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 مقاله پژوهشی

عملکردي کارکنان بر اساس مدل بسط خود هشياري و توانمندي بر ميزان  يهامهارتأثير آموزش ت
  و ترشحات بيماران زيتنوکاورژانس با اجسام  يهابخشمواجهه پرستاران شاغل در 

  
  ٣ ٭، حسين متعارفي٢ زادهحسين حبيب ،١حامد قليزاد گوگجه ياران

 
  19/07/1399تاریخ پذیرش  19/04/1399تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 مارانيو تماس با ترشحات ب زيتنوک يلاز وسا يناش يهابيآس بهداشتي درماني،کارکنان  ياندر م يجد يهاينگرانو  ياز خطرات شغل يکي :هدف و زمينهپيش
 عملکردي کارکنان يهامهارتآموزش  ريتأثتعيين  باهدفپژوهش حاضر لذا کارکنان است. عملکردي  يهامهارتمواجهه، توانمندي و در  ياز عناصر اصل يکي است.

  .اورژانس انجام شد يهابخشدر پرستاران شاغل در  يمارانو ترشحات ب زيتنوکبر مواجهه با اجسام 
وارد  ١٣٩٨تمام شماري در سال  صورتبهتاران اورژانس شهر خوي نفر از پرس ٩٠ ي بود. در اين مطالعهتجرب يمهمطالعه ن يکپژوهش حاضر  :هامواد و روش

امام  يمارستاناورژانس بدر بخش نفر پرستار شاغل  ٤٢ شامل گروه مداخله .شدند يمو کنترل تقس مداخلهبه دو گروه  يتصادف صورتبه شده و سپسمطالعه 
بر اساس مدل  يبود. پرستاران گروه مداخله تحت برنامه آموزش هاشميبن قمر يمارستاناورژانس ب در بخش شاغل رستارنفر پ ٤٨شامل  و گروه کنترل ينيخم

 ينيامام خم يمارستانب تئاتريآمفدر  يجلسه آموزش ٣ و در يم شدندپرستاران تقس يو زمان کار يفتچهار گروه بر اساس ش بسط خود هوشياري و توانمندي، به
با  شدهيگردآور يهاداده. استفاده شدقبل و بعد از مداخله  يمارانو ترشحات ب زيتنوکرسشنامه مواجهه با اجسام پاز  هاداده يآورجمعجهت . يدندآموزش د

  شد. يزاسکوئر آنال يکا يپارامتر غير يهاآزمونو با استفاده از  ٢٠ نسخه SPSS افزارنرماستفاده از 
 نداشت يداريمعن يدو گروه تفاوت آمار يندر ب برنامه آموزشي يقبل از اجرا يمارانو ترشحات ب زيتنوکام ساج با مواجهه يزانم هاافتهياساس  بر ها:يافته

)p=0.647يدو گروه تفاوت آمار ينمواجهه ب يزانمي و توانمند ياريبر اساس مدل بسط خود هشعملکردي  يهامهارت يآموزش يهابرنامه ي). بعد از اجرا 
  يافتمواجهه کاهش  ميزانو در گروه مداخله  )p=0.024( داشت يداريمعن

ن ميزابر  يو توانمند ياريبر اساس مدل بسط خود هشعملکردي  يهامهارتبرنامه آموزشي  ياجرا داد کهپژوهش حاضر نشان  يهاافتهي :گيرييجهنتبحث و 
 بر اساسآموزشي که  يهابرنامهاز  شوديم يشنهادبوده است. لذا پ مؤثر يمارانو ترشحات ب زيتنوکاورژانس با اجسام  يهابخشمواجهه پرستاران شاغل در 

  .اجرا شود مراقبت سالمت يهانظامدر  زيتنوکمواجهه با اجسام  يريتمد جهت کاهش وعملکردي کارکنان  يهامهارتبهداشتي که باعث افزايش  يهامدل
 عملکردي يهامهارت، پرستاران اورژانس، پرستاران يماران،و ترشحات ب زيتنوکاجسام ، مواجهه ها:يدواژهکل

  
 ۶۷۲-۶۷۹ ، ص۱۳۹۹ آبان، ۱۳۳ درپي، پيهشتمشماره ، هجدهممجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ۰۹۱۴۳۶۱۲۵۶۵ تلفن: ران.،يا يه،اروم يعلوم پزشک دانشگاه ي،خو يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشک ي، دانشکدهگروه پرستار: آدرس مکاتبه

