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مقاله پژوهشی

ارزیابی صالحیت پرستاران بخش اورژانس و فوریتهای بیمارستانهای
آموزشی اصفهان جهت حضور در موقعیتهای بحرانی با استفاده از ابزار
طراحیشده بومی
فاطمه علیاکبری* ،فرشته آئین
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
تاریخ پذیرش96/3/29 :

تاریخ دریافت95/10/19 :

چکیده:
زمينه و هدف :پرستاران موثرترین نيروهایی هستند که پس از بروز حادثه در محل حاضر میشوند ،بنابراین باید
بتوانند با استفاده از مهارت و سرعت عمل خود مراقبتهای مورد نياز را برای افراد حادثه دیده فراهم کنند.
ارزیابی سطح صالحيت آنها قبل از حضور در موقعيتهای بحرانی میتواند موجب باال بردن سطح آمادگی آنها
گردد .این مقاله به ارزیابی صالحيت پرستاران بيمارستانهای آموزشی اصفهان پرداخته است.
روش بررسی :در این مطالعه مقطعی  400پرستار در سال  1393با روش نمونهگيری سرشماری وارد مطالعه
شدند .جمعآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه دارای  50سوال بود که صالحيت پرستاران را در چهار حيطه
مختلف در قالب طيف ليکرت مورد ارزیابی قرار میداد .جهت تجزیهوتحليل دادهها از نرمافزار آماری  SPSSو
آزمونهای آماری توصيفی و تحليلی استفاده گردید.
یافتهها :یافتههای مطالعه نشان داد که ميانگين نمرات نمونههای پژوهش در حيطه مدیریتی ( ،)42/53±8/87حيطه
اخالقی و قانونی ( ،)19/77±3/19حيطه تواناییهای خاص فردی ( ،)32/73±6/11حيطه صالحيتهای تخصصی
و تکنيکی ( )77/92±16/64و نمره کلی صالحيت آنها ( )172/96±30/32میباشد.
نتيجهگيری :یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که صالحيت پرستاران جهت ارائه مراقبت در موقعيتهای بحرانی
در سطح مطلوبی قرار ندارد ،لذا الزم است کليه پرستاران یکسری مهارتهای تکنيکی و تخصصی عالوه بر
مهارتهای پایه که معموالً در دوره آموزشی خود دریافت میکنند ،کسب کنند تا بتوانند در حين ارائه مراقبت در
بحران بهطور موثر عمل کنند.
واژههای کليدی :پرستار اورژانس ،صالحيت ،بحران.

مقدمه:
بحران همیشه جوامع بشری را تهدید نموده است (.)1

کشته شدن  22773نفر شده است که  152مورد از

در طی سالهای اخیر تعداد و شدت این حوادث در سرتاسر

این بالیا مربوط به قاره آسیا بوده است ( .) 3همچنین

جهان افزایش چشمگیری داشته است ( .)2بر اساس آمارهای

گزارش ارزیابی جهانی در کاهش خطر بالیا

ارائه شده توسط مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بالیا

)(GAR

Global Assessment report on disaster risk reduction

)(CRED

Center for Research on the Epidemiology of Disaster

در آسیا نشان داد که ایران ازنظر مخاطرات طبیعی در

در سال  2015در سراسر جهان  346مورد بالیای طبیعی

کالس خطر  8از  10قرار دارد ( .)4این کشور به لحاظ

رخ داده است که زندگی قریب به 100000000

موقعیتی یکی از مستعدترین مناطق جغرافیایی برای وقوع

میلیون نفر از مردم جهان را متأثر کرده و منجر به

بالیا است .زلزله ،سیل ،خشکسالی و جنگ مهمترین

*
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صالحیت پرستاران جهت حضور در موقعیتهای بحرانی

