تاثیر کارگاه های  Back Schoolبر سطح آگاهی و نگرش پرستاران بیمارستان های منتخب نظامی آجا
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مقدمه :هدف از انجام این مطالعه مقایسه میزان آگاهی و نگرش پرستاران بیمارستان های آجا از روش های
پیشگیری از کمردرد قبل و بعد از شرکت در کارگاه های  Back Schoolتهران  1392می باشد.
روش کار 200 :نفر از افراد کادر پرستاری بیمارستان های تحت پوشش آجای تهران شامل(خانواده ،گلستان،
 )501 ،502 ،505در کارگاه های آموزشی  Back schoolشرکت نمودند .سطح آگاهی و نگرش پرستاران
قبل و بعد از کارگاه مقایسه شد و نتایج با استفاده از نرم افزار  ،18-SPSSآزمون تی تست زوجی تحلیل شد.
یافته ها :نتایج نشان داد سطح آگاهی اولیه پرستاران از کمردرد 15درصد در حد ضعیف68/2 ،درصد در
حد متوس��ط و  16/3درصد در حد خوب بود .پس از ش��رکت در کالس های پیشگیری و درمان کمردرد،
س��طح آگاهی به 3/8درصد در حد ضعی��ف 48/9 ،درصد در حد متوس��ط و 47/3درصد در حد خوب
رس��ید .تفاوت س��طح آگاهی قبل و بعد از ش��رکت در کالس های آموزش��ی بطور معناداری افزایش یافت (
< .(P<0/001همچنین 20/6درصد پرستاران پیش از شرکت در کالس های آموزشی دارای نگرش مثبت،
65/7درصد دارای نگرش بی طرف و 13/7درصد دارای نگرش منفی بودند که پس از ش��رکت در کالس
های آموزش��ی 45/6درصد دارای نگرش مثبت49/9 ،درصد دارای نگ��رش بی طرف و 4/3درصد دارای
نگرش منفی بودند .تفاوت سطح نگرش قبل و بعد از شرکت در کالس های آموزشی از نظر آماری معنادار
بود( .( P<0/001
نتیجه گیری :ش��رکت در کالس های آموزشی پیشگیری و درمان کمردرد آگاهی پرستاران از کمردرد را
افزایش می دهد .همچنین باعث افزایش نگرش مثبت و کاهش نگرش منفی و بی طرف می شود .لذا به نظر
می رسد استفاده از روش های آموزشی نقش موثری در رفتارهای پیشگیری از کمردرد خواهد داشت.

مقدمه
کارکنان هر حرفه به دلیل محیط و ش��رایط شغلی در معرض خطرات
جسمی و روانی ناش��ی از شغل شان هستند .میزان بروز انواع دردهای
عضالنی -اس��کلتی در پرس��تاران با نوع فعالیت آنها که مس��تلزم بلند
کردن بیماران س��نگین و انجام کارهای س��خت و ممتد در اورژانس و
بخش های مختلف درمانی اس��ت ،شیوع بیش��تری دارد .این میزان با
محیط پر استرس کاری افزایش می یابد .
بررس��ی هایی که بر روی مش��اغل گوناگون انجام ش��ده نشان داد که
پرس��تاری در راس ده گروه شغلی که به سخت ترین صدمات اسکلتی
عضالن��ی دچار می ش��وند ،ق��رار دارد ( )1و در این گ��روه نیز کمردرد
مهمترین زیر گروه را تش��کیل می دهد ( )2طوری که شیوع آن بعد از
مشاغل صنعتی سنگين ،مقام دوم را دارا است ( .)3مطالعات مربوط به
همه گيري شناسي که در طی بیش از دو دهه انجام گرفته اند بروز باالتر
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کمردرد در پرس��تاران را در مقایسه با جمعیت عمومی نشان می دهند
( .)4-7در این مطالعات شیوع نقطه ای کمردرد  13/9درصد ،یک ماهه
 24درصد ،س��االنه  69/7درصد و در طول زندگی س��االنه 77/7درصد
( )8و بروز آن در طی یک مدت  2س��اله  47درصد گزارش ش��ده است
( .)5بررسی ها نشان مي دهد که  18درصد پرستاران به علت کمردرد
کار خود را ترک می کنند ( )8و به دنبال شغل دیگری می روند که البته
به علت مشکالت کمری فرصت های شغلی دیگر نیز برای آنان محدود
اس��ت .از طرفی کمردرد علت س��ه چهارم از یک میلیون روز کاری از
دست رفته در بين پرستاران در طی سال بوده است ( .)3به هر حال این
مسائل باعث تحمیل بار اقتصادی و مشکالت کیفی مراقبتی در سیستم
بهداشتی درمانی می گردد.
