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ABSTRACT

Background & objectives: Mismatching between human resources with capacity of the
facilities and failure of capacity building of human resources is the main reason behind lack of
efficiency in hospitals. The purpose of this study is to evaluate the allocation of human
resources in general university hospitals that located in the cities of East Azerbaijani province.
In order to inform health care managers of Status of Man power Distribution.
Methods: This Retrospective cross-sectional study has compared the situation Of Distribution
of human resources in general University hospitals in the cities of East Azerbaijan province
with the standard criteria. The data collected by data collection form and analyzed by SPSS
software.
Results: Ratio of staff to active beds in all reviewed hospitals is 1/7 that Correspond with
ministerial standard but the allocation and distribution of resources in the reviewed groups are
in disarray.
Conclusion: Manpower distribution in Reviewed hospitals is unfair and unreasonable.
Providing an updated and efficient information system to deal with problems and
shortcomings of the existing human resources helps university administrators optimize
allocation and distribution of resources based on the standards and the actual needs of
hospitals (evidence based and data) and also preventing the Accumulation of human capital in
some units and severe shortage of human capital in others.
Keywords: Hospital; Human Resource; Allocation.
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ي هاهرستانشدانشگاهی میي عموهاانسانی بیمارستانمقایسه تخصیص منابع
شرقی با استاندارد کشورياستان آذربایجان

5آرزو آذري،4کمال ابراهیمی، *3، محمد مهرتک2، عبداله مهدوي1داود ادهم
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کارشناس ارشد بیولوژي سلولی مولکولی. 5دانشگاه علوم پزشکی ایران
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مختلفسطوحوتنوعبهتوجهباواستمنابع انسانی
وریـزي برنامهنقشجامعه،یکدري افرادهامهارت
ترپررنگکشور،یکدرنیروي انسانیمناسبتوزیع

توجـه مـدیریت، علـم نظـران صـاحب .)1(شـود می

سـایر بـر انسانیمنابعنفوذوشبه نقراروزافزونی
انـد کـرده معطـوف سازمانیوريکلیدي بهرهعوامل

انسـانی نیـروي توزیـع مناسـب  وریـزي برنامـه . )2(
واهمیت استحائزبسیارسالمتحوزهدرمتخصص

بـه دسـتیابی تـوان مـی کـه اسـت طریـق اینازفقط
نمودتسهیلرامطلوبوعادالنهسالمتیيهامراقبت

چکیده
ي ایجاد شده و نارسایی در ظرفیت سازي منابع انسانی هاعدم تناسب نیروي انسانی با امکانات و ظرفیتزمینه و هدف:

این مطالعه با هـدف ارزیـابی وضـعیت تخصـیص منـابع      تلقی می شود.هااز جمله علل اساسی کارایی نامطلوب بیمارستان
آگـاه سـازي   شـرقی بـه منظـور    ي استان آذربایجـان هار شهرستاني عمومی دانشگاهی مستقر دهاانسانی در بیمارستان

.از وضعیت توزیع منابع انسانی، انجام گرفتمدیران سالمت
بیمارسـتان  16وضـعیت توزیـع نیـروي انسـانی     کـه تحلیلی گذشته نگر می باشد-این مطالعه از نوع توصیفی:روش کار

ونه گیري بـه  مشرقی را با استانداردها مقایسه کرده است. نیجانهاي استان آذرباعمومی دانشگاهی مستقر در شهرستان
نـرم افـزار  آمار توصیفی و گردآوري و با بهره مندي از هاتوسط فرم جمع آوري دادههاروش سرشماري بوده و داده

SPSSتحلیل و پردازش شدند.
7/1ي مـورد بررسـی برابـر    هـا ع بیمارستاننسبت نیروي انسانی شاغل به تخت فعال در مجمونتایج نشان داد :هایافته

از هاي مورد مطالعه در بیمارستانهااست که با استاندارد وزارتی مطابقت دارد ولی تخصیص و توزیع منابع انسانی گروه
نظم تعریف شده اي تبعیت نمی کند. 

