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Abstract 
Background and Aim: Human resources training and planning for in-service training is one of the needs of 

any organization. The aim of this study was to training need assessment for healthcare staff of a military 
organization. 

Methods: This is an applied descriptive study in a qualitative-quantitative method. In the qualitative phase, 
the required data as a needs assessment study were analyzed by qualitative content analysis of organizational 
documents and Delphi technique with the participation of 20 university experts and staffs. The statistical 
population in the quantitative phase consisted of: managers and experts of executive offices, 100 samples were 
selected by purposive sampling. In a quantitative phase, the researcher-made questionnaires with validity and 
reliability were surveyed. The training needs of healthcare staff were determined and prioritized. Data collected 
in qualitative and Delphi phase were analyzed by content analysis method and in quantitative phase by 
descriptive statistics and SPSS software. 

Results: In this study. 73 training needs of staff in 5 domains of health, nursing, medicine, medicine and 
medical equipment and management in terms of professional skills and military medicine were given 22, 16, 15, 
5 and 15 training titles, respectively. According to prioritizing the needs of the health care personnel of the 
organization under study, in each of the specialized areas most of the educational subjects had a mean score 
above 3 (from 1 to 5). 

Conclusion: The training needs of military health system staff are highly diverse, expansive and complex 
and have specific characteristics. These training needs are constantly being addressed and needed to be 
addressed in light of the ever-changing science and technology in military science and technology. knowledge 
and skills of the staff should be upgraded in light of future approaches as well as new needs arising from the 
types of battles and weapons injuries,  
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 نیاز سنجی آموزشی کارکنان رسته بهداشت و درمان یک سازمان نظامی
  

 *2کرمعلی مازیار، 1نسب ییهرمز سنا
 

  ایران –تهران  – )عج... (بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ادانشکده  1
  ایران –تهران  –) عج... (، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا مدیریت سالمت اتمرکز تحقیق 2

 دهکیچ
از الزامات هر  یکیبه منظور آموزش ضمن خدمت کارکنان  يزیو برنامه ر یانسان يروهاین یآموزش یازسنجین :فهدزمینه و 

 .انجام گرفت یسازمان نظام کیکارکنان رسته بهداشت و درمان  یآموزش يها ازین نییمطالعه با هدف تع نیا. سازمان محسوب می شود
نیاز  مورد هاي مرحله کیفی داده در. انجام شد) کمی-کیفی(این پژوهش کاربردي از نوع مطالعه توصیفی که به روش ترکیبی :هاروش

نفر از خبرگان دانشگاه و مسئولین  20 عنوان یک مطالعه نیاز سنجی با تحلیل محتواي کیفی اسناد سازمانی و تکنیک دلفی با مشارکتبه 
نفر  100مدیران و کارشناسان صفی بودند که تعداد : جامعه آماري در فاز کمی شامل. آمد ستادي بصورت نمونه گیري هدفمند به دست

در فاز کمی به روش پیمایشی با پرسشنامه هاي محقق ساخته که روایی و پایایی آن سنجیده شده . انتخاب شدندنمونه به روش هدفمند 
در فاز کیفی و دلفی با استفاده  داده هاي جمع آوري شده. بود؛ نیازهاي آموزشی کارکنان رسته بهداشت و درمان تعیین و اولویت بندي شد

  .تحلیل شدند  SPSSآمار توصیفی و نرم افزار  از روش تحلیل محتوا و در فاز کمی با
حیطه بهداشت، پرستاري، پزشکی، دارو و تجهیزات پزشکی و مدیریت در  5نیاز آموزشی کارکنان در  73در این مطالعه تعداد : ها یافته

ه اولویت بندي نیازهاي کارکنان با توجه ب. عنوان آموزشی احصاء شد 15و  5، 15، 16، 22قالب مهارتهاي حرفه اي و طب نظامی به ترتیب 
) 5تا 1از امتیاز ( 3رسته بهداشت و درمان سازمان مورد مطالعه، در هر حیطه تخصصی اکثر عناوین آموزشی از امتیاز میانگین باالي 

  .برخوردار بودند
ی بوده و داراي ویژگیهاي نیازهاي آموزشی کارکنان سیستم سالمت نظامی به مراتب داراي تنوع، گستردگی و پیچیدگ: گیري نتیجه

این نیازهاي آموزشی بطور مداوم نیاز به پاسخگویی داشته و الزم است با توجه به تحوالت روز افزون دانش و فن آوري . خاص می باشند
فزار ها، ها در علوم و فنون نظامی، رویکردهاي آینده و همچنین نیاز هاي جدید پیش آمده در رابطه با نوع نبردها، آسیب هاي جنگ ا

  .توانمندي هاي دانشی و مهارتی کارکنان به روز و ارتقاء داده شود
  

 کارکنان بهداشت و درمان، سیستم سالمت، سالمت نظامی، نیاز آموزشی :ها کلیدواژه
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 کرمعلیو  سنایی نسب/  6

