
43 43

چكيده
مقدمه: ارزيابی بار كاري در ارائه دهندگان مراقبت هاي بهداشــتی بسيار ضروري است، زيرا 
بر روند مديريت حجم باالي كاري آنان اثر دارد و راه را براي شناســايی و واكنش به شــرايط 
اضطراري كاهش می دهد. بويژه در بخش اورژانس كه از بخش های استراتژيک در بيمارستان 

محسوب می شود.
هدف: اندازه گيری بار ذهنی كار پرستاران شاغل در بخش اورژانس بيمارستان شهيد صدوقی 

يزد در سال )1392( بوده است.
مواد و روش ها:  اين مطالعه توصيفی- مقطعی  بر روی )17( نفر از پرستاران بخش اورژانس 
بيمارستان شهيد صدوقی يزد در مهر ســال )1392( انجام پذيرفته است. نمونه ها از طريق 

NASA-TLX نمونه گيری آسان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه استاندارد
)National aeronautic and space administration task( بود. ابزار يک شــاخص 
)6( بعدی است كه فشار ذهنی، فشار فيزيکی، فشار زمانی) باركار فرآيندی(، عملکرد، تالش و 
ناكامی ) بار كار برايندی( را در محيط كاری می سنجد. اعتبار و پايايی اين پرسش نامه توسط 
 ،)α = 0 .897( درمطالعه ای كه در رابطه با باركاری پرســتاران )محمدی و همکاران )2011
آزمون شده است.  آماره های توصيفی و آناليز چند متغيره ی ضريب همبستگی كانونی برای 

داده ها در نرم افزارهای SPSS 20 انجام پذيرفت.
يافته ها: ميانگين بار ذهنی كاری پرستاران ) 85/42 ( حاصل شد. از ميان 6 بعد مورد بررسی بار 
ذهنی كار، كمترين مقدار مربوط به نمره عملکرد با ميانگين و انحراف معيار)77/71±19/25( 
و بيشترين آن مربوط به نمره ناكامی  با ميانگين و انحراف معيار )15/14 ±90/44( بوده است. 
ميانگين سه بعد مربوط به فرآيند بار كاری )فشارذهنی، زمانی و فيزيکی ()34 .87(  و ميانگين 

سه بعد مربوط به نتيجه باركاری) تالش و كوشش، عملکرد، ناكامی()28 .83( بوده است.
نتيجه گيري:  با توجه به بار كاری زياد پرستاران در بعد فرآيندی؛ پيشنهاد می شود مديران 
پرستاری به ارائه خدمات رفاهی به پرسنل اين بخش،  ايجاد انگيزه در آنان و اجرای ترياژ از بار 

كاری آنان بکاهند.
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 مقدمه
در ميان نيروی انسانی موجود در بيمارستان، نيروی پرستاری بدليل 
ارائه مراقبت های درمانی به بيماران و ارتباط بيشــتر با آنها بيش از 
ســاير گروه ها حايز اهميت است. ارائه مطلوب خدمات پرستاری، با 
كميت و كيفيت پرســتاران حاضر در بيمارســتان ارتباط دارد )1(. 
فاكتورهای زيادی در محيط كاری در ايجاد باركاری مشاركت دارند. 
محدوديت پرستار يکی از اين فاكتورهاست كه منجر به كمبود نيروی 
كار بيمارستان و افزايش باركاری اين گروه شده است. كيفيت نامناسب 
مراقبت از بيمار نيز بعنوان پيامد نامطلوب عملکرد پرستار بوده و وی 
را تحت تأثير تهديدهايی نظير: كاهش رضايت شــغلی و فرسودگی 
شغلی قرار می دهد و شکايت بيمار و همراه او را افزايش می دهد)2(. با 
توجه به نقش مهم حرفه پرستاری، انجمن ملی ايمنی حرفه ای امريکا 
پرستاری را در رأس )40( حرفه با شيوع باالی بيماری های مربوط به 

