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  يفيمطالعه ك كي :يدرآموزش مداوم پرستار يياجرا يراهبردها
  

  اله احمدي فضل ،*يزهره ونك ،ياكبر واعظ يعل
  

 

  چكيده
بهداشت و درمان و الزام آنان به حفظ  ستميدر س عيسر راتيياي، تغ سابقه دانش حرفه يرشد ب ليآموزش مداوم پرستاران به دل: مقدمه
به اهداف آموزش  يابيدر دست ياموزش مداوم نقش مهم نديمورد استفاده در فرآ يها و راهبرداست؛  ياي خود ضرور حرفه تيصالح

آموزش مداوم  يمورد استفاده در اجرا يراهبردها نييتب يتجارب پرستاران برا يپژوهش با هدف بررس نيا. مداوم پرستاران دارد
  .انجام شدي در ايران پرستار
و  يپرستار راني، مديآموزش يزرهايسوپروا: از پرستاران شامل نفر 28. انجام شد 1390درسال  يفيك كرديمطالعه با رو نيا: ها روش

و  هيو تجز ،ها با مصاحبه بدون ساختار آوري داده جمع. مطالعه مشاركت داده شدند نيبر هدف در ا يگيري مبتن پرستاران با روش نمونه
  .محتوي انجام گرفت ليها با روش تحل دهدا ليتحل
 يطبقات برا ريز. حاصل شد» عملكرد وجدان مدار«و  »يهنجارنگر« ،»نيآموزش نماد«: شامل يها سه طبقه اصل از داده: يجنتا
 نديفرآ يصور يآموزش و اجرا زانيحداقل م ياجرا »يهنجارنگر« يبرا از،يبا ن رمرتبطيآموزش كم بازده و آموزش غ ،»نيآموزش نماد«

  .همه پرستاران و اثربخش نمودن آموزش بودند يپوشش آموزش اقدام در »داردان موج عملكرد«ي آموزش و برا يدستور
شود الزم  ش مداوم اثربخش حاصل ميزپرستاران در نظام سالمت كه به دنبال آمو تيصالح عملكرد با تيتوجه به اهم با: گيري نتيجه

آموزش،  يو نظارت مؤثر بر اجرا و اثربخش يبانيپشت از،يطابق نآموزش م يو اجرا يريز در پرستاران، برنامه يآموزش زهيانگ جادياست با ا
  .منمايي ليارتقاي عملكرد آنان را تسه

  
  يمحتو ليمداوم، تحل ندآموزشيپرستاران، فرآ ،يفيك قيتحق: هاي كليدي واژه

  17تا  1 ):1(13؛ 1392 فروردين/پزشكيمجله ايراني آموزش در علوم 

  
  مقدمه 

منابع نظام سالمت هستند  يورودترين  مهم يمنابع انسان
 تيدر نها يدرمان يمراقبت بهداشت يها ستميو عملكرد س

افراد مسؤول ارائه خدمات  زهيبه دانش، مهارت و انگ
 يديراستا آموزش ابزار كل نيدر ا. دارد يبستگ
منسوخ  يميقد يها مهارت يكنارگذار يبرا يگذار هيسرما

                                                 
، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده )دانشيار( يدكتر زهره ونك :نويسنده مسؤول *

  vanaki_z@modares.ac.ir .علوم پزشكي، گروه آموزش پرستاري، نهران، ايران
تربيت مدرس، گروه آموزش دانشجوي دكتري پرستاري دانشگاه  ياكبر واعظ يعل

 فضل اله احمدي دكتر؛ )aa.vaezi@modares.ac.ir( .پرستاري، نهران، ايران
، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم پزشكي، گروه آموزش پرستاري، نهران، )استاد(

  )ahmadif@modares.ac.ir( .ايران
  1/11/91 :پذيرشتاريخ ، 21/9/91: ، تاريخ اصالحيه26/5/91:تاريخ دريافت مقاله

). 1(مراقبت است در ارائه ديجد هاي يآور شده و ظهور فن
اي، تمايل به  سابقه دانش حرفه يرشد بعواملي نظير 

ارتقاي شغلي و توسعه اعمال پرستاري و تقاضاي 
دريافت خدمات متناسب با استانداردهاي  يمددجويان برا
 بهداشت و ستميدر س عيسر راتييتغ نيجديد، همچن

پرستاران كه  يها در نقش رييتغ جهيدرمان و در نت
قادر باشند  ديبا ديجد لالتحصي با تجربه و فارغ پرستاران

، كنند فايدر حال تحول نقش ا ستميس نيدر ا يستگيبا شا
 يالزام راتييهمه تأكيد بر نياز پرستاران در انطباق با تغ

 يماندن و ضرورت طراح تيصالح با ياي برا حرفه
 يريادگي يازهاين نيرفع ا يبرا يآموزش يها برنامه
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كند كه  مداوم به پرستاران كمك مي آموزش). 3و2(است
هايشان به روز باقي بماند و ارتقا يافته و با  عملكرد

، لذا هر پرستار جهت )4(تغييرات سريع هماهنگ شود
  ).6و5(اي و علمي نياز به آموزش مداوم دارد رشد حرفه

سبب ارائه مراقبت  يبهسازي نيروي انساني در پرستار
پارچگي عملكرد پرسنل جديد يك يمار،با كيفيت باال براي ب

زيرا  ؛شود پرستاران در حرفه نيز مي يو بقا ،سابقه و با
اي و تعهد سازماني و  هاي حرفه موجب رشد صالحيت

هاي آموزش مداوم وقتي  برنامه). 7(دگرد اي مي حرفه
مؤثر است كه بر اساس نيازهاي واقعي كاركنان باشد و 

نوع نيازها و . ندآنها داوطلبانه درآموزش شركت نماي
كنندگان عامل مهمي در تعيين اهداف  انتظارات شركت

هاي آموزشي،  ها، روش آموزشي، محتواي درسي دوره
نحوه اجراي برنامه، و همچنين نحوه ارزشيابي آموزشي 

  ). 8(است
 نديفرآ، براساس مطالعات انجام شده درخارج از كشور

است از  واجهم يبا مشكالت يآموزش مداوم پرستار
 يها برنامه ياجرا يمنابع الزم برا تيمحدود: ملهج

 ريدرگ ،)10و9(پرستاران يمدت برا يطوالن يآموزش
فعال در  رندهيادگي كينكردن پرستار به عنوان 

شركت پرستاران درآموزش مداوم فقط ، )11(آموزش
اي پروانه كار،  دوره ديمثل تجد يقانون ازيرفع ن يبرا

 يندارند، اثربخش ليكه به آن تما يآموزش شركت در
 يموزشآ يها برنامه يآموزش به دليل طراح يناكاف

 يريادگي يازهاين صيهمه و عدم تشخ يمشابه برا
فشار  نيو همچن ،برتر هاي يمتفاوت افراد با توانمند

اي به پرستاران در استفاده  حرفه يو نهادها انيكارفرما
ت مراقب ئهارا يبرا نيروزآمد در بال تياز دانش و صالح

 ها، تيها و محافظت در برابر شكا نهيكاهش هز ت،يفيك با
و كوتاه مدت  يفور يازهايكه سبب اهتمام به رفع ن

 يآموزش يازسنجيپرستاران و عدم توجه به ن يآموزش
دراغلب ) يا كارفرما و نهاد حرفه پرستار،( اننفع تمام ذي
 زين رانيدر ا ).12و3(شود موزش مداوم ميآ يها برنامه

از عدم توجه به نيازهاي  يانجام شده حاك تالعامط
) 13(ها آموزشي پرستاران و كيفيت ضعيف ارائه برنامه

هاي فراوان در امكانات آموزشي و كمبود نيروي  كاستي
هاي  انساني متخصص براي اداره و سرپرستي برنامه

آموزشي بود كه سبب عدم امكان اجراي اصولي و صحيح 
قه طوالني اجرا و به كارگيري ساب مرغ و علي) 14(آنها شده
هاي مداوم براي پرستاران، شاهد اثرات  هاي آموزش برنامه

اي و ارتقاي كيفيت  ها بر بهبود عملكرد حرفه مثبت آموزش
 نيبنابرا). 17و16و15(ايم نبوده هاي پرستاري مراقبت

به ظاهر  يرغم اجرا يعل، ليكه به چه دل ستيمشخص ن
پرستاران  يبرا ومآموزش مدا كيستميس نديفرآ
به عبارت ديگر . بوده است يوري آن ناكاف بهره

مورد استفاده در  يواقع يو راهبردها ها ياستراتژ
آموزش مداوم كامالً آشكار نبوده و معلوم نيست كه 

آموزش را اجرا  نديآموزش مداوم چگونه فرآ انيمجر
 نيدر ا. به دنبال داشته است يناكاف ياند كه اثربخش كرده
جامع و كاملي كه بتواند موضوع را روشن  قيقتح رابطه
كه از عوامل  نيبا توجه به ا ،صورت نگرفته زين دينما

به كار   يها آموزش مداوم راهبرد يمؤثر در اثربخش
باشد، ضرورت  آموزش مداوم مي ياجرا گرفته شده در

