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آموزش مداوم دانشگاه علوم  يها عوامل مؤثر بر شركت پرستاران در برنامه
  زيتبر يپزشك

  
  يحجاز احمد ديس ،يجمال واحده ،افرا مهرايي ،ايرنيام يمهد ،*ينيحس يفائزه محمد ،يميابراه نيحس

  
 

  چكيده
در  زيپرستاران ن .ضرورت در جهان مطرح است كيبه عنوان  ي،علوم پزشك يها اي در رشته مستمر حرفه يامروزه موضوع ارتقا: مقدمه

آموزش  هاي عوامل مؤثر بر شركت پرستاران در برنامه نييمطالعه با هدف تع نيا. به آموزش مداوم دارند ازين ياي و علم جهت رشد حرفه
  .مداوم انجام گرفت

پرستاران شاغل در  يجامعه آمار .انجام گرفت زيتبر يدر دانشگاه علوم پزشك 1389در سال  يمقطع يفيي توص مطالعه نيا: ها روش
 يابزار گردآور. انتخاب شدند يگيري سهم نفر باروش نمونه 256آنها  نيكه از ب بود زيتبر يوابسته به دانشگاه علوم پزشك يها بيمارستان

مديريتي، -فردي، سازماني(ار دسته عوامل را درباره ميزان تاثير چهكنندگان  كه نظر شركتبود ايها پرسشنامه پژوهشگر ساخته روا و پا داده
ي توزيع ها شاخصها با استفاده از  داده. كرد ي آموزش مداوم بررسي ميها فعاليتدر مشاركت در ) اي، و عوامل مربوط به برنامه حرفه

  .فراواني تحليل شد
. دانستند آموزش مداوم مي يها مشاركت در برنامه در ياي را عامل مهم عوامل حرفه ياديز اريبس زانيدرصد پرستاران به م 9/33: نتايج

موثر بر شركت پرستاران  اي عوامل حرفه نيتر از مهم ياي پرستار دانش حرفه شيو افزا يريادگيبه  لياز پرستاران و تما مارانيانتظارات ب
پرستاران در بخش  يكار فتيش ميان، تنظدرصد پرستار 4/48 ،مؤثر يتيريمد -يعوامل سازمان نيدر ب. بودند ي آموزش مداومها در برنامه
  .ها دانستند شركت در برنامه يترين عامل برا را مهم
 يها در شركت پرستاران در برنامه ينقش مهم پرستاران اي حرفه يو ارتقا مارانيكه برآورد انتظارات ب نيبا توجه به ا: گيري نتيجه

و در  ايندنم تيحماآنها را و كرده ها فراهم  امكان مشاركت پرستاران را در برنامه ديبا يپرستار رانيآموزش مداوم دارد، لذا مد
  .داشته باشند يپرستاران نقش مؤثر سازيتوانمند

  
  نيازسنجي ،يمشاركت، آموزش مداوم، پرستار: هاي كليدي واژه

  526تا  518 ):7(12؛ 1391 مهر/ پزشكيمجله ايراني آموزش در علوم 

  
   

                                                 
اداره آموزش مداوم،  ،يكارشناس ارشد مامائ ،ينيحس يفائزه محمد: نويسنده مسؤول *

   fmfaezehmohammadi@gmail.com. رانيا ز،يتبر ز،يتبر يدانشگاه علوم پزشك
 ،يو مامائ يدانشكده پرستار ،يپرستار گروه روان )ارياستاد(ي ميابراه نيدكتر حس

دكتر ؛ )ebrahimih@tbzmed.ac.ir. (رانيا ز،يز،تبريتبر يدانشگاه علوم پزشك
 زيتبر يگروه پوست، اداره آموزش مداوم، دانشگاه علوم پزشك )اريدانش( ايرنيام يمهد
ارشد  ،كارشناسيايافرا مهر؛ )mehamir46@gmail.com( .رانيا ز،يتبر

 .رانيا ز،يتبر ز،يتبر يدانشگاه علوم پزشك ،يدندانپزشك مارستانيب ،يپرستار
)aframehra@yahoo.com( يمركز آموزش ،يپرستار ،كارشناسيواحده جمال؛ 

 رانيز،ايتبر ز،يتبر يدانشگاه علوم پزشك ،يراز يروانپزشك يدرمان

  مقدمه
به  دهيپد نيا .العمر است مادام ينديانسان، فرا يريادگي
علم در جامعه، روز به روز  رييسرعت تغ شيافزا ليدل

                                                                              
 )sv2_ir@yahoo.com( يعموم پزشك ،يحجاز احمد ديدكتر س؛ MPH،  اداره

 .رانيا ز،يتبر ز،يتبر يآموزش مداوم، دانشگاه علوم پزشك
)hejazim@gmail.com.(  
 3/2/89با كد زيتبر يدانشگاه علوم پزشك يپژوهش يطرح مصوب شورا نيا

 نيمأت يطرح ازطرف معاونت پژوهش نهيبوده و هز 11/2/89در تاريخ  820/4/5شماره
  .است دهيگرد