بالیای ایجادشده ازنظر مرگومیر ،خسارت اقتصادی و

جهت مواجهه با بحران انجام دادند .نتایج نشان داد که

جمعیت قربانی در این کشور محسوب میگردند (.)5

پرستاران در خصوص پاسخگویی به بحرانهای وسیع

بین سالهای  1900تا  2013حدود  103زلزله در ایران

احساس عدم آمادگی میکنند .این احساس تا حد

ثبتشده که جان  147466نفر را گرفته و 11018628

زیادی بستگی به درك آنها از بحران یا مواجهه قبلی

دالر خسارت اقتصادی برای ایران در برداشته است ()6؛

آنها با بحران دارد .آنها همچنین آمادگی موسسات

لذا با توجه به شیوع باالی بالیا در ایران و ماهیت

ارائه خدمات بهداشتی درمانی کانادا را جهت مقابله با

غیرقابلپیشبینی آنها الزم است ارائهدهندگان خدمات

بحران ،ضعیف ارزیابی نمودند .در پایان محققین چنین

سالمت آمادگی و صالحیت الزم برای پاسخگویی

نتیجهگیری نمودند که با توجه به نظرات پرستاران به نظر

موثر به بالیا را داشته باشند ( .)8،7پاسخگویی مناسب و

میرسد که آموزشها و اطالعات بیشتری باید به

بهموقع به بالیا میزان مرگومیر را کاهش میدهد و

پرستاران داده شود تا آمادگی آنها را جهت ارائه

میزان آسیب را به حداقل میرساند ( .)9هنگام وقوع

خدمات در موقعیتهای اورژانسی باال ببرد ( .)20با

بالیا ،پرستاران در تیم سالمت اولین پاسخدهندگان به

توجه به اینکه نداشتن صالحیت میتواند منجر به

شرایط بحرانی میباشند ( .)10آنها بهعنوان بزرگترین

عملکرد نامناسب پرستاران در مراقبت از قربانیان فاجعه

گروه حرفهای در تیم سالمت ،نقشی کلیدی در مقابله با

گردد ( .)21ازاینرو سنجش صالحیت پرستاران و

بالیا دارند (.)11

شناسایی خألهای موجود در دانش و مهارت آنها قبل

واژه صالحیت بهعنوان ترکیبی از دانش،

از حضور در موقعیتهای بحرانی حائز اهمیت است و

مهارتها ،تواناییها و رفتار مورد نیاز برای انجام یک

نهتنها باعث شناخت و آگاهی بیشتر پرستاران و مدیران

کار یا وظیفه خاص تعریفشده است ( .)12در مطالعات

از وضعیت صالحیت آنان میشود ( .)22بلکه میتواند

مختلف جنبههای صالحیت پرستاری مورد بحث

خطرهای مربوط به پاسخدهی غیرموثر به بالیا را به

قرارگرفته ،اما متأسفانه باوجود نقش مهم پرستاران و

حداقل برساند ( .)23همچنین کلیه مطالعات اشارهشده

اهمیت حضور آنها در پاسخگویی به بالیا مطالعات

بهنوعی بر خأل موجود در زمینه پرستاری بحران و

کمی به صالحیت پرستاری در بالیا اشاره نموده و ابعاد

اهمیت پرداختن به مسئله آموزش در خصوص

مختلف آن را بازکردهاند ( .)13از طرفی مطالعات

موقعیتهای بحرانی تأکید نمودهاند؛ بنابراین با توجه به

انجامشده براین موضوع اذعان دارند که بیشتر پرستاران

اینکه پرستاران بهعنوان عضو اصلی تیم بحران محسوب

صالحیت الزم جهت پاسخگویی به بالیا را ندارند که

میشوند ،باید قبل از ایجاد موقعیتهای بحرانی از

یکی از دالیل این امر میتواند عدم ارزیابی مناسب از

محدودیتهای دانش ،مهارت ،توانایی ،استقالل و

وضعیت توانمندی پرستاران و شناسایی نقاط ضعف آنان

خودکارآمدی خودآگاه باشند تا بتوانند با اصالح این

جهت حضور موثر در بحران باشد ( .)14-18نتایج

محدودیتها ،نقشهای مورد انتظار در این موقعیتها را

مطالعهای در استرالیا در زمینه آمادگی پرستاران بهعنوان

