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Abstract
Introduction: Continuing education is an essential component of nursing professionalism. Nurses 
also need continues training to improve the quality of nursing care. But a lot of effort is needed to 
improve how it is done and how effective it is. Therefore, the present study aimed to evaluate the 
effectiveness of the continuing nursing education program in Iran. 
Methods: The study was conducted in 2020 as a narrative review. Content from searching library 
and internet resources and searching for articles in SID, Irandoc, Iranmedex, Magiran, and Medlib 
databases from 2003-2016 using keywords search of continuing education, in-service training, 
retraining was extracted. A total of 62 goal-related articles were found working in Iran. After 
reviewing the titles of the articles and abstracts, 14 articles were used to compile this article. 
Results: Out of 62 articles related to the purpose, 14 articles were included in the study. During the 
survey from the perspective of nurses to improve the effectiveness of continuing education program 
in nursing in four general areas of knowledge, skills and performance, needs assessment, satisfaction 
and implementation of the results were obtained.
Conclusions: The results showed that for better effectiveness, the need for change in the four 
areas of knowledge, skills and performance, needs assessment, satisfaction and implementation 
seems necessary. Continuing nursing education program should be based on needs assessment and 
interactive methods should be used for productivity Also, in order to create satisfaction in the nursing 
staff, adhering to the principles of adult education in planning and using teaching methods such as 
practical workshops and group discussions can be more attractive and effective. 
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چکیده
مقدمــه: آمــوزش مــداوم یــك جــزء ضــروري بــراي حرفــه اي شــدن پرســتاري اســت. همچیــن پرســتاران بــه منظــور بهبــود کیفــت 
مراقبــت هــای پرســتاری بــه برنامه هاي آموزش مــداوم  نیــاز دارنــد. امــا بــراي بهبــود نحــوه انجــام و اثــر بخــش بــودن آن تــاش هــاي 
فراوانــي مــورد نیــاز اســت.  از ایــن رو مطالعــه حاضــر بــا هــدف ارزیابــی اثربخشــی برنامــه آمــوزش مــداوم پرســتاری در ایران انجام شــد.

ــی و  ــه ای، اینترنت ــع کتابخان ــب از جســتجوی مناب ــی انجــام شــد. مطال ــه صــورت مــروری روایت ــه در ســال 1400 ب روش کار: مطالع
جســتجوی مقــاالت در پایگاه هــاي اطاعاتــي SID، Irandoc، Iranmedex، Magiran و Medlib از ســال 1399-1384 بــا اســتفاده از 
جســتجوي کلیــد واژه هــاي آمــوزش مــداوم، آمــوزش ضمــن خدمــت، و بازآمــوزي اســتخراج شــد. در مجمــوع 62 مقالــه مرتبــط بــا هــدف 
کــه در ایــران کار شــده بودنــد، پیــدا شــد. پــس از بررســي عناویــن مقــاالت و چکیــده و ارزیابــي کیفیــت مقــاالت بــا اســتفاده از چــك 

لیســت اســتروب 14 مقالــه بــرای تدویــن ایــن مقالــه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
یافتــه هــا: از 62 مقالــه مرتبــط بــا هــدف 14 مقالــه وارد مطالعــه شــد. در طــی برســی انجــام شــده از دیــدگاه پرســتاران جهــت ارتقــاء 
اثربخشــی برنامــه آمــوزش مــداوم در پرســتاری در چهــار حیطــه کلــی دانــش، مهــارت و عملکــرد، نیــاز ســنجی، رضایتمنــدی و اجــرا  

نتایــج حاصــل شــد. 
نتیجه گیــری: نتایــج حاکــی از آن بــود کــه بــرای اثربخشــی بهتــر، لــزوم ایجــاد تغییــرات در چهــار حــوزه دانــش، مهــارت و عملکــرد، 
نیــاز ســنجی، رضایتمنــدی و اجــرا ضــروری بــه نظــر مــی رســد. برنامــه آمــوزش مــداوم پرســتاری بایــد براســاس نیــاز ســنجی باشــد و از 
روش هــای تعاملــی جهــت بهــره وری اســتفاده شــود. همینطــور بــرای ایجــاد رضایــت منــدی در پرســنل پرســتاری، رعایت اصول آموزش 
ــز  بزرگساالن در برنامه ریزي و اجراي این آموزش مي تواند ضمن ارتقا کیفیت این برنامه ها، امکان دستیابي به اهداف غایي آموزشها را نی

فراهم سازد. 
کلیدواژه ها: آموزش مداوم، آموزش ضمن خدمت، پرستاری، اثربخشی، مرور روایتی.

