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در » و حوادث غير مترقبه ها فوريتآموزش درس بحران، «آسيب شناسي 
  مطالعه كيفي :دانشجويان پرستاري

  
  ٭نيا، فاطمه الحاني فاطمه جاللي

  
  

  چكيده
فراوان  يتاهم ياست كه دارا مسائليشرايط اورژانس و بحران، از  يريتآموزش و مد ينهزم دراي  يشهر يها يريز برنامهلزوم  :مقدمه
و حوادث  ها فوريتفرآيند آموزش درس پرستاري بحران،  يرامونتجارب و نظرات اساتيد و دانشجويان پ يينهدف از اين مطالعه تب. است

  .غيرمترقبه بود
سال  يدانشجو 5سال سوم و  يدانشجو 2 ،علمي هيأت عضو 4است كه  اكيفي به روش تحليل محتواي  پژوهش مطالعه ينا :ها روش

بر هدف انتخاب و  ينتمبگيري  دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، بر اساس نمونه يپرستار يآخر مقطع كارشناس
  .قرار گرفتند يلو تحل يهشده و مورد تجز يادهكاغذ پ يرو ها مصاحبه يهكل. مصاحبه شدند

و  يريتمد ي،آموزش نظر يريز برنامهو  يريتمد ي،و هماهنگ يريتشامل مد ي، چهار طبقه اصلها دست نوشته يلتحل در :نتايج
  .يداستخراج گرد يريتتحت عنوان مد يتم اصل يك يتاًدانشجو و نها يتوانمند يني،آموزش بال يريز برنامه
و حوادث غيرمترقبه معلول مديريت نامناسب و عدم انجام  ها فوريترسان در فرآيند آموزش درس بحران،  عوامل آسيب :گيري نتيجه

تواند در  ارزشيابي از طريق انجام تحقيقات و استفاده از نتايج آنها و گرفتن بازخورد مي. ارزشيابي مداوم از محصول نهايي اين فرآيند است
  .باشد مؤثرپرستاران شاغل  ي دانشجويان وتوانمند يايجاد تغييرات الزم و ارتقا

  
  ياندانشجو ،امحتو يلتحل ،مطالعه كيفي، و حوادث غيرمترقبه ها فوريتبحران،  يپرستار ،آموزش :ي كليديها واژه

  268 تا254 ):3(11؛ 1390مهر/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
  

  
  مقدمه 

هاي اخير جهان شاهد حوادث، موارد اورژانس  در سال
يي بوده است كه اثرات مهلك انساني آن ها بحرانو 

در طول دو دهه گذشته حوادث . غيرقابل انكار است
در سراسر دنيا منجر به مرگ حداقل  طبيعيغيرمترقبه 

                                                 
دانشكده  ، يآموزش پرستار گروه، )ياردانش: (يفاطمه الحاندكتر  :مسؤول نويسنده *

  alhani_f@modares.ac.ir. يرانمدرس، تهران، ا يتدانشگاه ترب ي،علوم پزشك
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي   ،)مربي(نيا  فاطمه جاللي سيده

تهران، تهران،  )عج... (پزشكي بقيه اتهران، دانشجوي دكتري پرستاري دانشگاه علوم 
  )jalalinia@tums.ac.ir. (يرانا

اصالح شده و در  27/7/89 تاريخدر  رسيده،به دفتر مجله  9/1/89اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 22/8/89 تاريخ

عالوه بر آمار قابل توجه مرگ  .ميليون نفر شده است 3
ي ها و مير ناشي از شرايط اورژانس، در دهه اخير جنبه

ي ميكروبي و شيميايي ها مختلف بيوتروريسم، جنگ
  ).1(و مورد توجه قرار گرفته است شده نيز مطرح

گوناگون و به علل  ايران نيز در طول تاريخ كشور
ي جغرافيايي، اقتصادي، فرهنگي، ها شرايط و ويژگي
حوادث ناشي از عامل انساني، با  سياسي، عالوه بر

ي طبيعي و غير طبيعي مواجه بوده ها بحرانحوادث و 
 رابطه با بروز حوادث غيرمترقبه طبيعي، در«. است

ايران پس از هند، بنگالدش و چين مقام چهارم را در 
ي نامطلوب ها و سهم آن از پديده استا قاره آسيا دار
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. »كل باليا در سطح جهان است درصد 6طبيعي 
 يكياز حوادث تراف يچهلم بار ناش يك يرانهمچنين ا
از  ناشيدرصد هزار نفر مرگ  41 تقريباًجهان و 

. )2و1(را به خود اختصاص داده است ترافيكيحوادث 
زمينه آموزش  دراي  ي ريشهها يريز برنامهلذا توجه به 

است  مسائليو مديريت شرايط اورژانس و بحران، از 
  .استكه داراي اهميت فراوان 

است كه اداره آن اي  شرايط بحران موقعيت ويژه
 ديده تيم اعضاي آموزش  ميشركت و همكاري تما

ي بهداشتي و ها تيم مراقبت زيرا )3(طلبد ميرا  سالمت
كننده در  اقدامبه ويژه پرستاران جزء اولين افراد 

رخ دادن حوادث ). 4(برخورد با اين موارد هستند 
به نيروي پرستاري با تجربه و داراي  گوناگون، نياز

دانش و مهارت الزم براي پاسخ به اين موارد با 
اين افراد بايد  ).5(استي و اعتماد به نفس أاستقالل ر

داراي دانش، مهارت و نگرش كافي در بكارگيري 
بوده و  ها رقراري ارتباط مناسب با انساني بها مهارت

داشتن . مسائل اخالقي و قانوني را مد نظر قرار دهند
ي ها مهارت در مديريت و رهبري نيز از جمله نقش

ي يك ها يافته). 6(ويژه پرستاران اورژانس است
پژوهش نشان داده است كه استفاده از كاركنان 

هارت باال آموخته با سطح م پرستاري با تجربه و دانش
در انجام خدمات پيشرفته پرستاري به هنگام وقوع 

. ، از اهميت بسزايي برخوردار استغيرمترقبهحوادث 
ي مؤثرتواند با آمادگي و كارآيي زياد نقش  ميپرستار 

 مسؤولي پيشرفته داشته و ها در اعمال روش
ي ويژه بوده و از مرحله ترياژ تا مرحله احيا ها مراقبت

با تيم درماني همكاري نموده و تا و نجات بيمار 
  ).7(بازگشت بيمار به زندگي عادي همراه او باشد

دست آوردن اين دانش، مهارت ه ب ،با توجه به مطالعات
و نگرش از طريق آموزش آكادميك كه توسط 

لذا طراحي . پذير است ها ارائه مي گردد امكان دانشكده
زمينه يافته در  هاي آموزشي سازمان و اجراي برنامه

مفاهيم پايه طب حوادث، مديريت بحران، حوادث و 
  .ضروري است... بالياي طبيعي، ترياژ، و

برنامه  ي پرستاري ايران،ها در حال حاضر در دانشكده
به  غيرمترقبه،حوادث  و ها فوريتدرسي واحد بحران، 

 26، شامل)ساعت 43(عملي –واحد نظري 2 صورت
در ترم ششم است كه  ساعت عملي 17ساعت نظري و 