فشار كاری معرفی كرده است)1(.
باركاري كه بعنوان مقدار كار كلی كه بايد توســط فرد يا گروهی از 
افراد در يک بازه زمانی مشخص انجام گيرد، تعريف می شود در ميان 
پرستاران و كادر درمانی بيمارستان باالمی باشد. مفهوم كلی باركاری 
اساساً با توانايی های ذهنی فرد مرتبط است، اين كه چگونه اطالعات 
دريافت و پردازش شــده و نهايتاً منجر بــه تصميمات و اقدام هايی 
می شــون )3(. بار كاري تنها در وظايف فيزيکی و بدنی پرستاران 
خالصه نمی شــود، بلکه وظايف شناختی پرستاران نيز ممکن است 

بخش پيچيده اي از بار كاري كلی پرستاران باشد)4(. 
طبق مطالعــه Gaba و Lee ، ارزيابی بار كاري در ارائه دهندگان 
مراقبت هاي بهداشــتی بسيار ضروري است زيرا مسائل استرس آور 
زيادي ممکن اســت بر روند مديريت حجــم باالي كاري آنان تأثير 
بگذارد و نيز حجم باالي وظايف و نياز هاي نظارتی اين افراد، راه را براي 
شناســايی و واكنش به شرايط اضطراري كاهش می دهد)4(. بخش 
اورژانس كه به ارائه خدمات 24 ساعته يکپارچه بالينی ميپردازد )5(، 
از بخش های حياتی بيمارســتان محسوب شده و در سال های اخير 
با رشــد فزاينده مراجعه به اين بخش روبرو شــده است و اين امر اين 
بخش را به يکی از نواحی مشکل زا )6( پر استرس، پرهرج و مرج و 
غيرقابل پيش بينی در بخش سالمت تبديل نموده است)5(.  گراف و 
همکاران)1993( وجود بيماران مختلط در بخش اورژانس را از جمله 
عوامل موثر بر بار كاری پزشــکان اين بخش دانسته اند)7(. پيرسون 
و همکاران )2006( در مطالعه ای كه به بررســی باركاری پرستاران 
و نيروی انســانی بر ايجاد محيط سالم كاری پرداختند، بدين نتيجه 

رســيدند كه ارتباط قوی بين ويژگی های بيمار و محيط كار، حجم 
كار نيروی انسانی و كيفيت نتايج برای مشتريان، پرسنل و سازمان 

وجود دارد)8(.
مانی و همکاران)2012( كه در مطالعه خود به بررســی فاكتورهای 
اثرگذار بر باركاری پرســتاران بخش ويژه پرداختــه اند، وقفه های 
كاری ايجاد شده در عملکرد پرســتاران را از مهمترين عوامل ايجاد 
كننده بار كاری در پرســتاران اين بخش برشمرده اند)9(. هولدن و 
همکاران)2009( نيز اينطور بيان داشته اند كه بار ذهنی كار از سويی 
با وقفه دركار، توجه ناكافی و شــتابزده عمل نمودن پرســتاران و از 
ســوی ديگر با فرسودگی شغلی مرتبط است)10(. با وجود اختالف 
نظرهای بســيار در مورد ماهيت و طبيعت بار كاری، باركاری هنوز 

دارای ماهيتی مهم و قابل اندازه گيری می باشد.)11(. 
مطالعات زيادی نشان می دهد، در مشاغلی كه بار كاری زيادی وجود 
دارد، به علت وجود خستگی و برنامه زمانبندی نامناسب، كارايی كم 
شده و باعث كاهش حافظه، آسيب به فرآيند تفکر، تحريک پذيری و 
زودرنجی و كاهش يادگيری فرد می شود)12(. روش های زيادی برای 
اندازه گيری باركاری توســعه پيدا كرده اند كه در 4 گروه ميتوان اين 

متدها را طبقه بندی كرد:
1- اندازه گيری عملکرد )performance(:  اين اندازه گيری بر پايه 
ميزان اثربخشی و كارايی وظيفه است ) شامل ميزان خطای فرد( و 
فرض بر اين است كه اگر عملکرد فرد كاهش يابد باركاری از شرايط 

بهينه خود فاصله می گيرد)13( .
2- اندازه گيری فردی )subjective(: الزمه اين اندازه گيری آن است 
كه عامل انســانی درک و دريافت خود را از سطح بار كاری مشخص 

نمايد)5(.
ايــن   :)psycho-physical(روانی-فيزيکــی 3-اندازه گيــری 
اندازه گيری متغيرهای فيزيولوژيکال )ضربان قلب، نوســان ضربان 
قلب، تعداد پلک زدن چشم را بررسی كرده و بر اين اصل استوار است 

