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بندی نیازسنجی آموزشی اصول ایمنی پیشگیری از خطرات شغلی کادر اولویت

 5931طالقانی کرمانشاه در سال پرستاری بیمارستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمه

ان و ها، تفویض اختیار به آنگیریمشارکت کارکنان در تصمیم   

ترین تمهیداتی است که پیگیری پیشنهادهای سازنده از مهم

موجبات افزایش رضایت شغلی را فراهم آورد ه و این امر سازمان 

ه از جمل ای مؤثر یاری می دهد. را در دستیابی به اهداف به گو نه

ازمان ها تولید ارزش برای مشتریان سدر استراتژی های بسیار مهم 

 ،دارایی های نامشهود سرمایه های دانشی واست که و مردم 

دانش، مهارت، دربردارنده  آن محسوب شده ومهمترین منبع برای 

جود های موها و شایستگیها، صالحیتهای سازنده، توانایینگرش

. شوداز آن به عنوان سرمایه انسانی یاد می است کهدر منابع انسانی 

ه مند و استراتژیكی برای توسعهایی که برنامه نظامسازماندر واقع 

ارزش بیشتری برای مشتریان توانند ، میها دارنداین نوع دارایی

های تها و قابلییكی از رویكردهای توسعه ظرفیتو  تولید کنند

 . 4تزش مبتنی بر شایستگی اسآمو ،منابع انسانی برای تولید ارزش

كرد بهبود عمل ثر درؤم فرآیند آموزش حین کار یكدر این راستا 

 به دو صورت عمومی وکه  باشدهای مدیریتی میسازمان و فعالیت

ور در بهبود ابزاری بهره و به عنوانشود تخصصی برگزار می

تواند به رفع ها و اصالح آنها بوده و به طریقی ساده میروش

 

  2سیده سارا حسینی  و *5سیده سناء حسینی

 

 

جوان و نخبگان، واحد تهران  باشگاه پژوهشگران. 4

 شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

 

 

ه، دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاطالقانی، بیمارستان . 2

 کرمانشاه، ایران
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 چکیده

 ضرورت بلكه نیست، مدیریت بیماران در مهارت و دانش به منحصر پرستار یك هایفعالیتزمینه: 

فراهم شدن ایمنی الزم در انجام وظایف در راستای رضایتمندی وی و در نهایت رضایتمندی بیماران 

اصول ایمنی پیشگیری از خطرات شغلی نیز فرصت  باشد. نیازسنجی آموزشی در زمینهمورد توجه می

 نماید.بیشتری را در دستیابی به این مهم فراهم می

القانی ط کادر پرستاری بیمارستان آیت اله تحلیلی -جامعه آماری در این پژوهش توصیفی  ها:روش

نفر از ایشان به عنوان نمونه  07ای گیری طبقه بندی شده سهمیهباشند که براساس نمونهکرمانشاه می

ای مشتمل بر دو قسمت؛ اطالعات دموگرافیك ها پرسشنامهآماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده

گویه بود و تجزیه و  23و پنج حیطه مرتبط با اصول ایمنی در پیشگیری از خطرات شغلی در قالب 

های آزمون تی مستقل، اسپیرمن و پیرسون انجام و روش SPSS18ها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده

 .گردید

( و سپس به 41/3±46/4بیشترین نیاز آموزشی پرستاران در حیطه عوامل ارگونومیك ) ها:یافته

ی کمترین آن نیز در حیطه عوامل بیولوژیكترتیب، عوامل شیمیایی، فیزیكی و روانی و اجتماعی و 

 ( بدست آمد.41/7±63/2)

توجه به آموزش ضمن خدمت پرستاران همواره مورد تأکید بوده و این موضوع در   گیری:نتیجه

ادگیری دهد که پرستاران به یرابطه با ارتقاء ایمنی در پیشگیری از خطرات شغلی این حرفه نشان می

این مطالعه با اولویت دادن به حیطه عوامل ارگونومیك که شاید به اندازه پنج حیطه بررسی شده در 

ضایتمندی تواند موجب رکافی مورد توجه قرار نگرفته است، نیاز داشته و برنامه ریزی در این  زمینه می

 بیش از پیش ایشان را فراهم آورد.

 اصول ایمنینیازسنجی آموزشی، خطرات شغلی، پرستار، بهیار،  : هاکلید واژه
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از مسائل مهم در فرآیند  و ها و مسائل مدیریتی کمك نمایدچالش