هدف كلي درس در . گردد دوره كارشناسي ارائه مي
واحد نظري، افزايش آگاهي و ايجاد توانايي در دانشجو 

ي فوري پرستاري جهت حفظ ها به منظور ارائه اقدام
جان مصدومين و پيشگيري از عوارض در حوادث، 

ي پزشكي و ها تا رسيدن كمك ها بحرانسوانح، باليا و 
ي پرستاري ها جو جهت انجام مراقبتسازي دانش آماده

واحد كارآموزي نيز . در بخش اورژانس و جامعه است
واحد در ترم هفتم و  1، )ساعت102(واحد  2به ميزان 

كه هدف كلي آن  گردد مي واحد در ترم هشتم ارائه 1
ي علمي و عملي مطرح شده ها مفاهيم و روش اآشنايي ب

مددجويان در ي ها ، چگونگي بررسي نيازها فوريتدر 
اتخاذ تصميمات مناسب به هنگام  ،مواقع اضطراري

گيري رمراقبت فوري و درمان در سوانح و حوادث، بكا
دانش و مهارت الزم جهت حفظ حيات مددجو و 

اي است كه قادر به  پيشگيري از صدمات ثانويه به گونه
ارائه مراقبت در قبل و حين بستري در بيمارستان از 

در اين دوره دانشجوي پرستاري در . فرد مبتال باشد
ي مختلف از جمله مركز اورژانس شهر، مراكز ها عرصه

 هالل احمر با بكارگيري دانش وو آموزش درماني، 
 مهارت بر اساس فرايند پرستاري، مراقبت الزم را قبل

وحين بستري به مددجو، خانواده و همراه مددجو ارائه 
  ).8(خواهد داد

ي ها مورد كفايت برنامهمطالعات انجام شده در 
نشانگر  ،و بحران ها فوريتآموزشي مربوط به درس 

يي در ها و كاستي ها است كه كمبود مسألهاين 
ي آموزشي و نحوه اجراي برنامه درسي ريز برنامه

التحصيل از دانشكده به   غوجود دارد و پرستاران فار
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اندازه كافي در زمينه مديريت بحران و حوادث و باليا 
ي آموزشي ها گي الزم را كسب ننموده و روشآماد

موجود جهت ايجاد آمادگي در پرستاران براي عمل در 
با توجه به نتايج تحقيقات و ). 9و4(بالين كافي نيست

براساس تجارب شخصي پژوهشگر به عنوان 
سرپرست اداره آموزش دانشكده و تماس نزديك با 

ي در يها كاستي ،اساتيد و دانشجويان و مشكالت آنان
به همين دليل  .دارد وجودارتباط با اين واحد درسي 

واحد شناسي  پژوهشگر تصميم به بررسي آسيب
 غيرمترقبه،حوادث  و ها فوريتپرستاري در بحران، 
فرآيند آموزش « :پژوهش سؤال گرفته تا در نهايت به

غيرمترقبه و حوادث  ها فوريتدرس پرستاري بحران، 
  .، پاسخ دهد»چگونه است؟

  
  ها روش

 پژوهش حاضر يك مطالعه كيفي به روش تجزيه و
كه  استويكرد قراردادي يا مرسوم ر تحليل محتوا با

 در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي
در (  ميعل هيأتعضو 4شامل  ها نمونه .تهران انجام شد

مدير  ،ي پرستاريها ي مدرس درس فوريتها سمت
دانشجوي سال سوم  2، )گروه و مدير آموزشي

كارشناسي پرستاري دانشجوي سال آخر  5پرستاري، 
گيري  روش نمونه نفر بودند كه با 11و در مجموع 

مند انتخاب و با كسب رضايت به طور جداگانه و  هدف
دقيقه براي هر نفر،  30- 60 بين در مدت زمان متوسط

 شامل موازين اخالقي. مورد مصاحبه قرار گرفتند
از گيري  ن، محرمانه بودن بيانات، حق كنارهگمنام بود
زمان دلخواه، اخذ مجوز از دانشكده، موارد  مطالعه در
معيار ورود به مطالعه، گذراندن و يا در . رعايت شد

ي ها حال گذراندن واحد تئوري و عملي درس فوريت
نظر بودن در اين  و صاحب )دانشجويان( پرستاري

براي . بود ) علمي هيأتمدرسان و اعضاي (درس 
نيمه ساختارمند  و از مصاحبه عميق ها داده آوري جمع

 .تكميلي استفاده شد سؤال 4باز و  سؤالمشتمل بر يك 
چگونگي گذراندن درس  ت مصاحبهسؤاالمحور 
ي تئوري و عملي، ها ي پرستاري در حيطهها فوريت

اين پژوهش با . اتاق پراتيك و در كارآموزي بوده است
ه خود را از گذراندن درس تجرب«اصلي  سؤال
تي سؤاالشروع و با  »ي پرستاري بيان نماييدها فوريت
مواردي از تجربه خود را كه در مواجهه با «: مانند

، »كنيد كننده بود بيان اين درس كمكموقعيت واقعي، 
، »مواردي از تجربه خود در بالين را بيان كنيد«
توان اداره مواردي را كه در مواجهه با موقعيت واقعي «

در مسير . ادامه يافت »موقعيت را نداشتيد بيان كنيد
كه زواياي پنهان  )اكتشافي(ت نردباني سؤاال ،مصاحبه

 :نمايند، مانند تجارب مشاركت كنندگان را كشف مي
و  مطالب درسي را بهتر شما گفتيد كه بعضي از«

چه . تر ياد گرفتيد، لطفا بيشتر توضيح دهيد كاربردي
مطالبي كه بهتر « ،»بهتر ياد گرفتيد و چرا؟ مطالبي را
 »چگونه و با چه روشي به شما تدريس شد؟ ياد گرفتيد

 MP3بر روي دستگاه  ها مصاحبه كليه. مطرح گرديد

player نويس  ضبط و به طور كامل بر روي كاغذ دست
معيار . افزارهاي كامپيوتري تايپ گرديد و به وسيله نرم

هاي مختلف مانند تنوع  استراتژيمقبوليت با بكارگيري 
ي مختلف ها كنندگان از نظر تنوع در رده در مشاركت

تحصيلي، كاري و مديريتي، استفاده از تلفيق در 
 )و موارد ضبط شده ها نوشته دست( ها داده آوري جمع

جهت كنترل . انجام شد ها و مرور و بازنگري مكرر داده
و همكاران كنندگان  عينيت از شيوه بازبيني مشاركت

به  ها داده. ي مكرر استفاده شدها تحقيق و بازنگري
و استقرايي مورد تجزيه  مرسوم يمحتواروش آناليز 

واحد تحليل در اين مطالعه كل . و تحليل قرار گرفتند
 ي پرستاريها مربوط به درس فوريتهاي  مصاحبه

جمالت و  ،ي معنيها به اين ترتيب واحد .بود
از بيانات و متون مصاحبه  يي بود كهها پاراگراف

 واحد«. ي اوليه از آن استخراج گرديدها مشخص و كد
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، استاي  ي مشاهدهها و پروتكل ها كل مصاحبه ،تحليل
تواند به عنوان يك كل  ميبزرگ است كه اي  كه به اندازه