كه تظاهرات فيزيولوژيک نشان دهنده ميزان باركاری است)5(.
4-تجزيه تحليل مشــاهده ای )observational(: اين اندازه گيری 
توسط يک مشاهده گر از بيرون انجام شده و تکنيکی است كه بطور 
تجربی جهت ارزيابی سطح باركاری اعتباربخشی شده است. اين روش 

بيشتر در ارتباط با بار فيزيکی كاربرد دارد)13(.
شاخص NASA-TLX كه در دسته دوم قرار دارد، در اصل برای 
اندازه گيری باركاری) فيزيکی يا روانی(  خلبانان ايجاد شد. اين پرسش 
نامه اولين بار توسط ساندرا هارت در سال )1988( درسازمان ملی هوا 
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فضای آمريکا جهت ارزيابی بار ذهنی كار در استفاده از يک شبيه ساز 
پرواز طراحی شد )14(.

دليل اصلی محبوبيت ناســا در ميان محققان كاربرد آسان آن برای 
اجراست. ناسا تجزيه تحليل دقيق تری نسبت به ساير تکنيک هايی 
كه بار ذهنی را رتبه بندی می كنند، بدست می دهد )15(.  اين روش 
از اعتبار باال و پذيرش عمومی برخوردار اســت. مطالعه ای كه توسط 
هيل و همکاران)1992( انجام شــد، نشــان داد كه از 4 ابزاری كه 
به بررســی بار ذهنی كار می پرداختند ) ابزار كوپر-هارپر، بار ذهنی 
كار TLX، بار كلــی كار OW، و تکنيک ارزيابی ذهنی بار كاری( 
هر4 ابزار مقبوليت الزم را از لحاظ حساسيت، مقبوليت اپراتور، منابع 
 OW و  TLX مورد نياز و روش های خاص داشــتند ليکن دو ابزار

حساسيت و پذيرش بهتری داشتند)16(.
بنظر می رســد پرســتاران اورژانــس نيز بدليل ماهيــت و فوريت 
بيماران ايــن بخش تا حد زيادی متحمل بار ذهنی كار می شــوند. 
از اين رو مطالعه حاضر با هدف ارزيابی بار ذهنی كار پرستاران بخش 
اورژانس بيمارستان شهيد صدوقی يزد كه با 33 تخت اورژانس )به 
دليل برخورداري از امکانات تخصصي گوناگون( به عنوان اصلي ترين 
مركز ارجاع بيماران، شاهد حضور خيل بيماران از ساير نقاط استان 
يزد و اســتان هاي اطراف با پذيرش ساليانه حدود )30000( بيمار 

اورژانسی می باشد، انجام گرفت.

 مواد و روش ها
مطالعه حاضر توصيفی و از نوع مقطعی می باشــد كه در مهر سال 
)1392( انجام شد. نمونه مورد مطالعه )17( نفر از پرستاران بخش 
اورژانس اين بيمارستان بودند كه از طريق نمونه گيری آسان انتخاب 
شــدند. همگی پرستاران دارای كارشناســی پرستاری بوده، بيش 
از يکســال سابقه در اين بخش را داشــتند و همه در شيفت صبح 
بصورت ثابت فعاليت می نمودند. پرسشنامه پس از توضيح شفاهی 

در نيم ساعت انتهای شيفت در اختيار  پرستاران قرار گرفت.
 National( اســتاندارد  پرسشــنامه  داده  جمــع آوری  ابــزار 
aeronautics and space administration task(

NASA-TLX بود. اعتبار و پايايی اين پرسش نامه توسط نسل 
ســراجی و همکاران در سال )2011( در مطالعه ای كه در رابطه با 
باركاری پرســتاران انجام شد ) α= 0/67(، مورد آزمون قرار گرفته 
اســت )14(. ناسا يک شــاخص چند بعدی است كه فشار ذهنی، 
فشار فيزيکی، فشار زمانی، عملکرد، تالش و نااميدی را در محيط 

