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Background and Aims: Natural and man-made disasters was considered as 

permanent threat for all communities, especially Iran. In disasters, health centers need 

trained and specialized staff which provide health services and treatment with 

knowledge and skills. Nurses have been in the forefront of medical care throughout the 

wellness and illness continuum, which should be involved in all aspects of disaster 

care. This research aimed to develop the curriculum of the care in disasters for 

baccalaureate degree of nursing. 

Methods: This is a descriptive and survey study which was done with overview 

of the documents, articles and surveys of experts by using delphi technique in 2015. 17 

professors were selected purposeful. Topics related to curriculum of Care in disaster 

were extracted and adjusted, then nurses learning priorities in the field of disaster by 

using a questionnaire survey in three stages were available to experts and the experts 

group of educational topics were final selected. 

Results: According to a survey conducted, Curriculum of disaster Care in 

Bachelor of Nursing in 17 subjects, which have 75% of consensus was selected as 

required learning content in the form of 3 course included 5/1 theoretical unit, 5/0 

practical course and 1 training unit. 

Conclusion: Education and empowerment of nurses for optimally responsiveness 

to the needs of disaster victims is emphasized with the current revision of the 

curriculum and the needed content of 3 courses. 
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 بالیاهای الزم برای پرستاران در  ضرورت یادگیری دانش و مهارت

 

 4ساالری یمحمدمهد ،3علی رحمانی ،2فروغ سرهنگی ،1یعینژاد شفمهدیه 
 

 ، تهران، ایرانا... مرکز تحقیقات مدیریت سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه  .1
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EDCBMJ 2017; 9(5): 328-334 

برای  ویژه بهتهدیدی همیشگی برای جوامع  ساز انسانحوادث و بالیای طبیعی و  زمینه و اهداف:

 دیده آموزش. در حوادث مراکز درمانی نیاز مبرم به نیروی انسانی متخصص و شود یمایران محسوب 

  دهنده ارائهخدمات بهداشتی و درمانی باشند. پرستاران پیشگامان  دهنده ارائهت و مهار بادانشدارند که 

مراقبت در بالیا درگیر و آشنا  یها جنبهبا  و بایستی مراقبت در سرتاسر زنجیره سالمت و بیماری هستند

طراحی برنامه درسی مراقبت در حوادث و بالیا در دوره کارشناسی  باهدفشوند. پژوهش حاضر 

 انجام شد.  ایران اریپرست

باشد که با روش مرور اسناد،  یتوصیفی و پیمایشی م -مروری از نوع پژوهش  نیا: بررسیروش 

نفر از  41در این مطالعه است.  شده انجام 4931از خبرگان با تکنیک دلفی در سال  نظرسنجیمقاالت و 

استخراج سی مراقبت در حوادث و بالیا مربوط به برنامه درعناوین  هدفمند انتخاب شدند. صورت بهاساتید 

یادگیری پرستاران  های اولویت نظرسنجیسه مرحله  طی و تنظیم شد و با استفاده از پرسشنامه کتبی در

با برگزاری جلسه گروه متخصصین  و در زمینه حوادث و بحران در اختیار خبرگان قرار گرفت

 آموزشی انتخاب نهایی شد. های سرفصل
 

در دوره  در حوادث و بالیامراقبت برنامه درسی  شده انجام نظرسنجیاساس بر : ها یافته

محتوای یادگیری  عنوان به% توافق آرا روی آنان بود  17عنوان درسی که  41در  کارشناسی پرستاری

واحد کارآموزی انتخاب  4واحد عملی و  7/0واحد نظری،  7/4واحد درسی شامل  9در قالب  موردنیاز

 گردید.
 

پرستاران برای پاسخگویی مطلوب به نیاز مصدومین حوادث  توانمندسازیتربیت و : گیری هیجنت

واحد درسی مورد تأکید  9در حد  موردنیازو بالیا با بازنگری در برنامه درسی فعلی و توجه به محتوای 

 است.
 