. نمايد انجام پژوهش و درك اين فرآيند را مطرح مي
 يها نشيب نييبه تب يفيك قيتحق كيبا  شد يسع نيبنابرا
 يمورد استفاده در اجرا يو بازنمايي راهبردها يواقع

و الگوهاي  هيماآموزش مداوم پرستاران پرداخته و درون
  .گردندنها كشف آپنهان را از درون تجارب 

  
  ها روش

 مرسوم يمحتوا ليو به روش تحل يفيمطالعه ك نيا
)Conventional Content Analysis (است)ليتحل .)18 

و  دهيپد فيبا هدف توص يمطالعات يمرسوم برا يمحتوا
در  يكاف يو متون پژوهش ياست كه تئور يمناسب زمان

ها  وري در داده محققان با غوطه .وجود ندارد دهيمورد پد
طبقات به صورت  و ديجد يها نشيب شدن داريتوسعه پد
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  .)19(ندده استقرايي را مي
. بر هدف بود يبه روش مبتنگيري  نمونهدر اين مطالعه 

ي آموزش يزرهايكنندگان از سوپروا مشاركت نياول
چون سوپروايزر آموزشي  انتخاب شدند) آموزش انيمجر(

. دنآموزش مداوم پرستاران دار ندينقش را در فرآ نيتر بيش
هر مصاحبه  يها داده ليوتحل هيسپس براساس تجز

ناظران (ي ستارپر راني، مدگريد يآموزش يزرهايسوپروا
شاغل در ) رندگانيگ آموزش( و پرستاران) آموزش

 زدي يوابسته به دانشگاه علوم پزشك يها بيمارستان
داشتن  ،كنندگان مالك انتخاب مشاركت. مصاحبه شدند

نظارت برنامه آموزش مداوم  ايتجربه اجرا، شركت و 
تمايل و توانايي انتقال تجارب و شركت در  ،يپرستار

 از لحاظ عنوان شغل، سابقه و(تنوع  داكثرو با ح قيتحق
ها بصورت  مصاحبه. بود) التيجنس و تحص محل كار،
با  ياقتكنندگان در ا در محل كار مشاركت انفرادي و

انتخاب . آرام و زمان توافق شده از قبل انجام شد طيمح
سؤال استوار بود كه او چقدر  نيكننده بعدي بر ا شركت

تر طبقات در حال  شتواند به روشن شدن هرچه بي مي
گيري تا اشباع  روال نمونه نيا .شدن كمك كند داريپد

از  يدياي كه داده جد به گونه افتيادامه  ها داده
  .)20(امديها به دست ن مصاحبه

هاي بدون  و با مصاحبه 1390ها در سال  داده آوري جمع
درعرصه به  ادداشتياز  نيهمچن). 19(ساختار انجام شد

 ،يبرگزار يچگونگ يات و بررسمنظور ثبت مشاهد
 يآموزش يها امكانات و شركت پرستاران در برنامه

 28مطالعه به دنبال مصاحبه از  نيدر ا. استفاده شد
طول مدت . ها حاصل شد ادهكننده اشباع د مشاركت
  .بود قهيدق 68 نيانگيبا م قهيدق 138تا  11 نيها ب مصاحبه

ح شد و بر سؤاالت كلي براي شروع مصاحبه مطر ابتدا
كنندگان روند مصاحبه هدايت  اساس پاسخ مشاركت

روز  كيلطفاً از : ها در ابتدا عبارت بود از پرسش. شد مي
آموزش مداوم  يها كه برنامه يخود را هنگام يعاد

 يروز عاد كي. دمن بگويي يبرا ديكن اجرا مي يپرستار

آموزش مداوم شركت  يها كه در برنامه يخود را هنگام
لطفاً تجارب خود را درباره  د،يكن فيتوص ديكن مي

سؤاالت مصاحبه . ديده حيآموزش مداوم پرستاران توض
كنندگان از آموزش مداوم  با توجه به تجارب مشاركت

كنندگان خواسته شد  ها از شركت مطرح و در طي مصاحبه
هايي ارائه  كه براي توصيف موضوع مطرح شده، مثال

  .را شرح دهند هاي خود داده و يا داليل پاسخ
ها ضبط و بعد  ها ابتدا مصاحبه تجزيه وتحليل داده براي

وري در  به غوطه دنيرس يبرا. ديگرد پيكلمه به كلمه تا
ها،  نسبت به داده يحس كل كيها و به دست آوردن  داده

 پيها را چند نوبت گوش كرد و متن تا پژوهشگر مصاحبه
استخراج  سپس به منظور.شده آنها را بارها مرور نمود

كلمات برجسته متن  ؛ها كلمه كلمه خوانده شد ادهد ،كدها
 يمتن كدگذار هيحاش در يسينو ادداشتيمشخص و با 

كننده به صورت  انجام و تجارب پرستاران مشاركت
آنچه به ظاهر در متن مشهود ومريي ( آشكار نيمضام
و  ريبا تفس و ستين آنچه در متن آشكار( و پنهان) است
براي  .)21(دگرديمشخص ) ميرس ن ميبه آ ريتعب

كنندگان و كدهاي  كدگذاري اوليه از كلمات خود مشاركت
استفاده ) ها هاي پژوهشگر از گفته برداشت(كننده  داللت
با كدگذاري، . هاي بعدي انجام شد سپس مصاحبه. شد

كنندگان كه  واحدهاي معنايي از بيان و گفته مشاركت
سپس . )19(تخراج گرديددهنده تجارب آنها بود اس نشان
قرار  رطبقاتيها داخل ز ها و تفاوت شباهت براساسكدها 
 يده پس از سازمان دارشدهيپد طبقات ريز .گرفتند

آنها در طبقات قرار گرفته و با  نيبراساس ارتباط ب
حاصل و از تحليل و تفسير  يمقايسه طبقات، طبقات اصل

  .)22و19(دتر استخراج ش مايه انتزاعي ها درون اين داده
اخالق  تهيو تأييد كم يپژوهش يشورا بيتصو از پس

مدرس، قبل از  تيدانشگاه ترب يدانشكده علوم پزشك
پژوهش را  طيمح نيشروع كار محقق موافقت مسؤول

كنندگان  ابتداي هر مصاحبه با مشاركت .كسب نمود
روش مصاحبه، محرمانه ماندن  ق،يدرباره هدف تحق
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بودن شركت در  ياريند، و اختده كه ارائه مي ياطالعات
آگاهانه از آنان كسب  تيداده شد و رضا حيمطالعه توض

  .ديگرد
ها از معيارهاي  داده يياياز صحت و پا نانياطم براي
) Confirmability( ، قابليت تأييد)Credibility(تيمقبول

 ايو تناسب ) Dependability( ثبات-نانيقابليت اطم
ها به عنوان  يافته) Transferability( پذيري انتقال

و  كه توسط گوبا يفيك قاتيدر تحق يدقت علم ارهاييمع
 ها با مقبوليت داده .)19(اند استفاده شد ارائه شده نكُلنيل

توجه به مرور صحت عبارات بيان شده توسط 
ها، درگيري طوالني مدت  كنندگان دردست نوشته مشاركت

 دانشگاه يها حضور مكرر در اكثر بيمارستان با محقق
 يها برنامه يدرهنگام برگزار )مطالعهجامعه مورد (

 آموزش و يآموزش مداوم وآشناشدن با روند اجرا
دانشگاه و حسن  ياداره پرستار كنندگان و مشاركت

كنندگان، جلب اعتماد و درك  برقراري ارتباط با مشاركت
قابليت تأييد . ديگرد سريتجارب آنها توسط پژوهشگر م

از  ييها شامل ارسال بخش نيبازنگري ناظرها با  يافته
شده براي  داريكُدهاي مربوط و طبقات پد متن مصاحبه و
نمودند و  يرا بررس ليو تحل هيتجز انيچند ناظر كه جر

. ديمشخص گرد ،از نظرات تكميلي آنان استفاده شد
ها با نسخه نويسي در اسرع وقت و  اطمينان يا ثبات يافته

كنندگان فراهم  مشاركت برايشابه فراهم نمودن موقعيت م
 و ييمعنا يها واحد ها، با قرار دادن متن مصاحبه .گرديد

كنندگان و  مشاركت يبرخ ارياستخراج شده در اخت يها كد
 كيهم چنين استفاده از تكن. دينان فراهم گردآتأييد 
ها به  افتهي يپذير كه به انتقال گيري با حداكثر تنوع نمونه

مطالعه مورد  نيدر ا زيكند ن ها كمك مي دهخوانن اي گرانيد
  .توجه قرار گرفت

  
  نتايج

پژوهش مشاركت در  ) مؤنث 12مذكر و 16(نفر 28كل  در
نفر  25و  ارشد، ينفر كارشناس 3 التيتحص. كردند

نفر  4 ،يآموزش زرينفر سوپروا 11 و شغل يكارشناس
 4و نفر سرپرستار،  5 ،ينيبال زرينفر سوپروا 4مترون، 

