Organizational Behavior Studies Quarterly
Academy of Organizational
Behavior Management

Print ISSN: 2322-1518
Online ISSN: 3456-6452

Winter 2021 (Serial No. 36), Vol. 9, No. 4

Meta-Synthesis of Burnout Studies among Nurses1
Nima Kanani Azari2
Morad Rezaie Dizgah (Ph.D.)3
Mehrdad Goudarzvand Chegini (Ph.D.)4
Hamidreza Rezaie Kelidbari (Ph.D.)5

Abstract
Dealing with burnout syndrome in nursing staff who are constantly faced with work
stress has been considered by many researchers in recent years, because many people
believe that the occurrence of such a syndrome has many negative consequences for
organizations. The main purpose of the present study was to use a meta-synthesis approach
to identify and prioritize the effective factors as well as the consequences of burnout in
nurses. For this purpose, Sandelowski and Barroso’s seven-step method was used to extract
contents from internal and external articles over a 10-year period. The MAXQDA 2020
software was used to analyze the conceptual model and deduce the results. The results of
the literature review were presented in the form of 41 indices and 8 factors that were
presented in two general concepts. Finally, considering the frequency and severity of each
of the factors, a comprehensive conceptual model of burnout was designed for nurses.
Executives of organizations, especially in the healthcare field, are expected to use the
designed model and results to reduce this organizational issue and increase the productivity
of their staff.
Keywords: Job Burnout; Affecting Factors; Consequences; Meta-Synthesis Method.

1. Article extracted the doctoral dissertation.
2. Ph.D. Student of Organizational Behavior Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad
University, Rasht Branch, Rasht, Iran.
3. Assistant Professor, Management Group, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University,
Rasht Branch, Rasht, Iran (Corresponding author), Morad.erfan@yahoo.com.
4. Full Professor, Management Group, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Rasht
Branch, Rasht, Iran.
5. Assistant Professor, Management Group, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University,
Rasht Branch, Rasht, Iran.

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

نجم علم
ا ن ی مدرییت رفتار سازمانی

شاپا چاپی2222-5151 :

شاپا الکترونیکی6542-2546 :
سال نهم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)26زمستان 511-521 :5211

فراترکیب مطالعات فرسودگی شغلی بین پرستاران
نیما کنعانی آذری ،مراد رضایی دیزگاه

1




مهرداد گودرزوند چگینی ،حمیدرضا رضائی کلیدبری

تاریخ دریافت89/11/62 :
تاریخ پذیرش نهایی88/36/62 :

چکیده
مقابله با سندرم فرسودگی شغلی در کارکنان پرستاری که همواره با فشار کاری مواجه هستند ،در سالهاای ایرار ماورد
توجه بسراری از محققان قرار گرفته است ،زیرا به عقرده بسراری از افراد ،بروز چنرن سندرمی ،پرامدهای منفی زیادی را بارای
سازمان ها درپی دارد .هدف اصالی تحقراح ضا،ار ،اساتفاده از روش فراترکرا باهمنظاور شناساایی و اویویاتبنادی عواما
تأثررگذار و همچنرن پرامدهای ناشی از فرسودگی شغلی در جامعه پرستاران باود .بارای ایان منظاور ،از روش هفاتمرضلاهای
ساندیوسکی و باروسو بهمنظور استخراج مطای از برن مقاالت دایلی و یارجی در باازه زماانی  13ساایه اساتفاده شاد کاه باا
بررسیهای اویره ،تعداد  52مقایه برای مطایعه دقرحتر انتخاب شاد .باهمنظاور تحلرا مادل مفهاومی و اساتنتاج از نتاایا نرا از
نرماف ار  MAXQDA 2020استفاده شد .نتایا ضاص از بررسای ادبراات تحقراح درقایا  51شاای
مفهوم کلی اراهه شد .درنهایت ،باتوجهبه فراوانی و شدت شای

و  9عاما اراهاه و در دو

های هریک از ابعاد ،مدل مفهومی جامع فرسودگی شغلی در

پرستاران طراضی شد .انتظار میرود که مدیران سازمانها ،بهویژه در ضوزه بهداشت و درماان ،از نتاایا و مادل طراضایشاده،
بهمنظور کاهش این معض سازمانی و اف ایش بهرهوری کارکنان یود استفاده نمایند.
کلیدواژه :فرسودگی شغلی؛ عوامل تأثیرگذار؛ پیامدها؛ روش فراترکیب.

 .1مقایه مستخرج از رسایه دکتری
 .دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی ،دانشکده مدیریت و ضسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واضد رشت ،رشت ،ایران.
 .استادیار ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و ضسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واضد رشت ،رشت ،ایران( .نویسنده مسئول)
Morad.erfan@yahoo.com

 . استاد تمام ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و ضسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واضد رشت ،رشت ،ایران.
 . استادیار ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و ضسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واضد رشت ،رشت ،ایران.
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مقدمه
از سال  ،6313سازمان برنایمللی کار ،سندرم فرسودگی را بهعنوان برماری شغلی قلمداد کرد و سازمان
بهداشت جهانی از آن بهعنوان اپردمی قرن برستویکم نام برده است که بر طرا

گساتردهای از کارکناان

تأثرر میگذارد (کاناداس دیالفونته 1و همکاران .)6315 ،از همرن روست که کارکنان بهداشت و درمان و
بهویژه پرستاران از مهمترین گروه های درمعرض یطر این سندرم هستند و مطایعاات نشاان داده اسات کاه
رابطه مستقرمی مران فرسودگی و مرگ و مرر برماران وجود دارد (دایورا 6و همکاران.)6314 ،
مساه مربوط به سالمت روان کارکنان ضوزه بهداشت و درمان تهدید ب رگی برای نظامهاای مراقتات
بهداشتی محسوب میشود .مهم ترین مشک سالمت روان ،سندرم فرسودگی شغلی است که هم پرساتاران
و هم پ شکان را تحت تأثرر قرار داده است .مطابح با تعری
عوام استرسزا و عواط

برنفردی تعری

مسالخ ،فرسودگی بهعنوان پاسخی طوالنی به

شده که با یستگی عاطفی ،مساخ شخیارت و عادم موفقرات

6

اجتماعی همراه است (ایهربی و همکاران.)6312 ،
شوفلی ،مسالخ و مارِک )6312( 5فرسودگی را بهعنوان یستگی عاطفی تعری
جسمی و روضی کارکنان را دچار ایتالل می کند و به جدایی فرد از وظای

کردهاند که و،اعرت

کاری و محرط اطرافش منجر

میشود .کرم 4و همکاران ( ) 6312تو،رح دادند که فرسودگی شغلی تمای به آشکارسازی محارط کااری
نامطلوب است که میتواند به کارکنان آسر

برساند .همچنرن وجود فرسودگی شغلی برن پرستاران بهدیر

عدم تعادل مران عر،ه و تقا،ا میباشد که باعث میشود افراد تیمرم به کنارهگراری و اساتعفا از ساازمان
مربوطه نمایند (اسنویی.)6312 ،2
مازورنکو ،گوپتِ و شان )6314( 2عنوان کردند که برن برماریهای پرستاران و آسر های ناشی از کار
و ترک ضرفه پرستاری ،رابطه مثتتی وجود دارد ،اما پرستارانی که با استرس زیاد و رهتری سازمانی ،عرفی
روبااهرو هسااتند ،درصااد باااالتری از فرسااودگی شااغلی را از یااود نشااان دادهانااد .در مطایعااه دیگااری،
1. Cañadas-de la Fuente
2. Dall'Ora
3. Alharbi
4. Schaufeli, Maslach & Marek
5. Kim
6. Snavely
7. Mazurenko, Gupte & Shan
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چارونسوکمونگکول 1و همکاران ( )6312اظهار داشتند که ضمایت سرپرست و همکاران مایتواناد باعاث
کاهش فرسودگی شغلی و اف ایش ر،ایت شغلی شود ،درضاییکه عدم ضمایت میتواند به جدایی فارد از
سازمان مربوطه منجر شو د .این دو مطایعه ،اهمرت مدیران برمارستان در تشخر

فرسودگی در پرستاران را

تأیرد میکند .ازهمرنرو ،گفته میشود که ضاوزههاای مراقتاتهاای بهداشاتی دارای محارط کااری بسارار
چایش برانگر و پریطر هستند که همواره این افراد را در یطار فشاارهای روضای و جسامی مختلا

قارار

میدهند (هِندرسون.)6314 ،6
ایتته این سندرم زمانی آغاز میشود که پرستار نستت به چگونگی مقابله یا انطتاقدادن یاود باا ساطو
باالی استرس ،آگاهی الزم را نداشته باشد .مطابح با مطایعات انجامگرفته ،سازوکارهاای مقابلاه و ر،اایت
شغلی با بروز عالهم فرسودگی در زمرنههای کاری همراه است .ایتته در مر ان ر،ایت شغلی برن بخشهای
مختل

مراقتتی تفاوتهای زیادی وجود دارد (مررِن 6و همکاران .)6316 ،غایتااً وظاای

و مسائویرتهاای

کارکنان بهداشت با امکانات مح کار آنها هماهنگ نرست و ازطرفی ،هنوز رویکرد منظمای درییاو
برنامه های پرشگرری یا آموزش مقابله با فرسودگی شغلی وجود ندارد (فرانس اک.)6316 ،5
همانطورکه مالضظه میشود ،فرسودگی شاغلی پرساتاران در مراکا بهداشاتی ،امار شاایعی محساوب
می شود و این افراد غایتاً مساتعد میارف دارو و ساایر مسااه یطرنااک در امار مراقتات از برماار هساتند.
بنابراین ،فرسودگی می تواند روی تمامی سوابح و تخی

پرستاران تأثرر بگذارد که دالی آن را میتاوان

از ساعت کاری طوالنی ،تعهدات یاانوادگی ،کمتاود کارکناان و ضتای کمتاود مربراان پرساتاری و غراره
دانست (عرسی 4و همکاران .)6318 ،درییو

