاران
بیمارستان های علوم پزشكي ارومیه

کوهنورد و همكاران
()19

بررسي رابطه بین اس ترس شغلي و فشارکاری و تاثیر آنها بر عملكرد شلغلي
پرسنل بیمارستانهای آموزشي دانشكده علوم پزشكي الرستان

قاسمي پور ()20

رابطه کنترل شغلي و فشار رواني در پرستاران شالل

کنترل شغلي

مستغني و سروقد()21

رابطللۀ ویژگيهللای شخصللیتي و سرسللختي روانشللناختي بللا فشللار شللغلي

روان رنجوری

141

پرستاران بیمارستانهای دولتي شیراز

برون گرایي

141

-0/17

تجربه پایری

141

-0/27

مسئولیت پایری

141

-0/31

تعهد

141

-0/29

R

خودمختاری

308

-0/12

R

قمری و همكاران
()22
تومیک و تومیک

بررسي همبستگي بلین توانمنلدی روانشلناختي و مؤلفلههای آن بلا تلنش روانلي در
پرستاران
تحقق وجودی  ،حجا کار و مشارکت کاری در بین پرستاران

()23
النز و براک ()24

ویهاردجي و
همكاران ()25

مولره و همكاران

278

تعالي

278

0/ 1

تاب آوری به عنوان تعدیل کننده تأثیرات لیرمستقیا درگیری و حجا کار

تاب آوری

185

0/14

R

بر نتایج شغلي پرستاران

تاثیرات منفي شغل

185

0/31

R

فرسودگي عاطفي

185

0/32

R

مسخ شخصیت

185

0/29

R

تجزیه و تحلیل عوامل مرتبط با حجا کار ذهني پرستاران در طي تعاملل از

تجارب کاری

129

0/670

بتا

طریق مراقبت های پرستاری در بخش مراقبت های ویژه

تجارب آموزشي

129

0/587

بتا

انگیزش

129

0/783

بتا

عوامل سازماني

129

0/676

بتا

عوامل شغلي

129

0/404

بتا

فرسودگي شغلي

1307

0/13

R

تجزیه و تحلیل نقش واسطه ای خودکارآمدی و عزت نفس بر اثر بار کاری بر تلأثیر

(هیبت الهي و

رجب و
همكاران()29

پایرش

R

0/39

()26

اگوا و انیشي()28

نشاط

278

-0/32

R
R

فرسودگي شغلي بر برنامه های پرستار

گیكه()27

تعارض بین کارکنان

میزان اثر

نوع
آماره
R

اثرات تعدیل کننده منبع کنترل و سط شلغلي بلر رابطله بلین بلار کلاری و

کنترل

934

0/61

R

رفتار مقابله ای در بین پرستاران فنالندی

سطوپ شغلي

934

0/11

R

نقش تعدیل کننده فلرد و محلیط در رابطله بلین میلزان بلار ادراک شلده و

درگیری شغلي

216

-0/18

R

اشتغال به کار در بین پرستاران بیمارستان

تاثیر مثبت

216

0/33

R

رابطه بین موانع عملكرد و بار کاری در میان پرستاران مراقبت های ویژه در

انتقال اطالعات و ارتباطات

194

0/23

بتا

بیمارستان های دانشگاه Assiut

محبوبه منتظر عطایی و همكاران
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فرم کدگااری ،ابلزار گلردآوری اطالعلاتي اسلت کله در

این متغیرها ،شامل تجارب آموزشي ،کنترل ،تجربیلات کلاری،

فراتحلیل معادل پرسشنامه در انواع دیگر تحقیقات میباشد(.)30

عوامل سلازماني ،انگیلزه و جنسلیت ملي باشلند .از مجملوع 14

اندازه اثر نیز عبارت است از نسبت آزمون معني داری به حجا

مقاله بررسي شده ،همه ی آنها از آزمون همبستگي و درسلط

مطالعه .کوهن معیارهایي را برای استفاده از اندازه اثلر پیشلنهاد

کلي به بررسي متغیرهای موثر بلر بارکلاری پرسلتاران پرداختله

مي کند از جمله اینكه اگر حد اندازه اثر بین  0/1 -0/3باشلد ،

شده است .در مقاله حاضر آماره ملرتبط بلا هلر مقالله وارد نلرم

کوچک  ،اگر بلین  0/3-0/5باشلد  ،متوسلط و اگلر بلین -0/8

افزارگردید و اندازه اثر آن محاسبه شد .آزمون فرضیه ها به این

 0/5باشد  ،بزرگ مي باشد (.)31

صورت است:

فراتحلیلگران با داشتن مقادیر میانگین ،واریانس و انحراف

فرضیه اول  :در تمامي تحقیقات بررسي شده عوامل استخراج

معیار گروه ها ،قادر به محاسبه اندازه اثر هستند ،املا رایجتلرین

شده بر بارکاری پرستاران اثر گاار است.

آماره ها در این زمینه دی ( )dو آر ( )rهسلتند ( .)32براسلاس

فرضیه دوم  :شدت و اثر عوامل استخراج شده بر بارکاری

مندرجات جدول ( ،)2متغیرهای محدودیت به علت مشلكالت

پرستاران یكسان نیست.

ذهني ،تجارب ،تعارضات شغلي ،بلرون گرایلي ،خودمختلاری،

با توجه به خروجي نرم افزار فرضیه محقق تایید میشود.

برتری جویي ،آموزش ،سطوپ شغلي ،فرسودگي شلغلي ،تلاب

پراکندگي اندازه اثرهای نقطه ای و حدود باال و پایین آنها در

آوری ،وضعیت تاهل ،انتقال اطالعلات و ارتباطلات ،سلابقه در

نمودار فارست پالت نسبت به میانگین اندازه اثر کل در حالت

این دسلته قلرار ملي گیرنلد .گلروه دوم متغیرهلایي هسلتند کله

اثرات ثابت و اثرات تصادفي در نمودار  1قابل مشاهده است.

مقادیر اندازة آنها متوسط است و بین  0/3تا  0/5اسلت .فرضلیه

جدول  ،3تخمین اندازه اثرات کل در مدلهای فراتحلیل را

های این گروه نسبت به گروه قبل از قلوت و اطمینلان بیشلتری

نشان ميدهد.

برخوردار است و روابط تأییدشده بین متغیرهلای ایلن دسلته بلا
بارکاری پرستاران بلیش از دسلتۀ اول قابلل اتكاسلت .براسلاس

جدول  -3تخمین اندازه اثرات کل در مدلهای فراتحلیل
شاخص

سطع

زد ولیو

معناداری

جدول ( ، )4این متغیرها عبارتند از :کنتلرل شلغل ،خوشلرویي،

نوع مدل

تخمین

حد

اختالل رواني ،مسئولیت ،اثرات منفي شغل ،فرسودگي عاطفي،

فراتحلیل

نقطه ای

پایین

اندازه اثر

سن ،اثر مثبت ،ساعات کاری ،پایرش ،عوامل شغلي که شدت

کل

اثر آنها بین  0/5تا  0/8است .این متغیرها دارای قوت و اطمینان

اثرات

بسیار باالیي هستند و این موضوع را میتوان به این شلكل تعبیلر

ثابت

کرد که اگر در پژوهش هایي از این نوع ،فرضلیه هلای حاضلر

اثرات

مورد بررسي و آزمون مجدد قرار گیرند ،به احتمال بسلیار بلاال

تصادفي

دوباره تاثیرگااری آنها تأیید خواهد شد .براساس جلدول (،)4

حد باال

0/225
0/176

0/206
0/054

0/244
0/292

22/369
2/808

0/000
0/005
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نمودار  -1نمودار درختي پراکندگي اندازه اثرهای تحقیقات مستقل
نتایج ترکیب اندازه اثرها بلا رویكلرد ترکیلب زد فیشلر) ( Z

