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Abstract 

Background and Objective: One’s work ability depends on individual and 

occupational factors. Improving the work ability increases the person’s 

efficiency and job satisfaction. The present study aimed to evaluate the 

work ability and determine the relationship between neurotoxic symptoms 

and individual factors with the work ability of operating room nurses. 

Materials and Methods: The present cross-sectional study was conducted 

on 121 operating room nurses at a teaching hospital in Tehran in 2021. 

Data were collected using the demographic characteristics form, work 

ability index (WAI) questionnaire, and Euroquest questionnaire and 

analyzed using SPSS software (version 23). 

Results: Based on the results, the mean±SD WAI was obtained at 

31.52±4.8 for the nurses. It was found that work ability had a statistically 

significant negative correlation with neurotoxic symptoms (r=-0.75; 

P<0.01), age (r=-0.67; P<0.01), and work experience (r =-0.71; P<0.01). 

Moreover, the results of regression analysis indicated that neurotoxic 

symptoms (β=-0.56, P=0.000), work experience (β=-0.35, P=0.04), and 

age (β=-0. 21, P=0.05) were the main predictors of work ability. 

Conclusion: The results of the present study showed that the work ability 

of operating room nurses was moderate. Therefore, to improve the work 

ability, intervention programs should be performed with the aim to reduce 

factors that cause neurotoxic symptoms among operating room nurses. 
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 رستارانپ در کار انجام توانایی بر شاخص فردی عوامل و نوروتوکسیک عالئم تأثیر بررسی

 عمل اتاق

 2ینیحس یالماس دینو دیس ، 1ینیحس یالماس ثمیم دیس ،1پورشجاع هیحان ،*،1درآباد ینورالله میمر ،1یافشار داود

 رانیا اهواز، اهواز، شاپور یجند یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،یاحرفه بهداشت یمهندس گروه 1
 رانیا اهواز، اهواز، شاپور یجند یپزشک علوم دانشگاه ،ییماما و یپرستار دانشکده ،یپرستار گروه 2

 
 

 07/12/1400 تاریخ دریافت مقاله:

 20/01/1401: مقاله تاریخ ویرایش

 10/02/1401 تاریخ پذیرش مقاله:

 11/03/1401 تاریخ انتشار مقاله:

 

  چکیده

 باعث رکا انجام توانایی ارتقای. است بسیاری وابسته شغلی و فردی عوامل به کار انجام توانایی سابقه و هدف:

 الئمع ارتباط تعیین و کار انجام توانایی بررسی هدف با حاضر مطالعه. شودمی شغلی رضایت و کارایی افزایش

 .شد انجام عمل اتاق در پرستاران کار انجام توانایی با فردی عوامل و نوروتوکسیک

 سال در تهران آموزشی بیمارستان عمل اتاق در شاغل پرستار 121 روی حاضر مقطعی مطالعه ها:مواد و روش

 و کار انجام توانایی شاخص نامهپرسش دموگرافیک، نامهپرسش از هاداده آوریجمع ای بر. شد انجام 1400

 .شدند وتحلیلتجزیه 23نسخه  SPSSافزار از نرم استفاده با هاداده. شد استفاده یوروکوئست نامهپرسش

 ±8/4 اتاق عمل پرستارانمیان  در کار انجام توانایی شاخص آمده، میانگیندستبر مبنای نتایج به ها:یافته

 سن ،(P، 75/0-  =r< 01/0) نوروتوکسیک عالئم با داریمعنی و منفی همبستگی کار انجام توانایی. بود 52/31

(01/0 >P، 67/0-  =r )کار سابقه و (01/0 >P، 71/0-  =r )عالئم داد نیز نشان رگرسیون تحلیل نتایج. داشت 

( P، 21/0-  =β= 05/0)سن  و( P، 35/0-  =β= 04/0)کار  سابقه ،(P، 56/0-  =β= 000/0)نوروتوکسیک 

 .هستند کار انجام کننده تواناییبینیپیش

 متوسط حسط در عمل اتاق بخش پرستاران میان در کار انجام توانایی داد نشان حاضر مطالعه نتایج گیری:نتیجه

 ارانپرست مواجهه کاهش هدف با باید ایمداخله هایبرنامه پرستاران، کار انجام توانایی بهبود منظوربه لذا است.

