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َ،جِ ؼسُ اظت.

 -2ااًؽتتربگ وتترٍُ گٍهتتبَ َ،ش

وبگظدبىّب اکدر ؼررعدی ٍ ظرٌب بطَگ ،صبافی

روش کارً 389 :فر از پرظٌل پرظدبگ بر

ااًؽگبُ علَم پسؼکی ْ،راى

اًدخبة ٍ ظطح آوبّی ٍ عولکرا آًبى َ،ظط پرظؽٌبهِ هَگا برگظی لراگ ورفت.

 -3هدخصص ااخلی پصٍّؽگر
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مقدمه
اهزٍسُ استئَپزٍس یب پوَ ی اسوتوَاى ثوِ ػٌوَاى یوک هؼضو هْون
ثْداشتی درهبًی جبهؼِ شٌبختِ شدُ ٍ آى را ثیووبری خوبهَ روزى
لقت دادُاًد .ثب تَجِ ثِ ایٌکوِ ایوي ثیووبری ثودٍى ػمهوب ثوَدُ ٍ
ػَارع آى (شکستگی) هیتَاًود خسوبرام هوبلی ٍ جسووی سیوبد ٍ
ججزاى ًبپذیزی را ثِ جبهؼِ ٍ ثیوبراى تحوی ٌد ،آگوبّی اس ػلو ٍ
ػَاه خغز ٍ ًحَُ پیشگیزی اس آى ًقش هْوی در ح ایي هشوک
هْن جبهؼِ در آیٌدُ دارد .در ایي ثویي پزسوٌ پزسوتبری ثوِ ػٌوَاى
افزادی ِ ارتجبط ًشدیکی ثب ثیوبراى داشتِ ٍ هوکوي اسوب اس عوز
یّوب روزار گیزًود ٍ خوَد ًیوش در
سبیزیي هَرد سؤال در هَرد ثیووبر 
هؼزع اثتم ثِ ایي ثیوبری ّستٌد هیتَاًٌد ًقش هْوی در افوشایش
آگبّی ٍ تشَیق افزاد ثِ پیشگیزی اس استئَپزٍس ٍ شٌبسوبیی افوزاد در
هؼزع خغز داشتِ ثبشٌد .در ایي هغبلؼِ ثز آى شدین تب ثوب سوٌ ش
اعمػبم ٍ ثبٍر ایي افزاد ٍ ػولکزد آًبى در ارتجبط ثوب هیوشاى آگوبّی
شبى ،گبهی در جْب ارتقبء ٍ ثْجَد ووی ٍ یفوی ایوي جٌجوِ هْون
شغلی در ایي رشز هْن جبهؼِ ثز داشتِ ثبشین.

مواد و روشها
در یک هغبلؼِ هقغؼی ً Cross sectional 389فز اس افزاد بدر
پزستبری ثیوبرستبىّبی سیٌب ٍ د توز شوزیؼتی تْوزاى ثوِ طوَرم
تظبدفی ثزای ٍرٍد ثِ هغبلؼِ اًتووبة شودًد ٍ سوغگ آگوبّی آًْوب
تَسظ پزسشٌبهِ ثب تأ ید ثز جٌجِّبی ربث پیشگیزی ثیووبری هوَرد
ثزرسی رزار گزفب .پزسشٌبهِ هشثَر ثؼد اس ثزرسوی هتوَى ٍ هقوب م
هوتلف ٍ ثب استفبدُ اس اعمػبم هَجَد در هغبلؼوبم هشوبثِ عزاحوی
شدُ ٍ جْب ثزعز وزدى ًقوبیض در اثتودا تَسوظ ثیسوب ًفوز اس
پزسٌ پزستبری تکوی گزدید .پزسشوٌبهِ ًْوبیی پو اس تبییود دٍ
رٍهبتَلَصیسب ،یک هتوظض پششکی اجتووبػی ٍ یکوی اس اػضوبی
ّیأم ػلوی پزستبری در ایوي هغبلؼوِ هوَرد اسوتفبدُ روزار گزفوب.
پزسشٌبهِ شبه سِ ثوش ثَد :ثوش اٍل شبه سوؤا تی در هوَرد
اعمػبم فزدی ٍ دهَگزافیک ،ثؼد خبًَارٍ ،ضؼیب شغلی ،سبثقِ وبر
ٍ ٍضؼیب ربػدگی در خبًنّب ،ثوش دٍم حبٍی  41سؤال در سهیٌوِ
ػل و  ،ػَاه و خغزسووبس ،ػم وون ٍ رٍ تشووویض ثیوووبری پووَ ی
استوَاى ٍ ثوش سَم شبه  14سؤال راجغ ثوِ ػولکوزد افوزاد در
هَاردی ًظیز هیشاى هظز لجٌیبم ،هکوو ّوبی غوذایی ،دارٍّوبی
تأثیزگذار ثز پَ ی استوَاىٍ ،رس ٍ ػبدام هؤثز ثز ای بد استئَپزٍس
(هظز سیگبر ،رَُْ ،الک ٍ  )...ثَد .آگبّی بفی در هَرد پز وزدى

