
  43  /6مشاره1381سال /رانی آموزش در علوم پزشکیيجمله ا

   پرستاري بهداشت جامعه در پيشگيري از بروز حوادث تأثير آموزش
  ناشي از كار

  

حيدرعلي عابدي، مجيد رضا زاده، شهال دبير زاده
  

  

  چكيده
ها ميليون كارگر را  حوادث كار همه ساله ده:مقدمه

. كندبه كام مرگ كشانده يا دچار از كار افتادگي مي
 پرستاران كه محور اساسي فعاليت آنان ارتقاي سطح

براي پيشگيري از اين گونه . سالمتي جامعه است
-هاي مهمي ميحوادث در جامعه، به ايفاي نقش

هاي حساس پرستاران بهداشت يكي از نقش. پردازند
جامعه، آموزش پيشگيري از حوادث ناشي از كار 

از آنجا كه بسياري از اين حوادث با آموزش، . است
تنبيه و نظارت، مشاوره، تغيير امكانات، تشويق و 
اند، اين بكارگيري افراد متخصص قابل پيشگيري

مطالعه با هدف بررسي تأثير آموزش در پيشگير از 
  .هاي صنعتي انجام يافته استحوادث در محيط

اي است پيش تجربي  اين پژوهش مطالعه:هاروش
)pre-experimental ( با طرح يك گروهي دو

نه نساجي،  نفر كارگران كارخا150اي كه تعداد مرحله
اطالعات به . دادندحجم نمونه مطالعه را تشكيل مي

. آوري شدهاي مخصوص براي حوادث جمعوسيله برگه
پژوهشگران پس از آموزش كارگران با روش مداخالت 

آوري اطالعات و تجزيه و تحليل آماري پرستاري با جمع
  .اندميزان تأثير آموزش را مورد بررسي قرار داده

عات به دست آمده نشان داد كه ميزان  اطال:نتايج
  كل حوادث ناشي از كار در اين مطالعه پس از انجام 

  
، گروه بهداشت، دانشكده پرستاري )استاديار(دكتر حيدر علي عابدي 

 درماني استان -و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  e-mail:abedi@nm.mui.ac.irاصفهان، اصفهان

  

  
 ماه، 6 در هزار به مدت 6/206زش از مداخالت آمو

 در هزار كاهش يافته و كه از نظر آماري 3/93به 
  .داري نبودتفاوت معني

 ايفاي نقش آموزشي پرستاران بهداشت در :بحث
تواند در كاهش حوادث ناشي از كار در صنعت مي

ريزان و توجه برنامه. هاي نساجي مؤثر باشدكارخانه
ش در برنامه آموزشي مدرسان به آموزش اين نق

- پرستاران و كوشش در جهت بكارگيري فارغ
التحصيالن در محيط صنايع براي ارتقاي سطح 

تواند شرايط موجود سالمت جامعه صنعتي كشور مي
  .را بهبود بخشد

 پرستار بهداشت جامعه، پيشگيري، :هاي كليديواژه
  .حوادث، كارگران

  مقدمه
معاش خود با ها مجبورند در به دست آوردن انسان

مشكالت گوناگوني دست و پنجه نرم كنند و خطرات 
ها همه سالها در جهان، ده. فراواني را به جان بخرند

شود كه منجر به ميليون كارگر قرباني حوادثي مي
در . گرددفوت و از كارافتادگي تعداد كثيري از آنها مي

 هزار حادثه ناشي از كار 15000كشور ما نيز ساالنه 
  .افتد ميافتاق

بسياري از اين حوادث با آموزش، نظارت و مشاوره در 
هاي شغلي و بكارگيري افراد متخصص قابل محيط

  ).1(اندپيشگيري
هاي مهم پرستار در پيشگيري از حوادث، يكي از نقش

اي و تحقيقي است كه تأثير آن نقش آموزش مشاوره
تواند به عنوان فرايند تسهيل كننده در امر  مي
يري و پيشگيري از حوادث حين كار باشد يادگ

