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  3/7/84:  پذيرش      26/2/84 :اصالح نهايي     29/1/83: دريافت
  

  مقدمه
ي  دنياي پيچيده امروز يادگيري از اهميت ويژه ا        در

  آموزش نيـز بنيـان همـه يـادگيري         .]1[برخوردار است 
 و آموزش كاركنـان و پـرورش اسـتعدادهاي          ]2[هاست

ترين وظايف مديران در هر سازماني است        آنان از مهم  
ــسوليت   ــي از م ــه يك ــت ك ــوان گف ــي ت ــم  و م ــاي مه ه

 ييمديران،كمك به افراد جهت پيـشرفت و بهبـود توانـا          
هــسازي نيــروي  در واقــع ب.]3[هــاي شــغلي آنــان اســت

  چكيده
هاي روز افزون تكنولوژي و رشد بي سابقه اي كه در زمينه اطالعات علـوم پزشـكي صـورت                    با توجه به پيشرفت    :زمينه و هدف  

هر چند اهميت و لـزوم آن       ،  ت است ر پرستاري در وضعيت كنوني يك ضرو      نياز به آموزش و بهسازي نيروي انساني       گرفته است، 
 ولـي متاسـفانه   ، جـامع و كامـل آن تاكيـد دارنـد    ،نظران قرار گرفته و بر اجـراي صـحيح      مورد توجه بسياري از محققين و صاحب      

 تالش وكوشش همه جانبه مي  نياز به ،آموزش و بهسازي نيروي انساني پرستاري درگير مسايل و مشكالتي است كه براي رفع آن            
هاي وابسته به دانشگاه      از ديدگاه پرسنل پرستاري شاغل در بيمارستان       مداوم  اين مطالعه  با هدف تعيين وضعيت آموزش           .باشد

  .علوم پزشكي استان اردبيل انجام شد
هـاي وابـسته بـه     مارسـتان پرسنل پرسـتاري شـاغل در بي   نفر 386 كه بر روي  است توصيفي اين مطالعه يك بررسي :روش كار

نـرم افـزار    به دست آمـده بـا        اطالعات   .نامه بود  ابزار گردآوري  اطالعات پرسش    . انجام شد دانشگاه علوم پزشكي استان اردبيل      
  .قرار گرفتتجزيه و تحليل مورد  SPSSآماري 

.  در بـازآموزي شـركت نكـرده بودنـد         آنان تا به حال   از  % 6/35 . بودند يكارشناس پرستار % 9/81نمونه ها زن و     % 79 :يافته ها 
آنان وضعيت ارايـه    % 5/56جنبه كاربردي مطالب سخنراني را كم و        % 25 .از قوانين آموزش مداوم پرستاري اطالع داشتند      % 6/28

پرستاران تاثيركنفرانس هـاي ارايـه شـده در بيمارسـتان را بـر عملكـرد                % 60. ها را متوسط ارزيابي كردند     مطالب در بازآموزي  
ها ارزيابي نمـي     پرستاران اظهار داشتند كه نياز هاي آموزشي آنها قبل از برگزاري كنفرانس           % 8/59 .يش خوب ارزيابي كردند   خو

 وضعيت برنامه هاي آموزشي بيمارستان  % 7/49 .بيان كردند كتاب هاي جديد پرستاري در بيمارستان موجود نيست         % 4/75 .شود
% 6/4طور كامل آموزش داده نمـي شـود و          ه  هاي جديد ب    كار دستگاه  نحوهان كردند كه    بي% 8/43 .ها را متوسط ارزيابي كردند    

 آموزش توسط پزشكان متخـصص       پرستاران،% 2/55 در مجموع    .گفتند كه  پزشكان متخصص از پرستاران سؤال علمي مي پرسند          
  .را متوسط ارزيابي كردند

لـذا لـزوم     موزش ضمن خدمت را در حد متوسـط ارزيـابي كردنـد           پرستاران نحوه برگزاري برنامه هاي آ     % 8/50: نتيجه گيري 
  . مي شوداحساس و نياز سنجي مستمر قبل از بازآموزي مداومو شيوه اجرايي آموزش  بازنگري در موضوع
 پرستار، فرآيند آموزش،مداوم آموزش:واژه هاي كليدي
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 و شامل كليـه  ]4[انساني سابقه بسيار غني و طوالني دارد      
 سـطح صـالحيت و      يهايي است كـه جهـت ارتقـا        فعاليت

