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آموزش مداوم  هاي برنامه يبزرگساالن در اجرا يريادگياصول  تيرعا زانيم
  مشهد يپرستاران دانشگاه علوم پزشك دگاهها از دي برنامه نيا يو اثربخش

  
  *ينبو يفاطمه حشمت، رپو نيزهره حس

  
 

  چكيده
جهت توسعه عملكرد  كننده ليتسه كيو به عنوان  ي استشدن پرستار اي حرفه يبرا يجزء ضرور كيآموزش مداوم : مقدمه
بزرگساالن در  يريادگياصول  تيرعا زانيم يمطالعه به منظور بررس نيا. شود يشناخته م ،بزرگسال رندگانيادگيبه عنوان  ،پرستاران
  .ديپرستاران انجام گرد دگاهها از دي برنامه نيا ياثربخش زانيمداوم و م يها آموزش
شاغل در بيمارستان قائم دانشگاه  ينفر از كاركنان پرستار 150 ياست كه بر رو يمقطع -يفيمطالعه توص كيپژوهش  نيا: ها روش

اطالعات پرسشنامه  يابزار گردآور .تعيين شداي  ي به روش سهميهنفر 150نمونه  .انجام شد 1390مشهد در سال  يعلوم پزشك
 زانيم«، »بزرگساالن يريادگيضمن خدمت با اصول  هاي زشانطباق آمو زانيم« يي به منظور بررسيها بود كه از بخش پژوهشگر ساخته

 ييآن به روش شاخص روا ييروا .بود تشكيل شده »ها دراين گروه آموزش يحيترج هاي روش«و  ،»ضمن خدمت هاي آموزش ياثربخش
مورد  رسونيپ يو آزمون همبستگ يفيتوص آماربا استفاده از  ها داده. ديرس تأييدكرونباخ به  يآلفا بيمحاسبه ضربا آن  ييايمحتوا، و پا

  .قرار گرفت ليو تحل هيتجز
ضمن خدمت با اصول آموزش  هاي انطباق آموزش زانيم ينمره كل نيانگيم. بودند كارشناس پرستاري% 89ها زن و  نمونه %68: نتايج

 ازامتي 55از  66/28±2/6ي اثربخش ازيامت نيانگينشان داد كه م ياثربخش زانيمورد م در جنتاي. نمره بود 65از  2/35±6/4 بزرگساالن
  .كردند يابيارز فيمداوم در حد ضع هاي بزرگساالن را در آموزش يريادگياصول  تيرعا زانيم تارانپرس% 9/46 يبه طور كل. بود

اجرا و  ،يزري مداوم در مرحله برنامه هاي آموزش اثربخشي شيجهت افزا شود يم شنهاديمطالعه پ نيا هاي افتهيبا توجه به : گيري نتيجه
  .رنديقرار گ يبزرگساالن مورد بازنگر يريادگياز نظر انطباق با اصول  يابيارزش

  
  ي، اثربخشي آموزشبزرگساالن، پرستار يريادگيآموزش مداوم، اصول : هاي كليدي واژه

  841تا  836 ):11(12؛ 1391 بهمن/ آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

  
  مقدمه 

م از كهنه شدن اطالعات پرستاران جهت اومد هاي آموزش
 ناما هدف از اي. كند جلوگيري مي انمراقبت از بيمار

كسب دانش و آگاهي، كسب مهارت و  عالوه برآموزش 
مداوم به عنوان  هاي آموزش). 1(تغيير رفتار نيز هست

                                                 
، گروه بهداشت روان و )ارياستاد( ،ينبو يفاطمه حشمتدكتر  :نويسنده مسؤول *
. رانيا. مشهد، مشهد يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يدانشكده پرستار تيريمد

heshmatinf@mums.ac.ir  
و  يبهداشت جامعه، دانشكده پرستار يارشد پرستار يكارشناس يدانشجو، پور نيزهره حس

