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 يآموزش يها مارستانيپرستاران اورژانس ب يآموزش يازهاين نييتع
  1392 سال يبا فن دلف يبهشت ديتهران و شه ران،يا يعلوم پزشك يها دانشگاه

  
  ، سيمين تعاوني*يودابه لونس، زهره سهرابي

  
 

  چكيده
دائماً در حال رشد و تكامل است و  يامروزه دانش پرستار. است بخش اورژانس اتيو مجرب از ضرور دهيپرسنل آموزش دوجود : مقدمه

كه در  يالزم است پرستاران بر اساس بخش نيبنابرا. ستيدر حال رشد ن يازهاين نيا يگو جوابوجه  چيبه ه يدوره چهار ساله پرستار
 اي رانيفراگ يازهاين نييقدم اول تع ،يهر برنامه آموزش نيدر تدو. كنند افتيدر يتخصص يها وزشآن مشغول به خدمت هستند، آم

و  رانيتهران، ا يعلوم پزشك يها پرستاران اورژانس دانشگاه يآموزش يازهاين نييپژوهش تع نيهدف ا. است يآموزش يازسنجيهمان ن
  .است يبهشت ديشه

 يجامعه پژوهش شامل اعضا. انجام گرفته است ياستفاده از فن دلف است كه با يازسنجيمطالعه ن كيپژوهش  نيا: ها روش
 نيدر ا. اورژانس بود يها بخش رانيسرپرستاران و مد ،يآموزش يزرهايسه دانشگاه، سوپروا ييو ماما يپرستار يها دانشكده علمي هيأت

  .در پژوهش شركت كردند ينفر انتخاب شدند و در سه راند دلف 40تعداد  ف،بر هد يمبتن گيري پژوهش به روش نمونه
 طهياستخراج شد كه ح يسه راند دلف يدر ط يتيريو مد يپژوهش اي، مشاوره يآموزش ،يمراقبت طهيدر چهار ح يآموزش ازين 109: نتايج
و  11، 10 بيبه ترت زين يتيريو مد يپژوهش ،يآموزش يها طهيدر ح. اختصاص داد به خودرا  يآموزش ازين نيتر بيش تميآ 78با  يمراقبت

  .دياستخراج گرد تميآ 10
 كشورمان انجام يفعل يو اساس ياصل يها ازيو با توجه به ن يكه به صورت بوم ييها يسنج ازيحاصل از ن جينتا كارگيري به: گيري نتيجه

شك در دراز مدت منافع  يخواهد شد كه ب يپرستاران تيمتخصص منجر به ترب يروهاين تيترب يبرا يآت يها يريز برنامهدر  شود مي
  .به دنبال خواهد داشت ياديز يو اجتماع يفرهنگ ،ياقتصاد ،يبهداشت

  
  يآموزش يازهاين ،يفن دلف ،يازسنجياورژانس، ن يپرستار: هاي كليدي واژه

  464تا  448 ):5(14؛ 1393 مرداد/ در علوم پزشكيآموزش مجله ايراني 

  
  مقدمه 

از علوم پزشكي اي  مستقل و شاخهاي  پرستاري رشته
آموختگان آن به عنوان عضوي از تيم  است كه دانش

                                                 
گروه  ،يارشد آموزش پزشك يكارشناس يدانشجو ،يسودابه لون: نويسنده مسؤول *

. رانيتهران، ا ران،يا يدانشگاه علوم پزشك ،يآموزش پزشك
soodabe.loni@yahoo.com  

دانشگاه علوم  ،يدانشكده پزشك ،ي، گروه آموزش پزشك)ارياستاد( يزهره سهراب دكتر
 ،يتعاون نيمي؛ س))zo_sohrabi@yahoo.com. رانيتهران، ا ران،يا يپزشك

 ،يدانشكده پزشك ،يگروه آموزش پزشك ،يآموزش پزشك يتخصص يدكتر يدانشجو
  )staavoni14@yahoo.com. (رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشك
  21/4/93 :تاريخ پذيرش ،8/3/93: ، تاريخ اصالحيه3/12/92 :تاريخ دريافت مقاله

ي مختلف، به ارائه خدمات بهداشتي، ها سالمت در عرصه
پيشگيري، مديريتي و  اي، مشاورهآموزشي، پژوهشي، 

). 1(ي درماني و توانبخشي مي پردازندها حمايتي، مراقبت
در نظام سالمت هر  يپرستارنقش پرستار و حرفه 

 80كه در كشور ما  يبه طوراست  ياتيح اريبس يكشور
بهداشت و درمان را پرستاران  ستميس نيدرصد شاغل

خدمات  پرستاران در خط اول ارائه. دهند مي ليتشك
 هاي ، دانشگاهايران در). 2(قرار دارند يو درمان يبهداشت

 يسو برنامه در ها استيبر اساس س يعلوم پزشك
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 يكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يواحد
 پرستاران تيو ترب نشيكرده است، اقدام به گز نيتدو
 ميتقس ينيو بال يآموزش به دو بخش تئور نيا. ندنماي مي
 به خوددرصد آموزش را  50هر كدام  باًيكه تقر شود مي

است كه  نيا دآي مي شيكه پ يسؤال). 3(دهند مي اختصاص
در مقطع  ينيآموزش پرستاران خصوصاً آموزش بال ايآ

  نه؟ اي ردگي مي انجام به خوبي يكارشناس
بودن  نييو پا يمختلف، نشان دهنده كاست يها پژوهش

. بوده است نيدر مقطع بال ژهيآموزش پرستاران بو تيفيك
 جهينت نيبه ااي  و همكاران در مطالعه يمثال طوالب يبرا
دانش آموختگان پرستاري و اي  كه نيازهاي حرفه دنديرس

 جامع پوشش داده نمي به طور ،يمامايي در برنامه درس
مشكل در آموزش ترين  مهم قتدر حقي). 4(شود

در  ينيو بال يآموزش تئور نيفاصله ب ،يپرستار
 يصالح نتايج مطالعه ).5(است يپرستار نالتحصيال فارغ

كه هماهنگي مطلوب بين  نشان دادو همكاران 
ي نظري و خدمات باليني پرستاري وجود ها يادگيري

ترين  مهم ،يگريد طالعهو همكاران در م يغمضي). 6(ندارد
پرستاران را  ينيمشكالت موجود در امر آموزش بال

دانشجو در بخش، عدم  فيمشخص نبودن شرح وظا
 يناهماهنگ ،ياز حرفه پرستار مارانيشناخت جامعه و ب

 هياول يها انجام مراقبت ،يو عمل ينظر يها آموخته نيب
در  يپرستار نديتوسط دانشجو و عدم استفاده از فرا

گزارش نموده است كه  ايفرن). 7(دانسته است ها اقبتمر
 يمعتقدند در دوره آموزش يپرستار انياكثر دانشجو
اشتغال به كار  يالزم برا يها مهارتاند  خود نتوانسته