كاری می سنجد فشــار ذهنی مربوط به فعاليت های ادراكی نظير 
تفکر، تصميم گيری، محاسبه، بخاطر سپردن، جستجو كردن است 
در حالی كه فشار فيزيکی مرتبط با فعاليت های فيزيکی نظير هل 
دادن، كشيدن كنترل، وفعاليت كردن می باشد. فشار زمانی مربوط 
به زمان و عملکرد مرتبط تحقق هدف های شخصی است. تالش و 
كوشش مرتبط است با مصرف انرژی برای انجام سطحی از عملکرد 
و در نهايت نااميدی مربوط به احســاس نا امنی، دلســرد شــدن، 

استرس و ناراحتی است )17(.
 ســواالت پرسشنامه در دو بخش طراحی شده اند و در بخش اول 
ميزان بار كاری در )6 بعد( مطرح شــده فوق، طی )6( ســوال در 
مقياس )0 تا100( ســنجيده می شــوند؛ به جز محور عملکرد و 
كارآيی كه بين دو ســطح خوب و بد ارزيابی می شود ساير محورها 
بين دو ســطح كم و زياد مورد ارزيابی قــرار می گيرند.  در بخش 
دوم پرسشنامه )15( ســوال اهميت هر يک از ابعاد 6 گانه مطرح 
شده بصورت دو به دو با يکديگر مقايسه و عالمت گذاری می شوند، 
محوری كه تأثير و اهميت بيشتری بر فرد داشته است توسط فرد 
مشخص و بــا اســــتفاده از روش تحليلــي سلســله مراتبــي 
)AHP( تفســير می شــود)18(. پس از انجام عمليات وزن دهی، 
امتياز كلی باركاری محاسبه می شــود داده ها پس از جمع آوری 
وارد نرم افزار  NASA-TLX شــد و بــا توجه به تکرار)از 15(، 
وزن )از1( و امتياز كلی هر فرد در هر شش زمينه جداگانه محاسبه 
گرديد. تحليل داده ها با ورود داده ها به SPSS 20 و با اســتفاده از 
آمار توصيفی )ميانگين و انحراف معيار( و همبستگی كانونی ميان 
)2( بعد نيازهای تحميل شــده به پرستار طی فرآيند كاری )فشار 
فيزيکی، ذهنی و زمانی( و سه عامل مرتبط با نتيجه كاری )كارايی، 

تالش وكوشش و سطح نا اميدی( انجام پذيرفت.

 يافته ها
در جــدول)1( ميانگين مقياس های بار ذهنی كار در پرســتاران 
بخش اورژانس بر اســاس نمرات كســب شــده ، وزن و درجه بار 
بدســت آمده اســت. ميانگين بار ذهنی كار در ميان نمونه مورد 
بررســی )85/42( بدست آمد. در ميان مقياس های بار ذهنی كار، 
كمتريــن مقدار مربوط به نمره عملکرد با ميانگين و انحراف معيار 
)19/25±77/71( و بيشــترين آن مربوط اســت به نمره ناكامی با 

ميانگين و انحراف معيار )15/14 90/44±(.
 بمنظور بررسی و آزمون شدت ارتباط خطی دوبه دوی مولفه های 
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فرآينــد كاری و نتيجه كاری از آزمون های پيرســون يا اســپيرمن 
استفاده شــد كه در جدول )2(خالصه شــده كه نشان از ارتباط 

خطی بعضی مولفه ها در سطح )5 درصد( است. 
همبستگی های كانونی شدت ارتباط بين دو مجموعه از متغيرها را 
اندازه می گيرد. با توجه به جدول )3(  اولين همبســتگی كانونی از 
دو تركيب خطی اول )p=0.000 ( معنی دار بوده و نشــان ميدهد 
كه اين دو تركيب خطی از متغيرها به هم وابسته اند. ضريب كانونی 
تركيب اول كه معموال مقدار ويژه باالتری دارد اهميت بيشــتری 
دارد و نشــان ميدهد كه چه مقدار از تغييرات توســط دو تركيب 
خطی از متغيرها توضيح داده می شود پس )93درصد( از تغييرات 
توسط تركيب خطی اول تبيين می شود و برای تركيبات دوم و سوم 

از اين مقدار كمتر است. 
مقدار ضريب تبيين كانونــی رابطه بين مولفه های فرآيند كاری و 
مولفه های فرآيند نتيجه را نشان ميدهد. يعنی )86 درصد( تغييرات 