  1399بهار ، 1 ، شماره1 دوره                                 بهداشت نظامی يمجله ارتقا

  مقدمه
هر سازمانی براي انجام ماموریت و رسیدن به اهداف 
مشخص شده خود نیازمند آن بوده که کادري از نیروهاي الیق و 

ه به خدمت سازمان در افرادي ک. کارآمد در اختیار داشته باشد
آیند؛ عالوه بر داشتن معلومات قبلی خود نیاز داشته تا دانش و می

هاي الزم براي انجام درست وظایفی که به آنها محول مهارت
-از آنجا که آموزش کارکنان بر مهارت. شود را به دست آورندمی

بنابراین یکی از . هاي مورد نیاز در انجام درست کار تاکید دارد
. ایف اصلی و حیاتی در هر سازمان، آموزش کارکنان استوظ

نخستین گام براي آموزش کارکنان، تعیین نیازهاي آموزشی بوده 
نیاز سنجی ). 1(هاي آموزشی گنجانده شودکه باید در برنامه

آموزشی فرآیند مشخص کردن آن چیزي است که باید آموخته 
کمبود و  گیري کلی برنامه و تشخیصشود؛ یعنی تعیین جهت

اولین هدف نیاز سنجی . باشدها مینارسایی در دانش و مهارت
حصول اطمینان از نیاز به آموزش و تعیین نوع برنامه آموزشی 

نماید که با نکات قوت و ضعف بوده که کارشناسان را قادر می
هاي کارکنان در سطوح مختلف سازمان جهت مشارکت در برنامه

فرصت مشارکت در تجزیه و تحلیل آموزشی آشنا شده و همچنین 
کلیه تصمیمات در خصوص ). 2(آوردنیازها را براي آنها فراهم می

تدارك اهداف خاص، محتواي آموزشی مناسب و استفاده موثر از 
سایر منابع و امکانات انسانی مالی مادي، تابعی از مطالعات نیاز 

کند تا نیازسنجی آموزشی به سازمان کمک می. سنجی است
وح دانش و مهارت اعضاي خود را آزمایش کرده و آن را براي سط

تدوین یک برنامه آموزشی با هدف افزایش مهارت و دانش به کار 
گردد اهداف طوري همچنین نیاز سنجی سبب می). 3(گیرد 

-هاي حرفهطراحی و تنظیم شوند که بیشترین ارتباط را با فعالیت
سازمانی داشته باشد که هاي مختلف اي نیروهاي شاغل در رده

هایی از قبیل نیاز سنجی قابل این اهداف از طریق فعالیت
اي نیازسنجی آموزشی را نتایج مطالعه). 4(دستیابی خواهد بود

ریزي سیستم بهداشت، درمان و ترین گام در برنامهاولین و اساسی
آموزش پزشکی بیان نموده است و تعیین نیازها بر اساس الگوها و 

-هاي دقیق را منجر به افزایش اثربخشی و کارآیی برنامهتکنیک
دیگري  بر اساس نتایج مطالعه). 5(داندریزي در سیستم می

ارزیابی فعالیت مراکز آموزش مداوم بر مبناي ارائه برنامه هاي 
منسجم و هدفمند که با نیاز سنجی قبلی طراحی شده باشد و 

ه؛ روشی کارآمدتر از تنظیم محتواي برنامه بر اساس نتایج حاصل
همچنین نهادینه ساختن . توسعه کمی برنامه هاي آموزشی است

نیاز سنجی در طراحی برنامه هاي آموزش مداوم از سایر نتایج 
  ).6(این پژوهش بود

بررسی و شناخت نیازهاي آموزشی پیش نیاز یک سیستم  
آموزشی موفق بوده و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثر 

هاي آموزشی و بهسازي نیروهاي ماهر و متخصص ی برنامهبخش
است که اگر به درستی انجام شود، احتمال تطابق و کارایی آن با 

بنابراین . اي جامعه بهداشتی افزایش خواهد یافتنیازهاي حرفه
تواند به عنوان گام اساسی براي اطالعات حاصل از نیازسنجی می

جهت تقویت و به روز کردن  هاي آموزشیتدوین و توسعه برنامه
ضرورت و ). 5و3(دانش و مهارت کارکنان مورد استفاده قرار گیرد

اهمیت بهسازي و مجهز نمودن نیروي انسانی به دانش، اطالعات 
و مهارت هاي نوین مختلف و منطبق نمودن آنها با تغییر و 

تحقق این امر و بهره مندي . تحوالت روز دنیا را توجیه می نماید
انش و مهارت ها، خود مستلزم بهره گیري از دوره هاي از د

آموزشی مناسب و به روز است که براساس آخرین و جدیدترین 
اطالعات و مهارت هاي مورد نیاز  کارکنان و بر پایه اجراي 

لذا . نیازسنجی هاي آموزشی به روش علمی تدوین و اجراء گردد
کیه بر مهارتها اجراي نیازسنجی هاي آموزشی علمی و منطقی با ت