 0/176گزارش شده است و این تخمین نقطه ای نیز با حلد پلایین

 fisherدر مدل اثرات ثابت نشان مي دهد اندازه اثر میلانگین 14

و باالی  0/054و 0/292باتوجله بله مقلادیر آملاره و سلط معنلي

پژوهش  0/225است که با خطای تعمیا آن به جامعه با حد پایین

داری به احتمال  99درصد معنادار است .نتلایج دو ملدل ترکیلب

 0206و حللد بللاالی  0/244ایللن تخمللین در سللط اطمینللان 99

اندازه اثرها در یافته های نهایي ملا تفلاوتي ایجلاد نملي کنلد .املا

درصد با توجه به مقادیر  zکه خارج از بازه ی  1/96ملي باشلد و

بلرای تشلخیص اینكلله کلدام ملدل نتللایج واقعلي تلری را از نظللر

سط معني داری که کمتر از  0/05ملي باشلد معنلادار اسلت  .از

تخمین نقطه ای گزارش کرده باید همگلوني یلا همجلنس بلودن

طرفي در مدل اثرات تصادفي اندازه اثر کل در تخملین نقطله ای

تحقیقات را بررسي کنیا .بلا توجله بله علرف علملي پژوهشلهای

محبوبه منتظر عطایی و همكاران
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فراتحلیللل در پایگاههللای علمللي معتبللر آزمونهللایي وجللود دارد

همبستگي مطالعات را کلا  ،متوسلط و زیلاد مقایسله میكنلد.از

ازجمله آزمون همگني کیو( (Q - valueکه شبیه بله آزملون

آنجا که آزمون فوق در اینجا  0/142است و از  0/19کلوچكتر

کای اسكوار در مطالعات کمي اسلت بنلابراین وقتلي همجلنس

است نشان مي دهد همبستگي مطالعات کا است و زملاني کله

بودن مطالعات مشاهده شده با آنچه مورد نظر است تطابق داشته

مطالعات همبستگي کا داشته باشند یعني ناهمگون هستند.جمع

باشد این آزمون از نظر آملاری معنلادار خواهلد شلد .بله دلیلل

بندی نشان مي دهد مطالعات در سط باالیي از ناهمگوني قرار

اینكه سط معني داری کمتر از  0/05اسلت در سلط اطمینلان

دارند بنابراین مدل اثرات تصادفي نتایج واقعي تری را نشان مي

 99درصد این آزمون نشان مي دهد که مطالعات همگن نیستند.

دهد .از طرفي این نلاهمگوني ملي توانلد بله دلیلل ابلزار انلدازه

آزمون آی اسلكوار ( ، )I Squreبلا سله مقلدار  0/5 ، 0/25و

گیللری متفللاوت ،حجللا نمونلله متفللاوت  ،روش نمونلله گیللری

 0/75به ترتیب نلاهمگوني کلا ،متوسلط و نلاهمگوني زیلاد را

متفاوت و خصوصا متغیر تعدیلگری باشلد کله محقلق موظلف

نشان میدهد که در اینجا  I Squreمساوی  97/279اسلت کله

اسللت آن را از مطالعللات شناسللایي و مللدل را بللرای حللاالت

این مقدار به ما نشان میدهد که ناهمگوني زیاد اسلت .آزملون

مختلف اجرا کند .جدول  ،4نتایج آزمون همگني و همبستگي

تای اسكوار ( ،)Tau squreهمبستگي رتبه ای بین تحقیقلات

رتبهای مطالعات را نشان ميدهد.

بللا یكللدیگر مللي باشللد کلله بللا سلله عللدد  0/33 ، 0/19و 0/67
جدول  -4آزمون همگني و همبستگي رتبه ای مطالعات
آزمون همبستگي

آزمون همگني مطالعات

آزمون دو دنباله

مدل

اندازه اثر و فاصله  95درصد اطمینان

رتبه ای
تای اسكوار

آماره کیو

آی اسكوار

()Tau-squared

(Q)value

(I-

0/377

01/1323
سط معناداری 0/000 :

سط
معناداری

آماره ی

بیشترین

کمترین

برآورد

تعداد

Z

حد

حد

نقطه ای

مطالعات

مدل

)squared
97/279

0/000

22/396

0/244

0/206

0/225

37

ثابت

0/000

2/808

0/292

0/540

0/176

37

تصادفي

در ادامه نیاز اسلت کله بله سلوگیری انتشلار اشلاره گلردد.

