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مقدمــه: پرســتاران عــاوه بــر مراقبــت از بیمــار وظایــف متعــددی را بــر عهــده دارنــد کــه گاهــا برخــی از ایــن وظایــف آنهــا را از رســالت اصلــی شــان کــه همــان مراقبــت از 

ــرای کارهــای غیــر پرســتاری و خدمــات نوشــتاری در شــیفت های پرســتاری  بیمــار می باشــد، دور می کند.بنابرایــن  هــدف ایــن مطالعــه بررســی صــرف زمــان پرســتاران ب

می باشــد.

روش کار: پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی- تحلیلــی اســت. جامعــه پژوهــش را پرســتاران شــاغل در بیمارســتان امــام رضــا )ع( و قائــم )عــج( و منتصریــه  شــهر مشــهد 

تشــکیل دادنــد. ابــزار گــرداوری داده هــا  شــامل: پرسشــنامه پژوهشــگر ســاخته کــه برگرفتــه از چــک لیســت مراقبــت مســتقیم و غیــر مســتقیم برادشــا1 و هاریســون 2 و منابــع 

معتبــر پرســتاری بــود. ایــن پرسشــنامه پــس از بررســی روایــی و پایایــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و نتایــج بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS16 تحلیــل گردیــد.

نتایــج: یافته هــا نشــان داد از دیــدگاه پرســتاران بیشــترین زمــان پرســتاران صــرف جــواب دادن بــه تلفنهــای مختلــف و کارهــای مختلــف تلفنــی )۶۰.۳%( و جوابگویــی بــه 

بــه ســواالت مکــرر بیمــاران و همراهیــان آنهــا در مــورد زمــان ویزیــت توســط متخصــص )۵۶.۷ %( مربوطــه می گــردد. طبــق آزمــون همبســتگی اســپیرمن ارتبــاط مســتقیم 

معنــی داری بیــن نمــره عملکــرد پرســتاران در زمینــه انجــام کارهــای غیرضــروری بــا رده ســنی ) p=0.01, r=0.22( و بــا ســابقه کار )P>0.001, r=-0.39 ( رابطــه معنــی دار 

معکــوس وجــود داشــت.

نتیجــه گیــری: از آنجــا کــه نتایــج نشــان دهنــده صــرف زمــان زیــاد پرســتاران جهــت انجــام تکالیــف نوشــتاری و غیــر پرســتاری اســت لــذا پیشــنهاد می گــردد مدیــران 

پرســتاری بــا اصــاح مقــررات و کاهــش برخــی از وظایــف غیرپرســتاری موجــب ارائــه مراقبتهــای هدفمندتــر و افزایــش کیفیــت مراقبتهــا گردنــد.  

واژگان کلیدی: پرستاری، تکالیف نوشتاری، تکالیف غیرپرستاری، شیفت های پرستاری.
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مقدمه
ــت  ــه در جه ــت ک ــه ای اس ــروف، حرف ــف مع ــر تعاری ــتاری بناب  پرس

حفــظ و پیشــبرد حیــات، پیشــگیری از بــروز بیماریهــا، تســکین دردهــا 

ــر مــی دارد )1(. ارزش هــر  ــه بشــریت گام ب و بازگردانیــدن ســامتی ب

کار و علمــی بــه ارزش موضــوع آن مــی باشــد و آنچــه کــه جــز وظایــف 

پرســتار عنــوان شــده، از بــا ارزش تریــن امــور بــه  حســاب مــی آیــد. از 

ایــن رو پرســتاری شــغلی، مقــدس و ارزشــمند  اســت. 

ــان  ــاد و اطمین ــب اعتم ــد جل ــدد مانن ــف متع ــتاران دارای وظای پرس

ــت ســامت  ــات از وضعی ــو، بررســی و شــناخت و کســب اطاع مددج

ــده )2(، تعییــن و ثبــت مشــکات و نیازهــای  مددجــو و ثبــت در پرون

بهداشــتی مددجــو و تشــخیص پرســتاری )۳(، برنامــه ریــزی اقدامــات 

مراقبتــی بــر اســاس اهــداف واولویتهــا و ثبــت آن در پرونــده،  مشــارکت 

و همــکاری در انجــام آزمایشــات کلینیکــی و پاراکلینیکــی، انجــام 

اقدامــات مراقبتــی بــر اســاس اســتانداردهای حرفــه پرســتاری و ثبــت 

و پیگیــری آن و تامیــن نیازهــای جســمی، روانــی، اجتماعــی و معنــوی 

مددجــو می  باشــد )4(. اســاس اعمــال حرفــه ای ایــن شــغل، از تئــوری 

هــای پرســتاری مرتبــط بــا ارزشــهای اجتماعــی، آمادگــی هــای 

تحصیلــی، انگیــزه، خــود مختــاری، احســاس تعهــد، ادراک اجتماعــی و 

قوانیــن اخاقــی نشــأت گرفتــه اســت )۳،2(.