  ). 7(و دانش مورد نیاز  کارکنان ضروري و اجتناب نا پذیر است
مطالعات گوناگونی در زمینه نیازسنجی آموزشی با روش هاي 
مختلفی انجام شده است که می توان به مطالعه حاجیلو و 

 محیط آموزشی نیازهاي با موضوع شناسایی) 1398(همکاران 
، مطالعه نیازسنجی مهندسان )8(تهران شهرداري کارکنان زیستی

هارونی و  ، مطالعه)9)(1398(پتروشیمی توسط مظلومیان 
 مراکز کارکنان آموزشی نیازهايدر زمینه ) 1396(همکاران 

، مطالعه انصاري و )10(بیمارستانی و بیمارستانی پیش اورژانس
 اولویت تعیین و سنجی با عنوان نیاز) 1394(همکاران 

و مطالعه منسوبی و همکاران ) 11(کرمان  شیآموز بیمارستانهاي
  ).  12(درباره نیازسنجی آموزشی پرستاران اشاره نمود) 1393(

نیروهاي تخصصی رسته بهداشت و درمان  نکهیا به توجه با
ی و آموزش در سازمان هاي نظامی، باید در رشته هاي متنوع

مهارت الزم را کسب می کنند و سیستم سالمت نظامی براي 
برنامه ریزي و توسعه آموزش هاي حین خدمت مورد نیاز این 
کارکنان در راستاي انجام ماموریتهاي محوله نیازمند بررسی و 
احصاء نیازهاي واقعی آموزشی در حوزه هاي مختلف کاري و 

این مطالعه با هدف تعیین نیازهاي آموزشی . ماموریتی دارد
موریتهاي محوله و کارکنان رسته بهداشت و درمان در راستاي ما

اجرایی نمودن برنامه هاي آموزشی ضمن خدمت سازمان نظامی 
  .مورد مطالعه بود

  ها روش
کاربردي، از از نوع بر اساس نتایج پژوهش  حاضر پژوهش

. اکتشافی است -جنبه هدف و فرایند اجرا از نوع ترکیبی متوالی
در این روش، از این جهت که یکی از رهیافت ها به دنبال 

یافت دیگر طراحی و اجرا می شود؛ متوالی و اکتشافی به این ره
دلیل که روش کیفی به عنوان روش پایه در نظر گرفته شده 

  ).1شکل(مرحله کیفی و کمی انجام شد 2در  پژوهش. است
نیاز به عنوان یک مطالعه نیاز  مورد هاي داده اول مرحله در

. آمد و تکنیک دلفی به دست متونسنجی با تحلیل کیفی اسناد و 
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در بخش کمی به عنوان یک مطالعه توصیفی از نوع زمینه یابی 
با پرسشنامه هاي محقق ساخته اولویت هاي آموزشی ) پیمایشی(

نمونه مطالعه در فاز . کارکنان رسته بهداشت و درمان تعیین شد
گزارش مطالعات کتابخانه اي، اسناد سازمانی و : کیفی شامل

نفر از خبرگان دانشگاه و مسئولین ستادي و در فاز  20نظرات
نفر که در  100مدیران و کارشناسان صفی به تعداد : کمی شامل

  . هر دو مرحله بصورت هدفمند نمونه گیري و انتخاب شدند
  

  
  مراحل انجام مطالعه. 1شکل

  
به منظور تعیین روایی صوري سئواالت پرسشنامه از روش 

دریافت نظرات گروه هدف، پرسشنامه براي . کیفی استفاده شد
نفر از خبرگان دانشگاه و مدیران بهداشت و درمان  5اولیه را براي 

ستاد سازمان بهداشت و درمان نظامی ارسال نمود و براي بررسی 
سطح دشواري در درك عبارات و کلمات و نیز بررسی میزان 

شت تناسب و ارتباط مطلوب آیتم ها، احتمال وجود ابهام و بردا
هاي نارسا از عبارات و یا وجود نارسایی در معانی کلمات انجام 
گرفت که نظرات آنان به صورت تغییراتی جزئی در پرسشنامه 

متخصصان و سیاست (در این مرحله نظرات خبرگان . اعمال شد
به منظور تعیین آموزش هاي مورد نیاز ) گذاران بهداشت ودرمان

االت باز اخذ شد تا در مرحله رسته بهداشت و درمان از طریق سئو
بعدي، آموزش هاي مورد نیاز در هر حوزه در قالب پرسشنامه 
جداگانه اي احصاء و براي نظرخواهی در اختیار مدیران صفی 

پس از تحلیل محتواي . بهداشت و درمان سازمان  قرار گیرد
دور دلفی فهرستی از گویه هاي  3پاسخ هاي سئواالت طی 

  .گویه بود 75مه کمی استخراج که شامل مرتبط براي پرسشنا
امتیاز شاخص روایی محتوا طبق فرمول مربوطه مجموع 