نتيجه كار به دليل فرآيند كاری است.
 براساس ضرايب كانونی خام )جدول 4( بدست آمده می توان گفت 
هرچه مقدار ضريب هر متغير در هر تركيب خطی بزرگتر باشــد 
اهميت آن در توضيح تغييرات بيشــتر اســت .طبق اين جدول دو 

تركيب خطی به صورت زير به دست می آيد:
x1=  0.004 )نياز زماني( 0.006 +)نياز فيزيکي( 0.002 +)نياز ذهني(

 y 1=  0.004 )ناكامي( 0.005 _ )تالش و كوشش( 0.005  _ )عملکرد(

در صورتــی كه نياز ذهنی )004 .0(، نياز فيزيکی )002 .0( و نياز 
زمانی )006 .0( افزايش يابد عملکرد )004 .0(، تالش و كوشــش 
)005 .0( و ناكامــی )005 .0( كاهــش می يابد. منفی بودن تمام 
ضرايــب فرآيند نتيجه و مثبت بودن تمــام ضرايب فرآيند كاری  
بيانگر آن است كه همبستگی در جهت مخالف می باشد، بدين معنا 
كه هر چه فشارهای تحميل شــده طی فرآيند كاری باالتر باشد، 
نتيجه كاری پايين تر می آيد.  تركيبات خطی دوم و سوم به دليل 

پايين بودن ضريب همبستگی كانونی قابليت تفسير ندارند.  

  بحث
 اگر افراد قادر باشــند تمام كارهايی كــه برای آنان در محيط كار 
تعريف شده است بسرعت، بطور صحيح ، با اطمينان و با كمترين 
تالش و با اســتفاده از منابــع موجود انجام دهنــد، آنگاه مفهوم 
باركاری اهميت چندانی نخواهد داشــت، ليکن در واقعيت بدليل 

مشکالت سيستمی، آموزش ناكافی و ... ، چيز ديگری رخ می دهد 
)19(. امروزه  رقابت شــديد بر سر منابع كمياب در نظام سالمت،  
اندازه گيــری كمی و كيفی بار كاری پرســتاران را بعنوان يک نياز 
مطرح می سازد )20(. هدف از مطالعه حاضر بررسی بار ذهنی كار 
پرســتاران  در بخش اورژانس بوده اســت. بار كاري زياد و فوريت 
مراقبت از بيمار تأثير بزرگی بر عملکرد پرســتاران دارد. ميانگين 
كلی بار ذهنی كار در  پرستارانی كه در اين مطالعه شركت نمودند 
)8542( حاصل شــد. خندان و همکاران )1390( در مطالعه خود 
ميانگين باركاری كاركنان عملياتی يک شركت توليدكننده قطعات 
سنگين را )85.11( گزارش نمودند)18(. صلواتی و همکاران )21( 
در مطالعــه خود  مهم ترين داليل خطاهاي دارويي را  خســتگي 
ناشي ازكاراضافي، كمبود تعداد پرستار نسبت به بيمار، وجود تعداد 
زياد بيماران بدحال، ساعت كاري طوالني گزارش دادند.رحيميان 
و قدرتی )22( هم اذعان داشتند كه بار كاري زياد و شرايط شغلی 
نامناسب در پرستاران احتمال رخداد خطاهاي پرستاري را  افزايش 
می دهد .نيک پيما و غالم نژاد )23( در اين راستا، در پژوهش خود 
بيان نمودند كه3 دليل عمده اشتباهات دارويی به ترتيب  باركاری 
زياد، كاركنان كم و خســتگی جسمی يا روحی می باشد؛ همچنين 
باركاری زياد را بعنوان دومين عامل ايجادكننده استرس شغلی پس 
از عدم دريافت پاداش و تشــويق بيان نمودند. تمامی اين مطالعات 
به نوعی اهميت توجه به بار كاری پرستاران را بيان نموده اند )24(.

