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 مقدمه:
ارائه مراقبت به  تیفیک ،یکار پرستار تیفیک

که در  صورتی به ،دهد میقرار  تأثیرا تحت ر ماریب

پیامدی از  عنوان بهرا  یاخیر، حجم کار پرستار های سال

. گیرند میپیشرفت در سیستم بهداشت و درمان در نظر 

 پرستاری کار حجم به مربوط مسائل دلیل همین به

(Workload)مرتبط با بیمار  پیامدهایو  یانسان یروی، ن

از  یاریبس عالقه موردموضوع به  ای ندهایفز طور به

 شده  تبدیل یو متخصصین پرستار انی، کارفرماها دولت

گروه  ترین بزرگ عنوان به یپرستار ی(. نیرو1است )

در سراسر  یدرمان یبهداشت های سیستم یکارکنان فن

 لرا تشکی یدرمان یپایه و اساس نظام بهداشت ا،یدن

 ینیروجهت مدیریت  ای برنامهو اگر طرح و  دهد می

 چکيده:
 های بخشدر  یبستر مارانيمراقبت از ب یبرا نياز مورد ینيروی کار پرستار زانيم بينی پيش یبرا :زمينه و هدف

حجم کار »حجم کار پرستاری الزم برای مراقبت باید مشخص شود. در این رابطه، روشن شدن مفهوم  مارستانی،بي
. هدف از این مطالعه کندبهداشت و درمان مشخص  ستميرا در س یپرستار ای حرفه سهم تواند می «یپرستار

 درنهایتو  یآن در پرستار کارکردهای و های ویژگی فیمفهوم حجم کار پرستاری، تعر بررسی ابعاد چندگانه
 .باشد می یاز حجم کار پرستار یمفهوم فیتعر کیارائه 

 ای مرحله هشت روش از پرستاری کار حجم مفهوم تعریفی های ویژگیبرای مشخص کردن  :یبررس روش
، Pubmed ،SCOPUSانگليسی  های داده گاهیپا یجوجست اصلح. شد استفاده( 2011) اوانت و واکر مفهوم تحليل

CINAHL  وOVID  واژه کليدبا nursing workload  یاهجهاد دانشگ یاطالعات علم یفارس های پایگاهو 
(SID)ی، پژوهشگاه علوم و فناور ( اطالعات ایرانIranDOC( و بانک اطالعات نشریات کشور )Magiran با )

 مطالعه بود. 8ورود،  یارهايبر اساس مع یزمان تیبدون محدود کلمات حجم کار پرستاری
آن مشخص شد. ابعاد شامل مقدار زمان انجام مراقبت؛  گانه پنجحجم کار پرستاری تعریف شد و ابعاد  :ها افتهی

(؛ ماريب مي)مراقبت مستق نياز مورد یمراقبت پرستار زاني(؛ میپرستار تيسطح دانش، مهارت و رفتار )صالح
در طول شيفت بودند. حجم  درمانطرح  رييپرستار به تغ ییو توانا یو عاطف ییندهای ذهنآفر ،یبدن های ليتفعا

. حجم دهند میانجام  مارياز ب یندگیاست که پرستاران به نما غيرمستقيمیشامل کارهای مستقيم و  یکار پرستار
 .باشد میای برطرف کردن نيازهای مراقبتی بيمار بر یپرستار های مهارت ایو  ینياز به خدمات پرستار عنوان بهکار 

به  تواند می( غيرمستقيمو  ميمستق طور بهپرستار ) کیمقدار زمانی است که  یحجم کار پرستار :یريگ جهينت
کل زمان  ن،یبنابرا ؛خود اختصاص دهد ای حرفهمدیریت مسائل مربوط به محل کار و توسعه  ماران،يمراقبت از ب

نياز دارند، باید در  یر پرستاريغ های فعاليتو  یپرستار های فعاليتاران برای انجام هر دو که پرست یپرستار
 توانند میمدیران پرستاری  ،یدر نظر گرفته شود. با درک حجم کار پرستار یحجم کار پرستار گيری اندازه

ادالنه حجم کار پرستاران، ع عیپرستاران انجام دهند. همچنين با توز یکار طیبهبود شرا یاقدامات مناسبی برا
 .نندرا به حداکثر برسا ها آن وری بهره

 
 .مفهوم ليشدت بيماری، تحل مار،يحجم کار، فشار کاری، پرستاری، حدت ب :کليدی یها واژه
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 شده تعیینوجود نداشته باشد، سازمان به اهداف  یانسان

 ؛(2) دیجامعه است نخواهد رس یخود که همان سالمت

 یرویو انتصاب صحیح ن کارگیری به ،یلذا طراح

هر  یبرا نیاز موردبر اساس مقدار مراقبت  یپرستار

از  یاریاست. بس برخوردار ای ویژهاز اهمیت  یماریب

از  شرفتهیپ یدر کشورها یپرستارخدمات  های سیستم

استفاده  یپرستار یروین نییتع برای مند نظامروش 

و  میمستق های مراقبتروش مقدار  نی. در اکنند می

. شود می نییتع یماریبر اساس نوع ب نیاز مورد ممستقیریغ

آن  زمراقبت ا یبرا یحجم کار پرستار بیترت نیبد

 نیاز موردستار تعداد پر درنهایتو  شده  محاسبه ماریب

 نییتع یاز اصول اساس نیبنابرا ؛(1) شود میمحاسبه 

 یمشخص کردن حجم کار پرستار ،یپرستار یروین

محاسبه حجم کار  ،دیگر  عبارت  به. باشد می نیاز مورد

و  گیرد میبیماران انجام  بندی سطحبر اساس  یپرستار

و  میمستق یمراقبت یبر اساس نیازها رانبیما بندی سطح

(. بسیاری از 3) شود میانجام  ها آن ممستقیریغ

 المللی بینشورای  ازجملهپرستاری  المللی بین های سازمان

تعداد نیروی پرستاری  تی( نیز بر اهمICN) پرستاران

کاهش عوارض  مار،یب یمنیا شیافزا منظور به یکاف

ناشی از آن  های هزینه اهشاحتمالی ناشی از مراقبت و ک

 (.4) اند کرده تأکید

 یروین صیتخص نیاز پیش یکار پرستار حجم

. روشن شدن مفهوم باشد می ماریمراقبت از ب یکار برا

در  یپرستار ای حرفه سهم تواند می «یحجم کار پرستار»

