
 

ارمسال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه   59 1931بهار /1   / شمارهچه

 استان کرمان یهامارستانیبا حجم خدمات ارائه شده در ب یانسان یرویتناسب ن یابیارز 
 

 3یلیاسماع ری، محمدرضا ام1یابی، عباس کام2ی، نوذر نخع*1جعفرزاده نیری، ش1پناه زدانی میمر

 
 7/21/69 :دریافت مقاله              21/3/67 :شدهصالح دریافت مقاله ا             21/3/67 :ش مقالهپذیر 

 
  چکیده

 

هرا بره شرمار و سررعت اراهره    نهیخدمات سالمت، هز تیکم ت،یفیبر ک رگذاریثأاز عوامل عمده ت یانسان یروین عیو توز بیترک :مقدمه

د. مطالعه حاضر برا باشینامتناسب  نا  م عیبحث توز ،یانسان یرویدر مورد ن یبهداشت یهاستمیمشکالت س نیتراز مهم یکیامروزه  .دی یم
 کرما  انجام شد. یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یهامارستا یبا حجم خدمات اراهه شده در ب یانسان یرویتناسب ن یابیهدف ارز

مامرا،  ،یکرادر پرسرتار یشرلل یهرارده یبه بررس 2361در سال  یمقطع صورتبهبود که  یفیپژوهش حاضر از نوع توص :بررسی روش

گررا و نسر ت استا  کرما  با استفاده از سه روش شاخص حجرم کرار، نمرام یر موزشیو غ ی موزش مارستا یبخش در ده ب ینشو م ماربریب
 .پرداختاشلال تخت 

را نشا  داد و بعد از    روش نس ت اشلال تخرت و در  خرر روش شراخص حجرم  ازین مورد یرویتعداد ن نیشتریگرا، بروش نمام ها:یافته

 بیضرر یو سروختگ ژهیرمراق ت و یهادر محاس ه تعداد پرستار در بخش کهیطوربههم داشت.  یمارستانیبه بخش ب یه بستگکار، که ال ت
دسرت  مرده از ه ب بیبود و در بخش اورژانس ضر شتریشاخص حجم کار ب بینس ت اشلال تخت از ضر شوزارت بهداشت در رو یشنهادیپ

 بود. شتریروش شاخص حجم کار ب

 یسرنت یهراروش نیگزیهمچو  روش شاخص حجم کار جا یانسان یرویبر ورد ن نینو یهاشود نمامیم شنهادیپ :یریگهجیو نت بحث

 .ردیانجام گ مارستا یب یهاتیفعال یسنجو کار یسنجزما  مارستا ،یهر ب ینس ت پرسنل به تخت برا نییبه منمور تعگردد. 
 

 یپرستار کادر ،یانسان یروین ،یر موزشیغ مارستا یب ،ی موزش مارستا یب :یدیکل واژگان

 
:با حجم خدمات ارائه شده  یانسان یرویتناسب ن یابیارز  .محمدرضا یلیاسماع ریعباس، ام یابی، کامنوذر ی، نخعنیریش ، جعفرزادهمیمر پناه زدانی ارجاع

 .59-701(: 7)4؛ 7951 محورسالمت هایمجله پژوهش. استان کرمان یهامارستانیدر ب
 

 رانیکرمان، کرمان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک عموم. 7

 رانیکرمان، کرمان، ا یعلوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشک قاتیمرکز تحق ،یاجتماع ی. استاد، گروه پزشک2

 رانیکرمان، اکرمان، گذاری و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی پزشکی، گروه مدیریت، سیاست یرساناطالعدانشیار، دانشکده مدیریت و  .9

 کرمان، مرکز بهداشت شهرستان کرمان یدانشگاه علوم پزشک ،یکرمان، بلوار جمهور ل:ئونویسنده مس *

                           Email: sh_jafarzadeh1358@yahoo.com                                  09492777559 :تلفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاله پژوهشی 
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 1931بهار / 1   / شمارهچهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه 59

                                                                                                                       و همکاران پناهزدانی میمر

 

 با حجم خدمات ارائه شده یانسان یرویاسب نتن یابیارز

 مقدمه

آن  فردمنحصشرب و نقش   یامل انسانع تیامروزه اهم

هشا نظام یو طراح و مجر کیمنبع استراتژ کی منزل ب 

ب  مراتش  بشارتر از  یگاهیجا ،یسازمان یو فراگردها

 یک  در تفکر سشازمان یی( تا جا1) است افت یگذشت  

بش  ماابش   یانسشان یرویشاز ن حیاستفاده صح شرفت ،یپ

سششازمان ثششروه هششر  نیتششرو بششزر  نیتششرارزشششمند

توجش   همواره مشورد تیحائز اهم یامسئل  صورهب 

 4(. امشروزه اسشاس توسشع  را 2) ها بوده استدولت

عامششل سششرمای ، نیششروی انسششانی، تجبیششزاه و برنامشش  

دهد کش  همشراه بشا مشدیریت بخردانش  بش  تشکیل می

از  یکشی(. 3) شودشکوفایی و رونق سازمان منجر می

 از،یششهششا در موا ششع نسششازمان ع عوامششل رشششد و توسشش

 کش یطورب دستیابی ب  نیروی انسانی متخصص است 

ها بش  عرضش  سازمان ییو رشد و شکوفا اهیادام  ح

(. با توج  ب  تنوع 4) دارد یکافی نیروی انسانی بستگ

های افشراد در یشک جامعش ، و سطوح مختلف مباره

ریزی و توزیع مناس  نیشروی انسشانی در نق  برنام 

 (.5) برخوردار است ییبار تیز اهما کشور،یک 

 نیتشراز مبشم یانسشان یرویشن زیبخ  سالمت ن در  

و در وا شع نیشروی  دیآیم حسابب ها  یمنابع و سرما

انسانی، پای  و اسشاس و  لش  نظشام سشالمت اسشت. 

 تیشفیتواند موج  کشاه  کیم یانسان یرویکمبود ن

 یاشتخدماه ببد  ئگردد. ارا مارانیخدماه ب  ب  ئارا

 یوجود منابع انسان اب ءثر، جزؤو م تیفیبا ک یو درمان

مناس  از نظشر تعشداد،  یاوهیکاردان و متعبد ک  ب  ش

 سشریداده شده باششند، م صیتخص عینوع و روش توز

(. نق  نیروی انسانی در حیطش  سشالمت 6،7) ستین

توجش   مورد  یازپ یبیکم، ودر ده  اول  رن بیست

سازمان ببداشت جبشانی  ک یطورب  رار گرفت  است 

کانون توج  خشود را در دهش   2006در گزارش سال 

( بش  نیشروی انسشانی در حشوزه 2015تا  2006) اخیر

سالمت معطوف کشرده اسشت و بشر اسشاس گشزارش 

از  یکششی، 2000ببداشششت در سششال   یسششازمان جبششان

 ،یانسشان یرویشمشکاله کشورها در مورد ن نیترمبم

(. 9،8) باششدیم یانسان یروی  ننامتناس عیبحث توز

ترین مبم عنوانب ها مشکاله بیمارستان راکا نیهمچن

هشای کننشده خشدماه درمشانی در نظشامنبادهای ارائش 

سالمت، ناشی از کمبود نیشروی انسشانی و یشا توزیشع 

 (. 10) باشدنامناس  آن می

در حشوزه  یانسشان یرویمناس  ن عیعدم توز چال   

 توسششع درحال یهششاکشششورسششالمت تنبششا مخششتص 

نامتناسش   عیکشور کانادا با توز ک یطورب  ،باشدینم

و  ءدر خصشو  اسشتخدام، ابقشا یپزشکان و مشکالت

 نیهمچن (.11) کندینرم م وپنج دستها آن ینگبدار

ششاغل  ندر تعداد پزشکا  یافزا رغمیکشور ژاپن عل

 دبشریمشها رنج نامناس  آن عیها، از توزمارستانیدر ب

(12  .) 