كوچك است كه در اي  در نظر گرفته شود، و به اندازه
براي واحد اي  جريان فرآيند تحليل، به عنوان زمينه

همچنين واحد معني . معني، در ذهن نگاه داشته شود
عبارات و اظهاراتي است كه در  ،از كلماتاي  مجموعه

يا محتوا ارتباط با معني اصلي بوده و به عنوان واحد 
 ).10(»شود ميواحد كد گذاري نيز از آن نام برده 

. انتزاع شد )ها مايه درون( ها تمو سپس طبقات اصلي، 
مصاحبه  يان تجزيه و تحليل، با اضافه شدن هرجر

  .گرديد ميو طبقات اصالح  ها تكرار، و كد
 

  نتايج
مايه يا طبقه  ي نهايي تحقيق از چهار درونها يافته

اصلي، شامل مديريت و هماهنگي، مديريت و 
ي ريز برنامهي آموزش نظري، مديريت و ريز برنامه

ي ها زير طبقهآموزش باليني، و توانمندي دانشجو، با 
ي تعاملي ريز برنامهمتعدد و يك تم اصلي، مديريت و 

 مبتني بر اداره بحران، تشكيل شده است كه به شرح
و طبقات  ها خالصه روند استقرايي انتزاع تم( استزير 

آمده، و در هر طبقه  يكي معني در جدول ها از واحد
براي يك طبقه فرعي مثال آورده شده  فقط اصلي،
  :)است

 
  مديريت و هماهنگي -1

ي آن ها لفهمؤمديريت و هماهنگي از مضاميني است كه 
پرستار و دانشجوي پرستاري و ايفاي  در ارتقاي عملكرد

  :بوده و شامل طبقات زير است مؤثرنقش آنان 
در عملكرد پرستار  وجود قوانين صحيح، :قوانين )الف
. گردد مي موجب افزايش اعتماد به نفس او بوده و مؤثر

جود ضعف قوانين مربوط به عملكرد پرستار در تيم و و
، نداشتن اختيار براي شروع )شرح ظايف(بخش اورژانس 

اقدام در مواقع بحراني از جانب پرستار، ايفاي نقش 
كننده شرايط كار، كنار  پرستار فقط به عنوان تسهيل

كشيدن پرستاران از عرصه عمل، از مسائلي است كه 
در اين مورد . كنندگان مطرح شده است توسط مشاركت

  :گويد مييكي از مربيان 
مهم قوانين حاكم بر اورژانس است يعني من ميگم مشكل «

پرستاري ما اصالً  .فقط در حد دانشجوي پرستاري نيست
پرستاران  ،در بخش اورژانسمثالً  .هم اين مشكل را دارد

فقط كنند  ميوقتي اعالم كد . كنند ميچه كار واقعاً ما 
دوند  ميكنند و  ميكنند كد را اعالم  نهايت كاري كه مي

دنبال وسيله كه در اختيار پزشك بگذارند ولي خودشان 
شوند و يا در محيط خارج از بيمارستان  ميوارد اقدامات ن

كنم اونقدر اعتماد به نفس پيدا  ميفكر . طور هم همين
ه اين مشكل از اينجاست ك. كنند تا وارد عمل شوند مين

قوانين ما يك مقدار دست و پاي پرسنل پرستاري را 
كنند بعد  ميگيم چرا ن مي ،يعني انتظارات ما زياده .بسته
طبيعي است . يمسؤولتو  ،گيم اگر بكني و خطايي بشه مي
 »كشه كنار شه و خودشو مي وارد عرصه نمياصالً كه 

  .)4مربي(
اهميت دادن به مديريت  :مسألهمديريت بحران و حل ) ب

و  تواند ايفاي نقش پرستار بحران، از عواملي است كه مي
چنانچه مدرسي . دانشجوي پرستاري را تسهيل نمايد

  :گويد مي
بيند  مياگر روي مديريت بحران كار بشود پرستار چون «

تواند در اين تيم به  نقش خودش را مي ،كه عضو تيم است
بيند، ولي خوب ما از  ميچون آموزشش را . خوبي ايفا كند
خيلي ضعيف هستيم و يك معضل غيرمترقبه نظر حوادث 
ي ها مديريتي ما حل بشود، نهاد مسألهاگر . كشوري است

مختلف كه در ارتباط هستند بتوانند نقش خود را ايفا كنند، 
   .)1مدرس( »آيند ميپرستاران نيز از عهده بر 

شرايط و موقعيت  آميز اداره موفقيت :گروهي كار) ج
عدم اجراي . اورژانس نياز به هماهنگي و كار گروهي دارد

مواردي بود كه  از كار اورژانس به صورت تيمي در ايران
  :گويد ميدانشجويي . كنندگان به آن اشاره كردند مشاركت

 كار، گويد كار اورژانس و بحران مياستاد در كالس «
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است، درست است ولي از من دانشجو يا پرستار در   ميتي
  .)1دانشجوي (»شود مياستفاده ن مياين كار تي

  
  ي آموزش نظريريز برنامهمديريت و  -2

ــديريت و  ــهم ــز برنام ــي  ري ــي و درس ــب آموزش ي مناس
برنامـه  . براساس نياز دانشجو و جامعـه ضـروري اسـت   

تعـداد نامناسـب   ناكافي درس،  يمحتوازماني نامناسب و 
ي درس از مســــائلي اســــت كــــه توســــط هــــا واحــــد

ــاركت ــت  مشـ ــده اسـ ــوان شـ ــدگان عنـ ــديريت و . كننـ مـ
  :استزير  ي آموزش نظري شامل طبقاتريز برنامه
و كمبــود بعضــي  تكــراري بــودن :درس يمحتــوا) الــف

 تأثيرازمباحث از مواردي است كه بر آمادگي دانشجويان 
 :گويند ميمربيان . دارد

ــت    « ــراري اسـ ــي تكـ ــب درسـ ــي از مطالـ ــثالً . بعضـ مـ
شــود و يــا  مــيي قلــب در بحــث قلــب گفتــه هــا اورژانــس
ي تنفســي در بحــث تــنفس بــه آن پرداختــه  هــا اورژانــس

بايد زمان كمتري را به  ها كنم اين بحث شود كه فكر مي مي
خود اختصـاص بدهـد و برخـورد بـا حـوادث طبيعـي يـا        

ي را بـه خـود   مجروحان جنگي و تروما بايد بحـث مفصـل  
اختصاص بدهد، با توجه به آن كـه اولـين علـت مـرگ در     

جايش در اين واقعاً بعضي از مباحث .. .ايران حوادث است
  .)4مربي ( »درس خالي است

يعني حتي بار اين واحد به . ي درس بايد تغيير كندها آيتم«
بايد  ها بچه. نظر من بايد بيشتر از آني باشد كه االن هست

را داشته اي  آمادگي برخورد با هر واقعه
  .)2مدرس("باشند

نامناسب و ناكافي  :ي درسيريز برنامهبازنگري و ) ب
كم بودن تعداد واحد ي درسي، ها بودن بعضي از آيتم

ي درس براي تربيت پرستار ها درسي، عدم كفايت واحد
 ،ي درسها زياد بودن آيتمترياژ يا پرستار اورژانس، 