 كنند مي انيو همكاران ب يميسل). 8(اموزنديرا ب يپرستار
مراقبت  يها در بخش انيدانشجو ينيبال يها كه مهارت

از  يمطالعات حاك نيهمه ا). 9(ستيچندان مطلوب ن ژهيو
با  نيخصوصاً در بال يآن است كه آموزش پرستار

  .روبرو است يمشكالت
 شوند، مي كه پرستاران مشغول بكار ييها از بخش يكي 

خدمات بخش . است ها مارستانيبخش اورژانس ب

 يخاص خود كه اغلب در ط تيماه لياورژانس به دل
و در  شود مي اضطراري انجام طياندك و شرا يزمان

 نجات ياز مرگ حتم مارانيب يخالل خدمات اورژانس گاه
تعداد ). 10(برخوردار استاي  ژهيو تياز اهم ،ابندي مي

 ريبا سا سهياورژانس قابل مقا يها به بخش نيمراجع
 يآمار در كشور ساالنه س نيو طبق آخر ستني ها بخش

). 11(كنند مي كشور مراجعه يها نفر به اورژانس ونيليم
و مجرب از  دهياست وجود پرسنل آموزش د يهيبد

را  يديلپرستاران نقش ك. است بخش اورژانس اتيضرور
متأسفانه  يول ؛كنند مي فايدر ارائه خدمات اورژانس ا

از آن است كه پرستاران در  حاكي ها پژوهش يمرور برخ
خصوصاً در بخش  مارستانيمختلف ب يها بخش

. ندارند يعملكرد قابل قبول د،ياورژانس آن طور كه با
نشان دادند اي  در مطالعه يو رودبار يرحقيمثال م يبرا

 يمارستانيب اژياورژانس در باره تر رستارانپ يكه آگاه
 يامر را ناش نيا ليقرار دارد و دل ينامطلوب تيدر وضع

و عدم  اژيتر يتخصص ي آموزش رسميها از نبود دوره
بر شواهد  يمبتنگيري  ميهاي اورژانس به تصم الزام بخش

در  كننده پرستاران اورژانس شركت). 12(قلمداد كردند
خود را در  ياز مشكالت فرد يكي زاده ميپژوهش رح

دانش و كاربرد آن در عمل  نيبخش اورژانس، فاصله ب
فاصله در عمل  نيدانستند و خاطر نشان كردند كه ا

 ةبوده و باعث شده است در نحو نيمشكل آفر شانيبرا
و  يرستم). 13(سوء داشته باشد ريارائه خدمات آنها تأث

مختلف  يها پرستاران بخش يارتباط يها همكاران مهارت
 يوم برگزارو لزاند  كرده فيتوص فيرا ضع مارستانيب

كوتاه مدت و ضمن خدمت براي  ي آموزشيها دوره
ارتباطي را خاطرنشان  يها پرستاران در زمينه مهارت

  .)14(كردند
دائماً در  ياست كه امروزه دانش پرستار نيامر ا تيواقع

به  يست و دوره چهار ساله پرستاراحال رشد و تكامل 
. ستيدر حال رشد ن يازهاين نيا يگو وجه جواب چيه

كه در آن  يالزم است پرستاران بر اساس بخش نيبنابرا
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 افتيدر يتخصص هاي مشغول به خدمت هستند، آموزش
 اي: فتديتواند اتفاق ب دو صورت مي بهامر  نيا. كنند
در مقطع  كيبه صورت آكادم يتخصص هاي دوره

 هاي اين كه دوره ايشوند و  يانداز ارشد راه يكارشناس
 يتخصص هاي و دوره يبازآموز هاي كوتاه مدت، دوره

. و اجرا گردد نيغيررسمي متناسب با هر بخش تدو
التحصيل  امكان اين كه تمام پرستاران فارغ ي استعتيطب

كه مشغول به خدمت هستند، بتوانند در  سانسيمقطع ل
. بدهند، وجود ندارد ليارشد ادامه تحص يمقطع كارشناس

و  يبازآموز يها كوتاه مدت، دوره هاي لزوم دوره نيبنابرا
  . شود احساس مي شياز پ شيغيررسمي ب يتخصص

 يازهاين نييقدم اول تع ،يهر برنامه آموزش نيتدو در
طبق ). 15(است يآموزش يازسنجيهمان ن اي رانيفراگ
فرآيندي نظامدار براي "عبارت است از  يازسنجين فيتعر

ها  تعيين اهداف، شناسايي فاصله بين وضع موجود و هدف
تعيين نيازهاي ). 16("ها براي عمل نهايت تعيين اولويتدرو 
ي آموزش كاركنان و در ريز اولين گام برنامه موزشيآ

عامل ايجاد و تضمين اثربخش كاركرد واقع نخستين 
اگر به درستي انجام شود،  آموزش و بهسازي است كه

ريزي به عنوان نقشه  تري براي برنامه مبناي عيني
اثربخشي فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نيازهاي 

و كاركنان و در نهايت اثربخشي  يهاي شغل سازمان، حوزه
  ).17(آن افزايش خواهد يافت

 ندبا توجه به موارد فوق بر آن شد انپژوهشگر بيترت نيبد
 يازهاين يبه بررس نه،يزم نيدر ا يتا با انجام پژوهش

 يعلوم پزشك يها پرستاران اورژانس دانشگاه يآموزش
 قيطر نيد تا از انبپرداز يبهشت ديو شه رانيتهران، ا
پرستاران  نيا يكه برا يكوتاه مدت ايمداوم  يها آموزش
پرستاران  يواقع يازهايبر ن يمبتن ود،ش مي يطراح

 ،ييها آموزش نيچن يرود با طراح انتظار مي. اورژانس باشد
قابل  يها پرستاران اورژانس از دانش، نگرش و مهارت

خود برخوردار باشند و بتوانند  فيانجام وظا يبرا يقبول
  .نديارائه نما مارانيب يرا برا يتر تيفيبا ك يها مراقبت

  ها روش
است كه با استفاده از  يازسنجيمطالعه ن كيپژوهش  نيا

دلفي رويكرد يا روشي . انجام گرفته است يفن دلف
سيستماتيك در تحقيق براي استخراج نظرات از يك گروه 

). 18(متخصصان در مورد يك موضوع يا يك سؤال است
از آنها  يدارد كه برخ يمحاسن فراوان ياستفاده از فن دلف

كه از لحاظ  يافراد يمكان تعامل براا: عبارتند از
كند، نسبتاً ارزان و  دور از هم هستند، فراهم مي ييايجغراف

كم خرج است و حداكثر اطالعات را در مدت زمان محدود 
 قيروش تحق كيهم به عنوان  ،يدلف). 19(سازد فراهم مي