Email: motarefy_h@yahoo.com 

 
  مقدمه

ــت ــالمتي و بهداش ــايش و رفاه بيانگر جامعه يک افراد س  آس
 و پيشرفت سنجش براي شاخصي خود و است جامعه آن در موجود
بهداشتي  کارکنان سـالمت  راسـتا  اين در اسـت.  جامعه آن توسـعه 

 جامعه بهداشــت و ســالمت اســاســي ارکان از يکي خود درماني که

                                                             
 رانيا، هيمارو،  دانشگاه علوم پزشکي اروميه، پرستاري داخلي جراحي، دانشجوي کارشناسي ارشد  ١
 رانيا، هيمارو، دانشگاه علوم پزشکي اروميه ، گروه پرستاري، دانشيار پرستاري ٢
  (نويسنده مسئول)  رانيا، يخو، يخو يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشک دانشکده،  يپرستار ياراستاد  ٣

 کارکنان از زيادي تعداد ساالنه اسـت.  اهميت حائز بسـيار  هسـتند، 
 دچار قرار گرفته و شغلي يهابيآس با مواجهه در بهداشتي درماني

يکي ). ۱( اندازديم خطر به را هاآن سالمت که شونديم مشـکالتي 
کارکنان بهداشــتي  ميان در جدي يهاينگران و شــغلي خطرات از

 ترشحات و زيتنوک اجسام از مواجهه با ناشـي  يهابيآسـ  درماني،
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ــت ( بيماران ــام با مواجهه ).۲،۳اس ــيب معني به زيتنوک اجس  آس
 اي خون به آلوده زيتنوک پزشــکي وســايل از ناشــي جلدي نفوذي

 دکنندهيتهد خطر عامل نيتربزرگ و بوده بيمار بدن ترشـــحات
  ).۴است ( درماني يهابخشکارکنان شاغل در 

 هک دارند تياهم علتنيابه زيتنوک ليوسا از يناش يهابيآس
 :ق خون (ماننديمنتقله از طر يهايماريبمنجر به ابتال به  توانديم

 ،يتناسل يدهان خالتب بروسلوز، دز،يا ،C تيهپات ،B تيهپات
 از لهمنتق پاتوژن نوع ستيب انيم در شود. ره)يغ و ايماالر س،يسفل
کارکنان  در مارانيب ترشحات و سوزن سر بيآس با که خون قيطر

 HIV و C تيهپات ،B تيهپات هستند، مرتبط يدرمان يبهداشت
 ).۸-۵هستند ( نيترخطرناک و نيترعيشا

 از شيب اريبس زيتنوک اجسام از يناش يهابيآس وعيش
 موارد از ياديز تعداد که ليدل نيا به است، موجود يهانيتخم
 شودينمز يگزارش ن يدرمان يتوسط کارکنان بهداشت يحت بيآس
)۹(.  

 مواجهه يباالر از آما يحاک ران،يا در گرفتهانجام مطالعات
 است. مارانيو ترشحات ب زيتنوکبا اجسام  يدرمان يبهداشت کارکنان

 ۵۵ لياردب ماران دريترشحات بو  زيتنوک زان مواجهه با اجساميم
 ۶۴,۹ زاهدان درصد، ۳۹,۳ اسوجي درصد، ۶۴,۹ کردستان درصد،،
است  شده گزارش درصد ۵۲ هياروم در و درصد، ۵۴,۶ همدان درصد،

)۱۰-۱۳( 
 لتع م مراقبت سالمت هستند که بهيت ياعضا ازجملهپرستاران 

به  آلوده مارانيب از مراقبت و يريگ رگ ق،يتزر مکرر انجام
 رخط معرض در افراد ريسا از شيب ق خون،يمنتقله از طر يهايماريب

 پرستاران تعداد بودن نامناسب کار، ينيسنگ عالوهبه دارند. قرار
 ازحدشيب يخستگ و ،يمکرر و طوالن يهافتيش ماران،يب به نسبت

 يپرستار پرسنل در خطر مواجهه شيافزا باعث که است يعوامل از
  ).۱۴( شوديم توسعهدرحال يکشورها در خصوصبه