 شود. انجام نوروتوکسیک عالئم ایجاد در مؤثر عوامل با
 

 خستگی کار، انجام عمل، توانایی اتاق پرستاران خواب، اختالل واژگان کلیدی:

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان

 

 

 

 ،درآباد ینورالله میمر: * نویسنده مسئول

 دانشکده ،یاحرفه بهداشت یمهندس گروه

 یجند یدانشگاه علوم پزشک بهداشت،

  ، ایران.اهواز ،شاپور اهواز

ایمیل: 
maryam.nourollahi@gmail.com 

 

بر  فردی واملع و نوروتوکسیک عالئم تأثیر بررسی. دینو دیسی، نیحس یالماس؛ ثمیم دیسی، نیحس یالماس؛ هیهان، پورشجاعیم؛ مر، درآباد ینورالله ؛داودی، افشار ستناد:ا

 .55-62(: 1)9؛1401 بهار ،ایحرفه بهداشت مهندسیمجله . عمل اتاق پرستاران در کار انجام توانایی شاخص

مقدمه
 تهدید را هابیمارستان کارکنان که خطراتی بیشترین

 ی،ارگونوم فیزیکی، عوامل نظیر شغلی آورزیان عوامل از کند،می

 عمل اتاق پرستاران[. 1] است ناشی شیمیایی و روانی بیولوژیکی،

 انکارکن دیگر با مقایسه در که هستند شغلیهای گروه از یکی

 .[2] دارند قرار کنندهضدعفونی مواد معرض بیشتر در بیمارستان

 که دارند قرار بیهوشی گازهای با تماس معرض در همچنین هاآن

در [. 3] شودمی دیده کمتر بیمارستانی واحدهای دیگر در

 سایر به نسبت عمل اتاق توان گفت که کارکنانحقیقت می

 مچونه شیمیایی عوامل مواجهه با در بیشتر بیمارستان کارکنان

هستند  کنندهضدعفونی مواد و هاحالل بیهوشی، گازهای نشت

[5،4،2.] 

در حال حاضر، داروهای بیهوشی استنشاقی به دو دسته شامل 

 و ایزوفلوران نند سووفلوران،نیتروزاکساید و گازهای هالوژنه ما

 شوند. مواجهه با گازهای بیهوشی موجب اثراتهالوتان تقسیم می

 اثرات ریوی، اثرات عروقی، قلبی اثرات سیستمیک، نوروتوکسیک،

 کار محیط شود. گازهای بیهوشی درزایی میسرطان و باروری
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 ریقط از و شودمی بدن وارد استنشاق با بیشتر عمل اتاق کارکنان

