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مقاله پژوهشي

بار کاری ناشي از اجرای وظایف در شغل پرستاری در بخشهای مختلف یک بیمارستان
*3

شیرازه ارقامی ،1کوروش کمالی ،2فائزه رادانفر
تاریخ دریافت1334/8/4 :

تاریخ پذیرش1334/8/21 :

چكیده
زمینه و هدف :بار کاری زیاد منجر به افزایش خطای انسانی ،کاهش کیفیت و ایمنی ارائه مراقب و کاهش کیفیت زندگی کاری پرستار میشود .از ای ن
رو ارزیابی بار کاری در پرستاران ،که با جان انسان سروکار دارند ،حائز اهمیت است .هدف از این مطالعه ،تعی ین می زان ب ار ک اری ناش ی از اج رای
وظایف در شغل پرستاری میباشد.
روش بررسي :این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی است که به صورت همه شماری از  412پرستار شاغل در بخشه ای مختل ف ی

از بیمارس تان

آموزشی انجام شد .پس از اخذ رضایت آگاهانه از شرکتکنندگان ،جهت گردآوری داده از پرسشنامه شاخص ب ار ک اری (NASA-TLX) NASA
استفاده شد ،که سطح مطلوب نمره آن کمتر از 05درصد است .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و آزمونهای همبستگی پیرسون و آن الیز
واریانس ی طرفه در سطح معناداری  5/50در محیط  SPSSنسخه  11استفاده شد.
یافته ها :نتایج حاکی از آن بود که در شغل پرستاری فشار ذهنی درک شده بیش از دیگر زیر مقیاسهای  NASA-TLXاست ( .)P>5/551همچنین
میانگین بار کاری درک شده بیش از 05درصد بود .بین میانگین نمره کل بار کار شاخص  NASA-TLXبا س ن ( ،)>5/551س ابقه ک ار (،)>5/551
نوبت کار ( ،)5/54و بخش ( )>5/551ارتباط معنادار یافت شد.
نتیجه گیري :با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده اجرای برنامههای مؤثر به منظور تعدیل و کاهش بار کاری در جهت ارتقاء عملکرد پرستاران الزم
خواهد بود.
کلیدواژه ها :بار کاری ،پرستاران ،بیمارستان

 .4استادیار ،پیدمیولوژیست ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان
( *.3نویسنده مسئول) دانشجوی مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان .پست الکترونی f.radanfar@gmail.com :
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 .1دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