. اسـت ي مورد مطالعـه ناعادالنـه   هانتوزیع نیروي انسانی در بیمارستانتایج تحقیق مبین این مساله بود که تیجه گیري:ن
ي وضـع موجـود تخصـیص    هاروز نیروي انسانی، ضمن شناسایی مشکالت و نارسایییه یک سیستم اطالعات کارآمد و بهته

هـا منابع انسانی، به مدیران دانشگاه در تخصیص و توزیع بهینه این منابع بر اساس اسـتانداردها و نیـاز واقعـی بیمارسـتان    
ي انسـانی در برخـی واحـدها و کمبـود شـدید نیـرو در       هـا از انباشت سرمایهوکمک کردهها)واهد و داده(مبتنی بر ش

واحدهاي دیگر جلوگیري به عمل می آورد. 
بیمارستان، منابع انسانی، تخصیصي کلیدي :هاهژوا
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بـه طـور  درمـانی بهداشـتی خـدمات موثرارائه.)3(
يهـا نگرانـی اسـت و انسـانی منـابع تحت تاثیرجدي
نوع،تعداد،بودننامناسبشاملاین زمینهدرعمده
اهمیـت  . )4(باشـد میکارکنانعملکردوتوزیعروش

ــروي انســانی در ارا ــنی ــاه خــدمات در بیمارســتانئ ه
قابل انکار بوده و بـدون نیـروي انسـانی آمـوزش     غیر

مختل خواهد شد. هایافته و مناسب فعالیت بیمارستان
ــات و     ــا امکان ــاغل ب ــانی ش ــروي انس ــب نی ــدم تناس ع

ــت ــاظرفی ــاده ــز و  ي ایج ــایی در تجهی ــده و نارس ش
ـ  بهینه ه علـل اساسـی عـدم    سازي منابع انسـانی از جمل

کمبود.)5(شودتلقی میهاکارایی مطلوب بیمارستان
واقتصـادي آثـار ازگذشـته حـوزه، ایـن درکارکنان
بـه دسترسـی میـزان درآنتاثیر مستقیمواجتماعی
نیـز راخـدمات اینکیفیتبهداشتی درمانی،خدمات

در کشـورهاي در  . )6(دهدمیخود قرارالشعاعتحت
رغـم اینکـه جمعیـت    علـی  هـا حال توسـعه، بیمارسـتان  

دهنـد، در حـدود   محدودي را تحت پوشش قرار مـی 
ي بخش سـالمت را بـه خـود    هادرصد هزینه70تا 65

همانطورسالمت،نظامیکدر.)7(دهندمیاختصاص 
عنـوان بـه میعمـو يهابیمارستانرودمیانتظارکه

هستندايبودجه، واحدهاییتسالمنظاماصلیبخش
سـالمت نظـام متولیـان توسطمتمرکزبه صورتکه

وانسـانی نیرويمناسبچیدمان.)8(شوندمیاداره
ــایی ــهشناس ــاهزین ــروري،ه ــهي غیرض ــاهزین يه

ودهدمیکاهشقابل توجهیمیزانبهرابیمارستانی
يهـا مراقبـت اثربخشـی وکـارایی بـه سـویی از

تــرین مشــکل عمــده. )9(کنــدمــیکمــکبیمارســتانی
ي کشور به کمبود نیروي انسانی یا توزیـع  هابیمارستان

گـردد. نیـروي انسـانی در زمـره     مـی نامناسب آن بر 
ــه حســاب   ــابع بیمارســتانی ب ــد و مــیمهمتــرین من آی

کمبودها و مازادهاي آن نقش تاثیرگذاري بر کـاهش  
کیفیت ارائه خدمات به بیماران دارد. از این رو کاهش 

ارتقاء کارایی بخش بیمارسـتانی توجـه هـر    وهاهزینه
ــانی را   ــابع انس ــه من ــدمــیچــه بیشــتر ب در . )10(طلب

به دلیل ماهیت بازبودن و حساسـیت بـه   هابیمارستان

تغییــرات، نقــش نیــروي انســانی بســیار مهــم اســت و  
بـا  اثربخشی هر سازمان بهداشتی و درمـانی مسـتقیماً  

کارآیی و اثربخشـی کارکنـان آن سـازمان در ارتبـاط     
است. در سازمان بیمارستان که با سالمتی مردم سر و 

و کارشناسـانه نیـروي   میعلکار دارد توزیع و برآورد 
نمـودن  انسانی، نقش اصـلی و اساسـی را در بـرآورده   

ــدیران      ــایت م ــز رض ــه و نی ــانی جامع ــاي درم نیازه
.)11(داردهابیمارستان

روشی تاکنونایرانسالمتنظامدررسدمینظربه
منـابع  تخصیصبرايمناسبوشواهدبرمبتنیجامع،

مورد وطراحیمردمواقعینیازهاياساسبرانسانی
بیشـتر  آنتخصیصزهنوواستنگرفتهقراراستفاده

که گیردمیصورتموجودسنتیيهاروشاساسبر
منـابع  ازاستفادهوتوزیعتااستشدهباعثنتیجهدر

از بسـیاري طرفـی ازوشـود انجامناعادالنهمحدود،
استاندارد . )12(بماندجواببیمردماساسینیازهاي

