
mui. ac. ir http://ijme.  / 465/  )51( 16: 1395مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

   علمي نامه 
  

دانشكده دندان  يها كينيشاغل در كل يكاركنان پرستار يآموزش يازهاين
  رازيش يپزشك

  
  يريخوش خواهش، باربد ضم مي، مر*انيافتخار درضايحم

  
  467تا  465 ):51(16؛ 1395مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ 

  
مقدمه  

عدم . دارند ازين يها آموزش دارند و به چه آموزش ازبهين يكند كه چه پرستاران مي معلوم قاًيدق يآموزش نيازسنجي
 تيفيآمدن ك نييموجب پا ديمربوطه مطابق اصول جد يها نقش يفايو ا يپرستار يها پرستاران در انجام مراقبت ييتوانا

ستاران شغل پر ليو تحل يبه بررس كوميكشور كره با روش د رد 2008 سال اي كه در مطالعه. گردد مي يخدمات پرستار
به عنوان  يپرستاراي  حرفه يها مشخص شد، كه مراقبت يفرع فيتكل 86و  يفرع ةفيوظ 23 ،ياصل ي هفيوظ 5پرداخت

آموزشي  هايبا بررسي نياز 2009در سال  گريمطالعه د. )1(اول قرار گرفت تيدر اولو ياصلي  هفيوظ نيتر مهم
يوزلند، يك مجموعه از نيازهاي آموزشي تهيه نمودند، بعضي پرستاران شاغل در واحدهاي مراقبت حاد بيمارستاني در ن

موارد اورژانسي، مداخالت فوري، فارماكولوژي و نحوه پرستاري بيماران به شدت  تر بيشاز اين موارد شامل شناخت 
و  زرايش يكاركنان پرستاري در دانشكده دندانپزشك ينيازهاي آموزش عيينت پژوهش نيهدف محقق در ا. )2بدحال بود(

  . است پرستاران يبر نيازهاي آموزش يمبتن ،يواقع يها منظور تدوين برنامهه بر آن ب مؤثرعوامل  نييتع
  

  ها روش
 هيكلشامل  مورد مطالعه تيجمعاست.  يو از نظر هدف كاربرد يمقطع - يفيپژوهش حاضر از نظر روش توص

بر اساس  1395در سال  رازيش يشكده دندانپزشكدان يو ادار يآموزش - يمختلف درمان يها پرستاران شاغل در بخش
بود كه به روش  )،نفر 100(داشتند تيعالف صبح و عصر يدو نوبت كار كه در يو دفتر پرستار ينيآمار واحد كارگز

 اريبساي ( نهيگز 5ت سؤاالساخته به شكل  پرسشنامه محقق ها ابزار گردآوري داده. سرشماري وارد مطالعه شدند
از روايي محتوا پرسشنامه  رواييبررسي  به منظور. ديگرد يبندازيخوب) امت اريخوب و بس ،توسطم ف،يضع ف،يضع

براي بررسي پايايي . شد استفاده ون زمينه نظرخواهي يدر ا يدانشكده پرستار يعلم تأيه ينفر از اعضا 10حداقل از 
 جامعه پژوهش نفر از پرستاران 10 ي كه پرسشنامه توسطبه طورد،يپرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده گرد

ييد أمورد ت0/ 7تر از  بيشت با ضريب همبستگي سؤاال( تكميل نموده و نتايج از نظر همبستگي بررسي و محاسبه شد
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در بخش دوم . بود ها مشخصات دموگرافيك نمونه يحاو بخش اول بود.قسمت  3پرسشنامه حاوي. )قرار گرفت
 يپرسشنامه به برگزار يانيقسمت پا. بود مختلف يها ش پرستاران شاغل در حوزهنيازهاي آموز مربوط بهپرسشنامه 

 ازيبرطرف شدن ن يدرخواست ليو دال شتمدون اشاره دا ريصورت مدون و غه در دانشكده ب ياجبار يها آموزش
 ؤالس 75پرسشنامه در مجموع شامل  ،شد مي يبررس يآموزش ازيبرآورده شدن ن يها فرد شاغل و روش يآموزش

اهداف طرح و  حيو تشر كنندگان آگاهانه از شركت تيو پس از كسب رضا يصورت حضوره پرسشنامه ب. بود
و  هيجهت تجز. شد يآور در حضور محقق جمع ليقرار گرفت و پس از تكم كنندگان شركت ارياختاطالعات در  يمحرمانگ

و  نيانگيم( يفيتوص آمار يها و آزمون SPSS-17 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA)افزار  از نرم ها داده ليتحل
  .استفاده شد )يو نسب يو درصد فراوان اريانحراف مع

  
  نتايج
. )بود %100يده پاسخ زانيم( قرارگرفت ليمورد تحل نمودند و ليتكم كاملپرسشنامه را نفر پرستار) 100(افراد يتمام
و  سانسيل مدرك %65 ،سانسيمدرك فوق ل يرح دارامخاطبان در ط% 15 .نفر مرد بودند2زن و كنندگان نفراز شركت98
 ليتحص يبا پرستار رمرتبطيغ يها دررشته %30و يشاغل دررشته پرستار كاركنان %70.بودند پلميمدرك فوق د %20

  ند. داشت يقرارداد اي ياستخدامي  هرابط رازيش يدانشكده دندانپزشك كل پرستاران مورد مطالعه در. بودند  كرده
 يها مهارت و يمراقبت پرستار يمربوط به استانداردها ماريمراقبت از ب طهيدرح پرستاران يآموزش ازين نيتر مهم
 و يبهداشت عموم تيريمد و %55 يخدمات پرستار تيريقسمت مد مربوط به تيريآموزش مد طهيدر ح و %55 يريگ رگ