 یدر حال نیبهداشت و درمان را مشخص کند. ا ستمیس

تا  رانیدر کشور ا یپرستار یاست که برآورد نیرو

(. با 5) شود می نییعت یسنت صورت به یادیحدود ز

مشخص شد که  رانیدر کشور ا یمتون پژوهش یبررس

 یحجم کار پرستار فیبه تعر یمطالعات محدود

در  تواند میمطالعه حاضر  بیترت نی. بداند پرداخته

و به طبع آن  یمفهوم حجم کار پرستار سازی روشن

کمک  یازن مورد یپرستار یانسان یرویمشخص کردن ن

مانند کمبود و  ییها توجه به چالشبا  ن،یکند. همچن

سالمت  یازهاینامناسب منابع مالی و انسانی با ن عیتوز

جامعه که نظام سالمت کشور ایران با آن روبرو است، 

، نیاز موردتعیین حجم کار پرستاری و تعیین نیروی کار 

 (.6) باشد میمدیران پرستاری  های اولویتاز 

و  «یتارکار پرس»حرفه پرستاری، مفاهیم  در

 ،شوند میجای یکدیگر استفاده ه ب «یحجم کار پرستار»

و کاربرد مختلفی  یمعان یاین مفاهیم دارا که درحالی

 متفاوتی های شیوهبه  پرستاری کار حجم. باشند می

حاد بودن  ایو  یوابستگ ،پرستاری کار شدت ازجمله

 شده پردازی مفهوم ماریب یماریشدت ب ایوضعیت بیمار 

نسبت  عنوان به یحجم کار پرستار ،طورکلی به(. 7) است

تقاضا و یا شدت کار در برابر منابع موجود، در نظر 

به حجم  یادیتا حد ز ی. مطالعات پرستارشود میگرفته 

 تیفیحجم کاری بر پرسنل و ک تأثیر ،یکار پرستار

تاکنون  ولی(. 8) اند پرداخته ماریپیامدهای مربوط به ب

در بین مطالعات تحلیل نشده  بیخو بهابعاد این مفهوم 

 قیاین مفهوم از طر های ویژگی ییشناسا ن،یبنابرا ؛است

فاصله  نیبرطرف کردن ا یمفهوم برا لیتحل ندیفرا

نیروی  زانیم بینی پیش یکمک خواهد کرد. همچنین برا

در  یبستر مارانیمراقبت از ب یبرا نیاز مورد یپرستار

ابزار که  کیوجود  مارستان،یخاصی از ب های بخش

 رسد میحجم کار مراقبت را بسنجد، ضروری به نظر 

است.  کننده کمککه تحلیل مفهوم در توسعه این ابزار 

الزم به ذکر است که با جستجوی متون علمی  درنهایت

 صورت به ای مطالعهو پژوهشی مشخص شد که هیچ 

اری را در پرست کار حجم مفهوم تحلیلی، یا مروری

 نکرده است.کشور ایران بررسی 

  یرشته پرستار یاصل میالزم است که مفاه

شوند تا  لیکشور تحل یبوم یپرستار ستمیبر اساس س

 ؛باشند ندهیمطالعات آ یبرا یو اساس هیپا عنوان به

  یلزوم تعریف جامع مفهوم حجم کار پرستار نیبنابرا

 ،یپرستار نیمحققاستفاده  یدر زمینه پرستاری کشور برا

 یصنف های نظام نیمسئول نیو همچن ینیپرستاران بال

عملکرد و کار  زانیم سازی واضح منظور به یپرستار

 طرح تحول سالمت و طرح  ستمیدر س یپرستار

 .شود میاحساس  یخدمات پرستار یگذار تعرفه
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عمیق  یتحلیل، بررس نیاز ا یاصل هدف

 کیبه  دنیرس یبرا یحجم کار پرستار یواقع عتیطب

ارتباط  «یحجم کار پرستار» جامع از مفهوم فیتعر

 میمفاه ن،ی. عالوه بر اباشد میمشابه  میآن با مفاه

 یحجم کار پرستار پردازی مفهوم منظور بهمرتبط 

 فیتوص ها آن مابین فیترکیب شدند تا روابط متقابل 

 یمفهوم فیتعر کیمطالعه،  نیدر ا درنهایتشوند. 