پزسشٌبهِ تَسظ یک پزسشگز ثبثب دادُ شد ٍ پزسشٌبهِّوب تَسوظ
پزستبراى ثدٍى ّوکبری یب وک سبیزیي تکوی گزدیود .اعمػوبم
ّز یک اس پزسشٌبهِّب ثب د ٍارد ًزم افوشار آهوبری  SPSSشودُ ٍ
هَرد ت شیِ ٍ تحلی رزار گزفب.

یافتهها
ً 389فووز ٍارد هغبلؼووِ شوودًدً 49( %12/6 .فووز) هووزد ٍ %87/4
(ً 341فز) سى ثَدًد .هیبًگیي سوي آًْوب  33سوبل ( )SD = 7/6
ثَد.
ثؼد خبًَار در افزاد هَرد هغبلؼِ ً 1-11فز ٍ هیوبًگیي آى (= 1/71
 ٍ 4/16 )SDهیوبًگیي تؼووداد فزسًووداى ( 1/15 )SD = 1/1ثووَد
( 1-5فزسًد) %8 .افوزاد هوَرد هغبلؼوِ دیوپلن %2/1 ،فوَ دیوپلن،
 %87/9لیسبً ٍ  %2/1هدرک فَ لیسبً داشتٌد %34/6 .افزاد
هَرد هغبلؼِ در یکی اس داًشگبُّوبی دٍلتوی تْوزاى تحظوی وزدُ
ثَدًد ٍ هبثقی تحظیمم خَد را در سبیز داًشگبُّوبی دٍلتوی ٍ آساد
گذراًدُ ثَدًد.
ثِ عَر هیبًگیي ( 9/2 )SD = 7/4سوبل اس سهوبى فوبرؽالتحظویلی
آًبى هیگذشب .سبثقِ بر اس یکهبُ تب  31سبل ثب هیوبًگیي (= 7/5
 8/3 )SDسبل هتغیز ثَد.
در ایي هغبلؼِ هیشاى آگوبّی اس جٌجوِّوبی هوتلوف ثیووبری پوَ ی
استوَاى ًظیز اپیدهیَلَصی ،ػل ٍ ػَاهو خغوز سوبس ،تشوویض ٍ
راُّبی پیشگیزی اس ثزٍس ثیوبری ،ثب  41سوؤال هوَرد ثزرسوی روزار
گزفبً 11 .وزُ ثوِ  11سوؤال در هوَرد اپیودهیَلَصی ٍ اعمػوبم
سهیٌِای ثیوبری تؼلق داشب ِ هیبًگیي ست ًوزُ اس ایوي رسووب
 6/67 ± 1/2ثَد .ثب  23سؤال اعمػبم در هَرد ػَاه خغز سوبس
ٍ هؤثز در ای بد ثیوبری ثِ جش دارٍّب هَرد سٌ ش روزار گزفوب وِ
هیبًگیي ست ًوزُ  12/9 ± 2/6اس حدا ثز ًوزُ  23ثَدً 3 .ووزُ
ًیش هتؼلق ثِ سِ دارٍیی ثَد ِ در ای بد پَ ی استوَاى هؤثز ثَدُ ٍ
ثبید اس ثیي  7دارٍی رایج هَرد استفبدُ در جبهؼِ شٌبسبیی هیشد .در
ه وَع ًوزُ آگبّی افزاد هَرد هغبلؼِ ثیي  ٍ 11-31هیبًگیي ًووزُ
آگبّی ( 21/72 )SD = 3/6اس حدا ثز ًوزُ ربث ست  37ثَد.
 %78/16افزاد درد استوَاىّوب ٍ هفبطو را ػمهوب هْون پوَ ی
استوَاى هیداًستٌد ٍ فقظ  %15/79اس ثیػمهوب ثوَدى ثیووبری
اعوومع داشووتٌد %88/4 .اس راُ طووحیگ تشووویض پووَ ی اسووتوَاى
اعمع داشتٌد.
هیشاى آگبّی افزاد هَرد هغبلؼِ ثب جٌ  ،سوي ،سوبثقِ وبری ،سهوبى
فبرؽالتحظیلی ،اشتغبل در ثوشّبی داخلی یب جزاحی ،داًشگبُ هح