-1 sequential.
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تحقیقات نشان داده است که سن ،وزن ،قد ،سواد ،تأهل ،شغل سازمانی برای تعیین اعتبار ،این پرسشنامه ها به  3متخصص ارگونومی ،فیزیوتراپی
و بخش درمانی ،سابقه کار ،ساعت کاری ،رضایت شغلی ،تعداد حاملگی ،و طب فیزیکی و توانبخشی ارجاع داده و تائید شد و برای تعیین پایایی
تع��داد زایمان ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی ،اضطراب و افس��ردگی بر این تست از روش آزمون مجدد استفاده شد .پرسشنامه آگاهی سنجی
شامل  20سوال  4گزینه ای شامل چهار قسمت بود .بخش اول حاوی
میزان ابتال به کمردرد موثر است (.)9
با بررس��ی دقی��ق این مش��کالت و عوامل ایجاد کننده آنه��ا می توان  2سوال در مورد کارگاه های پیشگیری از کمردرد ،بخش دوم حاوی 3
راهحلهای مناسب در جهت آموزش وضعیت مناسب کاری و رعایت آنها س��وال در رابطه با آناتومی ستون فقرات ،بخش سوم حاوی  6سوال در
و پیشگیری از این مشکالت ارائه نمود تا در دراز مدت این نیروی کاری رابطه با بیماری های س��تون فقرات و بخش چهارم حاوی  9سوال در
دچار فرس��ودگی و از کارافتادگی زودرس نگ��ردد و نیز هزینه درمان و رابطه با پیشگیری و درمان کمردرد بود .به پاسخ های صحیح امتیاز  1و
بازتوانی و توانبخشی نیز در آنها کاهش یابد .در سال های اخیر متخصصان به پاسخ های غلط امتیاز صفر داده شد.
حرکت اصالحی و تمرین درمانی در کشورهای مختلف همچون سوئد ،پرسش��نامه نگرش سنجی ش��امل  38س��وال  3گزینه ای و شامل 5
آمریکای شمالی و ژاپن ،مفهوم  Back Schoolرا بطور جدی برای افراد قسمت بود .بخش اول حاوی  2سئوال در مورد کارگاه های پیشگیری
عادی و همچنین کارگران بخش تولید کارخانجات بزرگ به کار گرفته از کمردرد ،بخش دوم حاوی  3سوال در رابطه با آناتومی ستون فقرات،
اند .هدف  Back Schoolکمک به افراد برای چگونگی حل مشکالت بخش سوم حاوی  8سوال در رابطه با بیماری های ستون فقرات و بخش
خود ،آگاه نمودن فرد از مش��کالت موجود در بدن ،آموزش ورزش های چهارم حاوی  18س��وال در رابطه با پیشگیری و بخش پنجم حاوی 5
متناسب بر اساس مشکالت موجود ،افزایش آگاهی از آناتومی و وضعیت ،سوال پیرامون درمان کمردرد بود .جواب ها در  3گزینه موافقم ،مخالفم،
یاد دادن اصول درست انجام کارها مانند بلند کردن ،هل دادن و حمل نظری ندارم خالصه می شد .به پاسخ های صحیح (نگرش مثبت) امتیاز
اشیاء و در حد امکان درمان عوارضی همچون کمردرد است ( 1 .)10-18و به پاسخ های غلط (نگرش منفی) امتیاز صفر داده شد .جهت تحلیل
بنابراین می توان از آموزش به عنوان ابزاری قوی در پیشگیری از کمردرد یافته ها از نرم افزار  18-SPSSو آزمون آماری تی با س��طح آماری 95
استفاده کرد .از این رو هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر کارگاه درصد معنادار استفاده شد.