در این رابطه، . درصد امتیازات موافق براي هرگویه محاسبه شد
این پرسشنامه در هرکدام از  میانگین شاخص روایی محتوایی

معیارهاي مربوط بودن، سادگی و وضوح به جز یک گویه باالتر از 
نهایت  در. بدست آمد؛ که فقط دو گویه حذف شد 85/0

پرسشنامه  نیازهاي آموزشی کارکنان رسته بهداشت و درمان  با 
دو بخش که بخش اول مربوط به اطالعات جمعیت شناختی بوده 

. حوزه آماده گردید 5گویه بود، در قالب  73و بخش دوم شامل 
اي از  جهنحوه نمره دهی نیز با استفاده از طیف لیکرت پنج در

و » 4«،»  3«،  »2«، » 1«حداقل نیاز تا حداکثر نیاز به ترتیب 
  . انجام شد»  5«

براي تعیین پایایی پرسشنامه در فاز کمی، از روش آزمون 
به منظور کسب پایایی پرسشنامه با استفاده از . مجدد استفاده شد

 10روش بازآزمایی با فاصله زمانی دو هفته ابزار جهت تکمیل به 
فر از مشارکت کنندگان ارائه شد و ضریب همبستگی پیرسون ن

بین دو مرحله زمانی محاسبه گردید که نتایج حاکی از آن بود که 
تفاوت معناداري بین دو مرحله   P=0.0001و    R=0.94با 

 .مشاهده نگردید
در فاز کیفی و دلفی با  اطالعات و داده هاي جمع آوري شده

وا و در فاز کمی با آمار توصیفی و نرم استفاده از روش تحلیل محت
براي اولویت بندي دوره هاي آموزشی . تحلیل شدند  SPSSافزار

کارکنان رسته بهداشت و درمان بر اساس شاخصهاي کیفی و نظر 
تیم تحقیق؛ این اولویت بندي بر اساس رتبه بندي کیفی در 

  :جدول زیر انجام شد
  
  محدوده امتیاز  درجه اولویت  رتبه
  5/3کسب امتیاز باالي   نیاز باال  1
  5/3تا  3کسب امتیاز بین   نیاز متوسط  2
  3کسب امتیاز کمتر از   نیاز کم  3

  
  نتایج

نتایج جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در پژوهش نشان 
 10 :تحصیالت شامل سال، سطح 41±5 آنها  میانگین سنی: داد
 30، %)15(نفر دکتراي پزشکی 15، %)10(دکتراي تخصصی نفر

و میانگین %)  45(نفر لیسانس  45و %) 30(نفر فوق لیسانس
سال سابقه بدست 75/18سنوات خدمتی افراد مشارکت کننده  

  . آمد
نتایج محورهاي احصاء نیازهاي آموزشی سازمانی  1جدول

نشان می  براي کارکنان رسته بهداشت و درمان و تعداد آنها را
  .دهد

  
  هاي آموزشی کارکنان رسته بهداشت و درمان  حوزه .1جدول 

  )تعداد(نیازهاي آموزشی   نام حوزه آموزش سازمانی  ردیف
رزمی کارکنان  -مهارت هاي حرفه اي  1

  بهداشتی
22  

رزمی  -مهارت هاي حرفه اي  2
  پرستاران

16  

  15  رزمی پزشکان -مهارت هاي حرفه اي  3
حرفه اي کارکنان دارو مهارت هاي   4

  تجهیزات پزشکی
5  

رزمی مدیران  -مهارت هاي حرفه اي  5
  بهداري 

15  

  73  جمع  
  

نتایج امتیاز هریک از نیازهاي آموزشی   6تا  2جداول شماره  
گروه هدف مدیران، کارکنان  5و اولویت بندي آنها را براي 
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 کرمعلیو  سنایی نسب/  8

  1399بهار ، 1 ، شماره1 دوره                                 بهداشت نظامی يمجله ارتقا

تجهیزات بهداشتی، پرستاران، پزشکان و کارکنان حوزه دارو و 
کلیه  ارائه امکان اینکه به باتوجه(پزشکی را نشان می دهد 

عنوان با باالترین امتیاز در  3میسرنیست، فقط  مقاله در عناوین
  ). هر طیف ارائه شده است

ــی   2جــدول  ــه نیازهــاي آموزش ــوط ب ــاز مرب ــانگین امتی می
بـر  . کارکنان در حـوزه بهداشـت و سـالمت را نشـان مـی دهـد      

ــایج  ــاس نت ــدول اس ــه اي  2ج ــاي حرف ــارت ه  -در محــور مه
رزمـی کارکنــان بهداشـتی، اکثــر عنــاوین ایـن حــوزه میــانگین    

از دیـدگاه مـدیران و کارشناسـان    . بدسـت آمـد   3امتیاز بیش از 
ــاتوبیولوژي   ــا پ ــه ترتیــب نیازهــاي آمــوزش آشــنایی ب صــفی ب
منطقـــه ســـرزمینی و اپیـــدمیولوژي بیماریهـــاي منطقـــه     