انجام شده سه طبقه  يها مصاحبه از. بودپرستار  نفر
و عملكرد  يگر، هنجارننيآموزش نماد: شامل ياصل

  .)1جدول(وجدان مدار به دست امد

  
  هيگيري درونما روند شكل :1جدول

  درونمايه اصلي طبقات طبقات طبقاتزير
 شيفت كاري با همزمانآموزش −
 مداوم روزمرگي دراجراي آموزش −

   روزآمد غير هاي آموزش −
  مبتدي و باصالحيت پرستاران دست يك آموزش −

 بازدهكمآموزشياجرا

ش
وز

آم
 

ماد
ن

  ني

نما
جار

هن
 - يي

كرد
عمل

 
دان

وج
 

دار
م

  
  

 پرستاران از نيازسنجي انجام بدونآموزش −
  صوري هاي آموزش اجراي −
  غيركاربردي آموزش −
  بيمارمحور بجاي محور بيماري آموزش −

 ازينبارمرتبطيغآموزشاجراي

 يكتفا به حداقل درآموزش مداوم پرستارا −
  كسب مزاياآموزش مداوم درحد  نيقوان ياجرا −
   مستمر ريغ آموزش −
  پرستاران يبرا يازنظركم يناكاف آموزش −

 آموزشزانيمحداقلياجرا

نگر
جار

هن
 يدستور يآموزش يازسنجينانجام −  ي

  يدستور يبرنامه آموزش نيتدو −
  آموزشيدستورنديفرآيصورياجرا
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 يصور/يدستور يآموزش يها برنامهياجرا −
  يصور/ يدستور يآموزش يابيارزش −
 حداكثر استفاده پرسنل يآموزش برا طيتدارك شرا −
  استفاده همه پرسنل  يآموزش برا تكرار −
  عصر و شب يها فتيش اموزش در يبرگزار −

  پرستارانهمهآموزشيدرپوششاقدام

كرد
عمل

 
دان

وج
 

دار
م

  
  يازسنجيآموزش بر اساس ن −
  يمناسب آموزش يراحط −
  اثربخش آموزش ياجرا −
  ها و بازخورد اصالح مراقبت ينينظارت بال −
  نقاط ضعف عملكرد يبه دنبال بررس آموزش −

 آموزشنمودناثربخش

  
استحصال شده با توجه به طبقات  يدو وجه هيدرون ما

 ايدارد كه راهبرد  نيمذكور نشان از ا ياصل
از  يپرستاران ناش آموزش مداوم انيمجر يها ياستراتژ

اي موجود بوده و غالباً تالش در جهت  نهيزم طيشرا
 نيبنابرا .آموزش داشتند نديفرآ يو صور يظاهر ياجرا

و  نيو با توجه به قوان ندكرد را اجرا مي نيآموزش نماد
آن بودند  تيكه ملزم به رعا يسازمان يهنجارها
 ياز رو زين انياز مجر يلينموده و عده قل يهنجارنگر
تالش در جهت آموزش  ي،و وجدان كار يدلسوز

صورت  نياثربخش و عملكرد وجدان مدار داشتند كه بد
  .فوق انتخاب و به كار گرفته شد ميمفاه

  
  نيآموزش نماد) 1
است  يآموزش نيمطالعه منظور از آموزش نماد نيا در

عوامل مداخله گر  اي و نهيزم طيبه دليل شرا انيكه مجر
زش مداوم پرستاران را به صورت آمو نديموجود فرآ

آموزش  يچون اجرا. نمودند اجرا مي يصور/يظاهر
 رياز پرستاران وسا يازسنجيتوسط آنان بدون انجام ن

 يريادگي يبرا ناكارآمد يها ارائه با روش ان،نفع ذي
استفاده از  و يريكارگ و بدون به ينيبال يها مهارت

م نظارت بر بدون انجا زيآموزش و ن نديبازخورد در فرآ
 انيبود؛ لذا بر اساس ب نيبستن آموزش در بال به كار

 طبقات يدرون يكنندگان و با توجه به معنا مشاركت
 ،»ازينبا  رمرتبطيآموزش غ ياجرا«و » آموزش كم بازده«

  . دياز آنها انتزاع گرد »نيآموزش نماد«مفهوم 

   آموزش كم بازده 1-1
 يه لحاظ اجبارب ديكنندگان مشخص گرد مشاركت انيب در

پرستاران مطابق قانون  يبودن آموزش مداوم برا
كشور و لزوم اخذ و ارائه  يآموزش مداوم جامعه پزشك

آموزش،  ياياستفاده از مزا يبرا يآموزش يگواه
داشتند به هر صورت كالس  يآموزش سع انيمجر

 ياياز مزا ادهاستف يپرسنل برا ازيمورد ن يآموزش
 يمدارك آموزش هيز آن و تها يناش يو ارتقا يآموزش
 .را آماده كنند مارستانيب ياعتبار بخش يبرا ازيمورد ن
آموزش مداوم با  نديفرا نهيراستا بستر و زم نيدر ا
، يانسان يروي، نيجمله تأمين منابع مال از ييها يكاست
 نينابراب .همراه بود ي، امكانات و نظارت آموزشالتيتشك
نمودند  مي يسع مذكور طيآموزش تحت شرا انيمجر

آموزش  يعبارتبه  ايبازده  آموزش الزم هرچند كم
كه  فوق برگزاركنند يايگيري از مزا بهره يرا برا نينماد

  :شرح بود نيراهبرد آنان به ا
زمان با ساعات  آموزش پرستاران هم يبرگزار  .1-1-1

 فتيش يصبح و ابتدا فتيش يانتها يعني يتراكم كار
 نيكه درا ؛فتياران دو شعصر به منظور حضور پرست

  :ديگو مي 6رابطه سرپرستار 
كه وقت اوج كار  رندگذا ظهر مي 2تا  12ها را  اكثرا كالس"

شود رفت كالس اگر هم  نمي ميبخش هست خسته هم هست
 دهيكه فا مياي از كل كالس را حضور دار قهيچند دق ميبرو

  ."ميدار يريادگيكم  يلينداره خ
موزش آدر) يروش سخنران( نيروت هيكاربرد رو  .1-1-2
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پرستار به  ركردنيبدون درگ ،ها پرستاران همه بخش
 نيكنندگان درا كه مشاركت ؛فعال رندهيادگي كيعنوان 

  :نديگو رابطه مي
شركت  يآموزش يها هاست كه من دركالس االن سال"

مدرس  كي ،نكرده يكالس فرق يروش برگزار .مكن مي
همه  يپرستارها يرا برا ياديمطالب ز يسر كي ديآ مي

كار ندارند چقدر مورد استفاده  ؛روديو م ديگو ها مي بخش
 تيها كه حاال جذاب كالس يدر برگزار يرييتغ ،بود
  )13سرپرستار(. "به آن بدهند نبوده است يتر بيش

ها به صورت  كالس ستيها ن كالس يدر برگزار يتيخالق"
ن تري از آسان شهيشود وهم برگزار مي يشگيهم كنواختي

  )22پرستار(. "ندكن آموزش استفاده مي يسنت يها روش
 يروزآمد تكرار ريغ يآموزش يمحتوا سيتدر   .1-1-3

 يتوسط مدرسان نيدر بال يركاربرديوغ يتئور نيهمچن
كه  ها شيخصوصاً درهما يناكاف ينيبا تجربه بال

بهبود عملكرد و مراقبت را ارائه  يبرا يعمل يكارها راه
  :نديگو رابطه مي نيكنندگان درا تمشارك. ندينما نمي

هست كه مربوط به  يميها همان مطالب قد اكثر آموزش"
هست كليشه اي و  يها تكرار آموزش .هست شيها پ سال

  )20پرستار(. "ميديند يديجد زيچ نهايما تو ا
مطالب  يها گذاشته شده ول كالس نيدرست هست كه ا"

د خو يعنيمحض بوده  ينبوده تئور يكالس كاربرد
كار نكرده بود فقط  يكينيداد كل كه داشت درس مي يكس

 ميداشت ازيكه ما ن يزيداد اون چ ارائه مي يمطالب تئور
كه درس داد اصالً خودش هم بلد  يكس ايبه ما نگفت 

  )13سرپرستار( ."نبود
 يكه برا انهيسال يآموزش يكه گواه نيا يما برا"

هركالس  تو ميمجبور هست ميريبگ ميدار ازين يابيارزش
ها بدرد ما  كالس نياصالً ا ميشركت كن يآموزش

 و سر يآموزش يمحتو نيبا ا نياصالً ما در بال خورد ينم
  )22پرستار(. "ميكار ندار

 يو مبتد تيپرستاران باصالح دستكيآموزش   .1-1-4
همه پرستاران  يبودن آموزش مداوم برا يبه دليل الزام

وت آموزش و نبود تفا يآموزش يايكسب مزا يبرا
 ؛پرستاران يو تجربه كار تيبراساس صالح

  :نديگو رابطه مي نيكنندگان درا مشاركت
 يها كه مجرب هستند در بخش ييپرستارها يما برا"