با ساير دروس داخلي  ها پوشاني بعضي از آيتم هم
يك . استجراحي از موارد مطرح شده در اين قسمت 

  :گويند دانشجو و مربي دراين زمينه مي

ي اين درس افزايش پيدا كند ها معتقدم بايد ميزان واحد«
ي ها منتها با يك سرفصل جديد براساس نياز

  .)4مربي (»كشور
كنم  ميدو واحد براي اين درس خيلي كم است چون فكر «

بينيم و اون  مينسبت به آن چيزي كه در بيمارستان 
نيازي كه پرستار بتونه در مواقع اورژانسي به صورت 

به . كنه مياون نياز را برآورده ن ،شخصي وارد عمل بشه
  .)6دانشجوي (»كنم بايد بيشتر باشد ميهمين دليل فكر 

كم بودن زمان براي ارائه درس،  :درس بندي زمان) ج
عدم اختصاص زمان كافي براي مباحث مورد نياز كشور 

يك دانشجو . مطرح شده بودمسائل  و هر آيتم درسي، از
  :گويند ميو مربي دراين مقوله 

يي براي احيا هست كه ها پروتكلمثالً  ها بعضي از آيتم«
يعني به ما گفتند كه در درس . درس ندادندكامالً اونو 
CCU خوانيد چون در جلسات آخر بود و زمان كم  مي

اصالً ي عملي هم خيلي كم بود كه ها كالس. آورده بوديم
  .)5دانشجوي (»به دليل كمبود وقت بود

ي اين درس در مقايسه با زمان و وقت ها مطالب و آيتم«
براي تئوري و اختصاص داده شده زياد است يعني وقت 

  .)3مربي(»عملي درس كم است
تواند در ايجاد  شيوه تدريس مناسب مي :شيوه تدريس) د

انگيزه دانشجو و آمادگي او جهت مواجهه با موقعيت 
مناسب نبودن مديريت ارائه . داشته باشد تأثيرواقعي 

درس، عدم تكرار و تمرين مطالب، ارائه درس به شيوه 
ي درسي با ها نامناسب و ناكافي، عدم تمركز بر آيتم

آنها در محيط عمل، عدم انسجام و به توجه به ميزان نياز 
، كمبود ايجاد انگيزه جهت جذب ها پراكنده بودن آموزش

چنانچه دانشجويي . ح شده استموارد مطر دانشجو از
 :گويد مي

. كالس درس درست به ما ياد ندادند كه چكار كنيم در«
استاد كالس رو خوب . مطالب پراكنده بود، تمرين نداشتيم

شد كه  مياگر با يك روشي درس داده . كرد ميمديريت ن
  .)5دانشجوي ( »شد ميافتاد، انگيزمون بيشتر  ميخوب جا 
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  :ي آموزش بالينيريز برنامهمديريت و  -3
ي و مديريت آموزش باليني از عواملي است كه ريز برنامه

در  ها بر كسب تجربه، مهارت الزم و بكارگيري آموخته
گذار است، و شامل تأثيرموقعيت واقعي توسط دانشجو 

  :است زيرطبقات فرعي 
كم  :ي آموزش بالين و كسب مهارتريز برنامه) الف

از جمله مواردي است كه در بودن بخش عملي درس 
همچنين طول . ارتباط با آموزش باليني ذكر شده است

بر كسب  ها ي عملي و كارآموزيها مدت و تعداد كالس
  :گويند ميچنانچه دانشجويان . گذارد مي تأثيرمهارت 

به دليل كمبود اصالً ي عملي هم خيلي كم بود كه ها كالس«
  .)3دانشجوي(»وقت بود

يي را كه بايد به دست ها آن مهارت ها در خيلي از بخش«
نياورديم به خاطر آنكه وقت و طول مدت  ،بياوريم

  .)4دانشجوي( »ها و واحد درس كم بود كارآموزي
واحد درس عملي و ارتباط آن با مباحث تئوري،  ،همچنين

. فاصله زماني بين درس تئوري و عملي نيز مهم است
  :گويند ميدانشجويان 

سي در اين درس ديدم و اين بود كه من يك اشكال اسا«
ماه فاصله  6بين زماني كه ما تئوري خوانديم و كار عملي 

تابستان تعطيل بود  ،كه گذرانديم 6يعني بين ترم  .افتاد
تازه چون . بعد دوباره آمديم براي كارورزي عرصه

ي ها آخرتقريباً بندي شده بوديم واحد كارآموزي ما  گروه
مطالبي را كه  به همين خاطر باعث شد ،تمام شد 7ترم 

  .)6دانشجوي ( »بوديم از ذهنمان برود خوانده
ايم خيلي فرق  مطالبي كه خوانده محيط كارآموزي با«

ولي . شد ميخيلي خوب استفاده  ها يك سري آيتم. داره
چون واحدي را كه گذرانديم . نه ها در مورد شكستگي

ند در صورتي نپرداخته بود ها خيلي به مبحث شكستگي
كه در اورژانس روزي يك يا دو مورد تصادفي داشتيم 

و  واكنش نشان بدهيم توانستيم ميكه ما خوب ن
  .)7دانشجوي( »چكار كنيم باهاش دانستيم مين
هاي اورژانس  بازآموزي پرستاران بخش: بازآموزي) ب

استفاده از . است مؤثردر كسب تجربه دانشجويان 
ي ها بخش تجربه در كم پرستاران جوان طرحي و

ي ها اورژانس، عدم وجود پرستاران با تجربه در بخش
، كمبود اعتماد به نفس پرستاران ها اورژانس بيمارستان

ي اورژانس، از مسائلي است كه ها در مواجهه با موفعيت
  :گويد ميمربي در اين مقوله . مطرح شده است

تجربه و كار  ها پرستاران با ي بيمارستانها اورژانس«
. كشته ندارد تا دانشجويان در كنار آنها با تجربه شوند

توي بيمارستان هم سوپروايزري درستي نداريم كه 
موزي بازآبخواهند بررسي كنند كه تا چه حد نياز به 

  .)3مربي ( »پرسنل وجود داره
مربي با سابقه و با تجربه در انتقال : تسلط مربي) ج

. ي توانايي بيشتري استانشجو دارابه د ها دانسته
  :گويد ميدانشجويي در اين مورد 

كنم اگر كسي باشد كه خودش  مياز نظر مربي احساس «
توي اين كار سابقه كاري و تجربه كاري داره خيلي واقعاً 

خيلي بيشتر از اين كه اطالعات داشته باشه . مهم است
 »تجربه هم در كنارش بايد باشه كه بتونه خوب منتقل كنه

  .)7دانشجو (
قرار گرفتن دانشجو در موقعيت : اضطراب ترس و) د

واقعي عامل كاهش ترس و اضطراب و يادگيري بهتر 
  :گويد ميدانشجويي . است

اگر چند تا مورد واقعي براي دانشجويان پيش بياورند و به «
بسپارند كه همان لحظه انجام بدهند به نظر من توي  ها بچه

و  هش س و اضطراب آنها كم ميتر ،گيرند ميموقعيت قرار 
  .)4دانشجوي(»گيرند ميترسشون ميريزه و بهتر ياد 

تربيت پرستار  :كنندگي پرستار ايفاي نقش هماهنگ) ـه
ايفاي نقش واقعي  اورژانس در سطوح باال عاملي براي