 /44شیرازه ارقامي و همکاران

مقدمه

روش بررسي
این مطالعه توصیفی-تحلیلری ،کره بره تصرویب کمیتره اخرال
سازمان حامی رسیده اسرت ،در یکری از بیمارسرتانهای آموزشری
انجام شد و تمام  214پرستار آن (به شیوه همه شرماری) ،پرس از
اعالن کتبی رضایت آگاهانه ،در آن شرکت کردند .ابرزار گرردآوری
داده در این مطالعه پرسشنامه  NASA-TLXبرود .پرسشرنامه در
طول مردت تحقیرد در هرر سره شریفت و بررای پرسرتاران کلیره
بصشهای بیمارستان به کار گرفته شد.
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ارائه مراقبتهای درمانی به بیماران و ارتباط مناسب با آنها برر
عهده پرستاران است .از این رو ارائه خدمات پرستاری هرچه بهتر،
با کمیت و کیفیت پرستاران شاغل در بیمارستان ارتباط دارد ].[1
این در حالی است که انجمن ملی ایمنری حرفرهای آمریکرا شرلل
پرستاری را در رأس  44حرفه با شیوع باالی بیماریهرای مربروط
به فشار کاری معرفی کرده است] .[2از سوی دیگر معلوم شده برار
کاری باال در اجرای وظایف و خستگی ناشی از آن یکری از دالیرل
بروز خطاهای کارکنان مراقبت بهداشتی میباشد ].[3
بار کاری عبارت است از مقدار کار کلی که باید به وسیله فرد یرا
گروهی از افراد در بازه زمانی مشرص انجرام گیررد ] [4بره بیران
دیگر بار کاری ،اصطالحی اسرت کره بررای توصریف مقردار منراب
شناختی و جسمی که بر کاربر بررای انجرام یرظ وظیفره بره کرار
میبرد ،استفاده میشود ] .[5بار کاری ،یظ سراختار چندبعردی و
پیچیده است که تحرت تریریر نیازهرای خرارجی وظیفره ،محری ،
عوامل سازمانی ،روانی و تواناییهای اداری و شناختی میباشد ].[6
پرستاران و کادر درمانی بیمارستان از جمله افرادی هستند کره
در اجرای وظایف خود با بار کاری براال رو در رو میشروند] .[7برار
کاری تنها در وظایف جسمی و بدنی پرستاران خالصره نمیشرود،
بلکه وظایف شناختی پرستاران نیز ممکن است بصش پیچیدهای از
بار کاری کلی پرستاران باشد] .[4تحقیقات نشان میدهد بار کاری
باال باعث مراقبت کمتر از حد مطلوب برای بیمار میشود ] [3 ,8و
میتواند بر تصرمی گیری پرسرتاران و ارائهدهنردگان مراقبتهرای
بهداشتی در انتصاب و اجرای روشهای مصتلف کرار تریریر داشرته
] [14و باعث تضعیف رابطره میران بیمرار و پرسرتار شرود ] [11و
همچنین همکاری میان پرستار و پزشظ را مصدوش کند ].[12
بنا بر نظر گابا ولی ( )1334ارزیابی بار کرار در شرلل پرسرتاری
ضرورت فراوان دارد .زیرا عوامل تنشزا ،که در ایرن شرلل فرراوان
است ،میتواند بر روند مدیریت حج براالی کراری تریریر بگرذارد.
افزون بر آن حج براالی وظرایف و همرراه شردن آن برا نیازهرای
نظارتی در شلل پرستاری ممکرن اسرت باعرث کراهش شناسرایی
شرای اضطراری و پاسخ به آن شود ] .[13بنابراین ارزیابی میرزان
بار کاری پرستاران برای تضمین ارائه خردمات پرسرتاری مناسرب
ضروری و مه است ] .[7این موضوع نره تنهرا از نظرگراه سرالمت
پرستاران ،به عنوان نیروی ارزشمند در مراقبتهای درمرانی ،بلکره
از نظر سالمت بیماران ،برا توجره بره عملکررد پرسرتاران ،اهمیرت

مییابد.
روشها و ابزارهایی فراوان بره منظرور ارزیرابی و پیشبینری برار
ذهنی کار وجود دارد .از جمله مه ترین و رایجترین ایرن روشهرا
میتوان به منحنی بار کاری ( )WPیرا مقیراس ،Cooper-Harper
تکنیظ ارزیابی ذهنی یا  ،SWATروش شراخ برار شرللی ناسرا
( )NASA-TLXو روشهای پرسشنامهای اشراره کررد ].[15 ,14
در این میان  NASA-TLXابزاری پرکاربرد است ،کره بره عنروان
قوییترین ابزار چنردوجهی در دسرترس بررای ارزیرابی جنبرههای
ادراکی بار کار در نظر گرفته میشرود] .[16پرسرشنامره NASA-
 TLXاولین بار به وسیله ساندرا هارت در سال  1388در سرازمان
ملى هوافضای آمریکا جهت ارزیابى برار کرار ذهنرى در اسرتفاده از
یظ شبیهساز پرواز طراحى شد و سپس بره وسریله گرروه کرارایی
انسرانی ) (Human Performance Groupدر مرکرز تحقیقرات
 AMESناسا در مدت سه سال و انجرام بریش از  44شبیهسرازی
آزمایشگاهی توسعه داده شد .تا کنرون بریش از  554پرووهش برا
کمظ آن انجام شده است .اما به تدریج در بسیارى از مشاغل دیگر
نیز به کار گرفته شد .شاخ تحمل کاری ناسرا )(NASA-TLX
یظ ابزار ارزیابی چندبعدی در قالب پرسشنامه است که هرد آن
ارزیابی و سنجش حج و فشار ادراکی به منظور ارزیابی یرظ کرار
یا فعالیت خاص ،یظ سیست  ،کارایی و ارربصشی یظ تی یا دیگرر
جنبههای دیگر عملکرد میباشد و یظ ابزار انردازهگیرى قروى برار
کاری ذهنى مىباشد کره در شرش محرور ،برار کرارى را بره روش
ذهنى ارزیابى میکند ].[17
با توجه بره اینکره اطالعرات کرافی دربراره برار کراری در شرلل
پرستاری در ایران ،به ویوه شهرهای کوچظ ،در دسرترس نیسرت
مطالعهای طراحی شد تا برا اسرتفاده از  NASA-TLXمیرزان برار
کاری در شلل پرستاری را تعیین کرده و ابعاد آن را اولویتبنردی
کند.

