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Abstract
Introduction: The rate of patients’ admission to the emergency department is not planned exactly. Due to the 
bad condition of the patients, the triage management is also very momentous. Therefore, up-to-date training 
has a particular importance for nurses. 
Methods: 37 emergency nurses were selected by census method through quasi-experimental study. Data 
collection tools were four questionnaires of demographic characteristics, triage attitude assessment, triage 
accuracy and triage knowledge which determined the total staff performance. They were completed by them 
once before the training, one month after training and three ninety-minute training sessions. Data were analyzed 
by Wilcoxon, Man Whitney U, t-test and SPSS version 20. 
Results: 59.5% of them were females, 51.4% were married, 94.6% did not have a bachelor's degree, 64.9% 
had not rotating shifts and 62.2% had not the experience of participating in training programs about accidents 
and disasters. The mean score of nurses’ knowledge increased from97± 3.59before the intervention to 17.46 
± 3.22 after the intervention, also, the mean score of nurses’ accuracy ranged from 15.16 ± 5.86 to 20.89 ± 
4.25; finally, the mean of attitude score ranged from 125.8 ± 15.9 to135.4± 14 (P <0.0001). The most impact 
of interactive learning was related to triage attitude with the mean score of  9.62. There was also a significant 
association of the knowledge improvement indicator with the last degree (P = 0.04) and the association of the 
knowledge improvement indicator with gender (P = 0.05). 
Conclusions: Emergency nurses had better knowledge, accuracy and attitude than before interactive training 
programs. Significant increase in knowledge and attitude scores could indicate an increase in nurses' readiness 
and vigilance to perform better triage at emergency departments. The impact of interactive training on nurses’ 
attitudes on disasters triage can enhance emotional performance and create deeper cognitive learning which has 
everlasting effects on nurses’ performance; the emergency staff can have better performance through triage of 
accidents and disasters. 
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چکیده
ــده،  ــه کنن ــل وخامــت حــال بیمــاران مراجع ــه دلی ــزی نشــده و ب ــس برنامــه ری ــه بخــش اورژان ــرش بیمــاران ب ــه: حجــم پذی  مقدم
ــژه ای برخــوردار اســت.  ــت وی ــر از اهمی ــرای عملکــرد بهت ــه روز پرســتاران ب ــوزش ب ــت دارد. آم ــاران، بســیار اهمی ــاژ بیم ــت  تری مدیری
ــي عصــر شهرســتان فســا  ــا 37 نفــر از پرســتاران بخــش اورژانــس بیمارســتان حضــرت ول ــی ب روش کار: ایــن مطالعــه نیمــه تجرب
بــه روش نمونــه گیــري آســان در ســال 97 انجــام شــد و بــه صــورت دو مرحلــه اي پــري تســت و پســت تســت انجــام گرفــت. ابــزار 
جمــع آوري داده هــا شــامل چهــار پرسشــنامه مشــخصات فــردی، ســنجش نگــرش، دقــت و دانــش تریــاژ بــود. کــه در مجمــوع آمادگــی 
پرســنل را تعییــن مــی کــرد. پرسشــنامه هــای مطالعــه یــک بــار قبــل از آمــوزش و پــس از یــک مــاه ازآمــوزش و گذرنــدان ســه جلســه 
آموزشــی نــود دقیقــه ای توســط پرســتاران تکمیــل شــد. داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون هــای ویلکاکســون، یــو مــن ویتنــي، تــی زوج و 

نــرم افــزار SPSS نســخه 20 تجزیــه و تحلیــل شــدند. 
یافتــه هــا: اکثــر نمونــه هــا زن 59.% ، 51.4 % متاهــل، 94.6% مــدرک کارشناســی، 64.9% شــیفت درگــردش، 62.2 % تجربــه شــرکت 
ــه  ــاز دانــش پرســتاران از 3.59 ± 10.97 قبــل از مداخل ــا را نداشــتند. میانگیــن امتی در برنامــه هــای آموزشــی در مــورد حــوادث و بالی
بــه 3.22 ± 17.46 بعــد از مداخلــه، میانگیــن امتیــاز دقــت پرســتاران از  5.86 ± 15.16 بــه 4.25 ± 20.89 و میانگیــن امتیــاز نگــرش 
از 15.9 ± 125.8 بــه 14 ± 135.4 بــه طــور معنــاداری افزایــش یافتــه اســت )P<0.0001(. بیشــترین تاثیــر آمــوزش بــه روش تعاملــی 
بــر روی نگــرش بــر تریــاژ بــا افزایــش میانگیــن 9.62 امتیــاز بــرای شــرکت کننــدگان در پژوهــش بــوده اســت. همچنیــن بیــن میــزان 
بهبــود شــاخص دانــش بــا آخریــن مــدرک تحصیلــی )P=0.04( و بیــن میــزان بهبــود شــاخص دقــت بــا جنســیت رابطــه معنــاداری وجــود 
داشــت )P=0.05(. همچنیــن بیــن میــزان بهبــود شــاخص نگــرش پرســتاران بــا وضعیــت شــیفت در گــردش رابطــه معنــاداري وجــود 

.)P<0.05( داشــت
نتیجــه گیــری: پرســتاران اورژانــس بعــد از اجــرای برنامــه هــای آموزشــی بــه روش تعاملــی از دانــش، دقــت و نگــرش بهتــری نســبت 
بــه قبــل برخــوردار شــده انــد. افزایــش معنــی دار امتیــاز دانــش و نگــرش، مــی توانــد نشــانگر بــاال رفتــن آمادگــی پرســتاران بــرای اجرای 
تریــاژ بهتــر بیمــاران در بخــش هــای اورژانــس باشــد. تاثیــر بیشــتر آمــوزش بــه روش تعاملــی برنگــرش پرســتاران نســبت بــه تریــاژ 
حــوادث و بالیــا مــی توانــد عــالوه بــر تاثیــر بــر یادگیــری در حیطــه شــناختی، امــوزش درحیطــه عاطفــی را تقویــت کــرده و یادگیــری 

عمیــق تــر را ایجــاد نمایــد کــه مــی توانــد منجــر بــه عملکــرد بهتــر پرســنل اورژانــس در برخــورد بــا تریــاژ حــوادث و بالیــا شــود. 
کلیدواژه ها: پرستاران، بخش اورژانس، آموزش تعاملی، تریاژ، بالیا.
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مقدمه
حــوادث و فوریــت هــاي پزشــکی، یکــی از مســائل بســیار مهــم در 
نظــام ســالمت اســت، بــر اســاس آمــار هــای ارائــه شــده توســط 
 Center for Research on( مرکــز تحقیقــات اپیدمیولــوژی بالیــا
the Epidemiology of Disaster( در ســال 2019 در سراســر 