ارائه شد که کاربرد  «یحجم کار پرستار» یبرا

به  نیکند و همچن تر عملیمطالعه را  نیا های فتهیا

حجم کار  یریگ محققان در توسعه ابزار اندازه

 کمک خواهد کرد. یپرستار

 
 :بررسی روش

مطالعه مروری است که در  کی یبررس نیا

برای  2011آن از روش تحلیل مفهوم واکر و اوانت 

بررسی ابعاد چندگانه مفهوم حجم کار پرستاری 

 پرستاری، ای حرفهاز ملزومات استقالل  کیی عنوان به

 برای همچنین ایران، سالمت تحول طرح در        مخصوصا 

 استفاده پرستاری کار حجم های ویژگی کردن روشن

از  یکیواکـــر و اوانت  کردی. رو(9) اســـت شده 

و تکامل مفهوم است که  پردازی  مفهوم های روش

ر این رویکرد، . دانجامد میبه توســـعه تئوری     تا ینها

 کیبه  دنیرس یمفهوم برا کی وتحلیل تجزیه ندیفرا

 وتحلیل تجزیه روند. گیرد میدرک بهتر صورت 

هدف  نییمفهوم؛ تع کیمفهوم شامل انتخاب 

( از فیموارد استفاده )تعار ییشناسا ؛وتحلیل تجزیه

مفهوم  کننده تعریف های ویژگی نییمفهوم؛ تع

(Defining attributes؛ شناسا)مدل الگویی  کی یی

(Model case؛ شناسا)و  یموارد مرتبط، مرز یی

مفهوم؛  یامدهاپی و هاپیش آیند ییمتضاد؛ شناسا

 (.9) باشد می یارجاعات )نمود( تجرب فیتعر

 یروش اصل عنوان بهآنالین  های داده گاهیپا

داده  های پایگاهجستجو مرور متون استفاده شد. 

و  Pubmed، SCOPUS، CINAHLانگلیسی شامل 

OVID  کلیدواژهبا nursing workload  جستجو

تحت جستجو  یفارس یاطالعات های پایگاهشدند. 

  یجهاد دانشگاه یشامل پایگاه اطالعات علم

(SIDپژوه ،)اطالعات ایران  یعلوم و فناور شگاه 

(Iran DOC و بانک اطالعات نشریات کشور )

(Magiran بود. این )حجم »م مفاهی نظر از ها پایگاه

 «کار یا شدت یا فشار یا بار و پرستار»، «یکار پرستار

منابع بدون  های واژه کلیددر عنوان، خالصه و 

جستجو شدند. مقاالت و منابع  یزمان تیمحدود

نویسنده، سال، عنوان ذخیره  صورت بهشده  یابیباز

شدند تا از تکراری نبودن مقاله یا منبع اطمینان حاصل 

مقاالت مرور شده و مقاالت شود. فهرست منابع 

دستی  صورت بهشاخص در مورد حجم کار پرستاری 

بررسی شدند تا اینکه اطمینان حاصل شود که مقاالتی 

جستجو  یدر جستجوی الکترونیک        احتماال که 

 نیز بازیابی شوند. ،اند نشده

ورود مقاالت برای تحلیل شامل  معیارهای

باشد؛  شده  نوشتهمطالعه در مورد حجم کار پرستاری 

 ایباشد و  یاز حجم کار پرستار فیتعر کی یحاو

کرده  فیتوص طورکلی بهرا  یحجم کار پرستار

بحث  یمفهوم حجم کار پرستار خیباشد؛ در مورد تار

را  مدهاو پیا یحجم کار پرستار نیکرده باشد؛ رابطه ب

مشخص کرده باشد؛ زبان مقاالت فارسی یا انگلیسی 

 ایو  یمفهوم حجم کار پرستار لیتحل های یافتهباشد؛ 

مرتبط را گزارش کرده باشد. مطالعاتی که  میمفاه

را  غیر پرستارانداشتند، حجم کار  یماریتمرکز بر ب

تمرکز تحلیل مفهوم بر توسعه  ایو  بررسی کرده بودند

 باشد، از مطالعه خارج شدند. وری بهرهو  وریافن

 افتی هیاول یمنبع در جستجو 171 درمجموع

منبع  43منبع بعد از بررسی عنوان حذف شدند.  92 شد.

 نیخالصه منبع از مرور خارج شدند. عناو یبعد از بررس

 نییتع یمستقل برا طور بهمقاله توسط دو نفر  36

مقاله کنار  28معیارهای ورود و خروج بررسی شدند و 

از  یدست یدر جستجو یمنبع جدید چیگذاشته شد. ه

 یمنبع برای بررس 8، مجموعدرنشد.  دایمنابع پ ستیل
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کامل وارد این مطالعه شدند. تمام مواد مطالعاتی که در 

 غیرمستقیمو یا  میمستق طور به ،این مطالعه وارد شدند

آن بودند.  فیو تعر یزه حجم کار پرستارحو به مربوط

 شده  یابیبا توجه به محدود بودن مطالعات باز

قرار نگرفت.  یابیمطالعات مورد ارز تیفیمطالعه(، ک 8)

نتایج جستجو و غربالگری مطالعات را  1شماره نمودار 

 .دهد مینشان 

 

 
 فلوچارت جستجوی منابع :1نمودار شماره 

 