 چربی از غنی هایبافت. یابدراه می مختلف هایبافت به خون

 عضالت مانند زیاد خون جریان با هاییاندام و کبد مغز، مانند

در حقیقت گازهای  .هستند گازها این اصلی هدف قلب و اسکلتی

 های مختلفبیهوشی هم بر سیستم عصبی مرکزی و هم بر اندام

 و مواجهه زمانمدت شده،استفاده گازهای نوع گذارند.بدن اثر می

 گازهای از ناشی سوء اثرات کنندهتعیین عوامل از گاز غلظت

 . [6،2]هستند  بیهوشی

 یجادا سبب ترکیبات این با مدتطوالنی نشده ومواجهه کنترل

 و خشکی سرگیجه، سردرد، خستگی، همچون عوارضی

 کزتمر دهان، تحریک چشم، کاهش تحریک پوست، پذیریتحریک

 پرستاران شده رویانجام بر مبنای مطالعه .[7] شودمی اضطراب و

 عملهای اتاق در شاغل پرستاران مشخص شده است عمل اتاق

 .[2] هستند نوروتوکسیک عوارض و شدید آسم خطر معرض در

 هب آسیب نوروتوکسیک، عالئم بروز هایعلت زا یکی در حقیقت

 هاحالل همچون سمی مواد با مواجهه در که است عصبی سیستم

 در اختالل باعث گازها این. شودمی ایجاد بیهوشی گازهای و

 هایقسمت سایر و مغز به را هاییسیگنال که شوندمی هاییسلول

 زا باعث آسیب این. کنندمی پردازش و منتقل عصبی سیستم

. [8] شودافراد می رفتار در تغییر و مدتکوتاه حافظه رفتن دست

با  ولی یابند، بهبود عالئم این است ممکن مواجهه ابتدای در

 تبرگشغیرقابل و پایدار عالئم این مواجهه، افزایش و زمان گذشت

 . [9]شوند می

 با ممکن است در اثر تماس که شدیدی عوارض به توجه با

شود،  ایجاد محرک گازهای بیهوشی و مواد زیادهای غلظت

 مجاز بر مبنای حد محرک گازهای برای موجودهای استاندارد

 بخش) ppm 2 از بیش نباید فردی هیچ اساس این بر هستند. سقفی

 هک صورتی در باشد. تماس در بیهوشی هالوژنه عوامل با( ونیلیم در

 شوند، استفاده( O2N) نیتروزاکساید با ترکیب در هالوژنه عوامل این

 مطالعه نتایج. [9] شود کنترل زمانی وزنی متوسط غلظت باید

 آموزشی اصلی بیمارستان 4 از اطفال عمل اتاق 15 در شدهانجام

 Nitrousگاز نیتروزاکساید ) غلظت میانگین است داده نشان تهران

O2oxide: N) و تاس بیشتر بسیار شدهتعریف استاندارد محدوده از 

مواجهه بیش از حد با  خطر معرض در عمل اتاق در شاغل افراد

نیتروزاکساید هستند که ممکن است سالمت افراد شاغل در اتاق 

 . [10]عمل را تحت تأثیر قرار دهد 

 ینبیشتر در باید پرستاران روانی و جسمی سالمت حقیقت در

 وریدرنتیجه بهره و انجام کار توانایی تا باشد داشته قرار سطح

 دهش معرفی کار انجام توانایی مفهوم بر همین اساس،. یابد افزایش

 به توجه با فرد که شودمی گفته ایدرجه به واقع در که است

 .[11] است کار انجام به قادر روانی و جسمی نظر از خود سالمتی

های ویژگی به و دارد چندعاملی ماهیت کار انجام توانایی بنابراین،

 مفهوم یک انجام کار توانایی. [12]است  وابسته شغلی و فردی

های محیط در شاغل پرستاران ارتقای و ارزیابی برای اساسی

 و اییکار افزایش باعث انجام کار توانایی ارتقای. است بیمارستانی

های مراقبت کلی کیفیت درنتیجه و شودمی پرستاران شغلی رضایت

 در خوب کار انجام توانایی. [13]بخشد می بهبود را بهداشتی

 و شغل نیازهای فردی، عوامل و منابع بین تعادل حقیقت

 امانج توانایی بر عوامل این همه حقیقت در .است محیطهای ویژگی

 . [14]دارد  تأثیر افراد کار

 ارک بار افزایش چاقی، باال، سن شده،انجام مطالعات مبنای بر

 نامناسب، کار محیط شرایط کار، محیط در آورزیان عوامل ذهنی،

 عواملی عروقی-قلبیهای بیماری و عضالنی-اسکلتی اختالالت

. [15،14،12]شوند می کار انجام توانایی کاهش موجب که هستند

 کار انجام توانایی بر مؤثر عوامل بررسی زمینه در مطالعات بیشتر

 کیفیزی شرایط و مدیریتی فردی، عوامل شامل عمل اتاق پرستاران

 اثرات زمینه در کمی بسیار اطالعات و است بوده کار محیط

 ترسدس در عمل اتاق پرستاران کار انجام توانایی بر نوروتوکسیک

 آورزیان عوامل بر عالوه عمل اتاق پرستاران اینکه به توجه با. است

 مواد و هاحالل بیهوشی، گازهای از وسیعی طیف با دیگر، شغلی

سالمت  بر آورزیان عوامل این و دارند مواجهه نیز کنندهضدعفونی

 اهداف با حاضر مطالعه دارد، اثر هاآن کار انجام توانایی و جسمانی

 انجام ییتوانا شاخص تعیین نوروتوکسیک، مزمن اثرات شیوع تعیین

 رب فردی عوامل و نوروتوکسیک مزمن اثرات تأثیر تعیینو  کار

  .شد انجام عمل اتاق در پرستاران کار انجام توانایی
 

 کار روش
 در 1400 سال در که است مقطعی نوع از حاضر پژوهش

 مطالعه به افراد ورود معیار. شد انجام تهران آموزشی بیمارستان

عمل بود. انتخاب  اتاق در کار سابقه سال یک حداقل داشتن حاضر

افراد سالم بر اساس پرونده پزشکی و معاینات ادواری و مصرف 

 این کنندگان درشرکت. بخش انجام شدنکردن داروهای آرام

ر د با. شدند انتخاب ساده گیرینمونه روش از استفاده با پژوهش

 حجم ،05/0 اول نوع خطای احتمال و درصد 95 توان گرفتن نظر

فرم رضایت برای شرکت در مطالعه و  .شد نفر محاسبه 121 نمونه

دهی به همچنین توضیح در خصوص اهداف مطالعه و نحوه پاسخ

پیش از شروع مطالعه در اختیار افراد قرار گرفت و افراد به  ،االتؤس

 صورت داوطلبانه در مطالعه شرکت کردند.