 تيوصالح يكه تازه كارند و تجربه كار ييمختلف و آنها
كسب ساعت  يهست و همه برا يكيندارند آموزشمان 

شركت كنند  نهايامجبودند در انهيسال ازيآموزش مورد ن
  )16يپرستار اداره پرستار(. "هر چند به دردشون نخورد

متفاوت است  يپرستار يها با توجه به اين كه حاال سطح"
 ار،يو كمك به اريبه ،يپرستار كارشناس جا نيمثالً ما ا

 يبرا ژهيمجزا و و يليخ ميتون به هر حال ما نمي نايا
شان زشدر كل آمو يول ميها كالس برگزار كن نيا

  )9سوپروايزر آموزشي( ."ميده مي
  
   ازيبا ن رمرتبطيآموزش غ ياجرا 1-2

از  يرويپ يكنندگان برا كه مشاركت يگريد يها راهبرد
آموزش مداوم تحت  يهنجارها وعمل به الزامات قانون

 يآموزش يناكاف زهيانگ ،يناكاف يبانياي پشت نهيزم طيشرا
 نيو در ع يفعالان يپرستاران و نظارت آموزش/  رانيمد

دادند شامل  انجام مي يآموزش يايحال مشوق گرفتن مزا
  :ير استزموارد 

 ازيآموزش پرستاران بدون در نظر گرفتن ن. 1-2-1
سازمان، رده مختلف پرستاران ( اننفع همه ذي يآموزش
 ياز بعض يو اكتفا به نظرسنج) يحرفه ا يها و نهاد

 ردكنندگان  مشاركت. يازسنجين يبرا يپرستار رانيمد
  :نديگو رابطه مي نيا
 ياز ما نظرخواه يآموزش يها كالس يبرگزار يبرا"

  )27پرستار(. "نشده است
ها كه  كردم از مسؤول بخش قبل درخواست مي يها سال"
را جدا بخش را بدهند كه موارد مهم آن يآموزش يازهاين

 يازسنجيامسال ن يارسال به دانشگاه ول يكردم برا مي
  )9يآموزش زريسوپروا(. "جام دادمرا خودم ان

 ازيبه دليل ن يصور يها اموزش ياجرا. 1-2-2
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 يبه مستندات آموزش پرستاران برا مارستانيب
مستند  ،رانيكه بنابه خواست مد انهيسال ياعتباربخش

صورت  يواقعريغ يبرنامه اموزش نيتدو اي يساز
 .آن پرسنل و سازمان بهرمند شوند ازيتا از امت رديگ يم
ن رابطه يدرا يآموزش زريسوپروا 23كننده  شاركتم

  :ديگو مي
آموزش مداوم  يبه مدارك برگزار ازيچون سازمان ن"

دارد، اين كه فقط سوپروايزر  انهيسال يابيارز يبرا
ساعت كالس گذاشته باشد برنامه آن  يآموزشي تعداد

هست هر چند  يكاف نيهم باشد كه كالس گذاشته شده هم
  ."باشد زيكم و ناچ يليه خآموزش برگزار شد

و توجه  مارمحوريب يمحور بجا يماريآموزش ب. 1-2-3
 ماريارتباط با ب تيو اهم ماريب ازي، نماريبه حقوق ب يناكاف

 نيها و بنابرا درمان درآموزش يبه عنوان محور اصل
حل مشكالت پرستارهنگام  يها برا مناسب نبودن آموزش

 21كننده  طه مشاركتراب نيدرا. ماريارائه مراقبت به ب
  :ديگو مي ارسرپرست

شود  گرفته مي دهيها ناد تو بخش ماريمسأله ارتباط با ب"
با آنها صحبت كند من  يدارند كه كس ازيها ن اكثر مريض

 قهيها چند دق با مريض روميوقتها كه تو بخش م يليخ
دارد واقعاً  يدل پر ماريب نميب يم مكن صحبت مي نمينشيم

آرام  يلياوال كه خ مكن با او صحبت مي نميشيكه م يوقت
او  يقلب تمير نميبيم توريدر مان يگاه يشود وحت مي

شد فشار خون او اگر باال بود  بلياست يعنيتر شد  منظم
 يماريدر مورد ب يفعل يها مناسب شد همه آموزش بايتقر

  ."شود بحث مي ماريتر درمورد برخورد با خود ب هست كم
  
  يهنجارنگر) 2

و ملتزم بودن  تيمطالعه تبع نيدرا ياز هنجارنگر رمنظو
سازمان  يآموزش مداوم و هنجارها نيبه قوان انيمجر
نزد  تيبه منظور، كسب و حفظ مقبول نهيزم نيدر ا
ناظران داخل وخارج از سازمان، همكاران و  ران،يمد

اخذه نشدن ؤاقدام در جهت م نيا نيهمچن. پرستاران است

 ييجو بهره يفوق و تالش برا نونقا يبه دليل عدم اجرا
. سازمان و پرستاران بوده است يبرا يآموزش ياياز مزا
و بستر  نهيمانند فراهم نبودن زم يراستا عوامل نيدرا

از آموزش مداوم  يانسان-يمال يبانيمناسب اعم از پشت
و  يفعال آموزش ريغ ينظارت و حسابرس، پرستاران

 نديفرآ ياجرا يونگچگ نهيدر زم انيمجر يناكاف تيصالح
پرستاران /رانيمد يآموزش يناكاف زهيانگ زيو ن ،آموزش

شامل  انيراهبرد مجر جهيبر آن تأثير گذاشته كه در نت
 نديفرآ يصور ياجرا« و» آموزش زانيحداقل م ياجرا«

طبقات  نيدنبال داشته كه اه را ب» آموزش يدستور
 »يهنجارنگر«با عنوان  يمجموعا در طبقه اصل

  .شد يپرداز مفهوم
 انيمجر ،آموزش زانيحداقل م يطبقه اجرا در. 2-1

 ؛موزش مداوم داشتندآحداقل  يآموزش اكتفا به برگزار
تا  80 انهيسال زانيبه م يستيكه پرستاران با يبه طور

 نديشركت در آموزش مداوم ارائه نما يساعت گواه 100
ساعت آموزش در محل كار  60تا  40كه حدود يدرحال

 يبرا ازيساعت مورد ن هيبقو  ديگرديگزار مآنان بر
 ينارهايو سم ها شيهما از يستيرا با انهيارتقاي سال

قانون  ياجرا نيهمچن .كسب كنند يكشور اي ياستان
 انيمجر گرياقدام د ييزاآموزش مداوم درحد منفعت

 يبرا نهيزم جاديقرار دادن ا تيدر اولو يعني ،آموزش بود
 يآموزش يوم و كسب گواهگيري از آموزش مدا بهره

ازاعتراض  يريشگي، پمارستانيهمه پرستاران ب ازيمورد ن
 هيته زيفوق و ن يگواه يآنان به دليل كسب ناكاف

بوده و توجه  مارستانيب ياعتباربخش يمستندات الزم برا
 يتر كم تيعملكرد بهتر از اولو يآنان برا يريادگيبه 

 زريسوپروا( 10كننده  مشاركت .برخوردار است
 زريسوپروا(23 و) ساله، مذكر 46، سرپرستار-يآموزش
 47، سرپرستار( 13و ) ساله، مؤنث 46ي، مرب-يآموزش

  : نديگو مي بيترتهرابطه ب نيدر ا) ساله، مؤنث
 يفقط طور يآموزش يها زرياز سوپروا يليخ"

 يساعت كه گواه 60كه اون  ندكن مي يريز برنامه
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تر از  بيش گريشود د پر رنديبگ ديپرستارها با يآموزش
ها  كه بچه يحداقل ندكن مي يسع اي ندده آن آموزش نمي

  ."اعتراض نكنند كالس برگزار كنند
پرستاران  يبرا ندكهكن آموزش رابرگزار مي انيمجر"

 يبرا يصادر بشه و آنها مدارك كاف يآموزش يگواه
  ."داشته باشند انهيسال يابيدر ارز نيارائه به بازرس

برگزار بشود و  يكارگاه كياست كه  نيفقط ا هدف"
حد،  نيهم بدهند در هم يگواه كيو  نديچهار تا مطلب بگو

وآموزش را لذت بخش  ستيآموزش لذت بخش ن
  ."كنند نمي

 يعنيمستمر ريآموزش غ، آموزش انيمجر گريد راهبرد
به  ؛بود يپراكنده و با فاصله زمان يآموزش يها كالس
 يم زمان برگزارو ه يآموزش يكه هم محتوا يطور

 تيتثب يبرا ياز نظر كم تيكالس استمرار الزم و كفا
رابطه  نيدرا .و بهبود عملكرد را نداشت يريادگي

 20و) ساله، مؤنث 47سرپرستار(22كننده  مشاركت
  :نديگو مي )ساله، مؤنث 44پرستار(
 اديفاصله ز يشود از نظر زمان كه برگزار مي ييها كالس"

هست پنج  ادميمثالً من  ؛ستيگذار ن رتأثي نيبا هم دارد و ا
كالس گذاشتند و حاال هم  يسر كي شيماه شش ماه پ