  21/5/91: ، تاريخ پذيرش7/4/91: ، تاريخ اصالحيه23/2/91: تاريخ دريافت مقاله
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 رييدر حال تغ يايدر دن). 1(است افتهي يشتريب تياهم
 لدالي ها و نهادها به ضرورت آموزش در سازمان ،يكنون

 يها هرچه دانش و مهارت. شده است رفتهيفراوان پذ
و  يعلم يها شرفتيجامعه و پ يها ازينكاركنان با 

 داشته باشد، يشتريو انطباق ب يهماهنگ يآور فن راتييتغ
). 2(رود يفرد و سازمان باالتر م تياز موفق نانيدرجه اطم

 يموجب ارتقا و هاست يريادگي ي همه انيآموزش، بن
توانايي  نتواند دانش و ياگر كشور. شود يم يور بهره

و تكامل بخشد و از آن  دهد وسعهخود را ت يانسان يروين
رشد و توسعه  ندياستفاده كند، در فرا نهصورت بهي به

  ).3(گردد يدچار مشكل م يو اجتماع يفرهنگ ،ياقتصاد
 كميو  ستيدر آستانه قرن ب ونسكويكه  يجمله موارد از

مداوم در مسائل  يريادگاست؛ ي بر آن تأكيد كرده
به  اندتو ميراستا آموزش مداوم  نيدرا). 4(است يبهداشت

 يريشگياي و پ حرفه تيدر حفظ رسم يديعنوان روش مف
  ).5(از ركود آن به كار رود

است كه كاركنان را در طول  ينديفرا ،مداوم آموزش
كارايي در  شيو افزا شرفتيپ يبرا حرفه اي خدمت
تفكر و  اصالح نحوه نده،يحال و آ يشغل يها تيموقع

را مرتبط و مطابق  يو اطالعات شغل كند عملكرد آماده مي
 آنان اريدر اخت يبه اهداف سازمان ليدر جهت ن ازهايبا ن

اي  مستمر حرفه يموضوع ارتقا وزهامر). 4(دهد يقرار م
شده و  يريگيمشاغل پ ريهمانند سا زين يدر علوم پزشك

وابسته به آن  هاي حرفه و رشته نيا نيتوجه شاغل مورد
  ).6(قرار گرفته است

همواره  زين يدر سطح جهان يامر آموزش پزشك انيمتول
. اند اي تأكيد كرده آموزش مداوم حرفه تيبر اهم
گانه بيانيه  دوازده طور كه در دو بند از بندهاي همان
هدف در آن موضوع پرداخته شده و  نيبه ا نبورگادي
 ينيحفظ و بهبود عملكرد بال يآموزش مداوم پزشك هياول

  ).7(ذكر شده است
آموزش قانون  بيبه دنبال تصو 1375در سال  چه اگر

پرستاران،  يابيكشور، ارتقا و ارزش يمداوم جامعه پزشك

 آموزش مداوم هاي شركت در دوره يمنوط به ارائه گواه
 ي؛ اما در كنار آن، آموزش مداوم پرستار)3(شداعالم 

 راتييتا به تغ، پرستاران باشد يبرا اي لهيوس اندتو مي
پاسخ مناسب داده و  يبهداشت ستميموجود در س عيسر

متعدد  قاتيتحق. دهند شياي خود را افزا حرفه هاي مهارت
 هاي برنامه ريتأث ديمو يهمگ نهيزم نيدر ا افتهيانجام 

اعتماد به نفس و مهارت  ،ييآآموزش مداوم بر كار
  ).6(پرستاران است

 هاي در برنامه اي دهيچيمتعدد و پ ليبه دال پرستاران
ان تو مي ليدال نيازجمله ا .كنند يآموزش مداوم شركت م

 يبرا زشيو انگ انتظارات د،يعقا ها، ارزش ها، به نگرش
عوامل  اي پرستاران، حرفه اتيخصوص آموزش مداوم،

 نيبا ا .)8(اشاره كرد يسازمان يها استياي و س حرفه
و  يروز افزون تكنولوژ يها شرفتيپ هحال با توجه ب

 ياطالعات علوم پزشك نهيكه در زماي  سابقه يرشد ب
 يروين يبه آموزش و بهساز ازيصورت گرفته است، ن

 .است يضرور يكنون تيدر وضع يپرستار يانسان
 نيتر آنان از مهم يآموزش كاركنان و پرورش استعدادها

 يكي كهگفت  انتو ميدر سازمان است و  رانيمد فيوظا
 شرفتيكمك به افراد جهت پ رانيمهم مد هاي تياز مسؤول

آموزش كاركنان ). 4(آنهاست يشغل هاي و بهبود توانايي
از  .مشكالتي نيز به همراه داردكه دارد،  ايييبا تمام مزا

ان به عدم انگيزه كافي افراد براي تو مي جمله اين مشكالت
افراد صرفاً  در اين موارد. اشاره كرد ها شركت در دوره

 ايمربوطه  هاي نامه يكسب گواه اي تيرفع مسؤول يبرا
حتي  كنند و مي شركت ها اين برنامهدر  يماد يايمزا

 يركارگي امكان به يسازمان طيشرابه علت  ممكن است،
. كار وجود نداشته باشد طيمطالب آموخته شده در مح