بهداشـت حرفـه اي و مشـاغل خـاص     به روز رسـانی   ماموریتی،
آمـوزش پدافنـد غیـر عامـل     و  و تجهیزات حفاظت فردي نـوین 

میــانگین داراي اهمیـت بیشـتر و    در حـوزه بهداشـت و ســالمت  
همچنـین آمـوزش هـاي مهارتهـاي بهسـازي      . باالتري داشـتند 

محیط، مبارزه با ناقلین و کـاربرد سـموم و گنـدزداها و آشـنایی     

در محیطهـاي نظـامی و غیـر نظـامی     با مبانی ارتقـاء سـالمت   
  .برخودار بودند) 5/2(از  امتیاز میانگین پایینتري

میانگین امتیاز مربوط به نیازهاي آموزشی پرستاران  3جدول 
کارکنان را نشان  رزمی پرستاران -در قالب مهارت هاي حرفه اي

از دیدگاه مدیران، کارشناسان و متخصصین حوزه . می دهد
دوره مهارتی امداد و انتقال و مراقبت آموزشی  پرستاري، نیازهاي

و درمان مجروحین، مصدومین و بیماران در شرایط رزمی و 
مهارت در بکارگیري تجهیزات پزشکی بهداري در رزم از پست 

میانگین امتیاز امداد تا بیمارستان صحرایی داراي اهمیت بیشتر و 
زش تربیت دوره آموکمترین امتیاز مربوط به . باالتري داشتند

) 3(امتیاز میانگین  بامربی پرستاري رزمی در نبردهاي نامتقارن 
 .در طیف نیاز کم ، عنوان آموزشی امتیاز بندي نشد. بدست آمد

میانگین امتیاز مربوط به نیازهاي آموزشی  4در جدول 
نشان رزمی پزشکان  - پزشکان در قالب مهارت هاي حرفه اي

  . داده شده است

  )رزمی کارکنان بهداشتی - مهارت هاي حرفه اي(رتبه بندي نیازهاي آموزشی کارکنان حوزه بهداشت و سالمت  .2جدول
  امتیاز  عناوین نیازآموزشی  رتبه

باال
یاز 

ن
  

  25/4  آشنایی با پاتوبیولوژي منطقه سرزمینی و اپیدمیولوژي بیماریهاي منطقه ماموریتی
  15/4  به روز رسانی بهداشت حرفه اي و مشاغل خاص و تجهیزات حفاظت فردي نوین

  4  آموزش پدافند غیر عامل در حوزه بهداشت و سالمت

سط
 متو

نیاز
  

  5/3  آشنایی با اصول کنترل بیماریها و ایستگاههاي مراقبت بهداشتی
  5/3  )بهداشت هوا و اماکنآب سالم، دفع زباله و فاضالب، (مهارتهاي بهداشت محیط نظامی

  5/3  آشنایی با بیماریهاي واگیر و غیر واگیر مهم، راه هاي انتقال و در محیطهاي نظامی

زکم
نیا

  

  95/2  آموزش سالمت از دیدگاه اسالم، سالمت معنوي و اخالقی
  85/2  آشنایی با بهداشت روانی نظامی، آمادگی جنگ روانی و مدیریت استرس در صحنه

  75/2  )کالسیک و نامتقارن(نوین تهیه، نگهداري و توزیع مواد غذایی سالم و جیره هاي جنگی روشهاي 
  

  )رزمی پرستاران -مهارت هاي حرفه اي(رتبه بندي نیازهاي آموزشی پرستاران .3جدول
  )5تا 1(میانگین امتیاز  عناوین نیازآموزشی  ردیف

 باال
نیاز

  

  5/4  براي بهیاران و پرستاران BTLSدوره هاي مهارتی 
  4 دوره مهارتی امداد و انتقال و مراقبت و درمان مجروحین، مصدومین و بیماران در شرایط رزمی

  4  مهارت در بکارگیري تجهیزات پزشکی بهداري در رزم از پست امداد تا بیمارستان صحرایی

سط
متو

یاز 
ن

  

  5/3 مصدومین و بیماران انتقال دریاییدوره مهارتی امداد و مراقبتهاي مجروحین، 
  42/3  مهارت در مراقبت از  بیماران و مصدومان ناشی از شوك، مسمومیت، سوختگیها و شکستگیها

  4/3  مدیریت امداد، انتقال و تریاژ مصدومین انبوه در شرایط نظامی
  

  )پزشکانرزمی  - مهارت هاي حرفه اي(رتبه بندي نیازهاي آموزشی پزشکان .4جدول
  میانگین امتیاز  عناوین نیازآموزشی  ردیف

  )5تا 1(

 باال
نیاز

  

  1/4  دوره مهارت هاي بالینی و پایه در درمان مجروح 
  4  و فن آوري اطالعات پزشکی نظامی CTMC، ,CBRNE Research Activitiesماهه طب نظامی  6دوره فلوي سه ماه و 