وزارت بهداشــت در مــورد کــادر پرســتاري، پزشــکی، 
ســـایر کارکنـــان (اداري، پـــاراکلنیکی و خـــدماتی) در 

ي نفر بـه ازا 78/0، 16/0، 76/0به ترتیب هابیمارستان
نیـروي انسـانی،  بحـث در. )13(هر تخت فعال اسـت 

ــواره ــألههم ــدممس ــادلع ــایی  تع ــوازن خودنم و ت
بهداشـتی انسـانی نیـروي درتعـادل عـدم نماید.می

ازتوانـد مـی کـه استپیچیدهواي ناخوشایندپدیده
توزیـع  نظـر نقطـه ازوکیفیـت از لحـاظ تعـداد، نظر

یـا ومؤسساتیتخصصی،یاوجغرافیایی، شغلی(توزیع
طبیعـی .گیـرد انجامنامتعادلبه طور)جنسینظراز

نیازازبیشمیزانیبهکادر بهداشتیتربیتکهاست
. )14(اسـت میعمـو اتالف هزینهکشور،شدهبرآورد

گیـري از  بندي شده، بهرهروشن نبودن اطالعات طبقه
بـا  هـا بیمارستانمیاستاندارهاي تعریف شده را در تما

سـازد. سیسـتم اطالعـات مـدیریت،    مـی مشکل مواجه 
آوري، ي مورد نیاز سـازمان را شناسـایی، جمـع   هاداده

پردازش و ذخیره کرده و امکـان شـناخت توصـیفی و    
ــا ــی از س ــراي  تحلیل ــنلی آن را ب ــعیت پرس زمان و وض

گیـري  مدیریت فراهم آورده و مدیران را در تصـمیم 
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مطالعات اخیر نشان داده است کـه  . )15(کندمیکمک 
از هانسبت کمیت نیروي انسانی به تخت در بیمارستان

بلکه نمودار حاصل به ،کندمیودار خطی تبعیت نیک نم
صورت یک منحنـی بـا شـیب کـاهش یابنـده (مطـابق       

) است. این موضوع بـه ایـن علـت اسـت کـه      1نمودار 
تعدادي از مشاغل بـا کـاهش تعـداد تخـت بـه همـان       

.)16(یابندمینسبت کاهش ن

وضعیت نیروي انسانی به تخت.1نمودار 

ــه گــزارش مــدیران  ي هــادر بررســی ــه و مطالع اولی
، درخواسـت افـزایش نیـروي انسـانی از     هـا بیمارستان

شـود و  مـی مواردي است کـه همـواره بـر آن تاکیـد     
مدیران با فرافکنی مشکالت مـدیریتی، قسـمت اعظـم    

را به کمبود نیـروي انسـانی ربـط    هامشکالت و کاستی
کــه تحلیـل کارشناسـان واقعیــت   دهنـد، در حـالی  مـی 

. بنـابراین مطالعـه حاضـر بـا     هـد دمیا نشان دیگري ر
رسانی توزیع نیروي انسانی هدف شفاف سازي و اطالع

به منظور رعایت عـدالت در  در جامعه مورد مطالعه،
توزیع نیروي انسانی و استفاده بهینـه از منـابع انسـانی،    

ــان،   ــدیران و کارکن ــاران، م ــایتی بیم ــاهش نارض در ک
شـرقی،  تان آذربایجاني اسهاي شهرستانهابیمارستان
انجام شد.

کارروش 
ایــن مطالعــه از نــوع کــاربردي بــوده و روش آن     

ــیفی ــی -توص ــیتحلیل ــه  م ــاري کلی ــه آم ــد. جامع باش
اســتان هــايشهرســتانمیي عمــوهــابیمارســتان

شـرقی بـوده و نمونـه مطالعـه برابـر کـل       آذربایجان

ي هـا جامعه آماري بود. دلیل انتخاب شدن بیمارسـتان 
تشـابه نسـبی انـدازه، امکانـات و     هـا شهرستانمیعمو

در ایـن مطالعـه بـه منظـور     منابع آنها با یکدیگر بـود.  
آوري اطالعـات و  ي جمـع هـا از فرمهاآوري دادهجمع

مطالعه متون و منابع موجود استفاده شد. 
ازي بــه پرسشــنامه نبــود و بــراي در ایــن مطالعــه نیــ

اطالعات که باآوريي جمعهافرمازهاآوري دادهجمع
ادبیات موجـود و منـابع تخصصـی طراحـی     استفاده از