های  Back Schoolبر میزان آگاهی و نگرش پرس��تاران بیمارستان
یافته ها
های آجا مستقر در شهر تهران می باشد.
200پرس��تار که 26درصد آن��ان م��رد و 74درصد زن بودند در این
مطالعه شرکت نمودند 69/5 .درصد افراد تحت مطالعه دارای تحصیالت
روش کار
در این مطالعه توصیفی که در س��ال  1392در بیمارس��تان های تحت لیس��انس بودند .خصوصیات جمعیت شناختی افراد شرکت کننده در
پوش��ش آجا در شهر تهران ش��امل (خانواده ،گلس��تان 502 ،505 ،و مطالعه و سطح آگاهی و نگرش آنها قبل و بعد از دوره آموزشی در جداول
امام رضا (ع)) انجام ش��د 200 ،نفر از پرس��تاران در کارگاه های  1روزه  1تا  3و نمودار  1و  2ارائه شده است.
 Back Schoolشرکت نمودند .تعداد نمونه بر اساس فرمول تعیین
جدول:1خصوصیاتجمعیتشناختی افراد موردمطالعهn= 200
حجم نمونه محاسبه گردید.
پس از مراجعه به بیمارستان های مذکور و هماهنگی با بخش آموزش و
(درصد)تعداد
طبقه
متغیر
مترون بیمارستان ،با توجه به تعداد کارکنان پرستار و بهیار در بخش ها و
(148)74
زن
جنس
شیفت های کاری مختلف ،انتخاب نمونه ها جهت شرکت در کالس های
(52)26
مرد
آموزش پیش��گیری و درمان کمردرد به روش نمونه گیری در دسترس
(48)24
مجرد
تأهل
انجام شد.
(151)76
متأهل
لذا کلیه افرادی که تمایل به ش��رکت در کالس های آموزشی داشتند
(14)7
دیپلم
تحصیالت
در مطالعه پذیرفته شدند و محدودیتی برای آموزش آنها وجود نداشت.
(35)17/5
فوق دیپلم
اطالعاتی که در این کارگاه ها ارائه ش��د شامل آناتومی و تقسیم بندی
(139)69/5
لیسانس
تشریحی س��تون فقرات ،حرکت شناسی س��تون فقرات ،انواع بیماری
(1)5/5
فوق لیسانس
های ستون فقرات ،انواع کمردرد و علل کمردرد ،معاینات و روش های
33/6±7/8
سن (انحراف معیار ±میانگین)
تش��خیصی مربوط به کمردرد ،روش های درمان کم��ردرد ،مراقبت از
70/43±13/1
قد(انحراف معیار ±میانگین)
ستون فقرات کمری و پیشگیری از کمر درد و ورزش های کمردرد بود.
166/62±7/6
وزن(انحراف معیار ±میانگین)
قب��ل و بع��د از کارگاه ه��ای  ،Back Schoolپرسش��نامه ه��ای
156/5±74/9
سابقه کار(انحراف معیار ±میانگین)
آگاهی سنجی و نگرش سنجی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.
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جدول  :2س�طح آگاهی پرستاران ش�رکت کننده قبل و بعد از با اس��تفاده از آزمون  tمشخص شد که میانگین آگاهی پرستاران تحت
مطالعه قبل و بعد از آموزش با یکدیگر متفاوت است ( )P</0001و بعد
دوره آموزشی Back school
از آموزش سطح آگاهی آنها افزایش می یابد .همچنین میانگین نگرش
پس ازدوره آموزشی
پیش ازدوره آموزشی
پرستاران قبل و بعد از آموزش نیز با یکدیگر متفاوت بود ( )P</0001و
(3/8درصد)5
(15/5درصد)20
ضعیف
نگرش مثبت بعد از برگزاری کالس در آنها افزایش یافت.