ــرن  ــده ق ــد و پیچی ــات جدی ــی و اختراع ــی، تکنیک ــرفتهای علم پیش

اخیــر بســیار چشــمگیر بــوده و علــوم پزشــکی نیــز ماننــد ســایر علــوم، 

ــواع  ایــن راه را پیمــوده اســت. کشــف داروهــای مختلــف، تشــخیص ان

ــک  ــی باعــث ایجــاد ی ــده طب ــراع دســتگاههای پیچی ــا و اخت بیماری ه

ــوده اســت. حرفــه پرســتاری  ــزرگ در امــر پزشــکی ب جهــش بســیار ب

کــه یکــی از رشــته های مهــم گــروه پزشــکی اســت نیــز از ایــن قاعــده 

ــوژی  ــا تکنول ــدن ب ــگام ش ــرای هم ــد و ب ــتثنی باش ــت مس نمیتوانس

ــاظ نظــری و  ــه از لح ــن حرف ــف ای ــاد مختل ــد می بایســتی در ابع جدی

ــد نظــر بعمــل آورد )4(.    ــی تجدی عمل

ــود را  ــش خ ــوژی، دان ــرفت تکنول ــا پیش ــان ب ــد همزم ــتاران بای پرس

افزایــش دهنــد، زیــرا وظایــف آنهــا بــا گذشــته فــرق می کنــد. توســعه 

نقــش پرســتار تاثیــر مطلوبــی بــر مراقبتهای پرســتاری دارد و پرســتاران 

را قــادر می ســازد کــه وظیفــه خــود را نســبت بــه بیمــاران بهتــر انجــام 

دهنــد. ایــن واقعیتــی مســلم اســت کــه نظام هــای بهداشــتی در سراســر 

جهــان بــا افزایــش روز افــزون چالش هــا، گســترش نیازهــای بهداشــتی 

ــوه  ــای بالق ــه توانایی ه ــتند ک ــرو هس ــادی روب ــای اقتص و محدودیت ه

ــرار  ــر ق ــت تاثی ــروی کار را تح ــت و نی ــی بهداش ــای زیربنای بخش ه

ــروی  ــش نی ــن بخ ــورها، عمده تری ــام کش ــا در تم ــد )۶(. تقریب می ده

انســانی نظــام بهداشــتی )در برخــی مراکــز تــا 8۰ درصــد( را پرســتاران 

ــروی کار  ــران نی ــا بح ــا ب ــا ب ــر دنی ــون سراس ــد. اکن ــکیل می دهن تش

روبــرو بــوده اســت کــه یکــی از بارزتریــن مصادیــق آن کمبــود پرســتار 

ــی  ــک معضــل جهان ــه ی ــن حرف ــاالی پرســتاران از ای ــوده و خــروج ب ب

ــد  ــال رش ــم در ح ــه و ه ــعه یافت ــورهای توس ــم در کش ــه ه ــت. ک اس

وجــود دارد )۶(.

ــکار  ــتیم، ب ــرو هس ــتار روب ــدید پرس ــود ش ــا کمب ــه ب ــی ک در موقعیت

گیــری پرســتاران در کارهــای غیــر پرســتاری، زیانهــای زیــادی متوجــه 

ــن عامــل  ــد. از ســوی دیگــر ای ــی می نمای ســازمانهای بهداشــتی درمان

موجــب می گــردد، خدمــات پرســتاری کــه بــه بیمــاران عرضــه 

می گــردد از لحــاظ کیفــی و کمــی در حــد مطلوبــی نباشــد و همچنیــن 

از ایــن طریــق، هزینه هــای موسســات بهداشــتی درمانی افزایــش یافتــه 

ــات  ــده خدم ــه کنن ــازمانهای عرض ــاران و س ــه بیم ــرر آن متوج و ض

ــای  ــز از کاره ــتاران نی ــن پرس ــردد. همچنی ــی می گ ــتی درمان بهداش

غیــر پرســتاری در بیمارســتانها ناراضــی بــوده و نســیت بــه آن معتــرض 

 .)۷( می باشــند 

در حــال حاضــر تعــداد پرســتار نســبت تخت هــای بیمارســتانی و 

ــه طوریکــه هنــوز در  بیمــاران در کشــور مــا نیــز، بســیار کــم اســت ب

بیمارســتانهای کشــور بــه ازای هــر تخــت در 24 ســاعت تعــداد نیــروی 

ــه  ــرای رســیدن ب ــا ۰.۷ نفــر اســت )8(. درحالیکــه ب پرســتاری نیــم ت

وضعیــت مطلــوب و اســتاندارد می بایســت حداقــل 1.۵ نفــر پرســتار بــه 

ازای هــر تخــت بیمارســتانی داشــته باشــیم. ایــن در حالــی اســت کــه 

هــم اکنــون بیــن 1۰۰ تــا 11۰ هــزار نفــر پرســتار در مراکــز بهداشــتی 

ــن  ــت ای ــه می بایس ــتند ک ــت هس ــغول فعالی ــور مش ــی کش و درمان

ــر شــود )9(. تعــداد، حداقــل 2.۵ براب

 اســتفاده مناســب از منابــع انســانی گروه هــای کاری یکــی از عمده تریــن 

ــت  ــه مدیری ــت ک ــی اس ــن چالش های ــازمانها و از جدی تری ــائل س مس

کنونــی مراکــز درمانــی بــا آن روبــرو هســتند )9(. اســتفاده از ایــن منابع 

ــر نیســت  ــروی انســانی ســازمان امکان پذی ــی عملکــرد نی ــدون ارزیاب ب

)1۰(. لــذا مدیــران و تصمیــم گیرنــدگان بایــد بــا آشــنایی بــا مفاهیــم 

ــای  ــم و روش ه ــایر مفاهی ــانی و س ــروی انس ــره وری نی ــر به ــر ب موث

مدیریــت علمــی از ایــن منابــع کمیــاب بــه منظــور ارتقــاء ســطح کمــی 

ــم  ــیابی از مراحــل مه ــد )12(. ارزش ــتفاده نماین ــات اس ــی خدم و کیف

فرآینــد یاددهــی و یادگیــری بــوده و ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا 