از  زيسازمان ن باالي كاركنان و مسؤوالن رده نيتضاد ب
  ).2(مشكالت استاين  گريد
 يمقطع يبررس كي جيو همكاران، نتا ينقل از عباد به
وابسته به  هاي مارستانيپرستار شاغل در ب 228 يرو

اهواز، نشان داد كه هشتاد درصد  يدانشگاه علوم پزشك
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آموزش ضمن خدمت  هاي پرستاران در طول كالس
كه در آن  هايي با بخش يكه تناسب آموزند يرا م ياطالعات
انجام آموزش با شصت درصد با  ندارد و كنند، يكار م

  ).3(مخالف هستند وهيش نيا
صرف وقت،  اد،يز يها نهيهزاز  گريد اي مطالعهدر 

 ، به عنوانرانيمد تياز زمان برنامه و عدم حما يناآگاه
كه  رسد يبه نظر م. ذكرشده است، آموزش مداومموانع 
 رانيبا مد يآموزش مداوم بدون هماهنگ يها برنامه
انجام . شود پرستاران انجام مي و ها مارستانيب يپرستار
 اريدر بخش، كمبود پرسنل و نبودن مع اديكار ز
هستند  يعوامل مهمنيز  ،كار پرستاران يبرا گذاري ارزش

را به آموزش  يپرستاران ساعات كم شوند كه باعث مي
  ).6(مداوم اختصاص دهند

منظور  به ،يپژوهش يها تياولو يپژوهش در راستا نيا
 يها عوامل مؤثر بر شركت پرستاران در برنامه شناسايي

صورت گرفته  دانشگاه علوم پزشكي تبريز آموزش مداوم
حذف  يبرا هاييكار عوامل و ارائه راه نيشناسايي ا. است

شركت فعال و  يرا برا نهيزم اندتو ميعوامل بازدارنده 
آموزش مداوم  يها كنندگان در برنامه شركت يختگيبرانگ

  .ديفراهم نما
  

  ها روش
در  1389كه در سال  يمقطع يفيمطالعه توص نيدر ا

مورد  تيانجام شد، جمع زيتبر يدانشگاه علوم پزشك
پرستاران كارشناس و باالتر شاغل در مراكز  ي،بررس

حجم . ندبود زيتبر يدانشگاه علوم پزشك يدرمان- يآموزش
 نيينفر تع 256گيري حدود  نمونه بر اساس فرمول نمونه

از معاونت درمان تعداد پرستاران  ياستعالم كتب با. ديگرد
 يو درمان يمركز آموزش 11كارشناس و باالتر شاغل در 

 ،يقاض دي، شه)ع(امام رضا شامل مراكز  زيشهر تبر يدولت
 يعلو ،يكوكارين ،يالزهرا، طالقان نا،يس ،يشهدا، راز ،يمدن

نفر بر اساس  256تعداد . ندديمشخص گرد ،و كودكان
دانشگاه  يدرمان يآموزش راكزاز م يگيري سهم نمونه

كه با توجه  بيترت نيبه ا. انتخاب شدند زيتبر يعلوم پزشك
به نسبت پرستاران هر مركز به حجم نمونه، سهم هر مركز 

اي  پرسشنامه ،آوري اطالعات ابزار جمع. محاسبه شد
اول سواالتي در بخش . در پنج بخش بود پژوهشگر ساخته

كنندگان، سابقه  شركت يو اجتماع يمشخصات فردمورد 
بودن  ديو مف ،آموزش مداوم هاي شركت در برنامه

هاي  در بخش. شد مي را شامل يشغل نهها در زمي برنامه
مؤثر بر  يعوامل فرد تياهم ديگر پرسشنامه، به ترتيب

و  يعوامل سازمان تياهم، )نهيگز 9( مشاركت پرستاران
و ) نهيگز 10(ها  عوامل مربوط به برنامه ،)نهيگز 7(ي تيريمد

 هاي اي مؤثر بر مشاركت پرستاران در برنامه حرفه عوامل
مقياس . شد ، بررسي مي)نهيگز 11( آموزش مداوم

با نمرات  اديز اريهرگز تا بس از( اي شش درجه پرسشنامه،
 10از  يپرسشنامه با نظرخواه ييروا. بود) پنجتا  از صفر

و مامايي و  يدانشكده پرستار يعلم ئتيه ينفر از اعضا
ابزار با  ايييپا. تأييد شد نظران آموزش پزشكي صاحب

 طينفر از پرستاران حائز شرا 15 يبر رو يمطالعه مقدمات
محاسبه  شركت در مطالعه از مراكز مذكور به روش يبرا

پس از . ديگرد نييتع) α=85/0(كرونباخ  يلفاآ ضريب
توسط ي آن اخالقمسايل  دييو تأ يقاتيطرح تحق بيتصو
اخالق در پژوهش دانشگاه، محققان در اي  منطقه تهيكم
و با  يو با ارائه مجوز كتب حاضر شدند پژوهش طيمح

بودن  ياريتاهداف پژوهش و اخ ،يدفاتر پرستار يهماهنگ
كنندگان توضيح داده  براي شركت رايشركت در مطالعه ب

ها در  پرسشنامه، آگاهانه از آنان تيرضا از كسب بعد. شد
كنندگان  شركت اريمختلف در اخت هاي فتها و شي بخش