مقدمه
آگاهــي از اصــول علمــي و عملــي شــرط الزم بــراي ورود بــه هــر 
حرفــه اســت ]1[ پیشــرفت روزافــزون علــم و تکنولــوژي، تغییــرات 
ــاد  ــي ایج ــتي درمان ــات بهداش ــه خدم ــه ارائ ــیعي را در عرص وس

ــظ                                                                                                        ــت حف ــوزي در جه ــه بازآم ــاز ب ــب نی ــه موج ــت ک ــرده اس ک
صاحیــت هــا و توانمنــدي هــاي شــغلي گردیــده اســت، بنابرایــن 
ــای  ــاز برنامه ه ــی نی ــه ای و علم ــد حرف ــت رش ــتار جه ــر پرس ه
ــی  ــی و تکنیک ــرفت علم ــا پیش ــگام ب ــد هم ــوزی دارد و بای بازآم
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ــش  ــه ای و افزای ــل حرف ــث تکام ــوزی باع ــد ]2[. بازآم ــر یاب تغیی
پزشــکی  علــوم  کادر  بالینــی  مهارت هــای  و  صاحیت هــا 
ــك  ــات آکادمی ــوزش در طــول تحصی ــد آم ــرا فراین می شــود. زی
ــان  ــی نیســت و کارکن ــاران کاف ــاز بیم ــه نی ــرای پاســخگویی ب ب
بــرای ارتقــای مهــارت و عملکــرد خــود نیــاز بــه بازآمــوزی دارنــد 

 .]3[
ــي، آمــوزش  ــان شــاغل در مراکــز بهداشــتي درمان ــن کارکن در بی
مــداوم پرســتاران از اهمیــت ویــژه اي برخــوردار اســت. چــرا کــه 
آنهــا نقــش حیاتــي در سیســتم بهداشــتي درمانــي دارنــد. آمــوزش 
مــداوم بخــش تفکیــك ناپذیــري از فعالیــت هــاي هــر ســازماني 
اســت کــه در طــول پنــج دهــه اخیــر بــه طــور چشــمگیر در اکثــر 
ــات  ــت ]4[. مطالع ــه اس ــه قرارگرفت ــورد توج ــا م ــورهاي دنی کش
متعــددی تاثیــر آمــوزش مــداوم را در ارتقــاء صاحیــت حرفــه ای 
بعنــوان یکــی از اصــول اساســی در همــه کدهــای اخاقــی در ارائه 
ــه  ــتاران ب ــای پرس ــترش مهارت ه ــان، گس ــه مددجوی ــات ب خدم
ــوزش  ــت آم ــه ای شــدن، دریاف ــه ســمت حرف ــت ب منظــور حرک
ــر شــدن در  ــه روز و درگی ــی و داشــتن اطاعــات ب در ســطح عال
فعالیــت هــای یادگیــری مــادام العمــر مــورد توجــه قــرار داده اســت 
]7-5[. حیــات هــر موسســه ای بســتگی زیــادی بــه مهــارت هــا و 
آگاهــی هــای عمومــی و تخصصــی نیــروی انســانی آن هــا داردو 
هــر چــه ایــن زمینه هــا بــه روز و بهینــه شــود، قابلیــت ســازگاری 
ــی بیشــتر خواهــد  ــات کنون ــی ثب ــر و ب ــط متغی ــا محی ســازمان ب
ــت  ــری از اهمی ــروزی یادگی ــای ام ــده و پوی ــای پیچی ــود. در دنی ب
ویــژه ای برخــوردار اســت. لــذا آمــوزش و توســعه منابــع انســانی 
نــه تنهــا باعــث ایجــاد دانــش و مهــارت ویــژه کارکنــان شــده بلکه 
باعــث مــی شــود در افزایــش ســطح کارایــی و اثربخشــی موسســه 