  )hoseinpourz891@mums.ac.ir. (رانيا. مشهد. مشهد يدانشگاه علوم پزشك ،ييماما
  16/9/91: تاريخ پذيرش 3/6/91، تاريخ اصالحيه11/4/91: تاريخ دريافت مقاله

 حاز نظام آموزش مستمر بزرگساالن مطر يعنصر
بزرگساالن  ها كه در اين برنامه از آنجايي). 2(باشد مي

 نديريزي فرا در برنامهبينند لذا الزم است  مي آموزش
 و بهسازي نيروي انساني ها اين برنامه يآموزش

بر اساس ). 4و3و1(ورد توجه قرار گيردبزرگساالن م
اساس آموزش  يتفكر انتقاد ،بزرگساالن آموزشاصول 

 رانيمدرس و فراگ نيب سيتدر نيدر ح دياست و با
كننده  ليمدرس نقش تسه. وجود داشته باشد يهمكار

 نيبر اساس ا). 5و3(است يعملكرد يالگو كيدارد و 
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احترام  رانيبه تجارب ارزشمند فراگ دياصول مدرس با
). 5(استفاده كند يريادگي ليتسه يو از آنها برا بگذارد

داشته باشد به شكلي  محيط يادگيري بايد فضايي راحت
جريان  كيتحرامكان  ،ارتباطات بازعالوه بر وجود  كه

در  ).6و3(باشدان فراهم فراگير تفكر و فرايندهاي ذهني
هاي ارزشيابي غير  روشاين نوع آموزش بايد از 

ارزشيابي  استفاده شود و مناسب تر است كه تهديدكننده
مانند مشاهده  ،ها با استفاده از تركيبي از روش انفراگير
گيرد انجام  ،هاي رفتاري فراگير، روش كاغذ و قلم مهارت

بايد محتوا، فرايند و  نيز ارزشيابي برنامه يبرا). 3و1(
  .)5(ارزيابي شودروش ارائه يك برنامه آموزشي 

نحوه ارائه  زمينه در انجام شده قاتيتحق جينتا
ها وارد  برنامه نيبه ارا  يانتقادات ،مداوم هاي آموزش

هاي آموزشي و  كاربردي نبودن محتواي دوره. داند مي
 تأكيد صرف آن بر مطالب تئوري خسته كننده، كاربردي

هاي يادگرفته شده در چارچوب  ها و مهارت نبودن دانش
ها در  عدم توانايي اين دوره ونيازهاي شغلي فراگيران 

وجه به ، عدم ت)7(تغيير نگرش فراگيران نسبت به كار
 يآموزش هاي در اغلب دوره رانيفراگ يآموزش يازهاين

 و ، انگيزه كسب مدرك براي ارتقاي شغلي)8(ارائه شده
ق و در نتيجه عدم توجه كافي فراگيران به افزايش حقو

و اطمينان نسبي فراگيران از كسب مدرك  حاصله، دانش
  .هستند نياز ا ييها نمونه) 7(ها الزم پس از طي اين دوره

 ريدر حال گذراندان مس يكه پرستار يفعل طيشرا در
متون كه بر  اديشدن است و با توجه حجم زاي  حرفه
تأكيد  يو ضرورت آموزش مداوم در پرستار تياهم

و  يخدمات بهداشت تيري، واضح است كه مد)9(دارند
 يبرا ها را به صورت اجباري دوره نيگذراندن ا يدرمان

 طيشرا نيبا ا. است ستهدان يارتقاي پرستاران ضرور
 دگاهها از دي برنامه نيا يدارد كه اثربخش تياهم

مطالعه با هدف  نيا .رديقرار گ يپرستاران مورد بررس
مداوم در  هاي آموزش يانطباق اجرا زانيم يبررس