 

 هاداده گردآوری ابزار
 حاضر مطالعه در: کار انجام توانایی شاخص نامهپرسش( الف

 ییتوانـا شـاخص نامهپرسش از کار انجام توانایی بررسی منظوربه

 تخمـین شامل آیتم 7 نامهپرسش این در. شد استفاده کـار انجـام

 بهترین با مقایسه در حاضـر حـال در کـار انجـام توانـایی عینـی

 کـار امانج توانایی عینی تخمین زنـدگی، طـول در کار انجام توانایی

 تعداد ذهنی، و فیزیکی از اعم شغلی نیازهـای بـا ارتبـاط در

 ها،بیماری اثر کار بر در اختالل شده،داده تشخیص هایبیماری

 نیبیپیش گذشـته، سال یک در استعالجی مرخصی از استفاده
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 بعد و آینده سال 2 در کـارگر شخص توسط کار انجام توانایی

 یفط ها،آیتم این اساس بر. شودمی بررسی زنـدگی شناختیروان

 بود. خواهد متغیر 49 تا 7از  فرد هـر به شدهداده اختصاص نمره

 رهنم)  ضعیف کار انجام توانایی گروه چهار در افراد اسـاس این بر

 توانایی ،(36 تا 28 نمره) متوسـط کار انجام توانایی ،(27 تا 7

 نمره) عالی کار انجام توانایی و( 43 تا 37 نمـره) خوب کار انجام

 این فارسی نسخه پایایی و روایی. گرفت خواهند قرار( 49 تا 44

 هشدبررسی  کشور داخل مختلف در مطالعات در نیز نامهپرسش

 .[16]است 

 از استفاده با: (EUROQUEST) نامه یوروکوئستپرسش( ب

 یبررس نوروتوکسیک یوروکوئست، عالئم سؤالی 59 نامهپرسش

 شامل که کندمی بررسی بخش 6 در را عالئم نامهاین پرسش شد.

 ،(26 تا 13 سؤاالت)  تنیروان ،(12 تا 1سؤاالت ) عصبی عالئم

 تا 38سؤاالت ) تمرکز و حافظه ،(37 تا 27سؤاالت ) وخوخلق

سؤاالت ) خواب اختالالت و( 54 تا 48سؤاالت ) خستگی ،(47

، «ندرتبه یا هرگز» گزینه چهار شامل سؤال هر. است( 59 تا 55

 «اوقات بیشتر یا همیشه» و «      معموال  یا اغلب»، «اوقات بعضی»

 دهند.می اختصاص خود به را 3 تا صفر نمره ترتیب به که است

 دهندهنشان بیشتر نمره کسب و 177 تا صفر بین نمرات دامنه

 سخهن روایی و پایایی. است فرد در بیشتر نوروتوکسیک عالئم

 ،(66/0) خواب بعد جزبه ابعاد تمام در نامهپرسش این فارسی

 . [17]است شدهگزارش  7/0 از بیشتر

 دموگرافیک اطالعات :دموگرافیک اطالعات نامهپرسش( ج

 تحصیالت، جنس، سن، شامل مطالعه در کنندهشرکت افراد

 وضعیت شغل، فرزندان، تعداد تأهل، وضعیت کار، سابقه

 یکدموگراف نامهپرسش استفاده با کشیدن سیگار و استخدامی

 .شد آوریجمع شدهطراحی

 

 هاداده تحلیل
 SPSS افزارنرم از پژوهش این هایداده وتحلیلتجزیه برای

 از دموگرافیک منظور بررسی متغیرهایبه. شد استفاده 23 نسخه

 عوامل و نوروتوکسیک عالئم ارتباط بررسی برای و توصیفی آمار

 و پیرسون همبستگی از کار انجام توانایی شاخص با دموگرافیک

 سطح مطالعه این در. شد استفاده چندگانه رگرسیون از درنهایت

 .شد گرفته نظر در 05/0 داریمعنی
 

 نتایج 
 نس( معیار انحراف) میانگین داد نشان حاضر مطالعه هاییافته

 کارکنان از درصد 62. بود 8/29±4/6 مطالعه در کنندهشرکت افراد

 انحراف) میانگین. داشتند قرار سال 30 تا 20سنی  محدوده در

 بود 3/9±6/5 مطالعه در کنندهشرکت افراد کار سابقه( معیار

 .(1 جدول)
 

 دموگرافیک متغیرهای مختلف یهاگروه در نوروتوکسیک عالئم( معیار انحراف) میانگین: 1 جدول