مشــارکت بیشــتری کننــد ]1[.
برنامــه بازآمــوزی پرســتاری بــه دلیــل رشــد غیــر قابــل انتظــار در 
دانــش حرفــه ای، تغییــرات ســریع در سیســتم ســامت، و تغییــر در 
نقــش هــای پرســتاری، افزایــش آگاهــی بیمــاران، رشــد تکنولوژی 
ــردن پرســتاران  ــد ک ــل وتوانمن ــاوری نقــش مهمــی در تکام و فن
بــه منظــور توســعه رشــد حرفــه ای شــان، انتقــال مراقبــت موثــر 
ــی عملکــرد بالینــی  و ایمــن و  افزایــش کیفیــت مراقبــت،  ارزیاب
در یــك روشــی نقادانــه و شناســایی نیــاز هــای آموزشــی دارد ]8, 
5[. مطالعــات نشــان مــي دهــد شــرکت در برنامــه هــاي بازآمــوزی 

ــب  ــته و موج ــر گذاش ــتاران تاثی ــرد پرس ــتقیم برعملک ــور مس بط
افزایــش بهــره وري ،کاهــش مخاطــرات شــغلي ،کاهــش مــوارد 
خطاهــاي درمانــي، بهبــود جــو ســازماني و افزایــش رضایتمنــدي 

پرســتاران و حتــي بیمــاران مــي شــود ]10, 9[.
در ایــران نیــز بــا توجــه بــه ســابقه طوالنــي شــروع واجــراي برنامه 
هــاي آمــوزش مــداوم پرســتاران در بیمارســتان هــا، چنیــن انتظــار 
مــي رود کــه کیفیــت خدمــات پرســتاري هــر ســاله بهبــود یافتــه 
ــابقه  ــم س ــي رغ ــا عل ــد، ام ــرده باش ــي ک ــودي را ط ــیر صع و س
ــاس  ــر اس ــا، ب ــه ه ــن برنام ــري ای ــه کارگی ــرا و ب ــي اج طوالن
تحقیقــات متعــدد در ایــن زمینــه مــا شــاهد تأثیــرات مثبــت ایــن                                   
ــتاران و در  ــه اي پرس ــدگاه حرف ــرد و دی ــر عملک ــا ب ــوزش ه آم
ــم  ــوده ای ــتاري نب ــاي پرس ــت ه ــت مراقب ــاي کیفی ــت، ارتق نهای
]11, 2[. بــا توجـــه بـــه اینکــه یکــي از راه هــاي بـــسیار مهــم و 
خــوب ارتقــاي کیفیــت آمــوزش مــداوم بررســي نظـــرات آمــوزش 
گیرنــدگان اســت طراحــي و اجــراي برنامــه هــاي آمــوزش مــداوم 
جامعــه پزشــکي مطابــق بــا نظــرات و دیدگاهــاي آنـــان مــي تواند 
در تـــضمین کیفیـت آمـوزش مـداوم مـــؤثر باشـد. زیرا یك برنامه 
ــدارك  ــواهد و م ــا ش ــه ب ــت ک ــمند اس ــی ارزش ــی زمان آموزش
ــار و  ــر رفت ــر تغیی ــوزش را ب ــرات آم ــان اث ــل اطمین ــتند و قاب مس
ــوزش  ــرا آم ــد. زی ــی ده ــران نشــان م ــت فراگی ــرد و رضای عملک
ــود ]2[.  ــیابی ش ــه ارزش ــر آنک ــت مگ ــودمند نیس ــی س ــه تنهای ب
بنابرایــن اثربخشــی زمانــی بــه دســت مي آیــد کــه تغییــر عملکــرد 
فراگیــران در محیــط کار و انتقــال آموختــه هــای آنهــا بــه محیــط 
ــن  ــدد در ای ــات متع ــج مطالع ــا نتای ــرد ]12[. ام ــی انجــام گی واقع
زمینــه، کیفیــت مراقبــت هــاي پرســتاري در بخش هاي مختلـــف 
بیمارســـتاني را در ســطحي نامطلــوب نشــان مــي دهــد ]14,13[.  
لذا این پژوهش با هدف تعییــن اثربخشــی برنامه  آمــوزش مــداوم 