   "كنند كالس را دارند برگزار مي نيا
پرسنل همه  يكه برا يسه تا كالس آموزش ايدو  يماه"

را دادند به  تيشود كه اولو ها است برگزار مي بخش
قه سال، خب ما كه ساب 15تا  10 يپرسنل با سابقه كار

در  ميجور نشده كه بتوان تشياصالً موقع ميدار يتر بيش
  ."ميكالس شركت كن

 ازيبا ن سهيو تداوم نداشتن آموزش در مقا يناكاف
 ،آنان تيو تأييد صالح شرفتيپ كسب يپرستاران برا

تر و  آموزش بيش يسبب درخواست پرستاران برا
 زاتيآموختن دانش روز، روش كار با تجه يمستمر برا

 يرو يآموزش يروش استفاده از محتو ،يپزشك ديجد
و آموزش به  ماريمراقبت ب ديجد يها روشو ، نترنتيا
دارويي، به روزنبودن  يو بروز خطاهااست شده  ماريب

 شانيها يريادگيزود هنگام  يدانش و مهارت و فراموش
  .ه استه داشتاهمربه را 
 يصور ياجرا«مورد استفاده درطبقه  يراهبردها. 2-2

 يآموزش ياز طراح يحاك زين» آموزش يدستور نديفرآ
 يابي، اجرا و ارزشنيتدو ،يازسنجيشامل ن يدستور
كنندگان  مشاركت انيب. بود يصور/يدستور يآموزش

آموزش مداوم  يها برنامه يمشخص كرد كه طراح
معاونت درمان و  زهپرستاران به صورت متمركز و از حو

انجام  :شامل نديفرآ نيا. شود دانشگاه انجام مي يبانيپشت
هر سال به صورت  يدرابتدا انهيسال يآموزش يازسنجين

بندي  تيمكاتبه از معاونت درمان، اولو يو ط يالزام
ها و سپس اداره  بيمارستان ابتدا در يآموزش يازهاين

 ،ها وزشگروه هدف و مدرس آم نييتع دانشگاه، يپرستار
ه ادار در يآموزش يها برنامه يكسب مجوز برگزار

مصوب  يآموزش نيآموزش كاركنان دانشگاه، اعالم عناو
 يابي، اجرا و ارزشيريز ها، برنامه به بيمارستان

 نيكه همه ا باشد ها مي در بيمارستان يآموزش يها برنامه
حال با توجه به . رديپذ الزام قانون انجام مي بنابرمراحل 

 يآموزش يمتمركز طراح نديو فرآ يآموزش وجودم نهيزم
همه مراكز استان  يآموزش يازهاين در نظر گرفتن نامكا

آموزش و  نديفرآ يو بعالوه نبود نظارت بر اجرا ستين
آموزش  نديفرآ نهيآموزش در زم انيمجر يساز نبود به

 يآموزش يها برنامه ياي و صور قهيسل يسبب اجرا
 ريمد-سوپروايزر آموزشي( 12 كننده مشاركت. شود مي

- سوپروايزر آموزشي( 9 و) ثساله، مؤن 34، درمانگاه
 نهيزم نيدر ا) ساله، مؤنث 39، نيبال زريسوپروا

  : نديگو مي
كه ما  نيا ياي از معاونت درمان برا هر سال نامه"
 كيهم  فرستند و ما مي ميانجام بده يآموزش يازسنجين

به آنها اعالم  ازيرا به عنوان ن يآموزش نيعناو يسر
  ."ميكن مي

چند تا ازسرپرستارها و  من با يازسنجين يبرا"
 نيو نظرآنها را در مورد عناو مكن پرستارها صحبت مي
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و خودم هم هرچه به  رميگيكل پرستارها م ازيمهم مورد ن
و  يپرستار يها واز كتاب مكن اضافه مي رسديفكرم م
و بعد  مكن بندي مي و جمع مكن هم استفاده مي يپزشك

  ."كالس يزارگمجوز بر ورصد يدانشگاه برا فرستميم
-سوپروايزر آموزشي( 9كننده  مشاركت نيهمچن

سوپروايزر (12و ) ساله، مؤنث 39، نيبال زريسوپروا
 نهيزم اين در )ساله، مؤنث 34، درمانگاه ريمد-آموزشي

كه از  يمصوب آموزش نيعناو كي انهيسال" :نديگو مي
 نيشما در قالب ا نديگو و مي ندده به ما مي ديايدانشگاه م
آن از  يعنوان كه دادند دوتا 50از  ديشا... ديركالس بگذا

 ميها را بگذار كالس نيا ميما باشد كه ما مجبور يازهاين
  ."ميكالس گذاشتن ما محدود شد يتو يعني
امتحان روز آخر  كيما  يدوره آموزش يابيارز يبرا"

ها مقدور  بچه يچون برا ميكالس گرفت انيدوره پس از پا
امتحان بدهند و بعد نمرات آن  دنيايب يگرينبود كه روز د

دانشگاه كه  مياز كالس را فرستاد يابيبه همراه برگه ارز
متأسفانه  يپرستارها صادر كنند ول يبرا يگواه

در  يندارد كه تأثير يجنبه رسم يليخ نجايا ماامتحانات 
 هيشب يليها خ پرستاران داشته باشد چون نمره يريادگي

امتحان  گريشورت همدهم بود و همه در كنار هم با م
صدور  ازيمدارك مورد ن هيتر هدف امتحان ته دادندو بيش

  ."بود يگواه
  
  عملكرد وجدان مدار) 3

 يها مطالعه راهبرد نياز عملكرد وجدان مدار در ا منظور
در ارتباط با آموزش مداوم  انياز مجر يبرخ يياجرا

- يحس اخالق و يپرستاران است كه بواسطه وجدان كار
 تيصالح يحفظ و ارتقا آنان در قبال كسب، يانسان
 مارانيبهبود ارائه خدمات آنان به ب يپرستاران برا ينيبال

 ين داوطلبانه و دلسوزانه عملكرد آموزشيبود؛ بنابرا
و  تيبدون حما ياقدامات حت نيداشتند؛ ا ياثربخش

و  رانيمد يو همراه يو نظارت فعال سازمان يبانيپشت
بود؛ لذا با استفاده از فرصت  آموزش پرستاران زهيانگ

الزام شركت دادن پرستاران در آموزش و با جلب 
و آموزش  نيباله در بتجر روزآمد و با نيمدرس يهمكار
كردن استفاده از امكانات موجود و خدمات  تيريو مد
خارج از سازمان در جهت پوشش آموزش  انيحام

ه پرستاران و هم يبرا يفيو ك ياثربخش از لحاظ كم
 ها در راهبرد نيا .ندكرد بهبود عملكرد پرستاران اقدام مي

و » همه پرستاران ياقدام درپوشش آموزش«طبقات 
 يو طبقه اصل يپرداز مفهوم »آموزشاثربخش نمودن «
  .دياز آنها استخراج گرد» عملكرد وجدان مدار«
همه پرستاران با توجه به  ياقدام درپوشش آموزش. 3-1

 يمناسب برا طيتدارك شرا: رطبقاتيز يرونمعناي د
آموزش  يحداكثر استفاده پرسنل، تكرار آموزش وبرگزار

از تالش  يعصر و شب حاصل كه حاك يها فتيدرش
 نديآموزش در وارد نمودن اكثر پرستاران در فرآ انيمجر

 :منظور شامل نيا يبرا اماتاقد. مداوم است آموزش
انتخاب  ،دنيد وزشآم يپرستاران تازه كار برا تيهدا

مناسب  يرسان اطالع ط،يزمان اموزش متناسب با شرا
، تدارك مقدمات اننفع به ذي يآموزش يها برنامه
پرستاران  يحذف دغدغه كار اموزش، يبرگزار

متناسب با  يمصوب آموزش نيعناو نشيدرآموزش و گز
پرستاران  يو تكرار آموزش خصوصاً برا لپرسن ازين
 4كننده  مشاركت. ندكرد ه ميعصر وشب استفاد فتيش

) ساله، مذكر43(ي نيزرباليسوپروا-يآموزش زريسوپروا
) ساله، مذكر 44(سرپرستار - سوپروايزر آموزشي  2و

  : نديگو مورد مي نيدرا
 يموزشآ دوره ياين كه پرستاران هنگام برگزار يبرا"

نداشته باشند كالس در خارج ازمحل  يدغدغه كار
 ديبه پرسنل تازه كار و جد و... ميگذاشت مارستانيب

را الزم است  ييها دهم كه چه آموزش به او مي حيتوض
 يباشد و به كجا برا ديچقدر با زانشيبگذراند و م

  ."كند جعهها مرا آموزش نيگذراندن ا
آماده كردن  يداشتن آموزش خوب من هماهنگ يبرا"

و امكانات و  يبصر يسمع ليكالس مناسب شامل وسا
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و  مده ضور به موقع استاد را انجام ميح يبرا يهماهنگ
شركت  يصبح برا فتيزمان كالس آموزش را در اول ش

 يشب وصبح قرار دادم و اطالع رسان فتيپرسنل دو ش
  ."انجام دادم يموزشكالس ا يبرگزار يهم برا يكاف

) ساله، مؤنث 46(سوپروايزر آموزشي  23كننده مشاركت
در )ه، مذكرسال 45(سرپرستار-سوپروايزر آموزشي 1و
  : نديگو رابطه مي نيا
تر پرستاران تكرار  استفاده بيش ياز كارها برا يكي"

 هيكه مثالً  ميكرد ما احساس مي يوقت يعنيآموزش بوده 
 دياند آن بحث را شا تعداد پرسنل تو كالس شركت نكرده

مثالً كالس مثالً  ميداد دو بار دوباره آموزش مي يكي
CPR ميكرد را تكرار مي".  