نفـر  10ها توسطگردیده بود، استفاده شد. روایی فرم
مدیریت بیمارسـتانی  از متخصصین مسائل بهداشتی و

مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات الزم اعمـال شـد.   
ي مذکور بـه  هاسپس به منظور تعیین پایایی آنها، فرم

وت در چنـد مرکـز توسـط افـراد مختلـف     صورت پایل
تکمیــل گردیدنــد تــا میــزان درك مشــترك افــراد از 

در ایـن  هـا پایایی فرممورد ارزیابی قرار گیرد.هافرم
درصد به دست آمد.3/99مطالعه حدود 

این مطالعه به دلیل ماهیت کار بـا محـدودیت خاصـی    
مواجه نبود. به منظـور رعایـت مالحظـات اخالقـی بـه      

.تاکید شدهابیمارستاننه بودن اطالعات محرما

ــانی      ــروي انس ــع نی ــوه توزی ــود و نح ــعیت موج وض
اسـتان تعیـین و ترسـیم شـد و     میي عموهابیمارستان

توزیع نیروي انسانی شاغل بـا اسـتانداردهاي کشـوري    
از آمـار توصـیفی و   هـا مقایسه شد. براي تحلیـل داده 

استفاده شد.SPSSافزار نرم

هایافته
ــت ــاس ــروي انس ــایر  اندارد نی ــتار و س ــک، پرس انی پزش

به میي عموهاو نیز کل پرسنل در بیمارستانکارکنان
نفر به ازاء هر تخـت  7/1و 78/0، 76/0، 16/0ترتیب 

باشد. بدین معنی میمیي عموهافعال براي بیمارستان
که با ازاء یکصد تخت فعـال، اسـتاندارد تعـداد پزشـک     

نفـر و تعـداد سـایر    76رسـتار  نفـر، تعـداد پ  16برابر 
تعداد تخت فعـال، کـل   1جدول نفر است.78کارکنان 

ترکیب نیروي انسانی را به تفکیـک در  نیروي انسانی و
دهد.مینشان مورد مطالعهبیمارستان16
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1390در سال هاترکیب نیروي انسانی به تفکیک بیمارستان.1جدول 

شماره 
بیمارستان

تعداد 
تخت فعال

کل 
نیروي 
انسانی

نسبت کل 
نیروي انسانی 
به تخت فعال

90نیروي انسانی به تفکیک در سال 

تعداد 
پزشک

نسبت 
پزشک به 
تخت فعال

تعداد 
پرستار

نسبت 
پرستار به 
تخت فعال

سایر 
کارکنان

نسبت سایر 
کارکنان به تخت 

فعال
152816/1815/02854/04587/0
21451823/12417/08055/07854/0
348694/11225/02246/03573/0
436566/1514/02364/02878/0
536782/21644/01953/04319/1
61062231/22120/07268/013023/1
71193066/23832/011294/015631/1
81442185/12719/09264/09969/0
950694/11530/02448/03060/0

101191805/13529/09681/04941/0
111291552/12217/06853/06550/0
12811124/12126/05365/03847/0
131321945/12317/08262/08967/0
1432753/21134/03200/13200/1
1536782/21542/02775/03600/1
1672984/11419/03954/04563/0

نسبت نیروي تخت فعال، 52با 1شماره در بیمارستان
به ازاء هر تخت پزشک، پرستار و سایر کارکنانانسانی 

نفر بـوده و  87/0و 54/0، 15/0به ترتیب برابر فعال
نفـر نیـروي   6/1فعـال  در مجموع به ازاء هـر تخـت  

شانگر آن است کـه نسـبت نیروهـاي    که نانسانی دارد
ـ  زان اسـتاندارد انسانی تخصصی پزشک و پرستار از می

و نسبت سایر کارکنان بیشتر از مقدار استاندارد ؛کمتر
پزشک، پرسـتار و سـایر   باشد. تعداد نیروي انسانیمی

به ازاء تخت فعال،145با2بیمارستان شماره کارکنان
54/0و 55/0، 17/0هر تخت فعـال بـه ترتیـب برابـر     

نفـر  3/1نفر بوده و در مجموع به ازاء هر تخت فعال 
نیروي انسـانی دارد کـه نشـانگر آن اسـت کـه تعـداد       
پزشک مشغول به خدمت در این بیمارستان مطابق بـا  
استاندارد بوده ولی در زمینـه تعـداد پرسـتار و سـایر     

ازدیاد بـیش  کارکنان دچار کمبود نیروي انسانی است.
شکان و کمبود شدید نیروي انسانی پرستاري از حد پز

