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سال اول، پیش شماره 2، ويژه نامه آغاز سال تحصیلی 1391-92
حیطه ارزشیابی و اثر بخشی آموزشی

ارتقاء کيفيت آموزش مداوم پرستاران در حوزه طب نظامي با نيازسنجي آموزشي و بررسي 
موانع در دانش آموختگان پرستاري آجا

سيمين تاج شريفي فر، فهيمه دادگري، مريم روشندل، دکترآرمين زارعيان

مقدمه
همواره  انسانها  مال  و  جان  بشر،  حيات  تاريخ  سراسر  در 
دستخوش جنگ ها، حوادث پيش بيني نشده و گهگاه هولناک 
و مرگبار بوده است. خاطرات و آثار خسارات ناشي از آن 
همانند خاطرات جنگهاي مصيبت بار و خونين در تاريخ بشر 
جاودان مانده اند. اين حوادث همواره در نقاط مختلف جهان 
او به خصوص در کشور ايران به وقوع مي پيوندد. جنگ ها، 
حوادث و باليا همواره در چالش با پرستاران در هر سطح و 

تخصصي بوده و همواره دانش آنان را محک مي زند
باافزايش توان نظامي کشورها در ساخت و توليد سالح هاي 
هسته اي، بيولوژيک و شيميايي واحتمال وقوع جنگهاي نوين 
الزم است پرستاران به ويژه پرستاران نيروهاي مسلح همواره 
آماده مقابله با چنين حوادثي باشند و چه بسا حوادث طبيعي 
که منجر به بروز حوادث هسته اي شده و جان انسانها را در 

اقصي نقاط کره زمين تهديد نمايد
پرستاران به عنوان يک عضو اصلي تيم مديريتي بحران نقش 
اساسي در اين ميان ايفا مي نمايند و تالش براي تدوين مديريت 
در چنين  مؤثر و سريع  داشتن عملکرد  منظور  به  حوادث 
موقعيتهايي براي پرستاران امري حياتي مي باشد و شکي نيست 
که وجود پرستاران با تجربه و آموزش ديده در زمينه مقابله 
با حوادث مي توانند پيامدهاي مفيدي در پي داشته باشد. قبل 
از وقوع بحران آماده سازي، کليد اثربخشي پرستاري بحران 

برگزاري  پرستاري،  پرسنل  سازي  آماده  بنابراين  مي باشد. 
دوره هاي آموزشي و تامين نيروي پرستاري کافي مي تواند 
نقش مهمي در آمادگي تيم پرستاري داشته باشد. بنابراين الزم 
است پرستاران همواره آماده بوده و دانش و مهارت خود را 
به روز در آورند در تحقيقي که در سال1389 - 90 توسط 
شريفي فر انجام شد نشان داد که دانش پرستاران در رابطه با 
بيوتروريسم کم بوده و نياز است توانمندي الزم جهت آنها 

صورت گيرد.
به منظور هر چه اثر بخش تر شدن آموزش مداوم پرستاران و 
اجتناب از دوباره کاري الزم است نيا زهاي آموزشي در اين 

زمينه تعيين گردد
اين فرايند با توجه به اهميت ديدگاه پرستاران در رابطه با 
نظامي طراحي  پرستاري  در  اموزش  به  نياز خود  احساس 

شده است.

هدف كلي
ارتقاأ کيفي آموزش مداوم پرستاري در حوزه پرستاري نظامي
تعيين نياز هاي آموزش مداوم دانش آموختگان پرستاري در 

حوزه طب نظامي

اهداف اختصاصي
- تعيين نيازهاي آموزشي پرستاران نيروهاي مسلح در حوزه 

محل اجراي فرايند: دانشكده پرستاري ارتش جمهوري اسالمي ايران
نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي آجا

تاريخ اجرا: سال 1391
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سیمین تاج شريفي فر و همكاران 23ارتقاء كیفیت آموزش مداوم پرستاران در حوزه طب نظامي با نیازسنجي آموزشي و ...

عوامل بيولوژيک
- تعيين نيازهاي آموزشي پرستاران نيروهاي مسلح در حوزه 

عوامل شيميايي
- تعيين نيازهاي آموزشي پرستاران نيروهاي مسلح در حوزه 

عوامل هسته اي
- تعيين نيازهاي آموزشي پرستاران نيروهاي مسلح در حوزه 

تروما
- تعيين نيازهاي آموزشي پرستاران نيروهاي مسلح در باليا

- تعيين موانع شرکت در برنامه هاي آموزش مداوم
- تعيين موارد مؤثر در افزايش انگيزه براي شرکت در برنامه هاي 

آموزش مداوم

روش اجراي فرايند
در اين مطالعه که به شکل مقطعي طراحي شده است.تعداد 
150پرستار که به صورت نمونه گيري تصادفي خوشه اي از 

بيمارستانهاي آجا انتخاب شده بودند شرکت داشتند.
ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي حاوي 2 بخش است در 
بخش اول مشخصات دموگرافيک نمونه ها بررسي شده و در 
بخش دوم پرسشنامه در 4 قسمت به بررسي نيازهاي آموزش 
مي شود.  پرداخته  نظامي  ه طب  در حوزه  پرستاران  مداوم 
در قسمت اول اين پرسشنامه موانع شرکت در برنامه هاي 
آموزش مداوم بررسي گردد يده ودر قسمت دوم موارد مؤثر 
در افزايش انگيزه براي شرکت در برنامه هاي آموزش مداوم 
بررسي مي شود در قسمت سوم بررسي ميزان نياز نمونه هاي 
پژوهش در حوزه پرستاري نظامي از نظر خود پرستاران و در 
قسمت چهارم باطرح سئواالتي باز در رابطه با موارد مورد نظر، 
به جمع آوري ديدگاههاي پرستاران در مورد نياز به آموزش 

مداوم پرداخته شده است.
پرسشنامه بر اساس مطالعه پژوهش هاي مشابه و با مطالعه 
برنامه ريزي درسي رشته پرستاري نظامي و با بهره گيري از 
دانش اعضاي عيات علمي دانشکده پرستاري آجا طراحي 

شده است نتايج پرسشنامه در 3 قسمت ليکرتي بصورت کم، 
متوسط و زياد است.