عصر  فتيتو ش يدو تا كالس آموزش يكيمن درماه «"
 التوريونت يدوره آموزش كيمثالً ما  مكن وشب برگزار مي

ها اثرات  آموزش نيكه واقعاً ا ميشب گذاشت فتيدر ش
كه آمده بودند  يكسان يعنيپرستارها داشته  يرو يخوب

گرفته و  اديكه طرف لذت برده كه آمده  يكرد احساس مي
 اعتماد به نفس تو بخش كار كيبا  فتهگر ادي يواقعاً وقت

  ."دكن مي
 :يبا توجه به راهبردها» اثربخش نمودن آموزش«. 3-2

مناسب  ي، طراحاننفع از ذي يازسنجيآموزش بر اساس ن
ها و بازخورد اصالح و  مراقبت ينيو نظارت بال يآموزش

شكل  يآموزش يارائه محتوا جلب مشاركت پرسنل در
در نظر  :راستا شامل نيجام گرفته در ااقدامات ان .گرفت

 يآنها ط رانيو مد پرستاران يآموزش ازيگرفتن ن
و  ديجد يها بخش جاديا يسازمان برا ازيو ن ي،نظرسنج

 يآموزش يها اهداف برنامه نيي، تعديارائه خدمات جد اي
با  يآموزش ايمحتو هي، تهيآموزش ازهاييبر اساس ن

احب نظران و در نظر از ص يمراجعه به متون و نظرخواه
مناسب و  روشپرستاران و انتخاب  يشغل ازيگرفتن ن

مدرسان مجرب و  يفكر اجراي برنامه آموزشي با هم
با  يآموزش يابيپرستاران باتجربه در آموزش و ارز

 8كننده  مشاركت. كنندگان بود از شركت ينظرخواه

) ساله، مذكر 42ي، نيزرباليسوپروا-سوپروايزر آموزشي(
) ساله، مذكر 46، سرپرستار– يآموزش زريسوپروا( 10و

  : نديگو مي نهيزم نيدر ا
 قيكه تحق مكرد مي يآموزش پرستاران من سع يبرا"

كالس  ردخو درد آنها مي هكه واقعاً ب يكنم موضوعات
 يپرستار ينكات كاربرد مكرد مي يسع شتمگذا مي

  ."تر در آموزش به كار ببرم بيش
هست از آنها  ينه دانستن چپرسنل تش ميديسنج ما مي"

كه ضعف دارند  گفتنديو هرچه م ميكرد مي ينظرخواه
 يبرا رنديبگ ادي استندخو ازنظرمعلومات و مهارت و مي

هم در اموزش با عالقه  ينجوريا ميداد آنها آموزش مي
موضوع داده  شنهاديو چون خودشان پ ندكرد شركت مي

ه كار و آنها را ب داشتندهم  يخوب يريادگيبودند 
  ."ندبرد مي

مثل  يمطلوب يها امديها منجر به بروز پ راهبرد نيا 
و خانواده آنها و پرستاران و  انيمددجو يمند تيرضا
ارائه مراقبت پرستاران و خدمات  تيفيو بهبود ك رانيمد

كاهش  اي در پرستاران، سازمان و كسب اعتبار حرفه
ش و شده به دنبال آموز جاديا رييمقاومت در برابر تغ

شركت در اموزش و  يبرا رستارانپ زهيانگ شيافزا
  .شد مي يريادگي

 45، سرپرستار–سوپروايزر آموزشي ( 2كننده  مشاركت
ساله،  39ي، آموزش و نيبال زريسوپروا( 9و ) ساله، مذكر

  :نديگو مي نهيزم نيهم در ا) مؤنث
 يآموزش پرسنل بخش خودم كه در بعض يمن برا"

 ICU يها ترين كتاب دياز جد ند،ستيها به روز ن مراقبت
هم اگر شده هر  قهيچند دق يبرا يو حت مكن مطالعه مي

را انجام  حيمراقبت صح و مده مي حيآنها توض يروز برا
انجام  و دگيرن مي اديبخش  يبعد پرستارها مده مي
  ."ندده مي

در مورد  يكل يها كالس يجاه ب ميديد يبا بررس"
و مختصر ارائه  يكاربرد است كه مباحث ازيها ن بيماري

 ماريمثل روش مراقبت از ب يموضوعات نيشود بنابرا
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با  نياز مدرس .ميرا گذاشت.و يتراپ ژنيسالمند، كالس اكس
تو نظر  م،يهم استفاده كرد ينيتجربه بال معلومات و با

تر  يراض يليها خ بچه ميديد ميآخر كالس كه گرفت يسنج
ماسك بزاره چه  هي اهدخو داند كه مي هستند مثالً االن مي

  "بدهد ديبا ژنيرا انتخاب كند، چقدر اكس يزيسا
 ساله، 43ي، آموزش زريسوپروا( 4كننده  مشاركت و

) مؤنث ساله، 46ي، مرب-يآموزش زريسوپروا( 23و )مذكر
  :نديگو مي نهيزم نيدر ا

 يتر بيش يريادگي يآموزش كارگاه يها برنامه ميديد ما"
 نيمهارت را به ا شيافزا يداشته كه ما آموزش برا

چون پرستار در كارگاه مراقبت  ميصورت گذاشت
مانكن را تحت نظر  يمشخص مثل گذاشتن لوله تراشه رو

  ."تگرف داد و مهارت آن را فرا مي انجام مي يمرب
 يموزشآ پرستاران در برنامه يريادگي يابيارز يبرا"

كارگاه  يمثالً برا اي ينيمثالً امتحان بال ميتگرف امتحان مي
CPR ها امتحان  برنامه يبعض ي، براميگرفت يمتحان عملا
از آنها  يعموم و يكه نسبتا تخصص ميگرفت يتئور

 يبراساس آن امتحان تئور يازاتيامت كيو  ميامتحان گرفت
مطالعه آن  يبرا يتلنگر نهايا ميشتگذا مي ستارهاپر يبرا
 ميكرد كه مي يابيبود ارز ميكه در آموزش گفت ييزهايچ
مؤثر بوده  يليپرستاران خ هاي يريادگيدر  ميديد مي

  "است
 44، سرپرستار– يآموزش زريسوپروا( 2كننده  مشاركت

   :ديگو مي نهيزم نيدرا) مذكر ساله،
ع به پرستارها مثالً راج ميديد ميكرد يما بررس"
كار  و رغم سر يعل يدارو درمان اي يتراپ كيوتيب ينتآ

 ييها دارو ينيطالعات بالضعف دارند ما ا يليداشتن خ
 يليرا به صورت جزوه خ ندكرد كه استفاده مي يمختلف

ها مطالعه كردند و بعد  به بچه ميو داد ميكرد هيمختصر ته
 يلي، خواقعاً مياز آنها گرفت يدارودرمانامتحان با عنوان 

  "عملكرد بهتر آنها مؤثر بود و يريادگيدر 
ورد اصالح،دانش و ها و بازخ مراقبت ينينظارت بال يبرا 

 يتمنديرضا ،مراقبت آنان جينتا ،عملكرد پرستاران

كه عملكرد پرستاران را پس از  يو مدارك انيمددجو
قرار داده و در  شيمورد پا ؛كند آموزش منعكس مي

به . نمودند بازخورد اصالح به آنان ارائه مي ازيصورت ن
 رانيمد انهيها در جلسه ماه نظارت نيطور مثال انجام ا

 9كننده  مشاركت. مورد بود مارستانيب يپرستار
ساله،  39ي، نيبال زريسوپروا - يآموزش زريسوپروا(

  :ديگو مي نهيزم نيدر ا) مؤنث
 يابيبرنامه ارز كي يآموزش يها برنامه يبعد از اجرا"

ها را كامل  كه همه بخش ميگذاشت ستيها با چك ل بخش
 نيمسؤول با انهيدر جلسه ماه بعد ميكن چك و ثبت مي

نحوه آموزش به  :مثل يها موارد زريها و سوپروا بخش
را .. ، دارو دادن پرستاران وزاتي، استفاده از تجهماريب

و نقاط ضعف مشخص شده را بدون نام  ميكن گزارش مي
بخش مطرح و ضمن تذكر اصالح، دوباره ماه بعد آنها را 

 يخوب جهينت يليخ نيكه چگونه عمل شده ا ميكن چك مي
   ."ها داشت بهتر شدن ارائه مراقبت در