 :ها افتهي
 شیچون افزا یلیدال به :انتخاب مفهوم لیدل

 ؛یپرستار یرویکمبود ن ؛یپرستار یروین یتقاضا برا

و  کاری اضافه شیافزا ؛یانسان یروین عیکاهش توز

 یحجم کار مارستان،یدر ب ماریکاهش طول اقامت ب

 ستمیس یمشکل بزرگ برا کیپرستاران  یباال

 تیجمع نکهیاست. با توجه به ا یبهداشت های مراقبت

 های سیستم یشدن است، تقاضا ریجهان در حال پ

است.  یافته افزایشاستخدام پرستار  یبرا یدرمان یبهداشت

 یدر دسترس برا یتارپرس یرویاست که ن حالی در نیا

 یبهداشت های سیستمرو به رشد  یازهایبرآورده ساختن ن

 یروین که هنگامیاست. واضح است که  یناکاف یدرمان

 یکه در کار باق ینکم باشد، حجم کار پرستارا یپرستار

. در طرف مقابل، با باال رفتن یابد می شیافزا مانند می

 های سیستماز  یاریبس ،یانسان یرویاستخدام ن های هزینه

موجود،  یروهایدر حال کم کردن ن یدرمان یبهداشت

کم کردن طول  ای و وقت پاره یکار یرویاستفاده از ن

 دنکم کر باهدف مارستانیدر ب ماریمدت اقامت ب

منجر به  تواند می ها اینخود هستند. همه  های هزینه

 یینها جهیفشار و حجم کار پرستار شود که نت شیافزا

 مارانیب تیمراقبت و به خطر افتادن امن تیفیآن افت ک

حجم کار  یابعاد واقع(. لذا الزم است 10) باشد می

 یبرا یپرستار گذاران سیاستمشخص شود تا  یپرستار

در  ماریب تیحفظ امن نیمراقبت و همچن تیفیباال بردن ک

مراقبت را بر  یالزم برا یپرستار یروین زانیسطح باال، م

 یاقتصاد های سیاست اساس بر نه و استانداردهااساس 

 (.4،11کنند ) نییتع یدرمان یبهداشت های سیستم

مفهوم بررسی ابعاد چندگانه  لیتحل نیا هدف

 حجم های ویژگی فیمفهوم حجم کار پرستاری، تعر

حجم کار  یکارکردها نیو همچن پرستاری کار

حجم کار  یمفهوم فیتعر درنهایتو  یپرستار

 .باشد می یپرستار

 1943حجم کار برای اولین بار در سال  هواژ

واژه حجم کار را به دو  بستر واستفاده شد. فرهنگ 

زمان  ایکرده است. اول، مقدار کار و  یصورت معن

انجام کار. دوم، مقدار کار  یبرا شده تعیین /موردنیاز

 یدوره زمان کیدر طول  نیماش کیتوسط  شده انجام

(، Swiger) گریسو فی(. بر اساس تعر12مشخص )

فرد باید انجام  کیحجم کار مقدار کاری است که 

کار و ادراک فرد از حجم کار  یمقدار واقع نیدهد. ب

 یکم عنوان بهوجود دارد. همچنین حجم کار  زیتما

)سختی  یفیک ای)مقدار کاری که باید انجام شود( و 

 (.13) شود می بندی طبقهکار( 

 را یپرستاری، حجم کار پرستار محققان

کردند. مفاهیمی  پردازی مفهومهای مختلفی  صورت به

شدت  مار،یب (Acuityمانند وخامت حال بیمار یا حدت )

(Intensityپرستار )مراقبت و شدت  یدگیچیپ ،ی

و زمان مراقبت  ماریب یوابستگ نیو همچن ماریب یماریب

 که شود می دهدر بین متون مختلف دی ماریب میمستق
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 پرستاری کار حجم به غیرمستقیم یا مستقیم طور به همگی

 و علمی متون در. (14-1،11،7،16) باشند می مربوط

حجم کار »پرستار با مفهوم « کار»ژه وا پژوهشی،

 نیگام اول در ا عنوان بهاست.  شده  ادغام «یپرستار

حجم کار »و  «یکار پرستار»مرور، مهم است که مفهوم 

       معموال  یمجزا بررسی شوند. پرستار طور به «یتارپرس

چون کار  .است شده  تعریف یعملکرد صورت به

مربوط  یبه عملکرد پرستار میمستق طور به یپرستار

 ای و کار اقدامات، ازنظر پرستاری بنابراین ؛شود می

(. 2) شود میتوسط پرستار تعریف  شده  انجام های فعالیت

تعریف خود  دیدترینانجمن پرستاران آمریکا در ج

 گونه اینو پرستاری را  تأکیدری را عملکردهای پرستا

و بهبود سالمت و  حفاظت، ارتقاء یتعریف کرد: پرستار

 ،یبهبود لیتسه ب،یو آس یماریاز ب یریشگیپ ،ها توانایی

و درمان پاسخ  صیتشخ قیکاهش درد و رنج از طر

 ،ها گروه، ها خانوادهدر مراقبت از افراد،  تیانسان و حما

 توان می(. حجم کار را 17) باشد می ها جمعیتجوامع و 

کرد.  میتقس« حجم/ بار»و « کار» ،یبه دو کلمه اصل

منظم  طور به       عمدتا است که  تیفعال ایشغل  کی« کار»

« حجم/ بار»؛ شود میبه دست آوردن پول انجام  منظور به

توسط  زمان یکدر  تواند میمقداری از چیزی است که 

جم کار را مشخص، انجام شود. بنابراین ح لهیسو کی

دوره زمانی  کیدر  شده  انجاممقدار کار  عنوان به توان می

کار  حجم ،ی(. در حرفه پرستار12کرد ) فیخاص تعر

شغل الزم است  کیمقداری از عملکرد که در  عنوان به

 ی(. کار پرستار2،11است ) شده تعریفانجام شود، 

 ماریاز ب یندگیبه نما رستارانشامل کارهایی است که پ

 ماریکه به ب اداری های کاریو هم انجام  دهند میام انج

نیاز به  شیافزا عنوان به(. حجم کار 16مرتبط نیست )

 شده  توصیف یپرستار های مهارت ایو  یخدمات پرستار

برای برطرف کردن  نیاز مورداست و میزان پرستاری 

در تعریفی (. 18) دهد مینیازهای مراقبتی بیمار را نشان 

 عنوان بهرا  یحجم کار پرستار مزیو جدیگر آرتور 

 ی( کار پرستارVolume and levelحجم و سطح )

یکی از تعاریفی  Needhamکردند. به نقل از  فیتعر

به  هتوصی علمی متون در و است تر جامعکه از بقیه 

 تاستفاده از آن شده است، تعریف سازمان بهداش

( انگلستان از حجم کار Mersey) مرسی ای منطقه

 یاست که عبارت است از کل زمان پرستار یرستارپ

 کیدر طی  دیکه با کارهایی  تمامبرای انجام  نیاز مورد

 (.15دوره زمانی مشخص انجام شود )