ریزی آموزش، اجرای آموزش نیازسنجی آموزش، برنامه ؛آموزش

 آموزش و بهسازی منابع انسانی. از طرفی 2دو ارزیابی آن می باش

گذاری مفید و یك عامل کلیدی در نوعی سرمایه در سازمان،

یزی رکه اگر به درستی و شایستگی برنامه شودتوسعه محسوب می

و  ای داشته باشدتواند بازده اقتصادی قابل مالحظهمی و اجرا شود

دهند که توجه به آموزش و بهسازی ها نشان مینتایج پژوهش

 . 3وری را به دنبال داردنیروی انسانی، افزایش بهره

دهد می اننش نیزها بررسی ادبیات توسعه منابع انسانی در سازمان

های آموزشی از دیدگاه مدیران همواره یكی از که برنامه

ها محسوب های کلیدی برای رفع مشكالت در سازمانحلراه

تا زمانی که نیاز آموزشی به درستی تشخیص به طوری که شود می

داده نشود و به تفصیل بررسی نگردد، هرگونه اقدام و یا پیشنهادی 

عیین ت. از اینرو بر باشدفایده و هزینهبی توانددر زمینه آموزش می

نیازهای آموزشی اولین گام برنامه ریزی آموزش کارکنان و در 

 و واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخش کارکرد آموزش

  .1بهسازی است

بطور سنتی نیازسنجی آموزشی شامل تدوین دانش و مهارت 

 ،آموزش مربوط به وظایف فرعی است اما گرایش جاری بر

ها و یهایی از توانایمتمرکز بر شایستگی است که اشاره بر حوزه

سازد ضمن انجام مشاغل در ها دارد که افراد را قادر میقابلیت

سطح مطلوب، منجر به تحقق بازده های مختلفی در سطوح 

های یشایستگ ؛شود. در آموزش مبتنی بر شایستگی تفاوتم

و سپس دانش، مهارت، مربوط به هر یك از مشاغل مشخص 

ها های شخصی، ... مربوط به هر یك از شایستگیرفتار، ویژگی

عبارت  آموزشی نیاز سازمانی نیز دیدگاه از .گرددمشخص می

 بدانند و باید خاصی شغلی گروه یا افراد آنچه فاصله از است

انجام  و دانندمی موجود شرایط در که آنچه با دهند انجام

 افراد را یا فرد که است عاملی آموزشی نیاز واقع در دهند.می

 الزم است جامعه یا و سازمان خود، برای که آنچه یادگیری به

 و مهارت دانش و داشته بهتر شغلی عملكرد تا دهدمی سوق

  .4نمایند کسب را بیشتری

آموزش گران است و فقط باید موقعی ارائه شود که اوالً چرا که 

حل برای شده باشد و ثانیاً بهترین راهپاسخی به یك نیاز شناخته 

های فعالیتو  هستند مشكالتی باشد که از آن طریق قابل حل

آموزشی که بدون توجه به این شرایط طراحی و اجرا شوند در 

  .6را به دنبال خواهند داشتواقع نوعی اتالف منابع ارزشمند 

ه در ک دربرداردرا شناسایی نیازهایی نیز  مفهوم نیازهای آموزشی

ریزی، تشخیص و شناسایی مسائل فردی، ارزیابی یادگیری برنامه

افراد، بهبود عملكرد شغلی و فردی کارکنان و مداخالت آموزشی 

 .1کمك کننده است

 فعالیت نیروهای بیمارستان در موجود انسانی نیروی میان در 

 ارتباط و به بیماران درمانی هایمراقبت ارائه دلیل به پرستاری

 خدمات مطلوب و ارائه است حائز اهمیت بسیار آنها با بیشتر

 در حاضر فعالیت کاری پرستاران کیفیت و کمیت پرستاری با

 و مجرب پرستاری ارتباط دارد و وجود کادر بیمارستان

دارد.  اساسی نقش بیمارستانی هایاعتالی مراقبت در کارآزموده

 با روزی شبانه کار خاطر ماهیت به پرستاری حرفه از طرفی

 روانی فشار و استرس با و همراه فرسا طاقت سخت، بیماران،

 باشد.باال می مراتب به در پرستاران شغلی هایاست و آسیب

 به تواندمی کار محیط برای شرایط استاندارد رعایت بنابراین

توانمندی  و 1گردد منجر پرستاران فشارهای شغلی کاهش

دارد که  نظام سالمت رسالت تحقق در مهمی نقش آنها ایحرفه

 مفهوم درك های توانمندسازی نیز در گروبرنامه موفقیت

 سیستم توانمند بازوی عنوان به همچنین پرستاران توانمندی است.

 پیشرفت و تحول در بسزایی نقش درمانی و خدمات بهداشتی

 در که  6کنندمی ایفا سامت ارتقاء و بهبود مراقبتی، درمانی، امور

 کنندگاناداره و بیمار دهنده مراقبت پرستاران نقش حرفه این

بیشترین  دارند و  این حرفه، را روانی بیماران و جسمی وضعیت

. 0است داده اختصاص خود به را درمان و بهداشت بخش شاغلین

آن و  از ناشی خستگی و طوالنی کاری هایاز طرفی شیفت

 توانندمی کدام هر اجتماعی و روانی های فیزیكی،وجود محرك

از این جهت این  .آیند حساب به افسردگی استرس و ایجاد عامل

 که پرستارانی بوده و سالمتی افتادن خطر به مستعد هموارهگروه 

 درستی به نباشند، برخوردار مناسب جسمی و روانی سالمت از
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 هایحمایت همانند مطلوبی های مراقبت که بود نخواهند قادر