 به عنوان افراد متخصص، بنابراين، پرستاران).2(
اي سيستم مراقبتي، بهداشتي و بزرگترين گروه حرفه
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دهند و ضرورت دارد پرستاران درماني را تشكيل مي
هاي صنعتي حضور يافته و با انجام در محيط

مداخالت با تكيه بر پيشگيري سطح اول شامل 
وزش، تعيين موقعيت خطرناك و رفع آن و در آم

اختيار قرار دادن وسايل فردي و نظارت بر استفاده از 
اين اقدامات . آنها، خطرات محيط كار را كاهش دهند

هاي بسيار مؤثري در جهت ارتقاي سطح سالمت گام
  ).3(جامعه خواهد بود 

با توجه به حوادث ناشي از كار كه هر ساله هزاران نفر 
 150كشد و در كشور ما نيز ساالنه ه كام خود ميرا ب

اين مطالعه با . افتدهزار حادثه ناشي از كاراتفاق مي
هدف تعيين تأثير آموزش توسط پرستاران بهداشت 

سقوط افراد : جامعه بر بروز حوادث ناشي از كار شامل
و اشياء حوادث آتش سوزي و سوختگي از مواد 

راحت و شكستگي سوزان و سمي، حوادث منجر به ج
  .گرفتگي و ساير حوادث بود و قطع اعضا و حوادث برق

  هاروش
اين پژوهش يك مطالعه پيش تجربي با طرحي يك 

. اي قبل و بعد از آموزش استگروهي و دو مرحله
گيري غيراحتمالي بوده و كليه واحدهاي  نمونهروش

 نفر كارگران كل كارخانه 150در دسترس شامل 
س كاشمر به عنوان نمونه نساجي شهيد مدر

  .در نظر گرفته شدند) سرشماري(
در اين پژوهش، آموزش به وسيله مداخالت پرستار 
بهداشت جامعه بر ميزان بروز حوادث ناشي از كار 

مطالعه به صورت قبل و بعد از مداخله . بررسي گرديد
سن و سابقه كار نيز در مطالعه . انجام گرفته است

  ).4(ست مورد نظر قرار گرفته ا
 ماه، ميزان حوادث ناشي از 6پس از مداخله در مدت 

كار نسبت به كمترين ميزان حوادث در طي پنج سال 
گذشته مقايسه شده است بدين معني كه ميزان بروز 
حوادث ناشي از كار در پنج سال گذشته از پرونده 
بهداشتي كارگران و ساير منابع در دسترس استخراج 

ن به عنوان شاخص در نظر گرديده و كمترين ميزا
 20(، 1378گرفته شد كه مربوط به نيم سال او سال 

  .بوده است) درصد

آموزش، تعيين : مداخالت پرستاري انجام شده شامل
و رفع موقعيت خطرناك، در اختيار قرار دادن وسايل 
. حفاظت فردي و نظارت بر استفاده از آنها بوده است

وادث مورد سنجش پس از انجام اين اقدامات بروز ح
حوادث ناشي از كار به صورت . قرار گرفته است

  .سوختگي، صدمات و برق گرفتگي تقسيم بندي شدند
اطالعات به دست آمده توسط تست دقيق فيشر و 

  . و تجزيه و تحليل شدSPSSافزار نرم
  نتايج

 درصد 6/80اطالعات به دست آمده نشان داد كه 
 سال 25-30كارگران كارخانه در محدوده سني 

 درصد داراي سابقه كار 6/70بودند كه از اين تعداد 
 درصد آنان داراي تحصيالت ديپلم 6/63 سال و 4-2

 سال 25-30از كارگراني كه در دامنه سني . بودند
اند كه  درصد آنان دچار حادثه شده3/90بودند حدود 

 7/85درصد به 3/90بعد از آموزش، ميزان حادثه از 
  . استدرصد كاهش يافته

 2-4پنجاه يك و شش صدم درصد كارگران با سابقه 
اند سال و سطح تحصيالت زير ديپلم دچار حادثه شده

كه نهايتاً با مداخله و آموزش به ميزان قابل توجهي 
  ).درصد28/34(اين حوادث كاهش يافته است 

فراواني بروز حوادث ناشي از كار قبل و بعد از آموزش 
هاي يافته. رائه گرديده استاي در جدول يك امداخله