نسـبت  تخـت فعـال کـه    48بـا  3شماره در بیمارستان
بـه ازاء  پزشک، پرستار و سایر کارکنـان نیروي انسانی 

73/0و 46/0، 25/0بـه ترتیـب برابـر    هر تخت فعـال 
نفـر  4/1نفر بوده و در مجموع به ازاء هر تخت فعال 

ــت.   ــهود اس ــانی دارد، مش ــروي انس ــتاندنی ر بیمارس
پزشک، نسبت نیروي انسانی تخت فعال، 36با 4شماره 

بـه  بـه ازاء هـر تخـت فعـال    پرستار و سـایر کارکنـان  
ــر   ــب براب ــوده و در  78/0و 64/0، 14/0ترتی ــر ب نف

نفر نیـروي انسـانی   6/1فعال مجموع به ازاء هر تخت
که نشانگر کمبود جزئـی در نیروهـاي تخصصـی    دارد

باشـد. نسـبت نیـروي انسـانی     یمـ پزشکی و پرستاري 
5شماره در بیمارستانپزشک، پرستار و سایر کارکنان

به ترتیب برابر به ازاء هر تخت فعالتخت فعال36با 
نفر بـوده و در مجمـوع بـه ازاء    19/1و 53/0، 44/0

نفر نیروي انسـانی دارد. بـا وجـود    2/2هر تخت فعال 
تان از درصــد مــازاد نیــروي انســانی، ایــن بیمارســ30

ــج  ــن مــیکمبــود پرســتار رن بــرد. تعــداد پزشــکان ای
برابر میزان استاندارد آن است.7/2بیمارستان 

ــه 6شــماره بیمارســتاندر  ــال دارد، 106ک تخــت فع
به پزشک، پرستار و سایر کارکناننسبت نیروي انسانی 
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و 68/0، 20/0بـه ترتیـب برابـر    ازاء هر تخـت فعـال  
ه ازاء هـر تخـت فعـال    نفر بوده و در مجموع ب23/1

نفر نیروي انسانی دارد. در این بیمارستان نیـز بـا   1/2
درصـد مـازاد نیـروي انسـانی در دو     30وجود حدود 

بخش پزشک و سایر کارکنان، کمبـود نیـروي انسـانی    
ــاهده  ــتار مش ــیپرس ــود. م ــتانش ــماره بیمارس 7ش

درصد مازاد نیروي انسانی در هر سه بخش 50حدود
د و تعداد پزشکان شـاغل حـدود دو   مورد مطالعه دار

این بیمارسـتان بـا   باشد. میبرابر میزان استاندارد آن 
پزشک، پرستار و نسبت نیروي انسانی تخت فعال، 119

به ازاء هر تخت فعال بـه ترتیـب برابـر    سایر کارکنان
نفر بـوده و در مجمـوع بـه ازاء    31/1و 94/0، 32/0

بیمارستانارد. نفر نیروي انسانی د6/2هر تخت فعال 
نســبت نیــروي تخــت فعــال دارد، 144کــه 8شــماره 
به ازاء هر تخت پزشک، پرستار و سایر کارکنانانسانی 

نفر بـوده و  69/0و 64/0، 19/0فعال به ترتیب برابر 
نفـر نیـروي   5/1در مجموع به ازاء هـر تخـت فعـال    

انسانی دارد. در این بیمارستان کمبود جزئی نیروهـاي  
خورد.میري و سایر کارکنان به چشم بخش پرستا

نسبت نیروي تخت فعال، 50با 9شماره در بیمارستان
به ازاء هر تخت پزشک، پرستار و سایر کارکنانانسانی 

نفر بـوده و  60/0و 48/0، 30/0به ترتیب برابر فعال
نفـر نیـروي   4/1در مجموع به ازاء هـر تخـت فعـال    

انسـانی، میـزان   انسانی دارد. با وجـود کمبـود نیـروي   
باشـد. میپزشکان شاغل دو برابر میزان استاندارد آن 

با وجـود اینکـه طبـق اسـتاندارد     ، 10شماره بیمارستان
درصد مـازاد نیـروي انسـانی پزشـک دارد،     50حدود 

میزان سایر کارکنان شاغل در ایـن بیمارسـتان حـدود    
ــد40 ــتاندارد  درص ــر از اس ــیکمت ــن  م ــد. در ای باش

نسـبت نیـروي   تخـت فعـال دارد،   119کـه  بیمارستان
به ازاء هر تخت پزشک، پرستار و سایر کارکنانانسانی 

نفر بـوده و  41/0و 81/0، 29/0فعال به ترتیب برابر 
نفـر نیـروي   5/1در مجموع به ازاء هـر تخـت فعـال    