اطالعات . گشتآوري  جمع ليو بعد از تكم گذاشته شد
و  SPSS-17 افزار آوري شده با استفاده از نرم جمع
و  اريو انحراف مع نيانگيم( يفيتوص آمار هاي روش
جهت ( رسونيو آزمون پ) يو درصد فراوان يفراوان

و  مؤثر بر مشاركت اي عوامل حرفهتباط بين بررسي ار
  .قرار گرفت ليو تحل هزيمورد تج ،)طول مدت خدمت
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  نتايج
نفر  254مربوط به  اطالعات كننده، نفر شركت 256از 
 از نفر 196%). 2/99( ديگرد ليو تحل هيتجز

 نفر 230 .بودند زن )درصد 2/77(كنندگان  شركت
. ي داشتندكارشناس يليتحص دركم )درصد 6/90(
سال و طول مدت  36±07/7سن پرستاران  نيانگيم

 1 جدول. سال بود 66/11±01/7ي فعلخدمت در سمت 
پرستاران  كيمشخصات دموگراف توزيع فراواني

  .دهد را نشان مي در پژوهشكننده  شركت
آموزش  هاي از پرستاران برنامه) درصد 8/48(نفر 124

 و كردند انيب ديمف يتا حدود يشغل نهيمداوم را در زم
به  به ندرت كنندگان از شركت )درصد 5/42(نفر 108
  .كردند مي شركت يفعال در جلسات بحث گروه طور
آموزش  هاي از پرستاران برنامه) درصد 8/48(نفر 124

و  كردند انيب ديمف يتا حدود يشغل نهيمداوم را در زم
 به به ندرتكنندگان  از شركت )درصد 5/42(نفر 108
  .كردند شركت مي يدر جلسات بحث گروهفعال  طور

مؤثر بر مشاركت  يعوامل فرد طهيح ازيامت نيانگيم
 ازيامت طهيح نيانگبود، مي) 45از صفر تا ( 44/6±59/29

مؤثر بر مشاركت  يسازمان- يتيريعوامل مد
 طهيح ازيامت نيانگو مي) 35از صفر تا ( 45/6±52/22

عوامل مؤثر مربوط به برنامه بر مشاركت 
 طهيح ازيامت نيانگيم. بود) 50از صفر تا ( 81/8±27/33

از ( 36/40±74/9اي مؤثر بر مشاركت  عوامل حرفه
كل عوامل مؤثر بر مشاركت  نيانگيو م) 55صفر تا 

توزيع  2جدول . بود) 185از صفر تا ( 75/125±16/26
 يها در برنامه پرستارانعوامل مؤثر بر شركت  يفراوان

 يمورد بررس يها طهيح كيآموزش مداوم را به تفك
  .هد د نشان مي

مشاركت  مؤثر بر يعوامل فرد نهيپژوهش در زم جينتا
 ليتما" از پرستاران) درصد 2/64( نفر 163نشان داد كه 
 )درصد 3/56( نفر143 و "يشخص شرفتيبه رشد و پ

  را در حد "روزشدن اطالعات احساس ضرورت در به"

دموگرافيك پرستاران توزيع فراواني مشخصات : 1جدول 
  در مطالعهكننده  دانشگاه علوم پزشكي تبريز شركت

  )درصد(فراواني متغير
  196%)2/77(  زن  جنس

  55%)7/21(  مرد
  3%)2/1( نامشخص

  254%)100(  كل 
  230%)6/90( كارشناس  مقطع تحصيلي

  19%)5/7(  كارشناس ارشد
  5%)2( نامشخص

  254%)100(  كل
  172%)7/67(  پرستار  سمت فعلي

  41%)1/16( سرپرستار
  4%)6/1(  مترون

  4%)6/1( سوپروايزر
  2%)8/0(  سوپروايزر آموزشي

  5%)2(  ساير
  26%)2/10( نامشخص

  254%)100(  كل 
وضعيت
  استخدام

  132%)5/52(  رسمي 
  83%)7/32(  پيماني

  24%)4/9(  قراردادي
  1)4/0(  طرحي

  13%)1/5( نامشخص
  254%)100(  كل

سابقه شركت 
  در برنامه

  168%)1/66(  بلي

  76%)9/29(  خير
  10%)9/3( نامشخص

  254%)100(  كل 
  57%)4/22(  مجرد   تأهلوضعيت

  190%)7/74(  تأهلم
  7%)8/2( نامشخص

  254%)100(  كل 
  
جهت شركت در  يبه عنوان عامل مهم اديز اريو بس ادزي

 6/40(نفر  103 .دانستند يم ومآموزش مدا يها برنامه
شركت در  نهيدرآمد با توجه به هز زانيم") درصد
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 يها جهت شركت در برنامه را در حد متوسطي"ها  برنامه
عوامل  طهيدر ح. دانستند مي آموزش مداوم مهم

افراد  از )درصد 4/48( نفر 123 ،يتيريمد- يسازمان
 "ها شركت در برنامه يپرستاران برا كاري فتيش ميتنظ"
 نفر 97 يول. كردند يمهم تلق اديارزيو بس اديدرحد ز را
ها  شركت در برنامه يبرا وجود بخشنامه") درصد 2/38(