ــی  ــه زندگ ــت ک ــی رخ داده اس ــای طبیع ــورد بالی ــان 396 م جه
ــرده  ــر ک ــان را متاث ــردم جه ــر از م ــون نف ــه صــد میلی ــک ب نزدی
ــه کشــته شــدن 11755 نفــر شــده اســت کــه باعــث  و منجــر ب
تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن بیــش از 95 میلیــون نفــر و خســارات 
اقتصــادی بالــغ بــر 130 میلیــارد دالر شــده انــد و قــاره آســیا بــا 
داشــتن 40 درصــد از کل انــواع بالیــا و دارا بــودن نزدیــک بــه  45 
ــا و 74 درصــد جمعیــت تحــت  درصــد کل مــرگ حاصــل از بالی
تاثیــر از بالیــا، آســیب پذیرتریــن قــاره از نظــر بالیا در جهــان بوده 
ــا در کشــورهای  ــر ه ــرگ ومی ــش از 90 درصــد  م اســت  )1(. بی
ــد و  ــی افت ــاق م ــا اتف ــوادث و بالی ــت ح ــه عل ــال توســعه ب در ح
ــن  ــورها در ای ــن کش ــیب پذیرتری ــی از آس ــوان یک ــه عن ــران ب ای
ــه  رابطــه مطــرح مــی باشــد  )2( کشــور ایــران در طــول تاریــخ ب
علــل گوناگــون و شــرایط و ویژگــی هــای جغرافیایــی، اقتصــادی، 
فرهنگــی، سیاســی و عوامــل انســانی بــا حــوادث و بحــران هــای 
طبیعــی و غیــر طبیعــی مواجــه بــوده اســت. در پــی وقــوع حــوادث، 
انبوهــی از مصدومیــن نیازمنــد خدمــات درمانــی باقــی مــی ماننــد 
کــه اولیــن گام کمــک کننــده در مدیریــت تعــداد بــاالی مصدومین 

تریــاژ مــی باشــد )3(. 
ــکل،  ــدت مش ــاس ش ــاران براس ــدی بیم ــت بن ــد اولوی ــه فراین ب
جهــت انجــام بهتریــن اقــدام درمانــی در کمتریــن زمــان ممکــن 
تریــاژ گفتــه مــی شــود، کــه اســاس پذیــرش و ارائــه مراقبتهــای 
ــد   )4(.  ــی ده ــکیل م ــس را تش ــش اورژان ــاران در بخ ــه بیم اولی
تریــاژ مصدومــان توســط پرســتاران در بخــش هــای اورژانــس بــه 
منظــور اولویــت بنــدی مصدومــان بــر اســاس وخامــت حالشــان به 
منظــور ارائــه خدمــات درمانــی ومراقبتــی انجــام مــی گــردد، بــه            
گونــه ای کــه اقدامــات درمانــی ســریع وب هتــر بــرای مصدومــان 
ــری در  ــم گی ــت و تصمی ــرد  )5–7(. دق ــورت پذی ــر ص ــال ت بدح
ــس  ــش اورژان ــتاوردهای بخ ــر روی دس ــد ب ــی توان ــاژ م ــر تری ام
ــه  ــی ب ــع شــود  )8(. پرســتاران در خــط اول پاســخ گوی ــر واق موث
آســیب دیــده گان بعنــوان بزرگتریــن` گــروه بهداشــت و درمــان، 
در اغلــب حــوادث و فوریــت هــاي پزشــکی مــی باشــند  )9–11(. 
ــردم  ــب باعــث وحشــت و اضطــراب م ــا اغل ــی بالی ــوع ناگهان وق

مــی گــردد بنابرایــن آمــوزش کافــی و اســتاندارد تیــم درمــان برای 
مقابلــه بــا شــرایط بحرانــی جهــت کســب آمادگــی بیشــتر امــری 
ــت  ــاژ حــوادث و فوری ــر اســت تری ــل ذک ــی اســت )12(، قاب حیات
هــا وظیفــه ایــي اســترس زا اســت و وقــوع تلفــات متعــدد بــر کار 
کنــان تیــم ســالمتي و امکانــات درمانــي غلبــه مــي کنــد بنابرایــن 
تریــاژ حــوادث و فوریــت هــا از چالــش هــاي بــزرگ بــه حســاب 
مــي آیــد )13(. از ایــن رو، آمــوزش تریــاژ بــه مــوازات اجــراي آن 
در بخشــهاي اورژانــس بیمارســتانها مــورد توجــه بــوده اســت  )6(.

ــوزش  ــت موضــوع، آم ــه اهمی ــه ب ــا توج ــا ب ــب کشــور ه  در اغل
تریــاژ را در برنامــه هــای آموزشــی خــود قــرار داده انــد بــه عنــوان 
نمونــه در اســترالیا داشــتن حداقــل هشــت ســاعت آمــوزش نظــري 
ــتار  ــارت پرس ــا نظ ــاژ ب ــی تری ــوزش عمل ــاعت آم ــاژ و 24 س تری
ــه الزامــی اســت  )14(. نتایــج تحقیقــات درکشــور ســوئد  ــا تجرب ب
نشــانگر ایــن موضــوع اســت کــه وجــود کمبــود و نقــص آموزشــی 
در زمینــه تریــاژ در بیــن پرســتاران وجــود دارد  )15(. وجــود کمبــود 
ــت و  ــط وزارت بهداش ــاژ توس ــه تری ــی در زمین ــص آموزش و نق
درمــان مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت  )16(. طبــق یافتــه هــاي 
مطالعــات در ایــران، پرســــتاران آمــوزش تریــاژ را نگذرانــده انــد و 
همچنیــن ارزیابــی ضـــــعیفی در مــورد بحــران هــا دارنــد  )3.14(. 
 )Hutchinson( بــر اســاس یافتــه هــای مطالعــه هوتچیــن ســون
و همکارانــش 2011 تریــاژ بخــش مهــم برنامــه آموزشــی جهــت 
ــوادث  ــل ح ــی در مقاب ــه آمادگ ــتاران در برنام ــدن پرس ــاده ش آم
ــام  ــای انج ــش ه ــد. پژوه ــی باش ــکی م ــای پزش ــت ه وفوری
شــده در جهــان و ایــران عــدم آمادگــی پرســتاران در تریــاژ و بــه 
دنبــال آن مؤثــر نبــودن تریــاژ در حــوادث و فوریــت هــا را نشــان                 