ــران طــی یــك مطالعــه مــروری انجــام شــد. پرســتاری در ای

روش  کار
ایــن مطالعــه بــه صــورت مــرور روایتي انجــام گرفــت. مراحــل کار 
شــامل جســتجوي نظــام منــد، غربــال مقــاالت، ارزیابــی کیفیــت، 
ــورد  ــات م ــات می باشــد. اطاع ــز اطاع ــا و آنالی اســتخراج داده ه
ــاي  ــد واژه ه ــتجوي کلی ــتفاده از جس ــا اس ــه اول ب ــاز، در مرحل نی
ــوزی  ــوزی، نوآم ــت، بازآم ــوزش ضمن خدم ــداوم، آم ــوزش م آم
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 SID، Irandoc، Iranmedex، اطاعاتــي  پایگاه هــاي  در 
 continuing واژه هــای  کلیــد  و   Medlib و   Magiran

 Education، In service Education، retraining، nurse،

 google اطاعاتــي  پایگاه هــاي  در   Effectiveness و   ،Iran

Scholare، Pubmed، CINAHL و Science Direct جمــع آوری 

ــه بررســي  ــه صــورت جداگان ــدا ب ــا ابت ــد واژه ه ــن کلی ــد. ای گردی
ــات  ــتجوي )and, or( و ترکیب ــاي جس ــپس از عملگره ــدند، س ش
احتمالــي کلیــد واژه هــا بــه منظــور جامــع بــودن جســتجو اســتفاده 
شــد.جهت جســتجوي دســتی نیــز از مجــات موجــود در کتابخانــه 
اســتفاده گردیــد. بعــد از حــذف مقاالتــي کــه ارتبــاط ضعیفــي بــا 
ــر  ــار دیگ ــي، ب ــاالت اصل ــتند و انتخــاب مق ــه داش ــداف مطالع اه
بــراي باالبــردن اطمینــان از شناســایي و بررســي مقــاالت موجــود، 
ــاب  ــاالت انتخ ــع )references of references( مق ــت مناب لیس
شــده نیــز جســتجو گردیــد. بــه منظــور افزایــش اســتحکام روش 
شناســی پژوهــش و بررســی کیفیــت مقالــه هــاي گــردآوري شــده 
و جلوگیــری از ســوگیری هــای احتمالــی، دو نفــر از پژوهشــگران 
کــه ســابقه انجــام مقــاالت به ســـبك مـــرور  روایتی داشــتند بـــه 
ــده، مقدمــه، روش کار،  ــوان، چکی ــا از نظــر عن ــه هـ بازبینــی مقال
نتایــج، بحــث و منابــع حمایتــی پرداختنــد. از این مطالعــات ورودی، 
اطاعاتــی راجــع بــه پژوهشــگران، ســال انتشــار، هــدف پژوهــش 

ــد. و نتیجــه اثربخشــی آمــوزش آنهــا اســتخراج گردی
ــده در  ــر ش ــاالت منتش ــامل: 1- مق ــاالت ش ــاي ورود مق معیاره
مجــات معتبــر علمی-پژوهشــی  2- انجــام پژوهــش در کشــور 
ــار  ــه 4- انتش ــدف مطالع ــا ه ــط ب ــاي مرتب ــران  3- پژوهش ه ای
ــودن  ــن ب ــام مت ــی 5- تم ــا انگلیس ــی ی ــان فارس ــه زب ــه ب مقال
ــدم  ــامل: 1- ع ــه ش ــروج از مطالع ــاي خ ــود. معیاره ــاالت ب مق
دسترســی بــه متــن کامــل مقالــه 2- نامــه بــه ســردبیر یــا مقاالت 
چــاپ شــده در مجــات غیــر معتبــر 3- انجــام پژوهــش بــر روي 
پزشــکان و ســایر کارکنــان بهداشــت و درمــان 4- مقــاالت ارائــه 

