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چکیده
مقدمــه: جابجایــی بیمــار یکــی از وظایــف کارکنــان پــر ســتاری اســت کــه انجــام صحیــح آن موجــب حفــظ 
ایمنــی بیمــارو پیشــگیری از ابتــاء بــه مشــکات ســامتی ماننــد اختــاالت اســکلتی عضانــی در پرســتاران 
مــی شــود. هــدف از ایــن مطالعــه تعییــن تاثیــر آمــوزش روش جابجایــی بیمــار بــر اجــرای آن در کارکنــان 

پرســتاری مــی باشــد.
ــان پرســتاری بیمارســتان  ــر از کارکن ــوع قبــل و بعــد، 20 نف ــی از ن ــن مطالعــه نیمــه تجرب روش کار: در ای
خاتــم االنبیــاء )ص( بــر اســاس روش نمونــه گیــری هدفمنــد شــرکت کردنــد. مداخلــه در قالــب یــک کارگاه 
ــرادی  ــی و انف ــن گروه ــا تمری ــراه ب ــار، هم ــی بیم ــی روش جابجای ــوزش نظــری و عمل ــامل آم ســه روزه، ش
ــا اســتفاده از چــک لیســت  شــرکت کننــدگان حیــن نظــارت پژوهشــگر برگــزار گردیــد قبــل و بعــد از آن ب
ــدگان  ــرکت کنن ــرات ش ــار Patient Transfer Assessment Index (PTAI) نم ــی بیم ــی جابجای ارزیاب
 SPSS 19 محاســبه شــد. داده هــای جمــع آوری شــده بــا اســتفاده از آمارتوصیفــی و اســتنباطی و نــرم افــزار

مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
ــی  ــرای روش جابجای ــدگان در اج ــرکت کنن ــره ش ــن نم ــه میانگی ــان داد ک ــاری نش ــج آم ــا: نتای یافته ه
بیمــار قبــل از مداخلــه )16/4 ± 36/6( بــود کــه بعــد از مداخلــه بــه )8/1 ± 89( افزایــش یافــت کــه ایــن 
تفــاوت از نظــر آمــاری معنــادار بــود )P < 0/001(. همچنیــن از نظــر ســطح ارگونومیــک اقــدام نمــره اکثریــت 
شــرکت کننــدگان قبــل از مداخلــه در ســطح ضعیــف ارزیابــی گردیــد کــه بعــد از مداخلــه بــه ســطح خــوب 

ارتقــاء یافــت.
نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان داد کــه برنامــه آمــوزش تکنیــک صحیــح جابجایــی بیمــار از تخــت بــه ویلچــر 
و بالعکــس بــرای کارکنــان پرســتاری باعــث ارتقــای مهــارت و اجــرای بهتــر ایــن تکنیــک می شــود. بنــا بــر 
ایــن آمــوزش روش صحیــح )مبتنــی بــر اصــول ارگونومــی( کــه همــراه بــا رعایــت وضعیــت بدنــی کارکنــان 
ــارت روش  ــش مه ــح و افزای ــرای صحی ــد در اج ــد می توان ــی باش ــک جابجای ــزات کم ــردن تجهی ــکار ب و ب
جابجایــی بیمــار و پیشــگیری از بــروز مشــکات ســامتی در کارکنــان پرســتاری و همچنیــن تامیــن ایمنــی 

بیمــار مفیــد واقــع گــردد.
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مجله پژوهش توانبخشی در پرستاری

مقدمه
ســازمان کار و آمــار آمریــکا بیشــتر بــار فیزیکــی وارده بــه پرســتار را 
در ارتبــاط بــا بلنــد کــردن، جابجایــی و تغییــر وضعیت هــای دســتی 
ــی بیمــار شــکلی اختصاصــی از  بیمــار ذکــر مــی کنــد ]1[. جابجای
ــار دســتی اســت و شــامل حرکاتــی نظیــر حمــل،  فعالیــت حمــل ب
ــود  ــری می ش ــرکات کم ــردن و ح ــد ک ــیدن، بلن ــار دادن، کش فش
]2[ حمــل بیمــار مســتلزم مجموعــه ای از حــرکات و حــاالت بدنــی 
ــرکات  ــت و ح ــف دس ــدن ضعی ــت ش ــش، جف ــش و پیچ ــل خم مث
تکــراری، وضعیــت کششــی انــدام هــا و انجــام حــرکات در وضعیــت 
ــا وارد شــدن نیروهــای فشــارنده بــر  ثابــت و نامطلــوب اســت کــه ب

ــا  ــردن، دســت ها و مچ ه اســتخوان ها، مفاصــل و عضــات پشــت، گ
ــی  ــار فیزیک ــرکات و ب ــن ح ــه ای ــی ک ــت ]3[ در صورت ــراه اس هم
ــی انجــام  ــزات کمــک جابجای ــت اصــول ایمنــی و تجهی ــدون رعای ب
ــد شــد  ــا خطــرات جــدی مواجــه خواهن ــی ب شــود پرســنل مراقبت
کــه عمــده تریــن و شــایع تریــن عارضــه جــدی بــار فیزیکــی ناشــی 
از جابجایــی غیــر صحیــح بیمــار اختــاالت اســکلتی عضانــی 
)Musculo Skeletal Disorders: MSDs( می باشــد ]1, 4, 5[. 
ــروه  ــن گ ــه بزرگ تری ــتاران ک ــن پرس ــاالت در بی ــن اخت ــیوع ای ش
شــغلی در بخــش ســامت هســتند از فراوانــی بســیار زیــاد برخــوردار 

اســت ]5, 6[.