مــی دهــد  )17(. 
ــری، داشــتن  ــم گی ــی تصمی ــاژ یعن ــن ســطح تری در حســاس تری
ــرد  ــه عملک ــبت ب ــری نس ــل موثرت ــتار، عام ــی پرس ــش کاف دان
ایشــان مــی توانــد باشــد، بــه ایــن معنــا کــه بــدون ارتقــاء آگاهــی 
و دانــش در پرســتاران در زمینــه تریــاژ در بحــران، نمــی تــوان بــه 
آمــوزش هــای عملــی واجــرای تمریــن ومانــور اقــدام نمــود )18(. 
لــذا نقــش تریــاژ و اهمیــت انجــام آن بیــش از پیــش جلــوه مــی 
نمایــد، و از آنجــا کــه پرســتاران جــزء بزرگتریــن گــروه حرفــه ای 
در سیســتم بهداشــتی درمانــی بــوده و نقــش ویــژه ای را در آن ایفا 
ــام  ــی در تم ــارت کاف ــی و مه ــد دارای آمادگ ــد  )17(، بای ــی کنن م
ــاژ در حــوادث و  ــه هــای پرســتاری  خصوصــاً در انجــام تری زمین

فوریتهــا باشــند.  
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براســاس نظریــه بلــوم بــرگ )Bloomberg( رفتارهــای یادگیــری 
ــی  ــی – حرکت ــی و روان ــناختی، عاطف ــه ش ــطح حیط ــه س در س
ــه  ــد. کــه مــی تواننــد بطــور هــم زمــان تجرب صــورت مــی گیرن
ــده  ــوان حیطــه تفکــر هــم نامی شــوند.حیطه شــناختی تحــت عن
مــی شــود. حیطــه عاطفــی ســبب تغییــر نگــرش در افــراد شــده 
و انگیــزه یادگیــری را افزایــش مــی دهــد. و حیطــه مهارتــی هــم 
بــر یادگیــری عملکــردی و مهارتــی تاکیــد دارد. زمانــی یادگیــری 
در افــراد منجــر بــه تغییــر رفتــار در فراگیــر مــی شــود کــه الاقــل 
از دو حیطــه یادگیــری در آمــوزش افــراد اســتفاده شــود  )19(. بــرای 
ــد از  ــه بتوانن ــی ک ــهای آموزش ــد از روش ــر بای ــر ت ــری موث یادگی
حیطــه هــای یادگیــری بیشــتری کمــک بگیرنــد اســتفاده کــرد.

ــری  ــر یادگی ــر در ام ــای موث ــی از روش ه ــی یک ــوزش تعامل آم
مــی باشــد  )18(.  روش ســخنرانی در آمــوزش بیشــتر روی حیطــه 
ــش  ــرای افزای ــر دارد. در حالیکــه ب ــراد تاثی ــری اف شــناختی یادگی
عملکــرد افــراد عــالوه بــر افزایــش شــناخت، نگــرش و عملکــرد 
ــای  ــن روش ه ــی از موثرتری ــد. یک ــر کن ــد تغیی ــم بای ــراد ه اف
آمــوزش کــه تاثیــر گــذاری باالیــی نیــز دارد، آمــوزش تعاملــی می 
باشــد. در ایــن شــیوه آموزشــی مــی تــوان از ویژگــی چندرســانه ای 
بااســتفاده از ترکیــب متــن، صــدا و تصویــر، فعــال بــودن فراگیــر، 
ــن  ــرد  )20(.  در ای ــتفاده ک ــورد اس ــه بازخ ــري و ارائ ــرار پذی تک
روش عــالوه بــر ایــن کــه مــدرس نقــش فعالــی در کالس دارد و 
مطالــب را بــرای مخاطــب تفهیــم مــی کنــد، مخاطــب نیــز نقــش 
محــوری دارد و بــه صــورت فعــال در مباحــث شــرکت مــی کنــد و 
ســواالت خــود را در مــورد مطالــب بیــان نمــوده و توســط اســتاد 
ــن  ــدن ذه ــر ش ــث درگی ــن روش باع ــود. ای ــی ش ــخ داده م پاس
ــش  ــث افزای ــن  باع ــث، همچنی ــورد بح ــه ی م ــر در حیط و تفک
ــات  ــردن ســطح معلوم ــاال ب ــت تفکــر و ب ــری، تقوی ســطح یادگی
در مــدرس و مخاطــب مــی شــود. تدریــس تعاملــی روشــی اســت 
ــا  ــه آن روش فعــال تدریــس نیــز گفتــه مــی شــود  )21(. ب کــه ب
توجــه بــه ماهیــت عمــل تریــاژ بیمــاران، پرســتاران نیازمنــد بــه 
ــرد  ــبت عملک ــوی نس ــاال و ق ــرش ب ــت و نگ ــش، دق ــب دان کس
ــت  ــداوم بدس ــوزش م ــن و آم ــایه تمری ــه در س ــتند. ک ــود هس خ
مــی آیــد. بررســی هــای بــه عمــل آمــده حاکــی از وجــود پژوهش 
هــای محــدودی در مــورد آمــوزش بــه روش تعاملــی بــه پرســنل 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــاژ اس ــورد تری ــس درم ــتاری اورژان پرس
ــه  ــوزش ب ــر آم ــن تاثی ــا هدف«تعیی ــق پژوهــش حاضــر را ب محق
روش تعاملــی بــر آمادگــی و نگــرش پرســتاران اورژانــس در انجــام 

تریــاژ حــوادث وبالیــا در بیمارســتان ولــی عصــر شــهر فســا 1397 
» انجــام داده اســت. 

روش کار
ــی  ــوع نیمــه تجرب ــه ای و از ن ــه صــورت مداخل مطالعــه حاضــر ب
در بیمارســتان حضــرت ولــی عصــر فســا در ســال 1397 بــا روش 
ــورد  ــه م ــل حجــم نمون ــد. حداق ــان انجــام ش ــري آس ــه گی نمون
نیــاز بــرای ایــن مطالعــه بــر اســاس متغیــر نگــرش کــه واریانــس 
بیشــتری دارد بــر اســاس متغیــر نمــره نگــرش در مطالعــه مشــابه 
حــق دوســت و همکارانــش  )21(،  ســي پنــج نفــر تعییــن گردیــد.و 
ــه در  ــداد 40 نمون ــا تع ــه ه ــزش نمون ــال ری ــه  احتم ــه ب ــا توج ب
ــت تعییــن شــد. کــه پــس از برگــزاري جلســات آموزشــي و  نهای
مداخلــه در نهایــت تعــداد ســي و هفــت نفــر موفــق بــه شــرکت 
ــه  ــای ورود نمون ــد. معیاره ــي گردیدن ــات آموزش ــام جلس در تم
ــد  ــی ارش ــا کارشناس ــی ی ــدرک کارشناس ــتن م ــامل: داش ــا ش ه
پرســتاری،  طــی نکــردن دوره هــای مشــابه در شــش ماه گذشــته، 
ــا  ــس ی ــش اورژان ــابقه کار در بخ ــاه س ــش م ــل ش ــتن حداق داش
بخــش هــای ویــژه، داشــتن تمایــل جهــت همــکاری در پژوهــش 
بــود و معیارهــای خــروج نمونــه هــا شــامل: شــرکت نداشــتن در 
ــه  ــده ب ــاب ش ــتار انتخ ــتن پرس ــل نداش ــی، تمای ــات آموزش جلس
همــکاری بعــد از نمونــه گیــری، غیبــت بیــش از یــک بخــش از 
جلســات آموزشــی یــا غیبــت در یکــی از مراحــل تکمیــل آزمــون 
)پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری( و قابــل پیگیــری نبــودن 
پرسشــنامه هــا بــه دلیــل عــدم نوشــتن مشــخصات یــا مخــدوش 
ــا  ــع آوري داده ه ــود. روش جم ــی ب ــر دلیل ــه ه ــا ب ــودن داده ه ب
شــامل  چهــار پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک، ســنجش نگرش 
ــود.                                                                                 ــاژ ب ــش تری ــاژ و پرسشــنامه دان ــت تری ــاژ، پرسشــنامه دق تری
پرسشــنامه هــای دموگرافیــک کــه شــامل ســن، جنــس، وضعیــت 
تاهــل، آخریــن مــدرک تحصیلــی، وضعیــت اســتخدامی، وضعیــت 

