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 چکیذُ 

عَاهل عوذُ خطرزا در هراکس بْذاضتی ضٌاختِ هی زهیٌِ ٍ ّذف: عفًَت ّای بیوارستاًی بِ عٌَاى يکی از 

ضًَذ، ٍ بْذاضت دست ًیس ًقص هْوی در کاّص عفًَت ّای بیوارستاًی داضتِ بِ عٌَاى اٍلیي هرحلِ 

کٌترل ايي عفًَت ّا تَصیِ ضذُ است. ّذف اصلی ايي هطالعِ تعییي تاثیر رٍيکرد چٌذ رٍضی بر آگاّی، 

 بْذاضت دست  ٍ هقايسِ آى با رٍش سخٌراًی بَدُ است.ًگرش ٍ عولکرد پرستاراى در بْبَد 

پرستار ضاغل در سِ بیوارستاى استاى لرستاى کِ بِ  282رٍش پژٍّص: ايي هطالعِ ًیوِ تجربی بر رٍی 

رٍش تصادفی سادُ اًتخاب ضذُ بَدًذ صَرت گرفت. بیوارستاى ّا با تخصیص تصادفی بِ عٌَاى گرٍُ ّای 

تِ ضذًذ. برًاهِ آهَزش سخٌراًی در يک بیوارستاى ٍ آهَزش با رٍيکرد چٌذ هذاخلِ ٍ کٌترل در ًظر گرف

رٍضی ضاهل )  سخٌراًی، ًوايص فیلن، ًوايص عولی بْذاضت دست، پَستر، پوفلت ٍ پیام ّای صَتی( در 

بیوارستاى ديگر بِ اجرا درآهذ ٍ بیوارستاى کٌترل ّیچ آهَزضی دريافت ًکرد. پرسطٌاهِ بْذاضت دست در 

رحلِ قبل، دٍ ّفتِ ٍ سِ هاُ بعذ از هذاخلِ بِ هٌظَر سٌجص آگاّی، ًگرش ٍ عولکرد در زهیٌِ سِ ه

 11ًسخِ  spssبْذاضت دست تَسط پرستاراى در سِ گرٍُ تکویل ضذ ٍ تحلیل دادُ ّا بَسیلِ ًرم افسار 

 اًجام ضذ.

گاّی، ًگرش ٍ عولکرد سِ ًتايج: تحلیل آهاری ًطاى داد کِ قبل از هذاخلِ تفاٍت هعٌاداری در ًورات آ

گرٍُ  ٍجَد ًذاضت، اها دٍ ّفتِ ٍ سِ هاُ بعذ از هذاخلِ تفاٍت آهاری هطاّذُ ضذ کِ هربَط بِ دٍ گرٍُ 

هذاخلِ بَد ، با ايي تفاٍت کِ گرٍُ آهَزش با رٍيکرد چٌذ رٍضی در ّر دٍ هرحلِ پس از هذاخلِ ًسبت بِ 

ت. ّویي ًتايج ًطاى دادًذ کِ آهَزش با رٍيکرد چٌذ گرٍُ آهَزش بِ رٍش سخٌراًی ًورات باالتری داض

˂001/0Pرٍضی در هقايسِ با آهَزش بِ رٍش سخٌراًی، تاثیر بیطتری بر آگاّی )  (، ًگرش )    

001/0P˂ ˂001/0P( ٍ عولکرد )      ( پرستاراى در هَرد بْذاضت دست داضتِ است.   

سِ با آهَزش بِ رٍش سخٌراًی، رٍش هؤثرتری بحث ٍ ًتیجِ گیری: آهَزش با رٍيکرد چٌذ رٍضی در هقاي

در افسايص آگاّی، بْبَد ًگرش ٍ عولکرد پرستاراى در هَرد بْذاضت دست است. تَصیِ هی ضَد کِ از 

ًتايج آى در راستای ارتقاء کیفیت خذهات بْذاضتی ٍ در هاًی ٍ تاهیي ايوٌی بیواراى ٍ کاّص ّسيٌِ ّای 

اد هی ضَد کِ هطالعاتی با در ًظر گرفتي بازُ زهاًی بیطتر جْت درهاًی استفادُ ضَد. ّوچٌیي پیطٌْ

 بررسی تاثیر درازهذت آهَزش با رٍيکرد چٌذ رٍضی صَرت گیرد.
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Abstract  

Nosocomial infections consider as one of the important risk factors in 

healthcare sectors, and hand hygiene also has an important role in nosocomial 

infections which may be the first recommended control step. The main subject 

of this research was to determine the effect of Multimodal approach on 

knowledge, attitude and practice of nurses to improve hand hygiene and 

compare it with the lecture method. 

Methods: This quasi experimental study was cary out in three randomly selected 

different hospitals in three cities of the Lorestan province, and the samples were 

nurses working at three hospitals on the research period. Each of the three 

hospitals randomly selected as a control group, lecture methods and multimodal 

approaches were evaluated in several ways. The lecture metod and the 

multimodal approach each were caried out in two hospitals respectively. the 

control hospital did not recived any training. Multi modal educational program 

including lectures, film screenings, role playing, hand hygiene practice, posters, 

pamphlets, audio messages and alcohol sanitizers. Speech training was 

implemented for study samples in two interventional hospitals and the film was 

screened after it. The hand hygiene questionnaire completed previous, two 

weeks and three months after intervention and spss software version 16 was 

used to assess the knowledge, attitude and practice of nurses and compare the 

variables.  

Results Statistical results showed that the Multimethod approach in compare 

with teaching methods, had a greater impact on knowledge (p˂ 0.001), attitude 

(p˂ 0.001) and practice (p˂ 0.001) of nurses about hand hygiene.  
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