آوري اطالعات قابل  روش جمع كيو هم به عنوان 
  ).20(استفاده است

 يها علمي دانشكده هيأت يپژوهش شامل اعضاجامعه 
 يزرهايسه دانشگاه، سوپروا ييو ماما يپرستار
اورژانس  يها بخش رانيسرپرستاران و مد ،يآموزش

 نيدر ا. سه دانشگاه بود يآموزش يها مارستانيب
نفر  40بر هدف، تعداد  يمبتن گيري پژوهش به روش نمونه

 ريمد 6 ،يآموزش زريسوپروا 6 ،علمي عضو هيأت 12(
و  ندانتخاب شد) سرپرستار بخش اورژانس 16بخش و 

ابزار . در پژوهش شركت كردند يدر سه راند دلف
براي انجام . بود يها سه پرسشنامه فن دلف داده يگردآور

با استفاده از مرور متون و  اوليهابتدا پرسشنامه كار 
 طهيح چهارپرستار اورژانس در  يها منابع موجود نقش

 يآموزش ،يمراقبت يها طهيكه شامل ح دياستخراج گرد
سپس بر . )21و1(بود يو پژوهش يتيرياي، مد مشاوره

 ياي شامل چهار سؤال باز طراح اساس آن پرسشنامه
هر نقش  ريو از افراد نمونه خواسته شد تا در ز ديگرد

پژوهشگر شخصاً . نديمربوط به آن را ذكر نما يازهاين
كرد و بعد از  دايندگان حضور پكن در محل كار شركت

 ليها را به آنها تحو اهداف پژوهش، پرسشنامه حيتوض
ها را  پرسشنامه نيكنندگان خواسته شد كه ا از شركت. داد

مدت،  نيبعد از ا. حداكثر در ظرف دو هفته پر كنند
ها را  پژوهشگر به محل كار آنها رجوع كرد و پرسشنامه
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  . آوري نمود جمع
كنندگان نوشته بودند  كه شركت يآموزش يازهاين تمام
 يتيرياي، مد مشاوره يآموزش ،يمراقبت يها طهيح ليدر ذ

. ديحذف گرد يشدند و موارد تكرار ميتنظ يو پژوهش
بندي شوند كه به علت  طبقه ازهاين نيشد ا يسپس سع

 طهيدر ح يآموزش يازهاين يبودن و گستردگ اديز
 نيبد. انجام گرفت طهيح نيدر ا قطبندي ف طبقه ،يمراقبت
شد كه به صورت بسته  نيپرسشنامه دوم تدو بيترت

دو ستون  ازيهر ن يپرسشنامه در جلو نيدر ا. پاسخ بود
 ازيقرار گرفت كه از افراد خواسته شده بود به هر ن

آن  ياجرا تيو قابل تياهم زانياز دو بعد م يآموزش
 زانيم از،يهر ن تيمنظور از اهم. اي اختصاص بدهند نمره
 ميبر مفاه ديو تأك ياورژانس ماريآن بر سالمت ب ريتأث
 تياورژانس بود و منظور از قابل يو مهم پرستار ديجد
با توجه به امكانات موجود،  ايبود كه آ نيا ازيهر ن ياجرا

نمره . را آموزش داد ازين نيتوان ا اي مي تا چه اندازه
، 3 اديز. (بود 3 ات 1 نيب يبه هر بعد، عدد ياختصاص
حداقل و حداكثر نمرات هر  بيترت نيبد) 1م و ك 2متوسط 

 نيا در. آمد به دست مي 6و  2 بيبه ترت يآموزش ازين
 ازيآن ن بودباالتر  اي 4 از،ير مجموع نمرات هر نگا مرحله

صورت  نيا ريو در غ شدمي يمهم تلق ازين كيبه عنوان 
پرسشنامه به صورت بسته پاسخ  .شد از حذف مييآن ن
كه  ميخواست زيكنندگان ن حال از شركت نيشد با ا يطراح

كنند از قلم افتاده است و در راند  كه فكر مي ياگر موارد
. كنند دياول به آن اشاره نشده است در پرسشنامه ق

كنندگان كه در راند  نفر از شركت 30پرسشنامه دوم به 
داده شد كه  لي، تحوه بودندپرسشنامه را تكميل نموداول 

 نيپرسشنامه را ب نيمانند مرحله اول، پژوهشگر شخصاً ا
رف ظكرد و از آنها درخواست كرد  عيكنندگان توز شركت
مدت،  نيبعد از ا. ها را پر كنند روز، پرسشنامه 10مدت 

ها را  پژوهشگر به محل كار آنها رجوع كرد و پرسشنامه
  .آوري نمود جمع
كنندگان به هر  كه شركت ينمرات نيانگيراند سوم م در

ها  نيانگيم نيشد كه ا نييداده بودند، تع يآموزش ازين
به خاطر  ياز طرف. شدند را شامل مي 6تا  2 نيب ياعداد

هم اضافه شدند و  ازهاين يكنندگان برخ شركت شنهاديپ
. بوجود آمد يراتييتغ ،يمراقبت طهيح يها بندي در طبقه
 يدر جلو: شد يصورت طراح نيراند سوم بد امهپرسشن

اي كه  در ستون اول، نمره ه شدستون قرار داد 3 ازيهر ن
كنندگان در راند دوم داده بودند، نوشته شد، در  شركت

كنندگان آورده شد  كل نمرات شركت نيانگيستون دوم م
 ه شدكنندگان خواست و باالخره در ستون سوم از شركت

داده بودند و با در  ازين كيقبال به  هاي ك با توجه به نمره
 ييكنندگان، نمره نها كل نمرات شركت نيانگينظر گرفتن م

را شامل  6تا  2 نيب يخود را مشخص كنند كه عدد
 يتوانست نمره قبل كننده، مي مرحله شركت نيدر ا. شد مي

با توجه به . ندهد رييآن را تغ ايخودش را اصالح كند و 
هم محسوب  ييراند كه راند نها نيدر ا حات،يتوض نيا

پرسشنامه  كيكننده  هر شركت يشد، عمالً برا مي
نفر از  26پرسشنامه سوم به . شد يطراح ياختصاص
راند دوم را پر كرده  يها كنندگان كه پرسشنامه شركت

داده شد كه به مانند مرحله اول و دوم،  ليبودند، تحو
كنندگان  تشرك نيها را ب پرسشنامه نيپژوهشگر شخصاً ا

روز،  10رف مدت ظكرد و از آنها درخواست كرد  عيتوز
مدت، پژوهشگر به  نيبعد از ا. ها را پر كنند پرسشنامه