متوسط

(68/2درصد)88

(48/9درصد)63

بحث و نتیجه گیری
(47/3درصد)61
(16/3درصد)21
خوب
نتایج این مطالعه نش��ان داد سطح آگاهی اولیه پرس��تاران از کمردرد
12/54±3/2
10/33±3/1
میانگینآگاهی
ح��دود 15/5درصد در ح��د ضعیف68/2 ،درصد در حد متوس��ط و
16/3درصد در حد خوب بود .پس از شرکت در کالس های پیشگیری
جدول  :3س�طح نگرش پرستاران ش�رکت کننده قبل و بعد از و درمان کمردرد سطح آگاهی پرستاران از کمردرد به 3/8درصد در حد
ضعیف48/9 ،درصد در حد متوسط و 47/3درصد در حد خوب رسید.
دوره آموزشی Back school
آنالیز آماری نش��ان داد که تفاوت سطح آگاهی قبل و بعد از شرکت در
پس ازدوره آموزشی
پیش ازدوره آموزشی
کالس های آموزشی بطور معناداری افزایش یافته است.
همچنین نتایج نشان داد که 20/6درصد پرستاران پیش از شرکت در
(45/6درصد)52
(20/6درصد)24
مثبت
کالس های آموزش��ی دارای نگرش مثب��ت65/7 ،درصد دارای نگرش
(49/9درصد)61
(65/7درصد)77
بی طرف
بی طرف و 13/7درصد دارای نگرش منفی بودند که پس از ش��رکت
(4/5درصد)4
(13/7درصد)16
منفی
در کالس های آموزشی 45/6درصد دارای نگرش مثبت49/9 ،درصد
24/61±4/49
19/39±8/02
میانگیننگرش
دارای نگ��رش بی ط��رف و 4/5درصد دارای نگرش منفی بودند .آنالیز
نتای��ج نش��ان داد که تفاوت س��طح نگ��رش قبل و بعد از ش��رکت در
نمودار :1مقایسه سطح آگاهی پرستاران شرکت کننده قبل و بعد کالس های آموزش��ی از نظر آماری در س��طح  0/05معنادار می باشد.
همچنین نتایج نشان می دهد نگرش مثبت افزایش و نگرش منفی و بی
از دوره آموزشی Back school
طرف کاهش یافته است.
در مطالعه کاراهان و همکاران نیز که در کش��ور ترکیه در س��ال 2013
انجام شد نتایج نشان داد که برگزاری کالس های آموزشی سطح آگاهی
پرس��تاران را از امتیاز  15/33به امتیاز  20/97افزایش داده اس��ت .که
این افزایش از نظر آماری در سطح  0/05معنادار بوده است .همچنین
بررسی ها نشان داد میانگین امتیاز رفتار پیشگیری از کمردرد پرستاران
پس از ش��رکت در کالس های آموزش��ی نس��بت به پس از آن ،بطور
معناداری افزایش یافته اس��ت ( .)19مطالعه دیگری که در سال 2005
در کش��ور تایلند انجام شد حدود 76درصد از پرس��تاران دارای رفتار
پیشگیری از کمردرد بودند .بررسی ها نشان داد 35/6درصد علت آن،
نمودار :2مقایسه س�طح نگرش پرستاران شرکت کننده قبل و سطح آگاهی باال پیرامون کمردرد بوده است ( .)20اهمیت آموزش در
پیش��گیری و درمان کمردرد در مطالعات متعددی بررسی شده است
بعد از دوره آموزشی Back school
( .)21-22آموزش پیش��گیری از کمردرد باعث افزایش آگاهی و ایجاد
نگرش مثبت می شود (. )23
مطالعات نشان می دهند که رفتار با سطح آگاهی و نگرش ارتباط دارد.
نگرشی که بر پایه آگاهی بنا شده باشد بیشتر احتمال دارد به رفتار منجر
ش��ود .اگر آگاهی و نگرش با هم هماهنگ ش��وند می توان از این روش
برای تاثیرگذاری بر رفتار استفاده کرد .تاکنون در برخی از کشورها من
جمله آلمان ،انگلستان ،آفریقای جنوبی و  ...مطالعات مختلفی در زمینه
روش های مداخله ای کاهش کمردرد در پرس��تاران انجام ش��ده است
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با توجه به فشار کاری کادر پرستاری بیمارستانها کالس های آموزشی
که در این طرح برگزار شد کوتاه مدت بود ،به نظر می رسد با برگزاری
کالس های آموزش��ی منظم ضمن خدمت و در نظر گرفتن روش های
تشویقی شاهد تاثیر بلند مدت رفتار پیشگیری از کمردرد در پرستاران
باشیم.