عدم وجود ديدگاه مشخص در ارتباط با . پرستار است
اورژانس و تربيت پرستار اورژانس، لزوم تربيت پرستار 

، )آموزيازب(ي مجزا و كوتاه مدت آموزشي ها ايجاد دوره
كنندگان عنوان  از جمله مواردي است كه توسط مشاركت

  :گويد مييكي از مربيان . شده است
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بايد پرستار ورزيده اورژانس در سطح كارشناسي «
كننده  ارشد تربيت شود كه خودش به صورت هماهنگ

   .)3مربي (»ايفاي نقش نمايد
 عي عاملققرار گرفتن در موقعيت وا :محيط واقعي) و

واقعي نبودن موقعيت . يادگيري و عملكرد بهتر است
ي آموخته شده، جا نيفتادن ها پراتيك، عدم تكرار مهارت

از موارد  مطالب در پراتيك، زياد بودن تعداد دانشجويان،
  :گويد ميچنانچه دانشجويي . مطرح شده است

دادن و يا بانداژ كردن را به و يا ماساژ  CPR اگر«
يا موقع امتحانات به صورت آسكي يا  caseصورت 

patient simulation  ارائه بشه، چون تو موقعيت قرار
تونم  ميمن به عنوان دانشجوي پرستاري مثالً  ،گيريم مي

دم بهتر عمل كنم و بهتر  ي پرستاري كه ميها با تشخيص
  .)6دانشجوي (»ياد بگيرم

امكانات محيط آموزش عملي  :و تجهيزاتامكانات ) ز
عدم وجود تجهيزات . شود باعث يادگيري خوب مطالب مي

و وسايل پيشرفته، مناسب و كافي، موردي است كه از 
دانشجويي . كنندگان مطرح شده است جانب مشاركت

  :گويد مي
خصوص آموزش عملي از ه امكانات محيط آموزشي ب«

در . وجه كافي نيست به هيچاصالً نظر تجهيزات فيزيكي 
  .)7دانشجو ( »پراتيك خيلي خوب براي ما جا نيافتاد

  
  :توانمندي دانشجو -4

  :استزير  توانمندي دانشجو شامل طبقات فرعي
ي درسي از ها عدم تناسب آيتم :آمادگي و مهارت) الف

. شود عواملي است كه مانع از آمادگي دانشجويان مي
 :گويد ميمربي در اين مورد 

بايد آمادگي  ها بچه. ي درس بايد تغيير كندها آيتم«
اصالً كه  را داشته باشند، در حالياي  برخورد با هر واقعه

  .)3مربي ( »ديده نشده

عدم استفاده از دانش آموخته شده نيز  :ارتقا دانش )ب
. شود ميمانع از آمادگي دانشجو و عملكرد به موقع او 

 :گويد ميمربي در اين مورد 

توانند در يك تيم مراقبت بهداشتي  ميالتحصيالن ن فارغ«
يشان را ها توانند تجربه ميمفيد باشند و آنهايي هم كه 

گيرند و نه دانشي كه به صورت آكادميك در  ميبكار 
  .)3مربي (»اند دانشكده ياد گرفته

حمايت پرسنل و مربي از دانشجو به : حمايت و ارتباط) ج
از عوامل مهم در  اريي اضطرها هنگام عمل در موقعيت
  :گويد ميدر اين مورد يك مربي . يادگيري دانشجو است

جلو دست و : گويند ميپرسنل پرستاري به دانشجويان «
شود  مياين قضيه باعث . نرويد جلو ،گيريد ميپاي ما را 

سوادش   ميبروند، وگرنه از نظر عل ركه دانشجويان كنا
فقط بايد . اش را دارند را دارند و از نظر عملي هم توانايي

حمايت بشوند تا بيشتر تمرين كنند و بهتر ياد 
  .)4مربي(»بگيرند

  
ي تعاملي مبتني بر ريز برنامهمديريت و  :تم اصلي

  :اداره بحران
اين تم از چهار طبقه اصلي و زير طبقات آنها انتزاع 

نظري و ( بين آموزش پرستاري مؤثرگرديده كه تعامل 
كالن كشوري را جهت توانمندي ، و مديريت )باليني

نقشه ( نمايد مياداره بحران، خاطرنشان  دانشجو و نهايتاً
  :گويد مياين زمينه يكي از مدرسين  در). مفهومي

اگر روي مديريت بحران كار بشود و پرستار خوب «
اگر . تونه داشته باشه ميخوبي  آموزش ببينه، عملكرد

تلف كه در ي مخها مديريتي ما حل بشود، نهاد مسأله
توانند نقش خود را ايفا كنند، پرستاران  ارتباط هستند مي

  .)2مدرس(»آيند مينيز از عهده بر 
نشان  1ارتباط مفهومي نتايج به دست آمده، در شكل 

  .داده شده است
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             7 / 15

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1090-fa.html


 ها و حوادث غير مترقبه  آموزش درس بحران، فوريت  نيا و همكاران فاطمه جاللي
 

 261/      )3(11؛ 1390مهر /آموزش در علوم پزشكي مجله ايراني 

  ي معنيها ، طبقات از واحدها خالصه روند استقرايي انتزاع تم :1جدول 
طبقات  تم اصلي

  اصلي
 :واحدهاي فشرده شده طبقات فرعي

  مثال
  :ي معنيهاواحد

  مثال
مديريت

ي ريز برنامهو
تعاملي مبتني 

بر اداره 
  بحران

مديريت و 
  هماهنگي

 قوانين-
حل  مديريت بحران و - 

  مسأله
  كار گروهي - 

قوانينحاكميت-
اورژانس بر اعتماد به 

نفس پرستاران در 
  عمل

 ،در بخش اورژانسمثالً . مهم قوانين حاكم بر اورژانس است«
كنند  كنند پرستاران فقط نهايت كاري كه مي ميوقتي اعالم كد 

دوند دنبال وسيله كه در اختيار  ميكنند و  ميكد را اعالم 
شوند و يا در  ميپزشك بگذارند ولي خودشان وارد اقدامات ن

كنم اونقدر  ميفكر . طور محيط خارج از بيمارستان هم همين
اين مشكل از . كنند تا وارد عمل شوند مياعتماد به نفس پيدا ن

اينجاست كه قوانين ما يك مقدار دست و پاي پرسنل 
گيم چرا  مي ،يعني انتظارات ما زياده .پرستاري را بسته

. يمسؤولتو  ،خطايي بشهكنند بعد ميگيم اگر بكني و  مين
كشه  شه و خودشو مي وارد عرصه نمياصالً طبيعي است كه 

  .)4مربي(»كنار
مديريت و 

ي ريز برنامه
  آموزش 
  نظري

 درسيمحتوا-
بازنگري و - 

  ي درسيريز برنامه
  زمان بندي درس - 
  :شيوه تدريس - 

وتكراري بودن-
كمبود بعضي از 

  مطالب 

برخورد با . بعضي از مطالب با ساير دروس تكراري است«
حوادث طبيعي، مجروحان جنگي و تروما بايد بحث مفصلي را 