بار کاري ناشي از اجراي وظایف در شغل پرستاري در بخشهاي مختلف یک بیمارستان 47/

همانگونه که پیش از ایرن بیران شرد ،در پرسشرنامه NASA-

یافته ها
در این مطالعه  214پرستار شررکت کردنرد ،کره 25/2درصرد
آنهررا مرررد و 74/8درصررد زن بودنررد .شررلل پرسررتاری در ایررن
بیمارستان در سه نوبت توزی شده بود ،به گونهای که 26/7درصد
افراد تحت بررسی پس از پایان کار در نوبت صبح44/5 ،درصرد در
نوبت عصر و 32/3درصد در نوبت شب پرسشنامه را تکمیل کردند.
میانگین سنی افراد  34/22 ±5/54سال و میانگین سرابقه کراری
آنها  6/35 ±5/32سال بود.
همانگونه که در جدول  1نشان داده شده است ،در میران زیرر
مقیاسهررای ابررزار  ،NASA-TLXمیررانگین زیررر مقیرراس ذهنرری
باالترین مقدار را کسب کرده اسرت .بره گونرهای کره برا میرانگین
( ،255/14 )±127/44تفرراوت معنرراداری بررا دیگررر زیرمقیاسهررا
( )P value>4/441دارد .و کمترین مقدار مربوط به نمره کل زیرر
مقیاس عملکرد با میانگین و انحرا معیرار (153/55 )±147/43
میباشد .طبد نتایج به دست آمده تمام زیر مقیاس های NASA-
 TLXباالتر از حد پذیرفتنی میباشند (باالتر از .)75
بررسی ارتبراط زیرر مقیاسهرای  NASAبرا سرن افرراد نشران
میدهد که همه ابعاد ،به جز دو بعد نیاز جسمی و ناکامی ،با سرن
اختال معنادار دارند (جدول  .)2به گونهای که افررادی کره سرن
آنها بیش از  44سال است ،نسبت به دیگر افراد بار ذهنی کمتری
را درک کردهاند .همچنین معلوم شرد در رده سرنی  44-34سرال
نیاز زمانی بیشتر از دو گروه دیگر بیان شده است .در زیرر مقیراس
تالش و کوشش ،گروه سنی  34-24سال نیاز به تالش بیشتری را
برای رسیدن به سطح کارایی مناسب احساس کررده و مشرابه برار
ذهنی ،گروه سنی بیش از  44سال بار کار کلی کمترری را نسربت
به دو گروه دیگر گزارش کردهاند.
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 TLXشش بعد مطرح میشود .سره بعرد آن مربروط بره نیازهرای
تحمیلشده به اپراتور هنگرام اجررای وظرایف (جسرمی ،ذهنری و
زمانی) ،و سه بعد مرتب با نتیجره ناشری از انجرام کرار (عملکررد
شصصی ،میزان تالش و سطح ناکامی و سرخوردگی) است ] .[2بره
جز محور عملکرد و کارایی که بین دو سطح خروب و برد ارزیرابى
مىشود ،دیگر محورها بین دو سطح ک و زیاد مورد ارزیرابى قررار
مىگیرند .موارد ششگانه پرسشرنامه  NASA-TLXعبارتانرد از
][18
نیاز ذهنی :بر اساس مفهوم سیسرت پرردازش اطالعرات

انسانی ارزیابی میشود.
نیاز جسمی :برای تعیرین نیراز جسرمی هنگرام اجررای

وظیفه است.
نیاز زمانی :بعد کلیدی نیاز زمانی ،میزان و نرخری اسرت

که افراد برای انجام کار خود به آن مدت زمان نیاز دارد.
میزان سعی و تالش :میزان تالش نشان میدهد که فررد

هنگام اجرای وظایف خود تا چه اندازه ناچرار اسرت سرصت ترالش
کند (جسمی و ذهنی) تا بتواند به سطح عملکرد مورد نظر دسرت
یابد.
عملکرررد (کررارایی) :در سیسررت های پیچیررده ،بررار کررار