هستند که به  یهای ویژگی ف،یتعر های ویژگی

 نقل به. دهند می حیرا توض نظر موردنحو، مفهوم  نیبهتر

فهوم بارها و م کیدر  ،ها ویژگی نای اوانت و واکر از

بارها تکرار شده است و به محققان در افتراق مفهوم 

. هر مفهوم کند میمشابه کمک  میاز مفاه نظر مورد

 ازی، نحال باایناست؛  فییک ویژگی تعریاز  شیشامل ب

 فیتوص منظور به یژگیشود که کدام و نییاست که تع

 رهایییتعریف شامل تمام متغ نای. است تر مناسبمفهوم 

بر  میپیامدها و تصدیق مفاه نییکه محققان برای تعاست 

 (.9) کنند میتمرکز  ها آن

حجم کار پرستاری به انجام امورات  واحد

 ،ها روش تعداد شامل و شود میمرتبط با بیماران مربوط 

 موارد این امثال و تزریقات بیماران، ویزیت ،ها آزمون

است که  فن کیحجم کار  گیری اندازه(. 3) شود می

 یابیسطح منابع الزم را ارز نیعملکرد شغل و همچن

حدت  ایو  صیفراتر از تشخ فناین  ن،یبنابرا ؛کند می

 یبرا نیاز مورد های ساعتتعداد  یو به بررس رود می ماریب

 ؛پردازد میخاص  تیجمع کیمراقبتی  یازهایرفع ن

 طورمعمول بهحجم کار  گیری اندازه های سیستم ن،بنابرای

بیماران، میزان ساعت مراقبت از  یشمارسر های داده

 های فعالیت( و ماریبیمار وخامت حال بیمار )حدت ب

زمان کار  یرگی اندازه(. 3) گیرد میرا اندازه  ماریب

عملکرد  یریگ و نمونه میپرستاران توسط مشاهده مستق

. باشد میروش مرسومی برای بررسی حجم کار  ها آن

مراقبت  صورت هب تیعملکردها در چهار دسته فعال

مربوط به بخش و  تیفعال م،یرمستقیمراقبت غ م،یمستق

و  Duffield (.19شده است ) یبند میتقس یت شخصیفعال

حجم کار پرستاری  گیری اندازهکه  ندبیان کردهمکاران 

مالحظه تغییر و تحول  ماران،یب یها ویژگیشامل بررسی 
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 ماریشدت ب در نظر گرفتن حدت/ نیو همچن مارانیب

برای مراقبت از بیمار بر اساس  نیاز مورد زمان  مدت)

 (.20) باشد میشدت بیماری( 

 یها ویژگی ،الذکر فوق موارد بندی جمع با

قرار  یژگیدر پنج و یمفهوم حجم کار پرستار فیتعر

: )الف( مقدار زمانی که صرف انجام تمام گیرند می

 عنوان بهشده است. این زمان  یپرستار های مراقبت

 تعداد ،مثال  عنوان به. شود مینیز شناخته  ماریبحدت 

)ب( سطح  ؛صبح فتیش کی طول در مشخص ساعت

( که پرستاران یپرستار تیدانش، مهارت و رفتار )صالح

 یاجتماع ،یروان ،یجسم یازهایبه ن ییپاسخگو منظور به

)ج(  ؛( باید داشته باشندماریب ی)وابستگ ماریب یو معنو

 میمستق طور به( که ماریب میمستق)مراقبت  یشدت پرستار

 ماریبا ب غیر مرتبطو کارهای  شود میمربوط  ماریبه ب

را شامل  یکارهای ادار ریسا ایبخش  تیریمانند مد

و  ییندهای ذهنآفر ،یبدن های فعالیت)د( همه  ؛شود مین

نیز  اند شده  انجام یکه در طول زمان پرستار یعاطف

  های فعالیت لهازجم ،شامل حجم کار پرستاری است

 حمل کردن، حرکت دادن، هل کردن، بلند شدن، خم

حل  ،ریزی برنامهکردن،  فکرت کردن، مراقبت کردن،

طرح  رییپرستار به تغ یی)ه( توانا؛ گیری تصمیممسئله و 

مختلف با سطوح  مارانیب نیدرمان در طول شیفت ب

و  یماریب غیرمنتظرهحدت مختلف، مدیریت عوارض 

 یروش پرستار رییتغ ،یماریب شدت در ینناگها راتییتغ

 ملو مدیریت کمبود تجهیزات و لوازم بخش نیز شا

مراقبت  یدگیچیپ عنوان بهحجم کار پرستاری است که 

 است. شده  تعریفنیز 

شامل  دیمدل )الگو( با مورد :نمونه مورد مشابه

 مراقبت های بخشمفهوم باشد. پرستاران  یها ویژگیتمام 

مداوم به  طور به دبای دارند که شغلی جایگاه واسطه به ویژه

 با معمول طور به و دهند پاسخ ها خانوادهو  مارانیب یازهاین

تعامل کنند.  زندگی ومرگ  یعاطف های جنبه شدیدترین

از  یکی یکه حجم کار پرستار دهد مینشان  قاتیتحق

مراقبت در  تیفیو ک ماریب یمنای کننده تعیینعوامل مهم 

ICU ( در زیر 21است .)مورد  کینمونه،  عنوان به 

 بخش در و باشد میبیماری که دچار درد  یمدل برا

 .شود می ارائه است، شده  بستری ویژه های مراقبت

 ژهیو های مراقبتشریفی پرستار بخش  آقای

از کار       کامال بزرگ است و  یآموزش مارستانیب کی

صبح مسئول مراقبت از  فتیاست. او در ش یخود راض

است که دستگاه تهویه مصنوعی متصل هستند  ماریب دو

و در حال حاضر هر دو بیمار وضعیت همودینامیک 

 مراقبت، مسئولیت 12:00 پایداری دارند. در ساعت

 ازیدیگر نیز به آقای شریفی واگذار شد که ن مارییک ب

دارد. در همان  یبه سطح باالتری از مراقبت پرستار

. شود میبدتر  ماریب نیاول ینیبال تیزمان، وضع

 یروین یتقاضا مارستانیاطالعات ب ستمیبالفاصله، س

آقای شریفی را اعالم  ماریکمک به ب یبرا یفور

پاسخ  طیشرا نیبالفاصله به ا خش. سرپرستار بکند می

داده و با اضافه کردن یک پرستار دیگر، فشار کاری 

 .دهد میآقای شریفی را کاهش 

ی شریفی کار که در آن آقا مارستانیدر ب»