جايش در اين واقعاً به خود اختصاص بده، بعضي از مباحث 
ي درس بايد تغيير ها آيتم .)4مربي (درس خالي است 

  .)3مربي(كند
مديريت و 

ي ريز برنامه
  آموزش 
  باليني

ي آموزشريزبرنامه-
  و كسب مهارت بالين

  بازآموزي - 
  تسلط مربي - 
 ترس واضطراب - 

 ايفاي نقش هماهنگ - 
  كنندگي پرستار

  محيط واقعي - 
  امكانات و تجهيزات - 

كسب مهارت ناكافي-
به دليل كمبود 

كم  ،ي عمليها كالس
بودن وقت و طول 

 ،ها مدت كارآموزي
و پرستار  واحد درس
  با تجربه

  

به دليل كمبود اصالً ي عملي هم خيلي كم بود كه هاكالس
  ).3دانشجوي( »وقت بود

يي را كه بايد به دست ها آن مهارت ها در خيلي از بخش«
نياورديم به خاطر آنكه وقت و طول مدت  ،بياوريم

  .)4دانشجوي(» ها و واحد درس كم بود كارآموزي
كشته ي بيمارستانها پرستاران باتجربه و كار ها اورژانس«

اغلب . ندارد تا دانشجويان در كنار آنها با تجربه شوند
پرستاران جوان و طرحي وكم تجربه در بخش اورژانس 

  .)3مربي(»مشغول به كار هستند
توانمندي 
  دانشجو

 مهارتآمادگي و-
  ارتقاء دانش - 
همكاري  حمايت و - 

  پرسنل
  ارتباط - 

يهاعدم تناسب آيتم-
درسي مانع از آمادگي 

دانشجويان براي 
 اي برخورد با هر واقعه

  .شود مي
عملكرد تجربي  - 

جايگزين عملكرد مبتني 
  بر دانش آكادميك

بايد آمادگي برخورد با  ها بچه. ي درس بايد تغيير كندهاآيتم«
 »ديده نشدهاصالً را داشته باشند، در حاليكه اي  هر واقعه

  .)3مربي (
توانند در يك تيم مراقبت بهداشتي مفيد  ميفارغ التحصيالن ن «

يشان را بكار ها توانند تجربه ميباشند و آنهايي هم كه 
گيرند و نه دانشي كه به صورت آكادميك در دانشكده ياد  مي

  )3مربي ( »اند گرفته
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  ها و حوادث غير مترقبه نتايج استخراج شده از تحقيق در مورد اموزش درس پرستاري در بحران، فوريت )concept map( نقشه مفهومي :1شكل 

 ريزي تعاملي مبتني بر اداره بحران و برنامه مديريت

ي ريز برنامهمديريت و 
 نظري آموزش

ي ريز برنامه مديريت و
 آموزش باليني

مديريت و
 هماهنگي

  و كسب مهارت ي آموزش بالينيريز برنامه -
  بازآموزي -
  تسلط مربي -
  ترس و اضطراب -
  ايفاي نقش هماهنگ كنندگي پرستار -
  محيط واقعي -
 امكانات و تجهيزات -

 تدريس مربي
 )تئوري و عملي( 

كارآموزي در 
 محيط بالين

  )پرستار بالين آينده( دانشجوتوانمندي 
 آمادگي
  )تئوري(دانش 

  )عمل(مهارت 
   حمايت و همكاري

 ارتباط

  محتواي درس -
  ي درسيريز برنامهبازنگري و  -
  زمان بندي درس -
 شيوه تدريس -

  قوانين -
  مسألهمديريت بحران و حل  -
  كارگروهي -
 ارتباط تعاملي-
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  بحث
مطالعه حاضر با هدف بررسي فرآيند آموزش درس 

انجام غيرمترقبه ، بحران و حوادث ها پرستاري فوريت
و  نظر به اهميت نقش آموزش در مديريت، كنترل. شد

اجراي اقدامات مقتضي در شرايط اورژانس و بحران، 
ي استخراج شده، جهت ها شناسايي نقش هر يك از تم

  .بهبود فرآيند آموزش، حائز اهميت است
تم مديريت و هماهنگي، در مديريت كالن پرستاري جاي 

ي ها و آيين نامه ها زيرا بسياري از قوانين، برنامه. دارد
تدوين . گردد مي يت اعالمآموزشي از جانب اين مدير

قوانيني در مورد مديريت بحران، چگونگي انجام كار 
هاي مربوط  تيمي، نحوه ارتباط كادر پرستاري با سازمان

جمله مواردي است كه بايد  بحران، از مسألهبه حل 
به عنوان مثال تعيين . توسط اين مديريت تعيين گردد

شتي از نظر جايگاه پرستاري در سيستم ارائه خدمات بهدا
مواردي است كه  جمله پاسخگويي در موارد اورژانس از

در سيستم مديريت پرستاري لحاظ نشده، بنابراين ايفاي 
. نقش پرستار در مديريت بحران و كار گروهي مبهم است

پرستار يكي « :گويند مياين مطلب  تأييدپارسا و قنبري در 
ث از اعضاي سيستم خدمات بهداشتي در باليا و حواد

ي مختلف ها تواند به ارائه مهارت مياست، در صورتي 
جهت مقابله با باليا بپردازد كه تحت پوشش سيستم ارائه 
. خدمات بهداشتي به مراقبت از مصيبت ديدگان بپردازد

بنابراين بايد به ساختاربندي اين سيستم و تعيين جايگاه 
آن در هرم ارائه خدمات بهداشتي در كشور 

مچنين از جمله اقداماتي كه در حيطه ه). 11(»پرداخت
اختيار حوزه مديريت پرستاري است، ايجاد و گسترش 

ي آموزشي و اختصاصي براي پرستاران در اين ها دوره
 اگر بخواهيم« :گويند ميوينر و همكاران . درس است

ي اصلي و آمادگي براي رويارويي ها كاركنان شايستگي
ن پرستاري بايد با حوادث و باليا پيدا كنند، متخصصي

هاي خالقانه براي توليد محتوي آموزشي و  راه
و مقرون به صرفه و كارآمد پيدا  مؤثري ارائه ها سيستم

اهميت نقش پرستاران در  وينما ضمن تشريح. )4(»كنند
كند  مي آمادگي براي مقابله با بالياي طبيعي، خاطر نشان

هاي  دوره داراي آمريكادر كه چندين دانشكده پرستاري 
هاي اختصاصي براي آموزش  كارشناسي ارشد و برنامه

پرستاران جهت پاسخگويي در موارد اورژانس و بالياي 
همچنين در پژوهشي با هدف  ).5(طبيعي و حوادث هستند 

بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان پرستاري در مورد 
ي آموزشي ها ترياژ، نتيجه نشان داد كه گسترش دوره

هي در اين زمينه براي دانشجويان جهت كسب آگا
يي ها در حال حاضر كشور). 12(پرستاري مفيد بوده است
 و انگلستان، ايرلند، ،آمريكا مانند استراليا، كانادا،

ي تخصصي اورژانس، ها سنگاپور، داراي دوره
ي پرستاري تروما و اورژانس در مقطع ها مراقبت

تربيت  ي كوتاه مدت برايها كارشناسي ارشد و يا دوره
ي كوتاه مدت از دو ها دوره. پرستاران اورژانس هستند