هر مطالعه در مقابل اندازه نمونه آن مطالعه رسا مي شلود .اگلر

منظور از سوگیری انتشار این اسلت کله یلک فراتحلیلل شلامل

تورش انتشار وجود نداشته باشد ،انتظار ایلن اسلت کله نملودار

تمام مطالعات انجام شده در مورد موضوع مورد بررسي نیست؛

متقارن باشد و مقلدار پراکنلدگي حلول انلدازه اثلر مداخلله بلا

ممكن است برخي از مطالعات به دالیلل مختللف منتشلر نشلده

افللزایش انللدازه نمونلله کللاهش یابللد .از لحللاظ تفسللیری در

باشد یا حداقل در مجالت نمایه سازی نشده منتشلر شلده باشلد

نمودارهای قیفي شكل ،مطالعلاتي کله خطلای اسلتاندارد پلایین

.زماني که سوگیری انتشار وجود دارد ،نتلایج نهلایي فراتحلیلل

دارند و در باالی قیف جملع میشلوند ،دارای سلوگیری انتشلار

تحت تأثیر قرار گرفته و برآوردهای نهایي حاصل از آن دارای

نیستند .اما هر چه مطالعات به سمت پایین قیف کشیده میشوند،

تورش و خطا خواهد بود .پس الزم اسلت سلوگیری انتشلار در

خطللای اسللتاندارد آنهللا بللاال مللي رود و سللوگیری انتشارشللان

گامهای اولیه یک فراتحلیل شناسایي و تصحی شود تلا اعتبلار

افزایش مي یابد .بنابرین با توجه به شكل  2و  3نمودار فانلل یلا

نتایج افزایش یابد .معمول تلرین و سلاده تلرین روش شناسلایي

قیفي پژوهش حاضر از آنجا که مطالعات در باالی نمودار جمع

تورش انتشار ،استفاده از یک نمودار پراکندگي دو بعدی به نام

شده است بر عدم وجود سوگیری انتشار داللت دارد.

نمودار فانل یا قیفي است که در آن اثر مداخله برآورد شلده از
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)(Z fisher

شکل  -2نمودار قیفي تحقیقات عوامل موثر بر بارکاری پرستاران خطای استاندارد براساس زد فیشر

شکل  -3دقت استاندارد بر اساس زد فیشر )(Z fisher

دوال و توئیللدی ()Dual and Toediروش اصللالپ و

مفقود اضافه میشوند؛ یعني عمل پرکردن بلرآورد انلدازه اثلر و

برازش را برای ارزیابي و تعدیل سوگیری انتشار در نمونه هلای

خطللای اسللتاندارد مطالعللاتي کلله احتمللاالً از دسللت رفتلله انللد.

کوچللک ایجللاد کردنللد .ایللن روش از یللک فراینللد تكللراری

پیدایش مطالعات مفقود زیاد در یک سمت از خط میانگین اثر

استفاده مي کند که در آن مشاهدات نلامنطبق از نملودار قیفلي

به سوگیری انتشلار یلا تلورش نمونله کوچلک دالللت دارد.بله

یافتله بله مطالعلات

عبارت دیگر ،این روش براساس ایده کلیدی که در پس زمینله

حاف میشوند .سیس ارزش های اختصا

محبوبه منتظر عطایی و همكاران

 -3694فراتحلیل عوامل موثر بر بار کاری پرستاران

نمودار قیفي قلرار دارد ،انجلام میشلود؛ یعنلي ایلن ایلده کله در

در نظر میگیرد ،آنها را به تحلیل ها وارد میكند و سیس خالصه

صورت نبود سوگیری ،نمودار حول خالصه اندازه اثلر ،حاللت

اندازه را محاسبه مينماید ( .)33جدول  5نتایج روش اصلالپ

متقارن پیدا میكند ،رویه چینش و تكمیلل مطالعلات گمشلده را

و برازش دوال و توئیدی را نشان ميدهد.