 یادگیری، دانش، مهارت و پرستار ،بالیا کلیدی کلمات
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 مهدمق

که  شود یمامروزه جهان دستخوش حوادث گوناگونی 

 هرچند. کند یمانسانی را تهدید  همواره منابع مادی و

 را برای مقابله با سوانح و عظیم انسان، قدرت او های یشرفتپ

تا حدودی افزایش داده است، اما  غیرمترقبهپاسخگویی به حوادث 

دث را تحت کنترل صحیح حوا کامل و طور بهانسان هنوز نتوانسته 

]1[ درآوردخود 
به مرزها رخ  توجه بیو بالیا  غیرمترقبهحوادث  .

. ]2[مناسب نیست  وقت هیچ ها آنزمان رخداد  و دهند یم

 ها آن یامدهایپهمچنین هیچ فرد یا کشوری در سراسر دنیا از 

با این حوادث مواجه  ها ملتو  ها دولت ساله همه. ]8 [یستندنایمن 

گردند  ت جانی و خسارت مالی فراوانی را متحمل میبوده و تلفا
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. اطالعات موجود بیانگر افزایش دفعات وقوع و خسارت ناشی از ]4[

وقوع بالیا در سرتاسر دنیا طی  که طوری به باشد یماین حوادث 

سه  اند دیده آسیبتعداد افرادی که  سی سال گذشته دو برابر و

 . ]5[برابر شده است 

مصیبت باری  اتفاقات ناگهانی و ارت است ازبال یا فاجعه عب

جان  هستند که الگوی زندگی افراد جامعه را مختل کرده و

 .آورند یمصدمات متعددی را به بار  اندازد و را به خطر می ها انسان

طبیعی یا ساخته بشر باشند. به گفته پارکر  توانند یماین سوانح 

تعداد قربانیان آن  که شود یم( فاجعه به یک واقعه اطالق 1334)

پرسنل و  بیشتر از توان پذیرش و قدرت ارائه خدمات بالینی،

 بوده و منابع و یا منطقهتجهیزات موجود در مراکز درمانی 

درمانی قادر به پوشش دادن  بالینی و یها بخشپرسنل موجود در 

  .]6[نیستند  زمان یکهمه قربانیان در 

طبیعی و  بشر در چندین سال گذشته شاهد بالیای

مصنوعی زیادی بوده است که زندگی میلیاردها نفر را در سرتاسر 

که  شود یمجهان تحت تأثیر قرار داده است. تخمین زده 

میلیون نفر در اثر بالیا جان  2در دهه گذشته حدود  تنهایی به

میلیون  88میلیون نفر مجروح شده،  2/4، اند داده ازدستخود را 

میلیارد نفر تحت تأثیر انواع بالیا  8و حدود  خانمان بینفر 

بالیا  نفر در اثر حوادث بزرگ و ها یلیونمساالنه  .]7[اند قرارگرفته

 دهی پاسخمؤثر جهت  سازی آماده .]3[گیرند  تحت تأثیر قرار می

 را یابتالبه وقایع و بالیای طبیعی میزان موارد  موقع بهمناسب و 

 .]3[رساند  می به حداقل دهد و میزان آسیب را کاهش می

بالیا توانایی و پتانسیل ایجاد تلفات سنگین را از طریق 

مراقبت بهداشتی و درمانی دارند،  های یستمسایجاد فشار بر روی 

این بدین معنا است که با توجه به افزایش حجم کار در زمان 

در زمینه آمادگی  یزیر برنامهنیازمند  ها یمارستانبوقوع بحران، 

و کارکنان مراکز بهداشتی و  ها یمارستانب. ]13[د در بالیا هستن

. گیرند یمها قرار  تحت تأثیر حوادث و بحران درمانی مستقیماً

مراکز ثابت و تخصصی ارائه خدمات درمانی،  عنوان به ها یمارستانب

با در اختیار داشتن امکانات و پرسنل مجرب یکی از اجزای مهم 

که رسالت  شوند یمسوب مح غیرمترقبهفرایند پاسخ به حوادث 

. به شرطی که دارند عهدهحفظ حیات و سالمت مصدومین را بر 

آمادگی الزم جهت ارائه خدمات در شرایط بحران را داشته باشند 
. پرستاران جزء اولین کسانی هستند که پس از بروز حادثه در ]1[