تخـت  129بـا  11شـماره  در بیمارسـتان انسانی دارد. 
سـایر  پزشـک، پرسـتار و  نسـبت نیـروي انسـانی    فعال، 

، 17/0به ترتیـب برابـر   به ازاء هر تخت فعالکارکنان
نفر بوده و در مجموع به ازاء هر تخت 50/0و 53/0

نفر نیروي انسانی دارد. این بیمارسـتان نیـز   2/1فعال 
با مشکل کمبود پرستار و سایر کارکنان دست و پنجـه  

تخـت فعـال   81که 12شماره بیمارستانکند. مینرم 
پزشـک، پرسـتار و سـایر    نیـروي انسـانی   نسبت دارد، 

، 26/0به ترتیـب برابـر   به ازاء هر تخت فعالکارکنان
نفر بوده و در مجموع به ازاء هر تخت 47/0و 65/0

نیـز  نفر نیروي انسانی دارد. این بیمارسـتا ن 4/1فعال 
با وجـود کمبـود نیـروي    11همانند بیمارستان شماره 

زشکان مواجه است.مازاد پدرصد40انسانی با حدود 
نسبت پرسنل این بیمارسـتان  13شماره در بیمارستان

باشـد. در ایـن   مـی تا حدودي به استاندارد آن نزدیک 
نسـبت نیـروي انسـانی    تخـت فعـال،   132با بیمارستان

به ازاء هر تخـت فعـال  پزشک، پرستار و سایر کارکنان
نفـر بـوده و در   67/0و 62/0، 17/0به ترتیب برابـر  

نفر نیـروي انسـانی   5/1به ازاء هر تخت فعال مجموع
نسبت تخت فعال، 32با 14شماره در بیمارستاندارد. 

بـه ازاء  پزشک، پرستار و سایر کارکنـان نیروي انسانی 
00/1و 00/1، 34/0بـه ترتیـب برابـر    هر تخت فعـال 

نفـر  3/2نفر بوده و در مجموع به ازاء هر تخت فعال 
بیمارستان در هـر سـه بخـش    نیروي انسانی دارد. این 

مورد مطالعه با مازاد چشمگیر نیـروي انسـانی مواجـه    
نسـبت  تخت فعـال،  36که 15شماره بیمارستاناست.

بـه ازاء  پزشک، پرستار و سایر کارکنـان نیروي انسانی 
00/1و 75/0، 42/0بـه ترتیـب برابـر    هر تخت فعـال 

نفـر 2/2نفر بوده و در مجموع به ازاء هر تخت فعال 
نیـروي انســانی دارد. در ایــن بیمارســتان کوچــک نیــز  

برابــري نیــروي انســانی پزشــکی 5/2انباشــت حــدود 
40شود که نشانگر آن اسـت کـه حـدود    میمشاهده 

درصد از مجموع کارکنان بیمارستان پزشـک هسـتند.  
نیز در مجموع با کمبود مختصر 16بیمارستان شماره 

یر کاکنـان  نیروي انسانی در دو بخش پرسـتاري و سـا  
نسـبت  تخـت فعـال،   72با این بیمارستانمواجه است. 

بـه ازاء  پزشک، پرستار و سایر کارکنـان نیروي انسانی 
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63/0و 54/0، 16/0بـه ترتیـب برابـر    هر تخت فعـال 
نفـر  4/1نفر بوده و در مجموع به ازاء هر تخت فعال 

ي توزیع نیـروي  هانسبت1نیروي انسانی دارد. نمودار 

ــانی در ــه  16انس ــورد مطالع ــتان م ــان بیمارس را نش
دهد.می

گانه مورد مطالعه16يهایمارستانبي توزیع نیروي انسانی در هانسبت.1نمودار 

بحث  
بر اساس نتایج مطالعه، با وجود اینکـه میـانگین نیـروي    

ــتان ــاانســانی بیمارس ــتانه ــاي مســتقر در شهرس ي ه
د مطابقت دارد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استاندار

ي مختلـف بـه علـت    هـا ولی توزیـع آن در بیمارسـتان  
باشـد بـه   مـی عادالنه نبودن توزیـع، بسـیار نامناسـب    

15و 14، 7، 6، 5شـماره  يهاطوري که در بیمارستان
نسبت نیروي انسانی به تخت فعال بـاالتر از اسـتاندارد   

نفـر بـه   2/2و 3/2، 6/2، 1/2، 2/2بوده و بـه ترتیـب   
ــ ــال  ازاء ه ــت فع ــیر تخ ــه در  م ــالی ک ــد. در ح باش