مقابله با اینگونه فشارها ،اصطال یودمراقتتی در جوامع

پرستاری همواره مورد استفاده قرار می گررد که به تمرکا و مراقتات دیساوزانه نساتت باه شارایط یاود در
زمانهای جدا از محرط کاری اشاره دارد (راف و هافمن.)6312 ،2
با وجود مطایعات گسترده ای که درییو
فراترکر

فرسودگی شغلی پرستاران صورت گرفتاه اسات ،مطایعاه

ضا،ر به بررسی مطایعات کرفی که در این زمرنه انجام گرفته است ،میپردازد تا با تحلر آنها به
1. Charoensukmongkol
2. Henderson
3. Myhren
4. Franczak
5. Isa
6. Ruff & Hoffman
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توصر

ارتتاط مران مطایعات صورت گرفته در نقاط مختل

جهان و شناساایی عواما دایلای و یاارجی

که باعث فرسودگی شغلی میشوند ،بپردازد .درهمرنراستا ،عوام فردی و ساازمانی مارتتط باا فرساودگی
شغلی پرستاران نر مورد بررسی قرار گرفته است تا به این سؤال پاساخ داده شاود کاه عواما تأثررگاذار و
پرامدهای متأثر از فرسودگی شغلی برن پرستاران کدامند و از چه مؤیفهها و شای

هایی تشکر شادهاناد

برای پاسخگویی به سؤال تحقرح ابتدا ادبرات و متانی نظری تحقرح در ضوزه فرسودگی شغلی برن پرستاران،
مورد بررسی قرار گرفته و درادامه با استفاده از مراضا روش فراترکرا  ،ابعااد ،مؤیفاههاا و شاای
فرسودگی شغلی مشخ

هاای

شده و درنهایت ایگوی جامع فرسودگی شغلی در جامعه پرستاران اراهاه یواهاد

شد.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
پدیده فرسودگی شغلی از دهههای  1823مورد توجه نظریهپردازان و محققان مرتتط با مفاهرم ساالمت
روانی قرار گرفت (بررامی و همکاران .)1683 ،سندرم فرسودگی در پاساخ باه اساترس ما من شاغلی باروز
می کناد و باعاث ایجااد بحاران در ارتتااط فارد باا شاغ مربوطاه مایشاود (مساالخ 1و همکااران.)6331 ،
ازهمرنرو ،باتوجه به نظریه مسالخ ،این پدیده از سه بُعد زیر تشکر شده است:
 .1یستگی عاطفی :6بهمعنای اضساس فشار برشازضد جسمی و یستگی روضی در نترجه تعاما ماداوم
برن کارکنان و مراجعهکنندگان دریواستکننده یدمات مربوطه است.
 .6مسخ شخیرت :6وجود نگرشها و پاسخ های بدبرنانه نساتت باه افارادی کاه باه آنهاا یادمات اراهاه
میشود .به عقرده یی 5و همکارانش ( ،)6312مسخ شخیرت وقتی اتفاق میافتد که پرستاران بهجای
مراقتت دیسوزانه نستت به برماران تحت نظرشان ،آنها را بهمثابه اشراء درنظر میگررند .در این مواقع،
پرستاران اضساس همدردی و همدیی یود را ازدست داده و نستت به درمان برماران یاود اضسااس
بیتفاوتی پردا میکنند.

1. Maslach
2. Emotional Exhaustion
3. Depersonalisation
4. Lee
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 .6اضساس موفقرت شخیی اندک :1بهمعنای ازدستدادن اعتمادبهنفا
شخ

و باروز یودپناداره منفای در

بهدیر مواجهه با موقعرتهای بدون پاداش و توجه است (رامررز -باینا 6و همکاران.)6318 ،

برای درک مسئله فرسودگی شغلی ،باید سه مفهوم مورد بررسی قرار گررد :اول نقش عوام فر یکی و
محرطی؛ دوم ستکهای مقابله ای افراد هنگام مواجهه با فرسودگی و سوم؛ تاأثرر فرساودگی در مراقتات از
برماران (چرچ .)6318 ،6درزمرنه مفهوم اول میتوان گفت که فرسودگی ،سندرمی ذهنی است و ذهان نرا
تحت تأثرر بدن قرار میگررد و بههمرندیر  ،زمانیکه بدن تحت فشار قرار میگررد (بهدیر کار برشازضد
یا فشار فراوان) ،ذهن نر یسته میشود (هندرسون .)6314 ،ازهمرنرو ،هنگاام بررسای فرساودگی شاغلی،
بررسی محرط کار بسرار مهم است ،زیرا محرط های کاری دارای سطح استرس باال نشاان از افارایش ساطح
فرسودگی در کارکنان دارند (جنرنگ  .)6339 ،5استرس می تواند در اثر نرازهای جسامی یاا مواناع عااطفی
ایجاد شود .منتع متداول استرس در پرستاران عدم توانایی در برطرفنماودن نرااز برماارانی اسات کاه رناا
میبرند و همچنرن بریورد با یانواده برماران و کار در شرفتهای کاری مختل

نر فشاار زیاادی بار آنهاا

وارد میکند (ویوتی 4و همکاران.)6314 ،
یی 2و همکارانش ( )6315در زمرنه ستکهای مقابلهای معتقدند که هر فرد با روشی متفاوت با اساترس
روبهرو میشود .پرستاران در شر های کاری یود با اتفاقات ناراضتکننده بساراری همچاون مارگومرار
افراد مواجه هستند .جدای از این مسئله ،آنها باید با مشکالت و مساه روزانه نر دستوپنجاه نارم کنناد و
همرن مساه باعث میشود که هر کدام از آنها بهدنتال راهی برای مقابله با این فشارها باشند که در بریی از
مواقع این ستکها موفقرت آمر بوده و در اکثر موارد نر باا تشادید فرساودگی هماراه مایشاود .ازطرفای،
پرستارانی که دچار فرسودگی هستند ،اغل

فاقد انگر ه الزم برای ضضور در محرط کاار و یاا انجاام تماام

وظایفی هستند که به آنها سپرده شده است .این افراد ممکن است نستت باه شارایط موجاود بادبرن شاده و
رفتارهای غررضرفهای با برماران و یانوادههای آنها از یود بروز دهند (راس .)6315 ،2

1. Sensation of Little Personal Accomplishment
2. Ramirez-Baena
3. Church
4. Jennings
5. Viotti
6. Li
7. Russell
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مطایعاتی که درییو

عوام مؤثر بر فرسودگی شغلی صورت گرفته اسات ،عمادتاً باه مو،اوعاتی

همچون استرس شغلی (توماس ،بنتا و مکرنتااش ،)6318 ،1ساتک رهتاری (باباان ،)6314 ،6محارط کااری
(برنال 6و همکاران ،)6314 ،ویژگیهای جمعرتشنایتی (ساندا و کودجو ،)6312 ،5سراستها و رویههاای
سازمانی (جرنرگان 4و همکاران ،)6312 ،زورگویی در مح کار (هرمر ،)6312 ،2ماهرت کار (هو ،شاوفلی
و تاری  ،)6312 ،2ارتتاطات درون ساازمان (ماکویان فراپ  ،)6314 ،9فشاار کااری (باروگن،)6314 ،8
استقالل شغلی (جورج ،)6314 ،13قرارداد روانشنایتی (ترایتو 11و همکاران ،)6315 ،جو مسموم ساازمانی
(اشنایدر 16و همکارانش ،)6316 ،کرفرت زندگی کاری (پورتوگر  16و همکاران ،)6315 ،تعارض کاار-
یانواده (بابایران و همکاران )1681 ،و غرره توجه داشتهاند که همه این مساه میتوانند بهناوعی زمرناهسااز
شک گرری فرسودگی شغلی در ضوزه پرستاران شوند.
ازطرفی ،بریی از مطایعات نر به پرامدهای یا بهعتارتی عاواملی کاه تحات تاأثرر فرساودگی شاغلی در
جامعه پرستاران است ،پردایتهاند و در نتایا یود باه عاواملی همچاون ر،اایت شاغلی (تجپاال،)6314 ،15
فرهنگ سازمانی (ایوا و البنان ،)6318 ،14اعتماد سازمانی (چان 12و همکااران ،)6314 ،قیاد تارک شاغ
(قوش 12و همکاران ،)6314 ،تعهد سازمانی (فریتاس و ماچادو ،)6314 ،19اشتراق شغلی (بلوم 18و همکاران،
 ،)6314رفتار شهروندی سازمانی (کرم ،)6319 ،63تعار،ات زناشویی (مح ون ،)6315 ،61ناگویی هرجاانی
1. Thomas, Bantz & McIntosh
2. Baban
3. Bernal
4. Sanda & Cudjoe
5. Jernigan
6. Himmer
7. Hu, Schaufeli & Taris
8. MacVane Phipps
9. Bruggen
10. George
11. Trybou
12. Schneider
13. Portoghese
14. Tejpal
15. Elewa & El Banan
16. Chen
17. Ghosh
18. Freitas & Machado
19. Blomme
20. Kim
21. Mahzoun
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(یواس 1و همکاران ،)6314 ،عملکرد شغلی (ایستاندری 6و همکاران ،)6319 ،عملکارد ساازمانی (اوچاوا،6
 )6319و غرره رسردهاند که در محرطها و شارایط کااری مختلا  ،فرساودگی شاغلی مایتواناد باه چنارن
رویدادهایی برای فرد یا سازمان منجر شود.
بنابراین ،باتوجهبه مساه متعددی که در طول این سال ها در رابطه با مشکالت و مساه پرستاران مطر
شده و همچنرن ،گ ارشات ناامردکنندهای که در زمرنه عملکرد پرستاران در ایران اراهه شده است (مرزبان و
همکاران1686 ،؛ نج پور و همکاران ،)1686 ،بهنظر میرسرد که انجام مطایعات برشتر بهمنظاور پرکاردن
شکاف های مطایعاتی در رابطه با بحث فرسودگی شغلی در پرستاران بسرار ضاه اهمرت است.