شــیفت، ســابقه کار بــود. 
پرسشــنامه تعییــن نگــرش دربــاره تریــاژ: ایــن پرسشــنامه شــامل 
35 ســوال در مــورد دیــدگاه پرســتاران در رابطــه بــا تریــاژ، عمــل 
ــد  ــی باش ــاء م ــورد در احی ــوه برخ ــاژ، نح ــاس تری ــر اس ــردن ب ک
ــا شــیوه لیکــرت نمــره گــذاری مــی شــود. در ایــن شــیوه  کــه ب
نمــره گــذاری بــه گزینــه کامــال موافقــم )5(، گزینــه موافقــم )4(، 
ــال  ــه کام ــم )2( وگزین ــه مخالف ــدارم )3(، گزین ــری ن ــه نظ گزین
ــا 175  ــره کل از 35 ت ــرد. نم ــی گی ــق م ــاز تعل ــم )1( امتی مخالف
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در نظــر گرفتــه شــد. امتیــازات کمتــر از 33/3 بــه عنــوان نگــرش 
ضعیــف، بیــن 33/3-66/6 بــه عنــوان نگــرش متوســط و نمــرات 
بیــن 66/6 -100 بــه عنــوان نگــرش خــوب در نظــر گرفتــه مــی 
شــود. جهــت تعییــن اعتبــار علمــی پرسشــنامه بــر اســاس مقالــه 
حــق  دوســت کــه در ســال 1389 انجــام پذیرفتــه از روش اعتبــار 
محتوایــی اســتفاده  شــده اســت بــه  منظــور تعییــن اعتمــاد علمــی 
ــی(  ــاخ )همســانی درون آن از روش آزمــون مجــدد و آلفــای کرونب
اســتفاده  شــده اســت جهــت اعتمــاد درونــی پرسشــنامه از آلفــای 
کرونبــاخ بــا ضریــب اعتمــاد 95%  اســتفاده  شــده  )21(. پرسشــنامه 
ــاژ: ایــن پرسشــنامه شــامل 30 ســوال چهــار  ســنجش دقــت تری
گزینــه ای کــه بــر اســاس ســناریو تصــادف اتوبــوس طراحی شــده 
ــه ســواالت ســنجیده مــی شــود.  ــی ب ــت پاســخ گوی اســت و دق
پاســخ صحیــح نمــره یــک و پاســخ غلــط نمــره صفــر تعلــق مــی 
گیــرد. پرسشــنامه ســنجش دانــش تریــاژ: ایــن پرسشــنامه شــامل 
دو بخــش مــی باشــد. بخــش اول آن اطالعــات فــردی و تحصیلی 
و شــغلی و بخــش دوم آن تعــداد 30 ســئوال ســنجش دقــت تریــاژ 
بــه صــورت چهــار گزینــه ای را شــامل مــی شــود. پاســخ صحیــح 
ــی  ــر داده مــی شــود،  روای ــط نمــره صف ــک و پاســخ غل نمــره ی
پرسشــنامه بــه روش محتوایــی و صــوری در مقالــه آقــای فرجــی 
ــوم  ــگاه عل ــین دانش ــط مدرس ــال 1392 توس ــکاران در س و هم
بهزیســتی و توان بخشــی تهــران و دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــت.  ــده اس ــد ش ــه تائی ــات اولی ــس از اصالح ــی و پ ــران بررس ته
همچنیــن پایایــی ابزارهــای مــورد اســتفاده نیــز پــس از تکمیــل 
ابــزار توســط 20 نفــر از پرســتاران یکــی از بیمارســتان های شــهر 
ــج  ــاخ بررســی و نتای ــب آلفــای کرونب ــا اســتفاده از ضری تهــران ب
بــرای آزمــون دقــت تریــاژ حــوادث 0/78 بــه  دســت  آمــده اســت 
)22(. پرسشــنامه ســنجش دانــش تریــاژ: ایــن پرسشــنامه شــامل 
دو بخــش اســت. بخــش اول آن اطالعــات فــردی و تحصیلــی و 
ــه  ــش ب ــنجش دان ــؤال س ــداد 30 س ــش دوم آن تع ــغلی و بخ ش
 صــورت چهــار گزینــه ای اســت. پاســخ صحیــح نمــره یک و پاســخ 
ــش  ــر 10 از دان ــره زی ــن نم ــد. بنابرای ــر داده ش ــره صف ــط نم غل
پاییــن و نمــره بیــن 10 تــا 20 دانــش متوســط و نمــره باالتــر از 
ــج حاصــل از  ــد. نتای ــوردار گردی ــی برخ ــش باالی ــا 30 از دان 20 ت
ــتاران را در ســه  ــی پرس ــره آمادگ ــن دو پرسشــنامه نشــانگر نم ای
دســته پاییــن، متوســط و باالبــود. روایــی ایــن پرسشــنامه نیــز بــه 
ــکاران  ــی و هم ــای فرج ــه آق ــوری در مقال ــی و ص روش محتوای
ــتی و  ــوم بهزیس ــگاه عل ــین دانش ــط مدرس ــال 1392 توس در س