 (درصد) فراوانی متغیر
 کار انجام توانایی

 (معیار انحراف ±) میانگین
p 

 نوروتوکسیک عالئم

 (معیار انحراف ±) میانگین
p 

       جنس

 13/0 5/148( ±5/21) 04/0 1/32(±5/4) 41( 9/33) زن

  3/149( ±7/22)  6/33( ±2/5) 80(1/66) مرد

       سن

30- 20 (2/51 )62 (6/4± )3/31 12/0 (9/19± )1/138 04/0 

40 - 30 (8/38 )47 (5± )1/31  (6/20± )4/143  

40< (9/9 )12 (5/4± )9/30  (1/19± )3/148  

      کار سابقه

5-1 (6/20)25 (3/5± )6/32 05/0 (9/19± )2/139 03/0 

10-5 (4/36)44 (9/4± )9/31  (6/20± )4/145  

10-15 (8/24)30 (6/4± )31  (1/19± )7/148  

15-20 (2/18)22 (2/4± )7/30  (1/19±) 5/150  

       وضعیت تأهل

 46/0 2/141( ±9/17) 35/0 8/30( ±6/3) 66( 5/54) مجرد

  4/142( ±6/18)  2/31( ±2/4) 55( 5/45) متأهل

       میزان تحصیالت

 02/0 2/143( ±4/18) 22/0 31( ±5/3) 1( 8/0) کاردانی

  5/144( ±6/17)  1/32( ±4/4) 109( 1/90) کارشناسی

  1/146( ±1/15)  32/ 6( ±5) 11( 1/9) ارشدکارشناسی 
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های ویژگی اساس بر را نوروتوکسیک عالئم 1 جدول

. دهدمی نشان مطالعه در کنندگانشرکت شغلی و دموگرافیک

 نسبت ار نوروتوکسیک عالئم از بیشتری نمرات مرد کنندگانشرکت

 نای داد نشان آماری آزمون نتایج داشتند. زن کنندگانشرکت به

 نشان آماریهای آزمون نتایج(.  P> 05/0) دار نیستمعنی اختالف

 عالئم نمرات داری درمعنی تفاوت مختلف سنیهای گروه بین داد

 نشان آماری مقایسه نتایج(.  P < 05/0) دارد وجود نوروتوکسیک

 کهطوریبه است، خطی مختلف سنی هایگروه در تفاوت این داد

 با و بود سال 30 تا 20سنی  هایگروه به مربوط نمره کمترین

 اشتد افزایش نوروتوکسیک عالئم بروز نمره میانگین سن، افزایش

(05/0 > P  .)نمیانگی داری درمعنی تفاوت داد نشان همچنین نتایج 

 تفاوتم کاری سابقه باهای گروه بین نوروتوکسیک عالئم بروز نمره

 اریک سابقه با کنندگانشرکت کهایگونهبه ،( P < 05/0) دارد وجود

 یکنوروتوکس عالئم بروز نمرات بیشترین سال 20 تا 15و  15 تا 10

 تحصیالت مختلفهای گروه در همچنین(.  P < 05/0) داشتند را

 تتحصیال سطح افزایش کهایگونهبه شد، مشاهده داریمعنی رابطه

 تفاوت داد نشان نتایج همچنین. شد بیشتری نمره به منجر

 رستارانپ بین نوروتوکسیک عالئم بروز نمره میانگین در داریمعنی

 . ندارد وجود تأهل نوع وضعیت با

 

 نوروتوکسیک عالئم
 از حیطه هر برای نمرات معیار انحراف و میانگین 2 جدول در

 مرهن معیار انحراف و میانگین. است شده ارائه نوروتوکسیک عالئم

 . بود 31/147( ±14/24) نوروتوکسیک عالئم کل

 

 کار انجام توانایی
 در کار انجام توانایی شاخص معیار انحراف و میانگین

 مطالعه نتایج. بود 52/31( ± 8/4) مطالعه در کنندگانشرکت

 از درصد 4/55 در کار انجام توانایی شاخص داد نشان حاضر

درصد  5/2و  ضعیف سطح در درصد 28 متوسط، سطح در افراد

  .(1شکل ) دارد در سطح عالی قرار

 هتوج با کار انجام توانایی شاخص معیار انحراف و میانگین

 آورده 1 جدول در کنندگانشرکت شغلی و فردیهای ویژگی به

 شاخص مرد کنندگانشرکت داد نشان مطالعه نتایج. است شده

(. P< 05/0) داشتند زنان به نسبت بیشتری کار انجام توانایی

 شافزای با کار انجام توانایی شاخص داد نشان آماری آزمون نتایج

 یتحصیل مختلف مقاطع در. است یافته کاهش کار سابقه و سن

 بود، ربیشت کار انجام توانایی شاخص تحصیالت، سطح افزایش با

 .نبود دارمعنی اختالف این آماری نظر از اما

 نوروتوکسیک عالئم حیطه شش معیار انحراف و میانگین: 2 جدول                   

 معیار انحراف میانگین محدوده عالئم

 79/6 95/30 0-36 عصبی

 75/4 38/33 0-39 تنیروان

 73/4 01/23 0-30 وخوخلق

 76/5 6/247 0-27 تمرکز و حافظه

 33/4 71/19 0-18 خستگی

 99/2 49/10 0-12 خواب اختالل

 14/24 31/147 0-177 کل

 