 .8آورند عمل به بیماران از روانی و فیزیكی

لذا این پژوهش برای اولین مرتبه در دانشگاه علوم پزشكی 

 هبندی نیازهای آموزشی جامعشناسایی و رتبهبا هدف کرمانشاه 

های به منظور انجام برنامه ریزی در راستای ارائه آموزش تحقیق

القانی طمتناسب با نیازسنجی آموزشی در سطح بیمارستان آیت اهلل 

دیده یادگیری اجرا گر -برای بهره مندی بیشتر از فرآیند یاددهی

که موضوع آگاهی و اجرای اصول ایمنی در پیشگیری است. چرا

از خطرات شغلی توسط کادر پرستار عالوه بر داشتن اهمیت ویژه 

در محیط کاری بیمارستان، رضایتمندی ایشان را نیز سبب شده و 

ر بیماران نیز ارتقاء یافته و بیمارستان داز این طریق سطح رضایت 

 دستیابی به اهداف سازمانی موفق تر خواهد بود.

 ها:مواد و روش

تحلیلی است که دارای ارزش  -ای توصیفیاین پژوهش، مطالعه      

انجام شده است.  4341کاربردی بوده و به صورت مقطعی در سال 

بهیاران شاغل در جامعه آماری در این پژوهش کلیه پرستاران و 

امل ش طالقانی کرمانشاهآموزشی درمانی  های بستری مرکزبخش

های ارتوپدی )زنان و مردان(، جراحی عمومی )زنان و مردان(، بخش

بودند که در  ICUجراحی مغز و اعصاب، آنكولوژی، اورژانس و 

شیفت صبح و یا عصر و شب در بخش تخصصی ارائه خدمت 

نفر از ایشان به روش نمونه گیری طبقه بندی شده  07اند که داشته

های بستری و تعداد بهیاران و پرستاران ای به تناسب بخشسهمیه

 ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. شاغل در بخش

ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر دو بخش؛ ابزار گردآوری داده 

 ی محل فعالیتبخش اول اطالعات دموگرافیك شامل؛ بخش درمان

پرستار، سمت، نوع شیفت کاری، جنسیت، میزان تحصیالت، سن و 

سابق کار و بخش دوم شامل پنج حیطه مرتبط با اصول ایمنی در 

گویه )حیطه  23پیشگیری از خطرات شغلی در حرفه پرستاری با 

گویه، حیطه  2گویه، حیطه عوامل فیزیكی با  47عوامل بیولوژیك با 

گویه، حیطه  1گویه، حیطه عوامل ارگونومیك با  1 عوامل شیمیایی با

ها به طور گویه( است که این حیطه 3عوامل روانی و اجتماعی با 

مجزا  عوامل زمینه ساز مرتبط با اصول ایمنی در پیشگیری از خطرات 

 اند. شغلی پرستاران را مورد بررسی قرار داده

ای لیكرت با درجه  1دهی پرسشنامه با استفاده از مقیاس نمره

برای اعالم نیاز  1تا حداکثر امتیاز  4ارزشگذاری حداقل امتیاز  

آموزشی در هر گویه بود. روایی ابزار به روش اعتبار محتوا و با توجه 

زمینه  های تأیید شده در اینبه منابع و کتب معتبر و سایر پرسشنامه

 ستهیه و پس از آن توسط دو نفر اعضای هیأت علمی بررسی و سپ

اصالحات الزم صورت گرفت. پایایی ابزار نیز از طریق انجام روش 

بررسی و  82/7تعیین ثبات درونی ابزار با محاسبه آلفای کرونباخ 

ان، های بیمارستتعیین گردید. برای انجام طرح با مراجعه به بخش

ها به پرستاران ارائه و پس از  تكمیل توسط ایشان، داده های پرسشنامه

های وارد شد. از روش SPSS-18شده در نرم افزار جمع آوری 

ها آمار توصیفی برای تعیین و مقایسه میانگین نمره کل و  امتیاز حیطه

و از آزمون تی مستقل، اسپیرمن و پیرسون برای بررسی تفاوت بین 

 ها استفاده و نتایج در قالب جداول دوبعدی ارائه گردید.حیطه

 ها:یافته
 %3/11از پرستاران شرکت کننده در این مطالعه مذکر و 0/11%     

دارای تحصیالت  %37نفر مؤنث بودند و از نظر تحصیالت، 

کارشناس پرستاری می  %6/18کاردان پرستاری و  %1/44بهیاری، 

در  %0/11پرستار بخش و  %07ایشان بهیار و  %37باشند. همچنین 

بندی ر گروهشیفت در گردش بوده اند. د %3/11و  شیفت صبح 

سال داشته و  11تا  34بین  %17سال و  38تا 23بین  %17سنی نیز 

بیش از  %27سال،  47کمتر از  %6/18در گروه بندی سابقه کار 

 سال سابقه کار دارند.  27تا  47بین   %1/34سال و  27

ها بر اساس مقیاس گذاری پاسخبا توجه به ارزش 4در جدول      

حراف ها، میانگین و انلیكرت و به منظور امكان مقایسه بین گویه

محاسبه شده است. مقایسه بین  1تا  4معیار نهایی براساس مقیاس 

ی از های مرتبط با پیشگیرنتایج حاصل از نیاز آموزشی به گویه

ه نحوبیولوژیكی نشان داد که  خطرات شغلی در زمینه عوامل

مراقبت از خود در زمان وجود بیماری و یا جراحات و ضایعات 

ایر در مقایسه با س ها تا زمان بهبودی کاملناحیه دست پوستی در

نحوه صحیح انجام ضدعفونی ها باالترین درصد و آموزش گویه

در صورت آلوده شدن محیط، پوست و یا مخاط  به خون و سایر 

کمترین درصد نیاز آموزشی در مقایسه با سایر  ت بیمارترشحا

ها به خود اختصاص داده است. همچنین در این جدول گویه
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های مرتبط با عوامل بیولوژیكی در ده سطح اولویت بندی گویه

 براساس اعالن نیاز آموزشی نشان داده شده است.