بهخوبی ایفا کنند ( .)24مفهوم صالحیت پرستاری در

عضوی از تیم بحران انجامشده ،مبین این است که تعداد

بحران مفهومی پیچیده و چندبعدی است و ابعاد و

پرستارانی که دارای آمادگی عملی ،صالحیت و تجربه

گستره آن نیز با توجه به سیستم بهداشتی درمانی در

کافی باشند و بتوانند در موقعیتهای بحرانی پاسخگو

جوامع مختلف متفاوت است؛ لذا ابزار مناسب جهت

باشند ،محدود هستند ( .)19همچنین ترسی و همکاران

ارزیابی آن باید عالوه بر جامع بودن و در برگرفتن کلیه

مطالعهای را در کانادا بهمنظور بررسی درك پرستاران

حیطههای مربوط به صالحیت بومی و برگرفته از

واحدهای اورژانس و مراقبتهای ویژه از آمادگی

زمینه باشد (.)25
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با توجه به اینکه مطالعات قبلی انجامشده در

ابزار گردآوری دادهها در این مرحله شامل فرم اطالعاتی

کشورهای دیگر ،بیانگر ضرورت آمادگی پرستاران و

ویژگیهای دموگرافیک شرکتکنندگان در پژوهش و

سایر پرسنل درمانی و بهداشتی برای ارائه مراقبت در

پرسشنامه سنجش صالحیت پرستاران جهت حضور در

موقعیتهای بحرانی میباشد و مطالعات انجامشده در

موقعیتهای بحرانی با  50سوال بود که با روش خود

ایران توسط خانکه و همکاران نیز معرف عدم وجود

گزارشی توسط مشارکتکنندگان در پژوهش تکمیل

آمادگی ارائهدهندگان خدمات سالمتی خصوصا

شد .ابزار مورد استفاده در این مطالعه از روایی و پایایی

پرستاران بهمنظور پاسخ به بالیاست و از طرفی تاکنون

مناسبی برخوردار است و در مطالعه علیاکبری و

ابزاری جهت ارزیابی صالحیت پرستاران در فاز پاسخ به

همکاران ضریب آلفای کرونباخ کلی ابزار 0/962

بحران طراحی نشده است ،لذا این مطالعه در نوع خود

گزارششده است ( .)28در این بخش از پرسشنامه از

نوعی نوآوری محسوب میشود ( .)27،26همچنین یکی

مشارکتکنندگان خواستهشده بود ،بر اساس ارزیابی که

از تفاوت های پرسشنامه حاضر با برخی از ابزارهایی که

از صالحیت خود جهت ارائه مراقبت در فاز پاسخ به

تاکنون معرفیشدهاند ،تکیه آن بر ارزش ها و باورهای

بحران دارند ،به سواالت پرسشنامه پاسخ دهند و

موردقبول در جامعه پرستاران ایرانی می باشد؛ همچنین

صالحیت خود را در  4حیطه :مدیریتی ،اخالقی -قانونی،

یکی از وجوه شاخصه این تفاوت را شاید بتوان تأکید بر

توانمندیهای فردی و صالحیتهای تخصصی و تکنیکی

صالحیتهای اخالقی بهعنوان یکی از مولفههای

ارزیابی نمایند .پرسشنامه از نوع خود گزارشی و طیف

صالحیت پرستاران در بحران نام برد .همچنین با عنایت

پاسخدهی به سواالت در حیطه صالحیت اخالقی و

به کمبود تحقیقات انجامشده در زمینه ارزیابی آمادگی

قانونی طیف  4تایی (همیشه ،اکثر اوقات ،بعضی مواقع و

پرستاران در حیطههای مختلف پاسخ به بحران مطالعه

به ندرت) و در  3حیطه مدیریتی ،فردی و تخصصی با

اخیر با هدف ارزیابی سطح صالحیت پرستاران بخش

استفاده از مقیاس لیکرت  5تایی (خیلی کم ،کم ،متوسط،

اورژانس و فوریتهای بیمارستانهای آموزشی اصفهان

زیاد و خیلی زیاد) بود .بدین ترتیب که درصورتیکه

جهت ارائه مراقبت در فاز پاسخ به بحران با استفاده از

پرستاران در یک زمینه صالحیت نداشتند ،گزینه خیلی

ابزار خود گزارشی صورت گرفت.