افزايش دانش،آگاهي و ايجاد مهارت براي ارايه خـدمات         
 امـروزه   .]5[باليني بهتر به مورد اجرا گذاشته مي شـود        

 مستمر حرفه اي در علـوم پزشـكي نيـز           يموضوع ارتقا 
د ساير مشاغل پيگيري شده و مورد توجه شاغلين         همانن

در سال  . اين حرفه در رشته هاي وابسته به آن مي باشد         
 قانون آموزش مـداوم جامعـه پزشـكي بـا هـدف            1369
هاي شغلي و بهبود ارايه خـدمات         دانش و مهارت   يارتقا

 درمــاني در كــشور مــورد تــصويب مجلــس -بهداشــتي
حاضر تنهـا دانـش     شوراي اسالمي قرار گرفت و در حال        

ــكي در      ــه پزش ــف جامع ــاي مختل ــته ه ــان رش آموختگ
ــي     ــداوم م ــوزش م ــت آم ــه رعاي ــزم ب ــشورمان مل ك

 نهادهـاي علمـي و      ،انجمن هـا  ايران   در كشور    .]6[باشند
هـاي علـوم پزشـكي مـي       بخش دولتي كه همان دانشگاه    

 از نظـر    .باشند به امر آموزش مداوم اقدام مي نماينـد        
هاي علوم پزشكي به ميزان       دانشگاه 1379كمي در سال    

و % 1/11، انجمن هاي علمي و تخصصي به ميزان         1/79%
هـاي   در برگـزاري  % 98/9هـا بـه ميـزان        ساير سازمان 

 .]7[برنامــه هــاي آمــوزش مــداوم مــشاركت داشــتند 
 ازنيـز     پرسـتاري در ايـران     مداومبرنامه هاي آموزش    

 بـه  1375 در سـال    .]8[ آغاز گرديد  1338-39هاي   سال
 تصويب قانون بـازآموزي مـداوم جامعـه پزشـكي           دنبال
شرط ارتقا و ارزشيابي پرستاران منـوط بـه ارايـه        كشور،

گــواهي شــركت در دوره هــاي بــازآموزي و آمــوزش 
 ي از طرفي عواملي چون  تمايل بـه ارتقـا          .]9[مداوم شد 

 شغلي، تغييـر نقـش پرسـتار و توسـعه اعمـال پرسـتاري،             
ت مناسـب بـا     تقاضاي مددجويان جهـت دريافـت خـدما       

استانداردهاي جديد همه تاكيـد بـر نيازهـاي آمـوزش           
لذا هر پرستار جهت رشد حرفه اي       ،  ]10[پرستاران دارد 

آمــوزش .]11[ داردمــداومو علمــي نيــاز بــه آمــوزش 
ــداوم ــار   م ــا شــده در محــل ك  پرســتاري، تجــارب مهي

پرستاري است كه با هدف كمك بـه شـاغلين در اجـراي             
 ]12[اسـت ي و تنظيم شـده      عملكرد هاي حرفه اي طراح    

 روش  مجموعه اي از فعاليت ها، وسايل،      مداومآموزش  
 دري است كه شاغلين بـه كمـك آنهـا           يها و يا برنامه ها    

بهبود سطح آگاهي، رفتارها، گرايش هـا و اسـتعدادهاي          
ذهني خـويش گـام برمـي دارنـد تـا بتواننـد مهـارت و                

 لشايستگي كامل خود را در انجام وظايف مربوط به شغ         
  از روشمـداوم  بنابراين آموزش ،]13[شان نشان دهند  

تـرين نـوع آمـوزش       هاي بهسازي نيروي انساني و مهم     
تجربي است چرا كه در اين نـوع آمـوزش، كاركنـان در             

تجربيات و دانش كافي را كسب نموده و         حين انجام كار،  
ـ  . مـي آينـد    رتدريج افرادي خود ساخته بـا     ه  ب عـالوه  ه   ب