 [
 D

O
I:

 1
0.

21
85

9/
ijr

n-
02

04
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
rn

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 7

http://dx.doi.org/10.21859/ijrn-02043
https://ijrn.ir/article-1-231-fa.html


مجله پژوهش توانبخشی در پرستاری، دوره 2، شماره 4، تابستان 95

20

پرســنل   MSDs کننــده  ایجــاد  معمــول  فاکتورهــای  ریســک 
پرســتاری شــامل وضعیت هــای نامناســب بدنــی، اعمــال نیــرو، 
ــار و اســترس هــای شــدید محیــط کار، وزن  تکــرار حــرکات، وزن ب
متغییــر بیمــار، نیــاز بــه احتــرام بــه بیمــار، کاهــش نســبت پرســتار 
بــه تخــت، ســرعت عمل هــای متفــاوت و گاهــی ســریع و گاهــا تقــا 
و تحــرک بیمــار و همچنیــن اســتفاده از روش هــای قدیمــی و پرخطر 
ــتاری  ــنل پرس ــم پرس ــارت ک ــار و مه ــال بیم ــگام انتق ــی هن فیزیک
دربــاره اســتفاده از ابــزار کمکــی و کمبــود تجهیــزات جابجایــی بیمار 
ــاالت مســاعدتر  ــن اخت ــرای ایجــاد ای ــه شــرایط را ب ــی باشــد ک م
ــد  ــان می ده ــران نش ــی در ای ــه عابدین ــج مطالع ــازد ]2[. نتای می س
کــه بیــش از 40 درصــد صدمــات گــزارش شــده در پرســتاران 

ــاران اســت ]3[. ــی بیم ــه جابجای ــوط ب مرب
تحقیقــات بیشــماری تأثیــر آمــوزش، تمریــن درمانــی و برنامه هــای 
ــدام  ــانه و ان ــر، ش ــاالت کم ــک را برکاهــش اخت آموزشــی ارگونومی
ــان  ــان نش ــره وری کارکن ــی و به ــود کارای ــی ]2, 3, 7[ و بهب فوقان
داده اســت؛ همچنیــن بیمارســتان ها بــا برنامه هــای جابجایــی 
ــوان  ــی می ت ــل توجه ــور قاب ــه ط ــه ب ــد ک ــار دریافتن ــن بیم ایم
ــه ناشــی  ــداد روز کاری از دســت رفت ــات پرســنل و تع ــداد صدم تع
ــا اجــرای  از صدمــات و همچنیــن هزینــه هــا را کاهــش داد ]8[ و ب
برنامه هــای جابجایــی صحیــح دســتی بیمــار کیفیــت مراقبــت، ایمنی 
ــر دچــار ســقوط،  ــاران کمت ــد و بیم ــود می یاب ــار بهب ــت بیم و رضای
صدمــات پوســتی و زخــم فشــاری می شــوند ]9-11[ بنابرایــن اگــر 
کارکنــان پرســتاری در مــورد انجــام صحیــح روش جابجایــی بیمــار 
آموزش هــای الزمــه را دریافــت نماینــد ایــن مهــم نــه تنهــا می توانــد 
از وقــوع عــوارض ناخواســته در محیــط کار پیشــگیری نمایــد بلکــه 
گام مهمــی در مســیر تأمیــن ایمنــی و رضایــت بیمــاران محســوب 
شــود و رضایتمنــدی بیمــار و خانــواده او را بــه دنبــال داشــته باشــد 

.]12 ,11[
ــر  ــی ب ــواهدی مبن ــود ش ــده و کمب ــر ش ــب ذک ــه مطال ــه ب ــا توج ب
داشــتن برنامــه مــدون و مشــخص در ارتبــاط بــا آمــوزش و اجــرای 
ــا  ــار ب ــی بیم ــح جابجای ــاره روش صحی ــی درب ــای آموزش کاس ه
اســتفاده از تجهیــزات کمــک جابجایــی در کشــور، محقــق در صــدد 
ــاده  ــار و آم ــی بیم ــاس آمادگ ــر اس ــق ب ــن تحقی ــا در ای ــد ت برآم
ــی  ــک جابجای ــزات کم ــتفاده از تجهی ــا اس ــط کار ب ــودن محی نم
بیمــار، تکنیــک صحیــح انتقــال بیمــار از تخــت بــه ویلچــر و بالعکــس 
را بــه کارکنــان پرســتاری آمــوزش دهــد و اثــر آن بــر اجــرای ایــن 

ــرد. ــرار  گی ــورد بررســی ق ــک را م تکنی

روش کار
ــد  ــل و بع ــی قب ــه تجرب ــوع نیم ــه از ن ــن مطالع ــی ای ــرح پژوهش ط
ــا یــک گــروه مــی باشــد کــه در آن تأثیــر آمــوزش روش صحیــح  ب