های مناس  نیروی انسانی و شناسایی هزین  چیدمان  

هششای بیمارسششتانی را بشش  میششزان غیرضششروری، هزینشش 

دهد و از سشویی بش  کشارایی و کاه  می یتوجب ابل

(. 13) کنشدهای بیمارستانی کمک میاثربخشی مرا بت

 یهشابخش  نیبش یانسشان یرویمتناس  ن عیعدم توز

و  ارن ششاخص حجشم کشمختلف بدون در نظر گشرفت

از مششکاله مطشرح در  یکشیزمان کشار در دسشترس 

 تیششتقو کشش ییازآنجششاباشششد و یهششا مششمارسششتانیب

کشار،  یرویشن تیریمرتبط با مشد یسازمان یکارکردها

بخش  در بخش  سشالمت اساس انجام اصالحاه اثر

مطالعشاه  یانسان یروین عیدر خصو  توز باشد،یم

 همختلشف صشور یاکردهیمختلف و با استفاده از رو

و  یمطالعشش  اکبششر جی(. نتششا2،9،14،15) گرفتشش  اسششت

  کیشدر  1396در سال  یمقطع صورهب ک   همکاران
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 51  1931بهار / 1   / شماره  چهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 

                                                                                                                       و همکاران پناه زدانی میمر
 با حجم خدمات ارائه شده یانسان یرویتناسب ن یابیارز

 

تخت فعال انجام ششد نششان  95با  یعموم مارستانیب

شامل  مطالع ردمو نستاربیما ریپرستا درکا 86داد ک  

 اریشنفشر کمشک بب 42و  اریشنفر بب 16 نفر پرستار، 39

 لشغاا میانگین سساا برآن  بمطلو داتعد ک  تشششسا

 :بشود از رهاششعب فشمختل هایبخ در  سارن  تخت

 34و  رپرستانفششر  60 شامل ریپرستا پرسنل رششنف 84

بش  طشور  مارسشتانیب نیش. در ااریبب کمکو  رببیانفر 

پرستار ببره گرفت   یب  جا یاریاز خدماه بب یعیوس

روش  ینترمناس کرد ک    یتوص انیو در پا شده بود

 یمعنا  ششب نجیششسرکا ز،اشنیردمو پرسنل تعیین ایبر

 بر ثرؤم ملاعو متما ردمودر  سیستماتیک تحقیق

 (.9) ستوری اهببرو  ییراکا

 عیتوز یو همکاران ک  ب  بررس یمطالع  شباب جینتا  

پزشک متخصص و پرستار بر حس   یانسان یروین

  یو رابط  آن با تعداد تخت بر اساس ضر تیجمع

-1390 یهادر سال یدولت یهامارستانیدر ب ینیج

 بتششنس خصو  درپرداختند، نشان داد ک   1395

 نفر 10000 رششه ازای ب  پرستار انسانی نیروی

 تفکیک ب  دولتی هایتانششبیمارس در تششجمعی

 ،استان هر وسعت و مو عیت دلیل ب  هاتانششاس

 دارای استان هر پرستاران تعداد و جمعیت پراکندگی

 نیشتریب دارای تبران تانششاساست.  متفاوتی توزیع

 پرستاران طرفی از و است هااستان میان در جمعیت

 نیز ر م بارترین از تانششاس این در مطالع  مورد

 جمعیت ب  تارششپرس بتششنس اما ؛است برخوردار

 استان و دهدنمی تششدس ب  را نتیج  این نظرمورد

 یتمام ب  پرستار نسبت نبارتری دارای منانششس

 ب  توج  با ک مطالع  بود  مورد هایسال در جمعیت

 دارای تبران در ک  خصوصی مراکز نمودن اضاف 

  ابل تواندمی نابرابری نششای ،تندششهس نرخ بارترین

ود شب آن مبین پژوه  این جینتا نی. همچنباشد جبران

 از کشور هایاستان در فعال تخت توزیع شاخص ک 

 در البت . نیست برخوردار یکنواختی و انششیکس زیعتو

 در نسبت این است توسع درحال وریششکش ک  ایران

 با ولی ؛است بوده بببود ب  رو رششاخی سالیان طی

 ایفاصل  یافت  توسع  کشورهای در مزبور بتششنس

نشان داد  گرید یامطالع  جی(. نتا14) دارد محسوس

 طورب سالوی ک  توزیع پزشک متخصص در یوگ

متحده آمریکا کنترل شده مؤثرتری نسبت ب  ایاره

است ک  بخ  بزرگی از این پدیده ب  دلیل دسترسی 

ها و بیم  نمایندگانبیشتر ب  کارکنان ببداشت، 

 (. 15) نبادهای دیگر بود

و  یانسشان یرویشن یزیشربرنامش  جیرا یهاروش در  

نبا بر اسشاس سازمان ت ازین مورد یانسان یروین نییتع

 نیشا کنیل؛ ردیگیو اندازه سازمان صوره م تیجمع

 یدر نظشر گشرفتن فاکتورهشا تی ابل ها عموماًکردیرو

کششور را دارا  کیشمختلشف  یهشادر بخ  ازیمورد ن

« یتیجمع یهانسبت» یهاروش زباشند. استفاده اینم

 رغمیشعل« یانسشان یرویشن نیمأجداول استاندارد ت» ای

رو  روبش یزمان خود با اشکاره جشدبودن، در  دیمف

 یانسان یروین ازحد یب نیمأها ب  تروش نیهستند. ا

منجشر  گشریدر مراکشز د رویمراکز و کاه  ن یدر برخ

 یروینگون  اشتباه در محاسب   شود. از آنجا ک  هریم

سشب  اتشالف اعتبشاراه محشدود  ازیشن مشورد یانسان

 ینسشانا یرویشن ییکشارا و یورموجود و عشدم ببشره

 یرویشبشرآورد ن یالگشو دیبا نیبنابرا ،(2) خواهد شد

هشر واحشد  یزمان رزم برا یبر مبنا ازین مورد یانسان

نفشر در  کیو حجم کار  ابل انجام توسط  زانیکار، م

حجشم گردد. روش کاربرد ششاخص نییواحد زمان تع

 و  یاز تجز از،ین مورد یانسان یروین نییکار جبت تع

 یبشردارببشره یارهشایهمشراه بشا معهشا تیفعال لیتحل

 یرویشن نیشیتع یبرا ده،شحجم کار انجام شو  یپرسنل
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 1931بهار / 1   / شمارهچهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه 51

                                                                                                                       و همکاران پناهزدانی میمر

 