میتواند بر عملکرد ارر بگذارد .در سیست های پیچیده اگر عملکرد
به طور قابلتوجهی کاهش یابد اغلب با اررات نامطلوب همراه است
و هد از دستیابی به بار کاری بهینه اطمینران از ایرن اسرت کره
عملکرد اپراتور حفظ شود و رابت بماند.
میزان ناکامی و سرخوردگی (سطح ناامیدی) :این معیرار

مشص میکند که انجام کار باعرث برروز چره احساسری در فررد
میشود (آزردگی ،خوشحالی ،احساس عدم امنیت ،دلسردی ،تنش
و احساس).
پرسشنامه از دو بصش تشکیل شرده اسرت .در بصرش نصسرت،
آزمودنی هر یرظ از محورهرا (ابعراد) را در مقیراس صرفر ترا 144
ارزیابی مىکند .هر مقیاس روی یظ خ 14سانتیمتری و با یرظ
عنوان (برای نمونه ،فشار زمانی) مشص شده است .رئوس مقیاس
به وسیله یظ توصیف دوقطبی (زیاد/ک ) بیان میشود ].[13
در بصش دوم ،محورها به صورت دوبهدو با یکدیگر مقایسه شده
و آزمودنی محورى را که تیریر و اهمیت بیشرترى بررای او داشرته
مشص مىکند .فرآیند ارزیابی بار ذهنی کار نیز با اسرتفاده از آن

شررامل سرره مرحلرره اسررت .در مرحلرره نصسررت تعیررین وزن بررار
) (weightingو در مرحله دوم تعیین درجه بار ) (ratingهرر یرظ
از مقیاسهای ششگانه به وسریله آزمرودنی صرورت میگیررد .در
ادامه حاصلضرب وزن و درجه ابعراد تعیرین مریشرود ] ،[24کره
میانگین نمرات زیر  54قابلقبول و نمرات باالتر از  54باال در نظرر
گرفته میشود].[21
تحلیل آماری دادههای گردآوریشده در نرمافرزار  SPSSنسرصه
 11صورت گرفت .برای تحلیل نترایج از آزمونهرای آمراری آنرالیز
واریانس یظطرفه در سطح معناداری  4/45استفاده شد.

 /44شیرازه ارقامي و همکاران
جدول  :9مقایسه میانگین نمرات در زیر مقیاسهاي ابزار NASA-TLX
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 .)4/44کرره در هررر دو مررورد زنرران گررزارش برراالتری از ناکررامی و
عملکرد (میانگین )157/13 ،153/33 :را نمودهاند.
در بررسی ارتباط ابعاد ناسا با بصشهای مصتلف به وسیله آنالیز
واریانس مشص گشت کره ارتبراط معنرادار میران فشرار زمرانی،
عملکرررد ،ناکررامی و نمررره ناسررای کلرری و بصشهررای مصتلررف
بیمارسرررتانی وجرررود دارد (بررره ترتیرررب،4/47 ،4/42 ،>4/441 :
 .)>4/441مقایسه میانگین برار کراری در بصشهرای مصتلرف در
جدول  5آورده شده است .که بر اساس نیاز زمانی به ترتیب بصش
 ،ICUعفررررونی و داخلرررری،256 ±147/35 ،264±145/76( 1
 ،)254 ±35/64بر اساس عملکرد به ترتیب بصش قلرب ،دیرالیز و
اورژانررس ( ،)171 ±133/82 ،244 ±152/54 ،211±124/32بررر
اساس ناکرامی بصرش چشر  ،جراحری و اورژنرس (،232±33/35
 ،)185±146/13 ،133 ±132/25و بررر اسرراس نمررره کلرری ناسررا
اعصرررراب ،داخلرررری ،2و ،84/38 ±3/31 ،83/36±14/62( ICU
 )84/37 ±11/24میباشد (جدول .)5
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همچنین در بررسی ارتباط زیرمقیاسها با سابقه کرار مشرص
شد که ارتباط معنادار میان بار ذهنی ،ناکامی ،عملکرد و نمره کلی
ناسا (به ترتیب با مقدار  Pبرابرر برا  4/44 ،4/42 ،4/41و کمترر از
 )4/441وجود دارد .مقایسه میانگین بار کاری بر اساس سابقه کار
در جدول  3آورده شده اسرت .کره بیشرترین نیراز ذهنری در رده
سابقه  7-1سال ( )268/11و کمترین نیراز ذهنری در رده سرابقه
شللی  25-17سال ( )131/67مشاهده شد .باالترین نمرره میرزان
عملکرد در رده سابقه کار  25-7سال ( )217/22گرزارش شرد .در
حالی که افرادی که سابقه کار  7-1سال داشتند کمتررین میرزان
عملکرد ( )141/43را گزارش نمودند .براالترین میرزان ناکرامی در
رده سابقه کرار  8لری  16سرال ( )186/58و پرایین تررین میرزان
ناکامی باز در رده سابقه کار  25-17سال ( )74/44مشراهده شرد.
باالترین نمره کل ناسا در رده سرابقه کرار  16-8سرال ( )73/51و
کمترین آن باز ه در رده  25-17سال ( )56/41مشاهده گشت.
طبد جدول  4دو زیر مقیاس عملکرد و ناکرامی و سررخوردگی
با جنس ارتباط معنادار دارند (به ترتیب با مقدار  Pبرابر با  4/45و