ــوزش  ــد از آم ــل و بع ــن روش قب ــرای ای ــر اج ــار ب ــی بیم جابجای
درکارکنــان پرســتاری )کارشــناس پرســتاری )65 درصــد( و کمــک 
خاتــم  بیمارســتان  بخش هــای  در  )35 درصــد( شــاغل  بهیــار 
ــر را  ــه حاض ــش مطالع ــه پژوه ــد. جامع ــی ش ــران بررس ــاء ته االنبی
ــم  ــتان خات ــاری بیمارس ــک بهی ــتاری و کم ــان پرس ــه کارشناس کلی
االنبیــاء تهــران تشــکیل مــی دادنــد. حجــم نمونــه بــا توجــه بــه آمــار 
مطالعــات مشــابه و فرمــول نمونــه گیــری زیــر تعــداد نمونــه هــا 20 

ــد ]13, 14[. ــن گردی ــر تعیی نف

 n=  

ــاب  ــت انتخ ــد جه ــری هدفمن ــه گی ــه از روش نمون ــن مطالع در ای
نمونــه هــا اســتفاده شــد. معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل ســابقه 
ــود  ــار، نب ــی بیم ــه جابجای ــام وظیف ــال، انج ــک س ــش از ی کار بی
مشــکات ناتــوان کننــده جســمی و روحــی و عــدم شــرکت در دوره 

ــود. ــن خصــوص ب هــای آموزشــی مرتبــط در ای
جمــع آوري داده هــا بــا اســتفاده از یک پرسشــنامه دوقســمتی شــامل 
پرسشــنامه مشــخصات فــردي و ســازماني حــاوي ســواالتي در مــورد 
ــات،  ــل، تحصی ــت تاه ــس ، وضعی ــن، جن ــردي )س ــای ف ویژگی ه
 )Body Mass Index: BMI( ــا ــی ی ــوده بدن ــاخص ت ــد، وزن، ش ق
ــی  ــن چــک لیســت ارزیاب و پســت ســازماني، ســابقه کار( و همچنی
 Patient Transfer Assessment Instrument:( جابجایــی بیمــار
ــم می باشــد  ــن چــک لیســت داراي 15 آیت PTAI ( انجــام شــد. ای
ــاهده  ــق مش ــده از طری ــي کنن ــرد ارزیاب ــط ف ــم اول توس ــه 9 آیت ک
پرســتار و 6 آیتــم پایانــي بعــد از مصاحبــه بــا وي تکمیــل می شــوند. 
هــر آیتــم مــورد ارزیابــي شــامل ســه معیــار می باشــد. در هــر آیتــم 
ــت  ــر رعای ــورد نظ ــار م ــورد از 3 معی ــد م ــه چن ــه اینک ــه ب ــا توج ب
شــده باشــد بــه ســه گــروه صحیــح )رعایــت هــر ســه معیــار(، نســبتاً 
صحیــح )رعایــت یــک یــا دو معیــار( و غیــر صحیــح )عــدم رعایــت 
ــا  ــن آیتم ه ــوند. در ای ــدي می ش ــه بن ــا( طبق ــک از معیاره ــچ ی هی
عواملــي ماننــد شــرایط محیــط کار، نیــاز بــه اســتفاده از تجهیــزات 
ــه  ــراي کمــک ب ــزار غیــر مکانیکــي ب ــه اســتفاده از اب ــاز ب ــر، نی باالب
جابجایــي )ماننــد کمربندهــاي نگــه دارنــده(، بــار وارد بــر اندام هــای 
ــي  ــي، راهنمای ــای جابجای ــر، مهارت ه ــه و کم ــي، تن ــي، تحتان فوقان
در مــورد اســتفاده از تجهیــزات جابجایــي بیمــار، برنامه کار و شــیفت 
بنــدی، فشــار ذهنــي و فیزیکــي ناشــي از جابجایــي بیمــار و فرکانــس 
جابجایــي مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت. نمــرات بدســت آمــده از 
چــک لیســت در ســه ســطح قابــل ارزیابــی بودنــد: ســطح اول )%80 
ــی  ــی جابجای ــت ارگونومیک ــه وضعی ــت ک ــی اس > PTAI( وضعیت
ــطح دوم )%80-60 %=  ــود؛ در س ــی ش ــی م ــوب ارزیاب ــار خ بیم
ــت  ــد جه ــوده و بای ــی خــوب نب ــت ارگونومیک PTAI( فشــار وضعی
ــار  ــا فش ــرد ت ــورت گی ــی ص ــی اقدامات ــت ارگونومیک ــاح وضعی اص
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فیزیکــی ناشــی از جابجایــی بیمــار کاهــش یابــد و در ســطح ســوم 
)PTAI < %60( نیــاز بــه اقدامــات فــوری جهــت تصحیــح وضعیــت 