 با حجم خدمات ارائه شده یانسان یرویاسب نتن یابیارز

 یبرا یروش ابزار نی. اردیگیببره م ازین مورد یانسان

اسشت  یمحل صورهب  یانسان یروین یازهاین یابیارز

 (.16) متفاوه است نیشیپ یهاک  ب  شده با روش

شود کش  یم ال مطرحؤس نیتوج  ب  مطال  فوق، ا با

در  یانسشان یرویشن یزیشرو برنامش  تیریمد تیوضع

بر  یریثأبخ  ببداشت و درمان چگون  است و چ  ت

بشا توجش  بش   یارائ  خدماه سشالمت دارد  از طرفش

و نظشر بش   هامارستانیخدماه ارائ  شده در ب تیاهم

 تیوضشع یررسشاستقرار برنام  تحول نظام سالمت، ب

ا توج  بش  ششاخص حجشم مراکز ب نیا یانسان یروین

گشرا روش نظشام نیکار و نسبت اشغال تخت و همچن

لذا مطالع  حاضشر بش   ؛رسدیب  نظر م یضرور یامر

با حجم خشدماه ارائش   یانسان یرویتناس  ن یابیارز

تحت پوشش  دانششگاه علشوم  یهامارستانیشده در ب

 کرمان پرداخت. یپزشک

 

 روش بررسی

 صششورهب و بشود  یفیپشژوه  حاضششر از نشوع توصشش

 1384تا اسشفند سشال  نیفرورد یدر بازه زمان یمقطع

در اسشتان  یآموزشش ریشو غ یآموزش مارستانیدر ده ب

در ششبر  یآموزشش مارسشتانیب 4کرمان انجام ششد. از 

 یهشابخ  ششامل بخش  16د(  ج، ب، )الف، کرمان

 یداخلش ،یسوختگ ،وییسیس ل ،  وی یس ی ل ، آ

 یجراحش ،یعمشوم یجراحش ،یو اعصاب، داخلش زمغ

 ،یو ارتوپد یاورژانس، اورولوژ و،ی یس یاعصاب، آ

نوزادان، اطفال، زنشان و بخش   وی یس یو آنوزادان 

 ششرار گرفتنشد. در ششش   یبررسش مششورد یپزششکروان

)ه(،  رجانیس یهادر شبرستان یآموزش ریغ مارستانیب

)ط( و  ری)ح(، بردسشش )ز(، شششبربابک )و(، زرنششد راور

 یجراحشش ،یداخلشش ،وییسششیسشش  بخشش 9(، ی) بافششت

اورژانششس، اطفششال، زنششان و  و،یشش یسششیآ ،یعمششوم

 ،ییماما ،یانتخاب و تناس  کادر پرستار یپزشکروان

بخ  با حجم خشدماه ارائش  ششده،  یو منش ماربریب

 یهشا شرار گرفشت. در انتخشاب بخش  یبررسش مورد

مطالع  در  مورد یشغل یهاتالش شد رده یمارستانیب

و  یآموزشش مارسشتانیدل در دو دست  بمعا یهابخ 

 .رندی رار گ مطالع  مورد یآموزش ریغ

بششود کشش  توسششط  یهششا، فرمششداده یگششردآور ابششزار  

 یششغل یهشارده فیپژوهشگران بر اساس شرح وظشا

مشششاغل،  یبخشششمطالعشش  منششتج از دفتشر اعتبششار مشورد

وزاره ببداشششت،  یپرسششنل یاسششتانداردها یراهنمششا

اطالعاه موجود در دفشاتر ثبشت  ،مارانیب یهاپرونده

 هگشرو یو با همکشار یمارستانیب یهابخ  یپرستار

 یششغل ییهشامشاغل دانشگاه و خبرگان رده یمبندس

 نیشفشرم ا نیشششده بشود. در ا یمطالعش  طراحش مورد

توج   رار گرفت: تعداد خدماه انجام  اطالعاه مورد

مطالعش ، مشورد یششغل یهشاشده در سال توسشط رده

جبت  یدسترس ابلزمان کار  ت،یرد زمان فعالاستاندا

 یهاتخت بخ  لاشغا  یو ضر یمارستانیکارکنان ب

در ابتشدا توسشط افشراد  ازینمورد یها. دادهیمارستانیب

نظر در جداول وارد شد مورد یشغل یهاشاغل در رده

پژوهششگران و  میو در مرحل  بعد بشا مششاهده مسشتق

 ییدر مرحل  نبشا دیردگ لیتکمکرنومتر با  یسنجزمان

نفر از خبرگان شامل متشرون،  30با استفاده از نظراه 

هشر بخش  در  یخشدماه پرسشتار ریمشد زر،یپرواسو

و کارشناسان مربوط  در ستاد دانششگاه بشر  مارستانیب

 رار  دییأو ت ینیموجود مورد بازب یهااساس استاندارد

 گرفت.   

 نیشدر ا ازیشن مشورد یانسشان یرویشمحاسب  ن منظورب 

 :دیاستفاده گرد ریز یهامطالع  از روش

تخت فعال عباره اسشت از  نسبت اشغال تخت: روش

 نیشاست و مفبوم ا ماریب رشیپذ یک  آماده برا یتخت
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 55  1931بهار / 1   / شماره  چهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 

                                                                                                                       و همکاران پناه زدانی میمر
 با حجم خدمات ارائه شده یانسان یرویتناسب ن یابیارز

 

 ،یانسشان یرویشن ،یوجود امکانشاه تخصصش ،یآمادگ

 باششدیمش مشاریاستفاده ب یمنابع برا ریو سا زاهیتجب

 زانیشز مسشت اا (. نسشبت اششغال تخشت عبشاره17)

 تاز تخش ینسشبت صورهب اشغال شده ک   یهاتخت

 نیدوره معش کیشب  تخت روز فعشال در  یروز اشغال

و با ضشرب  گرددیسارن ( عنوان م ای)روزان ، ماهان  

، درصد اشغال تخشت در آن دوره بش  100آن در عدد 

پژوه  درصد اششغال تخشت  نیو در ا دیآیدست م

اسان درمان دانشگاه سارن  محاسب  شده توسط کارشن

هشر  ازین مورد یرویناستفاده  رار گرفت. تعداد  مورد

بخ  بر اسشاس روش نسشبت اششغال تخشت ششامل 

بر اسشاس ) وزارتخان  یشنبادیپ  یضرب ضرحاصل

 باششدیاشغال تخت بخ ( در تعداد تخت مش  یضر

هشا درصشد مارسشتانیدر ب کش یدرصورت (. معمور17ً)

درصششد باشششد  وپنجهفتششاداشششغال تخششت حششدود 

 یپزششک یهاتیفور یرا برا  یدرصد بق وپنجستیب)

از  یورببره زانیتوان گفت ک  می( مرندیگیدر نظر م

 (.19منابع مطلوب بوده است )