جدول  -5نتایج روش اصالپ و برازش
اثر ثابت
تخمین

مقدار Q

اثر تصادفي
حدباال

حدپایین

نقطه ای

تخمین

حدپایین

حدباال

نقطه ای

تعداد مطالعات مورد
نیاز0:

ارزش مشاهدات

0/224

0/205

0/243

0/175

0/0253

0/292

1323/01

ارزش تعدیل شده

0/224

0/205

0/243

0/175

0/0253

0/292

1323/01

طبق دادههای جدول ،4این مطالعه و فراتحلیلل بله منظلور کاملل

بلله دسللت مللي آورد .در ایللن فراتحلیللل از چللک لیسللت مربللوط بلله

شدن نیاز به پژوهشي دیگر ندارد و همانطور کله مالحظله مليشلود،

فراتحلیل استفاده شد و حجا نمونه آماری را نیز پژوهش هلای انجلام

ارزش مشاهده شده  0/224با ارزش تعدیل (اصلالپ) شلده 0/224در

گرفته در یک محدوده زماني خا

تشكیل داد .در پژوهش حاضلر

مدل اثر ثابت ومدل اثرات تصادفي ،برابر مي باشد .به عقیده روزنتلال

تالش شد با نگاهي متفاوت و نگرشي جامع تر نسبت به عوامل ملوثر

( )Rosenthalآزمون  Nایمن از خطای روزنتال تعداد تحقیقات گلا

بر بارکاری پرستاران مورد بررسي قرار گیلرد .نتلایج فراتحلیلل نشلان

شده (با اثر میانگین صفر) را محاسبه میكند که الزم اسلت بله تحلیلل

داد که کنترل شغلي با انلدازه ی اثلر  -0/39و نشلاط بلا انلدازه ی اثلر

ها اضافه شود تا عدم معني داری آماری اثر کلي به دست آیلد (.)34

 -0/32بیشترین تلاثیر معكلوس و جنسلیت بلا ضلریب تلاثیر  0/839و

ایده اصلي  Nایمن از خطا این است که تعداد مطالعات با نتایج صلفر

انگیزش با ضریب تاثیر  0/783بیشترین تلاثیر مسلتقیا را در بارکلاری

را تعیین کنیا که باید برای کاهش احتمال خطای نلوع اول بله سلط

پرستاران دارد.

معني داری از پیش تعیین شده وجود داشته باشند .به طور واض اگلر

در تبیین نتایج مي توان عنوان نمود که املروزه رقابلت شلدید بلر

تعداد مطالعات لیرمعني دار اندکي برای کاهش یک نتیجه بله سلط

سر منابع کمیاب در نظام سالمت ،انلدازه گیلری کملي و کیفلي بلار

معني داری مورد نیاز باشد ،نتایج به دست آمده احتماالً فاقلد اطمینلان

کاری پرستاران را بعنوان یک نیاز مطرپ مي سازد .پرستاران به علّلت

است ( .)33طبق نتایج آزملون انن آیملن ( )N Imenاز خطلا  ،بایلد

افلزایش روزافللزون جمعیللت و کمبللود نیللروی کللاری بللا بللار کللاری

تعداد  3257مطالعه دیگر به مطالعات اضافه و بررسي شلود تلا مقلدار

سنگین مواجه اند .در بسیاری از اوقات ،وظلایف کلاری از محلدوده

پي ( )Pدو دامنه از 0/05تجاوز نكند .این بدین معنلي اسلت کله بایلد

ی توان پرسلتاران خلارج اسلت و فشلار زیلادی را بلر آنهلا وارد ملي

 3257مطالعه دیگر انجام گیرد تا در نتایج نهایي محاسلبات و تحلیلهلا

نمایللد .بلله گفتلله ی هللوکس و همكللاران ( )35بللار سللنگین کللاری

خطایي رخ دهد و این نتیجه دقت و صحت باالی اطالعلات و نتلایج

هیجانات منفي ،خستگي و تنش را ایجاد مي نمایند و ایلن احساسلات

به دست آمده در این پژوهش را نشان مي دهد.