و  شود میقضاوت پرستار استفاده  اسیمق ،کند می

 یحجم کار پرستار گیری اندازهمرتبط با  های داده

 ماریمراقبت از ب دهنده ارائهاز هر پرستار  خود خودبه

 زانیم ،گیری تصمیم یبانیپشت ستمی. سشود می آوری جمع

صرف  یو زمان پرستار شده ارائه یپرستار های مراقبت

را محاسبه و  یپرستار رانیکمک به مد یراشده ب

را  یانسان یرویکرده و توزیع عادالنه ن وتحلیل تجزیه

 .«کند میتضمین 

از  آل ایدهنمونه  کی دهنده نشانمورد  نیا

از  یاریاست و شامل بس یدر پرستار «حجم کار»مفهوم 

. پرستار شریفی باشد میحجم کار  فییتعر یها ویژگی

شتی و درمانی بود و به ایشان موسسه بهدا کیشاغل 

است. عالوه  شده  دادهتعداد مشخصی بیمار اختصاص 

آقای  یپرستارحجم کار، حجم کار  های ویژگیبر 

 مارستانیو تمام پرستاران آن ب شده گیری اندازهشریفی 

 یدگیچیپرستاران، پ تیصالح مار،یبا توجه به حدت ب

  ختصاصا مارانیبه گروهی از ب یماریمراقبت و شدت ب

 .اند یافته
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نمونه مرتبط از مفهوم است،  کیمرتبط  مورد

 نظر موردمفهوم  فییتعر یها ویژگیاما شامل همه 

مورد مرتبط برای مفهوم حجم  کی ر،زی مثال در. نیست

 .است شده  ارائهکار 

اکبری پرستاری ماهر و مجرب با سطح  آقای

ی و همچنین دارا یپرستار های مهارتباالی از دانش و 

 یباالیی است. او در بخش جراح یارتباط های مهارت

 فتیدر ش «ج -م» ماریو مسئول مراقبت از ب کند میکار 

و  برد میحاد رنج  تیستیج از کوله س -عصر است. م

 یستکتومیکوله س یقرار است فردا تحت عمل جراح

قبل از  های مراقبتقرار بگیرد. پرستار اکبری قصد انجام 

 دیج دارد. پس از )ویزیت( بازد -م رمایب یعمل را برا

که او از  گوید میج به پرستار اکبری  -پزشک، بیمار م

انجام عمل جراحی منصرف شده است. او توسط 

به برداشته  یازیبستگان خود متقاعد شده است که او ن

 ازجمله، اش بیماریصفرای خود ندارد و عوارض  سهیک

تالش  . اکبریشود میزمان برطرف  گذشت بادرد، 

 ازجملهصفرای ملتهب،  سهیک یتا عوارض جد کند می

 نیو همچن صفرا سهیسوراخ شدن ک ،یصفراو تیتونیپر

ولی ؛ دهد حیج توض -عفونت و مرگ بافت را به بیمار م

از انجام عمل جراحی  فج همچنان مصمم به انصرا -م

 که مرخص شود. خواهد میاست و 

حجم کار  فییتعر یها ویژگیمورد تمام  نیا

را  ها ویژگیاز  یو فقط برخ دهد میرا نشان ن یپرستار

خود را در بخش  فهی. پرستار اکبری وظکند میفراهم 

 یانجام مراقبت قبل از عمل برا ریزی برنامهبرای  یجراح

که  ماریب میمراقبت مستق ،درنتیجهج انجام داد،  -م ماریب

 فییتعر یها ویژگیاز  یکی ،داد نجامپرستار اکبری ا

پرستار  ن،یمفهوم حجم کار پرستاری است. عالوه بر ا

 یاکبری کاربرد دانش خود را با انجام نقش آموزش

را  کرد یخوددار یاز انجام عمل جراح ماریب که وقتی

 ای لفهوماز سه  یکی ینشان داد. دانش پرستار خوبی به

 یژگیو کیو همچنین  یپرستار تیچارچوب صالح

 ن،ی. عالوه بر اباشد می یتاراز حجم کار پرس فییتعر

 کیاختصاص داده شد نیز  ماریکه به ب یزمان پرستار

ممکن  ویسنار نی، در احال باایناست.  فییتعر یژگیو

 یحجم کار پرستار فییتعر یها ویژگیاز  یاست برخ

  مدت همچنین عاطفی و فکری بدنی، های تواناییمانند 

 مستقیم وجود نداشته باشد. بتمراق زمان

 یژگیمخالف، مثالی است که در آن و ردمو

 عنوان به تواند میوجود ندارد. مورد مخالف  فیتعر

 بیان ،شود میشناخته ن یمفهوم اصل عنوان بهچیزی که 

 نشان را کار حجم تواند نمی ریمورد ز ن،بنابرای ؛(9) شود

 .باشد می تعریفی های ویژگیفاقد  رازی دهد

ی با است و خانم قاسم 05:30ساعت  ناال

 یهمکارش خانم رضایی در شیفت شب بخش ارتوپد

کوچک که در حال حاضر  ییروستا مارستانیب کی

. خانم رضایی بعد از کنند میندارد، کار  یماریب چیه

یک خواب شبانه آرام، قصد مطالعه کتاب روانشناسی 

 ذهن را دارد.