براســاس نتایــج آن درجهــت تدویــن اهــداف آموزشــی و تقویــت نقــاط 

ــوع  ــن ن ــران گام برداشــت. بهتری ــف فرآگی ــاط ضع ــوت و کاهــش نق ق

ســنجش خودارزشــیابی اســت زیــرا باعــث ارتقــا تفکــر انتقــادی، فرآینــد 

حــل مســاله و پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد می گــردد )1۳(. افزایــش 

ــان  ــری  و درم ــدرت پیگی ــش ق ــث افزای ــه باع ــن زمین ــارت در ای مه

ــتار  ــرایطی پرس ــن ش ــد. در چنی ــادی می کن ــک زی ــار کم ــریع بیم س
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مراقبــت حرفــه ای را بصــورت مراقبــت پیشــرفته در سی ســی یو انجــام 

داده اســت.

ــورد  ــع جهــت قضــاوت در م ــه موق ثبــت گزارشــات کامــل، دقیــق و ب

اینکــه بیمــار مراقبــت هــای مــورد نیــاز و ضــروری را دریافــت داشــته، 

ــت  ــدگان مراقب ــه دهن ــه ارائ ــن ب ــت )14(، همچنی ــن اس ــری روش ام

جهــت برنامــه ریــزی، هماهنگــی و حفــظ تــداوم مراقبــت کمــك 

ــك  ــده ی ــان دهن ــتاری نش ــکی و پرس ــات پزش ــد )1۳(. گزارش می کن

ــار  ــه بیم ــه ب ــت ک ــت آنهاس ــا و کیفی ــت ه ــرای مراقب ــی ب ــزار قانون اب

ارائــه شــده اســت. گــزارش پرســتاری جامــع، عاملــی بــرای رفــع اتهــام 

و تبرئــه پرســتاران اســت و طبعــا« نارســایی در گــزارش پرســتاری مــی 

ــی  ــی شــود )1۵(. از نظــر حقوق ــام تلق ــد اته ــرای تائی ــی ب ــد عامل توان

ــا ثبــت مــوارد قابــل اثبــات اســت و مــوردی  عملکــرد تیــم پزشــکی ب

ــا ایــن  پذیرفتــه مــی شــود کــه خــوب گــزارش و ثبــت شــده باشــد. ب

ــت  ــزارش نویســی در پرســتاری، وق ــه اهمیــت گ ــا توجــه ب وجــود و ب

ــه  ــود ب ــات می ش ــع و اقدام ــتن وقای ــرف نوش ــتاران ص ــادی از پرس زی

طــوری کــه انهــا کمتــر فرصــت رســیدگی مســتقیم بــه بیمــاران پیــدا 

می کننــد )1۵(. بنابرایــن زمــان صــرف شــده بــرای ارائــه مراقبت هــای 

ــی عملکــرد پرســتاران  ــوان یکــی از شــاخص های  ارزیاب پرســتاری بعن

ــرد )1۶(. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م

ــر ۵۰ درصــد از  ــتند حداکث ــام داش ــکاران )2۰1۰( اع ــن و هم الندرگ

زمــان بــرای ارائــه مراقبــت مســتقیم، 2۷ درصــد بــرای ســایر مراقبت هــا 

ــتاران در  ــط پرس ــردی توس ــعه ف ــای توس ــرای فعالیته ــد ب و 2۳ درص

بخش هــای داخلــی و جراحــی در یــک بیمارســتان دانشــگاهی در کشــور 

ــون و  ــن هاریس ــرد )1۶(. همچنی ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــوئد م س

همــکاران )2۰12( در مطالعــه ای کــه بــه روش خودگزارش دهــی طــی 

مــدت ۷ روز در یــک بخــش مراقبــت ویــژه در انگلســتان انجــام دادنــد، 

نشــان دادنــد کــه 24 درصــد از زمــان بــرای انجــام مراقبتهــای مســتقیم 

و ۶۵ درصــد بــرای ســایر مراقبتهــا و 11 درصــد بــرای توســعه فــردی 

توســط پرســتاران صــرف می شــود )1۷(. کیــکاس و همــکاران )2۰12( 

ــتقیم  ــت مس ــرای مراقب ــان ب ــد از زم ــد ۳۵.2 درص ــاد دارن ــز اعتق نی

ــرای  ــد ب ــا و 18 درص ــایر مراقبت ه ــرای س ــد ب ــتاری و 4۶ درص پرس

ــس  ــود )18(. دس جاردین ــرف می ش ــردی مص ــعه  ف ــای توس فعالیته

ــد  ــتقیم را ۳2.8 درص ــت مس ــان مراقب ــز زم ــکاران )2۰1۳( نی و هم

و زمــان ســایر مراقبت هــا را ۶۷.2 درصــد تعییــن کرده انــد )19(. 