 بود و %70 نترنتيا ربوط به نحوه استفاده ازم ازين نيتر شيب فناوري اطالعات طهيح در. بود % 50 يارتباط يها مهارت
قسمت آموزش  در نيهمچن. بوده است %71 قاتيبه نحوه گزارش تحق مربوط ازين نيتر شيب يپرستار قاتيقسمت تحق در

 % 80حدود اند.  جواب نداده سؤال نيبد بود و اكثر افراد %15 شرفتهيپ يسيانتخاب شده زبان انگل نهيتنها گز يسيزبان انگل
 انياطالعات خود ب شيو افزا يشخص تيرا كسب رضا يآموزش ازيبرطرف كردن ن يخود برا زهيانگ پرستاران علت و

 يازهايبرآورده كردن ن يراروش ب نيبهتر را ياختصاص يها كالس از كاركنان شركت در يمياز ن شيب نيهمچنند. كرد
  ند. خود دانست يآموزش

مانند  ماريب اتيپرستاران به امكانات الزم در مواقع بحران و اورژانس ح يسمربوط به دستر طهيدرحنتايج نشان داد 
را  درصد آن30و ندكرد يابيارز فيارضعيوبس فيدرصد افراد آنرا ضع 68 ،يتنفس كننده كمك يبه ابزارها يدسترس

را خوب  يسترسد نيدرصد  افراد ا 19فقط  يقلب ياياح يبرا يضرور يبه داروها يدر قسمت دسترسند. متوسط دانست
مثل  ييبه ابزارها يقسمت دسترس درند. كرد يابيارز فيضع اريبس و فيضع ها پاسخ يدرصد  متوسط و باق12 ،دانسته

مربوط  طهيح در نيهمچنند. دانست فيضع اريبس و فيآنرا ضع هب يكل افراد دسترس )يقلب يكيشوك الكتر( برالتوريدف
افراد آن را  بقيه و فيخود را ضع يياز توانا تيرضا زانيدرصد افراد م90يوير يقلب يايپرستار در اح ييبه توانا

 فيضع اريبس و فيرا ضع خود ييتوانا زانيدرصد  افراد م65 يريرگ گ ييقسمت مربوط به توانا درند. متوسط دانست
 فيضع اريبس و فيرا ضع درصد  آن 90برالتوريودف يمهارت استفاده از ابزار كمك تنفس و ييقسمت توانا درند. دانست
  ند. كرد يابيارز فيضع اريبس و فيضع را مهارت خود زانيدرصد م95 برالتوريدر قسمت مهارت استفاده از دف .نددانست

  
  بحث
 و مارياز ب يريگ رگ يها مهارتشامل  پرستاران يتخصص يآموزش ازين نيتر مهم كه ديمشخص گرد يبررس نيدر ا
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در موارد  برالتوريدف و يكمك تنفس يمهارت استفاده از ابزارها و ييتوانا و يوير يقلب يايمربوط به اح يها ييتوانا
 -  يمراقبت پرستار ياستانداردها هم عبارت از ياز آموزش عمومين نيتر مهماست. ماريب اتيحي  هكننددياورژانس تهد

 نيت برطرف كردن اكه جه ديگزارش گرد يخدمات پرستار تيريمد و يارتباط يها مهارت-يبهداشت عموم تيريمد
 شيسبب افزا تواند يكه م درس مي نظره ب يضرور يامر يمدون عمل يموزشآ يها لزوم استفاده از برنامه ازهاين

 كليه يازهاي تخصصياولويت ن )3همكاران( و يدهقان دهيدرمقاله حم. مختلف گردد يها پرستاران دربخش يها مهارت

به ترتيب شامل  يزد شهر صدوقي شهيد پزشكي علوم دانشگاه آموزشي هاي بيمارستان شاغل در كارشناس پرستاران
 اولويـت نيازهـاي آموزشي عمومي شامل مسائلو  تجهيزات بخشها و  دستگاهبا  قلبي ريوي، مراقبت ويژه، كاري احيا

اي قلبي درجه يك احيو  حقوقي درپرستاري، كنترل عفونت، مديريت درپرستاري بوده است كه باتوجه به اولويت مهم
 با كار نيهمچنشود.  ميكليه واحدهاي پرستاري آشكار عملي در ي منسجم، متوالي، تئوري وريز برنامهريوي، ضرورت 

ي مهم به دست ها اولويت از يبا دستگاه ونتيالتور تنفس الكتروشوك و كار ،ياتيح مياز قبيل مانيتورينگ عال ها دستگاه
و  يكمك تنفس يمهارت استفاده از ابزارها يريادگيلزوم  ما هم به يسكه البته دربرر استپژوهش  اين رآمده د

اكثر  .)4صورت گرفته است( گرانيو د يجهرم يميكر يكه توسط مهد يبررس البته در. اشاره شده است برالتوريدف
وب سطح مطل در خود را يها مهارت زانيمو  اند داشته ينسب تيعملكرد خود رضا تيفينسبت ك يكاركنان پرستار

و  ي منسجم، متوالي، تئوريريز برنامهدرجه يك احياي قلبي ريوي، ضرورت و  لذا باتوجه به اولويت مهم. دانستند يم
 ميتجهيزات بخش ازقبيل مانيتورينگ عالها و  ستگاهد با كار نيهمچنشود.  ميكليه واحدهاي پرستاري آشكار عملي در

  . استاين پژوهش حاضر  ي مهم به دست آمده درها جزو اولويت ينفسدستگاه ونتيالتور ت با الكتروشوك و كار ،ياتيح
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