شوند بنابراین، باید بتوانند با استفاده از مهارت و  محل حاضر می

 دیده یبآسرا برای افراد  موردنیاز یها مراقبتعت عمل خود سر

 ها آنفراهم کنند تا از تشدید مشکل و ایجاد عوارض در 

سالمت  یازهاین ترین یاساس. یکی از ]11[ آورند عملجلوگیری به 

علمی و عملی  های یتصالحو  ها ییتواناجامعه، تربیت افرادی با 

رانی بتوانند به افراد بح های یتموقعتا در  باشد یمویژه 

. لذا ارتقاء دانش و مهارت این ]12[کنند  رسانی خدمت دیده صدمه

اورژانسی  یها مراقبتگروه از نظام سالمت، باعث تسهیل در ارائه 

و دستیابی به بهترین سطح ممکن سالمت برای افراد و جامعه 

 .]18[گردد  درگیر با بحران می

نشان داده است که تجربیات گذشته در طول زلزله بم  

در مناطق  شده اعزامدرمانی  یروهاینپزشکان، پرستاران و سایر 

اولیه و عملیات نجات  یها کمکهیچ آموزشی را زمینه  زده بحران

مراقبت و درمان در شرایط خاص را   نحوهدریافت نکرده بودند و 

انواع گوناگونی از  باوجوداخیر  یها سالدر  اگرچه. ]14[بلد نبودند 

است اما  قرارگرفته، آموزش بحران در خط مقدم آموزش ها بحران

در  کشورهاهنوز دانش پرستاری در زمینه بحران در بسیاری از 

  رابطهشود و آگاهی پرستاران در  می بندی طبقهدسته ناکافی 

  دورهول دانش بحران پایین است و محتوی آموزشی در ط

در این زمینه پوشش داده نشده  خوبی بهکارشناسی پرستاری 

 .]15[است 

در کشور ما نیز مثل بسیاری از کشورهای دیگر سیستم  

کامل توسعه پیدا  طور بهو  خوبی بهآموزشی پرستاری بحران 

الزم در زمینه  یها مهارتنکرده است و پرستاران از دانش و 

آموزشی و یادگیری  یها فرصتمدیریت بحران به دلیل نبود 

نتایج حاصل از یک . ]16[مناسب در این زمینه برخوردار نیستند 

مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوی که توسط الحانی در سال 

 ها یتفور –آموزش درس بحران  شناسی آسیب( با عنوان 1833)

است،  شده انجامو حوادث غیرمترقبه در دانشجویان پرستاری 

 ریزی برنامهدر  هایی یکاست نشانگر این مسئله است که کمبودها و

ی این برنامه درسی وجود دارد و پرستاران آموزشی و نحوه اجرا

کافی در زمینه مدیریت  اندازه به ها دانشکدهاز  التحصیل فارغ

و  اند ننمودهبحران و حوادث و بالیا آمادگی الزم را کسب 

آموزشی موجود جهت ایجاد آمادگی در پرستاران برای  یها روش

 .]17[عمل در بالین کافی نیست 

عه مباحث پرستاری در بالیا بنابراین طراحی و توس 

اطمینان از  منظور بهمدیریت پرستاری در بحران را  الخصوص علی

های الزم  ها و صالحیت اینکه پرستاران در عمل نیز دارای مهارت

با نقش خود در  خوبی بهباشند و نیز  در پاسخ به بالیا را دارا می

 .]13[نیم را بایستی مهم تلقی ک اند شدهآشنا  یبحران های یتموقع

های  به بحران در زمینه پاسخ ییها چالشپرستاران امروز با 

مصنوعی و تکنولوژیکی روبرو هستند و این در حالی  -طبیعی

پرستاری در  یها دانشکدهاست که در محتوی برنامه درسی 
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13[زمینه آمادگی در سوانح و حوادث نقص و کمبود وجود دارد 
 

.
ایجاد آمادگی الزم در  منظور بهبا توجه به اهمیت این موضوع و ]