ارگونومیکــی جابجایــی بیمــار مــی باشــد.
چــک لیســت PTAI بــرای اولیــن بــار توســط کاروال و همــکاران در 
ســال 2009 در فنانــد ســاخته شــده کــه روایــی چــک لیســت بــه 
صــورت روایــی صــوری کیفــی توســط چهــار نفــر متخصــص و پایایی 
 )ICC( ــی ــانی بیرون ــتفاده از روش همس ــا اس ــز ب ــت نی ــک لیس چ
0/80 محاســبه شــده کــه قابل قبــول بــوده اســت و مطالعــه متعــددی 
ــن چــک  ــه اســت. ای ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــان م در سراســر جه
لیســت بــرای اولیــن بــار در ایــران توســط عابدینــی و همــکاران بــه 
فارســی ترجمــه شــده اســت و روایــی آن مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه 
ــا اســتفاده از روش همســانی  ــی ب ــی آن نیــز کــه پایای اســت و پایای
ــه  ــا ب ــه ت ــن مطالع خارجــی ICC 0/80 محاســبه شــده و در چندی
ــرار گرفتــه اســت ]3, 13, 14[. در مطالعــه  حــال مــورد اســتفاده ق
حاضــر نیــز بــا توجــه بــه اینکــه 6 آیتــم پایانــي چــک لیســت قبــل 
ــد قســمت دوم  ــود و ثابــت می مان ــدون تغییــر ب ــه ب و بعــد از مداخل
ــا اســتفاده از  ــی قســمت اول ب ــد و پایای چــک لیســت حــذف گردی

ثبــات خارجــی 0/8 محاســبه گردیــد.
مداخلــه بــا اســتفاده از روش شبیه ســازي )Simulation( بیمــار 
ــتاندارد  ــار اس ــت، بیم ــام گرف ــتاندارد )Standard Patient( انج اس
ــار را  ــک بیم ــش ی ــه نق ــا چگون ــوزد ت ــي آم ــه م ــت ک ــردي اس ف
بــازي کنــد. در شبیه ســازي تــاش بر این اســت کــه شــرایط یادگیري 
آن قــدر بــه شــرایط واقعي نزدیک شــود تــا مفاهیــم آموخته شــده، قابل 
انتقــال بــه جهــان واقعــي باشــد. روش بیمــار اســتاندارد شــده یکــی از 
ــا اســتفاده از مانکن هــا و یــا بیمــاران  ــواع شبیه ســازي بــوده کــه ب ان
استانداردشــده، موجــب کاهــش اضطــراب، افزایــش اعتمادبه نفــس و 
تســهیل کســب توانایــي ذکــر شــده در مهــارت آمــوزی مــی شــود. 
شبیه ســازي شــرایطي را بــراي اصــاح مهارت هــا بــه وجــود مــي آورد، 
خطاهــا را کــم مي کنــد و بــه عنــوان ابــزاري خــاق و مبتکــر محســوب 

مي شــود که مي تواند در همه ي سطوح آموزش پرســتاري مورد استفاده 
قــرار گیــرد. بیمــار اســتاندارد فــردي اســت کــه مي آمــوزد تــا چگونــه 
نقــش یــک بیمــار را بــازي کنــد. در علــوم پزشــکي، بیمــار اســتاندارد 
بــراي فراهــم نمــودن محیطــي ایمــن جهــت آمــوزش و ارزیابــي اثــر 
ــه  ــرد ]15, 16[. در مطالع ــرار مي گی ــتفاده ق ــورد اس ــی آن م بخش
حاضــر بــا توجــه بــه لــزوم حفــظ ایمنــی بیمــاران، ایــن روش مــورد 

اســتفاده قــرار گرفــت.
در ایــن مطالعــه پژوهشــگر پــس از کســب مجــوز از دانشــگاه 
علــوم بهزیســتی و توانبخشــی و ارائــه آن بــه رئیــس و متــرون 
ــه توضیحــات  ــس از ارائ ــاء و پ ــم االنبی ــتان خات ــتان بیمارس بیمارس
الزم در زمینــه ی اجــرای ایــن پژوهــش بــه مدیریــت دفتــر پرســتاری 
ــان  ــت داوطلب ــه فهرس ــه ارائ ــان در زمین ــکاری آن ــتان و هم بیمارس
شــرکت در مطالعــه و دعــوت تلفنــی از آنــان، بــا اســتفاده از نمونــه 
ــر از  ــداد 20 نف ــه، تع ــه مطالع ــرایط ورود ب ــد و ش ــری هدفمن گی
ــار( را انتخــاب نمــود و پــس  پرســتاران 7 پرســتار و 13 کمــک بهی
از ارائــه توضیحــات الزم و کافــی در خصــوص اهــداف مطالعــه و روش 
انجــام آن و اطمینــان دهــی در مــورد محرمانــه مانــدن اطاعــات و 
پــس از اخــذ رضایــت نامــه کتبــی از آن هــا پرسشــنامه دموگرافیــک 
را در اختیــار آن هــا قــرار داد و نیــز بــا اســتفاده از ابــزار PTAI نمــره 
ــه ویلچــر و  ــار از تخــت ب ــی بیم ــدگان از روش جابجای شــرکت کنن
بالعکــس بــر اســاس مهارتــی کــه از قبــل داشــتند تعییــن نمــود و در 
ــا  پایــان برنامــه برگــزاری مداخلــه در قالــب یــک کارگاه آموزشــی ب
توافــق آنــان تنظیــم شــده و اطــاع رســانی گردیــد. ســپس برنامــه 
مداخلــه ای را بــه صــورت برگــزاری کارگاه آموزشــی ســه روزه اجــرا 
نمــود کــه در جــدول 1 توضیحــات الزم در خصــوص نحــوه انجــام 
ــا اســتفاده  ــه ب ــد از انجــام مداخل ــده اســت. بع ــه گردی ــه ارائ مداخل
از ابــزار PTAI نمــره شــرکت کننــدگان از روش جابجایــی بیمــار از 
تخــت بــه ویلچــر و بالعکــس بــر اســاس مهــارت هــای آمــوزش داده 