روششناسی پژوهش
در تحقرح ضا،ر از مطایعات کرفی و روش فراترکر

برای پاسخگویی به سؤاالت استفاده شده اسات.

به طورکلی ،مطایعات کرفی غایتاً با هدف پاسخگویی به چرایی و چگونگی پدیده یا
انجام میشوند (رینگ 5و همکاران .)6311 ،ترکر

یا تجربرات انسانی

مطایعات کرفی یکی از روشهاای نوظهاور اسات کاه

بهعنوان منتع مهمی برای آگاهی از سراستها و رویکردهای سازمانی مورد توجه قرار گرفته است (آتکرن
و همکااران .)6339 ،شاواهد ضاصا از ترکرا

4

مطایعاات کرفاای مایتواناد برانش عمرقای از یاک پدیااده

موردمطایعه اراهه دهد و باعث تکمر یافتههای ضاص از بررسیهای نظااممناد و فراتحلرا شاود (ریناگ،
جپسن و ریتچی .)6311 ،2ازهمرنرو ،بریالف تحلر های کمی همچون فراتحلر که به ارزیابی یا برآورد
مر ان تأثرر مدایالت ازطریح دادههای عددی کمک میکنند ،مطایعات کرفی همچون فراترکر

تمای باه

اکتشاف و باالبردن آگاهی نستت به یک پدیده ازطریح ادغام چندین مطایعه کرفی مرتتط دارند (ریناگ و
همکاران.)6311 ،
الزم به ذکر است که ترکر

مطایعات کرفی شام یالصهای ساده از یافتههای مطایعاات نتاوده ،بلکاه

درراستای مفهومسازی مجدد یافتهها و همچنرن تفسرر آنها برای ایجاد برانشهاای جدیاد انجاام مایگرارد
1. Loas
2. Alessandri
3. Ochoa
4. Ring
5. Atkins
6. Ring, Jepson, & Ritchie
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(کمپت  1و همکاران .)6336 ،فرایند این گوناه از مطایعاات ،تعاادل یاوبی مراان ضفار یکپاارچگی معناایی
مطایعات (یعنی عدم تفسرر برشازضد آنها) و اجتناب از توصر

سااده یافتاههاا برقارار مایکناد (وایاش و

داون .)6334 ،6بنابراین ،یروجی این مطایعات میتواند شام ایجاد نظریاههاای جدیاد ،توساعه مادلهاای
مفهومی ،شناسایی شکاف های تحقرقاتی ،توسعه برنش در زمرنه دانش موجود ،اراهه شواهد برای ارزیابی یاا
اجرای فرایندهای سازمانی و کمک به تیمرمگرری برای بهتود عملکردهای سازمانی در ضوزه درمان باشد
(فلمرنگ.)6313 ،6
به منظور انجام روش فراترکر
در زمرنه تحقرقات فراترکر

در مطایعه ضا،ر از روش شنایتهشده ساندیوساکی و باروساو)6332( 5

استفاده شده است که به نستت سایر روشهای موجود ،نتاایا بهتاری را اراهاه

میدهد .این روش شام هفت مرضله میباشد که عتارتند از .1 :تعررن هادف؛  .6مطایعاه نظااممناد ادبراات
پرشرن؛  .6بررسی و انتخاب منابع متناس
ترکر

با مو،او تحقراح؛  .5اساتخراج اطالعاات از مناابع؛  .4تحلرا و

یافتههای برگرفته از مطایعات؛  .2کنترل کرفرت دادهها؛ و  .2اراهه یافتهها .درادامه هریک از مراض

مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

تعیین هدف
هدف اصلی تحقرح ضا،ر را می تاوان دساترابی باه ایگاوی جاامع فرساودگی شاغلی بارن پرساتاران باا
بهره گرری از روش فراترکر

دانست .پ

از تعررن هادف اصالی ،نوبات باه پاساخگویی باه چهاار ساؤال

اساسی یعنی انتخاب مو،و (چه چرا ی) ،جامعاه (چاه کسای) ،زماان مطایعاه (چاه زماانی) و مؤیفاههاای
روششنایتی (چگونه) است.
در تحقرح ضا،ر ،به سؤال «چه چر ی» ،با جماعآوری عواما ماؤثر و پرامادهای فرساودگی شاغلی در
جامعه پرستاران پاسخ داده میشود .پاسخ به سؤال دوم ،متتنیبر انتخاب بریی از پایگاههاای داده دایلای و
یارجی است .در پاسخگویی به سؤال سوم ،فاصله زمانی بررسی مقاالت مورد هدف اسات کاه در تحقراح
ضا،ر بازه  1698تا  1689درییو

مقااالت دایلای و باازه زماانی  6311تاا  6363در مقااالت یاارجی

(یک دوره دهسایه) مورد توجه است.
1. Campbell
2. Walsh & Downe
3. Flemming
4. Sandelowski & Barroso
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درنهایت ،سؤال آیر مربوط باه چگاونگی جماعآوری عواما اسات کاه مانعک کنناده روش ماورد
انتخاب محقح برای جمعآوری دادهها مایباشاد .در ایان مطایعاه باا اساتفاده از روشهاای علمای مختلا
(روش های کرفی ،کمی و مختلط) به مو،و فرسودگی شغلی پردایته شاده اسات کاه بارهمرناسااس باه
سؤاالت اصلی تحقرح پردایته شده است.
برایناساس ،سؤاالت تحقرح به صورت زیر مطر شده است:
 .1ابعاد فرسودگی شغلی چرست
 .6مؤیفههای فرسودگی شغلی کدامند
 .6شای

های فرسودگی شغلی کدامند

مطالعه نظاممند ادبیات پیشین
در مرور نظام مند مطایعات و روش فراترکر  ،نتایا جامع از یک مو،و یا

ازطریح ترکر

نتاایا

مطایعات پرشرن ضاص میشود .درواقع ،بهمنظور پرادهسازی روش فراترکرا  ،ابتادا بایاد وانگاان کلرادی
مشخیی که در مجالت و پایگاههای داده یارجی و دایلی جستجو شدهاند ،مشخ

شوند .نتایا ضاصا

از این بررسی در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول  .5واژگان کلیدی تحقیق

پ

واژگان کلیدی در مجالت داخلی

واژگان کلیدی در مجالت خارجی

فرسودگی

burnout

فرسودگی شغلی

Job burnout

مؤلفههای فرسودگی

burnout inventory

فرسودگی پرستاران

nurse burnout

از مشخ

نمودن وانگان کلردی ،باهمنظاور جماعآوری دادههاای تحقراح ،از ساه پایگااه داده در

یارج (شام گوگ اسکوالر ،ساین

دایرکت و امراید )1و سه پایگاه داده در دای کشور (شام پایگااه

داده اطالعات علمی ،پایگاه مجالت تخییی نور و مرجع دانش )6استفاده شد.
1. Google Scholar, Science Direct & Emerald
2. Scientific Information Database (SID), Noormags & Civilica
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بررسی و انتخاب منابع متناسب با موضوع تحقیق
در این مطایعه ،پ

از بررسیها و پاالیش مقاالت علمی در پایگاههای داده مختل  ،تعادادی از مناابع

رد شده و از روش فراترکر

کنار گذاشته شادند .فرلترهاای مورداساتفاده در پااالیش مقااالت و همچنارن

تعداد نهایی منابع برگ یده در شک ( )1نشان داده شده است.

شکل  .5مراحل انتخاب فهرست تحقیق از پایگاههای داده منتخب
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استخراج اطالعات از منابع
مطایعات کرفی از روش نمونهگرری غرراضتمایی استفاده میکنند ،زیارا قارار نرسات نموناهای از یحاا
آماری اراهه شود و یا استنتاج آماری را به تیویر بکشد .درواقع ،نراز به یک پدیده تنهاا یاک باار در نموناه
ظاهر میشاود (ویلماوت .) 6334 ،1معراار ورودی در تحقراح ضا،ار ارزیاابی فاردی اسات کاه هادف آن
تیمرمگرری درمور د گ ارشات براساس انطتاق آنها با معرارهاای ورودی ،تضامرن اینکاه معرارهاا نرااز باه
تعدی برشتری ندارد و کس

اطال از محتوای اطالعاتی و اویویت روششنایتی است.

ایتته الزم به ذکر است که این معرارها مطابح با اصول علمی و همچنرن دیادگاه محققاان و متخییاان
تاادوین شااده اساات .متااون مناس ا

از منااابع برگ یااده نر ا بااا اسااتفاده از روش نمونااهگرااری هاادفمنااد و

درنظرگرفتن معرارهای ورودی و یروجی انتخاب شدند که نتایا آنها در جدول ( )6نشان داده شده است.
جدول  .2معیارهای پذیرش و عدم پذیرش مطالعات استخراجشده در تحقیق
معیارهای عدم پذیرش

معیارهای پذیرش

مطایعاتی که اطالعات کافی درییو

مطایعاتی که در پایگاههای داده یارجی و دایلی
منتشر شده بودند

اهداف

تحقرح آنها وجود نداشت

مطایعات انجامشده ازطریح روشهای کرفی و

مطایعاتی با عناوین و اهداف مشابه

تلفرقی
مطایعاتی با دادهها و اطالعات کافی باتوجهبه

مطایعات فاقد ایگوی روششناسی مناس

اهداف تحقرح

مطایعات فاقد کرفرت علمی الزم باتوجهبه نو

مطایعات چاپشده بهصورت کام

نشریه و مطای ناق
مطایعات انجامشده قت از سالهای  1698و 6311

مطایعات کرفی چاپشده در بازه زمانی 1698

که متناس

( )6311تا )6363( 1689

با مو،و تحقرح بودند

1. Wilmot
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پ

از این ارزیابی ،نوبت به استخراج یافتههای تحقرح و اطالعات گ ارششده در هریاک از مقااالت