اشاره به  يآموزش يجلب مشاركت پرسنل درارائه محتوا
كالس و جزوه  يو ارائه محتوا هيمحول كردن ته

 يبرا يمطالب آموزش هيبه پرستاران و ته يآموزش
شدن فعال  ريبخش با هدف درگ ينصب در تابلوآموزش
 زريسوپروا( 1كننده  مشاركت. آنان درآموزش بود

 زريسوپروا( 4و )مذكر ساله، 45، سرپرستار– يآموزش
  :نديگو مي نهيزم نيدر ا) ساله، مذكر 43ي، آموزش

 ديجد يمن بارها از پرستارها خواستم مطالب آموزش"
مطلب بخوانند  ياز رو يارائه بدهند حت نديايكنند و ب هيته

  ."آنها شود يريادگيمطالعه كردن و  يبرا يتا عامل
ها از خود پرستارها استفاده  كالس يه بعضارائ يما برا"

كه به نوبت مطالب  مياهخو و از هم پرستارها مي ميكن مي
كنند ما آنها را  هيبخش ته يبورد آموزش يبرا يآموزش
را با اسم  ديمطلب جد كي يهفتگ كه به طور ميكن مي قيتشو

كه  رندگذا عموم مي ديدرمعرض د سندينو يخودشون م
  ."رندينوبت بگ نيا يها برا بخش يعضتو ب هباعث شد يحت

  بحث
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مورد استفاده در  يراهبردها يمطالعه بررس نيهدف ا
بر اساس تجارب  يآموزش مداوم پرستار ياجرا

ها به راهبرد  افتهي خصوص در نيپرستاران بود و در ا
آموزش مداوم كم «متشكل از دو طبقه » نيآموزش نماد«

اشاره  »ازيبا ن طرمرتبياستفاده از آموزش غ«و » بازده
آموزش مداوم  يراهبرد در اجرا نيا يريبه كارگ. شد
 طيدر مح يحام ريو بستر نامساعد و غ نهيثر از زمأمت

 يبستر و نگرش انفعال نيبا ا نيبنابرا. آموزش است
آموزش مداوم  يجاهآموزش مداوم، ب انيو مجر رانيمد
پرستاران و  ازيبر ن يو مبتن ياصول ك،يستماتيس

پرستاران و مراقبت  ملكردسبب بهبود ع تايان كه نهاسازم
از  يشينما يكه فقط اجرا نيشود، آموزش نماد مي ماريب
به منافع كوتاه مدت  يابيبر دست يموزش مداوم مبتنآ

مورد استفاده  يآموزش يمحتوا. استفاده شده است، است
كم ارتباط  با همان نگرش منفعت گرايي از آموزش و زين

 يبرا نيبنابرا .و ارائه شده است هيته يريگادي ازيبا ن
به هدف غايي آموزش مداوم كه بهبود مراقبت و  يابيدست

  . باشد نمي ياست راهبرد مناسب مارياحساس خوب بودن ب
هاي آموزش  برنامه دكن مطالعات انجام شده اشاره مي

ضمن خدمت وقتي مؤثر است كه بر اساس نيازهاي 
داوطلبانه درآموزش شركت  واقعي كاركنان باشد و آنها

كنندگان عامل مهمي  نوع نيازها و انتظارات شركت. ندنماي
ها،  در تعيين اهداف آموزشي، محتواي درسي دوره

هاي آموزشي، نحوه اجراي برنامه و همچنين نحوه  روش
فرآيند آموزش  نيهمچن). 8(ارزشيابي آموزشي است

 مداوم، كاركنان را در طول خدمت براي پيشرفت و
هاي شغلي و اصالح نحوه تفكر  افزايش كارايي در موقعيت

كند و اطالعات شغلي را مرتبط و منطبق  و عمل آماده مي
با نيازها در جهت نيل به اهداف سازماني در اختيار 

با اين همه، گاه عوامل زمينه ). 1(دهد كاركنان قرار مي
مورد غفلت  رانيتوسط مد ،كاركنان ساز تغيير رفتار در

آنان را در  هاي الشكه چنين غفلتي تمام ت رد؛يگ ر ميقرا
در . سازد راستاي بهبود سازمان با ناكامي روبرو مي

از  ياريبس تيو همكاران هم به عدم موفق يمطالعه دزل
نكردن پرستار  ريآموزش مداوم به دليل درگ يها برنامه

 يها برنامه يفعال و طراح رندهيادگي كيبه عنوان 
و  تيباصالح( همه پرستاران يبرامشابه  يآموزش

هم به  يگريمطالعه د در ).11(اشاره نموده است) يمبتد
 ريدرگ يها از تمام طرف يشزآمو يسنجازينانجام عدم 

 انيوفشار كارفرما) يپرستار،كارفرما و نهاد حرفه ا(
و كوتاه مدت  يفور يازهايرفع ن ياي برا حرفه يونهادها
كاهش  ت،يفيراقبت باكپرستاران كه منجر به م يآموزش

 شده اشاره ،شود تيگيري از بروز شكا شيها و پ نهيهز
بسياري از  دده هم نشان مي گريد قاتيتحق). 3(است

هاي انجام شده براي رسيدن به هدف نهايي  كوشش
آموزش پزشكي كه تغيير رفتار و بهبود عملكرد پزشكان 
و پرستاران به منظور ارتقاي سطح سالمت جامعه است 

 هبود يثمر بوده و كارآيي دورهاي بازآموزي ناكاف كم
ترين علت  هم عمده يگريمطالعه دبر اساس ). 17(است

نارضايتي در مورد وضعيت آموزش مداوم جامعه 
هاي شغلي افراد باموضوعات  خواني نياز عدم هم ،پزشكي

چنين هم ).17و11و3(مطرح شده در برنامه بازآموزي بود
نه  ياديز انيكارفرما شخص شدم اميليدر مطالعه مك و

و نه  شتهپرستاران دا يآموزش يازهاياز ن يآگاه
  ).23(دارند نهيزم نيا از آنان در تيحما ياي برا برنامه

 يصور يآموزش و اجرا زانيحداقل م ياجرا يراهبردها
به  »يهنجارنگر« طبقه  آموزش در يدستور نديفرآ

 از قانون آموزش مداوم به عنوان تيمنظور تبع
از تمركز گرايي  يرويحاكم بر سازمان و پ يهنجارها

نامناسب  تيفيو ك تيبوده و سبب كم يموجود آموزش
 نيچن اتخاذعوامل مؤثر بر  از. شده است يآموزش
به تمركزگرايي در آموزش،  توان يرا م ييها راهبرد

آموزش،  نديمراحل فرآ يدر اجرا انيكارآمد نبودن مجر
- دليل تمركزبه يموزشآ يها نكردن به دستورالعملعمل

 يآموزش يها ازيكم توجهي به ن ،يبانيگرايي بدون پشت
اشاره  ،آموزش نديخاص مراكز و نظارت منفعالنه بر فرآ
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البته با توجه به حيطه گسترده كاري پرستاران در . كرد
ها و اكتشافات جديد پزشكي  درمان نيازهاي جديد، ن،يبال

داوم همراه شده، اين كه با شدت تقاضا براي آموزش م
- تواند منجر به شتابجريان مستمر نيازهاي آموزشي مي

هاي واكنشي در  ريزي و اتخاذ روش زدگي در برنامه
كه خالي از يادگيري ؛ شود وزشيبرآوردن نيازهاي آم

عنوان ) Nalle(نيل مطالعه ). 24(بادوام و معني دار است
برنامه  كه ندكن ها اذعان مي ازبيمارستان يلينموده كه خ

وكوتاه مدت خود  يضرور يازهايدرحد رفع ن يآموزش
 يجستجو در تر ادامه دهند و يتوانند طوالن داشته و نمي

 ريبا سا يمشاركت و همكار يبرا ييها فرصت
اند كه با اشتراك منابع حداكثر آموزش مداوم  ها سازمان

هم  رانيدر ا يتحقيق جينتا). 9(شان آماده كنند پرسنل يبرا
هاي آموزشي و  از كيفيت ضعيف ارائه برنامه يكحا

از  ).13(نيازهاي آموزشي پرستاران بود يبرآوردن ناكاف
هاي فراوان در امكانات و  طرفي، كمبودها وكاستي

تجهيزات آموزشي و همچنين كمبود نيروي انساني 
هاي آموزشي،  متخصص براي اداره و سرپرستي برنامه

ا را فراهم ننموده امكان اجراي اصولي و صحيح آنه
  ). 17(بود

آموزش  يها كه برنامه دده شواهد موجود نشان مي
قرار گرفته و در  يابيبندرت مورد ارز رانيمداوم در ا

اكتفا شده  ينظرسنج كيها به  برنامه نيتر ا بيش
  ). 25(است

 كشورها ريسا آموزش مداوم در ياجرا يدر بررس
 يها مشخص شد كه آموزش مداوم توسط سازمان

به صورت  يپرستار يها و دانشكده ياي پرستار حرفه
شود  برگزار مي ها شيو هما ناري، سميآموزش يها دوره