شــده تعییــن گردیــد.

جدول 1: برنامه مداخله ای گروه مداخله

توضیحات

در پایان برنامه برگزاری مداخله در قالب یک کارگاه آموزشی با توافق آنان تنظیم شده واطاع رسانی گردید در پایان برنامه برگزاری مداخله 1
در قالب یک کارگاه آموزشی با توافق آنان تنظیم شده واطاع رسانی گردید

در مرحله اجرای کارگاه آموزشی )سه روزه و هر روز چهار ساعت( ابتداروش بیمار استاندارد توضیح داده شده و شرکت کنندگان در پژوهش 2
به منظور یکسان سازی و به تناسب قد و وزن و جنسیت در گروه های دو نفره قرار گرفتند ]15, 17[. در روز اول و طی دو جلسه بعد از 
آموزش مباحث مقدماتی و پیش نیاز روش جابجایی بیمار نیمه وابسته با استفاده از سخنرانی، اساید، فیلم و همچنین دادن پمفلت های 
آموزشی و جزوات همراه با آموزش عملی روش جابجایی از تخت به ویلچر و بالعکس بوسیله تجهیزات جابجایی وکمک جابجایی )کمربند 

جابجایی، صندلی چرخدار، تخت( ودر قالب روش بیمار استاندارد توسط پژوهشگر به شرکت کنندگان آموزش داده شد. در روز دوم شرکت 
کننده ها تمرین انفرادی در قالب گروههای سه نفره )دو نفر در نقش جابجا کننده و یکنفر بعنوان بیمار( رابا نظارت پژوهشگر انجام دادند. 

در روز سوم شرکت کننده گان امکان تمرین انفرادی مستقل را درجهت کسب مهارت داشتند.

در مرحله ارزیابی نهایی وپس از تمرین مستقل فراد شرکت کننده جابجایی بیمار را با روش بیمار استاندارد در حضور پژوهشگر انجام دادند 3
و وتوسط پژوهشگر نمره نهایی آنان تعیین گردید.
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ــزار  ــرم اف ــخه 19 ن ــت نس ــه تح ــای مطالع ــل داده ه ــه و تحلی تجزی
SPSS و بــا اســتفاده از آزمــون هــای ضریــب همبســتگی پیرســون و 
آزمــون تــی زوجــی، آزمــون آمــاری تــی مســتقل و آنالیــز واریانــس 

یــک طرفــه( اســتفاده گردیــد.

یافته ها
اکثریــت واحدهــای مــورد پژوهــش شــامل زنــان )65%(، در بــازه ی 
ســنی 40-36 ســال )40%(، متأهــل)85%(، بــا ســابقه کار 20- 10 
ســال )50%(، پرســتاران کارشــناس )65%( و دارای BMI بیــن20- 
ــاری  ــج مطالعــه نشــان داد کــه اختــاف آم ــد. نتای 25 )70%( بودن
 )PTAI( معنــاداری بیــن میانگیــن نمــره کل روش جابجایــی بیمــار
در واحدهــای مــورد پژوهــش در قبــل و بعــد از مداخلــه وجــود دارد 
ــره  ــار نم ــراف معی ــن و انح ــه میانگی ــوری ک ــه ط )P <0/ 001( ب
ــه 16/481 ±  ــد از مداخل ــل و بع ــب قب ــه ترتی ــاخص PTAI ب ش

ــوده اســت )جــدول 2(. 60/36 و 8/117 ± 89 ب

جدول 2: بررسی میانگین نمرهPTAI بر اساس نمره پیش آزمون و پس 
آزمون در بین 20 نفر از پرسنل پرستاری

آزمون T زوجیپس آزمونپیش آزمونمتغیر

شاخص نمره 
PTAI

60/36 ± 16/48189 ± 8/117 P < 0/001

داده ها در جدول به صورت میانگین ± انحراف معیار آمده است.

ــدام  ــه از نظــر ســطوح اق ــود ک ــر آن ب ــج بیانگ ــن نتای ــر ای ــاوه ب ع
ارگونومیــک، نمــره ارزیابــی روش جابجایــی بیمــار قبــل از مداخلــه 
در اکثریــت شــرکت کننــدگان )95 %( آنــان ســطح ســوم یــا ضعیف 
بــود کــه بعــد از مداخلــه آموزشــی اکثریــت )80%( بــه ســطح اول 

یاخــوب ارتقــاء یافــت )جــدول 3(.