ــود. شــده در همایــش هــا و کنفرانــس هــا ب
 PICO )P= Population or مقــاالت براســاس ســوال پژوهشــی

  ),problem, I= Intervention, C=Comparison O=Outcome

کــه توســط پژوهشــگران طراحــی شــده بــود در پایگاههــای ذکــر 
 continuing Education، In service شــده بــا کلمــات کلیــدی
Education، retraining، و Effectiveness مــورد جســتجو قــرار 

ــداوم  ــوزش م ــران آم ــدف= فرگی ــروه ه ــت  و گ ــت.  جمعی گرف
ــداوم )حیطــه  ــوزش م ــه آم ــد= اثربخشــی برنام ــتاران(، پیام )پرس

دانــش، مهــارت و عملکــرد، نیــاز ســنجی، رضایتمنــدی و اجــرا(
ــن و  ــام عناوی ــتي از تم ــدا لیس ــاالت ابت ــت مق ــي کیفی در ارزیاب
چکیــده ي مقــاالت موجــود در پایگاه هــاي اطاعاتــي یــاد شــده 
توســط پژوهشــگران تهیــه شــد. بعــد از اتمــام جســتجو، بــدون در 
نظــر گرفتــن مقــاالت تکــراري، در مجمــوع 62 مقالــه مرتبــط بــا 
هــدف کــه در ایــران در محــدوده زمانــی 1384 تــا 1400 کار شــده 
ــداد 26  ــاالت تع ــن مق ــي عناوی ــس از بررس ــد. پ ــدا ش ــد، پی بودن
مقالــه تکــراري حــذف شــد و چکیــده 36 مقالــه بررســي شــد. کــه 
11 مقالــه غیــر مرتبــط تشــخیص داده شــد. در نهایــت 25 مقالــه 
ــرار گرفــت.  ــورد بررســي ق ــف م ــده از جنبه هــاي مختل ــي مان باق
ــا  ــه ب ــات توســط هــر دو پژوهشــگر بطــور جداگان ــت مطالع کیفی
ــد.  ــي ش ــتروب )STROBE( ارزیاب ــت اس ــك  لیس ــتفاده از چ اس
ایــن چــك  لیســت جنبه هــاي متنــوع متدولــوژي تحقیــق شــامل 
روش هــاي نمونه گیــري، اندازه گیــري متغیرهــا، تحلیــل آمــاري و 
اهــداف مطالعــه را مــورد ارزیابــي قــرار مي دهــد. ایــن چك لیســت 
داراي 22 قســمت اســت کــه  بــه  هــر قســمت یــك امتیــاز و بــه  
ــد  ــر بودن ــا مهمت ــر م ــه  از نظ ــر ک ــاي دیگ ــي از قســمت ه برخ
امتیــاز بیشــتر داده شــده بــود. رونــد انتخــاب مقــاالت در تصویــر  

1 آمــده اســت.
مقاالتــي کــه مــوارد ذکــر شــده را رعایــت کــرده و گــزارش کــرده 
بودنــد و کیفیــت آنهــا بــا اســتفاده از چــك لیســت اســتروب مــورد 
ــر  ــه دیگ ــب 11 مقال ــن ترتی ــه ای ــدند. ب ــاب ش ــود، انتخ ــد ب تأیی
حــذف و در نهایــت تعــداد 14 مقالــه انتخــاب شــد. بعــد از مطالعــه 
دقیــق و اســتخراج اطاعــات مــورد نیــاز، نتایــج اســتخراج شــده 
ابتــدا در جــدول اســتخراج داده خاصــه و ســپس تحلیــل شــدند.
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تصویر 1. روند جستجوی مقاالت

یافته ها
ــود. تعــداد 14  کل افــراد شــرکت کننــده در مطالعــه 1014 نفــر ب
ــود   ــه در طــی ســال های 1400-1384 انجــام شــده ب ــه ک مطالع
ــه  ــن مطالع ــج ای ــه از نتای ــه ک ــت. آنچ ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب م
ــداوم در  ــوزش م ــه آم ــی برنام ــی اثربخش ــه کل ــروری در زمین م
ــر  ــه شــرح زی ــد در 4 محــور اساســی ب پرســتاری اســتخراج گردی