سَرخوردگی

P
value
>5/551

ناکامی و

ناکامی و

>5/551
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جدول  :2مقایسه میانگین گروه سني در زیر مقیاسهاي ابزار NASA-TLX

جدول  :3مقایسه میانگین گروه سابقه کار در زیر مقیاسهای ابزار NASA-TLX
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جدول  : 4مقایسه میانگین بخشها در زیر مقیاسهاي ابزار NASA-TLX
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ابعاد ناسا در گروههای نوبتکاری مصتلف برطبد آنالیز واریرانس
با بار جسمی و نمره کل ناسا ارتباط معنادار داشت (بره ترتیرب برا
مقدار  Pبرابرر برا  )4/42 ،4/46مقایسره میرانگین بارهرای کراری

مرتب با نوبتهای مصتلف در جدول  6آورده شده اسرت .کره برار
جسمی در نوبت شب از همه بیشتر ( )212/71±118/24و بار کل
ناسا در نوبت صبح ( )72/61±11/56از همه کمتر بود (جدول .)6

جدول  :4مقایسه میانگین شیفت در زیر مقیاسهاي ابزار NASA-TLX

بحث

مجله مهندسي بهداشت حرفهاي ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز 9314

] [ Downloaded from johe.umsha.ac.ir on 2023-01-08

مطالعه حاضر با هد تعیین میزان بار کاری در شلل پرستاری
و نیز اولویتگذاری ابعاد آن در یظ بیمارستان آموزشی انجام شد.
نتایج بیانگر آن بود که از میان زیر مقیاسهای ابزار NASA-
 ،TLXبار ذهنی دارای بیشترین مقدار است ( )P>4/441و
متلیرهای سن ،جنس ،بصش ،سابقه و نوبت کار ارراتی گوناگون بر
زیرمقیاسها و در نتیجه بار کلی کار دارد .نتایج نشان داد که
میانگین نمرات هر یظ از زیرمقیاسها و نیز نمره کل بار کاری در
پرستاران بیش  54میباشد ( .)76/55 ±12/23بنابراین باید
نتیجه گرفت بار کار در پرستاران مورد مطالعه باال میباشد .مشابه
این نتیجه در دیگر مطالعات نیز تییید شده است ],22 ,18 ,17 ,2
.[23
نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر نشان میدهد که زیر
مقیاس فشار ذهنی در پرستاران بیشترین مقدار و زیر مقیاس
عملکرد کمترین مقدار را دارا میباشد .این امر نشان میدهد که
در شلل پرستاری فعالیتهای ذهنی کار باالست .به بیان دیگر
پرستاران برای اجرای وظایف خود بهشدت درگیر فعالیتهای