برگ یده دایلی و یارجی براساس ،نام محقح (محققان) ،مو،او مقایاه ،ساال انتشاار و درنهایات عواما
مرتتط با فرسودگی شغلی طتقه بندی شدند .در این مرضله ،انتخاب نهایی مقاالت با استفاده از روش تحلرا
محتوا مورد بررسی قرار گرفت .بنگتساون )6312( 1تحلرا محتاوا را باهعناوان یکای از روشهاای تحلرا
مطایعات کرفی میداند که به جمعبندی ،توصر

و تفسارر دادههاا کماک مایکناد .نتاایا ایان مرضلاه در

جدول ( )6نشان داده شده است.
جدول  .2عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی در پرستاران استخراجشده از منابع برگزیده
ردیف

محقق(محققان)

سال

1

عارفی ،سریوش و رهوفی

1689

6

بهرامی و مرادیانی

1689

6

اصفهانی

1682

5

یارمحمدی و همکاران

1682

4

کریمی و زرینی

1682

2

آرامون ،فرضی و گرامیپور

1682

عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی
قید ترک شغ  ،فضای سازمانی ،ر،ایت شغلی ،روابط مدیران ،ضمایت
سازمانی ،نداشتن امنرت شغلی ،ضقوق و م ایا ،استقالل شغلی ،استرس
شغلی ،اشتراق شغلی ،فشار کاری

2

غری

و همکاران

1682

9

طوالبی و همکاران

1682

8

موغلی و یدری

1682

13

پاینده ،ممی یانلو و پارنا

1682

شرایط اقتیادی ،امنرت شغلی ،جایگاه اجتماعی ،عدم انگر ه ،نتود آرامش
محرط فر یکی ،فشار کاری ،کمتود منابع ،روری ،ضجم باالی کار ،سن
پرستاران ،سابقه کار ،ضمایت سازمانی
کرفرت مراقتت ،ر،ایت ،تعهد ،ضمایت سازمانی ،فضای سازمانی ،ضقوق
و م ایا ،استرس شغلی
عملکرد شغلی ،استرس شغلی ،ر،ایت ،روابط درونفردی ،کرفرت
زندگی کاری
تثترت شغلی ،قید ترک شغ  ،رفاه اجتماعی ،فرهنگ سازمانی
سالمت روان ،سابقه کاری ،نوبت کاری ،جنسرت ،سن ،ا،طراب،
ایتالالت یواب ،استرس شغلی ،مشکالت جسمی
تعهد سازمانی ،سالمت اداری کارکنان ،کرفرت زندگی کاری و هوش
هرجانی
بهرهوری،کرفرت زندگی کاری ،دیتستگی شغلی ،سالمت روضی و جسمی
سالمت روان ،ا،طراب ،استرس شغلی ،فضای سازمانی ،ر،ایت شغلی،
ع تنف  ،رهتری معنوی ،کرفرت زندگی کاری ،تنش شغلی

1. Bengtsson
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سال

عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی

ردیف

1684

فضای سازمانی ،تعهد ،سابقه کاری ،ضقوق و م ایا

16

یداجوادی ،محرابی ،وادییر

1684

تعارض کار -یانواده ،کرفرت زندگی کاری ،ضمایت سازمانی

16

یایدیان و صابور

1684

11

15

محقق(محققان)
جوانرودی ،صفایی موضد و
رضرمی

برادران کاشانی و اصغرپور

ساعت کاری ،فضای سازمانی ،مدیریت منابع انسانی ،روابط برنفردی،
پاداش و م ایا ،استرس شغلی ،فشار کاری

1685

مشکالت یانوادگی ،تعارض کار -یانواده ،کرفرت زندگی کاری

محقح(محققان)

سال

عوام مرتتط با فرسودگی شغلی

14

شروفی و کریمزاده

1685

12

برازنده ،سماواتران و عابدی

1685

12

صفایی موضد و رضرمی

1685

فشار کاری ،تعارض ،ضمایت سازمانی

19

رسولزاده و همکاران

1685

سالمت عمومی ،استرس شغلی ،فضای سازمانی ،عملکرد شغلی

18

ضکمت افشار و همکاران

1681

63

ادی ضاجباقری و همکاران

1681

61

راوی و همکاران

1683

ر،ایت شغلی ،رهتری معنوی

66

مؤذن و موسوی شکر

1683

محرط کاری ،پاداش و م ایا ،استرس شغلی ،فضای سازمانی

66

چرنگ 1و همکاران

6363

65

اگروال 6و همکاران

6363

ردی

ماسویه

عدم استقالل شغلی ،کشمکشهای برنفردی ،عدم ضمایت سازمانی،
مواجهه با مرگ برماران ،جابهجایی در بخشهای برمارستان ،کمتود منابع،
ضجم باالی کار
کرفرت زندگی کاری ،ضقوق و م ایا ،استقالل ،روابط همدالنه ،امنرت
شغلی ،عدایت ادراکشده ،مسئویرت اجتماعی

منابع ناکافی ،استقالل ،روابط برن پ شکان و پرستاران ،عملکرد شغلی،
کرفرت مراقتت ،پریشانی ایالقی
سه دسته کلی ادراک پرستاران از استرس شغلی ،عالقه ضرفهای و
اویویتبندی ضرفهای در زندگی یانوادگی شام شأن و موقعرت
اجتماعی ،فقدان تدارکات مناس  ،کمتود پرستاران ،نداشتن نظم سازمانی،
روابط نامطلوب مران همکاران و شرایط برماران

64
62

6

ویندال و همکاران
بایو و آگتنورکو

5

فرهنگ سازمانی ،استرس شغلی ،یودآگاهی ،فضای سازمانی،
ستک رهتری ،قابلرتهای فردی ،روابط برنفردی
فضای سازمانی ،فشار کاری ،موفقرت شغلی ،عملکرد شغلی موفقرتآمر

6318

رابطه پرستار -برمار ،کرفرت مراقتت ،محرط کاری و درک برمار از شرایط

6319

ضمایت سازمانی ،ستک رهتری ،فشار کاری ،یودکارآمدی
1. Ching
2. Agarwal
3. Wynendaele
4. Bayuo & Agbenorku
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ردیف
62

محقق(محققان)
مونسلرو -ری

1

و همکاران

سال
6319

69

ون بوگارت 6و همکاران

6312

68

جود 6و همکاران

6312

5

عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی
استرس شغلی ،فشار کاری ،فضای سازمانی
مدیریت پرستاران ،ضجم کاری ،کرفرت مراقتت ،شرایط کاری ،ارتتاط و
کار ترمی ،ییوصرات پرستاران ،قابلرتهای پرستاران ،مرک یت برمار
پاداش و م ایا ،ضمایت سازمانی ،استرس شغلی

63

سالمو و همکاران

6312

61

کاوایرراتوس 4و همکاران

6312

66

ویلکرنسون 2و همکاران

6312

66

روزو 2و همکاران

6312

قید ترک شغ  ،فشار کاری ،کمتود منابع

محقح(محققان)

سال

عوام مرتتط با فرسودگی شغلی

65

مراساکی 9و همکاران

6312

64

یررا 8و همکاران

6312

62

علرلو 13و همکاران

6312

ردی

11

6312

62

دمپسی و ریلی

69

ابراهرمی 16و همکاران

6312

68

یرو 16و همکاران

6312

استرس شغلی ،ابهام نقش ،ضجم کاری ،پاداش و م ایا
ضجم کاری ،فشار کاری ،برنامه زمانی ،استرس شغلی ،انضتاط سنگرن،
ضمایت سازمانی ،ر،ایت شغلی ،ضقوق و م ایا
فضای سازمانی ،روابط برن فردی ،ض

همدیی ،عملکرد سازمانی

رهتری ،فشار کاری ،تعادل کار -یانواده ،اشتراق شغلی ،ضجم کاری،
کاهش کرفرت مراقتت از برمار ،تمای به ترک شغ
استرس شغلی ،فشار کاری سنگرن ،نتود استقالل ،ضمایت سازمانی ،قید
ترک شغ  ،عملکرد شغلی ،مشکالت روضی و جسمی
محرط کاری غرردوستانه ،کرفرت زندگی کاری ،استرس شغلی ،کمتود
منابع ،عملکرد سازمانی ،مساه ایالقی ،نتود شان

پرشرفت شغلی

اشتراق شغلی ،امنرت ،کرفرت یدمات ،استرس شغلی ،فشار کاری
نتود رفتارهای ضمایتی، ،ع

مدیریتی ،ارتتاطات ناکارآمد ،ییوصرات

فردی ،موانع فرهنگی
تعهد سازمانی ،ر،ایت شغلی ،استرس کاری ،محرط کاری ،تضاد کار-
یانواده ،هویت شغلی ،ضمایت اجتماعی
1. Monsalve-Reyes
2. Van Bogaert
3. Judd
4. Selamu
5. Kavalieratos
6. Wilkinson
7. Rozo
8. Miyasaki
9. Lira
10. Alilu
11. Dempsey & Reilly
12. Ebrahimi
13. Lyu
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ردیف

محقق(محققان)

سال

53

نوروزی 1و همکاران

6314

51

براگارد ،دوپروس و فلرت

6

6

56

راسرفورد و اودا

56

هامفری  5و همکاران

55

یامرسا ،پلرت ر و اویدنترگ

54

وَرِن 2و همکاران

52

6315
6315
4

ادی ضاجباقری ،یامچران و
علوی

2

6314

6316
6316
6316

عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی
کرفرت زندگی کاری ،محرط کاری ،استرس شغلی ،ارتتاط با همکاران،
تغرررات در نحوه مراقتت ،مدل مراقتت و منابع محدود شغلی
شرایط کاری ،کمتود منابع ،ضمایت سازمانی ،عر  ،ر،ایت شغلی،
کرفرت زندگی کاری
انگر ه شغلی ،تعار،ات زناشویی ،فشار کاری ،نداشتن استقالل شغلی،
عدم توانایی در دسترابی به تعادل کار-یانواده
فشار کاری ،کمتود منابع ،محرط کاری ،کرفرت مراقتت از برمار ،استرس
شغلی
ر،ایت شغلی ،استرس شغلی ،فشار کاری ،سالمت عمومی ،قید ترک
شغ  ،عملکرد سازمانی ،ضمایت سازمانی
ا،طراب ،پاداش و م ایا ،ضمایت اجتماعی ،تعادل کار -یانواده،
فشار کاری
تضاد کار -یانواده ،موقعرت اجتماعی ،کمتود منابع ،فضای سازمانی،
عملکرد شغلی ،روابط برنفردی ،استرس شغلی