جدول 3: سطوح اقدام ارگونومیک واحدهای مورد پژوهش بر اساس نمره 
(PTAI) روش جابجایی بیمار

قبل از مداخلهقبل از مداخلهنمرهسطح ارگونومیک

)80(16)0(800 %˃خوب

نیازمند اقدامات 
ارگونومیک

% 60 -% 801)5(4)20(

)0(0)95(6019 %˂ضعیف

)100(20)100(10020 %جمع
داده ها در جدول به صورت فراوانی )درصد( آمده است.

عــاوه بــر ایــن نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن نمــره روش جابجایــی 
بیمــار)PTAI( بــر حســب مشــخصات دموگرافیکــی واحدهــای مــورد 
پژوهــش در پیــش آزمــون تفــاوت معنــی دار بــا یکدیگــر نداشــتند، 
در حالــی کــه بعــد از مداخلــه مقایســه نمــره روش جابجایــی بیمــار 

برحســب جنــس )P= 0/014( و تاهــل )P= 0/001( تفــاوت معنــی 
داری را نشــان مــی داد.

بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی تأثیــر مداخلــه یــا آمــوزش اجــرای 
ــا  ــی ب ــج ارزیاب ــت. نتای ــورت گرف ــار ص ــی بیم ــح جابجای روش صحی
ــه  ــان داد ک ــه نش ــل از مداخل ــت PTAI قب ــک لیس ــتفاده از چ اس
95% کارکنــان پرســتاری شــرکت کننــده در ســطح ســوم یــا ضعیــف 
قــرار داشــتند کــه علــت آن عــدم آشــنایی پرســنل بــا روش صحیــح 
ــتن  ــن کار و نداش ــح در حی ــی صحی ــول ارگونومیک ــر اص ــی ب مبتن
برنامــه منســجم هــم در بیمارســتان هــا و همچنیــن دانشــکده هــای 
پرســتاری جهــت برگــزاری وشــرکت در دوره آموزشــی مرتبــط بنظــر 
ــار  ــی بیم ــح جابجای ــان در اجــرای روش صحی ــارت آن ــی رســد مه م
ضعیــف مــی باشــد ولــی بعــد از مداخلــه 80 درصــد واحدهــای مــورد 
پژوهــش در ســطح ارگونومیــک خــوب قــرار گرفتــه بودنــد کــه حاکــی 
از تاثیــر آمــوزش روش صحیــح جابجایــی بیمــار مــی باشــد. ایــن یافته 
بــا نتایــج بــه دســت آمــده از مطالعــات قبلــي منتشــر شــده درایــران و 

جهــان در حرفــه پرســتاری همســو مــي باشــد ]3, 5, 15, 18[.
مطالعــات اخیــر نشــان مــی دهنــد کــه عــدم آمــوزش روش صحیــح 
ــه  ــمانی ب ــاد جس ــار زی ــدن فش ــث وارد ش ــاران باع ــی بیم جابجای
ــود و  ــی ش ــده م ــک کنن ــخص کم ــی ش ــکلتی عضان ــتم اس سیس
در نهایــت منجــر بــه آســیب هــای اســکلتی عضانــی خواهــد شــد 
]19[. بــا ایــن وجــود بیشــتر مطالعــات بــه بررســی و توصیــف اهمیت 
و و ســعت موضــوع پرداختــه انــد و مطالعــات منتشــر شــده در مــورد 
آمــوزش روش جابجایــی بیمــار مبتنــی بــر اصــول ارگونومیــک کمتــر 