همچنیــن نتایــج پژوهــش هندریکســون و همــکاران نشــان داد در یــک 

شــیفت معمــول 8 ســاعته، پرســتاران تنهــا ۳1 درصــد وقــت خــود را 

بــا بیمــاران گذرانــده، 4۵ درصــد ان صــرف مراقبت هــای غیــر مســتقیم 

ــود و  ــی و شــخصی می ش ــر بالین ــای غی ــام فعالیته ــه صــرف انج و بقی

اغلــب پرســتاران مــورد مصاحبــه اظهــار داشــتند در طــی زمــان موجــود 

ــار  ــتند و فش ــروری هس ــم و ض ــای مه ــام مراقبته ــه انج ــادر ب ــا ق تنه

ــان اســت )1۷(.   زمــان  منبــع مــداوم خســتگی و نارضایتــی شــغلی آن

بــا توجــه بــه اهمیــت حرفــه پرســتاری و نیــز مدیریــت زمــان و کمبــود 

نیــروی شــدید در ایــن حرفــه و صــرف زمــان زیــادی توســط پرســتاران 

ــیفت های  ــتاری در ش ــات نوش ــتاری و خدم ــر پرس ــای غی ــرای کاره ب

پرســتاری،  ضــروری اســت تــا در ایــن پژوهــش ایــن مشــکل را بررســی 

ــای مناســبی را پیشــنهاد  ــع مشــکل راه حل ه ــا در جهــت رف ــم ت کنی

بدهیــم.

1-7 24-32

nnj.mums.ac.ir

روش کار

 پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی- تحلیلــی اســت. هــدف ایــن 

مطالعــه بررســی اولویــت و اهمیــت عملکــرد پرســتاران در زمینــه انجــام 

وظایــف مســتقیم و غیرمســتقیم حرفه پرســتاری بصورت خودارزشــیابی 

ــود.  ــا اردیبهشــت 1۳94 ب ــاه 1۳9۳ ت ــن م ــرا بهم ــان اج اســت.  و زم

ــا )ع( و  ــام رض ــتان ام ــاغل در بیمارس ــتاران ش ــش را پرس ــه پژوه جامع

قائــم )عــج(، منتصریــه  شــهر مشــهد تشــکیل دادنــد. بــه علــت محدودیــت 

ــی از  ــه توصیف ــج مطالع ــان از نتای ــه و اطمین ــای جامع ــداد اعض در تع

شــیوه سرشــماری اســتفاده شــد تــا بتــوان کل جامعــه را بررســی نمــود. 

معیــار ورود شــامل ســابقه حداقــل یــک ســال ســابقه کار در بخــش و 

داشــتن رضایــت بــرای ورود بــه مطالعــه بــود. ابــزار گــرداوری داده هــا  

شــامل پرسشــنامه پژوهشــگر ســاخته شــامل 18ســوال ســه گزینــه ای 

)کــم- متوســط- زیــاد(  بــه صــورت خودگزارشــی بــود و میــزان صــرف 

زمــان را در آن آیتــم مــورد نظــر از دیــدگاه پرســتار مشــخص می کــرد. 

الزم بــه ذکــر اســت پرسشــنامه ایــن پژوهــش برگرفتــه از چــک لیســت 

مراقبــت مســتقیم و غیــر مســتقیم برادشــا و هاریســون و منابــع معتبــر 

پرســتاری ســاخته شــد )18و 19(. بــرای تعییــن روایــی پرسشــنامه از 

ــت  ــر از اعضــای هیئ ــار1۰ نف ــزار در اختی ــن اب ــوا، ای ــی محت ــوع روای ن

علمــی دانشــکده پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد قــرار داده 

ــی  ــن پایای ــد. جهــت تعیی ــا کســب گردی شــد و نظــرات اصاحــی آنه

ــی  ــد. از طرف ــتفاده ش ــدد اس ــون مج ــی آزمون-آزم ــنامه از پایای پرسش

جهــت تعییــن پایایــی ســازه ابزارهــا از همســانی درونــی آلفــا کرونبــاخ 

 ) α=۰.۰9۳ ( ــنامه ــورد پرسش ــی در م ــب پایای ــد و ضری ــتفاده ش اس

حاصــل گردیــد. مجــوز اخاقــی از دانشــگاه مربوطــه و بیمارســتان هــای 

محــل اجــراء کســب گردیــد. 

ــر  ــای غی ــه کاره ــان ب ــه صــرف زم ــتاران در زمین ــرد پرس ــره عملک نم
پرســتاری بــرای هــر آیتــم بدیــن صــورت بــود کــه نمــره اهمیــت کــم 

)1( و متوســط )2( و زیــاد )۳( بــود بدیــن صــورت حداکثــر نمــره )۵4(

و حداقــل نمــره ۰ در نظــر گرفتــه شــد. بــرای تجزیــه تحلیــل داده هــا 

ــرم افــزار SPSS نســخه 1۶ اســتفاده شــد. در ایــن بخــش از آمــار  از ن

توصیفــی )شــاخص میانگیــن، انحــراف معیــار و توزیــع فراوانــی( بــرای 

توصیــف واحدهــای پژوهــش و از آزمــون کولموگــراف- اســمیرنوف برای 

ــا براســاس  بررســی توزیــع طبیعــی متغیرهــای کمــی اســتفاده شــد ت
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نتایــج آن از آزمــون هــای پارامتریــک و غیرپارامتریک مناســب اســتفاده 