در اين مطالعه فشار ناكامی باالترين بعد از ابعاد بارذهنی كار  بدست 
آمد و بعد از آن فشــار زمانی و ذهنی حاصل شد. بخش اورژانس 
بيمارســتان بدليل اينکه خط مقدم بيمارستان محسوب شده و با 
مراجعينی روبروســت كه در اكثر موارد دارای شرايط خاص و حاد 
می باشــند، بار كاری زيادی بر دوش پرســنل اين بخش باالخص 
پرســتاران قرار دارد. باال بودن فشار ناكامی در پرستاران اين بخش 
بيانگر احساس ناامنی، دلسردی، استرس و رنجش می باشد؛ فشار 
زمانی باال نيز كه در جايگاه دوم قرار دارد، ضرورت داشتن سرعت 
عمل در رويدادهای اين بخش را می رســاند؛ اولويت سوم بار كاری 
در اين اورژانس فشار ذهنی است كه بيانگر سخت بودن، پيچيدگی 
و نياز به داشــتن دقت زياد در انجام امور محوله در بخش اورژانس 
می باشد. هيوز و همکاران )2008( در باب اهميت داشتن انگيزش 
و عدم ناكامی پرسنل پرســتاری اينطور بيان می دارد كه نارضايتی 
شغلی پرســتاران می تواند منجر به كاهش اخالق، غيبت از كار و 
عملکرد ضعيف شــود و بطور بالقوه نيز بــر كيفيت مراقبت بيمار 
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اثر گذاشته و كارايی ســازمان را كاهش دهد؛ همچنين در  مورد 
باركاری و  كمبود زمانی بيان داشــته است كه بار كاری زياد منجر 
به آن می شود كه پرســتاران نتوانند وظيفه مراقبتی خود را بنحو 
مطلوب ارائه نمايند و موجب كاهش همکاری موثر بين پزشــک-
پرستار شده و در نهايت ارتباط ضعيف ميان پرستار- بيمار را رقم 
خواهد زد )25(. مطالعات ديگر نتايج مختلفی را در بر داشــته اند. 
ذاكريــان و همــکاران در پژوهش خود بر روی باركاری پرســنل 
بيمارســتان، باالترين نمره بار كاری را در  ابعاد تالش و كوشــش 
حاصل نمود و همانند مطالعه حاضر فشــار زمانی و فشار ذهنی را  
رتبه ی دوم و ســوم و كمترين بار كاری را در بعد عملکرد گزارش 
نمود )4(. مطالعه ملک پور و همکاران بيانگر اين مطلب اســت كه 
باركاری بخش اورژانس در ميان بخش های مورد بررســی، پس از 
بخش مراقبت ويژه در باالترين نمره را كســب نموده  و باالترين و 
پايين ترين اولويت  به ترتيب مربوط به  فشار ذهنی و فشار فيزيکی 
بوده اســت. مطالعه لوين و همکاران)5( بر روی پزشــکان بخش 
اورژانس نيز بيانگر اين مطلب بوده اســت كــه  باالترين بار كاری 
پزشــکان مربوط به فشار زمانی و ذهنی و پايين ترين آن مربوط به 

نياز فيزيکی بوده است. 
در اين مطالعــه ميانگين فشــار فيزيکی )84.51( بدســت آمد، 
مينزل و همــکاران )2004( در مطالعه خود دريافتند كه )%62( 
از پرستاران مورد مطالعه ايشــان دارای درد نسبتا شديد عضالنی 
در طول ايام هفته می باشــند )26(. بالجانی و همکاران)1392( در 
مطالعه ای كه به بررســی نيازهای ارتقای سالمت، منابع استرس و 
مشکالت محيط كار پرستاری پرداختند، فعاليت فيزيکی پرستاران 
را از جمله نقاطی بيان نمود كه نياز به ارتقای ســالمت دارد و بار 
كاری زياد پرستاری )68.9%( رتبه اول عواملی را داشت كه منجر 
به ايجاد محيط استرس آور در محيط كار می شود )27(. صادقيان و 
همکاران )1384( نيز در مطالعه ای كه به بررسی اپيدميولوژی كمر 
درد در كادر پرســتاری بيمارستان های شاهرود پرداخت، و شيوع 
كمر درد در بين پرسنل پرستاری )4. 49%( را گزارش نمود )28(.
پايين بودن فشــار عملکرد نســبت به ســاير ابعاد باركاری در اين 
مطالعه بيانگر آن اســت كه پرستاران اين بخش از كاركرد خود در 
انجام وظايف محوله در راســتای اهداف تعيين شــده برای ايشان، 
رضايت داشته اند .نتايج مطالعات گذشته راهکارهايی نظير برقراری 
ارتباط مناسب مديران پرستاری با كاركنان پرستاری را در كارايی 

بيشتر پرستاران و كاركرد بهتر آنان موثر می داند )29(. 