 كارپروانه  ديتجد يموجود برا نيو پرستاران مطابق قوان
 ياي و متناسب با تجربه كار حرفه تيو تداوم صالح

 نيبنابرا). 11(ها شركت كنند آموزش نيدرا ديالزاما با
از سازمان  ريغ يو در محل كيعموالً آكادمها م آموزش

سازمان محل كار پرستاران به  يبوده و اعتباربخش

ارتباطي آموزش توسط آن سازمان  يبرگزار زانيم
 يكه فقط همراه( يارنگربه هنج يازين جهينداشته، در نت

بدون درنظر گرفتن  يآموزش نيكردن با هنجارها و قوان
عملكرد و ارائه مراقبت بهبود  يالزم برا تيفيو ك تيكم

  . ستين )باشد انيبهتر به مددجو
موانع اصلي براي شركت در  ،همكاران در مطلعه دزلي و

 يناكاف تيهاي آموزش مداوم مشكل مالي و حما برنامه
شركت پرستاران در آموزش  يبرا انيكارفرما يمال

هاي  مداوم و نداشتن وقت آزاد براي شركت در فعاليت
به آنان  يآموزش تيتصاص مامورو عدم اخ يآموزش

% 20كه فقط  نشان داد سالويالبته مطالعه بران). 11(بود
، ناريسم( ياموزش يها از برنامه يپرستاران در بعض
كه به  نمودهشركت ) يررسميغ يها كنفرانس و آموزش

اموزش مداوم پرستاران  يها دليل محدود بودن برنامه
كال مختلف پرستاران به اش ازيدرصربستان بود و ن

اغلب مطالعات انجام ). 26(آموزش مداوم وجود داشت
آموزش مداوم و  يها محدود از برنامه يابيارز كيشده 

آموزش مداوم را  يها برنامه يبرا ازهاين ليفقدان تحل
 يابيو مشخص ساخت كه نارسايي در ارز دادنشان 

وجود  نيكاربرد آموزش مداوم در بال ها و برنامه جينتا
  .)3(دارد

پوشش آموزش همه پرستاران و  اقدام در يها راهبرد
» عملكرد وجدان مدار«اثربخش نمودن آموزش در طبقه 

آموزش  انيو داوطلبانه مجر يو انسان ياخالق يها تالش
و  يحام ريغ نهيداد كه با وجود زم مداوم را نشان مي

آنان، تالش در  يفعال بر عملكرد آموزش رينظارت غ
 و ياي موجود آموزش نهيزم اناتامك از نهياستفاده به

 يكه منجر به حداكثر پوشش آموزش يانجام اقدامات
عده از  نيا .شود را داشتند يپرستاران با حداكثر بازده

 انيخالف استفاده غالب مجر آموزش مداوم بر انيمجر
 نديفرآ يدر اجرا يو هنجارنگر نياز راهبرد آموزش نماد

و نظرات  نپرستارا يآموزش يها ازيهم به ن ،آموزش
 تيو روش ارائه آموزش اهم يمحتو بر زمان، يآنان مبن
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و  يرا طراح يآموزش يها داده و بر اساس آنها برنامه
 يارهايآموزش مع نديفرآ يو هم در اجرا ،اجرا نمودند

 نهيكرده و آماده كردن زم تيو استاندارد را رعا يعلم
 نيان در ااكثر پرستار ايشركت همه  زهيانگ جاديا يبرا

هم  تيدر مطالعه آد. ها را بر خود فرض دانستند دوره
 كسب دانش وارائه مراقبت با يعطش برا كيمشخص شد 

پرستاران به دليل رشد روزافزون پرستاران  در تيفيك
 ينگهدار يدردانشگاه وجود دارد و برا دهيموزش دآ

 اقياشت كيدر پرستاران و تحر يريادگي اقياشت
 يمشاركت يها كارگاه يرگزاربا ب ديبا زهيانگ پرستاران كم

 دانشجو محور و ارائه متفاوت و يموزشآ يها و برنامه
تر آنان در  كردن بيش ريدرگ يريادگيجذاب تجارب 

). 3(پذير ساخت امكان را آن تر بيش يريادگيآموزش و 
 يها برنامه يبا توجه به برگزار شرفتهيپ يكشورها در

همه  هامكان استفاد مارستانيآموزش مداوم در خارج از ب
و امكان شركت پرستار از  ليصورت تما پرستاران در

نام وجود دارد و  ثبت نهيو هز ينظر داشتن مرخص
مشترك  تيپرستاران مسؤول يآموزش مداوم برا

 يكه در مطالعه دزل يبه طور. كارفرما و كارمند است
موزش در آپرستاران به  يدرصد 90باالتراز  يدسترس

 تينشان داد و البته حما را 2007و  2004 يها سال
موزش به صورت آشركت در  يها از آنان برا كارفرما

طبقه عملكرد  يها افتهي). 11(پرداخت حق ثبت نام آنان بود
كشورها  ريوجدان مدار به طور مشابه در مطالعات سا

كه  ييبه دليل اين كه معموالً در كشورها ؛مشاهده نشد
است  يستار الزم و اجبارپر يموزش مداوم براآ

 يها و سازمان يپرستار يها در دانشكده يالتيتشك
شده  جاديا و يمنظور طراح نيا يبرا ياي پرستار حرفه

اداره  يو توسط افراد مجرب آموزش يكه با امكانات كاف
معموالً از  را مخارج آموزش مداوم .ندكن مي تيو فعال

ش مداوم آموز يها ثبت نام در برنامه نهيپرداخت هز
 نيشركت پرستار در ا نهيالبته معموالً هز ،ندكن تأمين مي

كنندگان باز پرداخت  سازمان به شركت يها از سو دوره
  ).9(شود مي

  
  گيري نتيجه

پرستاران در نظام سالمت و با  يديبا توجه به نقش كل
 تينقش در صورت وجود صالح نيبه اين كه ا تيعنا

ارتقا  حفظ، يشده و برا فايا يخوبه اي پرستاران ب حرفه
به آموزش مداوم اثربخش  ازين تيصالح نيو تداوم ا

مورد استفاده در آموزش  يراهبردها نييتب ،دباش مي
 و ريزان برنامه ران،يمد بهتواند  مداوم پرستاران مي

آموزش  ياجرا و يآموزش مداوم در طراح انيمجر
 تر تر و سهل بيش يابيمداوم اثربخش كمك نموده و دست

كه بهبود و ارتقاي عملكرد  را اهداف آموزش مداوم
 زهيانگ جاديراستا ا نيدر ا. پرستاران است فراهم آورد

و نظارت مؤثر و مستمر بر اجرا و به  يبانيپشت ،يآموزش
حال با توجه به  نيع در. آموزش سودمند است يريگكار

 انيمجر يها راهبرد نييمحدود شدن پژوهش حاضر به تب
وزش مداوم الزم است علل و عوامل مؤثر بر آم يدر اجرا

 يناكاف يكه سبب اثربخش ييراهبردها نياستفاده از چن
مورد  گريد يها آموزش مداوم پرستاران شده در پژوهش

  .رديو كنكاش قرار گ يبررس
  

  قدرداني
رساله دكتري پرستاري  كي جيازنتا يمطالعه بخش نيا

 نيابرامدرس است، بن تيشده در دانشگاه ترب بيتصو
مدرس  تيمحترم دانشگاه ترب نيپژوهشگران از مسؤول

محترم دانشگاه علوم  نيو مسؤول ي،مال تيبه دليل حما
 يدانشگاه برا نيا يآموزش يو مراكز درمان زدي يپزشك

كنندگان  از مشاركت زيو ن ،شمجوز ورود به عرصه پژوه
  .ندينما مي يقدردان طرح تشكر و يگرام
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Strategies for Continuous Nursing Education: A qualitative Study  
 

Aliakbar Vaezi1, Zohreh Vanaki2, Fazlolah Ahmadi3 
 

Abstract 
 
Introduction: The unprecedented growth of professional nursing knowledge, rapid changes in the 
healthcare system and the mandate to maintain their professional competency, nessecitae continuous nursing 
education; and strategies used in the process of continuing education plays an important role in achieving 
its objectives. This study was conducted to clarify the strategies used in continuing nursing education in 
Iran. 
Methods: This is a qualitative study in year 2011, in which a purposeful sample of 28 educational 
supervisors, nurse managers, and staff nurses participated. Data were collected through unstructured 
interviews, and were analyzed using content analysis.   
Results: Three broad conceptual areas were resulted from: “symbolic education”, “normative 
performance”, and “conscience-centered performance”. Subcategories for symbolic education were 
“ineffective education” and “education irrelevant to needs”. For normative performance, subcategories 
included “delivery of minimally required education”, and “apparent implementation of the ordered 
educational process”. Conscience-centered performance had subcategories of “training coverage for all 
nurses” and “making education effective”.  
Conclusion: Competent nursing performance in health system, which may result from effective continuous 
nursing education, is very important in health system. Therefore it is essential to motivate nurses, supervise 
and support effective education, in ordr to facilitate their performance improvement.  
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