مجله علمي ساسمان نظام پششكي جمهوري اسالمي ايزان  /دوره 28؛ شماره  ،3پايیش 1389

بررسي هیساى آگاهي پرسنل پرستاري دو بیوارستاى 259...

تحظی  ،هظوز سویگبرٍ ،ضوؼیب ربػودگیٍ ،رس ٍ هظوز دارٍ
جْب پَ ی اسوتوَاى ثویارتجوبعی ثوَد ٍ فقوظ ثوب آخوزیي هودرک
تحظیلی آًبى ارتجبط هستقین ٍ هؼٌویدار داشوب( .ضوزیت اسوپیزهي
)P = 1/11 ٍ 1/129
ثب پزسش درثبرُ هیشاى هَرد ًیبس هظز رٍساًِ لجٌیبم ثِ ػٌَاى هٌجغ
غذایی هْن لسین هشوض گزدید ِ  %51ایي افزاد پبسخ طوحیگ
دادًد ٍلی در آًبلیش  T testهشوض گزدید ِ ایي آگبّی تأثیزی در
ػولکزد آًبى ثِ طَرم هظز بفی لجٌیبم ًداشب (ٍ )P=0.221
فقظ  %45/6ثِ هیشاى بفی اس ایي هَاد استفبدُ هی زدًد .در حوبلی
ِ  %28/4اس افزادی ِ لجٌیبم بفی هظوز ًووی زدًود حتوی اس
ًب بفی ثَدى هظز خَد ثیاعمع ثَدًد .ػل ػدم هظوز لجٌیوبم

در جدٍل شوبرُ  1آهدُ اسب .آسهَى ً Chi-Squareشبى داد وِ
تٌْب ػبه هؤثز آهبری در ػدم هظز بفی لجٌیبم ثؼد خبًَار ثوَد ٍ
افزادی ِ در خبًَادُّبی پز جوؼیب سًدگی هی زدًد لجٌیبم وتزی
هظز هیًوَدًد (.)P=0.027
ثِ ػٌَاى دٍهیي جٌجِ هْون پیشوگیزی اس اسوتئَپزٍسٍ ،رس هوَرد
س وؤال رووزار گزفووب .فقووظ  %38/7اس افووزاد هووَرد هغبلؼووِ ٍرس
ه وی زدًوود .ووِ  %2/1شووٌب %13/9 ،پی وبدُ رٍی ٍ  %17/5سووبیز
ٍرس ّب را اً بم هیدادًد .ػل ػدم اً بم ٍرس در جودٍل شووبرُ
 2آهدُ اسب.