اســت.
دانش و مهارت و عملکرد

نتایــج مطالعــات زرپــور و همــکاران )1392(، ناصریــان و همــکاران 
افزایــش  )1393( و محمــدی و همــکاران )1382( در زمینــه 
ــاي  ــراي دوره ه ــه اج ــان داد ک ــارت نش ــرش و مه ــش، نگ دان
ــات نظــري  ــش اطاع ــث افزای ــي باع ــد از طرف آموزشــي مي توان
ــارت و  ــا مه ــود و ارتق ــث بهب ــر باع ــرف دیگ ــي و از ط و تخصص
ــتاران  ــه پرس ــت ک ــن معناس ــن بدی ــود. ای ــتاران  ش ــرد پرس عملک
ــرد  ــد و کارب ــرکت کنن ــي ش ــاي آموزش ــد در برنامه ه ــل دارن تمای

و یادگیــري بیشــتري داشــته باشــد ]15-17[. در مطالعــه ســجادنیا 
و همــکاران 31/7 درصــد از شــرکت کننــدگان معتقــد بودنــد کــه 
شــرکت در ایــن دوره هــا فقــط در میــزان دانــش و آگاهــي آنهــا 
تاثیــر داشــته اســت و حــدود 4 درصد از آنهــا افزایــش در مهارتهاي 
عملکــردي خــود در نتیجــه شــرکت در دوره هــاي آموزشــي قلمــداد 
ــار ســطح  ــه رفت ــد ]18[. در مطالعــه حجتــي ارزیابــی مرحل کرده ان
ســوم پاتریــك 81 درصــد تغییــرات رفتــاري نشــان داد کــه بیــان 
کننــده تاثیــر آمــوزش ضمــن خدمــت بــر افزایــش دانــش شــغلی 
نیــروی انســانی و انتقــال آموختــه هــا بــه محیــط کار مــي باشــد 
]2[. شــرکت در دوره هــاي آموزشــي بــراي رفــع مشــکات شــغلي 
ــر مي باشــد  ــه در بخــش موث ــف محول و ســهولت در انجــام وظای
و در بالیــن بیمــار خیلــي مفیــد خواهــد بــود  و در نهایــت باعــث 
ــرزان و  ــه ف ــود ]19[. در مطالع ــتاري مي ش ــت پرس ــاي کیفی ارتق
ــن  ــب؛ پایی ــوای نامناس ــامل محت ــی ش ــه اصل ــکاران 4 طبق هم
ــه روشــهای  ــودن ســطح تعامــل در کاس هــا؛ کــم توجهــی ب ب
ــاتید،  ــدك اس ــه ای ان ــارت حرف ــر؛ مه ــری مؤث ــی – یادگی یادده
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از مــوارد مهمــی بــود کــه بــر اثربخشــی برنامــه آمــوزش مــداوم 
ــر گذاشــته اســت ]12[. تاثی