  4  درمانیدوره آموزشی مدیریت بحران در مراکز 

سط
متو

یاز 
ن

  

  4/3  مهارت در بکارگیري تجهیزات پزشکی اورژانس و بیمارستان صحرایی
  CBRNE  35/3 دوره آموزش تربیت مربی طب نظامی در نبردهاي 

  2/3  آشنایی با تستهاي تشخیصی و تصویربرداري فوري و ضروري در شرایط رزمی
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زکم
نیا

  

  6/2  آشنایی با پرونده الکترونیک سالمت
  4/2  آموزش پزشکان در زمینه نظام پزشک خانواده و ارجاع

از دیدگاه مدیران، کارشناسان و پزشکان شاغل در رده هاي 
ماهه طب نظامی  6دوره فلوي سه ماه و صفی نیازهاي آموزش 

CTMC، ,CBRNE Research Activities  دوره و
آموزشی مدیریت بحران در مراکز درمانی داراي اهمیت بیشتر و 

آموزش کمترین امتیاز مربوط به . میانگین باالتري داشتند
آشنایی با  پزشکان در زمینه نظام پزشک خانواده و ارجاع و 

  .بدست آمد پرونده الکترونیک سالمت
بیانگر این است که اکثر   5نتایج بدست آمده در جدول 

بیش از  دارو و تجهیزات پزشکیین نیازسنجی کارکنان عناو
حوزه از دیدگاه مدیران و کارشناسان صفی . می باشد 3میانگین 

کارگاههاي طراحی سازه هاي برگزاري  دارو و تجهیزات پزشکی

داراي اهمیت  و درمان بهداري رزم  ثابت و سیار در امداد و انتقال
دوره آموزش انبار همچنین ). 8/3(میانگین باالتري داشتبیشتر و 

از داري و آشنایی با سامانه هاي دارویی و نحوه گزارشگیري 
  .برخودار بودند) 6/2(امتیاز میانگین پایینتري

بیـانگر ایـن اسـت کـه اکثریـت عنـاوین نیازســنجی       نتـایج  
ــداري ــدیران به ــراي م ــاز  ب ــیش از امتی ــانگین ب را کســب  3می

ــدکر ــدگاه مــدیران صــفی بهــداري . دن ــه از دی مهارتهــاي برنام
ریزي راهبـردي و تحلیـل نظـام بهداشـت و درمـان در سـطوح       
صــف و ســتاد و مهــارت در ســازماندهی و بکــارگیري تیمهــاي 
ــاز    ــتر و امتی ــت بیش ــا داراي اهمی ــود اتک ــانی خ ــدادي و درم ام
ــد  ــاالتري بودنـــــــــــ ــانگین بـــــــــــ .میـــــــــــ

  رکنان حوزه دارو و تجهیزات پزشکیکارتبه بندي نیازهاي آموزشی  .5جدول
  )5تا 1(میانگین امتیاز   عناوین نیازآموزشی  ردیف

سط
متو

یاز 
ن

  

  8/3  و درمان بهداري رزم  کارگاههاي طراحی سازه هاي ثابت و سیار در امداد و انتقال
  6/3  آموزش نگهداري، تعمیرات و کالیبراسیون دارو وتجهیزات پزشکی

  5/3  مقررات حقوقی و بازرگانی حوزه دارو و تجهیزات پزشکیآشنایی با قوانین و 

 کم
نیاز

  

  2/3  دوره هاي آموزش خرید و کیفیت تجهیزات پزشکی
  6/2  دوره آموزش انبار داري و آشنایی با سامانه هاي دارویی و نحوه گزارشگیري 

  
با ارائه  6رزمی مدیران بهداري در جدول  -حرفه اي نتایج عناوین آموزش مورد نیاز مربوط به مدیران بهداري در قالب مهارت هاي

  .میانگین امتیاز مربوطه آورده شده است

  )رزمی مدیران بهداري -مهارت هاي حرفه اي(رتبه بندي نیازهاي آموزشی مدیران بهداري  .6جدول

  میانگین امتیاز  عناوین نیازآموزشی  ردیف
  )5تا 1(

 باال
نیاز

  

  2/4  و تحلیل سیستم  بهداشت و درمان نظامی در سطوح صف و ستاد مهارتهاي برنامه ریزي راهبردي
  2/4  مهارت در سازماندهی و بکارگیري تیمهاي امدادي و درمانی خود اتکا

  4  کارگاههاي ارتقاء بهره وري در سیستم  بهداشت و درمان نظامی
سط

متو
یاز 

ن
  

  5/3  کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات رسته بهداشت و درمان
  45/3  آشنایی با مفاهیم کاربردي اقتصاد سالمت در سازمانهاي نظامی

  4/3  براي مدیران و کارشناسان ستادي) طراحی؛ اجرا و ارزیابی سیاست(مهارتهاي سیاستگذاري