کم را انتخاب میکردند و امتیاز  1به آن گویه تعلق
میگرفت و درصورتیکه صالحیت خود را خیلی زیاد
ارزیابی میکردند ،امتیاز  5را در آن گویه کسب میکردند.

روش بررسی:
مطالعه حاضر در قالب یک مطالعه توصیفی در

پس از جمعآوری پرسشنامهها ،دادهها با استفاده

سال  1393به بررسی صالحیت بالینی پرستاران جهت

از نرمافزار آماری  SPSSتجزیهوتحلیل شد .بهتناسب

پاسخ به بحران پرداخت 400 .نفر بهعنوان حجم

اهداف مورد نظر از روشهای آماری توصیفی جهت

نمونه مورد نظر به روش نمونهگیری در دسترس یا آسان

مشخصات دموگرافیک و شغلی استفاده گردید .همچنین

از میان پرستاران شاغل در بخش اورژانس و فوریت

بهمنظور بررسی میانگین نمره صالحیت در سطوح

بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که

متغیرهای دموگرافیک و شغلی از آزمونهای همبستگی،

دارای شرایط ورود به مطالعه بودند انتخاب گردیدند.

تی مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد.

معیارهای ورود به مطالعه تمایل به شرکت در مطالعه،

مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی

داشتن حداقل مدرك کارشناسی پرستاری و حداقل یک

اصفهان مورد تأیید قرار گرفت .رضایتنامه کتبی از

سال سابقه کار در بخشهای اورژانس یا فوریتها بود.

مشارکتکنندگان برای شرکت در مطالعه اخذ گردید.
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صالحیت پرستاران جهت حضور در موقعیتهای بحرانی

نیز  %40سابقه حضور در دورههای آموزشی را داشتند و

یافتهها:

مدتزمان حضور در این دورههای آموزشی بین  0تا 21

میانگین سنی مشارکتکنندگان 33/61±6/67

ساعت (میانگین  )10/5متغیر بود.

سال و میانگین سابقه کار آنها  9/28±6/25مشخصات

در حیطه صالحیت مدیریتی در کل  12سوال

فردی  400مشارکتکننده در این بخش از مطالعه ،به

قرار داشت؛ لذا حداقل نمره صالحیت در این حیطه  12و

اجمال در جداول شماره  1و  2بیان شده است:

حداکثر  60محاسبه گردید .میانگین نمره صالحیت
جدول شماره  :1توصيف ویژگیهای فردی

پرستاران در این حیطه  42/53با انحراف معیار  8/87بود.

مشارکتکنندگان

در کل مشارکتکنندگان صالحیت خود را در حیطه
مدیریتی  %70/88برآورد کردند که بیانگر ارزیابی

حداقل

حداکثر

ميانگين  ±انحراف معيار

مطلوب پرستاران از صالحیت خود در این حیطه میباشد.

سن

23

54

33/61±6/67

در حیطه صالحیت اخالقی ،قانونی با  6سوال حداقل نمره

سابقه کار

2

30

9/28±6/25

 6و حداکثر  24بود .میانگین نمره صالحیت پرستاران در

مشخصات

این حیطه  19/77با انحراف معیار  3/19بود .در کل
مشارکتکنندگان صالحیت خود را در حیطه اخالقی و