مقایسه بین نتایج حاصل از نیاز آموزشی به  2در جدول     

های مرتبط با پیشگیری از خطرات شغلی در زمینه عوامل ویهگ

فیزیكی نشان داد که آموزش ایمنی و بهداشت پرتوها دارای 

باالترین درصد در مقایسه با گویه آموزش نحوه کاهش و حذف 

خطرات فیزیكی محیط کار را به خود اختصاص داده است. 

با عوامل های مرتبط بندی گویههمچنین در این جدول اولویت

فیزیكی در دو سطح براساس اعالن نیاز آموزشی نشان داده شده 

 است.

مقایسه بین نتایج حاصل از نیاز آموزشی به  3در جدول      

های مرتبط با پیشگیری از خطرات شغلی در زمینه عوامل گویه

شیمیایی نشان داد که آشنایی با درماتیت های آلرژیك تماسی 

وینده د با مواد شه علت مواجهه بیش از ح)پوستی یا استنشاقی( ب

درصد  ها باالترینکننده در مقایسه با سایر گویهو مواد ضدعفونی

و آشنایی با روش نگهداری و استفاده از داروهای سایتواستاتیك 

ه خود ها را بکمترین درصد نیاز آموزشی در مقایسه با سایر گویه

بندی ویتاختصاص داده است. همچنین در این جدول اول

های مرتبط با عوامل شیمیایی در چهار سطح براساس اعالن گویه

 نیاز آموزشی نشان داده شده است.

مقایسه بین نتایج حاصل از نیاز آموزشی به  1در جدول       

های مرتبط با پیشگیری از خطرات شغلی در زمینه عوامل گویه

لند ب های مناسب برایارگونومیك نشان داد که آموزش تكنیك

ها کردن و جابجایی اجسام و بیماران در مقایسه با سایر گویه

های درمانی باالترین درصد و اصول ارگونومی کار در بخش

ها کمترین درصد نیاز آموزشی در مقایسه با سایر بیمارستان

ها به خود اختصاص داده است. همچنین در این جدول گویه

ارگونومیك در چهار  های مرتبط با عواملبندی گویهاولویت

 سطح براساس اعالن نیاز آموزشی نشان داده شده است.

مقایسه بین نتایج حاصل از نیاز آموزشی به  1در جدول     

های مرتبط با پیشگیری از خطرات شغلی در زمینه عوامل گویه

روانی و اجتماعی نشان داد که آگاهی از خطرات بهداشتی مربوط 

های کار و استراحت براساس عتبه نوبت کاری و تنظیم سا

االترین ها بالگوهای پیشنهادی استاندارد در مقایسه با سایر گویه

درصد و آموزش نحوه ایجاد آرامش در مواجهه با مجروحین و 

مصدومین پس از حوادث و سوانح کمترین درصد نیاز آموزشی 

ها به خود اختصاص داده است. همچنین در مقایسه با سایر گویه

های مرتبط با عوامل روانی و بندی گویهین جدول اولویتدر ا

اجتماعی در سه سطح براساس اعالن نیاز آموزشی نشان داده شده 

 است.

 های مورد بررسیبا توجه به تفاوت در تعداد سؤاالت حیطه        

ها بر اساس مقیاس لیكرت، میانگین کل نمره و ارزشگذاری پاسخ

ذکر و سپس به منظور امكان مقایسه  6 ها در جدولبرای همه حیطه

 1تا  4ها میانگین و انحراف معیار نهایی براساس مقیاس بین حیطه

محاسبه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه برای مقایسه میانگین 

و انحراف معیار نمره نیازسنجی آموزشی اصول ایمنی در 

یانگین م دهد کهپیشگیری از خطرات شغلی در پرستاران  نشان می

میانگین نمره عوامل بیولوژیكی  نمره عوامل ارگونومیك بیشتر و

کمتر از سایر عوامل بدست آمده و در این میان عوامل شیمیایی، 

عوامل فیزیكی و عوامل روانی و اجتماعی به ترتیب باالترین نمره 

اند. همچنین مقایسه نتایج بدست آمده با میانگین کل نمره را داشته

دهد که فقط میانگین عوامل بیولوژیكی از نشان می پرسشنامه

 .اندها بیشتر بودهمیانگین کل نمره کمتر و بقیه حیطه

دهد که بین هر یك از متغیرهای جنسیت، نشان می 0نتایج جدول 

داری سن و سابقه کار با پنج حیطه بررسی شده رابطه آماری معنی

زان یزیكی؛ متغیر میوجود ندارد. اما متغیر بخش با حیطه عوامل ف

تحصیالت با حیطه عوامل بیولوژیكی، حیطه عوامل فیزیكی، 

حیطه عوامل شیمیایی و حیطه عوامل ارگونومیك؛ متغیر سمت با 

حیطه عوامل بیولوژیكی، حیطه عوامل فیزیكی و حیطه عوامل 

ارگونومیك؛ متغیر شیفت کاری با حیطه عوامل فیزیكی رابطه 

 ته است.داری را داشآماری معنی
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 بحث:

گویه  47نشان داد که  4نتایج حاصل از این مطالعه در جدول        

در زمینه پیشگیری از خطرات شغلی مرتبط با عوامل مورد بررسی 

بندی شده و بر اساس این نتایج، سطح اولویت 47در بیولوژیكی 

همچنان اعالم نیاز آموزشی به همه فاکتورهای مطرح شده وجود 

دارای اهمیت از نظر کادر پرستاری بوده است. در برخی داشته و 

موارد نیز نیاز آموزشی افراد شرکت کننده در این مطالعه به 

های مختلف نیز بسیار نزدیك به یكدیگر اعالن شده است. گویه

آشنایی با بیماری های قابل انتقال در بخش و یا دو گویه؛ گویه 

در زمان وجود بیماری و  نحوه مراقبت از خودو گویه بیمارستان 

ها تا زمان بهبودی ناحیه دست یا جراحات و ضایعات پوستی در

در اولویت اول نیاز آموزشی قرار دارند که این موضوع با  کامل

در تمام مشاغل عوامل و مطالعه محمودی و ذهنی مبنی بر اینكه 

توانند افرادی را که به آوری وجود دارند که میفاکتورهای زیان

اشتغال دارند، دچار بیماری کنند و اغلب شاغالن گروه  آن

 پزشكی با بیمارانی سر و کار دارند که این بیماران حامل

باشند؛ همخوانی دارد. به طوری که در های قابل انتقال میبیماری

ها به عنوان فاکتورهای زیان آور های بیمارینیاز آموزشی به گویه

  .4حرفه مورد تأکید بوده استبا توجه به شرایط کاری در این 

درصدهای بدست آمده از نیاز آموزشی به  2براساس جدول 

های مرتبط با اصول ایمنی پیشگیری از خطرات تفكیك گویه

عوامل فیزیكی مورد بررسی،  نتایج  بسیار نزدیك به یكدیگر بوده 

های مداوم در این است که نشان دهنده اهمیت استمرار آموزش

شد و این موضوع نیز در مطالعه محمدی و زارع با نظر بازمینه می

به اهمیت حفظ و ارتقاء سالمت کادر پرستاری، به مدیران و برنامه 

ریزان پرستاری توصیه گردیده که در برگزاری دوره های 

بازآموزی و ارائه جزوات آموزشی در این زمینه به این گروه از 

 .47کارکنان تالش نمایند

بررسی میزان و انواع نلو و همكاران با عنوان در مطالعه آقاجا

و  های پرستاریحوادث شغلی در دانشجویان پرستاری دانشكده

، اغلب موارد طرح شده به عنوان حوادث شغلی مامایی شهر تهران

با توجه به آمار باالی های این مطالعه همخوانی داشته و با گویه

در زمینه بعضی حوادث، لزوم برنامه ریزی صحیح آموزشی 

ه بهای پیشگیری از آن و گزارش به موقع حوادث شغلی و راه

ه کشده است طوالنی مدت توصیه منظور جلوگیری از عوارض 

در رابطه با نیاز  4در این مطالعه نیز نتایج بدست آمده در جدول 

از خطرات شغلی مرتبط با عوامل بیولوژیكی آموزشی پیشگیری 

در این مطالعه به خطرات شغلی مؤید همین مطلب است. همچنین 

مرتبط با عوامل شیمیایی محیط کاری کادر درمانی نیز توجه شده 

در  3است که نتایج آن با نتایج حاصل از این مطالعه در جدول 

خصوص نیاز آموزشی به یادگیری اصول ایمنی در پیشگیری از 

 .44خطرات شغلی مرتبط با عوامل شیمیایی همخوانی دارد

های در خصوص گویه 1از این مطالعه در جدول  نتایج حاصل

مرتبط با اصول ایمنی پیشگیری از خطرات عوامل ارگونومیك با 

راد همخوانی داشته و در هر دو مطالعه انجام شده توسط مصدق

مطالعه به عنوان عوامل خطرساز شغلی که کمتر مورد توجه قرار 

 . 1گیرند، مورد بحث و بررسی بوده استمی

کاشان  مورد نیاز ماماهای شاغل موضوعات آموزشیبررسی 

توسط کفایی عطریان و سرافراز انجام شد که در آن نیازسنجی 

آموزشی در قالب وظایف اصلی مامایی بررسی گردیده و بر انجام 

آموزش متناسب با نیازهای آموزشی اعالم شده تأکید و نیاز 

مطالعه  آموزشی مداوم به موضوعات مورد بررسی از نتایج آن

 های شغلی با توجهبوده است که وجود نیاز آموزشی در همه زمینه

در  1به زمینه عوامل اجتماعی با نتایج این مطالعه براساس جدول 

اجتماعی همخوانی  –رابطه با گویه های مرتبط با عوامل روانی 

دارد. چراکه در مطالعه حاضر نیز نیاز آموزشی به همه گویه های 

دست آمده است با این تفاوت که در این مطالعه مورد مطالعه ب

موضوع بررسی در نیازسنجی در قالب وظایف فرعی و مرتبط با 