مي تواند آنها را به افزایش تجربه ی فرسودگي شغلي سوق دهد .

بحث و نتیجه گیری
همللانطور کلله قللبال اشللاره شللد هللدف از اینكلله محقللق ،روش
فراتحلیللل را بللرای تحقیللق خللود انتخللاب مللي کنللد ایللن اسللت کلله
فراتحلیل ،با یكیارچله کلردن نتلایج حاصلل از پلژوهش هلای کملي
مختلف ،دیدگاه جامع تر و کامل تری از اثلر متغیرهلای گونلاگون را

در نتایج تحقیق آمده است که افزایش استرس محیط کار ،طبلق
نظر محققان قبلي منجر به کاهش کیفیت کار مي گلردد کله متعاقلب
آن افزایش بار هزینه های تحمیلي به سازمان ،اتفاق خواهد افتاد .چلرا
که پرستاران زماني که استرس محیط کار داشته باشند ،دچار ضلعف
شللده و نسللبت بلله وظللائف خللود ،ب لي عالق له مللي گردنللد و ان لرژی
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سازگاری آنها با محیط پیرامون شان به شدت کلاهش ملي یابلد و یلا

عللاملي شخصللیت کلله شللامل روان رنجللوری ،برونگرایللي ،توافللق

طبللق نتللایج تحقیللق ،تعللارض بللین کارکنللان افللزایش مللي یابللد.

پایری،تجربه پلایری و وظیفله شناسلي ملي باشلد ،هلر یلک از ایلن

عملكرد فیزیكي وسالمت عمومي پرستاران که از جملله

ویژگي های شخصیتي بر میزان تحمل بارکاری پرسلتان ملوثر اسلت.

موارد موثر بر بارکاری بدست آمده است ،مي توان گفلت خسلتگي

به زعا یونس و همكلاران ( )38( )2009از ویژگلي هلای شخصلیتي

فیزیكي و ذهنلي پرسلتاران تحلت تلاثیر عواملل بسلیار زیلادی چلون

موثر در ارتباط با حوادث و تجربیات در محیط کار میتوان بله داشلتن

کمبللود نیللروی کللار و یللا محللیط فیزیكللي بیمارسللتان مللي باشللد کلله

انگیللزه ی شخصللي بللرای انتخللاب شللغل ،انتظللار شللخص از خللود و

درصورت علدم حمایلت هلای مناسلب از سلوی ملدیران ،بسلیاری

اطرافیان ،ارزش ،اعتماد به نفس ،توانایي بیلان احساسلات و هیجانلات

ازکارکنلان سلالمت بلا مشلكالت بسلیار عدیلده ی دیگلری مواجله

و واکنش به حلوادث اشلاره کلرد .بلر طبلق پلژوهش هلای صلورت

خواهند شد .از دیدگاه علا ارگونومي عدم تناسلب میلان بارکلاری

گرفته ،برخي از افراد بلا ویژگلي هلای شخصلیتي مختللف ،در برابلر

وارده بر فرد با توانایي های وی مهمتلرین عاملل در بلروز صلدمات

بارکللاری ،تحم لل و مقاومللت بیشللتری دارنللد و در نتیجلله کمت لر در

شغلي مي باشد .نتایج مطالعات گابا ( )36( )2010نیز که بر روی بلار

معرض خطر ایجاد فشار و فرسودگي شغلي قرار میگیرند.

درخصو

ذهني پرسنل بخش های مختلف بیمارستان انجام داد ،نشلان داد کله

در نتایج تحقیق به بارکاری در سط شغلي اشاره گردیده اسلت.

پرستاران بخش های مراقبت ویژه ،هوشبری و اورژانس در معلرض

طبق نظر بكر و همكلاران ( )39( )2005سلط کلار بسلتگي بله نلوع

باالترین فشار ذهني قرار داشتند و همچنلین مشلخص شلد کله بلین

شغل یا تخصص آنها دارد .محققان ماکور نیز همسلان بلا نتلایج ایلن

تعداد خطاهای انساني این بخشها با بار ذهني پرسنل ارتباط مستقیمي

تحقیق از بارکاری در سط کار استفاده کردنلد تلا بله بررسلي تلأثیر

وجود دارد.