یاز 
ن   5/2  کارگاههاي طراحی شاخص هاي ارزیابی و پایش عملکرد نظام بهداشت و درمان سپاه  کم

  بحث
این مطالعه نیز با تمرکز بر چارچوب ماموریت ها و 
راهبردهاي سازمان سالمت نظامی در اسناد سازمانی، نیازهاي 
آموزشی حین خدمت کارکنان رسته بهداشت و درمان در حیطه 

با توجه به . هاي تخصصی و ماموریتی آنان را شناسایی نمود
و تخصصهاي گوناگون و به منظور برنامه ریزي وجود رشته ها 

حیطه اصلی  5بهتر متولیان، دوره هاي آموزشی احصاء شد و در 
شامل بهداشت و سالمت، پرستاري، پزشکی، دارو تجهیزات 
پزشکی و مدیران بهداشت و درمان سازماندهی و اولویت بندي 

 با توجه به اهداف کاربردي مطالعه و رویکرد هدف محور. شدند
در این نیاز سنجی نتایج بدست آمده،  قابلیت مقایسه با سایر 

اما در زمینه روش انجام و بعضی از خروجیهاي . مطالعات را ندارد
  .سایر مطالعات مشابه مقایسه گردید

 آموزشی در مطالعه سهرابی و همکاران که به تعیین نیازهاي
همانند  پرداخته بود، علوم پزشکی دانشگاههاي اورژانس پرستاران

 آن شامل پژوهش جامعه. مطالعه حاضر از روش دلفی استفاده شد
 سه مامایی و پرستاري هاي دانشکده علمی هیأت اعضاي

 بخش مدیران و سرپرستاران آموزشی، سوپروایزرهاي دانشگاه،
 بر مبتنی نمونه گیري روش به پژوهش این در .بود اورژانس هاي

 پژوهش در دلفی راند سه در و شدند انتخاب نفر 40 تعداد هدف،
 آموزشی مراقبتی، حیطه چهار در آموزشی نیاز 109 .کردند شرکت
 استخراج دلفی راند سه طی در مدیریتی و پژوهشی اي، مشاوره
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 کرمعلیو  سنایی نسب/  10

  1399بهار ، 1 ، شماره1 دوره                                 بهداشت نظامی يمجله ارتقا

 خود به را آموزشی نیاز آیتم بیشترین 78مراقبتی با  حیطه که شد
 به نیز مدیریتی و پژوهشی آموزشی، هاي حیطه در .داد اختصاص

 73در مطالعه ما نیز ). 13(آیتم استخراج شد10و  11، 10 ترتیب
حیطه بهداشت، پرستاري، پزشکی،  5نیاز آموزشی کارکنان در 

و  5، 15، 16، 22دارو و تجهیزات پزشکی و مدیریت به ترتیب 
 .  عنوان آموزشی احصاء شد 15

از نتایج نیاز سنجی آموزشی در حوزه بهداشت و سالمت 
بهداشت روانی نظامی، آمادگی جنگ روانی و مدیریت آشنایی با 

استرس در صحنه بود که این عنوان با نتایج مطالعه اي در زمینه 
اثربخشی روشهاي مدیریت استرس در آموزش نظامیان در هنگام 

    ).14(آموزشهاي نظامی در نیروهاي دریایی مطابقت دارد
ــ  ــن آوري در پزشــکی و اســتفاده از ســامانه ه اي کــاربرد ف

ــالمت و    ــک س ــده الکترونی ــد پرون ــزاري مانن ــرم اف ــز از .. ن نی
عناوین آموزشـی مـورد نیـاز بـراي کارکنـان رسـته بهداشـت و        

) 2016(درمــان بــود کــه بــا نتــایج مطالعــه ســیوو و همکــاران 
نتــایج ایــن مطالعــه نشــان داد نقــش فــن آوري . همســو اســت

اطالعــات در آمــوزش پزشــکی رزم در ارتــش آمریکــا، آمــوزش 
زي و اســتفاده از فــن آوري اطالعــات موجــب بهبــود     مجــا

  ). 15(یادگیري مهارتهاي پزشکی نظامی در آمریکا می شود
 مرقی فقیهی و همکاران در مطالعه خود با عنوان نیازسنجی

هاي  بیماري و عالیم :عمومی پزشکان مداوم آموزش برنامه
نفر پزشکان عمومی که  150اسکلتی به بررسی نظرات  عضالنی

توصیفی  مطالعه این. ول آموزش مدام بودند، پرداختندمشم
 شد، با نمونه انجام پزشکی علوم یک دانشگاه در که پیمایشی

 فرم نیازسنجی اطالعات گردآوري ابزار و دسترس در گیري
 بیماري و عالیم بندي اولویت جهت پایا و روا اي ساخته محقق

 از. شد استفاده آموزش به نیاز و مواجهه فراوانی میزان از ها
 عالمت به مربوط آموزش به نیاز میزان باالترین پزشکان دیدگاه