ــب  ــس، ضری ــکال والی ــی، کراس ــون ت ــه از آزم ــرای مقایس ــردد. ب گ

ــون  ــام آزم ــد.در تم ــتفاده ش ــی اس ــن ویتن ــون و م ــتگی پیرس همبس

ــان α=%۵( %9۵( و  ــب اطمین ــه ضری ــن مطالع هــای انجــام شــده در ای

ــد. ــونβ=%2۰( %8۰ ( لحــاظ گردی ــوان آزم ت

یافته ها
 اکثریــت واحدهــای پژوهــش مــرد )2۶.۶ %(، متاهــل )۶8.1%( و از نظــر 

ــد. میانگیــن و انحــراف معیــار ســن  اســتخدامی پیمانــی )۵۰.۰%( بودن

واحدهــای پژوهــش2.4±۳۰.۷ ســال و اکثریــت آنهــا در محــدوده ســنی 

2۰-۳۰ســال )۵۳.۳%( قــرار داشــتند. میانگیــن و انحــراف معیــار ســابقه 

ــیفت کاری در  ــتاران دارای ش ــت پرس ــود. اکثری ــال ب کار 1.۳±۷.۵ س

گــردش )۵۳.۳%( بودنــد. طبــق آزمــون کولموگــراف- اســمیرنوف توزیــع 

ــال  ــابقه کار )p=0.012( نرم ــن )p=0.012( و س ــی س ــای کم متغیره

ــود.  ــال ب ــر نرم ــتاران )p=0.03( غی ــرد پرس ــره عملک ــن نم ــا میانگی ام

ســایر اطاعــات مربــوط بــه مشــخصات فــردی و اجتماعــی پرســتاران 

ــره  ــار نم ــراف معی ــن و انح ــردد. میانگی ــاهده می گ ــدول )1( مش در ج

عملکــرد پرســتاران ۶.1±۳۵.۵ ) از۵4نمــره( بــود و اکثریــت )41درصد( 

آنهــا صــرف زمــان در انجــام کارهــای غیــر ضــروری را در حــد متوســط 

ــس  ــر جن ــن متغی ــان داد بی ــی نش ــن ویتن ــون م ــد. آزم ــان نمودن بی

 )p=0.022( و ســطح تحصیــات )p=0.074( وضعیــت تاهــل ،)p=0.08(

ــی  ــاط معن ــروری ارتب ــای غیرض ــرد در کاره ــره عملک ــن نم ــا میانگی ب

ــان داد  ــس نش ــکال والی ــون کراس ــن آزم ــدارد. همچنی ــود ن داری وج

بیــن رده ســنی )p=0.01( و ســابقه کاری )p=0.02( بــا نمــره عملکــرد 

تفــاوت معنــی دار بــوده امــا ارتبــاط بیــن ایــن نمــره بــا شــیفت غالــب 

)p=0.032( و نــوع وضعیــت اســتخدامی )p=0.0.9( رابطــه معنــی داری 

وجــود نــدارد. از دیــدگاه پرســتاران بیشــترین زمــان پرســتاران صــرف 

جــواب دادن بــه تلفنهــای مختلــف و کارهــای مختلــف تلفنــی )%۶۰.۳( 

و جوابگویــی بــه بــه ســواالت مکــرر بیمــاران و همراهیــان آنهــا در مــورد 

زمــان ویزیــت توســط متخصــص )۵۶.۷ %( مربوطــه می گــردد )جــدول 

2(. طبــق آزمــون همبســتگی اســپریمن ارتبــاط مســتقیم معنــی داری 

بیــن نمــره عملکــرد پرســتاران در زمینــه انجــام کارهــای غیرضــروری 

ــا  ــتقیم و ب ــی دار و مس ــه معن ــنی )p=۰.01, r=0.22( رابط ــا رده س ب

ــود  ــوس وج ــی دار معک ــه معن ــابقه کار )P>0.001, r=-0.39( رابط س

داشــت )جــدول ۳(.

بحث
ــان پرســتاران صــرف جــواب  ــج پژوهــش حاکیســت بیشــترین زم نتای

دادن بــه تلفن هــای مختلــف و کارهــای مختلــف تلفنــی )%۶۰.۳( 

ــا در  ــان آنه ــاران و همراهی ــرر بیم ــواالت مک ــه س ــه ب ــی ب و جوابگوی

ــردد  ــه می گ ــص )۵۶.۷%( مربوط ــط متخص ــت توس ــان ویزی ــورد زم م

کــه مربــوط بــه وظایــف مســتقیم پرســتاران نمیگــردد کــه بــا مطالعــه 

ــکاران )2۰11( )2۰(  ــوری و هم ــکاران )2۰12( )19(، ن ــاو و هم برادش

و روحــی و همــکاران )2۰۰8( )2( کــه صــرف زمــان پرســتار بــه 

فعالیــت مســتقیم را بــه ترتیــب ۵9.۷%، ۵1.1%  و 4۷.۷% بیــان داشــتند 

دارد. هم خوانــی 

ــد  ــر می رس ــه نظ ــده، ب ــام ش ــای انج ــه و تحلیل ه ــه تجزی ــه ب باتوج

عمده تریــن  از  یکــی  کاری  گروههــای  از  مناســب  اســتفاده  کــه 

ــت  ــه مدیری ــت ک ــی اس ــن چالش های ــازمانها و از جدی تری ــائل س مس

ــه  ــه آن توج ــد ب ــتند، و بای ــرو هس ــا آن روب ــی ب ــز درمان ــی مراک کنون