 
 شدهمطالعه افراد در کار انجام توانایی شاخص: 1 شکل
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 نوروتوکسیک عالئم و فردی عوامل با کار انجام توانایی بین همبستگی: 3 جدول

 نوروتوکسیک عالئم تأهل کار سابقه تحصیالت سن جنس رکا انجام توانایی 

       1 کار انجام توانایی

      1 -16/0 جنس

     1 25/0 -67/0** سن

    1 30/0 02/0 20/0 تحصیالت

   1 23/0 9/0** 09/0 -71/0** کار سابقه

  1 06/0 09/0 -13/0 16/0 06/0 تأهل

 1 -11/0 88/0** 09/0 83/0** 21/0 -75/0** نوروتوکسیک عالئم

 :*05/0p<01/0**:  ؛ p< 

 
  کار انجام توانایی با مرتبط عوامل
 همبستگی وتحلیلتجزیه

 و ردیف متغیرهای با کار انجام توانایی همبستگی بررسی برای

 آزمون حاضر، مطالعه در کنندگانشرکت نوروتوکسیک عالئم

 آورده 3 جدول در تحلیل این نتایج. شد اجرا پیرسون همبستگی

 انجام توانایی است، شده داده نشان 3 جدول در که طورهمان. است

 اشت؛د کار سابقه و سن متغیر با داریمعنی و منفی همبستگی کار

 نجاما توانایی شاخص کار، سابقه و سن افزایش با که معنی این به

 بین ادد نشان همبستگی تحلیل نتایج همچنین. یابدمی کاهش کار

 دارمعنی و منفی همبستگی نوروتوکسیک عالئم با کار انجام توانایی

 ارک انجام توانایی نورتوکسیک، عالئم افزایش با یعنی وجود دارد؛

 طهحی شش با کار انجام توانایی بین همبستگی. یابدمی کاهش

 به توجه با. است شده آورده 4 جدول در نیز نوروتوکسیک عالئم

 یکنوروتوکس عالئم حیطه شش با کار انجام توانایی مطالعه، نتایج

 و خستگی تمرکز، و حافظه وخو،خلق تنی،روان عصبی، شامل

داشت. به  ایدار قویمعنی و منفی همبستگی نیز خواب اختالل

 موجب حیطه هر در نوروتوکسیک عالئم عبارت دیگر، افزایش

 .شودمی فرد کار انجام توانایی کاهش

 آورده 5 جدول در کار انجام توانایی بر مؤثر متغیرهای تحلیل

  کنوروتوکسی عالئم داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج. است شده

 
 عالئم حیطه شش با کار انجام توانایی بین همبستگی: 4 جدول

 نوروتوکسیک

 کار انجام توانایی نوروتوکسیک عالئم حیطه
r P 

 0001/0 -69/0 عصبی

 0001/0 -71/0 تنیروان

 0001/0 -63/0 وخوخلق

 0001/0 -50/0 تمرکز و حافظه

 0001/0 -57/0 خستگی

 0001/0 -60/0 خواب اختالل

 0001/0 -75/0 کل امتیاز

(56/0-=β، 000/0=P)، کار سابقه  (35/0-=β، 04/0=P )سن و 

(21/0-=β، 05/0=P )بر. هستند کار انجام توانایی کنندهتعین 

 همس نوروتوکسیک عالئم شد مشخص آمدهدستبه نتایج مبنای

 .دارند کار انجام توانایی تعیین در بیشتری

 

 کار انجام توانایی کنندهبینیپیش عوامل : 5 جدول

 B Beta P متغیر

 000/0 -56/0 -12/0 نوروتوکسیک عالئم

 04/0 -35/0 -41/1 کار سابقه

 05/0 -21/0 -64/0 سن

 12/0 -11/0 -62/1 میزان تحصیالت

 22/0 -17/0 -81/0 جنس

 47/0 05/0 32/0 وضعیت تأهل

R=0/77         R2= 0/59           Adjusted R2= 0/57 

 