 مارانيب ترشحات و زيتنوک ليوسا با بيآس يفراوان يبررس در
 امانج در تيفور علت به خصوصبه بخش اورژانس کار، محل برحسب

 يماران بدون دسترسيب مختلف يهاگروه با داشتن سرکار کارها،
 از ف گستردهيآنان، و انجام ط يهايماريبخچه يگسترده به تار

 طرپرخ بخش عنوانبه، )زدن هيبخ ،يريگ رگ قات،يجرها (تزريپروس
همکاران  و يغميض مطالعه بر اساس. )۱۵( شده است. ييشناسا

 گريد به نسبت اورژانس بخش در شاغل پرستاران ز،ي) ن۱۳۹۳(
عرض در م شتريب برابر سه باًيتقر باال يکار حجم ليدل به هابخش

 ).۴دارند ( قرار مارانيو ترشحات ب زيتنوکمواجهه با اجسام 

                                                             
1 self-awareness and empowerment model 

مواجهه با اجسام از  يجراحات ناش روزافزون وعيبا توجه به ش
توجه به عوامل  ،از آن يو خطرات ناشماران يبو ترشحات  زيتنوک

کادر  نيدر ب هابيآس نيجهت کاهش ا ياژهيو تياز اهم رگذاريتأث
 بيکه در کاهش آس ييهاروشاز  يکيبرخوردار است. لذا  يپرستار

 باشديم يآموزش يهابرنامهدارد، استفاده آموزش و  ينقش مهم
و  يآگاه شيدر افزا ياز عناصر اصل يکيآموزش ). ۱۶،۱۷(

مختلف  يهامدلاستفاده از کارکنان بوده و  يعملکرد يهامهارت
رستاران پ خصوصاًکارکنان  ينيبهبود عملکرد بالبه  توانديم يآموزش

ماران يبو ترشحات  زيتنوکبا اجسام کاهش مواجهه ، متعاقباًو 
، فرد از توان ١يو توانمند ياري. در مدل بسط خود هوشانجامديب

 هب يتيريخود مد منظوربهخود  يو عمل يفکر يهاتيظرفو  يهوش
آن است که  بر ديتأک ،مدلن يادر . دينمايم نحو مطلوب استفاده

 که به رديصورت گ ياگونهبه زشآمو يهابرنامه ياصالح و بازنگر
. مدانجايمختلف ب يهانهيزمدر  دهيکارکنان متخصص و ورز تيترب

 يدانش و آگاه شيافزا ،يو توانمند يارياهداف بسط خود هوش
کارکنان  يعملکرد يهامهارت شي، افزايدرمان يکارکنان بهداشت

و  حفظ تيو اهم يسالمت تيتقو من،يدر مراقبت ا يدرمان يبهداشت
و  کارکنان يهاينگراندر کارکنان، کاهش استرس و  يسالمت قاءارت

 است يدرمان يدر کارکنان بهداشت يخودکارآمد يباورها يارتقا

 يهاعفونتن کنترل يت موازيح و رعاي. عملکرد صح)۱۸(
به کارکنان  يمارياز انتقال ب يرين جلوگيو همچن يمارستانيب

 .نه استين زميدر ا يمستلزم داشتن دانش کاف يدرمان يبهداشت
 جانبههمه يهااطياحتکه آموزش  انددادهنشان  يمختلف مطالعات

 ،ودشيم ينيبال يکارها نيکارکنان ح منيمشوق عملکرد ا تنهانه
 زين يسازمان يهايمشخطو  هااستيسبا  انبلکه در بهبود انطباق آن

و آموزش پرسنل در  منيا يکار طيمح کيکردن در  کار .است مؤثر
 مارانيو ترشحات ب زيتنوکخصوص خطرات مواجهه با اجسام 

  ).۱۹،۲۰( صدمات را کاهش دهد نيبروز ا توانديم
نه يمدر ز يکل يشنهاداتياکثر موارد به ذکر پ يدر مطالعات قبل

مطالعات  يبررس بسنده شده است. زيتنوککاهش تماس با اجسام 
که صورت  يفراوان يهاپژوهشکه با وجود  دهديمانجام شده نشان 

و  زيتنوکزان مواجهه کارکنان با اجسام يگرفته است هنوز م
ده ارائه ش يشنهادات و راهکارهايبوده و پ توجهقابلماران يترشحات ب