تحلیل و ترکیب یافتههای برگرفته از مطالعات
ادغام یافته ها مو،وعی است که به محقح این امکان را میدهد که روابط غای
کند ،یعنی چه مطای

را برن یافتاههاا متماای

،دونقرضی در رابطه با مو،و مشترک گفته شده است .در مطایعه ضا،ر ،از روش

کدگذاری باز برای تج یهوتحلر و ترکر

یافته های کرفی استفاده شده است .برای این منظور ،ابتدا کلراه

عوام استخراجشده از مطایعات بهعنوان کدهای باز درنظرگرفته میشوند .سپ

باتوجهبه معنی ،هریک از

این کدها در گروههای یاصی جای میگررند .بدینترتر  ،ابعاد مطایعه شک میگررد .ازآنجاکه هدف از
تحقرح ضا،ر شناسایی عوام مؤثر بر فرسودگی و همچنرن پرامدهای فرسودگی درقای

ایگوی جامع بود،

طتقهبندی مؤیفهها نر باتوجهبه این مو،و انجام شد .دراینراستا ،بهمنظور بررسی روایی محتوایی به شک
1. Nowrouzi
2. Bragard, Dupuis, & Fleet
3. Rutherford & Oda
4. Humphries
5. Khamisa, Peltzer & Oldenburg
6. Warren
7. Adib-Hajbaghery, Khamechian & Alavi
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روایی محتوا ( )CVRبه صورت تجمرع امترازات ،رورت بارای هار یاک از مو،اوعات

کمی ،از شای

استفاده شد .برای تعررن شای

روایای محتاوا ،از  13نفار از اسااترد باا تحیارالت دکتاری در رشاتههاای

مدیریت ،روان شناسی و پرستاری دریواست شد تا هار مو،او را براسااس طرا
است»« ،مفرد است ویی ،رورتی ندارد» و «،رورتی ندارد» بررسی نمایند .سپ

ساه قسامتی «،اروری
پاسخها مطابح فرمول زیر

محاسته شد:
= CVR

بنابراین از هریک از این متخییان یواسته شد که به هریک از مؤیفههای فراترکر

امترازدهی نمایند.

ازآنجاکه طتح جدول ( ،)5نتایا بهدستآمده در همه موارد باالتر از  3/26بود ،میتوان گفات کاه روایای
محتوایی نر تأیرد شده است.
جدول  .4میزان ضریب روایی محتوایی CVR

عنوان مؤلفه
مر

خارجی

فردی

سازمانی

شغلی

3 /8

1

1

3 /9

پذیرش

پذیرش

پذیرش

پذیرش

ان CVR

نترجه

بنابراین ،در طتقهبندی دوم ،مؤیفههای مؤثر بر فرسودگی درقای

مؤیفههای یارجی ،فردی ،سازمانی و

شغلی تفکرک شدند و نر پرامدهای متأثر از فرسودگی شغلی درقای

مؤیفههای یارجی ،فاردی ،ساازمانی

و شغلی تفکرک شدند .در طتقهبندی نهایی ،برای هریک از مؤیفههای مذکور ،ابتادا شاای
شده و سپ

هاا مشاخ

بهمنظور انجام روایی تفسرری ،از  4نفر از اساترد فوقایذکر بهعنوان کدگذار و مفسار اساتفاده

شد که درنهایت ،در جلسه هماهنگی توافح نهایی درییو
درنهایت ،کد منابع مر بوط به آن شای

شاای

و فراوانی اشاره به آن شاای

نتایا تمامی این طتقهبندیها در جدول ( )4نشان داده شده است.
541

هاای مورداساتفاده مشاخ

شاد و

در مطایعاات نشاان داده شاد کاه
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جدول  .1نتایج شناسایی و طبقهبندی معیارها
ابعاد

مؤلفهها

یارجی

شاخصها

کد منبع

فراوانی

شرایط اقتیادی

2 /6

6

جایگاه اجتماعی

52/63/6

6

تعارض کار-یانواده

54/56/68/65/15/16

2

تعار،ات زناشویی

56/12

6

ارتتاطات درون سازمان

66/69/64/66/63/18/12/14/16/4/1
52/53/69/

15

/62/66/66/63/19/16/13/2/4/5/1
استرس شغلی

/55/51/53/68/62/62/64/61/63/68

66

52/54
فردی

عوام تأثررگذار بر فرسودگی شغلی

ییوصرات جمعرتشنایتی

11/2/6

6

کرفرت زندگی کاری

51/53/62/12/15/16/13/8/9/4

13

ثتات شغلی

2

1

هوش هرجانی

9

1

یودآگاهی

62/66

6

قابلرتهای فردی

69/69/66

6

مساه ایالقی

62

1

فضای سازمانی
ضمایت سازمانی
محرط کار
سازمانی

کمتود منابع

66/62/65/66/66/19/16/11/13/5/1
52/
/69/64/61/68/62/12/14/16/5/6/1
54/55/51/68
56/53/68/62/61/69/64/66/6/6
/53/62/66/63/18/14/16/6
52/56/51

ستک رهتری
جابهجایی در بخشهای
برمارستان
عدایت سازمانی

545

16
14
13
11

65/69/62/66/61/13

2

14

1

12
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ابعاد

مؤلفهها

عوام تأثررگذار بر فرسودگی شغلی

شغلی

پرامدهای متاثر از فرسودگی شغلی
پرامدهای متاثر از فرسودگی شغلی
2

یارجی

امنرت شغلی

62/12/6/1

5

ضقوق و م ایا

54/61//63/68/66/12/16/11/5/1

13

استقالل شغلی

56/64/18/12/14/1

2

فشار کاری

61/63/69/62/65/12/14/16/13/6/1
54/55/56/56/62/64/65/66/

18

شرفت کاری

51/16/2

6

مواجهه با مرگ برماران

14

1

شرایط برماران

69/64/63

6

ابهام نقش

63

1

ایتالل یواب

2

1

مسئویرت اجتماعی

12

1

پریشانی ایالقی

18

1

اشتراق شغلی

56/62/65/8/6/1

2

سالمت فردی

55/64/19/13/8/9/2

2

تعهد سازمانی

68/11/9/5

5

فرهنگ سازمانی

69/66/2

6

عملکرد سازمانی

55/62/66/8

5

هویت سازمانی

68

1

قید ترک شغ

55/64/65/66/2/1

2

ر،ایت شغلی

55/51/68/61/61/13/4/5/1

8

عملکرد شغلی

52/64/65/18/19/4

2

کرفرت مراقتت

56/53/62/65/69/64/18/5

9

فردی

سازمانی

شاخصها

کد منبع

فراوانی

شغلی

9

661

51

کنترل کیفیت دادهها
در تحقرح ضا،ر ،سعی شد تا از منابع علمی معتتر براساس معرارهای ورودی و یروجی اساتفاده شاود.
در مرضلاه دوم ،مطایعاات باا اعتتاار علمای ناکاافی باا اساتفاده از روش فراترکرا
542

کناار گذاشاته شادند و
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بههمرن ترتر  ،روایی محتوا مورد تأیرد قرار گرفت .درنهایت ،از ،ری
کرفرت ،اعتتار پایایی استفاده شد، .ری

کاپای کوهن 1باهمنظاور ارزیاابی

کاپا یک معرار آماری توافاح درون ارزیااب بارای ماوارد کرفای

است که قرارداد را برن دو ارزیاب که هر کدام  Nمورد را در  Cطتقه متقابالً انحیااری مرتا
اندازه گرری می کند (کرایمر، .)6315 ،6ری
ن دیکتر باشد ،برانگر وجود توافح متناس

کارده اناد،

کاپا اندازهای عددی برن  -1تا  +1اسات ،کاه هرچاه باه +1

و مستقرم است .اندازههای ن دیک به  -1نشاندهنده وجود توافح

وارون و اندازه های ن دیک به صفر عدم توافح را نشان می دهد (قودجانی .)1685 ،فرمول ،اری
صورت زیر است:

) (

) (
) (

که در آن ) (

کاپاا باه

=K

قرارداد نستی مشاهدهشده برن ارزیاابهاا و ) (

اضتماال فر،ای قارارداد شاان

است .در تحقرح ضا،ر ،محقح بههمراه یکی از اساترد یتره به سؤاالت طراضیشده پاسخ داد و سپ

نتایا

آنها با هم مقایسه شد و با استفاده از نرماف ار  SPSS-25مورد بررسی قرار گرفت کاه نتاایا آن در جادول
( )2نشان داده شده است .براساس نتایا بهدسات آماده از تحلرا آزماون ،اری

کاپاا ،آمااره معنایداری

بهدستآمده به مقدار  3/296بهدست آمد که نشاندهنده سطح معنایدار توافاح کاپاا براسااس دساتهبنادی
اراههشده برای این آزمون است (.)Relaible=0.61/0.8
جدول  .6نتایج محاسبه ضریب کاپا
مجموع

نظر محقق
یرر

بله

14

B=1

A = 13

بله

1

D=0

C=1

یرر

N = 15

1

14

نظر کارشناس یتره

مجمو

1. Cohen’s Kappa Coefficient
2. Kraemer
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یافتههای پژوهش
در بخش نهایی از روش فراترکر

وپ

از انجام فرایندهای فراترکر  ،ایگوی جاامع عواما ماؤثر و

پرامدهای متأثر از فرسودگی شغلی در سه الیه شام ابعاد ،مؤیفهها و شای
( )2اراهه میشود .هدف از اراهه این جدول ،نشاندادن شای

جادول

های کلرادی درقایا

هایی است که در هر عام برشترین فراوانای

را داشتند که بهعنوان معرار کلردی در چگونگی شک گرری آن عام درنظر گرفته میشود.
جدول  .1شناسایی و طبقهبندی مؤلفهها و شاخصهای مربوطه
ابعاد

شاخصها

مؤلفهها

 باتوجهبه ضجم کاری زیاد و یستگی برشازضد پرستاران ،معظ تعارض کار -یانواده ازجمله مساه شایع در این ضرفه میباشد.
 اضترام به جایگاه پرستاران در جامعه به عنوان عضو مهمی از شتکه بهداشت و درمان بایدهمواره مورد توجه قرار گررد.