 های یتوانمندپرستاری جهت تربیت پرستاران با  یها دانشکده

دانشی و مهارتی، ضرورت انجام این مطالعه  ازنظرالزم و مطلوب 

طراحی برنامه درسی  باهدفاحساس شده و لذا این تحقیق 

 است. شده انجامو بالیا پرستاران در زمینه مراقبت در حوادث 

 بررسی  روش

توصیفی و پیمایشی  -مروری این پژوهش یک مطالعه  

است. جامعه  اجراشدهبه روش دلفی  1834که در سال  باشد یم

و خبرگان رشته پرستاری و سایر  از اساتیدنفر  17پژوهش را 

و از تجربیات  نظر صاحبمرتبط با حوادث و بالیا که  یها رشته

هدفمند و به شیوه گلوله برفی تا  صورت بهوردار بودند باالیی برخ

اب شدند و نیز متون و اسناد چاپی و خرسیدن به اشباع انت

الکترونیکی مرتبط با آموزش پرستاری و مراقبت در حوادث و 

معتبر  یکمنابع الکترونسال اخیر و موجود در  13بالیا در طی 

و...  pub med- Science Direct - Google Scholarنظیر  یعلم

 .اند دادهتشکیل 

برای انجام این مطالعه در مرحله اول بررسی منابع و متون  

در زمینه مراقبت پرستاری در حوادث و بالیا انجام شد و سپس 

وضعیت موجود آموزش در زمینه مراقبت پرستاری در حوادث و 

 23 و شده تعیینبالیا در ایران و سایر کشورهای در دسترس 

، سپس بنی بر مراقبت در حوادث و بالیا استخراج گردیدعنوان م

که اعتبار محتوی و مرحله اول   نامه پرسشاین عناوین در قالب 

ان قرار نظر صاحببود در اختیار خبرگان و  شده ارزیابیصوری آن 

عناوین موجود و  بندی اولویتگرفت تا در مورد اهمیت و 

نظرات  که ایندنم اظهارنظرهمچنین عناوین پیشنهادی خود 

عنوان  23ضرورت ماندگاری  صورت بهمرحله  در ایناساتید 

میانگین حجم واحد درسی پیشنهادی  پیشنهادی بود همچنین

واحد کارآموزی  5/1واحد عملی و  2واحد نظری  5/8 صورت به

گردید و  بندی جمعسپس برای راند دوم نظرات مرحله اول  .بود

عناوین بر اساس اولویت لیست  بر اساس فراوانی نظرات، مجدداً

در اختیار متخصصین قرار گرفت.  گردید و برای ارائه نظر مجدداً

% 75نظرات خبرگان در این مرحله عناوینی که  آوری جمعپس از 

توافق برای ماندگاری را داشتند در این برنامه قرار گرفتند و 

 عنوان ماندگار 17عنوان،  23مابقی از برنامه حذف شدند. از 

 بادانشمدیریت ریسک و آشنایی  ،عنوان )مدیریت درد 8 شدند و

پایه مربوط به پرستاری در بالیا( به دلیل کسب ضریب ماندگاری 

% از جدول برنامه درسی مربوطه حذف 75کمتر از  )یینسبت روا(

 5/8شدند. همچنین در مورد میزان حجم واحد درسی اساتید با 

از  پیشنهادشدهاحد کارآموزی و 5/1واحد عملی و  2واحد نظری، 

نتایج مرحله دوم  بندی جمعپس از  .مرحله قبل موافق بودند

نفر  7دلفی، مرحله سوم حضوری با جلسه اکسپرت پنل با شرکت 

از متخصصین تشکیل شد و لیست نتایج در اختیار گروه قرار 

و بررسی نهایی در این جلسه عناوین نهایی  بامطالعهگرفت که 

واحد عملی و  5/3واحد نظری،  5/1 صورت به( )هفده عنوان

پس از تأیید نهایی و  واحد کارآموزی مورد تصویب قرار گرفت1

  .توسط ایشان تهیه و تدوین برنامه درسی انجام شد

  ها یافته

 %(12/34)نفر  16، کنندگان شرکتدر این مطالعه اکثریت 

%( مدرک دکترا 86/32نفر ) 14،سال 47میانگین سنی  بامرد 

تحصیل و حضور در شرایط بحرانی با  باسابقهافراد  و داشتند

% 47/76نفر ) 14بودند. اکثریت خبرگان %( 73/64نفر) 11تعداد 

الزم در پرستاران را در  های یتوانمند( ضرورت آموزش و ایجاد 

ر نف 8زمینه حوادث و بالیا و مراقبت از مصدومین را خیلی زیاد و 

میزان توجه  آنان% ( از 73نفر )12%( زیاد ارزیابی نمودند. 58/28)