ن  بـاالتر رفتـه و موفقيـت اجـراي           نـا ككارآيي شغلي كار  
تحقيقات . ]5[برنامه هاي تضمين كيفيت فراهم مي شود      

 مـداوم متعدد انجام شده در مورد  تا ثير آموزش هاي         
اعتماد به نفس، آگـاهي و مهـارت پرسـتاران           بر كارآيي، 

ـ  ،دهدي  نشان م نيز همگي نتايج مثبتي را       كـه   طـوري ه  ب
تـاثير آمـوزش    پژوهش هاي متعدد در سراسر دنيا كه        

 را بر واحدهاي آموزشي و خـدماتي  مـورد           مداومهاي  
نـشان مـي دهـد كـه آمـوزش          بررسي قـرار داده انـد،     

 .]14[اسـت  در بهبود كيفيـت مراقبـت هـا مـؤثر            مداوم
افـزايش كـارآيي    موجـب   البته آموزش هايي مي توانند      

الزم اسـت در مـورد      بنـابراين    ،ند كه هدفدار باشند   وش
 ها نيز سازمان   اني  تشكيل كنفرانس   وضعيت  زماني و مك    
  .]13[دهي الزم انجام شود

در كشور ما با برخورداري از پيـشينه نـسبتاً طـوالني         
 براي  مداومكارگيري برنامه هاي آموزش     ه  در اجرا و ب   

 پرستاران، تحقيقات متعدد در اين زمينه، كيفيت مراقبت       
در را  هاي مختلـف بيمارسـتاني       هاي پرستاري در بخش   

از طرفي كمبودهـا    . ]8[نامطلوب نشان مي دهد   سطحي  
هاي فراواني در امكانات و تجهيـزات آموزشـي         و كاستي 

ــساني متخــصص جهــت اداره و سرپرســتي   ــروي ان و ني
هـاي مـا     برنامه هـاي آموزشـي  پرسـتاري بيمارسـتان         

بنـابراين ارزشـيابي برنامـه هـاي آموزشـي      ،  وجود دارد 
گان ضــمن خــدمت پرســتاري از ديــدگاه شــركت كننــد

نقاط قـوت و ضـعف برنامـه         تواند در شناخت نيازها،    مي
هـاي حفـظ و تـرويج        هاي آن، راه   ييمسايل و نارسا   ها،

نقاط قوت و پيـشنهادات الزم بـراي حـذف نقـاط ضـعف              
ــايج     ــار و نت ــين آث ــا را در تعي ــته و م ــوثر داش ــش م نق
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ها و لزوم بازنگري در آنها كمك مـي كنـد و             بازآموزي
  .ين راستا انجام شده استاين تحقيق نيز در هم

  

  كار روش
 اسـت  و جامعـه       توصـيفي اين بررسـي يـك مطالعـه        

ــه پرســنل پرســتاري  ــن مطالع ــژوهش در اي اعــم از (  پ
شـاغل  ) ان پرستاري و بهيـاري      دكارشناس پرستاري،كار 

هاي تابعه دانشگاه علـوم پزشـكي اردبيـل          در بيمارستان 
ود حـد ) =05/0P(ر گرفتن   ظ با در ن   . بود 1382در سال   

 نفـر تعيـين     386حجـم نمونـه     ،   %5و دقت     %95اطمينان    
 ،يآزمايـش  رسـمي، ( اغلشـ سپس آمـار پرسـتاران      . شد

هـا ي تابعـه      در بيمارسـتان  ) رار دادي و پيماني    ق طرحي،
دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از اداره پرسـتاري اسـتعالم          

د و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي            ش
نامـه اي    ابزار گردآوري اطالعات پرسش    .دانتخاب شدن 
بخـش اول شـامل سـواالت        . بخش بـود   هفتمشتمل بر   

 اجتمـاعي پرسـتاران و      -مربوط بـه خـصوصيات فـردي        
 بخش ديگر حاوي سؤاالت مربوط به اهداف فرعي         شش
صورت مقياس ليكرت   ه  نامه ب  پرسشسواالت  پاسخ  . بود
گـاه  از     چهـي   و نـدرت ه  ب اكثراً، گاهي،  رتيب هميشه، تبه  
 .دشصورت درصد محاسبه    ه   دسته بندي و ب    پنج الي   يك