یارجی

 تعار،ات زناشویی نر مو،وعی است که پرستاران همواره با آن دستوپنجه نرم میکنند.-

شرایط اقتیادی و فشارهای مایی باعث عدم تمرک افراد برای اجرای وظای

شغلیشان

میگردد.
عوام تأثررگذار بر فرسودگی شغلی

 از جمله مساهلی که همواره در ضرفه پرستاری مطر است ،مو،و استرس شغلی میباشد. روابط درون سازمانی (یعنی روابط مران پرستاران و سرپرستان و دکترها و همچنرن ارتتاط آنهابا همکاران یود) تأثرر بس ایی در شرایط روضیشان برای تحم شرایط موجود دارد.
فردی

 -توجه به رفاه و آرامش پرستاران در زمان انجام وظای

بایرنی بسرار مهم است.

 سرپرستاران و مدیران باید باتوجهبه قابلرتها و توانایی هریک از پرستاران آنها را دربخشهای مختل

کاری تقسرم کنند.

 -درنظرگرفتن جنسرت ،سن و سابقه کاری افراد از مهمترین عوام

جمعرتشنایتی در

چگونگی توجه به پرستاران میباشند.
 ضمایت سازمانی مدیران و سرپرستاران در روند شغلی آنها تأثرر قاب توجهی ایفا میکند. توجه به فضای سازمانی و مهرانمودن شرایط الزم برای کاهش هرچهبرشتر فشار از دوشپرستاران بسرار مهم است.
سازمانی

 همواره باید به مسئله کمتود منابع انسانی و تجهر ات بهروز برای رفاه ضال پرستاران فکر شود. -بدونتردید ،محرط کاری پرستاران میتواند نقش بس ایی در جل

ر،ایت آنها داشته باشد.

 توجه به ستک های رهتری انگر شی همچون ستک رهتری معنوی میتواند ستبرن پرستاران شود.
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ابعاد

شاخصها

مؤلفهها

 پایرنآوردن ضجم کار و کاهش فشار کاری ازجمله انتظارات اویره تمامی پرستاران میباشد.عوام تأثررگذار بر فرسودگی شغلی

 باتوجه به فشارهای شغلی که در این ضرفه وجود دارد ،افراد غایتاً انتظار جتران این فشارهاازطریح اراهه پاداش و م ایای ویژه را دارند.
 توجه به استقالل پرستاران در چگونگی انجام فعایرتهای یود میتواند با ضمایت مدیران ازشغلی

یک طرف و ارزیابی عملکرد آنها از طرف دیگر انجام گررد.
 امنرت شغلی پرستاران مشتم بر آسر های روضی و جسمی است که این افراد در طی زماناراهه یدمات با آن مواجه هستند.
-

داشتن شر

کاری چریی همراه با فشارهای زیاد سازمان برای انجام ا،افهکاری باعث

کاهش بهرهوری افراد میگردد.
 چگونگی تعام با برماران و آگاهی از شرایط برمار باعث بهتود یدمات پرستاری میگردد. بروز فرسودگی شغلی برن پرستاران می تواند باعث فشارهای روضی و جسمی زیادی روی آنهافردی

شود.
 درصورت بروز چنرن فشاری برن پرستاران ،بدونتردید این افراد انگر ه و اشتراق الزم برایانجام یدمات مناس

به برماران را ازدست میدهند.

پرامدهای متاثر از فرسودگی شغلی

 با بروز فرسودگی شغلی برن پرستاران ،میتوان انتظار کاهش عملکرد سازمانی را داشت.سازمانی

 تعهد سازمانی زمانی ضاص میشود که افراد نستت به شرایط کاری یود ر،ایت داشته باشند.-

شرو فرسودگی برن پرستاران در مقاطعی یود را با عالهمی همچون فرهنگ پریاشگری در
برن کارکنان پرستاری نشان میدهد.

 ر،ایت شغلی زمانی ضاص می شود که انتظارات افراد از شرایط کاری برآورده گردد. زمانی که کارکنان از شرایط موجود نارا،ی باشند ،کرفرت یدماترسانی کاهش پرداشغلی

میکند.
-

بروز فرسودگی برن پرستاران باعث شده که افراد نستت به عملکرد شغلی یود بیتفاوت
باشند.

 -یکی از راههای گری از فرسودگی شغلی ،قید افراد برای ترک شغ مربوطه میباشد.

در گام نهایی ،دادهها برای تج یهوتحلر در نرماف ار  MAXQDA 2020رونویسای و وارد شادند کاه
ازطریح آن ،کدها و زیرکدها طتقهبندی شده و دستهبندیهای نهایی درقای
مطایعات پرشرن ،اراهه شد که در شک ( )6نشان داده شده است.
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شکل  .2مدل استخراجشده از عوامل تأثیرگذار و پیامدهای متأثر از فرسودگی شغلی در پرستاران

نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه یکی از مهامتارین نگرانای هاای مادیران مناابع انساانی ضفار ،توساعه و مادیریت اساتعدادهای
جذبشده درون سازمانها میباشد و پرستاران به عنوان عضو تأثررگذاری در جامعه نظام پ شکی کشورها،
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یکی از ضساسترین گروههای شغلی را تشکر میدهند که همواره در یطر مواجهاه باا فرساودگی شاغلی
قرار دارند (وندر هایدن ،براون ماهونی و سو .)6318 ،1در تحقرح ضا،ر ،ایگوی مفهومی فرسودگی شغلی
باتوجه به عوام تأثررگذار و پرامدهای ضاص از آن در چهار بُعد (یارجی ،فردی ،سازمانی و شغلی) مورد
بررسی قرار گرفت .درهمرنراستا 9 ،کد هستهای و  51شای

مرتتط با عوام مذکور از روش فراترکر

و با مرور مطایعات کرفی که در پایگااههاای داده دایلای و یاارجی در باازه  13ساایه انتخااب شاده باود،
استخراج شد .درنهایت ،باتوجه به شدت فراوانی شای
یطوط ،خرمتر نشان داده شدهاند) ،مشخ

های یک از کدهای اصلی (که در مادل جاامع باا

شد که کدام شای

ها برشترین تأثررگذاری و تأثررپذیری را

در ارتتاط با فرسودگی شغلی پرستاران داشتهاند.
درزمرنااه عواما فااردی مااؤثر باار فرسااودگی شااغلی ،شااای
درونسازمانی برشترین فراوانی را بهیود ایتیا
که پرستاران استرس های مختلا

هااایی نظراار اسااترس شااغلی و ارتتاطااات

داده بودند .در تتررن استرس شغلی میتوان اظهار داشت

مارتتط باا کاار همچاون سااعت کاار طاوالنی ،واکانشهاای برمااران و

ن دیکانشان و همچنرن روابط اضساسی ناشی از مرگ برمار و ضتی ترس از گرفتن برماریهای واگراردار را
تجربه میکنند (هَپِ  6و همکاران .)6316 ،ازطرفی ،آنها با مساهلی همچون رواباط بارنفاردی و تقا،ااهای
مرتتط با کار مواجاه هساتند (چاناگ ،جاناگ و ساان .)6312 ،6درواقاع ،وجاود ارتتاطاات بارن برمااران و
پرستاران میتواند به ایجاد اعتماد در شک گرری روابط مؤثر کمک کند (مکوین فرپ .)6314 ،
براساس نتایا ،مهمترین شای

های اراههشده در زمرنه عوام سازمانی مؤثر بر فرساودگی عتارتناد از:

ضمایت سازمانی ،فضای سازمانی ،محرط کار و کمتود منابع .نتایا مطایعات پرشرن نشان دادهاند که ضمایت
،عر

سرپرست می تواند پرستاران را به سمت ترک ضرفاه یاود ساوق دهاد (دیاویراویرا 5و همکااران،

 .)6312ازنظر گان و تورن ،)6315( 4محرط کاری پرستاران تأثرر زیادی بار ر،اایت و کااهش فرساودگی
شغلی آنها میگذارد .ازطرفی ،تعداد افراد شاغ  ،ضجم کار و دردسترسباودن تجهرا ات نرا بار واکانش
پرستاران تأثرر میگذارند (رازیح و موالبخش.)6314 ،2
1. Van der Heijden, Brown Mahoney & Xu
2. Happell
3. Chung, Jung & Sohn
4. De Oliveira
5. Ganz & Toren
6. Raziq & Maulabakhsh
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درزمرنه عوام شغلی و یارجی مؤثر بر فرسودگی نر برشترین مر ان تأثررگذاری ازسوی شای

هاای

فشار کاری ،ضقوق و م ایا ،استقالل شغلی و تعارض کار -یاانواده باوده اسات .هماانطورکاه گفتاه شاد،
استرس ناشی از فشار شرایط کاری می تواند بر سالمت کارکنان و رفتارهای آنهاا تاأثرر منفای بگاذارد کاه
همرن مسئله می تواند باعث ایجاد مشکالتی در درون سازمانها و زندگی فردی پرستاران شود (آمارنااس و
هرمابرندو .)6312 ،1براساس یافتههای مطایعاه گاابرانی 6و همکااران ( ،)6312دساتم د و پااداشهاایی کاه
پرستاران دریافت می کنند ،تأثرر بس ایی بر فرسودگی شغلی آنها میگاذارد .ازطرفای ،بعضای از پرساتاران
عدم استقالل شغلی را به رفتارهای انحرافی ناشی از شغ نستت میدهند که تمای آنها به تارک ساازمان و
همچنرن بروز فرسودگی شغلی را اف ایش میدهد (ماراسی ،کاک

و بنت.)6312 ،6

درزمرنه پرامدهای ناشی از فرسودگی شغلی نر میتوان گفت کاه باروز ایان ساندرم در بُعاد فاردی باا
شای

هایی همچون کاهش اشتراق شغلی و تهدیدی برای سالمت روضی و جسمی پرستاران همراه است.