 .42ایمنی شغلی کادر پرستاری بوده است

این مطالعه، کادر پرستاری  6بر اساس نتایج حاصل از جدول     

بندی اصول ایمنی های طرح شده در قالبدر هر یك از حیطه

را  %63تا  %12یماریهای شغلی، نیاز آموزشی بین پیشگیری از ب

دهنده آگاهی ایشان از تعیین نموده اند که این موضوع نشان

های اصول ایمنی بوده که های مختلف حیطهاهمیت گویه

های مورد مطالعه و همچنین نتایج حاصل در خصوص گویه

عوامل بیولوژیكی و عوامل مكانیكی با مطالعه محمدی و ذهنی 
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ی بر میزان رعایت اصول ایمنی کادر پرستاری که با عملكرد مبن

نسبتاً مطلوب بدست آمده است، در زمینه لزوم آموزش 

 . 47همخوانی دارد

همچنین نتایج مطالعه انجام شده در خصوص نیازسنجی      

آموزشی اعضای هیأت علمی توسط آویژگان و همكارانش مبنی 

ر بین شش حیطه مورد بر اولویت داشتن حیطه توسعه فردی د

با  6بررسی با نتایج بدست آمده از این پژوهش در جدول شماره 

به آموزش اصول ایمنی در پیشگیری از  %67اعالم نیاز در حدود

خطرات شغلی پرستاران به عنوان یكی از اصول مهم همخوانی 

. همچنین نیاز آموزشی اعالم شده در این مطالعه بر اساس 43دارد

با پژوهش انجام شده توسط بردبار و همكارانش  6جدول شماره 

در خراسان جنوبی از لحاظ نیاز به آموزش مبنی به لزوم نزدیك 

شدن به علوم روز و جدید، افزایش توان تخصصی و مهارتی، 

  .41کاهش خطا و افزایش انگیزه شغلی هماهنگی دارد

زاد و همكارانش در زمینه بررسی شیرویه نتایج مطالعه     

اثربخشی آموزش با میزان تحصیالت و سطوح مختلف سازمانی 

که تنها به بررسی یكی از متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش 

که اگر مدیران توجه بیشتر خود را  دادنشان پرداخته است، 

 ،مایندنتر سازمانی معطوف پرسنل با سطح تحصیالت پایین

 که بخشی آموزش در سازمان افزایش خواهد داشتمیزان اثر 

این نتایج مغایر با نتایج این مطالعه است. چراکه نتایج بدست 

دهد که میزان تحصیالت با نیاز نشان می 0آمده در جدول

ا داری رهای مورد بررسی رابطه مستقیم معنیآموزشی حیطه

 .2دارد

ومیك با عوامل ارگون 0همچنین بر اساس نتایج جدول       

داری دارد که این نتایج با مطالعه تحصیالت و سمت رابطه معنی

راد که تنها در راستای یكی از فرضیات مطالعه حاضر بوده مصدق

است، همخوانی ندارد. چرا که در آن مطالعه بین میزان آگاهی 

کادر پرستاری از علم ارگونومی و میزان آسیب های شغلی از 

و بین شرایط کاری و میزان آسیب  لحاظ آماری رابطه معكوس

 . 1دار بدست آمده استهای شغلی رابطه معنی

 نظر از مطالعه نیازسنجی درمحمدیان و همكارانش نیز یار     

 و اولین را آموزشی نیازسنجی، بهداشتی کارشناسان و مدیران

 و درمان بهداشت، سیستم ریزیبرنامه در گام تریناساسی

 الگوها اساس بر نیازها تعیین و است نموده ذکر پزشكی آموزش

 کارآیی و اثربخشی افزایش به منجر را دقیق هایو تكنیك

که این موضوع نیز در مطالعه حاضر  داندمی سیستم در ریزیبرنامه

نظر بوده و از طرفی نتایج مطالعه به خوبی تأثیرگذاری انجام مد

 .41را نشان دادنیازسنجی برای برنامه ریزی و ارائه آموزش 

زاده و نیكبخت نصرآبادی نیز در در پژوهش سیدعباس     

 مدیران پرستاری آموزشی نیازهای خصوص بررسی

 تدوین در پژوهش نتایجدولتی به استفاده از  هایبیمارستان

پوشش  تحت هایبیمارستان پرستاری مدیران های آموزشیهدور

جام گیری اننتیجهشده است که  تأکید پزشكی علوم هایدانشگاه

به طوری که تدوین  دارد. اهداف این مطالعه همخوانی شده با 

پیشگیری از خطرات شغلی مرتبط با اصول  های آموزشیدوره

از ها براساس نیایمنی بررسی شده در این مطالعه، در بیمارستان

  .46گرددپیشنهاد می سنجی انجام شده
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 در زمینه پیشگیری از خطرات شغلی مرتبط با عوامل بیولوژیکیهای نیاز آموزشی بندی گویهاولویت .5جدول 