منظور از فرآيندهاي آموزش مـداوم در ايـن مطالعـه           
 وضعيت ارايه مطالب آموزشي،كنفرانس هاي ارايه شده،      

برنامـه   امكانات آموزشي، آموزش استفاده از تجهيزات،     
ريزي آموزشي ارايه شده و آموزش پرسـتاران توسـط          

  .بودپزشكان متخصص 
) تعيين وضعيت ارايه مطالب   ( در ارتباط با هدف اول      
 ، سـوال بـود    24نامـه حـاوي      با توجـه بـه اينكـه پرسـش        

 . منظـور شـد  120حداكثر امتياز حاصله براي هر نمونـه        
ــاز   ــپس امتي ــعيف، 0-40س ــعيت ض ــاز   وض  41-80امتي

ـ  81-120وضعيت متوسـط و امتيـاز        عنـوان وضـعيت    ه   ب
ير اهداف نيز بـه همـين        امتيازدهي سا  .خوب منظور شد  

ــق انجــام شــد  ــزار  . طري ــار علمــي اب ــراي كــسب اعتب ب
. گردآوري داده ها از روش اعتبار محتـوا اسـتفاده شـد           

نامه از طريق مراجعه بـه محـل كـار نمونـه هـا               پرسش
 و اطالعـات جمـع آوري شـده بـه كمـك             گرديـد تكميل  

 تجزيــه و SPSSروش آمــار توصــيفي و بــا نــرم افــزار 
  .تحليل شد

  
  ته ها ياف

در % 4/68. مــرد بودنــد% 21نمونــه هــا زن و % 79
آنــان % 8/78 . ســال قــرار داشــتند20-40گــروه ســني 

% 72. آنان بهيـار بودنـد    % 1/18پرستار و % 9/81 ،متاهل
و ) روزانـه (هاي دولتـي   پرستاران فارغ التحصيل دانشگاه 

% 9/53.  سال سابقه كار داشتند    چهارآنان بيش از    % 2/56
آنان % 3/45د بررسي استخدام رسمي و      مور پرستاران  

ــي    ــه م ــام وظيف ــبح انج ــيفت ص ــد در ش % 6/35 .كردن
پرستاران تا به حال در برنامه هـاي بـازآموزي شـركت            

افراد از قوانين آموزش مـداوم      % 6/28نكرده  بودند و     
نمونــه هــا برنامــه هــاي % 69 .پرســتاران مطلــع بودنــد

ــا   ــت ارتق ــداوم را در جه ــوزش م ــش  يآم ــي دان  كيف
  . ندانستندستاران الزم و ضروري پر

پرستاران اظهار  داشتند كه در حين تـدريس         % 7/27
% 8/28 ،اي كاربردي استفاده مي شـود     ثال ه هميشه از م  

بيــان داشــتند كــه هميــشه بــراي جمــع بنــدي مطالــب  
 .هــا از پرســش و پاســخ اســتفاده مــي شــود بــازآموزي

افراد تناسب محتوي برنامـه بـا سـطح اطالعـات           % 2/47
از نمونـه   % 35. كت كنندگان را خوب ارزيابي كردند     شر

ها اعالم داشتند  كه مشاركت شركت كنندگان در بحث          
ــوده اســت   ــوب نب ــومي خ ــاي عم ــراد% 25. ه ــه  اف جنب

وضعيت ارايه  % 5/56و  كاربردي مطالب سخنراني را كم      
از % 2/45.ها را متوسـط دانـستند      ب در بازآموزي  المط

ها را متوسط ارزيـابي      ينمونه ها جنبه كاربردي سخنران    
  .كردند

 كــه نيازهــاي آموزشــي كردنــدافــراد بيــان % 8/59
بيـان  % 5/35 .مرتبط نيـست  موضوع كنفرانس   با  پرسنل  

داشتند كه جمع بنـدي مطالـب كنفـرانس بـا پرسـش و              
نمونه ها بيان داشـتند كـه       % 2/35. پاسخ انجام مي گيرد   

  و منابع جديد براي مطالعـه بيـشتر معرفـي مـي گـردد            
نمونه ها معتقد بودند كه جلـسات كنفـرانس بـه           % 5/13