آوري  ها را جمع محل كار آنها رجوع كرد و پرسشنامه
  .نمود

  
  نتايج

استخراج  يكه در راند اول دلف يآموزش يازهايتعداد كل ن
 ،يمراقبت طهيبود كه در چهار ح تميآ 109 شدند،
بندي شدند و موارد  طبقه يتيريو مد يپژوهش ،يآموزش
 يبودن و گستردگ اديبه علت ز. ديحذف گرد يتكرار

بندي فقط در  طبقه ،يمراقبت طهيدر ح يآموزش يازهاين
و  يصيها شامل تشخ طبقه نيا. تانجام گرف طهيح نيا

، )تميآ 14(، قلب و عروق )تميآ 17( يوي، ر)تميآ 3( اژيتر
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 يتناسل ياررو اد هي، كل)تميآ 7( ي، گوارش)تميآ 5( يعصب
 7(، تروما شوك )تميآ 3( سميمتابول ني، اندوكر)تميآ 5(
، )تميآ 2(درد  تيري، مد)تميآ 4( يعفون يمارهاي، ب)تميآ

ها  طهيح ريدر سا. بودند) تميآ 6( ريو سا) تميآ 3(اطفال 
به . بندي صورت نگرفت طبقه ازها،يبه علت كمتر بودن ن

 10 ،يمراقبت طهيح يبرا تميآ 76راند،  نيدر ا يكل طور
 طهيح يبرا تميآ 13اي،  مشاوره يآموزش طهيح يبرا تميآ

 يتيريمد طهيح يبرا) يآموزش ازين( تميآ 10و  يپژوهش
استخراج  يازهاياز ن يبخش 1جدول در . استخراج شد

  .آورده شده است يدر راند اول دلف يمراقبت طهيشده ح
  

  بخشي از نيازهاي استخراج شده حيطه مراقبتي در راند اول :1جدول 
   )درصد(موافقانتعداد  حيطه مراقبتينيازهاي آموزشي پرستاران اورژانس در

    ترياژ و تشخيصي)الف

  %)40(12  حادثهيهاصحنهواورژانسمراكزدربيمارانسالمت مشكالت ارزيابي 1

  %)30(9 ديدگانآسيبيابيمارانفوريتينيازهايمشكل ثبت و شناسايي 2

  %)66/76(23 مصدومينوبيمارانمشكلرفع تا پيگيري و ترياژ 3

   )Cardiovascular( قلب و عروق)ب

  %)34/83(25 )رگساالنزنوزادان، اطفال و ب(احياي قلبي  1

  %)67/66(20  ماساژ قلبي 2

  %)34/53(16 استانداردو صحيح ECG گرفتن 3

  %)34/43(13 قلبيخطرناكهاي ريتمي ديس تشخيص 4

  %)60(18 قلبيو غيرطبيعيطبيعي صداهاي تشخيص 5

  %)34/33(10 عروقو قلب فيزيكي معاينات 6

  %)80(24 خونفشار دقيق گيري اندازه 7

  %)34/53(16 هاشوكانواعبروززماندرو حياتي الزم اقدامات 8

  %)CVP  12)40 كنترل نحوه 9

  %)50(15  شوك D.C انجام 10

  %)CV Line 13)34/43مراقبت از  11

  %)Cardioversion( 8)67/26( كارديوورژن 12
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  %)34/53(16 )، ايست قلبي، ميوكارديتحاد، آنوريسمMI(بيماران مراقبت از  13

14 ACLS 50(15 هاي مربوطه و ريز مهارت(% 

    )Neurological(عصبي)ج

  %)CS  9)30 4و يا بر اساسGCSشياري بيماران بر اساس معياروتعيين سطح ه 1

  %)lumbar puncture( 12)40(كمري  پونكسيون 2

  %)34/33(10 .)داروها، تثبيت موقعيت، كنترل دما و( ICPمديريت  3

  %)67/36(11 جمجمهداخل فشار مانيتورينگ 4

  %)67/66(20  .)شكستگي قاعده جمجمه، تروماي سر، آنسفاليت، مننژيت، ضايعه نخاعي و(مراقبت از بيماران  5

     گوارشي )د

  %)67/36(11 تشخيص صداهاي روده و شكم 1

  %)30(9 مايعاتارزيابي تعادل  2

  %)34/43(13 ارزيابي وضعيت تغذيه اي 3

  %)60(18 تفسير آزمايشات خون 4

  %)NGT( 15)50(گذاشتن سوند معده  5

  %)34/43(13  شستشوي معده 6

  %)34/63(19  )تروماي شكم، انسداد روده، خونريزي گوارشي، هپاتيت، نارسايي كبد(مراقبت از بيماران  7

  
به  يمراقبت طهيدر ح "ريسا" بندي طبقه يدر راند دوم دلف

. افتي رييتغ "معمول در بخش اورژانس يها مراقبت"طبقه 
و  ديداشت، حذف گرد تميآ 2درد كه  تيريطبقه مد

معمول در بخش  يها مراقبت"آن به طبقه  يها تميآ
استخراج  يازهايتعداد كل ن. انتقال داده شد "اورژانس
 تميآ 78تعداد،  نيبود كه از ا تميآ 109 ند،را نيشده در ا

 طهيمربوطه به ح تميآ 10 ،يمراقبت طهيمربوط به ح
 يپژوهش طهيمربوط به ح تميآ 11 اي، مشاوره يآموزش

 نيانگيم. شد مي يتيريمد طهيمربوط به ح تميآ 10و 

بر  ازيدر پژوهش به هر ن كنندگان كه شركت ينمرات
داده بودند، محاسبه  جراا تيو قابل تياساس دو بعد اهم

 ينمرات همه نيانگينشان داد كه م نيانگيمحاسبه م. شد
 نيباالتر است و بنابرا 4استخراج شده از  يازهاين

 عالوه براين. حذف نشدند ازهاياز ن كدام هيچ
تعدادي آيتم در اين مرحله پيشنهاد كردند  كنندگان شركت

درهم ادغام و يا با هم تفكيك  ها و برخي از آيتم
  )2جدول شماره.(شدند
 يبرا يآموزش ازين 78 يكل به طور ييراند سوم و نها در
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 يها دانشگاه يآموزش يها مارستانيپرستاران اورژانس ب
 طهيدر ح يبهشت ديو شه رانيتهران، ا يعلوم پزشك

رده  11در قالب  ازهاين نيكه ا. استخراج شد يمراقبت
قلب و عروق،  ،يوير اژ،يو تر يصيشامل تشخ يجزئ
 نياندوكر ،يتناسل يادار و هيكل ،يگوارش ،يعصب

اطفال و  ،يعفون يها يماريشوك، ب تروما سم،يمتابول
. شدند بندي معمول در بخش اورژانس طبق يها مراقبت

پرستاران اورژانس در  يآموزش يازهاين 2جدول در 
دوم و  ينمرات كل راندها نيانگيهمراه با م يمراقبت طهيح