به  نيش آمده، راهگشا باشند. همچنيرفع مشکل پ ينتوانسته برا
ل کام يبهره مند امکان يو اجتماع ي، فرهنگيط اقتصاديلحاظ شرا

ت. لذا سيمن فراهم نيا يزات پزشکياز تجه يدرمان يبهداشتپرسنل 
 يعملکرد يهامهارتآموزش  ريتأثن ييتع باهدفپژوهش حاضر 

اران در پرست مارانيو ترشحات ب زيتنوککارکنان بر مواجهه با اجسام 
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 متعارفي حسين،  زادهحبيب حسين، ياران گوگجه قليزاد حامد
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در سال  يخو ياورژانس دانشکده علوم پزشک يهابخششاغل در 
  انجام شد. ۱۳۹۸
  

  مواد و روش کار
 پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربي با طرح قبل و بعد بود.

امام  مراکز آموزشي درمانياورژانس  يهابخشپرسـتاران شاغل در  
تعداد ي وارد مطالعه شـــدند. خو شـــهر هاشـــميبنو قمر  ينيخم

ــاسدر مطالعه  يـاز مورد ن يهـا نمونـه  پور و  يلور يقاتتحق بر اسـ
مورد و شــاهد  يهاگروهدر  يمواجهه شــغل يانگين) م۲۱همکاران (

 آموزش از پس و) ۶,۱ ± ۲۱,۷; ۷ ± ۲۵,۱۰قبـل از مـداخلــه (  
 اساس بر و بود ۲ ± ۲۰,۶; ۱۶,۶ ± ۱۴,۴(شغلي (مواجهه  ميانگين

نفر براي  ۴۱اندازه نمونه از  حداقل ،٪۹۰ آزمون قدرت و ٪۵ خطاي
 همه يمشـخص شـد. با توجه به محدود بودن جامعه آمار  هر گروه 

و قمر  ينيامام خم يمارســتانپرســتار شــاغل در دو اورژانس ب ۹۵
پرستار از  ۵۰تعداد شامل  ينوارد مطالعه شـدند. که از ا  هاشـم يبن
 ينيامام خم يمارســتاننفر از ب ۴۵و  هاشــميبنقمر  يمارســتانب

 يمارستاناورژانس ببخش پرسـتاران  بدين صـورت که کليه   .بودند
ــتاران  کليه گروه مـداخله و در نفر)  ۴۵(يني امـام خم  بخش پرسـ
ــتـان   اورژانس  ــميبنقمر بيمـارسـ گروه کنترل  درنفر)  ۵۰( هاشـ

از  نفر ۴ يانســان يروي. با توجه به اتمام طرح نتخصــيص داده شــد
 يتنها ، درهمکاران يماناز يک نفر مرخصـــي نيچنهمهمکاران و 

نفر از پرسـتاران پرستاران شاغل در بخش اورژانس مرکز   ۴۲تعداد 
پرستاران شاغل در نفر از  ۴۸و  )ره( ينيامام خم يدرمان يآموزشـ 

 يابيمورد مداخله و ارز هاشــم يبنقمر بخش اورژانس بيمارســتان  
در بخش بودن شاغل ه شامل ورود به مطالع يارهايمع. قرار گرفتند

 به شرکت يلما، ت)يگزينجا ياثابت (نه موقت و  صـورت بهاورژانس 
ــابقه شــش ماه کار در بخش اورژانسدر مطالعه،  مدرک  يداراو  س

 شامل خروج از مطالعه بود. معيارهايباالتر ي و پرستار يکارشناس

، هاکالسعدم شــرکت کامل در  ي و ادامه همکار به يتعدم رضــا
  ديگر بود. يهابخشانتقال يا جابجايي به 

بود. بخش اول  يپرسشنامه دو قسمت کي هاداده يآورجمعابزار 
سن، جنس،  لي(از قب کيو دموگراف يفرددر رابطه با مشخصات 

، مدت کار در بخش اورژانس، نوع يسابقه خدمت الت،يسطح تحص
مواجهه (مواجهه داشته  يو ....) و بخش دوم مربوط به فراوان فتيش
 يعلم أتيه يپنج نفر از اعضا ديي) بود. که روايي آن پس از تأريخ اي

و  يخو يپزشکو دانشکده علوم  هياروم ييماماو  يپرستاردانشکده 
  ديرفع نكات مبهم، تأييـد گرد