  .موقع اجرا مي شود
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% 6/46امكانات كنفرانس را در حـد مطلـوب         % 6/46
ــده در      ــه ش ــاي اراي ــرانس ه ــعيت كنف ــتاران وض پرس

% 60.هـا را در حـد متوسـط ارزيـابي كردنـد            بيمارستان
ي برنامـه كنفـرانس     اپرستاران معتقد بودنـد كـه محتـو       

ها بر كيفيت عملكرد آنهـا       يمارستانهاي ارايه شده در ب    
  .تاثير خوب دارد

هار داشتند كه كتاب هـاي جديـد و مـورد           ظا% 4/75
هـا   نياز پرسنل پرسـتاري در كتابخانـه هـاي بيمارسـتان          

ــست  ــود ني ــه   % 1/10. موج ــتند ك ــان داش ــاي  CDبي ه
 ،گيـرد  آموزشي در اختيار پرسـنل پرسـتاري قـرار نمـي          

زش از وسايل كمك    در آمو  كه   بيان كردند % 7/12فقط  
% 4/55در مجمـــوع . آموزشـــي اســـتفاده مـــي شـــود

 پرســتاران وضــعيت امكانــات آمــوزش را در بيمارســتان
 دانـشگاه علـوم پزشـكي اردبيـل متوسـط گـزارش             يها

  .كردند
كــه برنامــه هــاي كردنــد پرســتاران اظهــار % 4/11

ق بردآموزشي به   يشده و از طر   تنظيم  آموزشي از قبل    
پرسـتاران از   % 6/28 .ي شـود  اطالع پرسـنل رسـانده مـ      

آنها نظر بـه اصـالح      % 69 اطالع و    مداومقوانين آموزش   
 بيـان داشـتند كـه در برنامـه ريـزي       % 5/35. آن داشتند 

 پرسنل پرستاري اسـتفاده نمـي   اتهاي آموزشي از نظر  
برگـزاري كـالس    ت هـاي    پرستاران از ساع  % 2/28 .شود

 پرسـتاران وضـعيت  % 7/49.هاي آموزشي ناراضي بودند 
برنامه هـاي آموزشـي ارايـه شـده را متوسـط ارزيـابي              

بيان داشتند كـه برنامـه هـاي آمـوزش          % 5/79 .كردند
  .شود اطالعات آنها ميبه روز شدن  باعث مداوم
در امـر   پرستاران نحوه استفاده از تجهيـزات       % 3/45

پرستاران بيان  % 2/19 .ضعيف ارزيابي كردند  آموزش را   
داري از دسـتگاه هـا و       داشتند كه طريقـه  و اصـول نگهـ         

آنهـا اظهـار    % 6/17 .تجهيزات آموزش داده نمـي شـود      
ــردن    ــردن و ضــدعفوني ك ــز ك ــه تمي داشــتند از طريق

بيان داشتند كه طرز كـار     % 8/43 .تجهيزات اطالع ندارند  
  . آموزش داده نمي شود،ها و تجهيزات جديد دستگاه

توســط ارايــه شــده   پرســتاران آمــوزش % 2/55
ــدســط ومتخصــصين را مت ــابي كردن ــان % 9/24 .ارزي بي

داشتند كه متخصصين به گزارش پرسـتاران موجـود در       

ــد    ــي كنن ــه نم ــده توج ــه  % 6/4پرون ــد ك ــار كردن اظه
متخصصين از پرسنل پرستاري سواالت علمي مي پرسند        

 متخصـصين بـه سـواالت علمـي          كـه  بيان داشتند % 1/17
  .  پرستاران با صبر و حوصله جواب مي دهند

  
  حثب

از نمونــه هــاي مــورد  % 5/56 كــهن داد نتــايج نــشا
زآموزي را متوسـط    باپژوهش وضعيت ارايه مطالب در      

از پرسنل پرسـتاري، مـشاركت      % 10 تنها   .ارزيابي كردند 
ــا   شــركت كننــدگان در بحــث هــاي عمــومي مــرتبط ب