 نييتع نيبزرگساالن و همچن يريادگيبا اصول  يپرستار

پرستاران شاغل  دگاهها از دي برنامه نيا ياثربخش زانيم
  .مشهد انجام شد يدر دانشگاه علوم پزشك

  
  ها روش

در  1390ي در سال مقطع -يفيمطالعه توص نيا
 نياز ب يكه به طور تصادف ،قائم مارستانيب
مشهد  يوابسته به دانشگاه علوم پزشك هاي مارستانيب

 مارستانيپرستاران ب هيكل. ديانتخاب شده بود، انجام گرد
حجم نمونه . قائم به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند

 ريبا استفاده از مطالعات مشابه و با در نظر گرفتن مقاد
2s= 35/0وd= به گيري  نمونه. نفر برآورد شد 150بر برا
ها  داده يگردآور ابزار. انجام شداي  هيوش سهمر

. پرسشنامه پژوهشگرساخته متشكل از سه قسمت بود
آوري اطالعات  جمعتي درارتباط با سؤاالقسمت اول شامل 

در  سيسن، جنس، سابقه كار، سابقه تدر( كيدموگراف
 ،كنندگان بود شركت )آموزش ضمن خدمت هاي دوره

 يبررستي به منظور سؤاالقسمت دوم و سوم دربرگيرنده 
 هاي بزرگساالن در آموزش يريادگياصول  تيرعا زانيم

مداوم  هاي آموزش ياثربخش يو بررس) گويه 13(مداوم 
بود مقياس پرسشنامه پنج  )گويه 11( پرستاران دگاهياز د

بود كه براي قسمت رعايت اصول آموزش اي  درجه
براي قسمت اثربخشي  بزرگساالن از هيچ وقت تا هميشه و

شده بندي  موافقم درجهكامالً  مخالفم تاكامالً  ها از برنامه
بود بنابراين حداقل و حداكثر  5تا  1از دهي  شيوه نمره. بود

ت مربوط به بررسي ميزان رعايت اصول سؤاالنمره براي 
اي و بر 65و 11آموزش بزرگساالن به ترتيب برابر 

ت مربوط به بررسي اثر بخشي آموزش مداوم از سؤاال
 انيپا همچنين در .بود 55و 13 ديدگاه پرستاران

آموزش از  يحيترج يها روش ،سؤال 4با  پرسشنامه
 نياز ب دهندگان پاسخ. شد مي يپرستاران بررس دگاهيد

جلسات كوچك،  ،يكارگاه عمل ،يسخنران يها روش
از راه دور با انتخاب  يروتها و دروس كامپي آموزش بسته

 ،»مؤثر است اريبس«تا  »ستياصال مؤثر ن« هاي نهيگز

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               2 / 6

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2174-fa.html


  و همكار پور نيزهره حس  آموزش مداوم هاي بزرگساالن در برنامه يريادگياصول 
 

  http://ijme.mui.ac.ir )11(12؛ 1391بهمن /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  838

با   پرسشنامه. كردند مي انتخاب اخود ر يحيترج يها روش
 نييشد و با روش تع ياستفاده از كتب و منابع معتبر طراح

نفر از  12 تأييدبه ) CVI(محتوا  ييروا ندكسيا
آموزش مداوم در  هاي دوره نيو مدرس نيمتخصص

 يمدرس، تهران و دانشگاه علوم پزشك تيدانشگاه ترب
. )بود %85مقدار ايندكس روايي محتوا برابر  ديمشهد رس

 به يدرون يهمسان يابياز روش ارز ييايپا تأييدجهت 
پايايي  .كرونباخ استفاده شد يآلفا ضريب محاسبهوسيله 
انطباق با اصول آموزش  ت مربوط به ميزانسؤاال

 ياثربخش ت در زمينهسؤاالو  α=%75بزرگساالن 
  . آمد دست به α%=3/76آموزش مداوم  هاي دوره
و  SPSS-14 افزار نرم قياز طر ها پس از گردآوري داده