یافــت شــده اســت ]3, 5, 19[.
ــی بیمــار در  ــه حاضــر مقایســه نمــره اجــرای روش جابجای در مطالع
ــه  ــه برنام ــان داد ک ــه نش ــد از مداخل ــل و بع ــتاری قب ــان پرس کارکن
آمــوزش تکنیــک صحیــح جابجایــی بیمــار موجــب اجــرای صحیــح آن 
شــده اســت. طــی مطالعــه ای کــه توســط Johnsson  و همکارانــش با 
هــدف ارزیابــی تکنیــک هــای کاری بعــد از آموزش حرفــه ای روش های 
ــی در  ــجویان کارشناس ــل دانش ــول تحصی ــاران در ط ــی بیم جابجای
ســال 2006 بــا اســتفاده از روش شــبیه ســازی بیمــار اســتاندارد انجام 
شــد. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه آمــوزش تکنیــک جابجایــی 
باعــث بهبــود اجــرای صحیــح تکنیــک هــای جابجایــی می شــود کــه 
همراســتا بــا نتایــج پژوهــش حاضــر می باشــد ]Hodder .]20 و 
همکارانــش در ســال 2010 طــی مطالعــه ای تأثیــر آمــوزش و تجربــه 
ــر روی بیومکانیــک بــدن در جابجایــی  کاری کارکنــان پرســتاری را ب
بیمــار بررســی کردنــد. در ایــن مطالعــه دو گروهــی دو روش مختلــف 
جابجایــی بیمــار )مقایســه مداخلــه آموزشــی ســه روزه نظــری و عملی 
و همچنیــن تمریــن عملــی بــا آمــوزش یکــروزه بــدون تمریــن عملی( 
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آمــوزش داده شــد. ایــن مطالعــه بــر روی بیمــار اســتاندارد و همچنین 
تکنیــک آن جابجایــی از تخــت بــه ویلچــر بــوده اســت. جهــت ارزیابی 
آن اطاعــات از طریــق مانیتورینــگ سیســتم اســکلتی عضانــی فــرد 
ــر انجــام شد.مقایســه  ــر روی کامپیوت ــع آوری ب ــده و جم جابجــا کنن
نتایــج نشــان داد کــه در هــر دو گــروه مهــارت افزایــش یافــت امــا در 
ــا تمریــن نتایــج بهتــر بــود ]21[.  گــروه آمــوزش ســه روزه همــرام ب
قابــل ذکــر اســت یعقوبــی و همکارانــش ســال 2010 در یــک مطالعــه 
ای بــا هــدف ارزیابــی ارگونومیکــی وضعیــت هــاي کاري دانشــجویان 
ــن  ــه ای ــر آن ب ــک ب ــول ارگونومی ــوزش اص ــر آم ــکی و تأثی دندانپزش
نتیجــه رســیدند کــه دوره آموزشــی )یــک جلســه یــک روزه نظــري( 
ــی  ــای عمل ــت کاري ومهارته ــود وضعی ــک در بهب ــول ارگونومی اص
دانشــجویان مؤثــر بــوده ولــی کافــی نیســت و جهــت بهبــود وضعیــت 
ــری و  ــوزش نظ ــه آم ــد ب ــکی نیازمن ــگام کار دندانپزش ــدن در هن ب
عملــی و همچنیــن تمریــن عملــی دانشــجویان در ایــن زمینــه مــی 

باشــد ]22[.
همچنیــن مطالعــات بســیاری در مــورد ســایر مهارتهــای کاری 
ــی در  ــة آموزش ــه برنام ــد ک ــی دهن ــان م ــتاری نش ــان پرس کارکن
ــمان،  ــه، پانس ــه تراش ــن لول ــول ساکش ــل اص ــف ازقبی ــه وظای حیط
تریــاژ، آمــوزش بــه بیمــار و غیــره باعــث بهبــود عملکــرد کارکنــان 
ــر  ــات از نظ ــن مطالع ــه ای ــه هم ــود ]23-28[ ک ــی ش ــتاری م پرس
ــا  ــر عملکــرد و اجــرای تکنیــک هــای پرســتاری ب تاثیــر آمــوزش ب
نتیجــه پژوهــش حاضــر همســو مــی باشــند و بیانگــر ایــن هســتند 
کــه آمــوزش تکنیــک هــای کاری باعــث ارتقــاء عمکلــرد و اجــرای 

ــد شــد. ــا خواه ــن تکنیــک ه ــر ای بهت
ــار از  ــی بیم ــوزش روش جابجای ــر روی آم ــط ب ــر فق ــش حاض پژوه
تخــت بــه ویلچــر و برعکــس بــر اســاس اصــول ارگونومیــک متمرکــز 
شــده و همچنیــن تلفیقــی از آمــوزش عملــی و نظــری، اســتفاده از 
تجهیــزات کمــک جابجایــی و تمریــن عملــی بعــد از آمــوزش مــی 
ــا تلفیــق روش  باشــد مــی تــوان چنیــن نتیجــه گیــری کــرد کــه ب
ــای  ــر اصــول ارگونومیــک در تکنیــک ه ــی ب ــی مبتن نظــری و عمل
ــر آن را  ــرای موث ــی، اج ــک آموزش ــایل کم ــتفاده از وس کاری و اس

ــش داد ]21, 22[. افزای
از محدودیــت هــای مطالعــه حاضــر مــی تــوان بــه حجــم نمونــه کــم، 
انجــام مطالعــه فقــط بــا یــک گــروه اشــاره نمــود کــه لــذا پیشــنهاد 
ــروه  ــا دو گ ــه بیشــتر و ب ــا حجــم نمون ــی ب ــه مطالعات ــردد ک ــی گ م
ــه در  ــام مطالع ــن انج ــر ای ــاوه ب ــردد. ع ــام گ ــاهد انج ــه و ش مداخل
ســایر گروههــای شــغلی و یــا ســازمانهای مختلــف کــه بــا امــر مراقبت 
از بیمــاران و مددجویــان دارای ناتوانــی ســرو کار دارنــد و مقایســه آن 
هــا بــا جامعــه پرســتاری پیشــنهاد مــی گــردد. همچنیــن در صــورت 
امــکان توصیــه مــی شــود روش جابجایــی بیمــار توســط چندیــن ابزار 
ــر  ــا همدیگ ــج ب ــه نتای ــار مطالع ــاء اعتب ــت ارتق ــده و جه ــی ش ارزیاب

ــر بخشــی آمــوزش روش  ــی اث ــال در ارزیاب مقایســه گــردد بطــور مث
صحیــح جابجایــی بــا اســتفاده از ابزارهــای معتبــر ماننــد ابــزار ارزیابی 
ســریع تمام بــدن )Rapid Entire Body Assessment: REBA( و 
... میتــوان از وضعیــت هــای بدنــی کارکنــان، عســکبرداری و یــا فیلــم 

بــرداری شــده و نتایــج مــورد مقایســه قرارگیــرد.