در را  "االعاده و مزاي بدون فوق تبا درخواست مأموري
  .دانستند مي مهم اديز يليخ و اديحد ز
 يها ازيمنطبق بودن با ن" عوامل مربوط به برنامه، نياز ب

و ) درصد 6/60( نفر 154 نيدر ب ،"ياي پرستار حرفه
 "ينيمهارت بال شيو افزا نيبودن برنامه در بال يكاربرد"

و  اديز پرستاران درحد )درصد 8/50( نفر 129 نيدر ب
از ) درصد 6/38(نفر  98. است شده انيب ،اديز اريبس

در بهبود  نينظرات مشمول كارگيري نقش به"پرستاران، 
 ردر شركت آنها د را به طور متوسطي "ها برنامه تيفيك

عوامل  نياز ب. دانستند آموزش مداوم، مهم مي يها برنامه
نقش ) درصد 5/77( نفر 197اي مؤثر بر مشاركت،  حرفه

 5/70( نفر 179و  "از پرستاران مارانيانتظارات ب"
 اي دانش حرفه شيو افزا يريادگيبه  ليتما") درصد
  .اند دانسته اديارزيو بس اديز حد دررا  "يپرستار
طول مدت خدمت و  نيكه ب نشان داد رسونيپ آزمون

مثبت و  يمؤثر بر مشاركت، همبستگ اي عوامل حرفه
طول مدت خدمت  شيبا افزا يعنيوجود دارد؛  يفيضع

 شود يم شتريب اندكي ،در مشاركت اي نقش عوامل حرفه
)15/0=r 023/0و=p.(  

  
  ي مورد بررسيها هاي آموزش مداوم  به تفكيك حيطه توزيع و درصد فراواني عوامل موثر بر شركت پرستاران در برنامه: 2جدول

  كل  متوسط  زياد  بسيار زياد بسيار كم كم هرگز 
 95%)4/37( 85%)5/33( 37%)6/14( 1%)4/0( 36%)2/14( 0%)0( عوامل فردي

)100(%254 

 80%)5/31( 77%)3/30( 39%)4/15( 8%)1/3( 47%)5/18( 3%)2/1( عوامل مديريتي سازماني  

 94%)37( 55%)7/21( 59%)2/23( 5%)2/0( 40%)7/15( 1%)4/0( عوامل مربوط به برنامه   

 55%)7/21( 85%)5/33( 86%)9/33( 4%)6/1( 23%)1/9( 1%)4/0( عوامل حرفه اي

 86%)9/33( 96%)8/37( 39%)4/15( 0%)0( 33%)13( 0%)0( كل عوامل

  
  بحث

مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر شركت پرستاران در 
را  زيتبر يآموزش مداوم دانشگاه علوم پزشك يها برنامه

  .قرار داده است يمورد بررس1389در سال 
 يآموزش نينو ستميهر س يضرور ءمداوم جز آموزش

 دهيدرعمل روشن گرد يول ،از جمله آموزش سالمت است
 خودي خود آموزش مداوم مرسوم، به هاي كه برنامه

و مراقبت  يپزشك يعملكرد فعل نيشكاف ب انندتو مين
پژوهش  جيبراساس نتا). 9(مطلوب را پركند يبهداشت
فعال در  به طور به ندرت تارانپرس) درصد 5/42( ،يكنون
انتقادهايي كه از جمله . كنند يمشاركت م يگروه هاي بحث

 هاي مطالعه جامع به برنامه ككنندگان در ي شركت

آموزش مداوم داشتند، عدم استفاده از مشاركت فعال 
 8/48از نظر  نيهمچن). 10(بوده استكنندگان  شركت

تا  ،آموزش مداوم اجرا شده هاي درصد پرستاران برنامه
در . بوده است ديآنها مف يشغل نهيدر زم يحدود
 ليو مامايي اردب يه در دانشكده پرستارك اي مطالعه

ها در مطالعه، جنبه  كننده درصد شركت 25 د،يانجام گرد
مطالب را  نيدرصد، ا 5/56مطالب را كم و  كاربردي

 رسد،يبه نظر م .جينتا نياز ا .)4(كردند يابيمتوسط ارز
 يبراساس الگوها ،يآموزش مداوم پرستار يها برنامه

-اجرا نميمشاركت فعال پرستاران با جلب و  يازسنجين

  .شود
ي ها ي براي عدم شركت پرستاران در برنامهمتعدد ليدال
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 ان بهتو مي آنها از جملهآموزش مداوم وجود دارد كه 
انتظارات،  د،ها، عقاي ، ارزشها نگرش ،اي حرفه اتيخصوص

اي و  آموزش مداوم، عوامل حرفه يبرا زهيانگ
پژوهش از  نيدر ا). 8(اشاره كرد ،يسازمان هاي استيس
 يها عوامل مؤثر بر مشاركت پرستاران در برنامه نيب

در حد متوسط  يعوامل فرد تيآموزش مداوم، اهم
موارد، % 2/64 در ،يعوامل فرد نيو از ب دانسته شده

% 3/56و در ا يشخص شرفتيفرد به رشد و پ ليتما
جهت شركت در  ،موارد، احساس ضرورت از طرف فرد