جدول شماره  :2ادامه توصيف ویژگیهای فردی

قانونی  %82/37برآورد کردند که بیانگر ارزیابی مطلوب

مشارکتکنندگان
تعداد

درصد

حیطه توانمندیهای خاص فردی  9سوال با طیف

مرد

121

30/3

نمره بین  9تا  45بود .میانگین نمره صالحیت پرستاران در

زن

279

69/7

این حیطه  32/73با انحراف معیار  6/11بود .در کل

ليسانس

383

95/8

کارشناسی ارشد

17

4/2

اورژانس

138

34/5

بيمارستان

262

65/5

دارم

251

62/8

ندارم

149

37/3

ویژگی های فردی
جنس

پرستاران از صالحیت خود در این حیطه میباشد .در

سطح تحصيالت

محل کار

سابقه شرکت در مانور

مشارکتکنندگان صالحیت خود را در حیطه
توانمندیهای خاص فردی  %72/73برآورد کردند که
بیانگر ارزیابی مطلوب پرستاران از صالحیت خود در این
حیطه میباشد .در حیطه صالحیتهای تخصصی و
تکنیکی با  23سوال حداقل نمره  23و حداکثر  115بود.
میانگین نمره صالحیت پرستاران در این حیطه  77/92با
انحراف معیار  16/64بود .در کل مشارکتکنندگان
صالحیت خود را در حیطه صالحیتهای تخصصی و

همچنین وضعیت مشخصات شغلی و متغیرهای

تکنیکی  %67/75برآورد کردند که بیانگر این است که

مرتبط با حضور در موقعیتهای بحرانی سنجیده شد.

پرستاران صالحیت خود را در این حیطه متوسط ارزیابی

نتایج نشان داد که  %54از مشارکتکنندگان سابقه

نمودند .بررسی دقیق صالحیتهای تکنیکی و تخصصی

حضور در موقعیت بحرانی دارند .همچنین  %62/8از

مرتبط با پرستاری در بحران نشان داد که پرستاران در

آنها سابقه شرکت در مانور داشتند .همچنین  %57/5از

کارهایی که بهطور روزمره در بیمارستان و در شرایط

مشارکتکنندگان سابقه ارائه مراقبت در بیمارستان از

غیربحرانی انجام میدهند ،از صالحیت برخوردار هستند،

مصدومان مربوط به موقعیت بحرانی را داشتند .در

اما در خصوص مواردی از قبیل مهارت کار با وسایل و

خصوص شرکت در دورههای آموزشی مرتبط با بحران

تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی ،مهارت در تریاژ و
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مهارت در ارائه مراقبتهای جسمی و روحی روانی در

نتایج مطالعه نشان داد ،میانگین و انحراف معیار

شرایط بحران از صالحیت الزم برخوردار نیستند .پس از

صالحیت کلی پرستاران جهت حضور در فاز پاسخ به

محاسبه نمره صالحیت پرستاران در حیطههای مختلف

بحران  173/18±28/92است .همچنین نتایج محاسبه

میانگین نمره کلی صالحیت پرستاران محاسبه شد .حداقل

نمره صالحیت در حیطههای مختلف نشان داد که

نمره کلی  50و حداکثر  244محاسبه گردید .نتایج نشان

میانگین نمره صالحیت پرستاران در حیطههای مختلف

داد که میانگین و انحراف معیار صالحیت کلی پرستاران

یکسان نیست .در مطالعه  O'learyپرستاران سطح کلی

 172/96±30/32است .بهعبارتدیگر پرستاران توانمندی

صالحیت خود را از سطح خوب تا عالی ارزیابی نمودند.

و صالحیت خود را جهت حضور در فاز پاسخ به بحران

در این مطالعه محقق با استفاده از پرسشنامه سنجش

 %70/28برآورد کردند.