، دو ترم تا چند هفته )انگليس(، يك ساله )استراليا(ساله 
. ي نامبرده متغير استها ي مختلف كشورها در دانشگاه

مباحث ارائه شده نيز بر اساس طول مدت دوره و كشور 
 يمحتوابه عنوان مثال در كشور انگليس، . استمتفاوت 

درسي دوره يك ساله پرستاري اورژانس و تروما، پس 
از كارشناسي پرستاري، شامل تحقيق در پرستاري، 

ي ها در پرستاري تروما، رويكرد  ميمفاهيم عمو
سيستماتيك در پرستاري تروما و بيماران خاص با سه 
 هفته كارآموزي در بخش اورژانس و يك هفته مراقبت

با دو هفته برنامه در سنگاپور . استپيش بيمارستاني
پرستاري باليني در حوادث و پرستاري اورژانس به 

. شود ميالتحصيالن، ديپلم پرستاري اورژانس اعطا  فارغ
در آمريكا مدرك كارشناسي ارشد براي دوره مراقبت 

   ).13(داردپرستاري بحران، اورژانس و تروما وجود 
ي آموزش نظري و ريز برنامهدو تم ديگر، مديريت و 

متقابل  تأثيريي با ها مؤلفهيني هستند كه داراي بال
متوجه محصول نهايي فرآيند  تأثيربرآيند اين . باشند مي

است كه انتظار  آموزش، يعني دانشجويان و پرستاراني
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رود در زمينه دانش نظري، عملي و شناختي داراي  مي
ي ها مهارت و تخصص بوده و قادر به استفاده از آموخته

ي آموزشي در ريز برنامه .حيطه باشند خود در اين سه
ي موجود در آموزش نظري و ها مؤلفهدانشگاه بايد كليه 

دانشجويان و نياز  ي آموزشيها نياز باليني را در راستاي
ي اين مطالعه نشان ها يافته .جامعه تحت كنترل درآورد

اي  بندي شده در اين درس به گونه داد كه برنامه زمان
ي ها مهارت نياز كسب نظر تمرين ونيست كه بتواند از 

 ،درس مناسب نبوده يمحتوا همچنين .نمايد تأمين آنان را
درسي تكرار و در بعضي، همپوشاني  بعضي عناوين در

جراحي وجود دارد كه به نوبه  –با ساير دروس داخلي 
انگيزگي دانشجويان و اساتيد و در  خود موجب ايجاد بي

 از عناوين درسيبعضي مواقع ناديده گرفتن برخي 
ي ها براي تدريس موفق بايد از روشهمچنين . شود مي

، تقويت مسألهسازي، روش حل  نوين تدريس مانند شبيه
ي ويديويي ها تفكر انتقادي، آموزش با استفاده از فيلم

استاندارد و تمرين و تكرار جهت كسب مهارت در انجام 
ي نوين ها استفاده از روش«. استفاده شود ها پروسيجر

هايي  جهت فراگيري آموزش مسألهآموزشي از جمله حل 
بايستي به صورت عملي و كاربردي به ارائه خدمت  كه

و باعث افزايش سطح آگاهي و  است مؤثربپردازد 
توانند مهارت  ميو به راحتي شود  ميفراگيران گيري  ياد

يي ها همچنين شيوه). 14(»خود را به مرحله اجرا در آورند
و تمرين در اتاق  د براي تدريس در كالس درسكه استا

تواند در مهارت اندوزي و  مي ،نمايد ميپراتيك انبخاب 
زيادي  تأثيركسب اعتماد به نفس و انگيزه در دانشجويان 

استمپين و همكارش در تحقيق خود با هدف « .داشته باشد
مندي دانشجويان و مربيان دركاربرد  تعيين سطح رضايت

 ، )ACLS(مهارتهاي پيشرفته احيا وزش ويديو براي آم
كه از نظر مربيان و دانشجويان اين روش  كنند ميبيان 

 تر آموزشي مفيد و اثر بخش و براي دانشجويان جذاب
در  سازي از شبيه همچنين استفاده ).15(»بوده است

ي باليني به ويژه آموزش ها موقعيت و پرستاري آموزش

موارد اورژانس و احياي قلبي و تنفسي به عنوان يك 
  ).17و16(قرار گرفته است تأييدمورد  مؤثرروش آموزش 
ي آموزش باليني نيز بر كسب ريز برنامهتم مديريت و 

ي ريز برنامهعواملي مانند  تأثيرمهارت دانشجويان، تحت 
ت و تجهيزات مناسب آموزشي، تسلط مربي، محيط، امكانا

آموزش و كارآموزي باليني از مسائل «. دارد تأكيد
اساسي در جهت كسب مهارت باليني و شايستگي در امر 

كند تا  ميهايي را فراهم  مراقبت از بيمار بوده و فرصت
ي ها مهارت تئوري و ،دانشجويان در يك محيط واقعي

و به كنند عملي فرا گرفته شده در كالس درس را تمرين 
در اين مطالعه، كم بودن زمان اختصاص ). 18(»ببرند كار

يافته به بخش عملي درس، عدم تكرار و تمرين كافي، 
و مصنوعي بودن محيط  ،كامل نبودن امكانات و تجهيزات

دانشجويان گيري  در ياد تاثيرگذاراتاق پراتيك از عواملي 
فراهم نمودن محيط واقعي و امكانات و . بوده است

براي يادگيري دانشجو از اقداماتي است كه تجهيزات كافي 
ي ها رهبري، و مهارت ،يادگيري بيشتر، قدرت تفكر

هودلي در طي مطالعه خود در . دهد ميارتباطي را ارتقا 
سازي با صحت و درجه باالي مطابقت با  زمينه اثر شبيه

به اين نتيجه رسيده  ،ي واقعي بر روي يادگيريها موقعيت
امني را براي پرستاران جهت  است كه اين روش محيط

شدن به وجود اي  ي رهبري تا سطح حرفهها تمرين مهارت
اعتماد به  آورده، باعث ارتقا ويژگي خود هدايتي، افزايش

). 19(گردد مي ها نفس، ايجاد شايستگي و كاهش هزينه
وجود بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر، عالوه بر اين 

همچنين پرسنل يك مربي كارآزموده و با تجربه، 
پرستاري با تجربه كه به عنوان عضوي از تيم ايفاي نقش 

دانشجويان الگو  به خصوصكنند و بتوانند براي ديگران 
ي ابتكاري از سوي مربي جهت ها باشند، اجراي برنامه
توانند در ايجاد انگيزه براي ياد  مي آموزش بهتر، همه
همكارانش در چوبون و . .باشند مؤثرگيري در دانشجو 

آموزش دانشجويان با روشي  تحقيق خود كه مربوط به
متفاوت در بخش اورژانس بود، نشان داد كه دانشجويان 
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ي ها رضايت و يادگيري بيشتري داشته، نسبت به بخش
ي اساسي ها احساس راحتي بيشتري كرده و مهارت ديگر

و كرده را تحت نظارت نزديك و استرس كمتر تمرين 
  ).20( اند انجام داده

توانمندي دانشجو  ،ي استخراج شدهها يكي ديگر از تم
ي كارآموزي تحت ها بنا بر نتايج اين مطالعه، محيط. است
طبقات فرعي آمادگي، مهارت، ارتقا دانش، حمايت و  تأثير