پژوهش نشان داد كه در حوادث منجر به شكستگي و 
. جراحت تفاوتي بين قبل و بعد از آموزش وجود ندارد

در حوادث مربوط به برق گرفتگي نيز تفاوت از نظر 
دار به دست نيامد و ليكن در جراحتهاي آماري معني

ها تفاوت قبل و بعد از مختصر مانند خراشيدگي
  ).P=05/0(دار بوده است موزش از نظر آماري معنيآ

در مجموع اطالعات به دست آمده نشان داد كه 
ميزان كل حوادث ناشي از كار در اين پژوهش پس از 

 در 6/206( حادثه 31 آموزشي از انجام مداخالت
  .كاهش يافته است) در هزار3/93( حادثه 14به ) هزار

داري را در قبل آزمون آماري دقيق فيشر تفاوت معني
  ).P=05/0(و بعد از آموزش نشان داد 

  

آموزش پرستار هبداشت جامعه 
ادث شگ د
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فراواني بروز حوادث ناشي از كار قبل و بعد . 1جدول
      .اي و بر اساس نوع حوادثاز آموزش مداخله

 بعد از آموزش قبل از آموزش نوع حادثه
 1%)14/7( 1%)22/3( سقوط افراد و اشياء

سوختگي و مواد 
 سوزان

)9/22(%4 )28/14(%2 

 5%)71/35( 12%)7/38( شكستگي و جراحت
 2%)28/14( 1%)22/3( برق گرفتگي
 4%)57/28( 13%)93/41( ساير موارد

  
  بحث

يكي از مسائل مهم در پيشگيري از حوادث، آموزش 
اي در حين انجام كار پرسنل و ارزيابي اطالعات زمينه

درارتباط با كاربرد مسائل آموزش داده شده و 
  ).5(بهداشت جامعه دركارخانه است مداخالت پرستار 

مقايسه بروز حوادث ناشي از سقوط افراد و اشياء قبل 
و بعد از مداخالت نشان داده كه تأثير آموزش پس از 
مداخالت پرستار بهداشت جامعه بسيار ثمربخش بوده 

  .است
كارگراني كه در معرض خطرات محيط كار از جمله 

 هستند، بايد سوختگي مواد سوزان و شوك الكتريكي
تحت آموزش قرار گرفته تا ميزان حوادث تقليل يابد 
اهميت اين پژوهش در زمينه آموزش پرستاران 

تواند رهنمودي براي پيشگيري از حوادث بهداشت مي
  ).6(در محيط كار باشد 

در اين پژوهش نشان داده شد ميزان بروز حوادث 
منجر به شكستگي، جراحت و قطع اعضا، بعد از 

له كاهش يافته است ولي با توجه به تعداد كم مداخ
  .دار نبودنمونه، از نظر آماري معني

 84هاي دست ناشي از حوادث كار به تنهايي آسيب
براي جلوگيري . دهددرصد كل حوادث را تشكيل مي

از اين حوادث نياز به مداخالت چند جانبه، شامل 
هاي علمي، وسايل حفاظت فردي نظارت اداري، طرح

-استفاده از دستكش. باشدوسايل كار مناسب ميو 
 درصد از ميزان 20تواند هاي مناسب به تنهايي مي

  ).7(هاي دست را كاهش دهد بروز آسيب

بروز حوادث ناشي از برق گرفتگي بعد از مداخله 
كاهش يافته بود كه بيانگر اقدامات آموزشي بوده اما 

نظر آماري با توجه به محدوديت نمونه اين اختالف از 
  .دار نبودمعني

هاي اخير در ايالت متحده، ساالنه نزديك به در سال
 مورد صدمه ناشي از الكتريسته اتفاق افتاده 4000

 درصد از كل پذيرش مراكز سوختگي 5است و تقريباً 
هاي الكتريكي وسيع تشكيل داده يعني را سوختگي

 مورد مرگ در اثر حوادث 1000هر سال تقريباً 
  ).8(يكي وجود دارد الكتر

ها، بروز ساير موارد در اين مطالعه، شامل خراشيدگي
داري كاهش يافته جراحي مختصر و نيز بطور معني