از  یک هیچمثال  نیاست که در ا واضح

جود ندارد. خانم تعریفی حجم کار و ییها ویژگی

شب ندارد و  فتیدر طول ش مارییب چیقاسمی ه

 تیو صالح نشده  انجام یپرستار های فعالیت ،درنتیجه

سوابق حجم کار  وجود بااحراز نشده است.  یپرستار

 سهو موس یبهداشت های مراقبت)وجود پرستار و  یقبل

از حجم  شده  تعریف گانه پنج های ویژگیبهداشتی(، 

  اینکه وجود با و،یسنار نیاشت. در اکار وجود ند

 یبهداشت های مراقبت و پرستار) کار حجمیند آ پیش

که  یحجم کار پرستار چیموسسه( وجود دارد، ه

 طور بهحجم کار را داشته باشد،  فییتعر های ویژگی

 واضح ارائه نشده است.

هر مفهوم  یامدهاپی وها پیش آیند ییشناسا

که مفهوم در آن  یاجتماع های زمینهما را به  تواند می

 یها ویژگی فیهدایت کند و به تعر ،شود میاستفاده 

و  طی، شراها فعالیت شامل ها پیش آیندآن کمک کند. 

(. 9) افتد میحوادثی هستند که قبل از مفهوم اتفاق  ای

 شود میبه حجم کار  منجرکه  هاولی هاپیش آیند

 به نیازمند ماریمشخص شد: )الف( ب رزی صورت به

دانش،  ی)ب( پرستار دارا ؛یپرستار های مراقبت
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 های مراقبتخاص؛ )ج( موسسه  های مهارتو  یستگیشا

 .شود میارائه  یکه در آن خدمات پرستار یبهداشت

هستند که ممکن  جیینتا ایحوادث  پیامدها،

از مفهوم رخ  جهینت کی عنوان به ایاست بعد از مفهوم 

 هاپیش آیندا ب یدهند. پیامدهای حجم کار پرستار

و سازمان  مارانیب پرستاران، است ممکن و اند متناسب

 ن،یبنابرا ؛بگذارد تأثیردرمانی را تحت  -بهداشتی

به سه دسته  یارحجم کار پرست یپیامدهای احتمال

 میپرستاران و سازمان خدمات سالمت تقس ،مارانیب

 .شوند می

مفهوم حجم کار  وتحلیل تجزیهمرحله  نیآخر

 های ویژگی یبرا ینمودهای تجرب ییناساش ،یپرستار

 چگونه که دهد مینشان  یاست. نمود تجرب فییتعر

 تواند می فیو تا چه حد تعر شود می گیری اندازه مفهوم

 با(. 9باشد ) دمفی آن یابی مفهوم و اعتبار گیری اندازهدر 

 یحجم کار پرستار یمطالعات مختلفی که بر رو وجود

 گیری اندازهاست، ابزار  شده  انجامدر سه دهه گذشته 

وجود  یجهانی برای حجم کار پرستار شده  پذیرفته

 نیاز  پیش یحجم کار پرستار گیری اندازه(. 22ندارد )