آزمون  نيزو يفيآمار توص هاي ز شاخصبا استفاده ا
 نيارتباط ب يجهت بررس( رسونيپ يهمبستگ بيضر

 تيرعا زانيمداوم و م هاي آموزش ياثربخش زانيم
 هيتجز )مداوم يها بزرگساالن در آموزش يريادگياصول 
  .بود α≥%5 يسطح معنادار. شدند ليلو تح

  
  نتايج

نفر  102 پرستار شركت كننده در اين مطالعه، 150از 
آخرين مدرك . بودند، مرد%) 32( نفر 48 و زنآنان %)68(

نفر كارشناسي  5 ،%)1/89(نفر كارشناسي  134تحصيلي 
 يسن نيانگيم. بود%) 7/5( يارنفر بهي 11و %) 4/3(ارشد 

ايشان  سابقه كار نيانگيمسال و  3/33±8/6اين افراد 
  . آمد دست سال به 6/6±7/8
 نيانگينشان داد كه م ياثربخش زانيدر مورد م جينتا
 نتري مهم. بود ازامتي 55از  6/28±2/6 ياثربخش ازيامت

آموزش مداوم از  هاي برنامه يثربخشعدم ا يها مؤلفه
 شيافزا ييعدم توانا: از ندپرستاران عبارت بود دگاهيد

 نفر 81: ندهيدر آ يريادگيادامه  يپرستاران برا زهيانگ
حرفه  هاي شرفتيبه پ يعالقمند جادي، عدم ا%)54(

عالقه  جادي، عدم ا%)52(نفر  78: در پرستاران يپرستار
 78: در پرستاران يمتون پرستار قيو عم قيبه مطالعه دق

) نفر 75( قيكنندگان در تحق از مشاركت يمين%). 52(نفر 
اعتماد به نفس آنها  شها باعث افزاي كالس نيمعتقد بودند ا

از  )%47( نفر 70 .پرستار نشده است كيبه عنوان 
ها سبب نشده  دوره نيكنندگان معتقد بودند كه ا شركت

 خود اطالعات به روزي است پرستاران در مورد حرفه
 هاي روش فراواني انتخابدر مورد . داشته باشند

، %)50( نفر 75ي توسط لعم هاي كارگاه بيبه ترت ،آموزش
 هاي ، بسته%)32(نفر  48ي جلسات كوچك بحث گروه

 نفر 34 ي، و سخنران%)26( نفر 39 آموزش از راه دور
آموزش از  يها روش نتري به عنوان اثربخش%) 23(
  .شدند ترجيح دادهپرستاران  دگاهيد
ضمن خدمت با  هاي انطباق آموزش زانيم ازيامت نيانگيم

. بود ازامتي 65از  2/35±6/4بزرگساالن  يريادگياصول 
عدم توجه : موارد عدم انطباق عبارت بود ازترين  فراوان

در مورد زمان  يريز به نظرات پرستاران در برنامه
، نحوه %)50(نفر 75ر از نظ ها كالس يگزارومكان بر

ها و ارائه نشدن مطالب به صورت  در كالس ستدري
، قابل استفاده نبودن مطالب %)45( نفر 67ي كاربرد

، عدم توجه به %)45( نفر 67 نيبال طيبالفاصله در مح
 ها كالس يو اجرا يريز پرستاران در برنامه يتجارب قبل

نحوه ، عدم توجه به نظرات پرستاران در %)42(نفر 63
، نبود امكان انتخاب آزادانه %)42(نفر 63 ها كالس سيتدر

  %).41( نفر 61ها زمان و موضوع دوره
 يريادگياصول  تيرعا زانيم تارانپرس% 9/46 يبه طور كل

  .كردند يابيارز فيمداوم در حد ضع هاي بزرگساالن را در آموزش
 نيب رسونيپ يهمبستگ بيآزمون ضر جياساس نتا بر
 زانيبزرگساالن و م يريادگياصول  تيرعا زانيم ازيامت