معيار ميانگين و انحراف گويه

(1-5از مقياس )  

 اولويت درصد

ها ناحيه دست از خود در زمان وجود بيماري و يا جراحات و ضايعات پوستي درنحوه مراقبت 

 تا زمان بهبودي كامل

55/1±60/5 7/11 1 

 2 5/11 63/5±53/1 هاي قابل انتقال در بخش و يا بيمارستان آشنايي با بيماري

عفونت هاي بيمارستاني، نحوه پيشگيري و برطرف كردن آنها در  كامل باآشنايي آموزش 

 صورت ايجاد

21/1±88/2 11 5 

 3 0/16 81/2±55/1 عفونت و نحوه پيگيري  كنترل سوپروايزر بهسانحه  دهي فوريكامل سيستم گزارش آموزش

عفوني دارويي، وسايل نوك تيز و تجهيزات پزشکي  پسماندهاي تفکيک صحيحآموزش 

 استفاده شده براي بيمار

56/1±58/2 8/9 5 

 0 5/9 33/2±50/1 هاي مناسب براي پانسمان و كنترل عفونت آموزش تکنيک

 7 2/9 36/2±55/1 هاي ضروري استفاده از دستکش و ساير تجهيزات ايمني در بخشآشنايي با زمان

پيگيري جراحات هاي مناسب براي جلوگيري از صدمات سرسوزن و نحوه يادگيري تکنيک 

 ناشي از سرسوزن

29/1±58/2 1/9 8 

 9 9 50/2±30/1 هانحوه صحيح شستن دستآموزش 

به خون و ساير   و ... نحوه صحيح انجام ضدعفوني در صورت آلوده شدن محيطآموزش 

 ترشحات بيمار

13/1±51/2 8/8 16 

 - 166 20/20±11/15 جمع نهايي

 
 در زمینه پیشگیری از خطرات شغلی مرتبط با عوامل فیزیکیهای نیاز آموزشی بندی گویهاولویت . 2جدول 

 

 اولويت درصد (1-5معيار از مقياس )ميانگين و انحراف گويه

 1 51 95/2±25/1 آموزش ايمني و بهداشت پرتوها

 2 39 95/2±27/1 آموزش نحوه كاهش و حذف خطرات فيزيکي محيط كار

 - 166 80/5±53/2 نهاييجمع 

 

 
 در زمینه پیشگیری از خطرات شغلی مرتبط با عوامل شیمیاییهای نیاز آموزشی بندی گویهاولویت .  9جدول   

معيار ميانگين و انحراف گويه 

 (1-5از مقياس )

 اولويت درصد

 هاي آلرژيک تماسي )پوستي يا استنشاقي( به علت مواجهه بيش ازآشنايي با درماتيت

 حد با مواد شوينده و مواد ضدعفوني كننده

26/1±15/5 8/25 1 

هاي ناشي از مواد شيميايي مورد استفاده براي ها و آلرژيآشنايي با مسموميت

 ضدعفوني و استريل كردن سطوح و وسايل و تجهيزات

20/1±60/5 5/25 2 

 5 5/23 97/2±15/1 هاي طبي و ...آشنايي با حساسيت به التکس، دستکش

 3 3/23 90/2±26/1 آشنايي با روش نگهداري و استفاده از داروهاي سايتواستاتيک

 - 166 11/12±68/3 جمع نهايي
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 در زمینه پیشگیری از خطرات شغلی مرتبط با عوامل ارگونومیکهای نیاز آموزشی بندی گویه. اولویت1جدول 

معيار ميانگين و انحراف گويه 

 (1-5از مقياس )

 اولويت درصد

 1 3/25 26/5±55/1 هاي مناسب براي بلند كردن و جابجايي اجسام و بيمارانآموزش تکنيک

 2 2/25 17/5±52/1 هاي مکررهاي طوالني و خم و راست شدنهاي مناسب براي كاهش عوارض ايستادنآموزش تکنيک

 5 9/23 15/5±29/1 هاي كششيآسيبهاي مناسب براي كاهش عوارض اختالالت اسکلتي عضالني و آموزش تکنيک

 3 5/23 68/5±37/1 هاهاي درماني بيمارستاناصول ارگونومي كار در بخش

 - 166 58/12±03/3 جمع نهايي

 

 های نیاز آموزشی در زمینه پیشگیری از خطرات شغلی مرتبط با عوامل روانی و اجتماعیبندی گویه. اولویت1جدول 

معيار انحرافميانگين و  گويه 

 (1-5از مقياس )

 اولويت درصد

هاي كار و استراحت براساس كاري و تنظيم ساعتآگاهي از خطرات بهداشتي مربوط به نوبت

 الگوهاي پيشنهادي استاندارد

26/1±93/2 9/55 1 

 2 3/55 91/2±25/1 هاي كاهش و غلبه بر استرس و فشار روحي در شرايط كاري مختلففراگرفتن تکنيک