 کیسشتمیروش س کیگرا روش نظام گرا:نظام روش  

 یپرسشتار یرویاست. محاسب  ن یانسان یرویبرآورد ن

اسشت کش  در  یبیگشرا بش  کمشک ضشرابا نگرش نظام

ششده  دهیهر بخ  د کیگرا ب  تفکجدول روش نظام

در هشر بخش  برابشر بشود بشا  ازین است. پرسنل مورد

بر اساس جشدول روش  یانتخاب  یضرب ضرحاصل

  نظر. رزم بش تعداد تخت بخ  مورد بدرگرا ضرنظام

 نیشمحاسشب  در ا ذکر است در رابط  با پرسنل مشورد

و  اریشششکل از پرسشتار، ببمت یروش کارکنان پرستار

در روش  یشغل یهارده ریسا یبود و برا اریکمک بب

 (.18،20نشده است ) فیتعر یبیگرا ضرنظام

روش  نیششانجششام ا یبششرا :شااا ح م اار  ااار روش

 شنبادیپ گامب گاممرحل  را  5ببداشت،  یسازمان جبان

انجشام  یاصشل یهاتیفعال ییو شناسا نیی. تعدینمایم

 ت،یزمان فعال یاستانداردها نییتع رستان،مایشده در ب

حجششم کششار  نیششیزمششان کششار در دسششترس،  تع نیششیتع

 یهاتیانجام شده و محاسب  فعال تیاستاندارد هر فعال

 (. 21) یو گروه یالعاده فردفوق

 یهشر رده ششغل فیب  شرح وظشا یاصل یهاتیفعال  

روزان   صورهب  کارکناناز  کیشود ک  هر یاطالق م

بش    یالعشاده فشردفشوق یهشاتیشدهند. فعالیم انجام

ششود کش  یاطالق مش یاو اضاف  یبانیپشت یهاتیفعال

آن است ماننشد نوششتن برنامش   ریفرد خا  درگ کی

 توسششط یاعتباربخششش یهششاپرکششردن فششرم ،کارکنششان

 یهششاتیشش. فعاللیشش ب نیششاز ا یسرپرسششتار و مششوارد

 یاضاف و ا یبانیپشت یهاتیب  فعال یالعاده گروهفوق

 ریشآن کادر بشا آن درگ کارکنان  یشود ک  کلیاطالق م

نظششاره بششر  ،یهسششتند ماننششد جلسششاه بششازآموز

 .انیدانشجو

در  ششده محاسب  ازین مورد یانسان یروین تینبا در  

  یضششرب ضششرروش برابششر اسششت بششا حاصششل نیششا

 مورد یانسان یرویدر ن یالعاده گروهفوق یهاتیفعال

 یانسشان یرویشن عالوهبش  یاصل یهاتیفعال یبرا ازین

 (.21) یالعاده فردفوق یهاتیفعال یبرا ازین مورد

 

 هایافته

بر اسشاس روش ششاخص حجشم کشار، تعشداد کشادر  

 ازین مورد اریو کمک بب اریاعم از پرستار، بب یپرستار

نفر بش   4/727، مطالع  مورد یمارستانیبخ  ب 24در 

 Intensive Care)ژهیو یهابخ  مرا بتدست آمد. 

Unit ICU: )نیششششتریب، ب یآموزشششش مارسشششتانیب 

روش را بش   نیشدر ا ازین مورد یکادر پرستار  یضر

 8/28تعشداد  وعدر مجم نیاختصا  داد. همچن خود

و  یآموزش مارستانیدو بخ  زنان در ب ینفر ماما برا
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 1931بهار / 1   / شمارهچهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه 700

                                                                                                                       و همکاران پناهزدانی میمر

 

 با حجم خدمات ارائه شده یانسان یرویاسب نتن یابیارز

نفشر  1/77بخش  و  ینفشر منشش 9/59 ،یآموزشش ریغ

مطالعش  بشر  مشورد یارستانمیبخ  ب 24 یبرا ماربریب

  یضشر نیششتریبشود. ب ازیشن روش مشورد نیاساس ا

مربشوط بش  بخش   ازیشن مشورد ماربریبخ  و ب یمنش

ب بشود.  یآموزش مارستانیمطالع  در ب اورژانس مورد

 یمنشش ،یمتشون خشارج یهماننشد بع ش ک یدرصورت

مجبور بش   یبخ  وجود نداشت  باشد و کادر پرستار

 یبشرا یباشد، کشادر پرسشتار زین یشانجام خدماه من

 نیششنفششر بششرآورد شششد. در ا 6/904فششوق  یهششابخشش 

 مشورد یپرسشتار یرویشن  یضر نیشتریب زیصوره ن

 مارستانیمطالع  در ب مورد  ICUمربوط ب  بخ   ازین

 ب بود. یآموزش

  یروش نسبت اشغال تخت با توجش  بش  ضشرا در  

کشادر نفشر  3/772وزاره ببداشت، تعشداد  یشنبادیپ

در  یبررسش بخش  مشورد 24مجمشوع  یبرا یپرستار

. دیمحاسب  گرد یآموزشریو غ یآموزش یهامارستانیب

 مشورد یپرستار یروین  یضر نیشتریروش ب نیدر ا

 یآموزشش مارسشتانی ل  ب ICUمربوط ب  بخ   ازین

روش  نیشبا توج  بش  ا ازین الف بود. تعداد ماما مورد

و  یآموزششش تانمارسششیدو بخشش  زنششان در ب یبششرا

بشر  مشارینفر، تعشداد ب 2/32 مطالع  مورد یآموزشریغ

روش  نیشمطالعش  در ا بخ  مشورد 24مجموع  یبرا

نفشر بشرآورد  27 ازیشن مشورد ینفر و تعداد منش 2/25

  ی. در روش نسششبت اشششغال تخششت، ضششردیششگرد

 1هشا در اکار بخش  یمنش یوزارتخان  برا یشنبادیپ

 مشاربریب یبشرا یبادششنیپ  یضر نیاست. همچن نفر

 بود. یکسانیها عدد بخ  یدر تمام باًیتقر

 یرده ششغل کارکنشان یگشرا تنبشا بشراروش نظام در  

اسشاس در  نیشده است و بر ا فیتعر  یپرستار ضر

 24 یبرا یکادر پرستار یروینفر ن 2/1117روش  نیا

کش  نسشبت بش  دو  دیشمطالع  برآورد گرد بخ  مورد

 ریسا یداشت و برا یفاحش اریتفاوه بس گریروش د

 یبیضشر ،مطالعش  روش مشورد نیدر ا یشغل یهارده

 وجود نداشت. س یمقا یبرا

پشژوه   نیشادام ، با توج  ب  س  روش اجرا در ا در

 کیب  تفک ازین مورد یانسان یرویمحاسب  تعداد ن یبرا

( و 1)جشدول  یآموزشش یهشامارستانیهر بخ  در ب

محاسشب  ششده  یرویشن (، تعداد2)جدول  یرآموزشیغ

  .گرفت رار  س یمورد مقا

 
 

 

 

 استفاده موردسه روش بر اساس  های آموزشیبیمارستان یهابخش ازین موردمقایسه تعداد نیروی پرستار  :1ل جدو
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 بیمارستان الف

09/71 24  قلب  9/7  924/7 7/24  7 11/0  1/71  4/7  9/99  

24/24 79 آی سی یو قلب   59/0  924/7 99 94/2  9/9  9/49  04/4  9/92  

9/25 24  وییسیس  42/7  924/7 2/40  91/7  19/7  2/42  5/2  9/95  

2/95 41  سوختگی  97/2  924/7 1/10  91/7  59/7  7/54  01/9  4/741  

7/7 20 99 داخلی مغز و اعصاب   924/7 9/21  15/0  11/0  9/21  4/7  45 

19/71 90 داخلی   95/7  924/7 9/29  11/0  11/0  4/29  4/7  42 
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 707  1931بهار / 1   / شماره  چهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 