به منظور بررسي اعتبار پرسشنامه حداقل از 10 نفر از متخصصين 
در زمينه طب نظامي نظرخواهي خواهد شد. براي بررسي پايايي 
پرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده مي شود، بطوري که 
پرسشنامه توسط 10 نفر از پرستاران تکميل نموده و نتايج از 
نظر همبستگي با آزمون آلفا کرونباخ )بيشتر از 0/7( بررسي 

و محاسبه مي شود
پيامد هاي اجرا ومحصول يا برونداد هاي فرايند:

اين پژوهش براي اولين بار در کشور به اجرا در آمده و با 
مشخص شدن نياز هاي آموزشي پرستاران در حيطه طب نظامي، 
آموزش مداوم به صورت هدفمند وبا بهره وري باالتري به 
اجرا در خواهد آمد واز دوباره کاري و پرداختن به موارد 
کم اهميت اجتناب شد ه و موجب صرفه جوئي در زمان، 
اجراي  موانع  انساني مي شود و همچنين  ونيروي  امکانات 
صحيح آموزش مداوم وراههاي افزايش انگيزه براي شرکت 
در چنين برنامه هايي تعين شده و برنامه ريزي بر اين اسا س 

منجر به نتايج ارزشمندتري خواهد شد.

سطح اثر گذاري
نظام پرستاري نيروهاي مسلح

انطباق سياست هاي باال دستي
در حال حاضر کارگاهها و همايشهاي متعددي در اين رابطه 
به طور ساليانه برگزار مي شود و در سرفصل دروس پرستاري 
مباحث مديريت بحران، بيوتروريسم و... گنجانده شده است. 
با انجام پژوهش حاضر و تعيين نيازهاي آموزشي پرستاران، 
را مشخص  آن  محتواي  و  مداوم  آموزش  برنامه ريزي هاي 
نموده و آموزش ها را در راستاي نياز فراگيران و جامعه قرار 
مي دهد و يافته هاي اين پژوهش منبعي براي باز آموزي موثر 
پرستاران نيروهاي مسلح و آماده نمودن آنان در روياروئي با 
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حوادث طبيعي وساخته دست بشر که امروزه بيش از هر زماني 
کشور را تهيد مي نمايد خواهد بود. يکي از اهداف دانشگاه 
علوم پزشکي آجا که همانا متولي تربيت پرستاران پاسخگو 
در شرايط بحراني است، به وصول نزديکتر خواهد شد و اين 
هدف در راستاي پيشبرد دانشگاه علوم پزشکي آجا به عنوان 

قطب پرستاري نظامي ايران، منطقه و جهان خواهد بود.

چالش ها و مشكالت اجراي برنامه و راه حل انتخابي آن
عدم موفقيت کامل درفراگير کردن آموزشهاي مداوم  -

عدم به کارگيري اهرمها ي انگيزشي مناسب به منظور   -
شرکت در برنامه هاي آموزش مداوم براي پرستاران

عدم به کارگيري روشهاي نوين آموزش مداوم پرستاري   -
نظامي در آجا

معرفي فرايند در نشريات علمي يا اراده کار در مجامع 
علمي

به دليل پايان نيافتن طرح چنين اقداماتي صورت نگرفته است.

تائيدهاي مربوطه وارزيابي فرايند
بديهي است که پس از اجراي اين برنامه ميزان دستيابي به 

اهداف طرح ميبايست به طور دوره ا ي مورد ارزيابي قرار گيرد، 
لذا از آنجا که يافته هاي اين پژوهش در مرحله آناليز قرار دارد، 

پس از عملياتي شدن نتايج قابليت ارزيابي حاصل مي شود.

قابليت تعميم و اجرا در ساير مراکز آموزشي
از  مي توانند  کشور  سراسر  در  پرستاري  التحصيالن  فارغ 
برنامه هاي باز آموزي اجرا شده توسط دانشگاه علوم پزشکي 
آجا استفاده کنند و مدارک مربوط به شرکت در چنين برنامه هائي 
را نيز دريافت کنند. در صورت تمايل ساير دانشگاهها )به 
خصوص دانشگاههاي مستقر در نقاط مرزي کشور، که ممکن 
است بيش از ساير دانشگاهها به رويکردهاي پرستاري وطب 
نظامي نيازمند باشند( مي توان برنامه ها را به نقاط مقصد تعميم 

داد.

استمرار اجراي فرايند
با تعيين نياز، موانع و راهکارهاي انگيزشي در حوزه آموزش 
مداوم پرستاري نظامي، برنامه هاي آموزشي بر آن مبنا عملياتي 
شده و با تعيين دورهاي نيازهاي جديد مي توان برنامه ها و 

قوانين را بازنگري کرد.
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