جدول شماره  -1علل عدم مصرف لبنیات در بین پرسنل پرستاری مورد مطالعه
علل
گزاى ثَدى لجٌیبم
ثزٍس ػَارع گَارشی
ػدم دستزسی بفی
ػدم توبی ثِ هظز
ػدم پبسخ ثِ سؤال

درصد
%17/1
%11/4
%9/5
%33/6
%28/4

جمع

%111

جدول شماره  -2علل عدم انجام ورزش در بین پرسنل پرستاری مورد مطالعه
علل
ًداشتي ثَدجِ ٍ اهکبًبم
ػدم آگبّی در هَرد ًیبس ٍ لشٍم اً بم ٍرس
ًداشتي ٍرب بفی
داشتي ثیوبری هوبًؼب ٌٌدُ

درصد
%7/1
%16/5
%71/3
%6/1
%111

جمع

بحث
هغبلؼِ حبضز ثزای اٍلویي ثوبر در ایوزاى ثوِ ثزرسوی سوغگ آگوبّی
پزستبراى در هَرد ثیوبری پوَ ی اسوتوَاى پزداختوِ اسوب .در ایوي
هغبلؼِ هشبّدُ شد ِ هیبًگیي ًوزُ آگبّی ٍ اعمػبم پزستبراى در
هَرد شیَع ،ػَاه خغزسبس ،ػم ن ثیوبری ٍ رٍ ّبی پیشگیزی اس
ثیوبری پَ ی استوَاى پبییيتز اس حد اًتظبر هیثبشد .ثز اسبس ًتبیج
ثِ دسب آهدُ ،هتَسظ هیوشاى آگوبّی پزسوتبراى  %58/7اس حودا ثز
ًوزُ ربث ست ثوَد وِ ایوي ًکتوِ ربثو تبهو اسوب .اعمػوبم