 هيدييتأ پس از اخذپژوهشگر  صورت بود که ينروش کار به ا
 يو فناور يقاتمعاونت تحقاز نامه  ياخالق و کسب معرف يتهکم

يه، به مراکز آموزشي درماني امام خميني اروم يدانشگاه علوم پزشک

شروع کرد.  را يرينمونه گخوي مراجعه نموده و  هاشميبنره و قمر 
امام  يمارستاننفر پرستار شاغل اورژانس ب ۴۲ مداخله وهگر يبرا

مر ق مارستانينفر پرستار شاغل اورژانس ب ۴۸ و گروه کنترل ينيخم
محرمانه ماندن اطالعات در رابطه با پژوهشگر انتخاب شد.  هاشميبن

 يترضا هاآناز  و هداد يحتوض واجد شرايط مشارکت کنندگانبه 
 در راستاي ابعادمناسب  ياهداف آموزشاخذ نمود.  ينامه آگاهانه کتب

و تدارک ابزارهاي کمک  يهبا ته ديو توانمن ياريمدل بسط خودهش
در  ياقهيدق ۶۰آموزشي به مدت سه جلسه، هر جلسه  ي،آموزش

توسط پژوهشگر برگزار شد. پرستاران گروه مداخله در  گروه مداخله
 و يم شدندپرستاران تقس يو زمان کار يفتچهار گروه بر اساس ش

 مورد يهاروش. يدندآموزش د ينيامام خم يمارستانب تئاتريآمفدر 
پرسش و پاسخ و بحث  ي،سخنران آموزش شامل يتفاده برااس

 پوستر، پمفلت ازجمله يکمک آموزش يلابزار و وسا يگراز د ي.گروه
 يهمکاراناز تجارب  نيز گروهيدر بحث . استفاده شد يزبرد ن يتو وا

د، شده بو يشانکه باعث مواجهه ا يکه سابقه مواجهه داشتند و عوامل
مواجهه با  يفمعارفه و بيان اهداف، تعر جلسه اول با .استفاده شد

 يهايماريبو شناخت عوارض و  يماران،و ترشحات ب زيتنوکاجسام 
از  يشگيريجلسه دوم در ارتباط با پ. در از آن آغاز شد يمنتقله ناش

مواجهه  يهاپروتکل يماران،و ترشحات ب زيتنوکمواجهه با اجسام 
 سومدر جلسه و  .آموزش داده شد دستورالعمل يناساس آخر بر

 درا راستاي در کاهش استرس و اضطراب مؤثر يدفاع يهاسميمکان
وسط مشاور روان شناس توانمندي تو  خودهشياريابعاد مدل بسط 

 سه ماه .آموزش داده شد هاسميمکان ينپرستاران با ا ييجهت آشنا
 يلتکمشد.  يمواجهه دو گروه بررس يزانم ي،بعد از مداخله آموزش

 يهادادهانجام شد.. (مواجهه داشته يا خير)  هاگروهپرسشنامه توسط 
 SPSS يآمار افزارنرم ۲۰ خهوارد نس هاپرسشنامهبدست آمده از 

با استفاده از آزمون  يزو مورد آنال يسهدو گروه با هم مقا يجشد و نتا
 منظوربههم  يانقرار گرفتند. در پا آماري کاي اسکوئر و مک نمار

 يراب يجلسه آموزش يکتشکر از مشارکت گروه کنترل در مطالعه، 
  .گروه کنترل برگزار شد يهانمونه

  
  هايافته

پرستاران  يشناخت تيجمع يهايژگيواطالعات مربوط به 
 نشان داده شده است. بر اساس ۱در جدول  شرکت کننده در پژوهش

مشخصات  ازنظر يداريدو گروه تفاوت معن دو، يکا يآزمون آمار
 همسان دو گروه در نمونه عينداشتند و توز يشناخت تيجمع
 ليدرصد مشارکت کنندگان مطالعه حاضر را بانوان تشک ۳/۵۳بود.
سال  ۲۵-۳۰در محدوده  هاآن درصد) ۱/۳۱( هاآنشتر ي. ب.اندداده

در بخش سال سابقه کار  ۵ش از يب کنندگانشرکتدرصد  ۳۰. بودند
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 صورتبه) درصد ۹۰( کنندگانشرکتت يداشتند. اکثراورژانس 
  ند.بود يگردش فتيش