همچنی��ن پیش��نهاد می ش��ود در مطالع��ات بعدی به بررس��ی تأثیر
آموزش های داده شده در تغییر رفتار مراقبتی پرستاران از کمردرد در
دراز مدت پرداخته شود.

(24-26و .)20داس��ون و هم��کاران در م��رور مطالعاتی که در س��ال
 2007انجام دادند تاثیر روش های مداخله ای مختلف را در پیش��گیری
از کم��ردرد در پرس��تاران بررس��ی نمودن��د .نتایج نش��ان داد ع�لاوه بر
آم��وزش های مرب��وط به مکانیک بدن ،مداخالت چند زمینه ای ش��امل
اطالعات پیرامون وسایل حمل بیمار ،اصول ارگونومیک محافظت شخصی،
حمل گروهی بیمار و انجام تمرین های منظم کششی ،تقویتی و تعادلی
عضالت نقش موثرتری در پیشگیری و کاهش کمردرد داشته است(.)27
متاسفانه در ایران مطالعه ای که نقش آموزش جامعی که کلیه مسائل
مربوط به کمردرد را در بر گیرد انجام نشده بود.
لذا در این مطالعه ما با برگزاری کارگاه های آموزشی که هم به صورت تشکر و قدردانی
تئوری و عملی با استفاده از تکنولوژی های آموزشی بصری (پاور پوینت بدینوسیله از مدیریت محترم بخش طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان
و  )...در جهت ارتقاء آگاهی و نگرش از کمردرد،کلیه اطالعات چند زمینه ام��ام رضا (ع) و ریاس��ت محترم مرکز تحقیق��ات بیومکانیک بالینی و
ای مربوط به ماهیت کمردرد ،پیشگیری و درمان آن را در اختیار جمعی مهندسی توانبخشی ،مدیران آموزشی بیمارستان های امام رضا،502 ،
از پرس��تاران شاغل در بیمارستان های ارتش تهران قرار دادیم و نتایج  ،505گلس��تان و خانواده ،همچنین همکاران پرستار بیمارستان های
نش��ان داد برگزاری کالس های آموزشی بطور معناداری باعث افزایش مذکور که نهایت همکاری را در اجرای این طرح نمودند ،کمال تشکر و
س��طح آگاهی و نگرش مثبت در پیشگیری و درمان کمردرد می شود .قدردانی را داریم.
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Effect of Back School workshop on the knowledge and attitude of the nurses, working in military hospitals in Tehran
Dadar-khah A(MD), Azma K (MD), Abedi M* (MS), Rajabi F (MD)
Abstract
Introduction: The aim of this study is to compare the level of awareness & attitude of AJA nurses from the prevention & treatment
methods of low back pain before & after of Back School workshops – Tehran2013.
Methods: 200 nursing staff of Aja hospitals in Tehran (505 ,502 ,501, Khanevadeh, Golestan) Participated in a back school work shop.
The level of awareness & attitude before & after of the workshop was evaluated & the results from the study were analyzed by the
software SPSS v (18), pair t-test.
Results: The findings showed the primary level of nurse’s awareness of low back pain is 15.5 as weak, 68.2 as moderate and 16.3
as good. After participating in back school work shop, nurse’s awareness of back pain was 3.8 as weak, 48.9 as moderate, and 47.3
as good. The difference of awareness level before and after attending back school, significantly increased (P<0.001). Also the results
showed 20.6 of nurses before attending the back school had positive attitude, 65.7 had neutral attitude and 13.7 had negative attitude to
low back pain. After attending back school 45.6 of them had positive attitude, 49.9 had neutral attitude and 4.5 had negative attitude.
The difference of attitude before and after of attending back school is statistically significant (P<0.001).
Conclusion: Participation in training courses on prevention and treatment of low back pain increase nurse’s awareness of back pain.
Also increase positive attitude and decrease negative and neutral attitude. The use of training methods will be effective in increasing of
back pain prevention behavior.
Key words: low back pain ' nurse ' knowledge ' attitudes
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