                                                                                                                       و همکاران پناه زدانی میمر
 با حجم خدمات ارائه شده یانسان یرویتناسب ن یابیارز

 

 استفاده )ادامه( سه روش موردبر اساس  های آموزشیبیمارستان یهابخش ازین موردمقایسه تعداد نیروی پرستار  :1ل جدو

 بیمارستان ب

9/71 21  جراحی عمومی  9/7  924/7  29 59/0  11/0  9/24  19/0  4/20  

77/22 91  جراحی اعصاب  11/7  924/7  97 14/0  59/0  4/94  5/2  9/701  

11/79 5  آی سی یو  11/0  924/7  7/29  91/2  79/9  2/21  04/4  4/99  

25/45 92  اورژانس  79/2  924/7  4/91  77/2  99/7  1/92  01/9  2/51  

79  اورولوژی  17/22  25/7  924/7  4/97  07/7  11/0  9/21  4/7  4/49  

97/94 99  ارتوپدی  94/2  924/7  9/41  57/0  11/0  9/49  19/0  1/91  

 بیمارستان ج

17/49 25  ی سی یو نوزادانآ نوزادان و  57/7  924/7  5/99  20/2  44/2  1/10  5/2  7/14  

29/24 41 اطفال   1/2  924/7  5/94  14/0  11/0  4/47  5/0  9/42  

02/71 25  زنان  94/7  924/7  2/24  19/0  51/0  4/21  19/0  2/27  

 بیمارستان د

25/22 41  یپزشکروان  42/2  924/7  5/97  91/0  11/0  4/91  4/7  2/91  

 

 

 

 استفاده مورد روشسه بر اساس  غیر آموزشی یهامارستانیب یهابخش ازین موردمقایسه تعداد نیروی پرستار  :2ل جدو

 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

 مورد یرویبر اساس روش شاخص حجم کار، تعداد ن

 مشورد یمارسشتانیبخش  ب 24 یبرا یکادر پرستار ازین

وش در ر کش یدرحشالنفر محاسب  ششد  4/727 یبررس

 یششنبادینسبت اشغال تخت با توجش  بش  اسشتاندارد پ

گششرا و در روش نظششام رویششنفششر ن 3/772 وزارتخانشش 

رده . در دیشبشرآورد گرد ازیشن مورد یروینفر ن 2/1117

 ار،شجم کشص حشاخشبر اساس روش ش ییماما یلششغ

 یتانششمارسشیخ  بشدو ب یبرا ازین مورد یاماشتعداد م

با توج   ک یدرحالحاسب  شد نفر م 8/28 یبررس مورد

ب  روش نسبت اشغال تخشت بشا توجش  بش  اسشتاندارد 

 ازیشن مشورد ییماما یروینفر ن 32 وزارتخان  یشنبادیپ

وجشود  سش یجبت مقا یبیگرا ضرمبود و در روش نظا

بخ  بر اساس روش ششاخص  ینداشت. در رده منش

بخش   24 یبشرا ازیشن مشورد یرویشحجم کار تعشداد ن

 ب  شحاسششفر مشن 9/59 یششبررس وردشم یتانششارسششمیب
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( هبیمارستان  ) پزشکیروان  71 9/1  95/0  204/7  77 99/0  11/0  9/79  4/7  1/29  

ه( بیمارستان آی سی یو)  9 94/5  99/0  204/7  9/77  92/2  79/9  1/79  4/4  22 

ه( بیمارستان اورژانس)  79 01/75  95/0  204/7  1/29  91/7  99/7  1/24  01/9  7/49  

و(بیمارستان اخلی )د  1 05/9  91 204/7  9/9  59/0  11/0  9/9  14/0  2/9  

(زبیمارستان جراحی عمومی  )  97 17/71  94/7  204/7  1/22  19/0  11/0  9/21  19/0  9/22  

ح( بیمارستان یو )سیسی  9 1 97/0  204/7  5/5  99/7  19/7  9/70  5/2  4/71  

ط( بیمارستان) اطفال و نوزادان  79 95/77  99/0  204/7  9/74  57/0  51/0  9/79  5/0  4/74  

ی(  بیمارستان) زنان  71 25/70  19/0  204/7  7/79  11/0  51/0  1/79  19/0  4/72  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             7 / 14

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-254-en.html


 

 1931بهار / 1   / شمارهچهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه 702

                                                                                                                       و همکاران پناهزدانی میمر

 

 با حجم خدمات ارائه شده یانسان یرویاسب نتن یابیارز

 

در روش نسبت اشغال تخت با توج   ک یدرحال ؛دشش

 ینششفر مششنش 27، وزارتخانش  یبادشنششیب  استاندارد پ

 یگرا بشراو در روش نظام دیدمحاسب  گر از،یشن وردشم

در  رایشز؛ وجشود نداششت س یجبت مقا یبیضر یمنش

محش  در نظشر  یروش صشرفاً خشدماه پرسشتار نیا

خشدماه بش  دو نشوع  نیشا ک یطورب  شوند،یگرفت  م

(. 22، 23) شششوندیمشش میتقسشش میرمسششتقیغو  میمسششتق

و خدماه  شودیانجام م ماریب نیبر بال میخدماه مستق

همچشون آمشاده کشردن دارو،  یشامل امشور میرمستقیغ

. در رده ششودیمش یپرستار یسینوها و گزارشمشاوره

 یاساس روش شاخص حجم کار  برا بر ماربریب یشغل

 یرویشنفشر ن 1/77 یبررسش مورد یمارستانیبخ  ب 24

در روش نسشبت  کش یدرحشالنظر محاسشب  ششد  مورد

 وزارتخان  یشنبادیاشغال تخت با توج  ب  استاندارد پ

جبشت  یبیگرا ضرنفر رزم بود و در روش نظام 2/25

 وجود نداشت. س یمقا

 یانسشان یرویشبشرآورد ن توان گفت دریمجموع م در  

دو روش  نیمطالعش  بش مشورد یمارسشتانیب یهشابخش 

شششاخص حجششم کششار و روش نسششبت اشششغال تخششت، 

 یانسان یروین نیتخم ک یدرحالبود  یجزئ یهاتفاوه

 اریبسش یهاتفاوه گریگرا با دو روش ددر روش نظام

 داشت. یادیز

 یادیشمطالعاه ز یو کادر پرستار یحوزه پرستار در  

سطح کشور و جبان صوره گرفتش  اسشت کش  در در 

ببداششت  یمند ک  توسط سازمان جبشانمرور نظام کی

امشا در  ؛(24-26انجام شده ب  آنان اشاره شده اسشت )

بخش  کش  از  یو منشش ماربریهمچون ب یمشاغل ن یزم

در سطح کشور  یمارستانیحوزه ب یمیجمل  مشاغل  د

 وجود ندارد. یادیباشند، مطالعاه زیم

هشا بخ  یدر برخ یکادر پرستار یمورد رده شغل در 

 اس شر اسشب ازین وردشم یرستارشانند اورژانس، کادر پشم

 