درصورتــی كه ميانگين ســه بعد مربــوط به فرآيند بــار كاری 
)فشــارذهنی، زمانــی و فيزيکی()34. 87( را با ميانگين ســه بعد 
مربوط به نتيجه باركاری )تالش و كوشش، عملکرد، ناكامی()28. 
83( مقايســه نماييم، ميانگين ابعاد فرآينــد باركاری باالتر از بعد 
نتيجه حاصل می شــود كه بيانگر آنســت كه پرسنل پرستاری در 
حين انجام وظيفه باركاری بيشتری را متحمل می شوند عالوه بر اين 
با احتســاب اين امر كه ميان ســه بعد فرآيندی و سه بعد نتيجه 
كار رابطــه خطی منفی وجود دارد، كاهش بار فرآيندی كار كمک 

بيشتری در حصول نتايج مورد انتظار خواهد داشت.

 نتيجه گيري
بــا توجه به بــاال بودن ميانگيــن نمره بار ذهنی كار در پرســنل 
پرستاری  اين مطالعه )42. 85(، توجه بيشتر برنامه ريزان و تصميم 
گيرندگان در عرصه پرستاری به سختی شرايط كار پرسنل بخش 
اورژانس و در نظر گرفتن مشوق های انگيزشی و خدمات رفاهی به 
منظور كاهش خســتگی بار زيادكاری اين گروه پيشنهاد می شود. 
عالوه بر اين، با توجه به آنکه فشــار زمانی سه بعد مربوط به فرآيند 
كار نيــز در اين مطالعه باال بوده اند، بکارگيری ابزارهايی نظير ترياژ 
كه به دسته بندی و ساماندهی سريع تر بيماران اين بخش می شود، 
می تواند از ســاير راهکارهای پيشنهادی باشد. آشنايی پرسنل اين 
بخش در زمينه كارتيمی  از طريق برگزاری كارگاه های آموزشی و 
تعريف درست شرح وظايف پرسنل شاغل در اين بخش، در كاهش 
باركاری و كاهش احساس ناكامی پرستاران اين بخش موثر خواهد 

بود. 

 تشكر و قدرانی
نويسندگان الزم می دانند مراتب سپاس خود را از مسئولين محترم 
اورژانس بيمارســتان شــهيد صدوقی يزد و پرسنل پرستاری اين 

بخش كه در مطالعه شركت نمودند، ابراز نمايند.
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Evaluation nurses'  mental work load in Emergency 
Department: case study 

Abstract
Introduction: Assessing work load is very important in health 
care professionals, because it has effects on managing work load 
and would be decreased recognition and reaction to emergency
situations.
Aim: This study was done to evaluation nurses' mental work load 
in Shahid Sadoghi Hospital's Emergency Department in Yazd
provenience in (2013).
Material & Methods: This cross sectional study was done in 
(2013) in Shahid Sadoghi Hospital's Emergency Department in Yazd
provenience in 2013. Samples were (17) nurses who were selected 
through convenience sampling. Data gathered through standardized
questionnaire NASA-TLX (National aeronautic and space
administration task) that it has (6) domains; physical, mental, time 
(process work load), performance, trying and frustration (outcome 
work load) that measuring in work environment. Validity and reliabil-
ity has been tested in the study by Mohammadi & et., al (α=0.897). 
Descriptive statistics and multivariate coefficient of canonical cor-
relation were done through SPSS20.
Results: findings showed that the mean of mental work load was 
(85.24). Among the six domains of mental workload, the lowest 
mean was in performance work load (77.71±19.25) and the high-
est mean was in frustration (90.44 ±15.14).The mean in process 
work load ( physical, mental and time) was ( 87.34) and the mean in
outcome work load ( trying, performance and frustration) was(83.28).
Conclusion: In regarding to high mental work load in process 
domain in nurses; it would be suggested that nurse managers 
reducing emergency nurses' workload by providing welfare services
for them, motivate them and implement triage in emergency
department.
Key words: Emergency Department, NASA TLX, mental workload,
 nurse. 
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