ــران بررســی  ــوم پزشــکی ته ــران و دانشــگاه عل توان بخشــی ته
و پــس از اصالحــات اولیــه تائیــد شــده اســت. همچنیــن پایایــی 
ابزارهــای مورداســتفاده نیــز پــس از تکمیــل ابــزار توســط 20 نفــر 
از پرســتاران یکــی از بیمارســتان های شــهر تهــران بــا اســتفاده از 
ــش  ــون دان ــرای آزم ــج ب ــاخ بررســی و نتای ــای کرونب ــب آلف ضری
تریــاژ حــوادث 0/75 بــه  دســت  آمــده اســت )22(. حجــم نمونــه 
ــت )21( در  ــق دوس ــه ح ــرش در مطالع ــر نگ ــاس متغیی ــا براس ه
ســال  89 نگــرش و طبــق فرمــول حجــم نمونــه 40 نفــر انتخــاب 
ــه  ــزش نمون ــری از ری ــرای جلوگی ــر بیشــتر ب ــج نف شــدند کــه پن
ــق  ــر موف ــت  نف ــي و هف ــت س ــدند. و در نهای ــاب ش ــا انتخ ه
ــس از کســب  ــدند. پ ــام جلســات آموزشــي ش ــه شــرکت در تم ب
ــه  ــه شــماره IR.MUQ.REC.1397.050 از کمیت ــد اخــالق ب ک
تحقیقــات دانشــگاه علــوم پزشــکي قــم و اخــذ معرفــي نامــه بــه 
بیمارســتان حضــرت ولــي عصــر )عــج( نمونــه گیــري بــه روش 
در دســترس انجــام شــد. پــس از نمونــه گیــري وجلــب رضایــت 
پرســنل شــرکت کننــده و تاکیــد بــر محرمانــه بــودن اطالعــات، 
اهــداف پژوهــش و  نحــوه ي پــر کــردن پرســش نامــه هــا بــرای 
ــه  ــرایط شــرکت در مطالع ــد ش ــه واج ــتارانی ک ــک از پرس ــر ی ه
بودنــد تشــریح شــد و روش پــر کــردن پرسشــنامه هــا بــه طــور 
کامــل توضیــح داده شــد و ســپس پرسشــنامه هــای مطالعــه یــک 
بــار قبــل از آمــوزش بــار دوم بعــد از گذشــت یــک مــاه از آمــوزش 
و گذرنــدان ســه جلســه آموزشــی نــود دقیقــه ای در اختیــار آنهــا 
ــدگان  ــد. شــرکت کنن ــا آن هــا را تکمیــل نماین ــرار داده شــد ت ق
در گروههــای پنــج نفــره تقســیم شــدند و اعضــا پیرامــون ســناریو 
هــای مطــرح شــده بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد و ســپس 
پاســخ دادنــد. بــی نــام بــودن پرسشــنامه هــا و محرمانــه بــودن 
اطالعــات و اختیــاری بــودن شــرکت در مطالعــه بــه افــراد اطــالع 
داده شــد. در ضمــن جلســات آمــوزش بــه روش گروهــی، پرســش 
و پاســخ شــرکت کننــدگان و مدرس پیرامــون محتوای آموزشــی و 
بحــث گروهــی همــراه با وســایل کمــک آموزشــی، فیلم اموزشــی 
در ســه جلســه نــود دقیقــه ای بــا فاصلــه ی یــک هفتــه برگــزار 
شــد و مخاطبیــن بــه صــورت کامــال فعــال در مباحــث شــرکت 
نمــوده و بــه بیــان دیــدگاه هــای خــود، پرســش و تفکــر پیرامــون 
مطالــب آموزشــی پرداختنــد. پــس از جمــع آوری داده هــا و تکمیل 
پرسشــنامه هــا، داده هــای جمــع آوری شــده بــا اســتفاده از آزمون 
اســتنباطی تــی زوج، و آزمونهــای غیــر پارامتریــک )ویلکاکســون، 
یــو مــن ویتنــي( بــا اســتفاده ازنــرم افــزار SPSS نســخه 20 مــورد 
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تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافته ها
ــت )59.5  ــق اکثری ــده در تحقی ــرکت کنن ــتار ش ــن 37 پرس از بی
ــی،  ــی کارشناس ــدرک تحصیل ــا م ــل ب ــان، )51.4%( متاه %( را زن
)94.6%( و بــه صــورت شــیفت در گــردش )64.9%( بودنــد. 

وضعیــت اســتخدامی اکثریــت نمونــه هــا، )40.5 %( قــراردادی بعــد 
از گذرانــدن طــرح بودنــد. میانگیــن ســابقه کار پرســتاران شــرکت 
کننــده در تحقیــق 5.5 ± 5.59 ســال بــود کــه از حداقــل 4 مــاه 
تــا حدکثــر 25 ســال متغیــر بــود. )37.8 %( تجربــه ســپری کــردن 
دوره هــای مرتبــط بــا حــوادث و بالیــا را داشــتند و )62.2 %( در این 

ــد.  دوره هــا شــرکت نکــرده بودن

جدول 1: فراوانی متغییر دموگرافیک پرستاران شرکت کننده در پژوهش

تعداد متغیر
)n(

درصد
تعداد متغیر)%(

)n(
درصد
)%(

جنس
2259.5زن

شیفت کاری

2464.9گردشی
1027صبح کار1540.5مرد

تاهل
25.4عصرو شب1951.4متاهل
12.7عصر1848.6مجرد

استخدام
1540.5طرحی

سابقه کار

2362.2کمتر از 5 سال
924.4قراردادی
10718.9-5 سال821.6رسمی

مدرک
تحصیلی

3594.6کارشناسی
718.9بیش از 10 سال

25.4کارشناسی ارشد

میانگیــن امتیــاز دانــش پرســتاران قبــل از مداخلــه 3.59 ± 10.97 
بــود کــه از حداقــل 4 تــا حداکثــر 21 متغیــر بــود. ایــن میــزان پس 
ــه 3.22 ± 17.46  ــش ب ــد افزای ــا 4.83 ± 6.49 واح ــه ب از مداخل
ــوط  ــای مرب ــی داده ه ــی و رد نرمالیت ــس از بررس ــود. پ ــیده ب رس
ــه  ــری )Pvalue < 0.05(، نتیج ــش نظ ــطح دان ــاز س ــه امتی ب
آزمــون ویلکاکســون )Wilcoxon( حاکــی از وجــود اختــالف 
آمــاری معنــادار امتیــاز دانــش نظــری قبــل و بعــد از مداخلــه بــود 

 .)Pvalue<0.0001(
میانگیــن امتیــاز دقــت پرســتاران قبــل از مداخلــه 5.86 ± 15.16 
بــود کــه شــامل حداقــل 2 تــا حداکثــر 28 متغیــر بــود. ایــن میــزان 
پــس از مداخلــه بــا 7.35 ± 5.73 واحــد افزایش بــه 4.25 ± 20.89 
رســیده بــود. پــس از بررســی و رد نرمالیتــی داده هــای مربــوط بــه 
ــون  ــون ویلکاکس ــه آزم ــت )Pvalue <0.05(، نتیج ــاز دق امتی
ــاز  ــادار امتی ــاری معن ــالف آم ــود اخت ــی از وج )Wilcoxon( حاک