منظور به روز شدن اطالعات خود، جزء  ها به برنامه
معناست كه  نيبد نيا. است بودهعوامل  نتري مهم

شركت  يآموزش هاي دارند در برنامه ليپرستاران تما
). 8(داشته باشد يشتريو كاربرد ب يريادگيكه  ،كنند

 شي، افزازيو همكاران ن) Nalle(براساس مطالعه نال 
 دياز فوا ،ندرصد پرستارا 83دانش و مهارت از نظر

با ). 11(است بوده ومآموزش مدا هاي شركت در برنامه
مطالب  يريادگي يپرستاران برا ليو تما توجه به عالقه

شركت پرستاران  يمناسب برا طيشرا جاديا ،يعلم ديجد
اي آنها  حرفه شبرديبه منظور پ يآموزش يها در برنامه
مؤثر بر  يعوامل فرد نياز ب. الزم است يدر پرستار

 ،يبازآموز يها مطالعه در برنامه نيمشاركت پرستاران ا
شركت در  نهيدرآمد فرد با توجه به هز زانيان به متو مي

از ) درصد 6/40(ها اشاره كرد كه از نظر  برنامه
 تياهم يدارا يمتوسط زانيموضوع به م نپرستاران، اي

 ز،ين لويدر پژوهش فلورس پنا و آلونسو كاست. است بوده
 هاي و ساعات شركت در برنامه انهيدرآمد ماه زانيم نيب

  ).8(وجود داشت يآموزش مداوم رابطه معنادار
درصد از  5/31به نظر  يسازمان-يتيريعوامل مد تياهم

 دگاهياز د. شتدا تياهم يمتوسط زانيپرستاران به م
- يعوامل سازمان نيمطالعه، از ب نيادر پرستاران 

پرستاران شاغل در بخش  كاري فتيش ميتنظ ،يتيريمد
و رسالت سازمان  ها استها و سي شركت در برنامه يبرا

با اهداف آموزش مداوم،  اراندر جهت آشنا كردن پرست

آموزش مداوم بوده  يها عامل شركت در برنامه نيتر مهم
 يپرستاران ه استمورد نشان داد نيدر ا يپژوهش. است

آموزش  هاي در برنامهكنند،  يكار م يفتيكه به صورت ش
و ساعات  يفتيكار ش نيو ب كنند يمداوم شركت نم

عدم ). 8(اردوجود د يآموزش مداوم ارتباط معنادار
شركت در  ياز محل كار برا يامكان درخواست مرخص

شركت در  يبرااي  مانع عمده يكار فتيو ش) 12(برنامه
انجام  رسد به نظرمي). 6(است بوده يآموزش هاي برنامه
 اريبخش، كمبود پرسنل و نبودن معدر  اديكار ز
هستند كه  يكار پرستاران، عوامل مهم يبرا گذاري ارزش
را به آموزش مداوم  يپرستاران، زمان كم شوند يباعث م

و بدنبال آن انجام  يمشكالت اقتصاد. اختصاص دهند
پرستاران را كم كرده  يو انرژ روين ،ياجبار كاري اضافه

آموزش  هاي برنامه شركت در يبرا يو فرصت و مجال
 ديكه با رسديبه نظر م ).6(گذارد ينم يآنها باق يمداوم برا
ها و  برنامهكننده  مراكز برگزار نيب يشتريب يهماهنگ

  .انجام شود يكار فتيش ميدرجهت تنظ يپرستار رانيمد
درصد  37 از نظر ،عوامل مربوط به برنامه تياهم

منطبق بودن  ،مورد نيپرستاران در حد متوسط بود و درا
بودن  يو كاربرد ياي پرستار حرفه يازهاها با ني برنامه

 نيتر مهمي، از نيبال مهارت شيو افزا نيبرنامه در بال
و  ياي نشان داد كه طراح مطالعه نيهمچن. اند عوامل بوده

پرستاران،  يآموزش يازهاين براساسبرنامه  ياجرا
از . شود يم يپرستار هاي مراقبت تيفيسبب بهبود ك

از  يبخش اندتو مي يدر صورت يآموزش هاي برنامه يطرف
به شكل باشد كه  يانسان يروين شرفتيپ يطرح بهساز

). 3(كاركنان باشد يازهايبر ن يو مبتن يو اصول حيصح
در  رانيمشاركت فراگ شيافزا ز،ين يگريپژوهش ددر 

آموزش مداوم  هاي برنامه نيعناوسازي  انتخاب و آماده
منجر به  ران،يو فراگ نيمدرس نيل بتعام شيو افزا

). 13(شود يم يآموزش يها از برنامه تيرضا شيافزا
مشاركت پرستاران در جلب با  انتو مياساس  نيبرا

شركت  نهيزم ،يآموزش يها برنامه يو اجرا يطراح
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كاركنان فراهم  يها و توانمندساز در برنامه ايشان را
  .كرد

 يبرا يمتعدد هاي حلاند كه راه مطالعات نشان داده
آموزش مداوم از جمله آموزش  هاي برنامه يارتقا
 هاي گروه نيب يهماهنگ ،ها برنامه نيا كنندگان هيته