 بحث
 ردیف عوامل و نوروتوکسیک عالئم بررسی هدف با حاضر مطالعه

 ایمبن بر. شد انجام عمل اتاق پرستاران کار انجام توانایی بر مؤثر

 ارانپرست کار انجام توانایی شاخص میانگین حاضر، مطالعه نتایج

 از کمتر که بود 52/32 ±8/4 مطالعه در کنندهشرکت عمل اتاق

 هایبخش پرستاران در شدهگزارش کار انجام توانایی شاخص

 حاضر مطالعه در. [13 ،18-20] بود اورژانس یو وسییو، سیسیآی

 در کنندگانشرکت از درصد 28 در کار انجام توانایی شاخص

 شاخص محدوده در افراد از درصد 5/2 تنها و بود ضعیف محدوده

 واناییت شاخص اینکه به توجه با. قرار داشتند عالی کار انجام توانایی

 رارق متوسط محدوده در کنندگانشرکت از نیمی از بیش کار انجام

 خوب کار انجام توانایی شاخص افراد از کمی بسیار درصد و داشت

 واملع شناسایی کار، انجام توانایی شاخص ارزیابی داشتند، عالی و

 کار انجام توانایی بهبود برای اقداماتی انجام درنتیجه و آن بر مؤثر

 .بسیاری دارد اهمیت عمل اتاق پرستاران در

 داریمعنی و منفی همبستگی حاضر، مطالعه نتایج مبنای بر

 این هب داشت؛ وجود نوروتوکسیک عالئم با کار انجام توانایی بین
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 رد کار انجام توانایی نوروتوکسیک، عالئم افزایش با که معنی

 عالئم از گروه شش. یافتمی کاهش عمل اتاق کارکنان

 ز،تمرک و حافظه وخو،خلق تنی،روان عصبی، شامل نوروتوکسیک

 مبنای بر شد. بررسی حاضر مطالعه در خواب اختالل و خستگی

 و منفی قوی، همبستگی کار انجام توانایی آمدهدستبه نتایج

 در. داشت نورتوکسیک عالئم از گروه شش هر با داریمعنی

 جامان توانایی نوروتوکسیک، عالئم از هرکدام افزایش با حقیقت

 هشدانجام مطالعات نتایج راستا همین در. یابدمی کاهش افراد کار

 اتاق کارکنان بیشتر است داده نشان عمل اتاق پرستاران روی

 سرگیجه و سردرد از و هستند بیهوشی گازهای معرض در عمل

 هاآن کار انجام توانایی کاهش باعث اختالل این که برندمی رنج

 . [14،5،2] شودمی

 نشان بهداشتی کارکنان روی همکاران و G.Costa مطالعه نتایج

 تمام در مشابه طوربه عصبی و پوستیهای بیماری است داده

 هب نسبت و شده افراد کار انجام توانایی کاهش باعث سنیهای گروه

اده د کاهش بیشتری میزان به را کار انجام توانایی اختالالت، سایر

 همکاران و McGonagle مطالعه در شدهارائه مدل در. [21] است

 از مزمنهای بیماری نداشتن و افراد عمومی سالمت وضعیت نیز

. [22]است بوده افراد کار انجام توانایی بینیپیش در مهم فردی عوامل

 هاآن سالمتی میزان به شدتبه افراد کار انجام توانایی حقیقت در

 6 کنند،می ارزیابی متوسط را خود سالمتی که افرادی است. مرتبط

 انجام ییتوانا دارند، خوبی سالمت معتقدند که کسانی از بیشتر برابر

 . [14]کنند می ارزیابی محدود سطح در را خود کار

 توانایی شاخص متوسط طوربه داد نشان حاضر مطالعه نتایج

 فاوتت این است. یافته کاهش کار سابقه و سن افزایش با کار انجام

 راستا همین در. بود دارمعنی مختلف کاری سابقه با یهایگروه در

 ار،ک سابقه و سن افزایش با است داده دیگر نشان مطالعات نتایج

 سن، افزایش با حقیقت در. یابدمی کاهش کار انجام توانایی شاخص

 هایظرفیت در کاهش باعث و یابدمی افزایش نیز کار سابقه

 شود.می شغل با مرتبط عوامل با بیشتر مواجهه و عملکردی

 بررسی. [23،14]یابد می کاهش افراد کار انجام توانایی درنتیجه

 افراد، ارک سابقه و سن افزایش با داد نشان نیز نوروتوکسیک عالئم

 مختلفهای گروه در تفاوت و شده بیشتر شدهگزارش عالئم

 معالئ روی بر شدهانجام مطالعه نتایج راستا همین دراست. دار معنی

 یشترب تماس و کار سابقه افزایش با است داده نشان نوروتوکسیک

 . [24]یابد می افزایش نوروتوکسیک عالئم شیوع آور،زیان عوامل با

 شاخص تحصیالت، افزایش با داد نشان حاضر مطالعه نتایج

 فاوتت این هرچند است. یافته افزایش اندکی افراد کار انجام توانایی

 اییتوان در تحصیالت به مربوط هایتفاوت حقیقت در. نبود دارمعنی

 بر. دهدمی نشان را آموزش و ایحرفه تخصص اهمیت افراد، کاری

 اغلب دارند، عالی تحصیالت که افرادی شده،انجام مطالعات مبنای

 توضعی بهداشتی و اجتماعی شغلی، اقتصادی، معیارهای اساس بر

 سطح اساس بر کاری توانایی در تفاوت بنابراین،. دارند بهتری

ود ش تفسیر اقتصادی-اجتماعی وضعیت منظر از باید تحصیالت

 مهه حاضر مطالعه در افراد اینکه به توجه با بنابراین،. [26،25،14]