  

  در دو گروه کنترل و مداخله افراد شرکت کننده يشناخت تيمشخصات جمعمقايسه  :)۱جدول (
 يآزمون آمار

  دو يکا
گروه  تعداد (درصد)

  کنترل
تعداد (درصد) 

  گروه مداخله
 رييمتغ تعداد (درصد)

x2= ۲۹/۰  
df=۱ 

p= ۸۶۵/۰  

)۱/۲۷(۱۳ 

)۳/۳۳(۱۶  
)۸/۲۰(۱۰  

)۸/۱۸(۹ 

)۳۱(۱۳  
)۶/۲۸(۱۲ 

)۶/۲۸(۱۲  
)۹/۱۱(۵  

)۹/۲۹ (۲۶  
)۱/۳۱(۲۸ 

)۴/۲۴(۲۲  
)۶/۱۵(۱۴  

 ۲۵کمتر از 

۳۰-۲۵  
۳۵-۳۱ 

 ۳۵از  شتريب

 سن

x2= ۵۰۳/۱  
df=۳ 

p= ۶۸۲/۰  

)۲/۵۴(۲۶  
)۸/۴۵(۲۲ 

)۴/۵۲(۲۲  
)۶/۴۷(۲۰  

)۳/۵۳(۴۸ 

)۷/۴۶(۴۲ 

  زن
  مرد

 جنس

x2= ۴۸۳/۰  
df=۳ 

p= ۹۲۳/۰  

)۲۵(۱۲  
)۲۵(۱۲  
)۸/۲۰(۱۰  
)۲/۲۹(۱۴  

)۲/۲۶(۱۱  
)۱۹(۸  

)۸/۲۳(۱۰  
)۳۱(۱۳  

)۶/۲۵(۲۳ 

)۲/۲۲(۲۰ 

)۲/۲۲(۲۰ 

)۳۰(۲۷ 

 سال ۱کمتر از 

  سال ۱-۲
 سال ۳-۵

 سال ۵از  شتريب

سابقه کار در 
 اورژانسبخش 

x2= ۶۹۵/۲  
df=۳ 

p= ۴۴۱/۰  

 )۴/۵۲ (۲۲  
 )۹/۲۲(۱۱ 

)۹/۲۲(۱۱  
۴)۳/۸(  

)۸/۴۵(۲۲  
 )۹/۱۱ (۵  

)۳۱(۱۳ 

)۸/۴(۲  

 )۹/۴۸( ۴۴  
 )۸/۱۷( ۱۶  

)۷/۲۶(۲۴ 

)۷/۶(۶  

  سال ۵کمتر از 
 سال ۱۰-۵

 سال ۱۵-۱۱

  سال ۱۵از  شتريب

  سابقه کار

x2= ۳۱۷/۰  
df=۱ 

p= ۵۷۳/۰  

)۳/۸(۴ 

)۹۷/۹۱(۴۴ 

)۹/۱۱(۵ 

)۱/۸۸(۳۷ 

)۱۰(۹ 

)۹۰(۸۱ 

 ثابت

 يگردش
 يفت کاريش

  
 گروه مداخله و کنترل دو در يبرنامه آموزش ياجرا از ماه قبل و بعد ۳در  مواجهه يسه فراوانيمقا ):۲جدول (

  سه ماه بعد از مداخله  سه ماه قبل از مداخله  داشتن مواجهه
  کنترل  مداخله  کنترل  مداخله

  ۷) ۱۴/%۵۸(  ۱) %۴/۲(  ۸) ۱۶/%۷(  ۷) ۱۶/%۷( بلي
  ۴۱) %۴۲/۸۵(  ۴۱) %۶/۹۷(  ۴۰) %۳/۸۳(  ۳۵) %۳/۸۳(  خير

=P=۱ P  دو کاي آماريآزمون  ۰۲۴/۰  

  
  يريگيجهبحث و نت

ــيب  عنايتبـا   ــي از به مطالعات مختلف، ميزان بروز آسـ ناشـ
ر ويژه ددر کارکنان بهداشتي درماني و به زيتنوکمواجهه با اجسام 

توجه بوده اسـت. با توجه به كه اين پرستاران بخش  قابل پرسـتاران 
، باال بودن ميزان دهنديمرا تشكيل  هامارسـتان يباعظم نيروي كار 