  .سوم آورده شده است
  

  نيازهاي آموزشي پرستاران اورژانس در حيطه مراقبتي :2جدول 
  ميانگين كل راند سوم  ميانگين كل راند دوم پرستاران اورژانس در حيطه مراقبتينيازهاي 

      تشخيصي و ترياژ.1

  70/5±55/0   50/5±64/0 اورژانسمراكزدربيماران سالمت مشكالتارزيابي.1

  50/5±69/0  40/5±83/0 ترياژ.2

  50/5±64/0  40/5±83/0 پيگيري.3

     ريوي.2

  80/5±39/0  80/5±35/0 راه هواييارزيابي وضعيت .1

  60/5±64/0  70/5±61/0 ترشحاتساكشن.2

  60/5±61/0  60/5±63/0 باز كردن راه هوايي به روش غير تهاجمي.3

  5±١٠/١  90/4±١/١ )بزرگساالناطفال، نوزاد،( بيماران كردناينتوبه.4

  5±٢١/١  30/5±72/0 تنفسيمجارياز خارجي اشياي كردنخارج.5

  70/5±54/0  60/5±67/0 اكسيژن درماني.6

  50/5±64/0  50/5±69/0 تنفسي آپنه در الزماقدامات.7

  50/5±74/0  20/5±02/1 ريهوصدري قفسه فيزيكيمعاينات.8

  5±٠۵/١ 5±03/1 ريهغيرطبيعي و طبيعي صداهايارزيابي.9

  50/5±63/0  30/5±86/0 ارزيابي ميزان و كيفيت تنفس.10

  ABG 94/0±20/5  82/0±40/5انجام.11

  5±93/0 5±16/1 شرياني خوني گازهايتفسير.12
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  extubation( 02/1±20/5  95/0±30/5(تراشه  لوله كردنخارج.13

  Thoracentesis( 90/0±5 79/0±50/5(توراسنتز .14

  50/5±74/0  50/5±69/0 ونتيالتوردستگاه به متصل بيمار ازمراقبت.15

  5±١٣/١ 5±١٨/١ )و خارج كردنگيريكارگذاري، اندازه(Chest Tubeاقدامات مربوط به .16

  Chest Tube   55/0±70/5مراقبت از بيمار با .17

      قلب و عروق.3

  80/5±37/0  80/5±۴۴/٠ هاي مختلفدر گروه) CPR(احياي قلبي تنفسي .1

  ECG 54/0±70/5  40/0±80/5گرفتن.2

  60/5±67/0  50/5±74/0 قلبيهاي شايع و خطرناك ريتمي ديستشخيص.3

  5±١  90/4±٠۵/١ قلبيو غيرطبيعي طبيعي صداهايتشخيص.4

  5±99/0 5±٠۵/١ وعروق قلب فيزيكيمعاينات.5

  70/5±60/0  80/5±39/0 خون فشار دقيق گيرياندازه.6

  50/5±79/0  50/5±57/0 هاشوكانواعبروززمان در و حياتي الزماقدامات.7

  ٠٣/١±20/5  83/0±50/5 CVPكنترل.8

  50/5±73/0  60/5±55/0  شوك D.Cانجام.9

  CV Line 74/0±60/5  59/0±70/5مراقبت از .10

  Cardioversion( 57/0±60/5  60/0±60/5( كارديوورژن.11

  80/5±38/0  70/5±55/0 مراقبت از بيماران قلبي در اورژانس.12

     عصبي.4

  CS 61/0±70/5  35/0±80/5 4و يا بر اساسGCSشياري بيماران بر اساس معياروسطح هتعيين.1

  ١٧/١±30/4  ١±20/4/٢۶ LPمراقبت از بيمار .2

  20/5±04/1  20/5±٠٢/١ .)داروها، تثبيت موقعيت، كنترل دما و( ICPمديريت.3

  60/5±62/0  50/5±92/0 مراقبت از بيماران ضربه مغزي.4
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  50/5±78/0   بيماران با اختالالت سيستم عصبي مركزيمراقبت از5

     گوارشي.5

  20/5±94/0 5±٢١/١ تشخيص صداهاي روده و شكم.1

  20/5±99/0  30/5±78/0 رزيابي تعادل مايعاتا.2

  5±١٢/١ 5±96/0 ارزيابي وضعيت تغذيه اي.3

  40/5±82/0  30/5±97/0 تفسير آزمايشات خون.4

  ٠٢/١±20/5  NGT( 79/0±50/5(گذاشتن سوند معده .5

  5±٠٣/١ 5±١٠/١ شستشوي معده.6

  40/5±79/0  50/5±63/0 مراقبت از بيماران با اختالالت گوارشي.7

      كليه و ادراري تناسلي.6

  60/5±67/0  50/5±64/0 هاارزيابي تعادل مايعات و الكتروليت.1

  20/5±92/0  30/5±97/0 )هاالكتروليتكراتينين،واوره(آزمايشگاهي  نتايجتفسير.2

  80/5±43/0  60/5±69/0 هاي مربوط به آن سونداژ بيمار و مراقبت.3

  10/5±13/1  20/5±٠۴/١ ادرار نمونه آوريجمع.4

  60/5±68/0  40/5±83/0 مراقبت از بيماران تحت دياليز.5

      اندوكرين و متابوليسم.7

  70/5±55/0  80/5±41/0 ديابتيهاي كماي ارزيابي عالئم و نشانه.1

  60/5±68/0  60/5±62/0 مانيتورينگ گلوكز خون.2

  70/5±57/0  60/5±63/0 ديابتيمراقبت از بيماران كتواسيدوز.3

  60/5±63/0   )كم كاري و پر كاري تيروئيد(ارزيابي و مراقبت از بيماران تيروئيدي.4

      شوك/تروما.8

  40/5±89/0  50/5±79/0 ارزيابي نمره تروما.1

  Poison index 99/0±5 97/0±30/5ارزيابي.2
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  40/5±78/0  20/5±99/0 انتقال و جابجايي صحيح بيمار ترومايي.3

  50/5±65/0  30/5±٠٨/١ مراقبت از بيماران دچار خونريزي.4

  50/5±65/0  30/5±٠٨/١ مراقبت از بيماران دچار سوختگي و برق گرفتگي.5

  50/5±65/0  30/5±٠٨/١ هامسمومين با ارگانوفسفرمراقبت از .6

  30/5±٠۴/١  30/5±٠٨/١ مراقبت از مسمومين با مخدرها.7

  30/5±٠۴/١  30/5±٠٨/١ شوندمراقبت از بيماراني كه به دنبال مسموميت دچار انواع شوك مي.8