  .)Pvalue <0.0001( دقــت قبــل و بعــد از مداخلــه بــود

میانگیــن امتیــاز نگــرش پرســتاران قبــل از مداخلــه 15.9 ± 125.8 
بــود کــه از حداقــل 92 تــا حداکثــر 175 متغیــر بــود. ایــن میــزان 
ــه 14 ±  ــش ب ــد افزای ــا 20.43 ± 9.62 واح ــه ب ــس از مداخل پ
ــای  ــی داده ه ــی و رد نرمالیت ــس از بررس ــود. پ ــیده ب 135.4 رس
ــه  ــرش )Pvalue < 0.05(، نتیج ــطح نگ ــاز س ــه امتی ــوط ب مرب
آزمــون ویلکاکســون )Wilcoxon( حاکــی از وجــود اختــالف 
آمــاری معنــادار امتیــاز ســطح نگــرش قبــل و بعــد از مداخلــه بــود 

   .)Pvalue<0.0001(
نتیجــه حاصــل از آزمــون مــن ویتنــی یــو حاکــی از وجــود ارتبــاط 
آمــاری معنــادار بیــن میــزان بهبــود شــاخص دانــش بــا شــاخص 
ــود  ــزان بهب ــه می ــوی ک ــود.  بنح ــی ب ــدرک تحصیل ــن م آخری
دانــش تریــاژ در پرســتاران بــا مــدرک تحصیلــی فــوق لیســانس، 
بــا اختــالف معنــاداری نســبت بــه پرســتاران بــا مــدرک تحصیلــی 

ــود. )Pvalue=0.04(. )جــدول 1(. ــر ب لیســانس بهت
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جدول 2 : بررسی ارتباط بین میزان تاثیر مداخله با شاخص سطح دانش پرستاران

میزان بهبود سطح دانشفاکتورهای مرتبط
+X SDنتیجه آزمون

جنسیت
4.67 ± 5.45مرد

Pvalue=0.098
7.73 ± 4.04زن

وضعیت تاهل
6.17  ± 5.33مجرد

Pvalue=0.715
6.79 ± 4.44متاهل

آخرین مدرک تحصیلی
 6.11 ± 4.69لیسانس

*Pvalue=0.04
13 ± 1.41فوق لیسانس

وضعیت استخدامی

6 ± 4.12طرحی

Pvalue =0.644
6.89 ± 5.44قراردادی

5.75 ± 5.62رسمی

8.4 ± 5.41پیمانی

وضعیت شیفت
5.58 ± 5.32گردشی

Pvalue=0.118
8.15 ± 3.34سایر

سپری کردن دوره های مرتبط
7.14 ± 4.93بله

Pvalue=0.583
6.08 ± 4.84خیر

R=0.117 . Pvalue = 0.49سابقه کار

 P<0.05 : سطح معنی دار

نتیجــه حاصــل از آزمــون مــن ویتنــی یــو حاکــی از وجــود ارتبــاط 
آمــاری معنــادار بیــن میــزان بهبــود شــاخص دانــش بــا شــاخص 
ــود.  بنحــوی کــه میــزان بهبــود دانــش در پرســتاران  جنســیت ب

زن، بــا اختــالف معنــاداری نســبت بــه پرســتاران مــرد بهتــر بــود. 
ــدول 3(. )Pvalue=0.05( )ج

 جدول 2: بررسی ارتباط بین میزان تاثیر مداخله با شاخص دقت پرستاران

میزان بهبود دقتفاکتورهای مرتبط
+X SDنتیجه آزمون

جنسیت
2.47 ± 7.2مرد

*Pvalue=0.05
7.95 ± 6.73زن

وضعیت تاهل
7.11 ± 6.04مجرد

Pvalue=0.247
4.42 ± 8.37متاهل

آخرین مدرک تحصیلی
5.86 ± 7.5لیسانس

Pvalue=0.614
3.5 ± 4.95فوق لیسانس

وضعیت استخدامی

6.2 ± 7.42قرارداد بعد ازطرحی 

Pvalue =0.435 3.22 ± 6.42قراردادی
5 ± 7.59رسمی
10 ± 8.51پیمانی

وضعیت شیفت
5.33 ± 7.61گردشی

Pvalue=0.588
6.46 ± 7.09سایر

سپری کردن دوره های 
مرتبط

6.86 ± 10.38بله
Pvalue=0.551

5.04 ± 4.86خیر
R=0.037 . Pvalue = 0.828سابقه کار

P<0.05 سطح معنی دار:
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نتیجــه حاصــل از آزمــون مــن ویتنــی یــو حاکــی از وجــود ارتبــاط 
آمــاری معنــادار بیــن میــزان بهبــود شــاخص دانــش بــا شــاخص 
ــا  ــوادث و بالی ــا ح ــط ب ــای مرتب ــردن دوره ه ــپری ک ــای س ه
و وضعیــت شــیفت بــود. بنحــوی کــه میــزان بهبــود نگــرش در 

پرســتارانی کــه وضعیــت شــیف آنهــا گردشــی بــود و دوره هــای 
مرتبــط را ســپری کــرده بودنــد بــا اختــالف معنــاداری نســبت بــه 
ــه دوره  ــتارانی ک ــا و پرس ــیفت ه ــایر ش ــاغل در س ــتاران ش پرس
هــای مرتبــط را ســپری نکــرده بودنــد بیشــتر بــود. )جــدول 4(.

 جدول 4: بررسی ارتباط بین میزان تاثیر مداخله با شاخص نگرش پرستاران

فاکتورهای مرتبط
میزان بهبود نگرش

+X SD
نتیجه آزمون

جنسیت
10.53 ± 20.91مرد

Pvalue =0.486
9 ± 20.56زن

وضعیت تاهل
8.78 ± 18.89مجرد

Pvalue =0.796
10.42 ± 22.28متاهل

آخرین مدرک تحصیلی
9.91 20.9±لیسانس

Pvalue =0.401
4.5 ± 7.78فوق لیسانس

وضعیت استخدامی

12.53 14.3±طرحی

Pvalue =0.827
13.44 ± 21.86قراردادی

5.37 ± 23.64رسمی

0.8 ± 30.11پیمانی

وضعیت شیفت
14.29 ± 15.03گردشی

*Pvalue=0.01
1 ± 26.35سایر

سپری کردن دوره های مرتبط
13.78 23.69±بله

*Pvalue=0.02
7.09 ± 18.26خیر

R= -0.069 . Pvalue = 0.685سابقه کار

P<0.05 :سطح معنی دار

بحث 
از بیــن 37 پرســتار شــرکت کننده در تحقیــق 22 نفــر )59.5 درصد( 
را زنــان و 15 نفــر )40.5 درصــد( را مــردان تشــکیل داده انــد. کــه 
ــد. اکثریــت نمونه هــای  ــان تشــکیل دادن بیشــترین جنســیت را زن
موردتحقیــق متأهــل بودنــد. اکثریــت نمونــه  هــای مــورد تحقیــق 
ــد. اکثریــت نمونه هــای  ــی کارشناســی بودن دارای مــدرک تحصیل
مــورد تحقیــق از نیروهــای طرحــی شــاغل در بیمارســتان بودنــد. 
اکثریــت نمونه هــای مــورد تحقیــق بــه  صــورت شــیفت در گــردش 