نیاز سنجی و اولویت آموزشی

و  نیازسنجي  به  مربوط  عوامل  زمینه  در  انجام شده  مطالعات  نتایج 
ــاي  ــش از دوره ه ــد نیازســنجي پی اولویت آموزشــی نشــان می ده
ــاي  ــراي برنامه ه ــش و اج ــر بخ ــژه ه ــي وی ــي تخصص آموزش
ــل  ــك عام ــوان ی ــه عن ــا، ب ــن نیازه ــا ای ــب ب ــي متناس آموزش
ــد و  ــي مي باش ــاي آموزش ــي دوره ه ــش اثربخش ــي در افزای اساس
ــرآورد نیازهــاي آموزشــي  نیازســنجي ضعیــف آموزشــي و عــدم ب
ــده  ــي ش ــاي آموزش ــي دوره ه ــش اثربخش ــث کاه ــتاري باع پرس
ــد  ــي )1392( 40 درص ــه ای ــه قلع ــت ]21, 20, 14[. در مطالع اس
شــرکت کننــدگان تناســب دوره هــاي آموزشــي بــا نیــاز آموزشــي 
متوســط ارزیابــي کردنــد ]22[، در حالــي کــه در مطالعــه محمدي و 
دادخــواه )1382( 60 درصــد پرســتاران معتقــد بودنــد کــه محتــواي 
برنامــه هــاي آموزشــي منطبــق بــر نیازهــاي شــغلي آنــان اســت 
]17[. در مطالعــه کاووســی، 67 درصــد پرســتاران معتقــد بودنــد که 
مســئوالن آمــوزش و پــرورش نیازهــای آموزشــی آنهــا را قبــل از 
برنامــه هــای آموزشــی ارزیابــی نمــی کننــد ]21[. نتایــج مطالعــه 
فرمانــی و همــکاران )1393( حاکــی از آن اســت کــه نیازســنجی 
در برنامــه ریــزی  آمــوزش مــداوم نیــاز بــه بازنگــری دارد. ، پاســخ 
ــاز هــای آموزشــی  ــا نی ــوای آموزشــی متناســب ب ــدگان محت دهن
ــد ]14[. در مطالعــه  را پرســتاران را در حــد متوســط ارزیابــی کردن
ــودن  ــب ب ــه متناس ــکاران )1391( حیط ــینی و هم ــد حس محم
ــد ]11[. ــرآورد گردی ــر 63% ب ــا نیازهــاي شــغلی حداکث ــب ب مطال

رضایت شغلي و رضایتمندي بیماران

نتایــج مطالعــات در زمینــه رضایــت شــغلي و رضایتمنــدي بیمــاران 
ــاي آموزشــي در احســاس  ــواي دوره ه ــر محت ــه تاثی نشــان داد ک
رضایــت شــغل کارکنــان تنهــا 40 درصــد متوســط ارزیابــي شــد. 
ــژه  ــي و وی ــا تخصص ــه کام ــي ک ــاي آموزش ــرکت در دوره ه ش
هــر بخــش هســتند، موجــب افزایــش عاقــه و انگیــزه در انجــام 
بهتــر وظایــف شــغلي مي گــردد ]22[. در مطالعــه حجتــي و 
ــدي  ــي مــدل پاتریــك رضایتمن همــکاران در چهــار ســطح ارزیاب
ــده  ــت آم ــه دس ــد ب ــتاري 85/7 درص ــات پرس ــاران از خدم بیم
ــیار  ــاخص بس ــتاری ش ــات پرس ــاران از خدم ــت بیم ــت. رضای اس
مهمــی جهــت ارزیابــی کیفیــت و نحــوه ارایــه خدمات توســط کادر 

پرســتاری مــي باشــد. ایــن مســئله نشــانگر کیفیــت مراقبتهــای 
پرســتاری مــي باشــد ]2[. در مطالعــه محمــد حســینی و همــکاران 
ــواي                         ــا از محت ــن دوره ه ــده در ای ــرکت کنن ــتاران ش )1391( پرس
در                                     شــرکت  انگیــزه  و  رضایتمنــدي  مدیریــت،  هــا،  برنامــه 
برنامــه هــا ارزیابــی نســبتاً متوســطی داشــتند ]11[. همینطــور در 
مطالعــه فرمانــی و همــکاران )1390( کاســتی های برنامه ریــزی و 
ــدی برنامه هــای آموزشــی  ــج رضایت من ــژه نیازســنجی و نتای به وی
در برنامه هــای آمــوزش مــداوم در حــد متوســط گــزارش شــد ]14[. 
در مطالعــه قلعــه ای و همــکاران )1392( یافتــه هــای ایــن مطالعــه 
نشــان مــی دهــد عــدم نیازســنجی صحیــح باعــث همپوشــانی کم 
برنامــه هــای آموزشــی بــا نیازهــای آموزشــی پرســتاران گردیــده و 
اثربخشــی را پاییــن آورده اســت. در صــورت تطابــق برنامــه هــا بــا 

نیازهــای آمــوزش اثــر بخشــی باالتــر بــوده اســت ]22[.
اجرای برنامه های آموزشی