 5 7/52 83/2±56/1 آموزش نحوه ايجاد آرامش در مواجهه با مجروحين و مصدومين پس از حوادث و سوانح

 - 166 76/8±56/5 جمع نهايي

 
 طالقانی شغلی کادر پرستاری مرکز آیت اله بندی نیاز آموزشی اصول ایمنی در پیشگیری از خطرات. اولویت6جدول 

 معيارميانگين و انحراف معيار از حداكثر نمرهانحرافميانگين و  تعداد گويه حيطه

 (1-5از مقياس )

 اولويت درصد

 5 52 05/2±93/6 28/20±32/9 16 عوامل بيولوژيکي

 5 59 95/2±17/1 80/5±53/2 2 عوامل فيزيکي

 2 01 65/5±62/1 11/12±68/3 3 عوامل شيميايي

 1 05 15/5±10/1 58/12±03/3 3 عوامل ارگونوميک

 3 58 96/2±17/1 76/8±56/5 5 عوامل رواني و اجتماعي

 - 57 85/2±75/6 53/05±76/10 25 كل

 
 (pهای اصول ایمنی در پیشگیری از خطرات شغلی). رابطه بین مشخصات دموگرافیک و نیاز آموزشی حیطه7جدول 

 حيطه                    
 

 مشخصات

 كل عوامل رواني و اجتماعي عوامل ارگونوميک شيمياييعوامل  عوامل فيزيکي عوامل بيولوژيکي

 135/6 105/6 288/6 683/6 *   625/6 117/6 بخش

 573/6 201/6 355/6 195/6 395/6 110/6 جنسيت

 568/6 552/6 *  665/6 *  617/6 *  665/6 *  665/6 تحصيالت

 102/6 696/6 595/6 107/6 333/6 276/6 سابقه كار

 327/6 178/6 *  613/6 655/6 *  659/6 *  661/6 سمت

 117/6 358/6 693/6 176/6 *  663/6 520/6 شيفت

 137/6 152/6 255/6 108/6 119/6 355/6 سن
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 نتیجه گیری:

آموزش مداوم اصول ایمنی در پیشگیری از خطرات شغلی      

پرستاران که بهداشت فردی و ایمنی فرد شاغل را دربرمی گیرد 

 از اینرو شناختها برخوردار است. ای در بیمارستاناز اهمیت ویژه

تواند طراحی و اجرای آموزشی در این زمینه می و تحلیل نیازهای

تری را براساس ماهیت کاری بینانه و اثربخشهای واقعبرنامه

سیستم به همراه داشته باشد و آموزش را با شرایط کار در هر 

بیمارستان و یا بخش تخصصی متناسب ساخته و تحقق اهداف 

ین در آموزشی و سازمانی را بیش از پیش فراهم نماید. همچن

صورتی که پرستاران در فرآیند نیازسنجی بتوانند به طور دقیق 

دیدگاه خود را مطرح و نیازهای واقعی آموزشی خود را تعیین 

توانند با جمع بندی مناسب نمایند، مدیران بیمارستان می

های ضروری براساس اولویت نیازسنجی، به برگزاری آموزش

ازها دقیقاً سنجیده و براساس نی اقدام نمایند. چراکه در این حالت

ریزی آموزشی انجام و برنامهتدوین  ،اهداف ویژه و نیازها

تواند بیمارستان را با توانمندتر کردن پذیرد و این موضوع میمی

 پرستاران خود در دستیابی به اهداف سازمانی بیشتر یاری دهد.

 تقدیر و تشکر:

مصوب  41106مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره  این      

دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه است که بدینوسیله از معاونت 

محترم تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه و 

 شارکت داشته اند، قدردانیهمچنین کارکنانی که در این پروژه م

.می شود
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Abstract 
Introduction: The activities of a nurse are not limited to 
knowledge and skill in managing diseases, but they involve 
providing the safety in performing tasks in line with his satisfaction 
and ultimately patients’ satisfaction. Educational needs assessment 
of safety principles in preventing occupational risks also provides 
more opportunity to achieve this important goal. 

Methods: population of this descriptive-analytical study included Taleghani 

Hospital nursing staff, which 70 of them were selected as sample of study using 

stratified sampling. Data collection tool was two-part questionnaire, including 

demographic information and the five areas related to safety in the prevention 

of occupational risks in the form of 23 items. Data were analyzed using SPSS18 

software and independent t-test and Pearson and Spearman methods. 

Results: The most important educational need of nurses was obtained in the 

area of ergonomic factors (3.15 ± 1.16), followed by chemical, physical and 

mental, and social factors, and the lowest important educational need of nurses 

was obtained in biological factors (2.63 ± 0.94).  

Conclusion: paying attention to in-service education of nurses has 

been always emphasized. With regard to improving the safety 

principles in preventing occupational risks of nursing, nurses require to 

learn five areas studied in this investigation giving priority to ergonomic 

factors area, which it has not been paid attention as required. In addition, 

planning in this regard can provide more satisfaction for nurses.  

 Key words: educational needs assessment, occupational risks, nurse, 

auxiliary nurse, safety principles 
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