در بُعد سازمانی ،می توان به پرامدهایی نظرار کااهش تعهاد و عملکارد ساازمانی و باروز فرهناگ ساازمانی
یشونتآمر اشاره کرد .بههمرنترتر  ،در زمرنه پرامدهای شغلی شای

هایی نظرر کاهش ر،ایت شغلی،

کرفرت مراقتت ،عمکرد کارآمد و همچنرن قید ترک شاغ برشاترین فراوانای را باهیاود ایتیاا

داده

بودند و در زمرنه عوام یارجی هم پرامدی مشاهده نشد .درواقع ،توجه به تمامی مساه مرتتط با عملکارد
شغلی کارکنان نراز به ارزیابیهای بسرار دقرقی ازساوی مادیران ساازمان هاا دارد تاا باا نظاارت صاحرح بار
چگونگی رفتار کارکنان در محرط کاری ،به بررسی شرایط آنها بپردازند (نرترگ 5و همکاران.)6312 ،
باوجوداینکه ،شناسایی شای

های مرتتط با هریک از ابعاد فرسودگی شغلی موج

داشتن دیادگاهی

جامع در این زمرنه میشود ،می تاوان گفات کاه اراهاه ایگاویی مفهاومی جاامع مایتاوان باه ساازمانهاا در
بهرنهسازی فرایندهای مدیریت منابع انسانی ،بهویژه در بحث مدیریت پرستاران ،کمک قاب تاوجهی بکناد.
برایناساس ،شک شماره ( )6که توسط نرماف ار  MAXQDA 2020طراضی شده است ،ایگوی جاامعی از
عوام تأثررگذار بر فرسودگی و همچنرن پرامدهای آن را نشان میدهد.

1. Amarnath & Himabindu
2. Gabrani
3. Marasi, Cox, & Bennett
4. Nyberg

541

فراترکیب مطالعات فرسودگی شغلی بین پرستاران (کنعانی آذری و همکاران)

شکل  .2الگوی مفهومی جامع فرسودگی شغلی در پرستاران

باتوجهبه ایگوی مفهومی اراههشده در تحقرح ضا،ر باهنظار مایرساد کاه توجاه باه جنتاههاای فاردی،
سازمانی ،شغلی و ضتی یارجی باید در دستور کار رؤسا و دست اندرکاران وابسته به ضرفاه پرساتاری قارار
گراارد ،زیاارا درصااورت توجااه نکااردن بااه ایاان عواما و بااروز فرسااودگی شااغلی در پرسااتاران ،پراماادهای
جترانناپذیری در سطح فردی ،سازمانی و شغلی رخ میدهد که و،عرت سالمت برماران و همچنرن شرایط
مراقتتهاای بهداشاتی را باهیطار مای انادازد .بارای جلاوگرری از ایان مشاکالت ،باه مادیران پرساتاری و
زیرمجموعه آنها مث سوپروای رها و سرپرستاران پرشنهاد میشود که در سطح فاردی و یاارجی ،باا ایجااد
ارتتاطات ن دیک با پرستاران و آگاهی از شرایط روضای و زنادگی آنهاا و برناماهریا ی کااری مارتتط باا
شرایط مذکور ،باعث کاهش فشارهای کاری و اف ایش ر،ایت پرستاران شوند.
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ازطرفی ،در سطح سازمانی و شغلی ،بهکارگرری راهکارهایی نظرر افا ایش تعاداد کارکناان پرساتاری،
اراهه امکانات رفاهی در فضای کاری و همچنرن ضمایت از پرستاران در کنار توجه به مساهلی مث ضقوق و
م ایای افراد باتوجهبه سطح تحیرالت و سابقه کاری و استقالل شغلی آنها مایتواناد تاأثرر چشامگرری در
کاهش فرسودگی شغلی مران پرستاران داشته باشد .استفاده از ستکهای رهتاری کارآماد و ضماایتی مثا
ستک رهتری ایالقی و ایجاد فضای آموزشی با هدف باالبردن سطح قابلرتهای پرستاران میتواند باعاث
اشتراق شغلی در آنها شده و از قید ترک شغ پرستاران جلوگرری کناد .درنهایات ،مایتاوان گفات کاه
بدون توجه به مشکالت و انتظارات پرستاران ،نمی توان انتظار باالرفتن کرفرت یدمات باایرنی در کشاور را
داشت .درآیر ،برای تحقرقات توسعهای آتای پرشانهاد مایشاود کاه از روش گرنادد تئاوری بارای انجاام
مطایعات فراترکر

در این زمرنه استفاده شده و همچنرن به تلفرح یا مقایسه ایگوی ضا،ر با مدلهای علاوم

شنایتی یا ذهنی نر پردایته شود.

511

)فراترکیب مطالعات فرسودگی شغلی بین پرستاران (کنعانی آذری و همکاران

منابع
یانواده- تأثرر تعارض کار،)1681(  ذبرحاهلل، ضسرن و کرمی، علی؛ علر اده، علی؛ محمدی مهمویی،بابایران
، دوره چهاارم، فصللنامه انتظلام اجتملاعی،ناجاا

و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی کارکناان پلار
.64-46 ،شماره چهارم

 بررسای رابطاه روانشانایتی و،)1683(  پروانه، علی و عالیی، تورج؛ قهرمانزاده، منیور؛ هاشمی،بررامی
 فصلنامه تحقیقلات و عللوم،

هوش هرجانی با فرسودگی شغلی در پرستاران برمارستانهای دویتی تتریا
.151-152 : شماره نهم، دوره دوم،رفتاری

. نشر جامعهنگر: تهران، چاپ اول، روشهای پیشرفته آماری و کاربردهای آن،)1685(  ابوایفض،قودجانی
 ارزیاابی نظاام،)1686(  کتاایون، امرراشاکان و جهاانگرری،اا؛ نیارریپاور، محمدر، سرما؛ ملکی،مرزبان
 دوره، مجلله علملی دانشلگاه عللوم پزشلکی لزوین،مدیریت ایمنی برمار در بخش مراقتتهای ویژه
.52-44 : شماره پنجم،هفدهم
هاای ایمنای برماار در

 تحلرا شاای،)1686(  ابوایقاسام،اا، محماود و پورر، نیال؛ محمودی،نج پور

، فصللنامه بیمارسلتان، توصرههایی برای بهتود ایمنی برمار:برمارستانهای دانشگاه علوم پ شکی تهران
.46-21 : شماره چهارم،دوره سر دهم
Alessandri, G., Consiglio, C., Luthans, F., & Borgogni, L. (2018). Testing a dynamic model
of the impact of psychological capital on work engagement and job performance.
Career Development International, 23(1), 33-47.
Alharbi, J., Wilson, R., Woods, C., & Usher, K. (2016). The factors influencing burnout
and job satisfaction among critical care nurses: a study of Saudi critical care
nurses. Journal of nursing management, 24(6), 708-717.
Amarnath, B., & Himabindu, N. (2016). A comparison of stress management levels in three
coroperate hospitals at Hyderabad. Splint International Journal of Professionals,
3(1), 48-59.
Atkins, S., Lewin, S., Smith, H., Engel, M., Fretheim, A., & Volmink, J. (2008).
Conducting a meta-ethnography of qualitative literature: lessons learnt. BMC medical
research methodology, 8(1), 21.
Baban, E. G. (2015). Management and leadership-features in the contemporary context.
Manager, 22, 101-109.
Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content
analysis. NursingPlus Open, 2, 8-14.
Bernal, D., Campos-Serna, J., Tobias, A., Vargas-Prada, S., Benavides, F. G., & Serra, C.
(2015). Work-related psychosocial risk factors and musculoskeletal disorders in
hospital nurses and nursing aides: a systematic review and metaanalysis. International Journal of Nursing Studies, 52(2), 635-648.
515

5211  زمستان،)26  (شماره پیاپی4  شماره، سال نهم،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

Blomme, R. J., Kodden, B., & Beasley-Suffolk, A. (2015). Leadership theories and the
concept of work engagement: Creating a conceptual framework for management
implications and research. Journal of Management & Organization, 21, 125-144.
Bruggen, A. (2015). An empirical investigation of the relationship between workload and
performance. Management Decision, 53, 2377-2389.
Campbell, R., Pound, P., Pope, C., Britten, N., Pill, R., Morgan, M., & Donovan, J. (2003).
Evaluating meta-ethnography: a synthesis of qualitative research on lay experiences of
diabetes and diabetes care. Social Science & Medicine, 56(4), 671-684.
Cañadas-de la Fuente, G. A., San Luis, C., Lozano, L. M., Vargas, C., García, I., & de la
Fuente, E. I. (2014). Evidence for factorial validity of Maslach Burnout Inventory and
burnout levels among health workers. Revista Latinoamericana de Psicología, 46(1),
44-52.
Charoensukmongkol, P., Moqbel, M., & Gutierrez-Wirsching, S. (2016). The role of coworker and supervisor support on job burnout and job satisfaction. Journal of
Advances in Management Research, 13, 4-22.
Chen, S. Y., Wu, W. C., Chang, C. S., Lin, C. T., Kung, J. Y., Weng, H. C., ... & Lee, S. I.
(2015). Organizational justice, trust, and identification and their effects on
organizational commitment in hospital nursing staff. BMC health services
research, 15(1), 363.
Chung, E. K., Jung, Y., & Sohn, Y. W. (2017). A moderated mediation model of job stress,
job satisfaction, and turnover intention for airport security screeners. Safety
Science, 98, 89-97.
Church, J. A. (2019). Was I prepared for burnout?: A qualitative study about burnout
among nurses.
Dall'Ora, C., Griffiths, P., Ball, J., Simon, M., & Aiken, L. H. (2015). Association of 12 h
shifts and nurses’ job satisfaction, burnout and intention to leave: findings from a
cross-sectional study of 12 European countries. BMJ Open, 5(9), e008331.
De Oliveira, D. R., Griep, R. H., Portela, L. F., & Rotenberg, L. (2017). Intention to leave
profession, psychosocial environment and self-rated health among registered nurses
from large hospitals in Brazil: A cross-sectional study. BMC (BioMed Central)
Health Service Research, 17(21), 17-21.
Elewa, A. H., & El Banan, S. H. A. (2019). Organizational Culture, Organizational Trust
and Workplace Bullying Among Staff Nurses at Public and Private
Hospitals. International journal of Nursing Didactics, 9(04), 10-20.
Flemming, K. (2010). The use of morphine to treat cancer-related pain: a synthesis of
quantitative and qualitative research. Journal of pain and symptom
management, 39(1), 139-154.
Franczak, K. (2012). Attachment styles and the ways of coping with stress in polish
nurses. Advances in Palliative Medicine, 11(2), 62-73.
Freitas da Costa Freire, C. M., & Machado Azevedo, R. M. (2015). Empowering and
trustful leadership: Impact on nurses' commitment. Personnel Review, 44, 702- 719.
Gabrani, A., Hoxha, A., Gabrani, J., Petrela, E., Zaimi, E., & Avdullari, E. (2016).
Perceived organizational commitment and job satisfaction among nurses in Albanian
public hospitals: A cross-sectional study. International Journal of Healthcare
Management, 9(2), 110-118.