ذهنی میباشند .زیرا حساسیت ویوهای که در این شلل وجود دارد
موجب میشود اجرای وظایف پرستاری نیاز به تمرکز ،دقت و
سرعت عمل باال داشته باشد و چنین نیازی ،بار ذهنی بیشتری در
شاغلین ایجاد میکنند] .[17در مطالعات صفری و همکاران
( )2413و ملظپور و همکاران ( )2414نیز مشص گردید که بار
کاری پرستاران بیشتر از نوع ذهنی میباشد ] .[25 ,24البته دیگر
نویسندگان ،همچون سرسنگی و همکاران ( ،)1334به این نتیجه
رسیدند که پرستاران بیشترین امتیاز را برای میزان تالش و
کوشش قائلاند .علت اینگونه اختال ها ممکن است مربوط به
تفاوت در گروه شللی مورد بررسی باشد .جمعیت مورد بررسی در
مطالعه نامبرده دربردارنده پرستاران هوشبری و اتا عمل نیز بوده
است .در حالی که دیگر مطالعات و مطالعه حاضر ،تنها پرستاران
شاغل در بصشهای درمانی را بررسی کرده است ].[23
طبد نتایج این مطالعه دومین زیر مقیاس از شاخ NASA
که بر بار کاری پرستاران تیریر به سزایی دارد ،زیر مقیاس فشار
زمانی میباشد .در این خصوص نظر فوتلر و ویدرا ( )1335درخور
توجه است .آنها بیان میکنند که در کادر درمانی زمان کافی
برای ارائه خدمات به بیماران وجود ندارد و به همین دلیل است

 /42شیرازه ارقامي و همکاران

نتيجهگيري
این مطالعه با هد تعیرین میرزان برار کراری ناشری از اجررای
وظایف در شلل پرستاری انجام شد .نتایج حاکی از آن بود کره در
شررلل پرسررتاری فشررار ذهنرری درک شررده برریش از دیگررر زیررر
مقیاسهای  NASA-TLXاسرت .همچنرین میرانگین برار کراری
درک شده بیش از 54درصد بود .بین میانگین نمرره کرل برار کرار
شاخ  NASA-TLXبا سرن ،سرابقه کرار ،نوبرت کرار ،و بصرش
ارتباط معنادار یافت شد .با در نظر گرفتن نترایج بره دسرت آمرده
اجرای برنامههای مؤرر به منظرور تعردیل و کراهش برار کراری در
جهت ارتقاء عملکرد پرستاران الزم خواهد بود.
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که چنین کارکنانی فشار زمانی درک خواهند کرد ] .[26همچنین
مطالعه کارایون ( )2414نشان میدهد که از عوامل مه تیریرگذار
بر بار کار در کارکنان بیمارستان ،نبود وقت کافی برای رسیدگی
مناسب به بیمار و نیز نبود فرصت کافی برای رسیدگی به شکایات
روحی و عاطفی بیمار میباشد ].[25
از نظر تیریر جنس بر نمرات به دست آمده در زیر مقیاسهای
ابزار اندازهگیری باید گفت در مطالعه حاضر ناکامی و سَرخوردگی
و عملکرد در زنان باالتر از مردان بود و باید گفت زیر مقیاسهای
عملکرد و نیز ناکامی و سَرخوردگی با جنس ارتباط معنادار دارند
(به ترتیب با مقدار  Pبرابر با  4/45و  .)4/44در مطالعه هوناکر و
همکاران ( )2411در پرستاران بصش مراقبتهای ویوه مشص
شد که پرستاران زن نسبت به پرستاران مرد ،بار کاری کلی
بیشتری داشتند ] .[16از آنجا که زیر مقیاس ناکامی
مشص کننده این است که انجام کار باعث بروز چه احساسی در
فرد می شود باال بودن نمره ناکامی و عملکرد در پرستاران زن
ممکن است به ویوگیهای شصصیتی همچون احساساتی بودن،
مربوط باشد.
مقدار بار کلی شاخ  NASA-TLXو نمره هر یظ از ابعاد
ناسا با نوبت کار ،سابقه کار ،سن و بصش به صورت معناداری
مرتب بود .با استفاده از شاخ  ،NASA-TLXنمره کل ناسا و
نیاز ذهنی و نیاز زمانی و تالش و کوشش در افراد با سن باالتر،
کمتر میباشد .در مطالعه هوناکر و همکاران در پرستاران بصش
مراقبتهای ویوه مشص شد که میان گروههای سنی مصتلف با
حیطههای مصتلف ،بار کاری (به جز در حیطه نیازهای جسمی)،
اختال معنیداری وجود ندارد ] .[16این در حالی است که در
مطالعه حاضر معلوم شد حیطه نیازهای جسمی با افزایش سن،
کاهش پیدا میکند .به نحوی که پرستاران با سن بیشتر (باالتر از
 55سال) ،بار جسمی کمتری نسبت به پرستاران جوانتر دارند .در
تفسیر یافته اخیر باید به کاهش تعداد نوبتکاران در گروه
پرستاران با سن بیشتر و به ویوه کاهش معنیدار شبکاری در این
گروه اشاره کرد .این موضوع در دیگر مطالعات نیز بحث شده است
] .[5تیریر درخور توجه کارکردن در ساعات غیرمتعار  ،به ویوه
شب ،در تشدید خستگی ناشی از کار قطعی است].[27 ,4 ,1
بنابراین روزکار بودن پرستارانی با سن باالتر میتواند به عنوان
دستک یکی از علل احتمالی شکایت کمتر آنها مطرح باشد.
هرچند که صفری و همکاران ( )2413و گیاهی و همکاران
( )2414در مطالعات خود به نتایجی بر خال این نتایج رسیدند.