و اهمیت به مقوله حوادث و بالیا را در برنامه درسی فعلی رشته 

 نظران صاحبارزیابی نمودند. اکثریت  پرستاری کم و خیلی کم

در واحدهای رشته کارشناسی  یبازنگر%( ، ضرورت 32نفر) 14

مراقبت در حوادث و بالیا را زیاد و  دیایجاد توانمنپرستاری برای 

 خیلی زیاد ارزیابی نمودند. 

برنامه درسی  یتدرنها شده انجام نظرسنجیبر اساس 

مراقبت در حوادث و بالیا در دوره کارشناسی پرستاری بر اساس 

در قالب  ،دو عنصر اصلی برنامه درسی که شامل اهداف و محتوا 

واحد  1واحد عملی و  5/3واحد نظری،  5/1واحد درسی شامل  8

 (.1گردید )جدول  و طراحی کارآموزی، تدوین

 بحث

، برنامه ایرانپرستاری  یها دانشکدهدر حال حاضر در 

 5/1 صورت به غیرمترقبهو حوادث  ها یتفوردرسی واحد بحران، 

واحد ارائه  2واحد نظری و عملی و واحد کارآموزی به میزان 

 شناسی آسیبکه الحانی با عنوان  یا مطالعه. که بر اساس گردد یم

و حوادث غیرمترقبه در  ها یتفور –آموزش درس بحران 

است، نشانگر این مسئله است که  شده انجامدانشجویان پرستاری 

آموزشی و نحوه اجرای این  ریزی برنامهدر  هایی یکاستکمبودها و 

 ها دانشکدهاز  التحصیل فارغبرنامه درسی وجود دارد و پرستاران 

کافی در زمینه مدیریت بحران و حوادث و بالیا آمادگی  اندازه به

آموزشی موجود جهت ایجاد  یها روشو  کنند ینمالزم را کسب 

 .]17[آمادگی در پرستاران برای عمل در بالین کافی نیست 
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 ناسی پرستاریحوادث و بالیا در دوره کارش  مراقبت در پیشنهادی برنامه درسی و محتوایعناوین . 1 جدول شماره

 ردیف عنوان درس )ساعت( نوع درس

 1 امداد و انتقال و حمل مصدوم در بالیا نظری  8

 ICS)) 2فرماندهی و مدیریت بحران  نظری 6

 8 تروما و مراقبت از مصدومین ترومایی نظری 2

 Mass Casualty 4تریاژ در  نظری 2

 5 و اقدامات پرستاری در بالیا ریزی برنامه نظری 1

 6 بهداشت در بالیا )بهداشت فردی، عمومی، محیط و تغذیه( نظری 5/1

 7 های نوین مراقبت از مصدومین جنگ نظری 2

 3 عفونی و واگیردار در بالیا های یماریبپیشگیری و مراقبت از  نظری 5/1

 3 اخالق در بحران نظری 1

 13 پذیر یبآسهای خاص و  مراقبت از گروه نظری 1

 11 بت روحی و روانی از مصدومینمراق نظری 2

 12 امداد و نجات یها سازمانآشنایی با  1

 18 ها اردوگاهو  ها پناهگاهمراقبت در  نظری 1

 14 ها )بخیه زدن و ...( آشنایی با تجهیزات حفاظتی و مهارت –مراقبت از زخم و مدیریت شوک عملی 17

 یکارآموز 51
مرکز  –اتاق بحران –اورژانس بیمارستان –الل احمره –آتش نشانی –بازدید از مراکز تروما

 لشکر پزشکی و واحدهای جنگ نوین مستقر در تیپ و های یتفور
15 

 

 