از % 25 .دنآن را ناكافي دانست   % 35ها را زياد و      سخنراني
ا كـم ارزيـابي     افراد  جنبه كاربردي مطالـب سـخنراني ر        

  .كردند
از افراد  % 75/43سم زاده در مطالعه خود نشان داد        

% 34 موضوعات سـخنراني را زيـاد،     بودن  جنبه كاربردي   
اران در  ك زاهد پاشا و هم    .]15[دتنمتوسط وبقيه كم دانس   

راحـي برنامـه هـاي      طهـاي خـود نـشان دادنـد          بررسي
ــد  ــازآموزي باي ــه صــورتي باشــد ب ــا مــشاركت ب كــه ب

 مداوم كيفي آموزش    يارتقاموجب   ، در بحث  فراگيران
 بنابراين  در دوره هاي بازآموزي اين مـسئله          ،]16[شود

بايد مد نظر مجريان و مدرسين قرارگيرد تا بتوانـد بـا            
گفتگو و پرسش و پاسـخ  ،  نظير بحث  ييتوجه به شيوه ها   

  .انگيزه هاي يادگيري بهتر را فراهم نمايند
حتواي برنامه هاي   پرستاران معتقد بودند كه م    % 60

آموزش ضمن خدمت منطبق بر نياز هاي شـغلي آنـان            
جـام شـده در اصـفهان       ناست كه اين ميزان در مطالعه ا      

ــود % 64 ــك . ]17[ب ــرين  در ي ــده ت ــه عم ــت مطالع عل
در مــورد وضــعيت آمــوزش مــداوم جامعــه نارضــايتي 

ــا   عــدم هــمپزشــكي  خــواني نيــاز هــاي شــغلي افــراد ب
 .]16[ود  بوزي  ممه  بازآ  موضوعات مطرح شده در برنا    

اما دارد  آموزش مداوم نقش مهمي در تكامل حرفه اي         
موجب هر دوره بازآموزي بدون مشخص كردن نيازها        

 موسـوي و همكـاران در يـك         .]18[مي شود   بع  ااتالف من 
 نفــر پرســتار شــاغل در   228بررســي مقطعــي روي  

هاي وابسته به دانشگاه علـوم پزشـكي اهـواز           بيمارستان
هـاي   پرسـتاران در طـول كـالس      % 80  كـه  دنـد نشان دا 
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آموزش ضـمن خـدمت اطالعـاتي را مـي آموزنـد كـه              
تناسبي با بخش هايي كه در آن كار مـي كننـد نـدارد و               

انجام آمـوزش ضـمن خـدمت بـا ايـن           با  پرستاران  % 60
پرسـتاران  % 60نتايج نشان داد    . ]19[شيوه مخالف بودند  

رسـتاني در   معتقد بودند كه برنامه كنفـرانس هـاي بيما        
. همــاهنگي علــم و عمــل پرســتاران موفــق بــوده اســت 

 ،مـداوم مطالعه اي در دانمارك نشان داد كه  آمـوزش           
هــا و نظــرات  ديــدگاه راهــي جهــت همــاهنگي دانــش،

 در اين پژوهش    .پزشكان در طول طبابت خود مي باشد      
پرستاران معتقد بودند كه در برنامه  كنفـرانس         % 8/59

زهاي آموزشي پرسـتاران قبـل از       هاي بيمارستاني به نيا   
 كــه  در حــالي،ارايــه كنفــرانس هــا تــوجهي نمــي شــود 

اند اولين قدم در آمـوزش مـداوم         مطالعات نشان داده  
تشخيص مسايل موجود در سازمان و نيازهاي آموزشي        

 لـذا كليـه كنفـرانس هـاي         ،]20[ شركت كنندگان اسـت   
تناسب بـا   ارايه شده در مراكز آموزش و درماني بايد م        

ــنجي صــورت     ــاز س ــابع ني ــق من ــران از طري ــاز فراگي ني
نيـز در بررسـي خـود نـشان          و همكـاران   1گاردنر.گيرد

ــر اســاس نيازهــاي    ــد طراحــي و اجــراي برنامــه ب دادن
يت مراقبت هاي   سبب بهبود در كيف    آموزشي پرستاران، 