اند كه سنين اي به اين نتيجه رسيدهدر مطالعه. بود
پايين، آموزش كم و عدم آگاهي نسبت به محيط كار 
باعث افزايش حوادث ناشي از كار در بين كارگران 

  ).9(د شومي
پس از انجام تحقيقي در اين زمينه به اين نتيجه 

ها، اند كه براي تقليل و كم شدن شدت آسيبرسيده
آموزش ايمني، نظارت همزمان قوي و تحقيقات و 

اي الزم است كه با تحقيق محاسبات چند مرحله
  ).10(حاضر همخواني دارد 

مقايسه بروز كلي حوادث ناشي از كار نيز بعد از 
  .ه كاهش يافته بودمداخل

متخصصين معتقدند تغيير رفتار كارگران به دليل 
آموزش و يا اجبارهاي قانوني، يكي ديگر از عوامل 

مهندسي : كاهش حوادث هستند و چهار عامل
صحيح، محيط سالم، آموزش و اجبار در كاهش 

  ).11(اند حوادث مؤثر بوده
همچنين به وسيله آگاهي و آموزش و استفاده از 

يل حفاظت فردي و وجود نظم و ترتيب در كارها، وسا
هاي اضطراري، نردبان و سقف دسترسي سريع به پله

 مناسب و سيستم اطفاي حريق و جريان حمل و نقل
ها را كاهش داده برق ميزان بروز حوادث در ساختمان

  ).12(است 
نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش كارگران 

وز حوادث و صدمات ناشي تواند برتوسط پرستاران مي
  .از كار را كاهش دهد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 5

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-601-en.html


 6 مشاره 1381سال /رانی آموزش در علوم پزشکیيجمله ا /  46

توانند اقدامات مؤثر و مناسبي را در سه شده ميهاي ايمني آموزش داده كارگران با بكارگيري توصيه
پيشگيري، درمان و در نهايت بازتواني انجام : سطح

هاي صنعتي دهند و زمينه حضور پرستاران در محيط
 كارگران نقش اي در ارتقاي سطح سالمتيو حرفه

  .مهمي دارد

اي است كه توانايي افراد را در آموزش بهترين وسيله
شناخت عوامل خطر بكارگيري تدابير ارزشمند در 

  .دهدارتقا و حفظ سالمتي افزايش مي
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مشارآت اعضاي هيأت علمي در 
انت د گ
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The Effect of Community Health Nurse Education in Prevention of 
Occupational Accidents  

Abedi H, Rezazadeh M, Dabirzadeh Sh 

Abstract 
 

Introduction: Each year millions of workers throughout the world involve in 
occupational accidents resulting in their disability or death. The nurses, whose main 
task is promoting the health of the society, play an important role in preventing these 
kinds of accidents. Nurses are needed in industrial environment as a member of 
health team to prevent occupational accidents. Since most of these accidents are 
preventable by well education, supervision, counseling, change of facilities, firmer 
occupational regulations in occupational circumstances, encouragement and 
punishment and hiring expert employees, this study was designed to investigate the 
role of nurses' education in preventing occupational accidents in industrial 
environment. 
Methods: This was a pre-experimental study with a one group, two stage design.150 
workers from Shahid Modares textile factory in Kashmar were selected as the sample 
of this study. The data were collected by special accident forms.The researchers 
investigated the effect of education by using interventional methods and educating the 
workers, and by collecting the data before and after the intervention. Then the results 
were statistically analyzed. 
Results: The findings showed a decrease in occupational accidents rate after the 
intervention from 206.6 per thousand to 93.3 per thousand in a period of six months, 
which was statistically significant.  
Conclusion: The interventional role of community health nurses in industry was 
effective in decreasing occupational accidents in the textile factory. It is 
recommended to consider this role in educational programs of nurses and employ 
nursing graduates in industrial environment in order to improve the present 
condition and promote the health of the society. 
Key words: Community health nurse. Prevention, Accidents, Workers. 
Address: Abedi H, Department of Health, School of Nursing and Midwifery, Isfahan 
University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
Source: Iranian Journal of Medical Education 2002; 6: 43-46. 
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