نتیجه گیری
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه برنامــه آمــوزش تکنیــک صحیــح 
جابجایــی بیمــار از تخــت بــه ویلچــر و بالعکــس ومبتنــی بــر اصــول 
ــارت و  ــای مه ــث ارتق ــتاری باع ــان پرس ــرای کارکن ــک ب ارگونومی
اجــرای بهتــر تکنیــک جابجایــی می شــود. در صورتــی کــه آمــوزش 
ــد  ــای چن ــوزش ه ــی از آم ــار تلفیق ــی بیم ــح جابجای روش صحی
رســانه ای، اســتفاده از تجهیــزات کمــک جابجایــی و تکنیــک هــای 
ــای  ــر ارتق ــد منج ــی باش ــول ارگونومیک ــا اص ــی ب ــح جابجای صحی
بهتــر مهــارت هــای کاری خواهــد شــد. بنابرایــن بــه نظــر می رســد 
برنامــه آمــوزش تکنیــک هــای صحیــح جابجایــي بیمــار مي توانــد از 
ــح  ــا وضعیت هــای صحی ــان پرســتاری ب ــق آگاهــی دادن کارکن طری
جابجــا کــردن بیمــار باعــث اجــرای صحیــح ایــن تکنیــک هــا شــود.
آمــوزش روش صحیــح جابجایــی بیمــار امــری مهــم و اساســی بــرای 
کارکنــان پرســتاری بیمارســتان مــی باشــد کــه الزم اســت در برنامــه 
آموزشــی دانشــگاه هــا و رشــته هــای مرتبــط بــا مراقبتهای ســامتی 
ــه  ــن برنام ــی و ... وهمچنی ــی ، کاردرمان ــد پرســتاری، فیزیوتراپ مانن
آموزشــی ضمــن خدمــت بیمارســتان هــا بــرای کارکنــان پرســتاری 
و ســایر حــرف وابســته بــه امــر مراقبتهــای ســامتی گنجانــده شــود 
ــا موجــب ارتقــای دانــش و مهــارت کارکنــان بخســش ســامت و  ت
ارتقــائ خدمــات ارائــه شــده بــه آحــاد جامعــه کــردد. ایــن مهــم از 
بــروز عــوارض و پیامــد هــای ناخواســته ماننــد از دســت رفتــن زمــان 
کار، غیبت هــا، افزایــش هزینه هــا و آســیب های انســانی نیــروی 
کار و اختــاالت اســکلتی عضانــی و غیــره نیــز پیشــگیری مینمایــد.

سپاسگزاری
 ایــن مطالعــه بخشــي از پایــان نامــه کارشناســي ارشــد بــا کــد اخاقــی 
USWR.REC.1393.186 از کمیتــه ی اخــاق دانشــگاه علــوم 
ــم  ــتان خات ــه در بیمارس ــران می باشــد ک بهزیســتی و توانبخشــی ته
االنبیــاء )ص( تهــران انجــام گردید. لــذا از تحصیات تکمیلی دانشــگاه 
و همــکاری صمیمانــه ی مدیریــت بیمارســتان و مدیــر محتــرم 
ــدون همــکاری آن هــا  پرســتاری و پرســنل محتــرم پرســتاری کــه ب
ــد. ــه عمــل می آی ــن تحقیــق ممکــن نبــود نهایــت سپاســگزاری ب ای

تضاد منافع
برای نویسندگان این مقاله هیچ تضاد منافعی وجود ندارد.
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Abstract
Introduction: Patient transfer is one of the common nursing tasks which could protect 
patients from being injured and as well as nurses from adverse health issues such as 
musculoskeletal disorders, if it is carried out perfectly. The aim of this study was to evaluate 
the effect of patient transfer method training to nursing staff on its implementation.
Methods: In this pre and post quasi-experimental study, 20 nursing personnel of 
Khatam-Ol-Anbia Hospital were participated based on purposeful sampling method. 
The intervention included a three-day workshop in which the theory and practice of 
patient transfer method was trained and followed by group and individual performance 
of the participants. The patient transfer method scores were calculated before and after 
the workshop using patient transfer assessment instrument (PTAI) and finally data was 
analyzed by SPSS 19 software.
Results: Statistical analysis showed that the mean of patient transfer method increased 
(from 16.4 ± 36.6 to 8.1 ± 89), which was statistically significant (P < 0.001). In addition, 
before the intervention most of the participants’ patient transfer scores were poor in terms 
of ergonomics level, which improved to a good level after the intervention.
Conclusions: The results showed that the patient transfer method training from bed 
to wheelchair and vice versa can improve nurses’ skills. Therefore, training the correct 
(ergonomics) method which combines proper body postures and equipment can lead to 
better performance and prevent adverse health issues among nurses and increase patient 
safety as well.
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