ــا اســتانداردهای  ــروی پرســتاری متناســب ب ــژه شــود. اســتخدام نی وی

ــا  جهانــی، برگــزاری کاس هــای آموزشــی مدیریــت زمــان در رابطــه ب

ــاه کــردن  ــه نیازهــای بیمــاران، کوت مراقبت هــای پرســتاری و توجــه ب

ــداد شــیفت ها در طــی روز از ۳  ــش تع ســاعت کاری پرســتاران و افزای

شــیفت بــه 4 شــیفت و تقســیم کار درســت بیــن پرســنل از راهکارهــای 

ــود کادر  ــت. کمب ــتار اس ــتقیم پرس ــت مس ــتر مراقب ــان بیش ــاء زم ارتق

غیــر پرســتاری در بخــش از قبیــل منشــی، نگهبــان، خدمــه و... از دیگــر 

ــا اســتخدام نیــروی  مشــکات موجــود در محیــط بالیــن اســت. کــه ب

ــات  ــردن امکان ــزه ک ــش، مکانی ــاز بخ ــا نی ــب ب ــتاری متناس ــر پرس غی

ــت،  ــایل نظاف ــای ورود و خــروج، وس ــل دربه موجــود در بخــش از قبی

ــد  ــا ح ــش ت ــود در بخ ــتاری موج ــات نوش ــردن خدم ــزه ک دیجیتالی

ممکــن و بــکار گیــری نیروهــای جــوان و کارآمــد و بــا توانایــی بــاال در 

ــد. ــش می یاب ــا کاه ــن زمینه ه ای

ــا ایجــاد انگیــزه کافــی در پرســتاران جهــت داشــتن یــک   از طرفــی ب

ــور  ــه ط ــتری ب ــت بیش ــدن وق ــاران و گذران ــا بیم ــب ب ــاط مناس ارتب

ــای  ــه نیازه ــه ب ــنلی ک ــویق پرس ــق تش ــاران از طری ــا بیم ــتقیم ب مس

مســتقیم  بیمــاران توجــه می کنــد، تشــویق پرســتاران بــه شــرکت در 

کاســهای آموزشــی، کنتــرل مرتــب پرســنل توســط کمیته ارزشــیابی و 

آموزشــی بیمارســتان و نظــارت مســتقیم برانجــام صحیــح مراقبت هــای 

پرســتاری توســط پرســتار، بویــژه رعایــت و توجــه بــه نیازهای مســتقیم  

ــی  ــان و منشــی ها و ب ــر اســت.کمبود آگاهــی نگهبان بیمــار امــکان پذی

ــل  ــز از عوام ــی نی ــش درمان ــتاری بخ ــر پرس ــنل غی ــی پرس ــور کل ط

صــرف زمــان پرســتاران بــه امــوز غیــر پرســتاری می گــردد. گذاشــتن 

یــک دوره آموزشــی ویــژه دربــاره نحــوه کار در بخــش مربوطــه و 

وظایــف محولــه قبــل از ورود بــه بخــش، برگــزاری دوره بازآمــوزی بــرای 

ــه  ــراد مذکــور و ســایر اعضــاء مراقبــت درمــان بمنظــور دســتیابی ب اف
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ــهیل کار  ــش و تس ــود در بخ ــای موج ــا و کاره ــتر نیازه ــناخت بیش ش

پرســتار، تهیــه کتابچــه آموزشــی در مــورد نحــوه کار در بخــش مربوطــه 

و وظایــف محولــه و آمــاده کــردن پمفلــت آموزشــی درمــورد نحــوه کار 

در بخــش مربوطــه و وظایــف محولــه و آمــوزش پرســنل جدیدالــورود و 

ثابــت بــودن  آنــان در بخشــهای مشــغول بــه کار از راه حــل هــای کــم 

کــردن صــرف زمــان پرســتاران بــه امــور غیــر پرســتاری اســت.

ــرای انجــام  ــر ب ــزی بهت ــرای برنامه ری ــور بخــش ب ــراری نظــم در ام برق

کارهــای بخــش بــه طــور دقیق و بــه موقــع از طریــق تفویــض اختیارات 

بیشــتر بــه سرپرســتاران بخشــها از ســوی مدیــران بــاال دســت، دخیــل 

ــر  ــا ب ــران تنه ــاب مدی ــش، انتخ ــای کان بخ ــا در برنامه ه ــودن آنه ب

ــه و  ــی و تجرب ــه علم ــاالری و درج ــته س ــوارد شایس ــق م ــاس تلفی اس

ســابقه و.... الزم االجــرا بــودن مقــررات بخــش از ســوی تمامــی پرســنل 

درمانــی  امــکان پذیــر اســت.