از نسشبت ششاخص  ششتریاخص حجم کشار بشروش ش

و همکشاران  انیشمیمطالعش  عظ جیاشغال تخت بود. نتا

بخ  اورژانس بشا  ازیننشان داد ک  تعداد پرستار مورد

بششود  فششرن 56کششار، اسششتفاده از روش شششاخص حجششم 

بخ  مشغول بودنشد و  نیدر ا روینفر ن 52 ک یدرحال

بشا  کش  (25) همشراه بشود رویبا کمبود ن مارستانیب نیا

 داشت. یحاضر همخوان مطالع  ج ینت

 یها مانند آبخ  یدر مطالع  حاضر در بع  نیهمچن 

محاسشب   ازیشن مورد یکادر پرستار یو سوختگ وی یس

ال تخششت بششا توجشش  بشش  شششده بششا روش نسششبت اشششغ

از روش   یوزاره ببداشت ب یشنبادیپ یاستانداردها

 1380در سشال  یامطالع  جیشاخص حجم کار بود. نتا

و  یراز مارسشتانیدر دو ب یدر خصو  کادر پرستار

شششبر اهششواز بششا اسششتفاده از روش  )ره( ینششیامششام خم

وزاره ببداشششت نشششان داد کشش   یشششنبادیاسششتاندارد پ

از  ییهشاپرسشتار در بخش  یانسان یورین دیکمبود شد

شود و یم دهینوزادان  د وی یس یو آ وی یس یجمل  آ

در  ازیشن مشورد یکادر پرسشتار یروین  یضر نیشتریب

بود ک   وی یس یب  آ بوطروش نسبت اشغال تخت مر

و  ی(. تشوکل26) باشدیمطالع  م نیا یهاافت یمطابق با 

بت تعداد پرسشنل نس یابیب  ارز یاهمکاران در مطالع 

 یهشادر بخش  یبستر مارانیشاغل ب  تعداد ب یدرمان

 یدانشگاه علوم پزششک یآموزش یهامارستانیمختلف ب

 نیششتریکش  ب دندیرس ج ینت نیاصفبان پرداختند و ب  ا

 ویش یسش یو آ یدر بخ  سوانح سشوختگ رویتعداد ن

اسشت  ینوع خدماه تخصص لیدل  است و علت آن ب

ب  علت شده  مارانیدهند و بیئ  مها ارابخ  نیک  ا

را رزم  یاژهیشو یهشاها مرا بشتبخ  نیدر ا یماریب

بشر  یدر بخ  سوختگ زی( و مطالع  حاضر ن27) دارند

را  یششتریپرسشتار ب یرویشاساس نسبت اشغال تخت ن

  عیکاران توزشو هم یابشالع  شبشا مطشام ؛مودشبرآورد ن
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 709  1931بهار / 1   / شماره  چهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 

                                                                                                                       و همکاران پناه زدانی میمر
 با حجم خدمات ارائه شده یانسان یرویتناسب ن یابیارز

  

پزشکان متخصص، پرستاران بر اساس تخت فعشال در 

( 14) دیشنمایمش یابیرا عادرن  ارز رانیا یهامارستانیب

و  فشرینداششت. صشاد  یک  با مطالع  حاضر همخشوان

 یرویشن تیوضشع یبش  بررسش 1398در سال  همکاران

تحت پوش  دانشگاه  یهامارستانیب ازین مورد یانسان

 یضشوابط و اسشتانداردهامطابق با  المیا یعلوم پزشک

 جش ینت نیشوزاره ببداششت پرداخشت و بش  ا کارکنان

 یرویشبا کمبشود ن مطالع  مورد یهامارستانیک  ب دیرس

 زیشموجود ن یانسان یروین عیمواج  بوده و توز یانسان

 (. 29) نداشت  است یمناسب تیوضع

 مشورد یپرسشتار یرویشن نییبا عنوان تع یامطالع  در  

 یتختخشواب 100تشر از نمون  کم یهاستانماریدر ب ازین

وزاره ببداششت کش  توسشط  یبر اساس اسشتانداردها

انجام شد مشخص ششد  98و همکاران در سال  یاکبر

 ،پرسشتار 39نفر شامل  86مطالع   ک  کادر پرستار مورد

است ک  تعداد مطلشوب آن  اریکمک بب 42و  اریبب 16

 یهشاخش اشغال تخت سشارن  در ب نیانگیبر اساس م

 یپرسشتار کارکنشاننفشر  84مختلف عبشاره اسشت از 

نششان  جی. نتشااریو کمک بب اریبب 34پرستار، 60شامل 

 یرویشن یششتریبش  تعشداد ب مارسشتانیب نیدر ا دهدیم

 (.9است ) ازیپرستار ن

و همکشاران  Anandتوسط  نیدر چ یامطالع  جینتا  

 یرویشن عیشو توز یفشیک ،یکمش تیدر رابط  بشا وضشع

انجام شده است نششان  نیدر بخ  ببداشت چ ینانسا

در  خیرا هشایسالدر  گرچ ا ر،کشو نیدهد ک  در ایم

 قتفاا ساسیا اهتغییرو  هصالحاا ،سالمت زهحو

 نسانیا وینیر مدیریت سدرمی نظر ب  ماا ؛ستا دهفتاا

 یندارد. در ا یکلش یهشایمشخط ب  زنیا رکشو یندر ا

 ژهیوبشششش  نسانیا ویرنی نظراز  نامناسبی یعزتو ر،کشو

 بیشترین نظر یناز ا ک دارد  دجوو نپزشکاو  رانپرستا

 در  رچ شگ. ادوششمی هیدد تاییشسرو حیاوشندر  نقص

 

وجود  یانسان وینیر دلنامتعا یعزتو نیز یشبر حیانو

 نیپژوه  نشان داد ک  در کشور چ نیا نی. همچنرددا

 یششکاز پز ششتریب یکادر پرستار یانسان یرویکمبود ن

 (.28) شودیم دهید

در بخ   یمطالع  حاضر نشان داد ک  اگر منش جینتا  

ظشف بش  انجشام خشدماه ؤح ور نداشت  و پرسشتار م

گشردد، تعشداد کشادر  یالعاده شغلفوق صورهب  یمنش

بر اساس روش شاخص حجم کار  ازین مورد یپرستار

بش   4/727کشرده و از  دایپ  یافزا یریب  شکل چشمگ

 قشاهیتحق ی. با توجش  بش  بع شدیواهد رسنفر خ 904

 فیشتعر یخارج و داخل کشور مشخص شد ک  منشش

 یپرستار ط یمربوط  در ح فینداشت  و وظا یمشخص

 کش  یامطالعش  جی(. نتشا18،24،30) است دهیادغام گرد

ثر بشر ؤدر مشورد عوامشل مشو همکشاران  یاکبر توسط 

انجشام ششد، نششان داد کش   یساعاه مرا بت پرسشتار

 بشتاز و شت خشود را بش  مرا  یمشیتاران حشدود نپرس

درصد از و ت  30تا  25دادند و یاختصا  م میمستق

و ارتباطشاه  یو همشاهنگ یزیشربرنامش  یخود را بشرا

 یریگشد ک  جبت بببود ببره  یکنند و توصیصرف م

ماننشد نوششتن  ییتشوان کارهشایاز خدماه پرستاران م

 مشارانیب ییهنمارا ماران،یب یفبرست غذا  یچاره، تب

را بشش   لیشش ب نیشاز ا یواردو مشش مشاریو بسشتگان فششرد ب

(. ب  نظر 9) سپرد یبا مباره کمتر مانند منش یکارکنان

در بخش  و انجشام امشور  یرسد ک  با ح ور منششیم

 مشورد یپرستار یرویتعداد ن یریچشمگ طورب  یدفتر

 کند.یم دایکاه  پ ازین

غمشا  بشا دو روش ا یبا اندک ییماما یرده شغل در  

  یضرا باًیشاخص حجم کار و نسبت اشغال تخت تقر

 ب  دست آمد. یکسانی

دوست و همکاران با عنشوان ک  حق یامطالع  نیهمچن

 ع  شلف جامشمخت یهاروهگ ییایغرافشج عیوزشت یبررس
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 1931بهار / 1   / شمارهچهارم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش  -فصلنامه 704