 از طرفي برنامه هـاي آمـوزش        ]21[مي شود پرستاري  
 طرح بهسازي و پيشرفت     در صورتي مي تواند بخشي از     

اصـولي و مبتنـي بـر نيـاز          كه صحيح، شودنيروي انساني   
 نتيجـه آمـوزش و      ، بهـره وري   .]11[هاي كاركنان باشـد   

اگــر  .شــود  مــي ارتقــاي بهــره وري موجــبآمــوزش
كشوري نتواند دانش و توانايي و  مهارت نيروي انـساني           

بخشد و از آن به صـورت بهينـه   بخود را توسعه و تكامل    
ــتف ــصادي،  اس ــد رشــد و توســعه اقت ــد، در فرآين  اده كن

  .]22[فرهنگي و اجتماعي با مشكل مواجه خواهد شد
پرستاران از قوانين آمـوزش     % 6/28در اين بررسي    

نظــر بــه اصــالح قــوانين %  69اطــالع داشــتند و مــداوم 
پرستاران وضـعيت   % 7/49يافته ها نشان داد كه      . داشتند

.  ارزيـابي كردنـد    برنامه هاي آموزش ارايـه را متوسـط       
% 5/79بهيــاران و در مجمــوع %  5/43پرســتاران و % 30

مداوم نمونه ها نظر موافق با تاثير برنامه هاي آموزش          

                                                           
1 Gardner 

 در مطالعـه اي در      .اطالعـات داشـتند   در به روز كـردن      
ر شركت كنندگان در برنامـه      ظ اولويت اول از ن    ،اصفهان

 ]17[ اطالعـات بـود  به روز كـردن    هاي آموزش مداوم    

مـداوم  شـركت كننـده در آمـوزش         افراده با نظرات    ك
. بـود آگاهي و مهارت پرستاران      اعتماد به نفس،   كارآيي،

شركت در دوره هـاي     اهداف مهم      .]14[همخواني دارد 
 شـامل  به ترتيب اهميت      در مطالعه اسمعيلي     بازآموزي
كـسب  ،   مختلـف   تازه هاي علمي در حيطه هاي      آموختن

آشـنا شـدن     ، شغلي يو ارتقا امتياز جهت بهبود موقعيت     
با تجربيات ساير محققين در مـورد مـسايل بهداشـت و            

مطالعه اي بر روي     صافي و همكاران    .]23[ بودند درمان
 نفر از پزشكان عمومي شـركت كننـده در برنامـه            560

% 6/77نتـايج نـشان داد      . نـد آموزشي مداوم انجـام داد    
علمـي  موفقيت برنامه ها را از نظر ارايه مطالب جديـد           

متناسب بودن محتـواي     .در سطح پاييني ارزيابي كردند    
در سطح متوسـط    % 23/70برنامه ها با نيازهاي شغلي با       

هـاي  در كل پزشكان عمومي اهداف برنامه       . ارزيابي شد 
ــ ــداآمـ ــابي  ووزش مـ ــط ارزيـ ــطح متوسـ م را در سـ

  .]24[كردند
نتايج پژوهش حاضر نشان داد كـه وضـعيت امكانـات           

ــدگاه ــود % 4/55 آموزشــي از دي . پرســتاران متوســط ب
ل يميــري نيــز در مطالعــه خــود نــشان داد يكــي از مــسا

آموزشـي كاركنــان پرسـتاري كمبــود و عـدم تــسهيالت    
آموزشي و برنامه هاي بهـسازي نيـروي انـساني دفـاتر            

تـسهيالت آموزشـي    .هـا مـي باشـد     پرستاري بيمارستان 
بعـــضي از ) تجهيـــزات آموزشـــي فـــضاي آموزشـــي،(

 بـداليل مختلفـي نـامطلوب بـوده و حتـي            ها بيمارستان
 سالن   ،كتابخانه ها فاقد كالس آموزش،    بعضي بيمارستان 

  . ]25[سخنراني و تجهيزات آموزشي هستند
پرسـنل پرسـتاري آمـوزش      % 3/45نتايج نـشان داد     

نحــوه اســتفاده از تجهيــزات پزشــكي را ضــعيف ارزيــابي 
جه در پژوهش خود به اين نتي     و همكاران    2 ميالت .ندكرد