نسبت به ساير  هاآندر  زيتنوکناشـي از مواجهه با اجسـام   آسـيب  
 ژوهشپ يجنتا بر اساسبهداشتي درماني قابل انتظار است.  کارکنان

مواجهه را ذکر کرده بودند  يدرصد پرستاران سابقه قبل ۵/۵۵حاضر 
و همکاران  ، لگس)۲۲(درصد  ۵۵و همکاران  يکه با مطالعه قاسـم 

 ، نژاد)۲۴( درصـــد ۵۰و همکاران  ي، محمود)۲۳( درصـــد ۱/۵۵
ــد  ۱/۵۴همکاران و  يقادر  ۹/۵۲ و همکاران مديو مح) ۲۵(درص

  داشت. يهمخوان )۲۶( درصد
 يرتأثتعيين  باهدفکه  )۲۰۱۷(و همکاران  يهمطـالعـه حن  در 

ناشـي از مواجهه با اجسام   يهابيآسـ آموزش بهداشـت در کاهش  
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اردن انجام  يخصـوصـ   يهامارسـتان يبپرسـتاران   ياندر م زيتنوک
ــد، ــتراتژ  ش ــه اس ــي از س ــبکه يق(آموزش از طري آموزش  يهاش

و  يشبکه اجتماع يبو ترک يداري،شن يداريد يسـخنران  ي،اجتماع
 يجانتگرديد. اده فاستمداخله  عنوانبه )يداريشن يداريد نيسخنرا

مواجهه ميزان  ،پس از آموزشماه  ۶نشـان داد که در هر سه روش  
ــورتبهدو گروه  يندر ب در روش  متفاوت بود. به عالوهدار يمعن ص
دار بود يدو گروه معن ينتفاوت ب يزبعد از آموزش ن مـاه  ۳ يبيترک

  .داشت ييپژوهش حاضر همسو يجبا نتا هاافتهي ) اين۲۷(
 منظوربهکه  يتجرب يمهن يامطالعه) ۲۰۱۸( و همکاران وانـگ 

اجسام ا ب ياز مواجهه شغل يشگيريدر پ يبرنامه آموزش ريتأث يبررس
 يمارانبا خون و ترشحات ب يپوسـت  يمخاط يهايآلودگو  زيتنوک

 دنديرس يجهنت ينانجام دادند، به اتايوان  يپرستار ياندر دانشـجو 
ــ يهادوره يکه برگزار ــازمان  يآموزشـ  عالوه بر توانديم يافتهسـ

ــت يرفتـارهـا   ،هـا نمونـه  يآگـاه  يشافزا در  يزرا ن هاآن يبهداشـ
 ياطمخ يپوست يهايآلودگو  زيتنوکو مواجهه با اجسام  يشگيريپ

با  يمواجهه شغل يزانموجب کاهش م يقطر ينا بهبود بخشـد و از 
اجسام  امواجهه ب يزانم يزچنان که در آن مطالعه ن .عوامل شود ينا
 پس يماران،با خون و ترشحات ب يمخاط يپوست يهايآلودگو  يزت

يافت کاهش  يداريمعن طوربه يشدر گروه آزما ياز مداخله آموزش
  داشت. ييپژوهش حاضر همسو يجکه با نتا )۲۸(

دوره  ريتأث يينتع باهدف يامطالعه) ۲۰۱۳( مهرداد و همکاران
 يهابا پاتوژن يبهداشت درمانيمواجهه کارکنان  بر ميزان يآموزشـ 

ــان داد که در درون گروه مداخله  يجنتا .زا انجام دادند يماريب نشـ
 يهابيآسکارکنان در ارتباط با  يآگاه يشباعث افزا يدوره آموزش

  ).۱۶است (شده  زيتنوکناشي از مواجهه با اجسام 

ــتنباط گرد ينمطالعه چن يجنتا از يانپـا  در اجراي که  يداسـ
ــي  ــتاران، باهدفبرنامه آموزش باعث  افزايش مهارت عملکردي پرس

در پرستاران  يمارانو ترشـحات ب  زيتنوککاهش مواجهه با اجسـام  
مديران و  توانيم ينبنابرا. ه استاورژانس شد يهابخششـاغل در  