نســبت 16و 11،12، 9، 3، 2ي شــماره هــابیمارســتان
نیروي انسانی به تخت فعال کمتر از استاندارد بـوده و  

نفـر بـه ازاء   4/1و4/1، 2/1، 4/1، 4/1، 3/1به ترتیب 
باشد.میهر تخت فعال 

بـه منظـور بررسـی شـاخص     میاي که کریدر مطالعه
ی به تخت در بیمارستان ضیائیان وابسته به نیروي انسان

نسـبت نیـروي   ،دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام داد
% آنهـا را  1/10بود کـه  نفر 7/2انسانی به تخت برابر 

کـادر اداري  9/29، کادر پرستاري6/40،کادر پزشکی

.)5(دادمـی % را کادر خـدماتی تشـکیل   2/20و مالی و 
ي مطالعه یعقوبی کهنگی که بـا عنـوان مطالعـه    هایافته

ي هـا ریزي نیروي انسانی در بیمارستانقی برنامهبیتط
دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام داد، نشان داد که بـه  

بـه ازاء هـر تخـت    هـا طور میانگین در این بیمارسـتان 
ــتار، 67/0 ــر پرس ــادر اداري و 37/0نف ــادر 21/0ک ک

نامناسب بودن توزیع نیـروي  .)13(پزشکی وجود دارد
و یعقوبی کهنگی نیز مشـهود  میانسانی در مطالعه کری

است.
پزشکیعلومي دانشگاههابیمارستاندرپژوهشیدر

يهابخشدرانسانیتوزیع نیرويشدمشخصتهران
ازواسـت نامناسـب و پیراپزشکیپشتیبانیپرستاري،

نتیجـه درکـه کندمینتبعیتمشی خاصیخطوالگو
يهـا شـاخص رويبـر امراینانتظار داشتتوانمی

ایـن  در.بگـذارد تـاثیر هـا این بیمارستاندربهداشتی
در خصـوص اختالفبیشترینکهشدمشخصمطالعه
نسبتمورد مطالعهيهابیمارستاندرانسانینیروي

پرسـتاري به کـادر مربوطبهداشتوزارتالگويبه
راکـز  مبـر روي اي فـرحبخش در مطالعـه  . )17(است
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ي دانشــگاه علــوم هــاآموزشــی درمــانی و بیمارســتان
نشان داد که بـه ازاي هـر تخـت    پزشکی شهید بهشتی

ـ نفـر نیـرو بـه جـز هی    63/2فعال به طور متوسط  ت ئ
95/0فعـال  مشغول بودند که به ازاي هر تخـت میعل

یعنی نسبت افراد تیم داشت،کادر پرستاري وجود نفر
و تعداد نیروي بودان به کل کارکندرصد36پرستاري 

پرستاري به ازاي هر تخـت فعـال بـه طـور     انسانی غیر
ــط  ــر 68/1متوس ــود نف ــه .)18(ب ــاوت یافت ــاتف ي ه

جهت اسـت  ناز ایحاضري مطالعه هافرحبخش با یافته
ــه  ــه ک ــن مطالع ــین در ای ــدام از محقق ــیچ ک 16در ه

نیـروي انسـانی  بیمارستان مورد مطالعه، شاهد تراکم
.ندبه این شدت نبود

اي تحـــت عنـــوان در مطالعـــههمکـــارانو 1گـــوش
ریزي نیاز به نیـروي پرسـتاري، بـه ایـن نتیجـه      برنامه

رسیدند که توزیع نیروي پرستاري در هر بخش از یک 
ـ بیمارستان به نوع بیمار، نیاز جامعه، سختی مراق ت از ب

بیمار، قابلیت اسـتفاده از پرسـتار، همـاهنگی مراقبـت،     
. )19(ت سازمان و موارد دیگر بستگی داردحمای

بـا  ژاپـن نیـز  کشور، درحاضري مطالعه هامشابه یافته
، هـا بیمارسـتان درپزشکان شاغلتعدادافزایشوجود
نـامطلوب هنوزي مختلفهادر بیمارستانآنهاتوزیع
عنـوان بـا ايمقالـه درنیـز 2تئـودوراکیس . )6(است

درروستاییاولیهمراقبتپزشکانتوزیعدرنابرابري
رسیدنتیجهاینبه،یونانوآلبانیدوردستناحیهدو
توزیـع منطقـه دوهـر دراولیـه مراقبتپزشکانکه

پــژوهشهمچنــین نتــایج.)20(داشــتندنــابرابري
نامناسبیتوزیعکهدهدمینشانتایلنددر3هیروشی