یعنی با افزایش سن بار کار کلی افزایش یافته است ] .[28 ,24این
اختال ممکن است از آنجا ناشی شود که در جمعیت پرستاری
مورد نظر آنها نوبتکاری در رده سنی باال همانند دیگر گروه های
سنی توزی شده باشد.
در مجموع باید گفت مطالعات پیشین نشان دادهاند که باال
بودن بار کاری میتواند به صورت مستقی و غیرمستقی بر حفظ
مناب انسانی و نیز سالمت آنها ارر بگذارد .برای نمونه ،کلین و
همکاران ( )2443دریافتند که بار کاری بیش از اندازه پرستاران از
دالیل نرخ باالی جابهجایی شللی پرستاران میباشد ][23
همچنین نشان داده شده که بار کاری از ریسظفاکتورهای
اختالالت اسکلتیماهیچهای است ] .[34با توجه به آنچه که بیان
شد و نیز در نظر گرفتن اینکه در این مطالعه مشص شد که بار
کاری پرستاران بیش از حد معیار ( )54است ،لزوم تلییر در
خواستههای کار و تنظی آن بر اساس توانایی پرستاران مشص
میگردد .زیرا همانگونه که جانسون ( )2443و میوکه ()2445
بیان داشتهاند این امر پیشنیاز دستیابى به ایمنى ،سالمت و
آسایش در محی کار و افزایش بهرهوری و کارایی مفید آنهاست
] .[27 ,1با توجه به نتایج این مطالعه ،که نشان میدهد زیر
مقیاس ها و بار کلی  NASA-TLXبهیکدیگر وابستهاند ،کاهش
فشار در هریظ از زیرمقیاسها میتواند بار کلی پرستاران را
کاهش دهد .هر چند که برخی مناب معتقدند بدون کاهش بار
کار و تنها از طرید بهبود رواب میان پرستار و پزشظ میتوان بار
کاری درک شده را تا اندازهای کاهش داد ].[31
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Abstract
Background & objective: High workload may lead to increase human errors, compromise quality and safety of
care, and reduce the nurses’ quality of working life. The aim of this study is to determine the task-induced
workload in nursing.
Methods: This is a descriptive analytical study. All of 214 nurses of one of the educational hospital took part in.
After obtaining informed consent from participants, data were collected based on NASA-TLX questionnaire and
the desired level assumed less than 50%. Analysis of data was performed by descriptive statistics and Anova in
SPSS software (version 11. 0) at significant level of 0.05.
Results: The results showed that perceived mental pressure for nurses is more than other NASA-TLX subscales
(P< .001). Also, the mean perceived workload was more than 50%. However, mean workload score of NASATLX showed significant correlation with age (P< .001), work experience (P< .001), shift work (P< .02), and
department (P< .001).
Conclusion: The results show that effective programs will be required to reduce the work load, and to enhance
nurses' performance.
Keywords: Ergonomics workload, nurses, Hospital

[ Downloaded from johe.umsha.ac.ir on 2023-01-08 ]

Please cite this article as: Arghami SH, Kamali K, Radanfar F. Task Performance induced Work Load in Nursing. 2016;
2(3):45-54.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1.

Associate Professor, Occupational Health Engineering Dept., Zanjan Social Determinants of Health Research Center,
Zanjan University of Medical Sciences, Iran.
2. Assistant professor, Epidemiologist, Zanjan Social Determinants of Health Research Center, Zanjan University of
Medical Sciences, Iran.
3. *(Corresponding Author): Student of Occupational Health Engineering Dept., Zanjan University of Medical Sciences,
Iran. Email: f.radanfar@gmail.com