کار می کردنــد.
بــر اســاس یافتــه هــای ایــن مطالعــه، نمــره شــاخص دانــش، دقت 
و نگــرش پرســتاران شــاغل در بخــش اورژانــس پــس از آمــوزش 
نســبت بــه قبــل از مداخلــه بطــور معنــی داری بیشــتر شــده بــود. 

در مطالعــه فرجــی و همــکاران در ســال 92 بیــن میانگیــن نمــره 
ــروه  ــت(، در گ ــش و دق ــاژ )دان ــام تری ــتاران در انج ــی پرس آمادگ
مداخلــه قبــل و بعــد از مداخلــه اختــالف آمــاری معنــی دار مشــاهده 
ــتاران در  ــی پرس ــل آمادگ ــن تفاض ــن میانگی ــن بی ــد. همچنی ش
ــاژ )دانــش و دقــت(، بیــن دو گــروه مداخلــه و کنتــرل  انجــام تری
اختــالف آمــاری معنــی دار مشــاهده شــد. بــا توجــه بــه یافته هــای 
مطالعــه مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه آمــوزش بــه روش 
ــاژ  ــام تری ــتاران در انج ــی پرس ــزان آمادگ ــر می ــازی ب ــبیه  س ش
ــج  ــه نتای ــن مطالع ــج ای ــد نتای ــت دارد. همانن ــر مثب ــوادث تأثی ح
مطالعــه مــا نیــز همســان بــا نتایــج ایــن مطالعــه بــوده و مشــخص 
مــی گــردد کــه آمــوزش بــه روش تعاملــی همچــون آمــوزش بــه 
روش شــبیه ســازی مــی توانــد باعــث تاثیــر مثبــت بــر آمادگــی 
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ــور و  ــاژ گــردد )22(. در مطالعــه رســتم پ ــه تری پرســتاران در زمین
ــه روش  همــکاران در ســال 1395، در خصــوص تاثیــر آمــوزش ب
ــن  ــتاران میانگی ــی پرس ــده در آگاه ــازمان دهن ــش س ــوی پی الگ
نمــره ســطح آگاهــی پرســتاران نســبت بــه قبــل از مداخلــه بطــور 
معنــاداری افزایــش یافتــه بــود. همچنیــن مطالعاتــی کــه در زمینــه 
آمــوزش تریــاژ پرســتاران انجــام شــده اســت حاکــی از آن اســت 
ــی  ــد ارزیاب ــده ان ــاژ را نگذران ــوزش تری ــه آم ــتارانی ک ــه پرس ک
ــوان  ــن مــی ت ــد )15. 23(. بنابرای ــورد بیمــاران دارن ضعیفــی در م
ــت را  ــرش، دق ــه نگ ــتاران در زمین ــره پرس ــالف در نم ــل اخت دلی
ناشــی از مداخلــه انجــام شــده دانســت. نتایــج مطالعــه اســمیت و 
همــکاران در ســال 2012، نشــان داد دانشــجویان پــس از دریافــت 
تکنیک هــای متعــدد آموزشــی مثــل شــبیه  ســازی بطور معنــاداری 
از اعتمــاد بــه  نفــس باالتــری در تصمیم گیــری نســبت بــه قبــل 
ــق  ــن تحقی ــق در ای ــن محق ــد. همچنی ــوردار بودن ــه برخ از مداخل
ــدد  ــی متع ــای آموزش ــتفاده از تکنیک ه ــه اس ــد ک ــه می کن توصی
افزایــش در تصمیم گیــری  بــه  مثــل شبیه ســازی می توانــد 
ــه در بخــش  ــا تجرب ــازه کار و حتــی ب ــاژ در میــان پرســتاران ت تری
اورژانــس کمــک کنــد )24(. در مطالعــه ای دیگــر هوتچیــن ســون 
و همــکاران در ســال 2011 ، بــر روی دانشــجویان پرســتاری انجام 
دادنــد، نشــان داد کــه میــزان آمادگــی دانشــجویان بعــد از مداخلــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــرده اســت )17(، ب ــدا ک ــاداری پی ــش معن افزای
کــه یافتــه هــای ایــن مطالعــات همســو بــا مطالعــه مــا بــود امــا 
ــه روش شــبیه  ــوع روش آموزشــی در ایــن مطالعــات آمــوزش ب ن
ســازی بــوده اســت در حالــی کــه در مطالعــه مــا آمــوزش بــه روش 
تعاملــی اجــرا شــد و در نهایــت مشــخص گردیــد آموزش بــه روش 
تعاملــی هماننــد شــبیه ســازی مــی توانــد باعــث تاثیــر مثبــت بــر 
ــر  ــازی وقت گی ــه روش شبیه س ــت ک ــد. از آن  جه ــتاران باش پرس
ــد  ــژه می باش ــی وی ــای فیزیک ــد فض ــت و نیازمن ــر اس ــه  ب و هزین
ــردد. ــن گ ــد آموزشــی جایگزی ــای جدی ــردد روش ه ــه می گ توصی

از دیگــر یافتــه هــای ایــن مطالعــه مــی تــوان بــه ارتبــاط آمــاری 
معنــادار بیــن میــزان بهبــود شــاخص دانــش بــا شــاخص آخریــن 
مــدرک تحصیلــی اشــاره کــرد.  بنحــوی کــه میــزان بهبــود امتیــاز 
ــا اختــالف  ــوق لیســانس، ب ــی ف ــا مــدرک تحصیل در پرســتاران ب
ــی لیســانس  ــا مــدرک تحصیل ــه پرســتاران ب ــاداری نســبت ب معن
ــا  و ارتبــاط آمــاری معنــادار بیــن میــزان بهبــود شــاخص دقــت ب
شــاخص جنســیت دیــده شــد.  بــه نحــوی کــه میــزان بهبــود دقت 
در پرســتاران زن، بــا اختــالف معنــاداری نســبت بــه پرســتاران مرد 