 توان را می آن دلیل که بود روماتوئید آرتریت بیماري و کمردرد
در نتایج مطالعه حاضر با . دانست جامعه در آن باالي شیوع

استفاده از نظرات پزشکان شاغل در رده هاي صفی که با 
دوره مهارت هاي بالینی و پایه در  م دارندکارکنان ارتباط مستقی

مهمترتین نیاز آموزش تعیین  1/4با میانگین امتیاز  درمان مجروح
 برنامه سازد می قادر را آموزش مجریان نیازسنجی این نتایج. شد
  ). 16(نمایند طراحی پزشکان نیازهاي راستاي در اي

همچنین نتایج مطالعه ما در زمینه آموزش هاي مورد نیاز 
پزشکان که به معرفی روش آموزش میدانی براي آموزش 

در مطالعه حکیم ). 14(پزشکان نظامی می پردازد هم سو است
 با پرستاران آموزشی نیازهاي زاده و همکاران که با عنوان بررسی

 شان دادن  موردي انجام شد، نتایج مطالعه یک دیکوم روش
 بر .دارند آموزش به نیاز خود شغلی وظایف تمامی در پرستاران

 موجود وضعیت بین میانگین اختالف به توجه با و نتایج این طبق
 اصول با نسبی دانش آشنایی شایستگیهاي در مطلوب، وضعیت و

 اختالف با بیشتر، بهره وري جهت سازماندهی و برنامه ریزي
 فایده،-هزینه مهارت؛ مدیریت شایستگیهاي در ،02/2میانگین
همچنین  و مختلف زمانی افق با راه حل بهترین انتخاب و ارزیابی
 منظور به سازمان یا دیگر افراد خود، عملکرد سنجش و نظارت
 در و ،1 /25 میانگین اختالف با اصالحی اقدام یا بهبود

 با بهتر خدمات ارائۀ راستاي در باال انگیزش نگرش؛ شایستگیهاي
 آموزشی نیازهاي مهمترین به عنوان ، 67/0میانگین اختالف

نتایج مطالعه حاضر نیز بیانگر ). 17(می آیند حساب به پرستاران
مشابهت نتایج در رابطه با نیازهاي آموزشی مدیران حوزه سالمت 

  .در رابطه با مسئولیت ها و وظایف شغلی آنان می باشد
مطالعه اي در ارتش فنالند به ارزیابی توانایی بهداري رزمی 
فنالند در درمان بیماران شیمیایی می پردازد و نتایج این مطالعه 
بیانگر نیازمندي ارتش فنالند به آموزش هاي ویژه پزشکان و 

که ) 18(مهارتی و همچنین تجهیزات کارآمد تر در این زمینه بود 
در نتایج . عه مذکور مطابقت داردنتایج مطالعه حاضر با مطال

مطالعه ما عالوه بر تعیین عناوین آموزشی براي پزشکان در زمینه 
درمان بیماران شیمیایی یک برنامه آموزش جامع تحت عنوان 
مهارت اولیه درمانی درمانی و مراقبتی مصدومان حوادث 

CBRNE  براي هرسه طیف کارکنان بهداشتی، پرستاران و
  . شد پزشکان شناسایی

توجه به مهارتی بودن آموزشها، استفاده از تمرینات میدانی و 
حیطه  5انجام مانور رویکرد اصلی عناوین آموزش احصاء شده در 
) 2016(این مطالعه بود که با نتایج مطالعه سالدانها و همکاران 

همچنین در مطالعه اي به بررسی تاثیر ). 19(کامال مطابقت دارد
شبیه سازي شده مبتنی بر سناریو در نیروهاي انجام آموزشهاي 

نظامی، نتایج نشان داد که انجام تمرینات شبیه سازي شده مبتنی 
بر سناریو می تواند باعث افزایش بازتوانی و بازسازي  تیم و افراد 

 ).20(گروه خواهد شد

  گیري نتیجه
سیستم بهداشت و درمان نظامی، حوزه اي منحصر به فرد 

نیازهاي . م سالمت غیر نظامی متفاوت می باشداست که با سیست
آموزشی کارکنان سیستم سالمت نظامی به مراتب داراي تنوع، 
. گستردگی و پیچیدگی بوده و داراي ویژگیهاي خاص می باشند

این نیازهاي آموزشی بطور مداوم نیاز به پاسخگویی داشته و الزم 
ها در علوم  است با توجه به تحوالت روز افزون دانش و فن آوري

و فنون نظامی، رویکردهاي آینده و همچنین نیاز هاي جدید پیش 
آمده در رابطه با نوع نبردها، آسیب هاي جنگ افزار ها، توانمندي 

  .هاي دانشی و مهارتی کارکنان به روز و ارتقاء داده شود
  

از کلیه مسئولین و کارشناسانی که در  :تشکر و قدردانی
 .ري داشتند، تشکر و قدردانی می شوداجراي این مطالعه همکا
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