                                                                                                                       و همکاران پناهزدانی میمر

 

 با حجم خدمات ارائه شده یانسان یرویاسب نتن یابیارز

 

 یهشاینشابرابر یکشور و بررسش یهادر استان یپزشک

 یراکندگشآن پانجام دادند ک  در  1397در سال  یاستان

مختلشف  یهشادر اسشتان ییکارشناسشان مامشا عیو توز

 نیشا عیشوزکش  ت دیششد، مششخص گرد یکشور بررس

هشا ناعادرنش  بشوده و همچنشان ها در سطح استانگروه

 ششودیدر مناطق محروم احساس م یتوجبکمبود  ابل

(31  .) 

و  مشاربریب یششغل یهامطالع  حاضر در مورد رده در  

استخراج شده با استفاده  ازین مورد یوریبخ  ن یمنش

از روش نسششبت  شششتریاز روش ششاخص حجششم کشار ب

بشا  یو همکشاران در پژوهشش یاشغال تخت بود. فراتش

 یبخ  پاتولوژ ازین مورد یانسان یرویعنوان برآورد ن

ششاخص  روشسشمنان کش  از  یدانشگاه علوم پزششک

، کارکنشان یسنجحجم کار استفاده شده بود بعد از کار

 یانسشان یرویش( بشا نیموجود )وا عش یروین س یدر مقا

 یدرحشال دندیرسش ج ینت نیمحاسب  شده ب  ا ازین مورد

مششغول  یدر بخش  پشاتولوژ رشیپشذ یروین نفر کی

بش  حجشم خشدماه محاسشب  ششده، هست، بشا توجش  

 باششدینفشر مش 8/3 ازیشن مورد رشیپذ یروین نیانگیم

در  یانسشان یروین حیصح یزیرو برنام  تیری(. مد32)

 ییند ب  بببشود کشارااتویرده بر اساس حجم کار م نیا

 .    دیکمک نما

 وزارتخانش  یشنبادیپ  یضر ک  نیا توج  ابل نکت    

 ازیشن مورد ماربریدر روش نسبت اشغال تخت جبت ب

هشر  یبش  ازا 04/0ثابت و  باًیتقر صورهب هر بخ ، 

پشژوه   نیشدر ا کش یدرحالاست  دهیتخت ارائ  گرد

روش  بشر اسشاسهر بخش   ازین مورد ماربریب  یضر

بش   16/0تشا  06/0( از یسشنجشاخص حجم کار )کشار

رسد با توج  ب  یبود ک  ب  نظر م ریهر تخت متغ یازا

آن  ازیشن وردشبشر مشمشاریب  یرشحجم کار هر بخ  ض

 اساس،  نیخواهد بود و بر ا ریمتغ یکارسنج درخ  شب

 

جم شحش دیشبا ازیشن بشر مشوردمشاریتعداد ب صیدر تخص

رده  نش یدر زم دماه آن بخ  در نظر گرفت  ششود.شخ

ششکل جبشت  نیشبش  ا یبمطالع  مششاب ماربریب یشغل

 .نشد افتی س یمقا

 یرویشن  یبود کش  ضشر نیپژوه  ا نیا گرید افت ی  

از روش شاخص حجم کشار در  آمدهدستب  ازین مورد

 یشششغل یهشارده یدر تمششام یآموزشش یهششامارسشتانیب

  ئلمسش نیبود ک  ا یرآموزشیغ یهامارستانیاز ب شتریب

هشا و دنتیشرز ان،یاز ح شور دانششجو یتواند ناشیم

 یدر رانشدها کارکنشان  شتریب  ح ور ب ازیو ن نگیاتند

و تکرار دستوراه در سطوح متفشاوه باششد.  یآموزش

از دسششت  مراکششز سششانتر  هششامارسششتانیب نیششا یاز طرفشش

(center )ازیشامر هشم  در ن نیشوند ک  ایوب ممحس 

 .ستین ریثأتیب شتریب یرویب  ن

ک  ب   یدر پژوهش زین و همکاران ابوالحالج  

 138سالمت در  یگذاراستیس لیتحلو یتجز

، ب  بررسی وضعیت نیروی دادکشور انجام  مارستانیب

 1396ر سال های کشور دانسانی شاغل در بیمارستان

ب  تخت در  رویک  سران  ن پرداخت و نشان داد

بود ک  این  04/2 ،یکلطورکشور ب  یهامارستانیب

 هرازای  ب  نفر 08/2 شیزموآ یهانستاربیمانسبت در 

 بابود.  8/1 مانیدر یهانستاربیماو در  دهبو تخت

 درکاو  پشتیبانی درکا تخت ب  نفر ن اسر ب  توج 

و  یتیمدیر ،مانیدر درکا یهانسبت همچنینو  مانیدر

در  تخت ب  نفر ضاف ا ینا ن،کنارکا کل ب  خدماتی

 یهانستاربیما ب  نسبت یآموزش یهامارستانیب

 وهگر خصو ب  ستا مانیدر درکا ب  طمربو مانیدر

 یهانستاربیما سیربردر  نی. همچنماماییو  ریپرستا

 درکا نسبت این ک  دجوو با یددگر مالحظ  شیزموآ

 کل ب ( رپرستا و ماما ،پزشکاپیر ،پزشک) پزشکی

  انیشمدر یهانتاشسراشبیمتر از شبیش صددر 7/0 نکنارکا
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 1/71  یب  ترت یو درمان یآموزش یهانستاربیمابود، 