پزستبراى در هَرد رٍ تشویض ثیوبری در حود هغلوَة ()%88/4
ثَدً .تبیج هشبثِ هغبلؼِ هب در چٌدیي هغبلؼِ گشار شدُ اسب .ثوِ
ػٌَاى هثبل در هغبلؼِ ّ ٍ Berarducciوکبراًش ،هیشاى آگوبّی
داًش َیبى ارشد پزستبری در هَرد پَ ی استوَاى  14/62( %66اس
 22اهتیبس) گشار شد [ .]1ایي هیشاى در هغبلؼِای دیگوز  %63در
هیبى برآهَساى هزارجبّبی اٍلیِ اػمم شد [ .]2در یک هغبلؼِ ًیوش
ثووب دریبفووب اهتی وبس  22اس  ،27هی وشاى آگووبّی پزسووتبراى در هووَرد
هَضَػبم خبص وتز اس حد اًتظبر ثزآٍرد شدُ ثَد [.]3
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پزستبراى ًقش هْوی در سومهب افوزاد جبهؼوِ ٍ توزٍیج اعمػوبم
طحیگ در هَرد ثیوبریّب ٍ در ایوي ثویي رفوغ اثْوبم اس ػم ون غیوز
اختظبطی پَ ی استوَاى دارًود .ثٌوبثزایي داشوتي آگوبّی وبفی ٍ
درسب اس ػم نً ،شبًِّب ٍ ریسک فب تَرّبی ایي ثیوبری ثزای آًْوب
سم اسبٍ .جَد اعمػبم ًبرض در هَرد ریسک فب تَرّوبی پوَ ی
اسوووتوَاى در هیووبى پزسوووتبراى [ ،]3هتوظظوویي تغذیو وِ [ٍ ]4
داًش َیبى پزستبری [ ]1ثبثب شدُ اسب .در ایي هغبلؼوِ ًیوش فقوظ
 %56اس پزستبراى اس ریسک فب تَرّبی پَ ی استوَاى بهمً هغلوغ
ثَدًد.
در چٌدیي هغبلؼِ هیشاى آگبّی اس ػم ن ٍ ًشبًِّبی پَ ی استوَاى
ّوبًٌد هغبلؼِ هوب وبفی ًجوَد [ .]3ٍ5ایوي هغبلؼوِ ًشوبى داد وِ
 %84/2افزاد در هوَرد ػم ون ثیووبری اعومع طوحیحی ًدارًود ٍ
 %78/16آًْب درد هفبطو ٍ اسوتوَاىّوب را ػمهوب هْون پوَ ی
استوَاى هیداًستٌد .ثز اسبس هغبلؼِ ً Berarducciیش ِ ثزای
سٌ ش آگبّی پزستبراى در هَرد پَ ی اسوتوَاى اً وبم شودُ ثوَد
 %49افزاد استئَپزٍس را دارای ػم ن آگبُ ٌٌدُ ًظیز درد هفبطو ٍ
خشکی هیداًستٌد ٍ  %14تَرم هفبط ٍ رزهشی را ًیش جشء ػم ون
ثیوبری ثزهیشوزدًد .ثز اسبس ایي هغبلؼِ فقوظ  %24افوزاد هیوشاى
لسین هَرد ًیبس رٍساًِ را در سًبى هویداًسوتٌد ٍ اعمػوبم آًْوب در
هَرد ػم ن پَ ی استوَاى ٍ ًقش دارٍّب در ای بد ثیوبری اًدک ثَد
[.]1
تٌْب ػبهلی ِ ثز هیشاى آگبّی افوزاد هوَرد هغبلؼوِ در هوَرد پوَ ی
استوَاى اثز ربث تَجْی داشب آخزیي هودرک تحظویلی آًوبى ثوَد
( .)P Value =1/11هغبلؼووبم دیگووز ًی وش ت وأثیز هوودارب ثووب ی
تحظیلی را ثز آگبّی در هَرد ایي ثیوبری تأیید زدًود [-8 ،9-11
 .]3، 6یؼٌی پزستبراًی ِ هدارب ػلوی ثوب تزی داشوتٌد اعمػوبم
تئَریک ثْتزی در هَرد ایوي ثیووبری دارا ثَدًود ٍلوی ػودم ارتجوبط
آگبّی ٍ ػولکزد ًشبى داد ِ داًسوتي خغوزام ٍ ػوَارع ثیووبری
الشاهبً ثِ هؼٌی ای بد اًگیشُ بفی ثزای اً بم رفتبرّوبی پیشوگیزاًِ ٍ
ً Self careویثبشد .ثِ ػٌَاى هثبل ًیووی اس افوزاد هوَرد هغبلؼوِ
( )%51هیشاى طحیگ ًیبس رٍساًِ لجٌیبم ثِ ػٌَاى هٌجغ تأهیي لسوین
ٍ رٍ هْن پیشگیزی اس پوَ ی اسوتوَاى را هویداًسوتٌد ٍ تقزیجوبً
ًشدیک ثِ ّویي هیشاى ًیش لجٌیبم بفی هظز هی زدًد ()%45/6
ٍلی ارتجبعی ثیي ایي آگبّی ٍ ػولکزد ٍجَد ًداشب.
در هغبلؼِ هب هشبّدُ شد ِ هظز لجٌیوبم در پزسوتبراى وِ جوشء
ارشبر آگبُ ٍ هتَسظ جبهؼِ هحسَة هیشًَد بفی ًجَدُ ٍ هْنتزیي
ػلب در ایي راثغِ ػدم توبی ثِ هظز لجٌیوبم ثوَد ،در حوبلی وِ
ػدم دستزسی ثِ هَاد لجٌی یب گزاى ثَدى آًْب در سوْوی حودٍد
 %18/8داشووب .در هغبلؼووِ د تووز جؼفووزی ًیووش ووِ ثووز رٍی