 يپرستاران ارتباط آمار دگاهها از دي آموزش ياثربخش
  .)=001/0p= ،38/0r(وجود داشت  يمعنادار

  
  بحث

عدم  ،مشكالت نيتر از مهم يكيمطالعه  نيا جيبر اساس نتا
در نظر گرفتن نظرات پرستاران در مورد زمان و نحوه 
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نشان  زين گريمطالعات د. م بودمداو هاي آموزش يبرگزار
 هاي برنامه يموانع اثربخش نيتر از مهم يكيكه  دهد مي

و فقدان فرصت  يآموزش مداوم كمبود كاركنان پرستار
مطالعه  جينتا. )9(است يتعهدات خانوادگ اشتنمناسب و د

آموزش مداوم  هاي نشان داد كه پرستاران معتقدند برنامه
 شتريبه مطالعه ب يبه ندرت توانسته است در آنها عالقمند

اي  تر درمورد مسائل حرفه قيمطالعات عم يبرا زهيو انگ
نشان دهنده  ياديكه مطالعات ز يدر حال. كند جاديرا ا

آموزش مداوم  هاي شركت در برنامه يايمزا از يتعداد
) Nolan( مطالعه نوالن هاي افتهي. خصوص هستند نيدر ا

 رانيو فراگ رانيمد دگاهينشان داد كه از د زينو همكاران 
ها قادر به ارائه  برنامه نيآموزش مداوم، ا هاي دوره

به روز كردن  ييتوانا جاديبهتر، ا يپرستار هاي مراقبت
 هاي وهيدر ش رييتغ جاديو ا بردن سؤال ريدانش، امكان ز

 نيدر ا). 10(باشد اي مي حرفه تيارتقاي وضع و ،يمراقبت
مطالعات  ريسا جيمطالعه با نتا نيا هاي افتهي نهيزم

در  توان را مي يعدم همخوان نيعلت ا. ندارد يهمخوان
ما  طيمداوم در مح هاي آموزش يياجرا هاي وهيش

عدم  س،يتدر هاي بودن روش يتعامل ريغ .جستجو كرد
 نيدر بحث و عدم وجود تعامل ب رانيمشاركت فراگ

عدم  ياحتمال ليتواند از دال مي رانيمدرس و فراگ
  .ها باشد آموزش نيا ياثربخش

پرستاران  بنا به نظر مطالعه نشان داد كه نيا جينتا
مداوم در  هاي آموزش يها برنامه شركت در ،كننده شركت

 يپرستاربه ارائه خدمات  اغلب موارد نتوانسته است
. توسط پرستاران آموزش ديده بشود مارانيببه  يبهتر

 تواند در پرستاران مي ينيبال تيكمبود و فقدان صالح
 مارانيدر ب رگم يحت اي يناتوان ،يماريموجب ادامه ب

كه  كند مي انيب) Unsowrth(اما انسورث ). 11(گردد 
دوره جهت به روز كردن دانش و  كيبا شركت در  لزوماً

حاصل كرد كه ارتقاي در  نانياطم توان مهارت نمي
). 12(اتفاق افتاده است يعملكرد هم به طور خود به خود

 تعداد اندكي از كه مطالعه حاضر نشان داد جينتا

به  مداوم هاي آموزش يمعتقد بودند كه اجرا پرستاران
تعامل وجود  رانيمدرس و فراگ نياست كه ب يا گونه
 انريفراگ ي، امكان شركت در مباحث برااست داشته

ها  آموزش نيآنها در ا يفراهم بوده و از تجارب قبل
مداوم در اكثر  هاي آموزش يبه عبارت. شود استفاده مي

بوده و امكان به اشتراك  يلتعام ريموارد به صورت غ
 نيدر ا. ستيدر آن فراهم ن رانيگذاشتن تجارب فراگ