   شب یزشکشبت گروه پشاما نس ؛دشدرص 4/70د و شدرص

از  رشششتکم شیزموآ یهانستاربیمادر  یراپزشکیپ

  شیزوشمآ یهانتاشسریماشبدر  تیرباشع ب  ؛بود انیشمدر

 ادتعد نسبتو  هستند مستقر یبیشتر یماماو  رپرستا

در  بارترو  دکترا ،متخصص ،عمومی پزشک یهاونیر

در  نی. همچنباشدمی بارتر مانیدر یهانستاربیما

 یخدمات یروهایدرصد ن 3/1 یآموزش یهامارستانیب

 یهاافت یبر  نیاست و ا یدرمان یهامارستانیاز ب شتریب

 (. 33) باشدیحاضر منطبق م مطالع 

Kumar Satish و  2005 یهششاو همکششاران در سششال

سشطح مطلشوب  یمنظشور بررسشرا بش  یامطالع  2006

در  یآموزش مارستانیب کیدر  نیاز مورد یانسان یروین

موجشود و  یانسشان یرویشهند انجام دادند و ششکاف ن

 نیشبشر اسشاس ششاخص حجشم کشار را در ا ازین مورد

کمبشود  انگریشکردنشد کش  ب لیشتحل یآموزش مارستانیب

و  یها همچون پرستاراز رده یاریدر بس یانسان یروین

در  ادیشز یفششار کشار جشادیبشود کش  باعشث ا رشیپذ

بشر اسشاس  نیمطالع  شده بشود. همچنش کارمندان مورد

در  یبشودن روش کارسشنج دیشمطالع  بشر مف نیا جینتا

سشالمت  در حشوزه یانسان یروین یهایازمندین نییتع

و همکاران  یتوکل طالع اما در م ؛(34شده است ) دیکأت

 یهشابخش  یپرسشتار موجشود در بع ش یرویتعداد ن

 یهششامارسششتانیتششر از بکششم یآموزششش یهششامارسششتانیب

منشابع  تیهمچون محشدود یلیبود ک  در یآموزشریغ

 اراهیشو عشدم وجشود اخت یآموزشش یهامارستانیدر ب

 یرویشهشا جبشت جشذب نمارستانیب نیا رانیمد یکاف

مطشرح  یششرکت ایشو  ی شرارداد ،یپرستار اعم از رسم

از  آمدهدسشتب  یهشاافتش یبشا  نیش( کش  ا27) باشدیم

 اسشبر اس نیابراشنشب ؛داشت رهیغاشاضر مشالع  حشمط

 گفت  شده ب  نظر  لیپژوه  و بنا ب  در نیا یهاافت ی

 

 یسشازن یجبت بب یآموزش یهامارستانیرسد در بیم

 یمشارانیب ک ییازآنجاببتر و  یرسانها و خدماهندیآفر

 ندشازمششیالعشالج بشوده و نصشع  یهشایمارشیب یدارا

 نیشا نیعشراجشد از مشهستن ترششی  بشوجشبت و تشرا شم

 یانسششان یرویششن دیششهسششتند، با هششامارسششتانیدسششت  از ب

در نظشر  یآموزش ریغ یهامارستانینسبت ب  ب یشتریب

 گرفت.

ره ببداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین در وزا  

هشای مختلشف بشر استاندارد نیروی انسشانی بیمارسشتان

اساس تعداد تخشت و نشوع فعالیشت بیمارسشتان انجشام 

اما باید توج  داشت ک  استفاده از یک نسخ   ؛شودمی

ها مفید نخواهد بود و ببتشر واحد برای هم  بیمارستان

خود از جمل  نوع  همقت یااست هر کدام با توج  ب  

خدماه، تخصص و نقش  معمشاری، اسشتاندارد بشومی 

خود را تعیین کنند. از آنجا ک  درصد اشغال تخشت در 

کشورمان نامطلوب است، ببتشر اسشت نیشروی انسشانی 

ها بر اساس میانگین اشغال تخشت نیاز بیمارستان مورد

بشر اسشاس  ک  صرفاً های پی  تعیین گردد تا اینسال

 جیبرآورد گردد. رزم ب  ذکر است کش  نتشا تتختعداد 

 یانسان یروین عیدهد ک  توزیمطالعاه مختلف نشان م

 دیششنماینمشش تیششتبع یکسششانی یدر کشششور مششا از الگششو

توجش   از مورد یتواند ناشیموضوع م نی( ک  ا14،35)

 نیشششیدر تع گشششریو عوامشششل د اهی شششرار دادن مقت ششش

 باشد. یانسان یروین یهایالگو

هایی ک  بتواند بشا در نظشر ن اساس، معرفی مدلای بر  

گرفتن شرایط کاری کارکنان در هر بیمارستان و شده 

های آن فرد دارد، حجم و مبارتی ک  هر یک از فعالیت

ثمر باششد و تواند مامرکاری کارکنان را تعیین کند، می

 کارکنانترین روش برای تعیین رسد مناس یب  نظر م

  شارسنجی بشت  شد، کشگف ک   بالً طورنیاز، همان مورد

 ثر  ؤوامل مشمعنای تحقیق سیستماتیک در مورد تمام ع 
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 با حجم خدمات ارائه شده یانسان یرویاسب نتن یابیارز

 

 وری است.بر کارایی و ببره

 و  یرستارشکادر پ یروهاین تیوضع ج،یتوج  ب  نتا با   

هم ب  لحشا  تعشداد  ،یبررس افراد مورد ریماماها و سا

  وزاره ببداششت فاصشل یبا اسشتانداردها  یترک هم

 تیشفیقاء کشظ و ارتششحفش منظورب وجود دارد.  یادیز

از  حیاطشالع صشح مارسشتان،یخدماه ارائش  ششده در ب

 یرویششن نیمأو تش ازیششن مشورد یپرسششتار یرویشتعشداد ن

 یبشرا  یشو اول یاسشاس، گشام اساسش نیشبر ا یپرستار

 ثر خواهد بود.ؤکارا و م یهایزیربرنام 

 

 شنهادهایپ

 یانسشان یرویشبرآورد ن نینو یهاشود نظامیم شنبادیپ

 یهاروش نیگزیهمچون روش شاخص حجم کار جا

بش  تخشت کارکنشاننسبت  نییتع منظورب گردد.  یسنت

 

 یجشششسنانشزم تان،شمارسشیر بششه یبرا یشاصشاختص 

انجشام  مارسشتانیب یهشابخ  یهاتیفعال یسنجو کار

 .ردیگ
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Abstract  

 
Background & Objectives: The combination and distribution of human resources is one of 

the major factors affecting the quality, quantity, cost, and speed of provision of health 

services. Today, one of the most important problems of human health systems is the 

inappropriate distribution of human resources. The aim of this study was to investigate the 

ratio of human resources to the amount of services provided in hospitals affiliated to Kerman 

University of Medical Sciences. 

Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted during March 2015 to 

February 2016, to review the occupational categories of nursing staff, midwife, patient carrier, 

and unit secretary in 10 teaching and non-teaching hospitals in Kerman province using three 

methods of Workload Indicators of Staffing Need (WISN), systematic approach, and bed 

occupancy rate (BOR). Data were collected using a form contains job descriptions, the 

quantity of services provided per year by the occupational categories studied, the standard of 

activity time, the work time available to the hospital staff, and bed occupancy rate in the units 

studied.. 

Results: The systematic approach showed the highest need for human resources, and then, the 

bed occupancy ratio and WISN respectively showed the highest need, which however, 

depended on the hospital unit. So that, in calculating the required number of nurses in the 

intensive care and burn units, the index proposed by the Ministry of Health in bed occupancy 

rate was higher than the WISN, and the index obtained in the emergency department, was 

higher than the WISN. 

Conclusion: It is suggested to replace traditional methods with modern human resources 

estimation systems, as WISN. Also, it is recommended to measure the time and activities of 

hospital units to determine the ratio of staff to bed for each hospital. 
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