Nakazawa  در مطالعه خود با عنوان ارزیابی تأثیر

های آمادگی بحران و برگزاری مانور برای دانشجویان  آموزش

آموزش پرستاری، از نبود یک گایدالین استاندارد در زمینه 

یک چالش  عنوان بهآمادگی در بالیا برای دانشجویان پرستاری 

گفت  توان یمبنابراین . ]23[کند  بزرگ در تحقیق خود یاد می

همسو بوده و هر دو  این مطالعاتحاضر با نتایج  پژوهشنتایج 

تقویت بیشتر  منظور بهازنگری برنامه درسی پرستاری تأکید بر ب

 .رادارنددانش و مهارت پرستاران در زمینه حوادث و بالیا 

از خبرگان در رابطه با چگونگی نیازهای  نظرسنجیدر 

اکثریت کارشناسان آموزشی پرستاران در زمینه بالیا و حوادث ، 

در  ودند.%( در حد خیلی زیاد این موضوع را ارزیابی نم47/76)

 در بالیا راآموزشی پرستاران  یازهاینمطالعه نکویی و همکاران 

مدیریت صحنه و ایمنی  -دانش مراقبت از مصدومین ترومایی

حاصل از یک مطالعه که در  های یافته. همچنین ]21[داند  می

زمینه بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کارشناسی پرستاری 

پاسخ در بالیا در دو کشور ترکیه و در رابطه با موضوع آمادگی و 

این واقعیت است  دهنده نشاناست  شده انجام 2314ژاپن در سال 

که، دانشجویان پرستاری در هر دو منطقه تمایل به شرکت در 

و الزم است که  رادارندآموزشی آمادگی در بحران  یها دوره

مدیریت بحران  یها مهارتمباحث مراقبت در حوادث بزرگ و نیز 

در  .]22[محتوای برنامه درسی دوره کارشناسی گنجانده شود  در

دنیا به دلیل موقعیت  یکشورهاکشور ما در مقایسه با سایر 

سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی و با توجه به اینکه تخاصماتی علیه 

 توانمندسازیکشور وجود دارد و نیاز بیشتر به یادگیری و 

بودن ایران  یزخ حادثه پرستاران با توجه به شرایط بحرانی و

 .است شده بسته ترتیب ینا بهبنابراین این برنامه درسی 

 گیرینتیجه

این برنامه درسی با در نظر گرفتن دو عنصر مهم اهداف و 

جنبه های مختلف و  محتوا در برنامه درسی آموزش پرستاران،

جامع توانمند سازی پرستاران در زمینه بحران را به ویژه جنبه 

 .مهارتی را مورد توجه قرار داده استعملی و 

تربیت و توانمند سازی پرستاران برای پاسخگویی مطلوب 

به نیاز مصدومین حوادث و بالیا با بازنگری در برنامه درسی فعلی 
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واحد درسی مورد تأکید  8و توجه به محتوای مورد نیاز در حد 

، این برنامه درسی به برنامه ریزان درسی وزارت بهداشت است.

درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد می گردد تا در بازنگری برنامه 

درسی این رشته به این نیاز مهم توجه شده و در برنامه گنجانیده 

 شود.

 تقدیر و تشکر

مراتب تشکر و قدردانی  دانند یمپژوهشگران بر خود الزم 

خود را از همکاری صمیمانه همکاران مرکز تحقیقات مدیریت 

و اورژانس تهران ابراز  احمر هاللپرستاری،  سالمت، دانشکده

 دارند.

 اخالقی هیدییتأ

پژوهش کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه این مطالعه در ن 

 است. قرارگرفته ییدتأدانشکده پرستاری مورد 

 تعارض منافع

نتایج این پژوهش با منافع هیچ سازمان و یا افرادی تعارض 

 ندارد.

 یمنابع مال

در قالب طرح با عنوان طراحی  نامه یانپااز این مقاله منتج 

برنامه درسی مراقبت در حوادث و بالیا در دوره کارشناسی 

پرستاری است که با حمایت مالی مرکز تحقیقات مدیریت سالمت 

 است. شده انجامو دانشکده پرستاری 
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