داشـته وجـود پزشـکان مخصوصـاً پزشکیپرسنلدر
نشانهمکاران نیزو 4پژوهش شینجونتایج. )21(است

بهخدماتو ارائهوانسانیمنابعتوزیعنحوهبینداد
داردقـوي وجـود  ارتبـاط سـالمت حـوزه دربیماران

1 Ghosh
2 Theodorakis
3 Hiroshi
4 Shinjo
5 Aramaki

پرستاريانسانینیرويبر رويکهيادر مطالعه.)22(
انجـام  تهرانشهردرخصوصیمیعمویک بیمارستان

بـه  توجـه بـا بیمارستاناینکردنداعالممحققین ،شد
پرسـتار  افزایشبهنیازبهداشتوزارتاستانداردهاي

نظـر ازنامناسبیتوزیعکشور چین نیزدر. )23(دارد
داردوجودپزشکانوپرستارانبه ویژهانسانینیروي

روسـتایی نـواحی درنقـص نظـر بیشـترین  اینازکه
توزیـع نیـز شـهري نـواحی دراگرچه. شودمیدیده

نکردنپیروي.)24(دارددوجونیروي انسانینامتعادل
ویژهبهکشورهايمارستاندر بیانسانینیرويتوزیع

در یکنواخـت تعریف شده، یکسان والگويپرستاران از
ــت   ــده اســ ــزارش شــ ــددي گــ ــات متعــ مطالعــ

)5,13,14,17,25(.
میـانگین تعـداد   نشـان داد کـه   مطالعه حاضري هایافته

ر تخـت فعـال در   نیروي انسـانی پرسـتاري بـه ازاء هـ    
ي مـورد مطالعـه دانشـگاه برابـر     هامجموع بیمارستان

) 76/0(نفــر بــوده کــه از مقــدار اســتاندارد آن65/0
کمتر بوده و میانگین تعداد پزشک بـه ازاء هـر تخـت    

نفر بوده است که این رقـم در مقایسـه بـا    25/0فعال 
بسیار زیاد است. میـانگین  )16/0مقدار استاندارد آن (

ایر کارکنان شاغل به ازاء هـر تخـت فعـال در    تعداد س
نفـر اسـت کـه ایـن     79/0، برابر هامجموع بیمارستان

مطابقـت  ) تقریبـاً 78/0تعداد با مقدار اسـتاندارد آن ( 
بـا هـا توان گفـت کـه بیمارسـتان   میدارد. در مجموع 

کمبود پرستار مواجه هستند.
در ایـران کشـور دراسـتخدام مجـوز کـه آنجـایی از

از مجوزاخذباومتمرکزصورتبهمواردازيبسیار
نـوع  یـک بایـد لـذا باشـد، مـی دولـت همـراه  سـوي 

توزیـع  وبهداشتوزارتبین استانداردهايهماهنگی
برقـرار شـود و اولویـت    هـا نیروي انسانی بیمارسـتان 

با نیروهاي پرسـتاري باشـد  هااستخدام در بیمارستان
مناسباطالعاتیاحمدي و همکاران ایجاد سیستم.)17(

سالمتدر عرصهمتخصصنیروهايتوزیعزمینهدر
مختلف کشور مناطقدرنیروهااینعملکردسنجشو

.)3(نهاد کرده اندرا به مسئوالن پیش
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نتیجه گیري
انسـانی در نیـروي یعتوزي مطالعه،هابر اساس یافته

مـدل و یـا اسـتاندارد   ازمطالعهي موردهابیمارستان
حـوزه درمنـابع انسـانی  مـدیریت زمینـه درخاصـی 
رسـد قـدرت   مـی بـه نظـر   وکندمینپیرويسالمت

و نیـز مـدیران   هـا زنی و نفوذ مدیران شهرستانچانه
هـر  ازبـیش ي بهداشت و درمـان شهرسـتان،  هاشبکه

نظـر بـه لـذا گذار اسـت. امر تاثیردر اینعامل دیگر

ــی ــدم ــترس ــسیاس ــگاهزگ ــداران دانش ــت بای جه
يهامدلازهامنابع انسانی بیمارستاندريریزبرنامه

ي هـا مبتنی بر شواهد و دادهاستاندارد و تعریف شده 
یی وضعیت هامشکالت و نارساییکنند تااستفادهواقعی

نـــامطلوب فعلـــی تخصـــیص نیـــروي انســـانی را در 
ي هـا برطرف کرده و از انباشت سـرمایه هابیمارستان

انســانی در برخــی واحــدها و کمبــود شــدید نیــرو در 
واحدهاي دیگر جلوگیري به عمل آید. 
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