نه تنها  ها اين محيط. همكاري پرسنل و ارتباط قرار دارند
بلكه بايد از  بايد از نظر امكانات و تجهيزات كامل باشند

نظر ارتباطات نيز خصوصيات يك بخش اورژانس شامل 
كار كردن، ارتباط و احترام متقابل بين   ميكارگروهي و تي

 ،ي بهداشتي، داشتن اعتماد به نفسها تيم مراقبت اعضاي
 .مهارت و دانش را نيز دارا باشند

 همكاري، ويليامز و همكاران عقيده دارند كار تيمي،
ي ها تيم مراقبت احترام متقابل بين اعضاي و ارتباط،

مراقبت يكپارچه از بيمار و بهترين  بهداشتي منجر به
همچنين دانشجوي پرستاري . شود ميبراي او  ها پيامد

يكپارچه از  و مراقبتاي  ايفاي نقش و همكاري بين رشته
 بيمار را بهتر درك نموده و براي كار آينده خود آمادگي

ي و مديريت و قوانين ريز برنامه ذال). 18(خواهد داشت
ها  ي باليني بايد در جهت تقويت اين نقشها حاكم بر محيط

 و درك دانشجوي پرستاري به عنوان عضوي از اين تيم
  .باشد

بر اساس تم اصلي اين مطالعه و با توجه به نياز جامعه 
و افزايش روز  ،به خدمات پيش بيمارستاني و بيمارستاني
ي ريز برنامهاي،  افزون حوادث طبيعي و تصادفات جاده

هاي آموزشي پرستاري و پزشكي و  صحيح براي گروه
راه حل  .گردد ميها شديدا احساس  حل مشكالت و چالش
ي تعاملي ريز برنامهها، مديريت و  اين مشكالت و چالش

د فرآين بين آموزش و بالين، بازنگري و اعمال تغييرات در
، بحران و حوادث ها آموزش درس پرستاري فوريت

، و ايجاد محيط آموزشي مناسب براي غيرمترقبه
اعمال اين تغييرات بايد در تعامل با . دانشجويان است

. ي اداره بحران در سطح كشور باشدريز برنامهمديريت و 
داشتن يك برنامه استراتژيك در اين زمينه ضروري «لذا 

يي در كاركنان ايجاد شايستگي ها هاست زيرا چنين برنام
انجام اين امر مستلزم ). 22و21(»و آمادگي خواهند كرد

ي ها داشتن اطالعات مفيد است كه از ارزشيابي و داده
سيستم  هرچند .آيند حاصل از تحقيق به دست مي

 رويكرد و نگرشي بهداشتي بايد داراي يها مراقبت
رسد ارتباط بين اجزاي اين  مي سيستمي باشد، ولي بنظر

سيستم كه از طريق انجام ارزشيابي، تحقيقات، نظارت، 
ارائه بازخورد از شرايط و فرآيند آموزش و عملكرد 

بنابراين ضمن ارائه پيشنهاد . گردد ضعيف است ميفراهم 
در مورد انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه از سوي 

گردد  ميشان اندكاران و محققين آموزشي، خاطر ن دست
كه مشكل اساسي وجود حلقه گمشده يا حلقه ارتباطي 

بين دانشگاه و نهادهاي مديريتي و سيستم  مؤثر
اگر تحقيقات در اين زمينه با . بازخوردي بين اين دو است

بدون  ،مندي بيشتري انجام شود وسعت و دقت و هدف
فرآيند آموزش درس  يشك نتايج حاصل نه تنها در ارتقا

 است، بلكه مؤثر غيرمترقبه،و حوادث  ها وريتفبحران، 
داد، فرآيند و برون داد سيستم  در درون دتوان مي

. را تسهيل كندآموزشي و مديريتي، بازنگري و تغيير 
ين وظايف مديران و از بهترين تر مهمارزشيابي عملكرد از 

ي مديريت جهت بهبود كيفيت عملكرد پرسنل ها ابزار
 يمطلوب در جهت ارتقا تأثيرتواند  مي شود و مي محسوب

دنبال آن بهداشت و سالمت ه پرستاري و بسطح خدمات 
  گويد از نظر محمدزاده مي). 23(»جامعه داشته باشد

 و نگرش  و صالحيت  آزمون دانش، مهارت رمنها
هاي اصلي ارزيابي  روشاز  آموختگان و دانش دانشجويان

نوان ارزش كه امروزه به ع) 24(است كيفيت دانشگاهي
افزوده جهت اصالح و ايجاد تغييرات سيستم آموزشي بر 

تواند  ميلذا نتايج اين تحقيق . شود مي آن تاكيد بسياري
ان درسي رشته ريز برنامهن و مسؤوالبراي مديران، 

ن نهادهاي مرتبط مسؤوالپرستاري و همچنين مديران و 
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 .يد باشدبا اداره بحران مف

  
  گيري نتيجه

مندي از توانمندي و مهارت پرستاران در  جهت بهره
ي اورژانس و اداره بحران، به مديريت و ها موقعيت
ي مناسب آموزشي، تغيير و بازنگري در برنامه ريز برنامه

، غيرمترقبه، بحران و حوادث ها درسي پرستاري فوريت
تعامل مديريت و  اين امر به واسطه. نيازمنديم

در سطح كالن، نه تنها  اه ي بحران با دانشگاهريز برنامه
 مؤثرتواند در ارتقاي عملكرد و ايفاي نقش پرستار  مي

ها،  واقع گردد، بلكه همكاري و هماهنگي اقدامات سازمان
اندركار در اداره بحران، در  ي دستها ها و نهاد گروه

  .سطح كشور را به دنبال خواهد داشت
  

  قدرداني
دانشكده  دانند از رياست مي نويسندگان بر خود الزم

پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، تمامي 
مشاركت و  اساتيد و دانشجوياني كه در اين پژوهش

  .تشكر و قدرداني نمايند ند، صميمانه همكاري 
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Pathology of Training The Course on Emergency, and Crisis 
Management in Nursing Curriculum: a Qualitative Study 

 
Fatemeh Jalalinia1, Fatemeh Alhani2 

 
Abstract 
 
Introduction: There is a need for revising our nursing educational curriculum regarding emergencies and 
crisis management. This study aimed to explore students and instructors' experiences and perspectives about 
emergency and crisis management in nursing. 
Methods: In this qualitative study by using a content analysis approach four faculty members,and seven 
senior and junior undergraduate nursing students were selected through purposeful sampling method. Semi-
structured interviews were held to gather data. All interviews were transcribed andanalysed manually. 
Results: The analysis of the transcripts showed four main themes including management and coordination, 
management and planning of theoretical instruction, management and planning of clinical instruction, 
students' knowlegeability. One final theme as management Was recognised. 
Conclusion: The compromising factors in the process of emergency nursing education are related to 
ineffective management and lack of continuous evaluation of the final product of the process. Evaluating the 
educational process and conducting studies in order to employ their results in practice will be precious in 
empowering students and promoting their capabilities. 
 
Key word: Education, Crisis and emergency Nursing, Qualitative Study, Content analysis, Students 
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