رسيدند كه نيمي از پرستاران از امكانات و تجهيـزات در           
پرســنل % 2/55 .]26[محــيط خــود رضــايت ندارنــد   

پرســتاري آمــوزش خــود توســط پزشــكان را متوســط  

                                                           
2 Milat    
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نـشان داد   بررسـي شـمس     يافتـه هـاي     . گزارش كردند 
ميانگين مدت زماني كه در يك روز توسط اساتيد صرف          

ال شـده    جراحـي و اطفـ     -آموزش در بخش هاي داخلي    
 35يك ساعت و      دقيقه، 14 به ترتيب يك ساعت و       ،است

  دقيقه بوده است كه اين زمـان       24دقيقه و يك ساعت و      
مـدت زمـان حـضور اسـاتيد بخـش          % 57ها بـه ترتيـب      

مدت زمان حضور اسـاتيد بخـش جراحـي و         % 62 داخلي،
مدت زمان حضور اساتيد بخش اطفال بوده اسـت،         % 54

نيمـي از مـدت زمـان حـضور         كه تنها كمتـر از       در حالي 
دانشجويان در هر بخش توسط اساتيد صـرف آمـوزش          

پرستاران از طريقـه ضـدعفوني       % 6/17 .]27[شده است 
بيان داشتند كه طريقه و     % 8/43ها آگاه نبوده و      دستگاه

هاي مورد اسـتفاده در بخـش را         اصول نگهداري دستگاه  
  .آموزش نديدند

اد كمبودهـا و  زاده نيز در بررسي خود نـشان د   امام
كاستي ها ي فراواني در امكانات و تجهيـزات آمـوزش و        
نيروي انساني متخصص جهت اداره و سرپرستي برنامـه         

هاي  هاي آموزشي در آموزش پرستاري در بيمارستان      
  . ]8[ما وجود ندارد

  
  نتيجه گيري

نحـوه    و  پرسـتاران  مـداوم اصالح وضعيت آمـوزش     
 مطالعات بيشتري   هاي آموزشي نيازمند   برگزاري برنامه 

 توصــيه مــي شــود كــه برنامــه ريــزان   لــذا،مــي باشــد
آموزشي ضمن خدمت قبل از طراحي محتـواي برنامـه          

  .ها نياز سنجي نمايند
هـاي    اغلب پرستاران خواستار  اين بودند كه در برنامه     -

جنبه عملـي و كـاربردي    از آموزش ضمن خدمت بيشتر  
 برنامه هـاي  به نظر مي رسد كه   . مورد توجه قرار گيرد   

طراحي شده براي پرستاران معموالً با مواردي كه عمـالً          
  .با آن سر وكار دارند هماهنگي  خاصي ندارند

 كيفي وضـعيت سـخنراني را از طريـق          يمي توان ارتقا   -
فـراهم   هـا،  توجه به توالي مناسـب و منطقـي سـخنراني         

نمودن امكان مشاركت حاضرين در بحث ها امكان پذير         
  .ساخت

توان با انطباق موضوعات آموزش ضـمن خـدمت         مي   -
با نيازهاي شغلي پرستاران، سبب تحكيم اطالعات صـحيح         

  .قبلي و ايجاد عالقه به مطالعه در پرستاران شد
 لزوم باز نگري در موضـوعات برنامـه هـاي آمـوزش             -

 و بررسي و نياز سنجي  مستمر قبل از بازآموزي           مداوم
ي بــر اســاس ضــروري اســت تــا برنامــه هــاي بــازآموز

  .نيازهاي آموزشي شركت كنندگان ارايه شود
 طراحي برنامه ها با گنجاندن بخـش پرسـش و پاسـخ             -

 در ايجـاد شـرايط آموزشـي        كارگاههدايت شده توسط    
 به نحـوي كـه      د،مي تواند مؤثر واقع شو     تعاملي مناسب، 

شــركت كننــدگان قــادر باشــند بــا تبــادل نظــر و بيــان  
ا از حالت سخنراني صـرف      تجربيات، جلسات بازآموزي ر   

خارج نمايند تـا جـذابيت و اثـر بخـشي بيـشتري داشـته               
  .باشد
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