بهتــر بــود. و یافتــه مهــم تــر ارتبــاط آمــاری معنــادار بیــن میــزان 
ــا شــاخص هــای ســپری کــردن دوره  ــود شــاخص نگــرش ب بهب
هــای مرتبــط بــا حــوادث و بالیــا و وضعیــت شــیفت بــود. بنحــوی 
ــت شــیفت  ــه وضعی ــود نگــرش در پرســتارانی ک ــزان بهب ــه می ک
ــد  ــود و دوره هــای مرتبــط را ســپری کــرده بودن آنهــا گردشــی ب
ــایر  ــاغل در س ــتاران ش ــه پرس ــبت ب ــاداری نس ــالف معن ــا اخت ب
شــیفت هــا و پرســتارانی کــه دوره هــای مرتبــط را ســپری نکــرده 
بودنــد بیشــتر بــود. نتایــج مطالعــه مــا بــا نتایــج مطالعــه میرحقــی 
و همــکاران در ســال 89 نتیجــه گیــری کــرده بــود میــزان دانــش 
ــان در  ــا ســابقه ی کار آن ــاژ، ب ــاره ی تری ــس درب پرســتاران اورژان
بخــش اورژانــس ارتبــاط نداشــت، همخوانــی نــدارد )14(. ولــي در 
مطالعــه مــا شــاخص دانــش بــا مــدرک تحصیلــي ارتبــاط داشــت.

ــت  ــر مثب ــر تاثی ــال 93 بیانگ ــي زاده در س ــه ی عل ــج مطالع نتای
ــري و نگــرش دانشــجویان بهداشــت  ــر یادگی ــي ب ــوزش تعامل آم
عمومــي بــود کــه نتایــج عنــوان شــده بــا نتایــج مطالعــه مــا هــم 
ســو مــي باشــد )25(. نتایــج مطالعــه مهدیــون در ســال 94 بیانگــر 
افزایــش رضایــت منــدي در پرســتاران بخــش مراقبــت ویــژه بعــد 
از آمــوزش الکترونیکــي بــه روش تعاملــي نســبت بــه روش آموزش 
الکترونیکــي غیــر تعاملــي بــود ولــي در نمرات آگاهي کســب شــده 
در هــر دو گــروه اختــالف آمــاري معنــاداري دیــده نشــده اســت در 
صورتــي کــه در مطالعــه مــا نمــره آگاهــي بعــد از مداخلــه نســبت 

بــه قبــل از مداخلــه بهبــود یافتــه بــود )26(.

نتیجه گیری
در ایــن پژوهــش تاثیــر آمــوزش بــه روش تعاملــی بــر آمادگــی و 
نگــرش پرســتاران اورژانــس در انجــام تریــاژ حــوادث مورد بررســي 
قرارگرفــت و نتایــج حاصــل بیانگــر تاثیــر مثبــت آموزش بــه روش 
ــود. کســب  ــر آمادگــی و نگــرش پرســتاران اورژانــس ب تعاملــی ب
نمــره بــاالي آمادگــي تریــاژ در پرســتاران منجــر بــه  پاســخ دهــی 
و عملکــرد مناســب تــر پرســتاران در حــوادث و فوریــت هــا مــی 
گــردد کــه خــود تاثیــر بــه ســرایي درکاهــش تلفــات و خصــارات 
جانــی و مالــی حاصــل ازحــوادث و فوریــت هــا دارد. بــا توجــه بــه 
اینکــه پرســنل پرســتاری علیرغــم جایــگاه بســیار مهمــی کــه در 
تریــاژ بیمــاران در حــوادث دارنــد امــا آمــوزش کمــی در ارتبــاط بــا 
ــه  ــی ب ــای آموزش ــه ه ــرای برنام ــد واج ــوادث دیده ان ــاژ در ح تری
روش تعاملــی بــه دلیــل اینکــه باعــث افزایــش مهــارت ارتباطــی 
ــش  ــتاران در بخ ــی پرس ــی تیم ــتر در آمادگ ــی بیش ــن گروه بی



زهرا حبیبی نژاد و همکاران

37

ــت و  ــش، دق ــود دان ــد باعــث بهب ــی توان ــی شــود، م ــس م اورژان
نگــرش پرســتاران در امــر تریــاژ بیمــاران در حــوادث و بالیــا شــود، 
ــاء  ــه منظــور ارتق ــران پرســتاری ب ــردد مدی ــی گ ــذا پیشــنهاد م ل
کیفیــت خدمــات ارائــه شــده در زمینــه تریــاژ در حــوادث و بالیــا، 
ــد. پیشــنهاد  ــه را افزایــش دهن ــن زمین دوره هــای آموزشــی در ای
مــی گــردد، مطالعــه ای بــا در نظــر گرفتــن گــروه کنتــرل و مــدت 
ــرای پیگیــری اجــرا در ایــن زمینــه اجــرا  زمــان طوالنــی تــری ب

گــردد. 
محدودیتهای مطالعه

• حجــم نمونــه کــم: چــون تنهــا بخــش اورژانــس کــه مــی شــد 
بــرای تحقیــق انتخــاب کــرد یــک بخــش فعــال بــود بــه همیــن 

دلیــل کلیــه پرســنل بــرای نمونــه گیــری انتخــاب شــدند.
• تفاوت هــای فــردی در پرســتاران مــورد پژوهــش از قبیــل 

ــابقه کار ــش و س ــطح دان ــاوت س تف
• ســر و صــدا و شــلوغی بخــش: از پرســنل تقاضــا شــد در محیطی 

آرام اقــدام بــه تکمیــل پرسشــنامه ها کننــد.

ــل پرسشــنامه ها توســط  ــت تکمی ــی جه ــتن فرصــت کاف • نداش
ــه  ــده را ب ــل  ش ــع آوری پرسشــنامه های تکمی ــان جم ــنل: زم پرس

تأخیــر انداختــه تــا فرصــت کافــی در اختیــار پرســنل باشــد.
• عدم وجود گروه کنترل 

 سپاسگزاری
ــا  ــد ب ــی ارش ــه دوره کارشناس ــان نام ــل پای ــش حاص ــن پژوه ای
ــر  ــد. در آخ ــی باش ــالق IR.MUQ.REC.1397.050 م ــد اخ ک
ــات بهداشــتي  ــوم پزشــکي و خدم ــای دانشــگاه عل ــت ه از حمای
درمانــي قــم و کلیــه عزیزانــی کــه مــا را در انجــام ایــن پژوهــش 

ــم. ــي نمایی ــد تشــکر م ــاري نمودن ی

تضاد منافع
در ایــن مطالعــه بیــن نویســندگان مقالــه هیچگونــه تضــاد منافــع 

وجــود نــدارد.
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