ارائه  منظور به یپرستار کاف یانسان یروین صیتشخ

 عتیطب متأسفانهباال است.  تیفیک و با منیمراقبت ا

 های فعالیت از کیهر  گیری اندازه ،یکار پرستار ینامرئ

 گیری اندازه منظور به(. 20) کند میرا دشوار  یپرستار

در درجه اول نیاز است که کار  ،یحجم کار پرستار

. بر طبق میکن فیعملیاتی تعر صورت بهرا  یپرستار

: شود میزیر تعریف  صورت بههندرسون، پرستاری 

کمک به  یپرستار برا فرد منحصربه دعملکر پرستاری

مرتبط با  های فعالیتیا سالم، در انجام افراد؛ بیمار 

مرگ آرام( است که  کیبه  ای)و  ها آنسالمتی و بهبود 

خود فرد اگر قدرت، اراده و یا دانش الزم را داشت، آن 

 بنابراین(. 17) داد می انجام کمک بدون را ها فعالیت

که هم پرستار به  استشامل کاری  پرستاری کار

 رغی کارهای هم و دهد یمانجام  ماریاز ب یندگینما

 .شود می ماربی با مرتبط

 :بحث
با  رانیهستند که مد یمنابع ترین مهم یانسان منابع

به اهداف  یابیدر جهت دست توانند می ها آن کارگیری به

از  یکی عنوان به. پرستاران ندیسازمان کوشش نما

منبع انسانی در حوزه سالمت به شمار  تأثیرگذارترین

ساعته مشغول به ارائه خدمات  24 صورت بهکه  روند می

 یمختلف کار یها شیفتدر طول  مارانیبه ب یمراقبت

در کیفیت  یکار پرستار تاهمی به توجه با(. 3) باشند می

 موردمراقبت از بیمار الزم است که کار پرستاری 

 کیکار  گیری اندازه. ردیقرار گ گیری اندازهو  سنجش

 یشغل های فعالیت عیزنحوه تو لیتحل یبرا ثرومابزار 

 حجم گیری اندازه(. برای 16) آید می حساب بهکارکنان 

 مشخص آن های ویژگی و کار حجم مفهوم باید کار

 را پرستاری کار حجم مفهوم ما مطالعه، این در. شود

 مشخص را آن تعریفی های ویژگی و کردیم بررسی

حجم کار که در مطالعات  یدیکل یها ویژگی. کردیم

 . باشد میموارد  نیشامل ا ،بود شده  تفادهاسمختلف 

 ای یپرستار های مراقبتاول، مقدار زمان انجام تمام 

تعداد ساعت مشخص ارائه  دیگر  عبارت به. ماریحدت ب

 منظور به یپرستار تیتوسط پرستار. دوم، صالحمراقبت 

 یو معنو یاجتماع ،یروان ،یجسم یازهایبه ن ییپاسخگو

مقدار سطح  ،دیگر  عبارت به(. ماریب ی)وابستگ ماریب

در مواجهه با امورات  اندانش، مهارت و رفتار که پرستار

با  مارانیباید داشته باشند. ب ماریمرتبط با مراقبت از ب

 صالحیت بابه پرستاران  ازین اتیح تهدیدکننده یماریب

 طور بهکه  شده  ارائه های مراقبتدارند. سوم،  یباالتر

. ماریمانند پانسمان ب گردد برمی ماریبآن به  جهینت میمستق

 عنوان به یدر متون علم میمستق های مراقبتدسته  نیا

. چهارم، هرگونه شود میدر نظر گرفته  یشدت پرستار

که در طول زمان  یو مسائل عاطف یذهن ،یبدن تیفعال

  های فعالیت ازجمله اند شده  انجام ماریاز ب یپرستار

ن، حرکت کردن، حمل خم شدن، بلند کردن، هل داد

حل  ،ریزی برنامهکردن، مراقبت کردن، تفکر کردن، 

در  های مهارتو  ها توانایی. پنجم، گیری تصمیممسئله و 
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 شدت در یناگهان راتییو تغ یمدیریت عوارض ناگهان

 و مدیریت کمبود تجهیزات یروش پرستار رییتغ ،یماریب

 عنوان به یدر متون علم یژگیو نیو لوازم بخش. ا

است. محققان از این  شده  تعریفمراقبت  یدگیچیپ

در  جدیدتربرای ساختن ابزارهای  توانند می ها ویژگی

 .کنند استفاده کار گیری اندازهزمینه سنجش میزان کار و 

 

 :يريگ جهينت
 فیمفهوم، تعر وتحلیل  تجزیهاساس  بر

است:  ریبه شرح ز یاز حجم کار پرستار یشنهادیپ

پرستار  کیقدار زمانی است که م یحجم کار پرستار

 ماران،ی( به مراقبت از بغیرمستقیمو  میمستق طور به)

 ای حرفهمربوط به محل کار و توسعه  مسائلمدیریت 

کل زمان  ن،یبنابرا ؛دهد میاختصاص  تواند میخودش 

 یپرستار تیکه پرستاران برای انجام هر دو فعال یپرستار

ند، باید در نیاز دار یپرستار ریغ های فعالیتو 

در نظر گرفته شود.  یحجم کار پرستار گیری اندازه

 های فعالیتکنونی شامل تمام  فیتعر ،ترتیب این به

که ممکن  یپرستار ریغ های فعالیتممکن و  یپرستار

داشته باشد،  یکار پرستار یرویبر ن ای اضافهاست بار 

 صورت به توانند می یپرستار های فعالیت. باشد می

و  میمستقری(، مراقبت غی)شدت پرستار میتقمراقبت مس

 های فعالیت( باشد. در حقیقت ماریب یهر دو )وابستگ ای

 تیریمانند مد اداری های فعالیتتمام  ،پرستاری ریغ

 نارهایحضور در سم کارکنان،بخش، گذاشتن جلسات با 

 .دهد میرا پوشش  ماریبا بیماری ب غیر مرتبطو کارهای 

 

 :نيوهش در بالپژ هاي يافته کاربرد
روشن از  فیتحلیل مفهوم ما را قادر به تعر نیا

مهم از  های جنبهکرد که شامل تمام  یحجم کار پرستار

کار پرستاران نسبت به  غیرمستقیمو  میخصوصیات مستق

 نیکه با ا می. ما باور دارباشد می مارانیمراقبت از ب

 توان می ،یدرک حجم کار پرستار یجامع برا کردیرو

بهبود  یبرا استراتژی توسعه جهت در مناسبی ماتاقدا

 ها آن های مهارتپرستاران و بهبود  یکار طیشرا

به  یعادالنه برا ای شیوهحجم کار به  عیتوز نیهمچن

 .انجام داد ها آن وری بهرهحداکثر رساندن 
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Background and aims: To predict the nursing workforce needed to care for patients in hospital 

wards, the workload of nursing care should be specified. In this regards, clarifying the concept of 

"nurse workload" can expand professional contributions of nurses in the health care system. The 

aim of this study was to assess the multiple dimensions of nursing workload, define its 

characteristics and functions in nursing, and ultimately provide a conceptual definition of nursing 

workload. 

Methods: Walker and Avant (2011) eight-step method of concept analyze was used for clarifying 

the concept of "nurse workload
"
. Using “nursing” and “workload” keywords, electronic databases 

including Pubmed, SCOPUS, CINAHL, OVID, Persian Scientific Information Database (SID), 

Iranian Research Institute for Science and Technology (IranDOC) and MAGIRAN publication 

database were searched without time limit based on the inclusion criteria, and 8 studies included 

into review. 

Results: The nursing workload was defined and the five dimensions of this concept were 

determined. Workload dimensions were the amount of time, knowledge, skills and behavior 

(nursing competence); nursing intensity (direct patient care); physical activity; mental and 

emotional processes; and the ability of nurses to change the treatment plan during their shift. 

Nursing workload includes direct and indirect activities that nurses do on behalf of the patient. 

Workload was defined as the need for nursing care or nursing skilled to meet the caring needs of 

patients. 

Conclusion: Nursing workload is amount of time and care that a nurse performs (directly or 

indirectly) to patients, work setting, and professional development. Therefore, the whole time of 

nursing that nurses need to perform in both of nursing and non-nursing activities should be 

considered in the nursing workload measurement. By understanding the nursing workload, nurse 

managers can take appropriate action to improve nurses working conditions. In addition, the fair 

distribution of the nurse's workload will maximize their productivity. 

 

Keywords: Workload, Work Pressure, Nursing, Patient Acuity, Severity of Illness, Concept 

analysis. 