ــالمت  ــي نظام س ــو متوليان آموزش ــتفاد يقرا تش از  هنمود تا با اس
ــگيريپ يهـا برنـامـه  آموزش  جامع همراه با کاهش عوارض و  يشـ

 يهاســتميســو متعاقب آن کاهش هزينه مالي بر عارضــه  يريتمد
ــتم   ــيس ــتي و کاهش خطر خروج کارکنان از س  يبرداربهره بهداش

قرار  موردتوجهپژوهش نيز بايد  يهاتيمحدود وجودنيبـاا . کننـد 
پژوهش در زمــان  يدقــت واحــدهــا يزانمگيرد، در اين پژوهش 

برنامه  در مشارکت هاآن يو روان يروح يتو وضع هاآموزش يافتدر
 ينبوده ول يســرم هاآنبوده اســت که کنترل کامل  مؤثر يآموزشــ

ــد با ا يســع ــان يزمان يطشــرا يجادش ــب ا يطمح و يکس  ينمناس
 يريادگي ازنظرافراد  نيچنهمکنترل گردد.  ينسب طوربه يتمحدود

  متفاوت هستند که از عهده پژوهشگر خارج بود.
  

  قدردانيتشکر و 
ش پرستاري گراي ارشد نامه کارشناسييانپاين مقاله بخشي از ا

 ۹۵۶۱داخلي جراحي مصوب دانشگاه علوم پزشکي اروميه با شماره 
ت یحما کـه با  بود IR.UMSU.REC.1398.328و کـد اخالقي  

نجام رسيد. ابه اروميه پزشکی  معلو هنشگاداهشی ونت پژومالی معا
در پايان از مسـئوالن محترم دانشـکده پرستاري و مامايي دانشگاه   

 يهامارســتانيبعلوم پزشـکي اروميه، مسـئوالن و کارکنان محترم   
ــميبنقـمـر    و امــام خميني خوي و کليــه همکــاران و  هــاشـ
که در انجام اين طرح ما را ياري نمودند، تشکر و  کنندگانشـرکت 

  .ميکنيمقدرداني 
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THE EFFECT OF STAFF PERFORMANCE SKILLS TRAINING BASED 
ON THE SELF-AWARENESS AND EMPOWERMENT MODELS ON 
THE RATE OF EXPOSURE TO SHARP OBJECTS AND PATIENTS' 

SECRETIONS AMONG EMERGENCY NURSES 
 

Homed Gholizadgougjehyaran1, Hossein Habibzadeh2, Hossein Motaarefi3 
 

Received: 09 July, 2020; Accepted: 10 October, 2020 
Abstract 
Background & Aims: One of the occupational hazards and serious concerns among health workers is 
the damage caused by sharp objects and contact with discharge. It is one of the main elements in 
employees' feelings, abilities, and performance skills. Therefore, the aim of this study was to determine 
the effect of staff performance skills training on exposure to sharp objects and medical discharge in 
nurses working in emergency departments. 
Materials & Methods: In this quasi-experimental study, 90 emergency nurses of Khoy were completely 
counted in 2019 and then randomly divided into two groups: intervention and control. The intervention 
group consisted of 42 nurses working in the emergency department of Imam Khomeini Hospital and the 
control group included 48 nurses working in the emergency department of Qamar Bani Hashem 
Hospital. The nurses of the intervention group were divided into four groups based on the shift and 
working time of the nurses and were trained in 3 training sessions based on the model of self-awareness 
and empowerment in the amphitheater of Imam Khomeini Hospital. To collect information, the 
questionnaire was used before and after the intervention. The collected data were analyzed using SPSS 
software version 20 and non-parametric Chi-square tests. 
Results: Based on the findings, there was no statistically significant difference between the two groups 
with regard to sharp objects and secretions before the training program (p = 0.647). After the 
implementation of educational skills programs based on the model of self-awareness and empowerment, 
there was a statistically significant difference between the two groups (p = 0.024) and in the intervention 
group the rate of the exposure decreased. 
Conclusion: Research findings showed that the implementation of operational skills training programs 
based on self-awareness and empowerment development models allows nurses working in other 
departments to continue with your new components and their discharge. . It is recommended to use 
training programs in order to reduce and manage exposure to sharp objects in health care systems. 
Keywords: Experience, Sharp objects and medical discharge, Emergency nurses, Nurses, Functional 
skills 
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