بارکللاری بللر فرسللودگي شللغلي و عملكللرد در میللان پرسللتاران ICU

در نتایج فراتحلیل بدست آمده است که بارکلاری بلا متغیرهلای

بیردازند.

جمعیللت شللناختي از جمللله سللن ،سللابقه کللار ،وضللعیت تاهللل،

در عوامل سازماني به عنوان شاخص های موثر بر بارکلاری پرسلتاران

تحصیالت ،نوع شغل ارتباط معناداری در تحقیقلات داشلته اسلت.به

مي توان به تصمیا گیری های مدیران به جابه جایي پرسلتاران اشلاره

زعلا کوهنلورد و همكلاران ( )19( )2020بارکلاری از حیلث فشلار

نمود که موییک ( )40( )2005نیز در تحقیلق خلود بله ایلن موضلوع

زماني در میان گروه های مختلف تحصیلي و نوع شغل بلا یكلدیگر

اشاره نموده است که بارکاری بیش از اندازه پرستاران از دالیلل نلرخ

اختالف معناداری دارد .این امر میتواند ناشي از تفاوت سلمت افلراد

باالی جابه جایي شغلي پرستاران مي باشد.
درخصو

با مدرک تحصیلي متفاوت آنها باشد.

نقاط قوت این مطالعه مي توان به ارائله مراقبتهلای

در نتایج تحقیق ،به کنترل شغلي اشاره گردیده است که بیشلترین

درمللاني بلله بیمللاران و ارتبللاط صللحی و درسللت بللا آنهللا از طریللق

تاثیر معكوس را در بارکلاری پرسلتاران دارد .طبلق نظریله کاراسلک

پرستاراني که بارکاری آنها کنترل شده مي باشد ،اشاره نملود .هرچله

ارتبللاط

خدمات پرستاری بهتر و با کیفیلت تلر باشلد تحقلق اهلداف سلازمان

سالمت ذهن افراد با طراحلي شلغل ملي باشلد ،دو مولفله مهلا کلار،

هلای درملاني ،آسلان تلر صلورت ملي گیلرد .بهبلود هلر کلدام از

شامل کنترل و تقاضاهای شغلي مي باشلد .هرگلاه تقاضلاهای شلغلي

پارامترهای بارکاری پرستاران میتواند عملكرد شغلي پرسنل را بهبلود

باال بوده اما کنترل افراد بر فرایند کاری یعني توانلایي تصلمیا گیلری

بخشیده و باعث ایجاد رضایت بیشتر فرد ،ایجاد انگیزه های درونلزا،

روی کار پایین باشد ،در آن صورت شلغل ،یلک منبلع فشلار روانلي

افزایش کارایي ،خالقیت و مسلئولیت پلایری پرسلتاران شلده و در

خواهد بود.

نهایت کارایي سلازمان هلای بهداشلتي و درملاني نیلز افلزایش یابلد.

( )37( )1979کلله یكللي از نظریلله هللای مهللا درخصللو

در نتللایج بدسللت آمللده اسللت کلله ویژگللي هللای شخصللیتي و
روانشناختي نیز بر بارکلاری پرسلتاران ملوثر اسلت .طبلق نظریله پلنج

درخصو

نقاط ضعف این مطالعه نیز مي توان به پیاملدهای نلاگوار

بارکاری پرستاران از جمله بروز خطاهلای اجرایلي و علملي در کلار،
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گرفتن مشوق هلای انگیزشلي و خلدمات رفلاهي بله منظلور کلاهش