صالحیت پرستاران که شامل  73سوال بود ،به

آزمون همبستگی اسپیرمن بین نمره کلی

ارزیابی صالحیت عمومی پرستاران پرداخت .پرستاران

صالحیت پرستاران و سن واحدهای پژوهش ارتباط

درخصوص هر صالحیت بین  0تا  100به خود نمره دادند

معنیدار نشان نداد ( )P=0/263و ( .)r=0/08بین سابقه

و درنهایت نتایج در حیطههای مختلف تجزیهوتحلیل

کاری و سطح صالحیت نیز ارتباط آماری معنیدار

گردید .میانگین نمره کلی صالحیت بهدستآمده در این

ضعیفی وجود داشت ( )P=0/06و ( .)r=0/105بهگونهای

مطالعه  76/85±12/01بود (.)29

که افراد دارای سابقه کاری بیشتر نمره توانمندی خود را

میانگین نمره کلی صالحیت  436پرستار در

باالتر ارزیابی نمودند .آزمون همبستگی اسپیرمن بین نمره

مطالعهای که توسط  Meretojaو  Koponenبا استفاده از

کلی صالحیت پرستاران و تعداد دفعات حضور در

پرسشنامه سنجش صالحیت پرستاری صورت گرفت

موقعیتهای بحرانی ارتباط مستقیم و معنیداری نشان داد

 63/7گزارش گردید (.)30

( )P=0/000و ( .)r=0/38بهگونهای که افرادی که تعداد

 Meretojaو  Koponenدر مطالعه خود

دفعات بیشتری در موقعیتهای بحرانی حضور داشتند،

صالحیت پرستاران در بخشهای مختلف کاری را با

صالحیت خود را جهت حضور در فاز پاسخ به بحران

یکدیگر مقایسه نمود .نتایج مطالعه نشان داد که صالحیت

باالتر ارزیابی نمودند .آزمون تی مستقل بیانگر وجود

پرستاران شاغل در بخش اورژانس و فوریتها در زمینه

اختالف معنیدار بین نمره صالحیت در دو جنس

مدیریت موقعیتها ،باالتر از پرستاران شاغل در

بهطوریکه در کل مردان میزان صالحیت خود را باالتر

بخشهای دیگر بیمارستان بود .در بخش صالحیتهای

ارزیابی نمودند .آزمون همبستگی اسپیرمن بین نمره کلی

فردی ،پرستاران خود را در زمینه انجام اقدامات مناسب و

صالحیت پرستاران و تعداد دفعات حضور در مانور

مستقل ،انعطافپذیری ،تصمیمگیری مناسب و ارائه

( P=0/000و  )r=0/57و همچنین تعداد ساعات شرکت

مراقبت اخالقی توانمندتر ارزیابی نمودند .این نتایج بر

در دورههای آموزشی مرتبط با بحران ( P=0/000و

اهمیت اخالق و ارزشهای اخالقی در ارائه مراقبت

 )r=0/5ارتباط مستقیم و معنیدار نشان داد.

پرستاری تأکید دارد که مشابه نتایج استخراجشده در
مطالعه اخیر میباشد .در این مطالعه ارتباط معنیداری بین

بحث:

سن ،سابقه کار و سطح صالحیت وجود داشت .محقق
این مطالعه به بررسی سطح صالحیت پرستاران

چنین نتیجهگیری نموده که این نتایج موید این مطلب

شاغل در بخشهای اورژانس و فوریتهای پزشکی

است که پرستاران در طی سالهای کاری ،تجربه بیشتری

بیمارستانهای آموزشی اصفهان جهت حضور و ارائه

کسب میکنند و در طی سالهای کاری فرآیند تکامل

مراقبت در فاز پاسخ به بحران پرداخته است.

حرفهای در آنها رخ میدهد.
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همچنین  Salonenو همکاران با استفاده از

همچنین فرجی و همکاران ،در مطالعهای که با

پرسشنامه مشابهی به ارزیابی صالحیت پرستاران

هدف ارزیابی تأثیر آموزش بر آمادگی پرستاران در

پرداختند و میانگین سطح صالحیت  139پرستار

انجام تریاژ حوادث انجام دادند ،به این نتیجه دست

مشارکتکننده در این مطالعه  56بود .در این مطالعه

یافتند که پرستاران توانمندی کافی جهت انجام تریاژ را

پرستاران خود را در حیطههای انجام نقشهای کمکی،

ندارند و الزم است که مداخالت آموزشی مناسب

مدیریت موقعیتها ،عملکرد تشخیصی و آموزشی

جهت ارتقای سطح آمادگی آنها صورت گیرد (.)32

توانمندتر میدانستند و در حیطه انجام مداخالت درمانی

محقق ذکر نموده که دریافت ناکافی آموزشها در

و استفاده از تجهیزات توانمندی خود را کمتر گزارش

دوران تحصیل و عدم برگزاری دورههای آموزش ضمن

نمودند که مشابه نتایج مطالعه اخیر میباشد و محقق

خدمت موجب میشود تا پرستاران آموزشهای دوران

نتیجهگیری کرده است که دلیل این تفاوت دریافت

تحصیل را نیز فراموش کرده و بهطور کاربردی با

آموزشهای بیشتر در بعضی حیطهها و نداشتن تجربه

شرکت در مانورها به کار نگیرند؛ لذا در این زمینه

حضور در موقعیتهای مشابه بوده است (.)31

توانمندی کافی نداشته باشند.