در ایــن پژوهــش پرسشــنامه در حجــم کــم و مــدت زمان کوتاه اســتفاده 

ــان  ــدت زم ــن م ــم پرســنل و همچنی ــداد ک ــه تع ــه باتوجــه ب شــده ک

ــرای طــرح بحســاب می آیــد. اجــرای طــرح، ایــن یــک محدودیــت ب

نتیجه گیری
ــن  ــا مهمتری ــتاری ب ــامتی اند و پرس ــدار س ــام آوران نام ــتاران، پی پرس

ودیعــه خداونــد بــه انســان، یعنــی جــان، گــره خــورده اســت. در جهــان 

امــروز کــه در هــر حرفــه ای اخــاق از پرشــور و حرارت تریــن مباحــث 

ــر  ــه در ه ــه را دارد ک ــن وظیف ــوده و ای ــتاری مســتثنی نب اســت، پرس

ــر  ــد.  بنظ ــرار ده ــت ق ــواده اش را در اولوی ــاه و خان ــن رف ــرایط تأمی ش

ــدگان و مدیــران خدمــات پرســتاری می تواننــد  می رســد تصمیــم گیرن

ــه  ــی ک ــر مســتقیم مخصوصــا زمان ــای غی ــان مراقبت ه ــا کاهــش زم ب

صــرف کارهــای شــخصی، وظایــف غیــر پرســتاری و خدمــات نوشــتاری 

پرســتاری می شــود  و افزایــش زمــان مراقبــت مســتقیم و هدایــت زمــان 

صــرف شــده توســط پرســتاران بســوی ارزیابــی بیمــار موجــب افزایــش 

کیفیــت مراقبتهــا، کارآیــی و نزدیــک شــدن بــه اســتانداردهای مراقبتــی 

ــا اصــاح محیــط فیزیکــی کار،  را فراهــم ســازند. همچنیــن می تــوان ب

ــوع فرمهــای  ــه وســایل کار، چگونگــی ارتباطــات، ن نحــوه دسترســی ب

موجــود، نحــوه تکمیــل فرمهــا، اســتفاده از کامپیوتــر و برنامه هــای نــرم 

افــزاری، میــزان زمــان صــرف شــده بــرای خدمــات نوشــتاری و وظایــف 

غیــر پرســتاری را کاهــش داده و از ایــن زمــان بهینه تــر اســتفاده نمــود

امــروزه بــه دلیــل تاکیــد فــراوان روی مدیریــت منابــع، کنتــرل 

ــت  ــت و مراقب ــاء کیفی ــار، ارتق ــت از بیم ــی مراقب ــر بخش ــا، اث هزینه ه

خــوب از بیمــار ضــروری اســت و بــه نظــر می رســد مدیــران پرســتاری 

ــب  ــت و کس ــی مدیری ــول علم ــا اص ــتر ب ــنایی بیش ــا آش ــد ب می توانن

توانایــی بکارگیــری ایــن مهارتهــا، نســبت بــه اعمــال نظــارت  دقیق تــر 

تشکر و قدردانی
پژوهشــگران بــر خــود الزم می داننــد از تمــام پرســتاران شــرکت کننده 

در ایــن مطالعــه و سرپرســتاران بیمارســتان هــای قائــم )عــج(، امــام رضــا 

)ع( و منتصریــه و ســایر کســانی کــه در پیشــبرد ایــن طــرح تحقیقاتــی 

همــکاری نمــوده انــد، تشــکر و قدردانــی نماینــد.

ــی  ــش برخ ــررات و کاه ــاح مق ــا اص ــان، ب ــت زم ــتفاده از مدیری و اس

ــی  ــه مراقبت ــک برنام ــی ی ــا طراح ــتاری ب ــای پرس ــایر مراقبته از س

ــت  ــش کیفی ــر و افزای ــای هدفمنت ــه مراقبته ــب ارائ ــب تر، موج مناس

ــد.   ــاران گردن ــتر بیم ــدی بیش ــا و رضایتمن مراقبته
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جدول 1: توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک پرستاران مورد مطالعه

شیفت غالب کاریسابقهوضعیت استخدامیجنسرده سنی

2۰تا۳۰سال         8۰ )۵۳.۳%(
۳1 تا 4۰سال       4۵ )2۶.۶%(
41 تا ۵۰سال       2۵ )1۶.۶%(

ــد(      ــرد 4۰ )2۶.۶ درص م
زن    11۰ )۷۳.۳درصــد(

رسمی    4۵ )۳۰%(
پیمانی ۷۵ )۵۰%(

طرحی   1۰ )۶.۷%(
سایر    2۰ )1۳.۳%(

1تا1۰سال
)۷۰%( 1۰۵
11تا2۰سال
)2۰%( ۳۰
21تا۳۰سال
)1۰%( 1۵

صبح     ۳۵ )2۳.۳%(
عصر      ۵ )۳.۳%(
شب      ۳۰ )2۰%(

در گردش 8۰ )۵۳.۳%(

جدول2: بررسی میزان اختصاص زمان پرستاران به تفکیک عملکرهای غیرضروری

*چه میزان از زمان خود را در هرشیفت به انجام آیتمهای زیر می پردازید؟
زیادمتوسطکم

2۵ )%1۶.۷(۶۰ )%4۰(۶۵ )%4۳.۳(مرتب نمودن پرونده بیمار هنگام ترخیص
۳۵ )%2۳.۳(۵۵ )%۳۶.۷(۶۰ )%4۰(قرار دادن نتایج آزمایش در پرونده بیمار

۵۰ )%۳۳.۳(۶۰ )%4۰(4۰ )%2۶.۷(نوشتن سربرگهای مختلف
۶۵ )%1۳(۶۰ )%4۰(2۵ )%1۶.۷(تکمیل مشخصات پرونده بیمار