اي وجود  حرفه هاي اي و مشاركت سازمان حرفه
 نيدر اكننده  درصد افراد شركت 9/33از نظر ). 9(دارد

در مشاركت  ياديز ارياي نقش بس عوامل حرفه مطالعه،
براساس . آموزش مداوم دارد يها پرستاران دربرنامه

اي نمرات بااليي  عوامل حرفه زيمشابه ن يپژوهش جينتا
 شرفتيبه رشد و پ ليو تما ،كسب كردند نهيزم نيدر ا
بر مشاركت پرستاران در  ياي اثر مشخص حرفه
بر اساس مطالعه ). 8(است اشتهد يباز آموز هاي برنامه

 ليدال نيتر اي از مهم و حرفه يران عالئق فردنال و همكا
). 11(است آموزش مداوم بوده هاي مشاركت در برنامه

به شركت  ليدارد كه پرستاران تما نيامر داللت بر ا ناي
اي ارتقا  دارند كه آنها را از نظر حرفه ييها در برنامه

 ندهيو آ يكه در شغل فعل هايي بخشد و در كسب مهارت
اي  عوامل حرفه نيازب). 8(ديباشد، كمك نما ديآنها مف

از پرستاران و  مارانيمؤثر بر مشاركت، انتظارات ب
 ياي پرستار دانش حرفه شيو افزا يريادگيبه  ليتما
درصد  93 اي در مطالعه. اند عوامل بوده نيتر مهم

شركت  لياي را دل پرستاران به دست آوردن دانش حرفه
بهبود  زيدرصد ن 82 آموزش مداوم و هاي در برنامه

عمده شركت خود در  ليرا دل مارانيمراقبت از ب
كه  رسد به نظرمي. اند آموزش مداوم دانسته هاي برنامه

 ،يبازآموز يها شركت پرستاران در برنامه زهيانگ
به  مارانيو مراقبت از ب يعمل يها فعاليتبهبود  شتريب

توجه به با ). 6(استمراقبت از آنها  تيفيمنظور بهبود ك
اي،  عوامل حرفه تياهمدرمورد پژوهش اين  جينتا
ها را به  شركت پرستاران در برنامه نهيزم يستيبا

و  تيهرچند اهم. اي فراهم نمود حرفه يمنظور ارتقا
از  ياريمورد توجه بس يلزوم آموزش مداوم پرستار

 يوصاحب نظران قرار گرفته است و بر اجرا نيمحقق
متأسفانه  ي، ولاست شدهأكيد جامع وكامل آن ت ح،يصح

 ريدرگ ،يپرستار يانسان يروين يآموزش و بهساز
تالش و  مندازياست كه رفع آن ن يمسائل و مشكالت

  .كوشش همه جانبه است
ان به محدود بودن تو ميمطالعه  نيا يها تيمحدود از
شهر  يدرمان يپژوهش به پرستاران مراكز آموزش جينتا
و صداقت  يفرد يها تفاوت .كرد اشاره زيتبر

اند بر تو ميكه  ،زيكنندگان در پاسخ به سؤاالت ن شركت
  .هاست تيمحدود گرياز د ،مطالعه اثر بگذارد جينتا

در كل  يشتريشود مطالعات ب مي شنهاديراستا، پ نيدر ا 
 ستميآموزش مداوم و س ستميس پرستاران، ديكشور از د

بر كننده  نييعوامل تع يبررس يبرا يسازمان يتيريمد
  .ها انجام شود شركت در برنامه

  
  گيري نتيجه

جمله  از(ي عوامل حرفه ا تيبا توجه به نقش و اهم
 شيو افزا يريادگيبه  لياز پرستاران،تما مارانيانتظارات ب

 يها ، در مشاركت پرستاران در برنامه)يدانش حرفه ا
و برگزاركنندگان  يپرستار رانيآموزش مداوم، مد

موزش مداوم، با درك عوامل مؤثر بر شركت آ هاي برنامه
را  يآموزش هاي برنامه انندتو مي ها برنامهپرستاران در 

ارائه نموده و موجب  ياي پرستار حرفه يازهاين يبر مبنا
موفق  ياجرا ن،عالوه بر اي. شوندشركت آنان  شيافزا

 نيب يهمكار ي،آموزش مداوم پرستار هاي برنامه
 يها انجمن ،يمارستانيب ،يمختلف دانشگاه هاي بخش
آموزش  تياصالح وضع. طلبد را مي يشاي و آموز حرفه

 يآموزش هاي برنامه يو نحوه برگزار يمداوم پرستار
و  يدر كل كشور و مراكز دولت يشتريمطالعات ب ازمندين
 تيبا توجه به محدود شوديم شنهاديپ .است يدولت ريغ

 ،يكار فتيها از نظر ش شركت پرستاران در برنامه
با  از راه دور آموزش و يكيآموزش الكترون يها برنامه

 نيهمچن .ابديآنان گسترش  يآموزش يازهايتوجه به ن
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در  يدبا ،پرستاران يآموزش مداوم برا تينظر به اهم
 ها و توانايي ،ها نگرش ازها،ين ،يآموزش يها يزيبرنامه ر

در نظر گرفته شده و  رانيفراگ يريادگي يها روش
 يريادگي يها مناسب با الگو يآموزش يها برنامه
  .ارائه شود ساالنبزرگ