هزاجؼِ ٌٌدگبى ثِ یک هز ش سٌ ش تزا ن استوَاى طَرم گزفب،
 %19/8افزاد ریوب شویز را ػلوب هحودٍدیب هظوز ک وز زدًود
[.]12
ّوچٌیي ثزرسی ػَاه هؤثز در هیشاى هظز بفی لجٌیبم ًشبى داد
ثؼد خبًَار ثِ عَر هؼٌیدار در افزادی ِ هیشاى هظز لجٌیوبم آًْوب
وتووز اس حوود ػووبدی اسووب ثویش اس سووبیزیي هویثبشوود (= 1/127
 ٍ )P valueایي هسألِ هوکوي اسوب ًشوبىدٌّودُ توأثیز ػَاهو
ارتظبدی در هظز هَاد لجٌی ثبشد ،اگز چِ ارتجبعی ثب هح سًودگی
(هلک شوظی یب استی بری) ،اً بم اضبفِ بری ٍ یب اشوتغبل ثوِ دٍ
شغ هشبّدُ ًشد.
در ایي هغبلؼِ هشبّدُ شد ِ فقظ  %39پزستبراى تحب هغبلؼِ ثوِ
عَر هزتت ٍرس هی زدًد ،در حبلی ِ در هغبلؼوِای وِ ثوز رٍی
بر ٌبى ٍسارم ػلَم ،تحقیقبم ٍ فيآٍری اً بم شد هشبّدُ گزدیود
ِ  %54آًْب ٍرس هی ٌٌد ٍ ّوچٌیي هغبلؼِای ِ ثب ػٌبیوب ثوِ
ًقش ٍرس در پیشگیزی اس پَ ی استوَاى ،ثوز رٍی هیوشاى ٍرس
برهٌداى داًشگبُ ػلَم پششکی تْزاى اً وبم گزدیود ،هشوبّدُ شود
 %53/2آًْب ٍرس هی زدًد ٍ ثیي جٌ ٍ تؼداد اػضبی خبًَار ثوب
هیشاى پوزداختي ثوِ ٍرس ارتجوبط هؼٌویداری ٍجوَد داشوب [.]13
هشبّدُ هیشوَد وِ تفوبٍم ربثو توَجْی در ٍرس وزدى ثویي
پزستبراى ٍ سبیز برهٌداى هشبّدُ هیشَد ِ هوکوي اسوب تفوبٍم
ًسجب جٌسی در ایي گزٍُّب ٍ احتوب ً وجَد ٍرب ثِ ػلوب اشوتغبل
ثووبًَاى ثووِ اهووَر خبًووِداری ٍ هزارجووب اس َد ووبى ،ػوومٍُ ثووز
هسؤٍلیبّبی شوغلی ػلوب آى ثبشود .چٌبًچوِ در ایوي هغبلؼوِ ًیوش
 %71/3افزاد ًداشتي ٍرب را ػلب ٍرس ًکزدى ک ز زدًد .ثِ ّوز
حبل ثب تَجِ ثِ ایي ِ سًبى ثیش اس هزداى در هؼوزع خغوز پوَ ی
استوَاى ّستٌد ثِ ًظز هیرسد تَجِ ثیشتز ثِ ٍرس ثِ ػٌَاى یک
راُ پیشگیزی اس ایي ثیوبری ثبید ثیشتز هَرد تَجِ رزار گیزد.
یبفتِّبی ایي هغبلؼِ ًشبى هیدّد ِ پزستبراى ثِ ػٌَاى ثوشوی اس
سیستن هزارجب ثْداشتی ٍ ػَاه آهَس ثْداشب اس اعمػبم بفی
در هَرد ػم ن ،ػَاه خغزسبس ٍ راُّبی پیشگیزی اس ثیوبری پَ ی
استوَاى ثزخَردار ًجَدُ ٍ اس ًظز هظز لجٌیبم ٍ فؼبلیب ثودًی ًیوش
در ٍضؼیب هغلَثی ًیستٌد .ثب تَجِ ثِ افشایش هیبًگیي سٌی جوؼیب
ٍ ثبر هبلی ٍ اجتوبػی سٌگیي ًبشی اس ػَارع پَ ی اسوتوَاى سم
اسب ثب اً بم هغبلؼبم ثیشتز ٍ ثزًبهِریشی هٌبست در جْب افوشایش
داًش افزاد در هقبعغ هوتلف تحظیلی ٍ شوغلی گوبم ثزداشوتِ ٍ ثوز
جٌجِّبی پیشگیزاًِ پَ ی استوَاى تأ ید ًوَدّ .وچٌیي ثب تَجِ ثوِ
ایٌکِ پزسٌ ثْداشتی ٍ درهبًی سبػبم سیبدی را در هح بر سپزی
هیًوبیٌد ،توْیدام ٍ تسْیمتی را ثوزای تغذیوِ ٍ فؼبلیوب فیشیکوی
هٌبست آًبى فزاّن ًوَد.
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