  30/5±٠۴/١  30/5±٠٨/١ مراقبت از بيماران دچار گزش و گاز گرفتگي.9

      هاي عفونيبيماري.9

  40/5±86/0  20/5±99/0!آزمايشگاهي معمول تفسير نتايج.1

½Æ½'(مديريت تب .2 !Á ½Á ½(!69/0±50/5  89/0±40/5  

  20/5±99/0  20/5±94/0  بيمار ايزوالسيون.3

  5±12/1 5±٠٣/١!#مبتال به ايدز و هپاتيتمراقبت از بيماران .4

  30/5±97/0  !هاي عفوني واگيرداربه بيماريمراقبت از بيماران مبتال .5

     اطفال.10

  40/5±93/0  30/5±٠۴/١ كسب رضايت براي درمان.1

  5±٠۶/١ 5±٢٠/١ شده متولد نوزادمعاينه.2

  90/4±١٠/١   آوري شده از نوزادان و اطفال هاي جمع تحليل و تفسير داده.3

  50/5±63/0  50/5±69/0 پايدارمسموميت، صرعگلوتيت، غرق شدگي، مراقبت از بيماران اپي.4

  40/5±92/0   كنترل تشنج در نوزادان و اطفال.5

  40/5±89/0   هامراقبت از نوزاد با اختالالت آب و الكتروليت.6

     اورژانسبخش در معمول يهامراقبت.11

  80/5±38/0    دارو درماني در اورژانس.1

  60/5±68/0   اورژانس مستندسازي در.2
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  30/5±87/0   هاي ارتباطي در اورژانسمهارت.3

  5±١۵/١  90/4±٠١/١ مراقبت پرستاري مبتني بر شواهد.4

  80/5±39/0   ارزيابي و كنترل درد در اورژانس.5

  
پرستاران اورژانس  يهم برا يآموزش ازينده 

 يعلوم پزشك يها دانشگاه يآموزش يها مارستانيب
 يآموزش طهيدر ح يبهشت ديو شه رانيتهران، ا

قابل مشاهده  3جدول استخراج شد كه در اي  مشاوره
  .است

  
  مشاوره اي-نيازهاي آموزشي پرستاران اورژانس در حيطه آموزشي :3جدول 

  كلميانگين  ايمشاورهنيازهاي آموزشي پرستاران اورژانس در حيطه آموزشي رديف

  راند دوم 

  كلميانگين 

  راند سوم

  5±99/0  5±92/0 آموزش به بيمار و همراهان بيمار در شرايط بحران 1

  5±1/0  5±١٧/١ جامعهسالمتمسؤولينباآموزشييهادستورالعمل تدوين در مشاركت 2

  30/5±98/0  30/5±١ خوديهاتوانمنديودانشارتقاي و مداوم آموزي خود 3

  40/5±83/0  40/5±83/0 آموزش به كاركنان و همكاران در بخش اورژانس 4

  30/5±93/0  30/5±97/0 آموزش به دانشجويان پرستاري 5

  50/5±74/0  50/5±70/0 آموزش به همكاران جديد الورود 6

  5±99/0  5±١١/١ هاي آموزشي تهيه پمفلت 7

  5±99/0  5±93/0 هاي درون بخشي ارائه كنفرانس 8

  5±١٣/١  5±١٠/١ هاي آموزشي برگزاري كارگاه 9

  5±١١/١  5±١٩/١ آموزش به بيماران ضمن ترخيص 10

  
پرستاران اورژانس  يبرا يآموزش ازينيازده 

 يعلوم پزشك يها دانشگاه يآموزش يها مارستانيب
استخراج  يپژوهش طهيدر ح يبهشت ديو شه رانيتهران، ا

  .قابل مشاهده هستند 4جدول شد كه در 
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  پژوهشي نيازهاي آموزشي پرستاران اورژانس در حيطه  :4جدول 

 ميانگين كل  وظايف پرستاران اورژانس در حيطه پژوهشي  رديف
  راند دوم

ميانگين كل 
  راند سوم

  90/4±٠۶/١  70/4±١٧/١ در مورد اپيدميولوژي و سبب شناسي سوانح و حوادثپژوهش انجام و يطراح 1

  5±٠٣/١  5±١ كيفيت خدمات ارائه شده در بخش اورژانس از ديدگاه بيماراندر مورد پژوهش انجام و يطراح 2

  5±99/0  5±٠٣/١ در مورد كيفيت خدمات ارائه شده در بخش اورژانس از ديدگاه همراهان بيمار پژوهش انجام و يطراح 3

  80/4±٢٠/١  70/4±٢٧/١ هاي قلبي عروقي با توجه به سن و جنسدر مورد شيوع بيماري پژوهش انجام و يطراح 4

  5±99/0  5±٩٣/٠ در مورد بررسي خطاهاي رايج پرستاران در بخش اورژانسپژوهش انجام و يطراح 5

  5±18/1  5±٠٣/١ هاي آموزشي پرستاران و همكاران بخش اورژانسهاي نيازسنجي انجام پژوهش 6

  5±٢٠/١  5±١٠/١ هاي شغليدر مورد راه كارهاي به حداقل رساندن آسيبپژوهش انجام و يطراح 7

  5±07/1  5±٩٨/٠ هاپژوهشحين انجامدربيمارانامنيت و سالمت از مراقبت 8

  5±99/0  5±٠۵/١ باالردهمديرانبههاي مربوطهپژوهشانجامجهتآموزشي نيازهاي پيشنهاد 9

  50/5±۵٧/٠  20/5±٩٣/٠ پژوهش در رعايت اخالق 10

  5±١  5±١٠/١ تعيين نيازهاي پژوهشي بخش اورژانس و ايجاد يك منبع اطالعاتي بر اساس آن 11

  
پرستاران اورژانس  يبرا يآموزش ازين 10و باالخره 

 يعلوم پزشك يها دانشگاه يآموزش يها مارستانيب
استخراج  مديريتي طهيدر ح يبهشت ديو شه رانيتهران، ا

  .استقابل مشاهده  5شد كه در جدول 
  

  نيازهاي آموزشي پرستاران اورژانس در حيطه مديريتي : 5جدول 
ميانگين كل  وظايف پرستاران اورژانس در حيطه مديريتي رديف

  راند دوم
ميانگين كل 
  راند سوم

  5±99/0  5±١٠/١ اورژانس بخش درشاغلهمكارانبينگروهيكبه صورتمتقابلومؤثرهمكاري زمينه نمودن فراهم 1

  5±١٠/١  5±١٠/١ هاي اورژانس پيش بيمارستاني مديريت پايگاه 2

هاي اورژانس و پرستاري در بخشهاي مديريتي مناسب در خدماتكارگيري مدل ارزيابي، تحليل و به 3
 هاي حادثه صحنه

١۵/١±80/4  ١٨/١±5  

  5±07/1  5±١٣/١ دستان زير عملكرد بر نظارت 4

  5±99/0  5±٩٢/٠ همكاري و تعامل مؤثر و سازنده با پرستاران و يا ساير تيم درمان بخش اورژانس 5