پرستاران در این مطالعه صالحیت خود را در

به نظر میرسد پرستاران علیرغم آموزشهایی

حیطههای مختلف ارزیابی نمودند .میانگین نمره و

که در دوران تحصیل دریافت میکنند ،اما همچنان در

درصد صالحیت پرستاران در حیطههای مختلف

انجام بعضی پروسیجرها توانمندی کافی را ندارند و

محاسبه شد .در مقایسه  4حیطه مالحظه شد که پرستاران

دستیابی به صالحیت جهت حضور در بحران یک

وضعیت توانمندی خود را در حیطههای اخالقی و

فرآیند چندبعدی است که بهطور ویژه با بهبود صالحیت

قانونی بهتر از بقیه حیطهها ارزیابی نمودند ،درحالیکه

فرد در ابعاد مختلف و بهویژه مهارتهای تخصصی و

در حیطه صالحیتهای تخصصی و تکنیکی کمترین

تکنیکی تقویت میگردد.

صالحیت را داشتند .بر اساس نتایج به نظر میرسد

 Meretojaو  Koponenدر مطالعه خود

پرستاران در انجام بسیاری از پروسیجرها و کار با وسایل

صالحیت پرستاران در بخشهای مختلف کاری را با

و تجهیزات مورد استفاده در موقعیتهای بحرانی

یکدیگر مقایسه نمود .نتایج مطالعه نشان داد که در

توانمندی کافی را ندارند ،لذا در این زمینه توانمندی

بخش صالحیتهای فردی ،پرستاران خود را در زمینه

خود را کمتر از حیطههای دیگر ارزیابی نمودند .در

انجام اقدامات مناسب و مستقل ،انعطافپذیری،

مطالعه  ،O'learyصالحیت پرستاران در حیطههای

تصمیمگیری مناسب و ارائه مراقبت اخالقی توانمندتر

مختلف مدیریت موقعیتها ،عملکردهای تشخیصی،

ارزیابی نمودند .این نتایج بر اهمیت اخالق و ارزشهای

نقش کاری ،نقش کمکی ،نقش آموزشی ،اطمینان از

اخالقی در ارائه مراقبت پرستاری تأکید دارد .در این

کیفیت کار و مداخالت درمانی مورد ارزیابی قرار

مطالعه ارتباط معنیدار مستقیم بین سن ،سابقه کار و

گرفت .مشارکتکنندگان در ارائه مراقبت با کیفیت

سطح صالحیت وجود داشت .محقق چنین نتیجهگیری

کمترین توانمندی و در توانمندی مدیریت موقعیتها

نموده که این نتایج موید این مطلب است که پرستاران

بیشترین امتیاز را به خود دادند .آنها همچنین در زمینه

در طی سالهای کاری ،تجربه بیشتری کسب میکنند و

انجام مداخالت درمانی صالحیت خود را  %62یعنی

در طی سالهای کاری فرآیند تکامل حرفهای در آنها

باالتر از سطح متوسط ارزیابی نمودند که تقریبا مشابه

رخ میدهد ()30؛ بنابراین برگزاری مانورها و

نتایج بهدستآمده در مطالعه اخیر میباشد (.)29

آموزشهای ضمن خدمت در پرستاران باتجربه و سابقه
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کاری کمتر کمک میکند تا آنها بتوانند به سطح

مختص به شرایط بحرانی را داشته باشند ،چراکه دانش و

باالتری از صالحیت دست پیدا کنند.