نشان داد كه ) Gopee(ي مطالعه جوپ جيخصوص نتا
به ارتقاي عملكرد  توانند مي يتعامل يآموزش هاي كارگاه
به   يسخنران روشكه  يحال در ؛منجر شونداي  حرفه
اي  حرفه ردموجب ارتقاي عملك يبا احتمال كمتر ،ييتنها

موافق  زيمطالعه حاضر ن جينتا). 13(گردد پرستاران مي
روش اثربخش اولين  مطلب بود و نشان داد كه نيا

بود و  يعمل هاي اهكارگ ،پرستاران دگاهيازد يآموزش
  .داد مي ليآنها را تشك تياولو نيآخر يسخنران
اي  به گونه ديبا يالتحصيل مداوم پس از فارغ هاي آموزش
نقش  يفايا يشود كه از تكامل پرستاران برا يده سازمان

 نانياطم يتيريو مد يتخصص هاي طهيپرستار در ح كي
  . حاصل شود

  
  گيري نتيجه

 نيا ياثربخش زانيمطالعه نشان داد كه م نيا جينتا
 تيرعا. ستيپرستاران مطلوب ن دگاهها از دي آموزش

 نيا يواجرا يزري اصول آموزش بزرگساالن در برنامه
ها،  برنامه نيا تيفيك يضمن ارتقا تواند ها مي آموزش

 زيمداوم را ن هاي آموزش ييبه اهداف غا يابامكان دستي
مانند  يتعامل يآموزش يها از روش دهاستفا. فراهم سازد
كه امكان استفاده از  يعمل هاي كارگاه ،يبحث گروه
 نديتجارب آنها در فرا يريو به كارگ رانينظرات فراگ
با  نياستفاده از مدرس نيهمچن گردد، يآموزش م

 نيا ياثربخش يبه ارتقا تواند يو خبره م تيصالح
  .ها كمك كند برنامه
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  قدرداني
 نيكننده در ا پرستاران شركت يتمام پژوهشگران از
قائم  مارستانيب يپرستار تيريمداز  نيپژوهش و همچن

 نياز انجام ا تيبه خاطر حما پناه، زدانيخانم  ،)عج(
  .ندنماي مي يگزار پژوهش تشكر و سپاس
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Concordance of Continuing Education Programs with the Principles 
of Adult Learning and their Effectiveness: Perspectives of Nurses in 

Mashhad University of Medical Sciences 
 

Zohreh Hoseinpour1, Fatemeh Heshmati Nabavi2 
 

Abstract 
 
Introduction: Continuing education is an essential component of the professionalization of nursing and 
could be viewed as a catalyst for the development of nursing practice. This study aimed to determine the 
concordance of the continuing education programs with the principles of adult learning and the effectiveness 
of these programs from the perspective of nurses.  
Methods: In this cross-sectional descriptive study, 150 nurses working in teaching hospitals affiliated to 
Mashhad University of Medical Sciences in 2011 were selected using quota sampling. Data were collected 
using a researcher-made questionnaire which proved to be valid and reliable. The questionnaire had 3 
sections, focusing on “Concordance rate of in-service training programs with the adult learning principles”, 
“Effectiveness rate of these programs”, and “the preferred educational methods”. Data were analyzed using 
descriptive statistics, and Pearson correlation coefficient. 
Results: 68% of participants were women and 89% had a BS degree in nursing. The mean score of 
compliance of continuing education program with principals of adult learning was 35.2±4.6 out of 65.The 
mean score for the effectiveness was 28.6±6.2 out of 55. As for adult learning principles, 46.9% of the 
participants rated the program weak. 
Conclusion: It is suggested that the continuing education program be revised in term of planning and 
implementing, based on the principles of adult learning in order to increase the effectiveness of this 
program. 
 
Keywords: Continuing Education Program, Adult Learning Principles, Nursing, Educational Effectiveness 
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