512

)فراترکیب مطالعات فرسودگی شغلی بین پرستاران (کنعانی آذری و همکاران

Ganz, F. D., & Toren, O. (2014). Israeli nurse practice environment characteristics,
retention, and job satisfaction. Israel Journal of Health Policy Research, 3(1), 7.
George, C. (2015). Retaining professional workers: What makes them stay? Employee
Relations, 37, 102-121.
Ghosh, P., Rai, A., & Chauhan, R., Gupta, N., & Singh, A. (2015). Exploring the
moderating role of context satisfaction between job characteristics and turnover
intention of employees of Indian public sector banks. Journal of Management
Development, 34, 1019-1030.
Happell, B., Dwyer, T., Reid‐Searl, K., Burke, K. J., Caperchione, C. M., & Gaskin, C. J.
(2013). Nurses and stress: recognizing causes and seeking solutions. Journal of
Nursing Management, 21(4), 638-647.
Henderson, J. (2015). The effect of hardiness education on hardiness and burnout on
registered nurses. Nursing Economics, 33(4), 204.
Himmer, R. P. (2016). The effect of target demographics and emotional intelligence on
workplace bullying.
Hu, Q., Schaufeli, W. B., & Taris, T. W. (2016). Extending the job demands-resources
model with guanxi exchange. Journal of Managerial Psychology, 31(1), 127-140.
Isa, K. Q., Ibrahim, M. A., Abdul-Manan, H. H., Mohd-Salleh, Z. A. H., Abdul-Mumin, K.
H., & Rahman, H. A. (2019). Strategies used to cope with stress by emergency and
critical care nurses. British Journal of Nursing, 28(1), 38-42.
Jennings, B. M. (2008). Work stress and burnout among nurses: Role of the work
environment and working conditions. In Patient safety and quality: An evidence-based
handbook for nurses. Agency for Healthcare Research and Quality (US).
Jernigan, E., Beggs, J. M., & Kohut, G. F. (2016). An examination of nurses’ work
environment and organizational commitment. Journal of Organizational Culture,
Communications, and Conflict, 20(1), 112-131.
Kim, J. (2018). The contrary effects of intrinsic and extrinsic motivations on burnout and
turnover intention in the public sector. International Journal of Manpower, 39(3),
486-500.
Kim, S., Um, K., Kim, H. Y., & Kim, Y. (2016). Hospital career management systems and
their effects on the psychological state and career attitudes of nurses. Service
Business, 10, 87-112.
Kraemer, H. C. (2014). Kappa coefficient. Wiley StatsRef: Statistics Reference Online,
1-4.
Lee, H. F., Kuo, C. C., Chien, T. W., & Wang, Y. R. (2016). A meta-analysis of the effects
of coping strategies on reducing nurse burnout. Applied nursing research, 31, 100110.
Lee, Y. J., Bernstein, K., Lee, M., & Nokes, K. M. (2014). Bullying in the nursing
workplace: Applying evidence using a conceptual framework. Nursing
Economics, 32(5), 255.
Li, X., Guan, L., Chang, H., & Zhang, B. (2014). Core self-evaluation and burnout among
nurses: the mediating role of coping styles. PloS one, 9(12), e115799.
Loas, G., Baelde, O., & Verrier, A. (2015). Relationship between alexithymia and
dependent personality disorder: a dimensional analysis. Psychiatry Research, 225(3),
484-488.

512

5211  زمستان،)26  (شماره پیاپی4  شماره، سال نهم،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

Mahzoun, A. A. Divorce, marriage, death and birth in Iran [internet]. Tehran: Mehr social
news; 2014 [updated 2014 Dec 3; cited 2015 June 13].
Marasi, S., Cox, S. S., & Bennett, R. J. (2016). Job embeddedness: Is it always a good
thing? Journal of Managerial Psychology, 31, 141-153.
Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of
Psychology, 52(1), 397-422.
Mazurenko, O., Gupte, G., & Shan, G. (2015). Analyzing U.S. nurse turnover: Are nurses
leaving their jobs or the profession itself? Journal of Hospital Administration, 4(4),
48-56.
MacVane Phipps, F. (2015). Clinical governance review 20.2. Clinical Governance: An
International Journal, 20, 101-104.
Myhren, H., Ekeberg, S., & Stokland, O. (2013). Job satisfaction and burnout among
intensive care unit nurses and physicians. Critical care research and practice.
Nyberg, A. J., Pieper, J. R., & Trevor, C. O. (2016). Pay-for-performance’s effect on future
employee performance: Integrating psychological and economic principles toward a
contingency perspective. Journal of Management, 42(7), 1753-1783.
Ochoa, P. (2018). Impact of burnout on organizational outcomes, the influence of legal
demands: the case of Ecuadorian physicians. Frontiers in Psychology, 9, 662.
Portoghese, I., Galletta, M., Coppola, R. C., Finco, G., & Campagna, M. (2014). Burnout
and workload among health care workers: the moderating role of job control. Safety
and health at work, 5(3), 152-157.
Ramirez-Baena, L., Ortega-Campos, E., Gomez-Urquiza, J. L., la Fuente-Solana, D., &
Emilia, I. (2019). A multicentre study of burnout prevalence and related psychological
variables in medical area hospital nurses. Journal of Clinical Medicine, 8(1), 92.
Raziq, A., & Maulabakhsh, R. (2015). Impact of working environment on job
satisfaction. Procedia Economics and Finance, 23, 717-725.
Ring, N. A., Ritchie, K., Mandava, L., & Jepson, R. (2011). A guide to synthesising
qualitative research for researchers undertaking health technology assessments
and systematic reviews.
Ring, N., Jepson, R., & Ritchie, K. (2011). Methods of synthesizing qualitative research
studies for health technology assessment. International Journal of Technology
Assessment in Health Care, 27(4), 384-390.
Ruff, A., & Hoffman, J. (2016). Self-Care for the Nurse Entrepreneur: Finding Time &
Balance. Beginnings (American Holistic Nurses' Association), 36(5), 8-9.
Russell, K. (2014). The perceptions of burnout, its prevention and its effect on patient care
as described by oncology nurses in the hospital setting (Doctoral dissertation, Carlow
University).
Sanda, M. A., & Cudjoe, E. (2017). Identification of Factors Predictive of Nurses’ Time
Pressure, Workload and Job Satisfaction in Ghanaian Public Hospitals.
In International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (pp. 6576). Springer, Cham.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research.
springer publishing company.

514

)فراترکیب مطالعات فرسودگی شغلی بین پرستاران (کنعانی آذری و همکاران

Schaufeli, W. B., & Maslach, C., & Marek, T. (2017). Professional burnout: Recent
developments in theory and research. Routledge: New York, NY.
Schneider, B., Ehrhart, M. G., & Macey, W. H. (2013). Organizational climate and culture.
Annual Review of Psychology, 64, 361-388.
Snavely, T. M. (2016). A brief economic analysis of the looming nursing shortage in the
United States. Nursing Economic, 34(2), 98-100.
Tejpal, P. (2015). Enhancing the job satisfaction level through dimensions of employee
engagement: An empirical study on private sector bank managers. Drishtikon: A
Management Journal, 7(1), 22-40.
Thomas, C. M., Bantz, D. L., & McIntosh, C. E. (2019). Nurse Faculty Burnout and
Strategies to Avoid it. Teaching and Learning in Nursing, 14(2), 111-116.
Trybou, J., De Pourcq, K., Paeshuyse, M., & Gemmel, P. (2014). The importance of social
exchange to nurses and nurse assistants: Impact on retention factors. Journal of
Nursing Management, 22, 563-571.
Van der Heijden, B., Brown Mahoney, C., & Xu, Y. (2019). Impact of job demands and
resources on Nurses’ burnout and occupational turnover intention towards an agemoderated mediation model for the Nursing profession. International Journal of
Environmental Research and Public Health, 16(11), 2011.
Viotti, S., Gilardi, S., Guglielmetti, C., & Converso, D. (2015). Verbal aggression from
care recipients as a risk factor among nursing staff: a study on burnout in the JD-R
model perspective. BioMed research international.
Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta‐synthesis method for qualitative research: a literature
review. Journal of Advanced Nursing, 50(2), 204-211.
Wilmot, A. (2005). Designing sampling strategies for qualitative social research: with
particular reference to the Office for National Statistics' Qualitative Respondent
Register. Survey Methodology Bulletin-Office for National Statistics, 56, 53.

511