. نبود توجه قابل و دارمعنی تفاوت این داشتند، عالی تحصیالت

 حاضر مطالعه نتایج همکاران، و Gould مطالعه نتایج با راستاهم

 فاوتت این اما دادند، گزارش را کمتری کار توانایی زنان داد نشان نیز

 . [14]نبود  دارمعنی زن و مرد کنندگانشرکت میان در

 و فردی عوامل روی رگرسیون تحلیل نتایج حاضر، مطالعه در

 عمل قاتا پرستاران کار انجام توانایی بر مؤثر نورتوکسیک عالئم

 رد مهمی نقش سن و کار سابقه نوروتوکسیک، عالئم داد نشان

 نتایج مبنای بر. دارند افراد کار انجام توانایی بینیپیش

 کار هسابق نوروتوکسیک، عالئم با کار انجام توانایی آمده،دستبه

 رد زیادی سهم نوروتوکسیک عالئم و داشت منفی ارتباط سن و

 شدهانجام مطالعات نتایج. داشتند افراد کار انجام توانایی تعیین

 زا ناشی عوارض و مزمنهای بیماری داد بیشتر نشان نیز دیگر

 آلرژی و آسم نورتوکسیک، عالئم ایجادکننده عوامل با مواجهه

. [14]دهند می کاهش را افراد کار توانایی توجهی قابل طوربه

 با همواجه کاهش منظوربه مداخالت انجام و اولیه کنترل بنابراین،

 عمل اتاق در باید نورتوکسیک عالئم ایجادکننده عوامل

 . شود انجامها بیمارستان

 فقط زمانی، و مکانی هایمحدودیت به توجه مطالعه حاضر با در

د در شوشدند. لذا پیشنهاد می پرستاران شاغل در اتاق عمل ارزیابی

های و بررسی تفاوت استفاده از حجم نمونه بیشتر مطالعات آتی با

سازی مطالعه متغیرهای بیشتر و استفاده از رویکردهای مدل فردی،

عوامل مؤثر بر توانایی انجام کار سایر کارکنان شاغل در پیشرفته 

 اتاق عمل نیز ارزیابی و بررسی شود.

 

 گیرینتیجه
 عالئم اثر که است مطالعاتی اولین از یکی حاضر مطالعه

 زیابیار عمل اتاق پرستاران کار انجام توانایی بر را نوروتوکسیک

 عمل اتاق پرستاران کار انجام توانایی داد نشان نتایج. است کرده

 ؤثرم عوامل از یکی نوروتوکسیک عالئم واست  متوسط سطح در

 عالئم یرتأث بر حاضر مطالعه نتایجاست.  افراد کار انجام توانایی بر

 کنترل لذا. کندمی تأکید افراد کار انجام توانایی بر نوروتوکسیک

 در نوروتوکسیک عالئم ایجادکننده آورزیان عوامل با مواجهه

 نجاما توانایی افزایش بر گیریچشم تأثیر عمل اتاق پرستاران

ها بیمارستان در شاغل پرستاران از گروه این سالمت و کار

 .خواهد داشت
 

 قدردانی و تشکر
 به مطالعه در کنندگانشرکت از را یقدردان و تشکر مراتب مقاله سندگانینو

 مطالعه ترمطلوب چه هر انجام جهت در شانیا تالش و یسع و یهمکار لیدل

 .ندینمایم ابراز حاضر،

 

 منافع تضاد

 وجود مطالعه نیا در یمنافع تضاد گونهچیه که کنندیم اعالم سندگانینو

 .ندارد
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 یاخالق مالحظات

 اهواز شاپور یجند یپزشک علوم دانشگاه اخالق تهیکم توسط حاضر مطالعه

 (IR.AJUMS.REC.1400.705  )شیپ حاضر، مطالعه در .است شده دیتائ 

 با افراد. شد حیتشر کنندگانشرکت یبرا مطالعه اهداف  اطالعات، یآورجمع از

 وجود عدم صورت در و کردند مشارکت مطالعه در داوطلبانه طور به و کامل یآگاه

 پژوهش انجام از مرحله هر در مطالعه ترک به قادر مطالعه ادامه به یکاف تیرضا

 .بودند

 سندگانینو سهم

 درآباد، ینورالله میمر: مقاله نگارش هاداده لیتحل و هیتجز مطالعه، یطراح

 هیحان: مقاله سینوشیپ هیته ها وداده زیآنال ها،داده یآورجمع. یافشار داود

 ینیحس یالماس دینو دیس ،ینیحس یالماس ثمیم دیس پورشجاع،

 

 یمال تیحما

 مطالعه حاضر حمایت مالی ندارد.
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