 عصللبانیت و کللاهش، ایجللاد احساسللات ناخوشللایند در پایللان روز

 آشنایي پرسنل این.خستگي بار زیادکاری این گروه پیشنهاد مي شود

.اثربخشي در بیرون از محیط کار اشاره نمود

بخش در زمینه کارتیمي از طریق برگزاری کارگاه هلای آموزشلي و

محلدودیت هلای تحقیلق الزم بله ذکلر اسلت کله

 در کلاهش بارکلاری و، تعریف درست شرپ وظایف پرسنل شالل

،اگرچه انجام آزملون هلای مختللف در زمینله سلنجش انلدازه اثلر

 همچنلین برنامله.کاهش احساس ناکامي پرستاران موثرخواهلد بلود

سلوگیری انتشلار و آزملون همگنلي در فراتحلیلل نشلان از دقلت و

ریزی جهت آموزش پرستاران در زمینه های کنترل استرس شغلي و

 اما وجلود متغیلر یلا متغیرهلای،صحت یافته های تحقیق داشته است

 از آنجایي کله.فاکتورهای روانشناختي ضروری است صورت پایرد

تعدیل کننده نیز به عنوان یافته های پژوهش محسوب مي گردند کله

 متغیرهایي که اندازه ی اثر بیشتری نسبت،در تحقیقات صورت گرفته

 بنابراین عدم شناسلایي.نویسندگان موفق به شناسایي آن ها نشده اند

، تجلارب کلاری،به سایر متغیرها دارند از جمله تعارض بین کارکنان

متغیرهای تعدیل کننده مي تواند جزء محدودیت های این پلژوهش

 انگیزش و کنترل شغلي بوده اند که پیشنهاد مي گردد،ساعات کاری

 پژوهشگران آتي میتوانند نسبت به شناسایي ایلن دسلته..قلمداد شود

.مورد توجه بیشتر مدیران سازمان های بهداشتي و درماني قلرار گیلرد

.از متغیرها در تحقیقات خود اقدام کنند

 شناسایي،بارکاری پرستاران

در پژوهش های انجام شده درخصو

درخصو

 از آنجلایي کله بارکلاری،در پایلان بلا توجله بله نتلایج پلژوهش

 کمتر پرداختله شلده،و بررسي متغیرهای میانجي و جمعیت شناختي

پرستاران به عنوان یكي از شاخص های اصللي در ارائله خلدمات در

 بنابراین استخراج این متغیرها در و فعالیت های پژوهشي عالوه.است

نظام سالمت مي باشند پیشنهاد مي گردد نیازهای بنیادین روان شناختي

 پیامدهای علمي و کاربردی زیادی نیز به همراه خواهد،بر بدیع بودن

 شایستگي و ارتباطات حوزه ی کاری پرستاران،از جمله خودمختاری

.داشت

 همچنین توجه بیشتر تصمیا گیرنلدگان در.مورد بازنگری قرار گردد
عرصه پرستاری به سلختي شلرایط کلار پرسلنل بیمارسلتان و در نظلر
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Abstract
Introduction: Nurses are the largest group of service providers
in the health system and should have a good quality of life to
provide care to patients in a desirable way. The workload in the
nursing profession is a critical issue. This study aimed to metaanalyze the factors affecting workload among nurses.
Materials and Methods: The research method is a systematic
quantitative review. The statistical population is the articles of
reputable scientific journals in 1389 to 1399 and 2010 to 2020
in domestic databases such as Normgaz, SID,, Civilica ,
MagIran and reputable foreign databases such as Scopus,
Elsevier, Google Scholar and Science Direct. In this research,
Sandlowski and Barroso have been used. The number of
samples has reached 13 articles. The effect size ratio was beta
coefficient, correlation.
Results: The result with meta-analysis software (CMA 2)
showed that the factors affecting the workload of nurses with an
average effect size of 0.225 were obtained. The results of the
meta-analysis also showed that job control with an effect size of
-0.39 and cheerfulness with an effect size of -0.32 had the most
inverse effect and gender with an impact factor of 0.839, and
motivation with an impact factor of 0.783 had the most direct
effect on It has nurses' workload.
Conclusion: Nurses face a heavy workload due to the
increasing population and labour shortage. In many cases, the
workload that needs to be done is beyond the reach of nurses
and puts a lot of pressure on people.
Key words: workload, nursing activities, meta-analysis.