۶۵ )%4۳.۳(4۵ )%۳۰(4۰ )%2۶.۷(نوشتن درخواست انبار

۷۰ )%4۶.۷(4۰ )%2۶.۷(4۰ )%2۳.۷(محاسبه مواد مصرفی بیمار مانند دارو و....
4۵ )%۳۰(8۰ )%۵۳.۳( 2۵ )%1۶.۷(انجام خدمات کامپیوتری مانند HIS توسط پرستاران

۶۰ )%4۰(۶۰ )%4۰(۳۰ )%2۰(تکمیل آمارهای ماهیانه در بعضی موارد
9۰ )%۶۰(۵۵ )%۳۶.۷(2۵ )%۳.۳(جواب دادن به تلفنهای مختلف و کارهای مختلف تلفنی

جوابگویی به به سواالت مکرر بیماران و همراهیان آنها در مورد زمان ویزیت 
توسط متخصص محترم مربوطه

)۶.۷%( 1۰)۳۶.۷%( ۵۵)۵۶.۷%( 8۵

۳۰ )%2۰(8۵ )%۵۶.۷(۳۵ )%2۳.۳(گرفتن وقت برای آزمایشات مختلف تشخیصی
۳۵ )%2۳.۳(8۵ )%۷.۵۶(۳۰ )%2۰(تحویل وسایل بخش در هر شیفت

در موقع کمبود وسایل مختلف در بخش، مراجعه به بخشهای دیگر جهت قرض 
گرفتن وسایل

)1۳.۳%( 2۰)۶۰%( 9۰)2۶.۷%( 4۰

4۰ )%2۶.۷(1۰۰ )%۶۶.۷(1۰ )%۶.۷(معرفی بیمار به حسابداری جهت تسویه حساب  و دادن راهنماییهای الزم
همراهی نمودن و ماندن نزد بیمار به هنگام بردن وی به بخش رادیولوژی، 

فیزیوتراپی، درمانگاه، و غیره
)2۰%( ۳۰ )4۶.۷( ۷۰)۳۳.۳%( ۵۰

8۰ )%۵۳.۳(۶۰ )%4۰(1۰ )%۶.۷(دخالت در ورود و خروج ماقاتیها در ساعات غیر ماقات
4۰ )%2۶.۷(۶۵ )%4۳.۳(4۵ )%۳۰(خبر فوت بیمار به خانواده وی

جابجایی نیروهای خدماتی در بین بخشها بدون گذراندن دوره آموزشی بخش 
مربوطه و صرف وقت توسط پرستاران برای آموزش نحوه انجام کارهای روتین به 

آنها

)1۳.۳%( 2۰)۳۶.۷%( ۵۵)۵۰%( ۷۵
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جدول ۳: بررسی ارتباط محدوده سنی و سابقه کار با نمره عملکرد پرستاران

متغیر
کم

N)%( 
متوسط
N)%( 

زیاد
N)%( 

نمره عملکرد 
)۵4(

X±SD

نتایج آزمون همبستگی 
اسپریمن

محدوده سنی
              P=  ۰.۰1

r=۰.22

۳۰-2۰سال
 4۰

)2۶.۶(
)11.۳( 1۷

 2۳
)22.۰(۳2.۵±1.۳

1۳ )8.8(1۰ )۶.2(4۰-۳1سال
 22

)14.۶(۳8.11±2.2

1.2±41.۵ 1۳ )8.۶(8 )۵.۳(4 )2.۶.۰(۵۰-41 سال

P>۰.۰۰1    r=- ۰.۳1سابقه کار

42 )28.۰(12 )8.۰(1۰-1سال
 ۵1

)۳4.۰( 4۷.9±۶.8

۰.2±۳8.۷ 12 )8.۰(14 )9.۳(4 )2.۶(2۰-11سال

2.۰±۳۵.1 4 )2.۰(8 )۵.۳(۳ )2.۰(۳۰-21سال
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Abstract

Introduction: for patient care, nurses are responsible for numerous tasks that sometimes some of these tasks away them 
from their primary mission, which is patient care. Therefore, the aim of this study is, evaluated time nurses for non-nurs-
ing tasks and text services in nursing shifts.

Material and Methods: This study is a descriptive-analytic study. Community nurses working in Imam Reza and 
Ghaem and Montaserieh hospital in Mashhad city. Questionnaire derived from the checklist Bradshaw & Harrison and 
reliable sources nursing. After assessing the validity and reliability of the questionnaire was used and results were an-
alyzed using the software spss16.

Results: The results showed that from the perspective of nurses, nurses spend more time answering phone calls and 
different things (3.60%) and in response to repeated questions about patients and their family appointment by special-
ists (7.56%). The Spearman correlation coefficient direct connection between the nurses on unnecessary tasks with age 
(p=0.01, r=0.22) and work experience (P>0.001, r=-0.39) there was a significant inverse relation.

Conclusion: The results indicate a lot of time nursing and non-nursing for written assignments, it is recommended 
Nursing managers with a better understanding of the scientific principles of business management and ability to apply 
these skills to more accurate monitoring and the use of management time, with regulatory reform and reduce some of 
the non-nursing tasks by designing a care plan correctly, to provide care targeted and enhance the quality of care and 
more satisfied patients.

Key words: nursing, written assignments, duties non-nursing, nursing shifts.
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