مهارتهای مراقبتی در کنار هم صالحیت الزم جهت
رویارویی با بحران و ایفای نقش موثر در موقعیتهای

آل خلیله و همکاران در یک مطالعه مقطعی به

بحرانی میباشد.

بررسی درك پرستاران اردنی از میزان آمادگیشان برای
مدیریت بحران پرداخت .آنها با استفاده از نسخه عربی
پرسشنامه ارزیابی آمادگی برای بحران

(DPET) 474

کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

پرستار را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد که

پرستاران بعضی از این صالحیتهای تخصصی

 %65آمادگی خود را ضعیف %18 ،متوسط %12 ،خوب

و تکنیکی را در حین دوره آموزش خود کسب

و  %5خیلی خوب ارزیابی نمودند ( .)25همچنین نتایج

نمیکنند ،الزم است با توجه به اهمیت این صالحیتها

مطالعه نشان داد که پرستارانی که تجربه ناکافی در این

در موقعیتهای بحرانی این آموزشها نیز در

زمینه دارند و در مانور یا موقعیتهای مشابه حضور

آموزشهای دانشگاهی و ضمن خدمت کلیه پرستاران

نداشتهاند ،قادر نیستند بهطور موثر در موقعیتهای

گنجانده شود تا هنگام ارائه مراقبت در موقعیتهای

بحرانی عمل نمایند.

بحرانی بتوانند در برخورد با موقعیتهای بحرانی و
پیشبینینشده عملکرد مناسبی داشته باشند .یافتههای

نتیجهگیری:

مطالعه اخیر میتواند بهعنوان راهنمایی برای طراحی

ناکافی بودن مهارت و صالحیت پرستاران در

دوره آموزشی برای پرستاران جهت آمادگی برای

ایفای موثر نقش و فراهم کردن مراقبتهای مورد نیاز

حضور در موقعیتهای بحرانی مورداستفاده قرار گیرد و

به مددجویان دچار بحران ،میتواند منجر به تشدید

پایهای جهت مطالعات بعدی باشد .همچنین در بالین

مشکل و ایجاد عوارض جبرانناپذیر به قربانیان و جامعه

ارزیابی دورهای از پرستاران به عمل آید تا با مشخص

شود؛ بنابراین الزم است پرستاران قبل از قرار گرفتن در

شدن نقاط ضعف بتوانند در دورههای آموزشی مرتبط

موقعیتهای واقعی بحران ،صالحیتهای تخصصی و

شرکت و توانمندی خود را باال ببرند.

تکنیکی مانند مهارت کار با وسایل و تجهیزات اورژانس
پیش بیمارستانی ،مهارت در تریاژ و ارائه مراقبتهای

تشکر و قدردانی:

جسمی و روحی -روانی را کسب کنند .همچنین

بدین وسیله از کلیه افرادی که در نگارش این

پرستاران جهت حضور موثر در بحران باید اطالعات

مقاله همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی می گردد.

علمی مناسب در خصوص شرایط بحرانی و اقدامات
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Background and aims: Nurses are the most effective of groups who are present after incidence
of disaster. So, they should provide requirement cares using skills and fast performance.
Assessing competence before participation in this situation can promote their readiness. The aim
of this study was to assess the disaster nurse competence in Isfahan educational hospital.
Methods: In this cross-sectional study, 400 nurses were selected by census in 2013. Data were
gathered by a questionnaire included 50 questions in NCDS (Nurse Competence Disaster Scale)
in 4 domains. The data were analyzed using SPSS software and analytic and descriptive
statistical tests.
Results: The mean score of samples was (42.53±8.87) in management domain, (19.77±3.19) in
ethical and legal domain, (32.73±6.11) in personal domain, (77.92±16.64) in technical and total
score was (172.96±30.32).
Conclusion: The findings of the current study showed nurses' competence for presenting care in
disaster situations is unfavorable. So, it is necessary nurses to acquire specific and technical
skills more than base skills that they occasionally received in educational courses to be able to
act effective during care in disaster.
Keywords: Emergency Nurse, Competence, Disaster.
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