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 17

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3139-en.html


  زهره سهرابي و همكاران  پرستاران اورژانس يآموزش يازهاين
 

 http://ijme.mui.ac.ir )5(14؛ 1393مرداد / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  460

  60/4±٢٨/١  70/4±٣١/١ تخصصي موضوعاتيحيطهدرايمنطقهكشوري وريزيبرنامهامردرباال يها رده مديران به كمك 6

  5±١٠/١  5±٠۵/١ بحرانشرايطو مديريت در كار توانايي 7

  40/5±76/0  30/5±٨١/٠ مديريت زمان به طور مؤثر 8

  50/5±92/0  20/5±٨٧/٠ ريزي شيفت كاري پرسنل پرستاري با توجه به نياز بخش و برنامه درخواستي پرسنل برنامه 9

  60/5±57/0  30/5±٨٠/٠ استفاده مناسب و بهينه از منابع و امكانات موجود در بخش اورژانس 10

  
  بحث
پرستاران  يآموزش يازهاين نييمطالعه، تع نيهدف ا

 ديو شه رانيتهران، ا يعلوم پزشك يها اورژانس دانشگاه
 ازين 109. انجام گرفت 1392بود كه در سال  يبهشت

 يها طهيرحيشامل ز( يمراقبت طهيدر چهار ح يآموزش
 ،يقلب و عروق، عصب ،يوير اژ،يو تر يصيتشخ

 سم،يو متابول نياندوكر ،يتناسل ياررو اد هيكل ،يگوارش
 يها اطفال و مراقبت ،يعفون يها يماريشوك، ب/تروما

 اي، مشاوره ي، آموزش)معمول در بخش اورژانس
استخراج شد  يسه راند دلف يدر ط يتيريو مد يپژوهش
به را  يآموزش ازين نيتر بيش تميآ 78با  يمراقبت طهيكه ح
 نكه پرستارا يآموزش يازهايتمام ن. اختصاص داد خود

به آن اشاره كرده  ياورژانس در مرحله اول راند دلف
 كدام هيچبه باال گرفتند و  4نمره  يبعد يبودند در راندها

 ازين 109 تينشان دهنده اهم نيو ا ديحذف نگرد ازهاياز ن
است كه پرستاران اورژانس به آنها اشاره  يآموزش
  .اند كرده
پرستاران اورژانس در  ازين نيتر بيشنشان داد  جينتا
مربوطه  نيمسؤولاست كه الزم است  يمراقبت طهيح

 طهيدر ح. را بردارند ييها گام ازهاين نينسبت به آموزش ا
شوك و  /قلب و عروق، تروما ،يوير طهيح ريز ،يمراقبت
نسبت  يآموزش ازين 7و  9، 12، 17با  بيبه ترت يگوارش
 يتر بيش يها تميتعداد آ ،يمراقبت يها طهيح ريز ريبه سا
به بخش  كننده مراجعه مارانيبا نوع ب جينتا نيا. داشتند

 يدر پژوهش). 22(دارد يخوان هم ياورژانس تا حدود

احياي قلبي ريوي، اصول كنترل عفونت، (گانه  9موارد 
به نحوه  اي، تفسير نوار قلب، قوانين و مقررات حرفه

صحيح برقراري ارتباط  صولگيري تجهيزات بخش، اكار
با بيمار و همكار، اصول صحيح گزارش نويسي، روش 

ي ها نيازء جز) حوادث غيرمترقبه تحقيق، مديريت
 يها مارستانيآموزشي اكثر پرستاران در سطح ب

علوم پزشكي كشور قلمداد شده  يها دانشگاه يآموزش
 نيا. دارد يخوان هممطالعه حاضر  جيكه با نتا) 23(است
 ويو دال) Wolf(مطالعه ولف  جيبا نتا يتا حدود جينتا

)Delao (دو  نيكه ا ييازهاين. دارد يخوان هم زين
 دهيوهشگر در جلسات فوكوس گروپ به آنها رسژپ

 مارانيدر مراقبت از ب تر بيشآموزش : بودند، عبارتند از
انجام  )bariatric( كياتريبار يكه جراح يبدحال، افراد

 يكه دارا يو افراد ييتروما مارانيسالمندان، ب اند، داده
  ). 24(هستند يمشكالت روان

 طهيدر ح يآموزش ازين 10پژوهش، تعداد  نيا در
آنها ترين  آمد كه مهم به دستاي مشاوره-آموزشي

 ،الورود ديآموزش به همكاران جد: عبارت بودند از
 ،آموزش به كاركنان و همكاران در بخش اورژانس

و  خود يها يدانش و توانمند يمداوم و ارتقا يخودآموز
 فياز وظا يكياصوالً . يارپرست انيآموزش به دانشجو

، ها مارستانيمختلف ب يها پرستاران در بخش ياصل
در ) 21(و همكاران يماني. آموزش و دادن مشاوره است

 طهيپرستاران خانواده در ح يرا برا فهيوظ 11 يپژوهش
تا  فيوظا نيكه ا نداستخراج كرداي  مشاوره يآموزش
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 امر نيا ليدل. با مطالعه حاضر تفاوت دارد يحدود
متفاوت بودن نوع كار پرستاران تواند به علت  مي

  .اورژانس با پرستاران خانواده باشد
پرستاران اورژانس  يبرا يآموزش ازين 11 يكل به طور

 يعلوم پزشك يها دانشگاه يآموزش يها مارستانيب
استخراج  يپژوهش طهيدر ح يبهشت ديو شه رانيتهران، ا

) 6از ( 5نمره ) درصد 72از  شيب( ها تميشد كه اكثر آ
 دگاهياز د ازها،ين نيدهد ا مي نشان نيب كردند و اكس

 يپژوهش از عناصر ضرور. هستندمهم  كنندگان شركت
امروزه  .است دانش ديروند توسعه است و رسالت آن تول

در  يكشورها يبرخ زيو ن افتهيتوسعه  يدر كشورها
تمام . شود مي به مقوله پژوهش ياديحال توسعه توجه ز

 ازمنديبقا و رشد خود ن يبرا يدانشگاه يها رشته
و  يعلم شتهر كيچه به عنوان  يپرستار. پژوهش هستند

خود  يبقا يبرا ياجتماع يحرفه رسم كي اي يدانشگاه
 نيبه حركت در ا ريقاعده نبوده و ناگز نياز ا يمستثن

آمده در  به دست جينتا). 25(است يو مل يكاروان جهان
 يخوان هم) 21(و همكاران يمانيمطالعه  حيبا نتا طهيح نيا

 به دست طهيح نيا يرا برا تميآ 14محققان  نيا. دارد
مطالعه  جيآن با نتا يها تميآ تر بيشبودند كه  وردهآ