  

  قدرداني
و پرستاران  يدرمان يمراكز آموزش ياز همكار

طرح  يمال تياز حما نيدر پژوهش و همچنكننده  شركت
و  يمعاونت محترم پژوهش دانشگاه علوم پزشك ياز سو

  .گردد يو تشكر م ريتقد زيتبر يدرمان يخدمات بهداشت

  منابع
1. Sarmad GhA. [ Adult and continuing education]. Jarvis P (Author). Tehran: SAMT; 2009. [Persian] 
2. Alavi Sang cheshmeh J. [Ahamiat va nagshe amozesh dar sazmanha]. [Cited 2012 Agu 30]. Available 

from:  
http://www.siop.ir/index.php/article-siop/education/3027.html [Persian] 

3. Ebadi A, Vanaki Z, Nahrir B, Hekmatpou D. [Asib shenasye Barnamehhaye Amoozeshe modavem dar 
jameaeye pezeshkye Iran]. Stride of Development in Medical Education. 2007; 4(2): 140-5. [Persian] 

4. Mohammadi MA and Dadkhah B.[Arzabye farayande amoozeshe modavem az nazare personele 
parastarye shagel dar bimarestanhaye Ardabil ]. Research & Scientific Journal of Ardabil University of 
Medical Sciences. 2005; 5(3): 271-7. [Persian]  

5. Farokhi Far M, Foroud Nia F, Razavi E. [A survey of comparison of nurses’ attitudes towards self-
directed and other-directed continuing education programs in nursing at Kerman University of Medical 
Sciences]. Armaghane-danesh 2002; 7(26): 7. [Persian] 

6. Jalali R, Nouhi E, Ahmadpour B. [Barasye mizane rezayate karamoozan va karvarzane pezeshkye 
daneshgahe oloom pezeshkye Kerman az arzeshyabye maharathaye balini ba estefade az azmoone balini 
ba sakhtare eini (OSCE)]. Stride of Development in Medical Education. 2005; 1(2): 94-103. [Persian] 

7. World Federation for Medical Education. The Edinburgh Declaration. Med Educ. 1998; 22(5): 481-2. 
8. Flores Peña Y, Alonso Castillo M. Factors influencing nursing staff members' participation in continuing 

education. Rev Lat Am Enfermagem. 2006; 14(3): 309-15. 
9. Weller J, Woodward A. Continuing Medical Education: What for? How? And how much is it worth? New 

Zealand Medical Association. [Cited 2012 Agu 30]. Available from: 
http://journal.nzma.org.nz/journal/117-1193/876/  

10. Haghani F, Shari`atmadari A, Naderi E, Yousefi A. [Teaching Methods Used by General Practitioners’ 
Continuing Education Programs in Isfahan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical 
Education 2003; 3(2):15-21. [Persian] 

11. Nalle MA, Wyatt TH, Myers CR. Continuing education needs of nurses in a voluntary continuing 
nursing education state. J Contin Educ Nurs. 2010; 41(3): 107-15. 

12. Schweitzer DJ, Krassa TJ. Deterrents to nurses' participation in continuing professional development: an 
integrative literature review. J Contin Educ Nurs. 2010; 41(10): 441-7 

13. Gercenshtein L, Fogelman Y, Yaphe J. Increasing the satisfaction of general practitioners with 
continuing medical education programs: a method for quality improvement through increasing teacher-
learner interaction. BMC Fam Pract. 2002; 3: 15. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               8 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2123-fa.html


526    /2012: 12(7)  an Journal of Medical Education Irani http://ijme.mui.ac.ir  

Factors Influencing Nurses’ Participation in Continuing Education 
Programs in Tabriz University of Medical Sciences 

 
Hossein Ebrahimi1, Faezeh Mohammadi Hosseini2, Mehdi Amirnia3, Afra Mehraee4, Vahedeh 
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Abstract 
Introduction: The issue of continuing professional development is a necessity in the medical sciences. Also 
nursing staff need Continuing Education (CE) for their scientific and professional development. The aim of 
this study is to determine the factors influencing nurses’ participation in continuing educational programs. 
Methods: This study is a cross-sectional descriptive study that was conducted in year 2010 in Tabriz. A 
quota sample of 256 staff nurses were selected from nurses in hospitals of Tabriz University of Medical 
Sciences. Data was collected using a valid and reliable questionnaire, which focused on gathering 
participants’ viewpoints on the influence of four categories of factors (i.e., personal, organizational, 
professional, and program) on their participation in CE activities. Data were interpreted using frequency 
indices.  
Results: 33.9 percent of nurses mentioned that professional factors are very important in their participation 
in programs. The most important professional factors were patients’ expectations from nurses and nurses’ 
tendencies to learn and increase their professional knowledge. Among organizational factors influencing on 
participation, 48.4 percent of nurses stressed that setting rotating shift work in the ward is the most 
important. 
Conclusion: According to the important role of meeting patients expectations and professional development 
in participation of nurses in CE programs, nurse managers should support and facilitate the nurses’ 
participation in the programs and should play an effective role in nurses’ empowerment. 
 
Keywords: Participation, Continuing Education, Nursing, Needs Assessment 
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