است  نيا اديز يخوان هم نيا ليدل. دارد يخوان همحاضر 
و  يمختلف پرستار يها شيكه اساساً پژوهش در گرا

اصول و قواعد  ،يعلوم پزشك يها رشته ريسا يحت
. ستيموارد مشابهت دور از انتظار ن نيدارند و ا يمشترك
مطالعه  جيبا نتا يتا حدود مدهآ به دست جينتا نيهمچن

 نيا. دارد يخوان هم) 26(فرد و همكاران زدانخواهي
از  يپرستار يپژوهش يها اولويت نييپژوهشگران به تع

مطالعه  نيدر ا. ديدگاه پرستاران شاغل پرداختند
كه باالترين رتبه را به ترتيب به خود  يپژوهش يمحورها

 ،و آموزش يتارپرس: اختصاص دادند، عبارت بودند از 
جايگاه پرستار در  ،و آموزش به مددجو يپرستار

و دارو  يپرستار ،درماني يسيستم خدمات بهداشت
و  يپرستار ،كيفيتارتقاي و  يمديريت پرستار ،درماني

 ،)حوادث غيرمترقبه(و بحران  يپرستار، مراقبت
 اندر بين كاركن يخطرات شغل ،و پژوهش يپرستار

كه . سالمت جامعهارتقاي نقش پرستار در  ،پرستاري
  .مطالعه دارد نيا جيبا نتا ياديمشابهت ز آنموارد برخي 
پرستاران اورژانس  يبرا يآموزش ازين 10 يكل به طور

 يپزشكعلوم  يها دانشگاه يآموزش يها مارستانيب
استخراج  يتيريمد طهيدر ح يبهشت ديو شه رانيتهران، ا

، استفاده مناسب و مؤثر به طورزمان  تيريشد كه مد
از منابع و امكانات موجود در بخش اورژانس و  نهيبه

با توجه به  يپرستار پرسنل يكار فتيش يريز برنامه
بودند كه  ييها تميپرسنل آ يبخش و برنامه درخواست ازين

در هر  يپرستار .ندنمره را كسب كرد نيتر بيش
 ازين .دارد شرفتهيپ يتيريمد يها به مهارت ازين يتخصص
 يريز برنامهو  يارائه برنامه مراقبت يبرا گيري ميبه تصم

 ديپرستار با كيكه  تندهس يموارد يسازمان تيريمد و
 جيمطالعه با نتا نيا جينتا. آنها را در خود احساس كند

 يخوان هم) 23و21(حجت زيهمكاران و ن و يمانيمطالعات 
زاده و  دعباسيبا مطالعه س يتا حدود جينتا نيا. دارد

نيازهاي آموزشي مديران  يكه به بررس) 27(همكاران
تفاوت  بودند،ي دولتي پرداخته ها پرستاري بيمارستان

پژوهشگران مديريت زمان، مديريت بحران،  نيا. دارد
اخالق در پرستاري، مديريت منابع انساني، قانون و 

ي ارتباطي، اصول و مباني مديريت، ارزيابي ها مهارت
، آموزش احكام شرع مقدس و انطباق، ها كيفي بخش

استرس، كنترل  تيريمد ،اطالعات سالمت ستميس
و اصول  يتفكر انتقاد تيريمد ،يمارستانيب يها عفونت

پرستاران  نيا يآموزش يازهايرا به عنوان ن يمستندساز
تواند نوع جامعه پژوهش  مي تفاوت ليدل .ندگزارش كرد

 رانيجامعه پژوهش آن مطالعه، مد. مطالعه باشد
  .بود كه با جامعه پژوهش ما تفاوت دارد يپرستار

به عدم استفاده از  توان يمطالعه م نيا يها تياز محدود
 نيپرستاران شاغل در بخش اورژانس  اشاره كرد كه بد

 تيمحدود. كاسته شده است يازسنجين تياز جامع بيترت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            14 / 17

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3139-en.html


  زهره سهرابي و همكاران  پرستاران اورژانس يآموزش يازهاين
 

 http://ijme.mui.ac.ir )5(14؛ 1393مرداد / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  462

آن  لينمونه مخصوصاً در راند سوم بود كه دل زشير گريد
كنندگان  شركت اديز يو مشغله كار يبودن دلف يا سه مرحله

  .بود
  
  گيري نتيجه.

نياز  109، كنندگان در اين مطالعه بر اساس ديدگاه شركت
ي  حيطهنياز مربوط به  78آمد كه  به دستآموزشي 
نياز مربوط به 11نياز مربوط به حيطه مديرتي، 10مراقبتي،

 آموزشي نياز مربوط به حيطه 10حيطه پژوهشي و 
   .بوداي  مشاوره

و با در نظر  يبوم به صورت يآموزش يها يازسنجياگر ن
  رد،يانجام بگ رانيفراگ يضرور يازهايگرفتن ن

وزشي هاي آم توان در تدوين برنامه مي نتايج اين مطالعهاز 
  .استفاده كرد پرستاران كوتاه مدت وآموزش مداوم

  
  قدرداني

كه با وجود  محترمسيله از تمام شركت كنندگان و بدين
ما را در انجام اين پژوهش ياري كردند،  ،مشغله زياد

  .تشكر و قدرداني مي كنيم
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Determining the Educational Needs of Emergency Nurses in 
Educational Hospitals of Iran, Tehran, and Shahid Beheshti 

Universities of Medical Sciences through Delphi Technique, 2013 
 

Zohreh Sohrabi1, Soodabe Loni2, Simin Taavoni3 
 

Abstract 
 
Introduction: Having trained and experienced personnel is an essential in an emergency ward. Nowadays, 
nursing knowledge is constantly developing and four year undergraduate nursing course cannot meet these 
growing needs, therefore, it is necessary that nurses receive professional education according the ward they 
are working in. The first step in any curriculum planning is to assess educational needs. The purpose of this 
study is to determine the emergency nurses’ educational needs in educational hospitals of Tehran, Iran and 
Shahid Beheshti universities of medical sciences. 
Methods: This need assessment study was conducted using Delphi technique. Study population included 
faculty members of three schools of nursing and midwifery of 3 medical universities, educational 
supervisors, head nurses, and emergency ward managers. 40 volunteer experts were selected through 
purposeful sampling, and participated in three Delphi rounds. 
Results: 109 educational needs in four domains of care, education and counseling, research, and 
management had been determined during three Delphi rounds. The highest educational needs were related 
to care domain (78 items). Other needs were in domains of education (10 items), research (11 items), and 
management (10 items). 
Conclusion: Applying the results of needs assessment performed locally and considering basic needs of our 
country in future planning for training professionals, can lead to the training of nurses who will be 
successful in long term and this will be associated with health, economic, cultural and social benefits.  
 
Keywords: Emergency nursing, needs assessment, Delphi technique, educational needs. 
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