در زمینــه اجــرا  در یــك مطالعــه 7/ 55 درصــد مشــارکت کنندگان  
مهمتریــن مانــع جهــت شــرکت در ایــن برنامــه هــا را طــول مدت 
زمان اختصــاص داده شــده بــه اجراي برنامه آموزشــي می دانســتند. 
بیــش از نیمــي از شــرکت کننــدگان )65/5 درصــد( نیــاز بــه برنامه 
آمــوزش مــداوم را در حــد متوســط ارزیابــی و 48 درصــد پرســتاران 
ــایر  ــر از س ــکل کارگاه را موثرت ــه ش ــا ب ــن برنامه ه ــزاری ای برگ
روش هــا ذکــر کــرده بودنــد ]16[. در مطالعــه حــکاك و همــکاران 
)1395( ســه درونمایــه »کاهــش انگیــزه بــرای حضــور در برنامــه 
هــا، اثربخشــی پاییــن برنامــه هــای اجــرا شــده و اثربخــش نبــودن 
ارزشــیابی برنامــه هــا اســتخراج شــد ]13[.  در مطالعــه محمــدی و 
همــکاران نتایــج نشــان داد 35 درصــد از شــرکت کنندگان اعــام 
داشــتند کــه مشــارکت آنهــا در بحث هــای عمومــی خــوب نبــوده 
اســت. 25 درصــد افــراد جنبــه کاربــردی مطالــب ســخنرانی را کــم 
ــط  ــوزی را متوس ــب در بازآم ــه مطال ــت ارائ و 56/6 درصــد وضعی
دانســتند. 45/2 درصــد  از نمونــه هــا جنبــه کاربــرد ســخنرانی هــا 
را متوســط ارزیابــی  کردنــد ]17[. در مطالعــه ناصریــان و همــکاران 
ــب  ــاب نامناس ــا  )77%(، انتخ ــه ه ــودن برنام ــی ب )1393( طوالن
ــاال )%62(  ــار کاری ب ــاال و ب ــار کاری ب ــه )77%(، فش ــان برنام زم
موانــع اصلــی در مشــارکت پرســتاران اعــام شــده بــود ]16[. در 
مطالعــه واعظــی، حجــم کار زیــاد و کمبــود وقــت از موانــع اصلــی 
ــر اهمیــت توســعه در اجــرای  برنامــه  ــود ]9[. اکثــر مطالعــات ب ب
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ــد و پیشــنهاد  ــد کــرده ان آمــوزش مــداوم در بیمارســتان هــا تاکی
مــی کننــد کــه بــرای آمــوزش پرســنل، آمــوزش دســتورالعمل هــا 
و اســتانداردها کافــی نیســت، امــا فعالیــت هایــی کــه مشــارکت، 

ــر  بحــث و گفتگــو و کار عملــی را تشــویق مــی کنــد بســیار موث
اســت ]23[.

 جدول 1. مشخصات مقاالت وارد شده در مطالعه حاضر

روش نمونه گیری و هدف مطالعهنوع مطالعه نویسند )سال(منبع         
نتایج )کمی و کیفی(حجم نمونه

]12[
فرزان و 
همکاران 
)1399(

آسیب شناسی برنامه های  مطالعة کیفی
24 نفر-هدفمندآموزش مداوم پرستاران 

براساس یافته های این مطالعه  4طبقه اصلی شامل 
محتوای نامناسب؛ پایین بودن سطح تعامل در کاس ها؛ 
کم توجهی به روشهای یاددهی – یادگیری مؤثر؛ مهارت 

حرفه ای اندك اساتید، بدست آمد

]13[
حکاك و 
همکاران 
)1395(

کیفی
مشکات برنامه های 
آموزش مداوم راه های 
برطرف شدن آن از دید 

اعضای هیأت علمی
15 نفر - هدفمند

سه درونمایه »کاهش انگیزه برای حضور در برنامه ها، 
اثربخشی پایین برنامه های اجرا شده و اثربخش نبودن 

ارزشیابی برنامه ها استخراج شد

]16[
ناصریان و 

همکاران   
)1393(

توصیفی
بررسي دیدگاه پرستاران 
شاغل در بیمارستانهاي 

آموزشي بندر عباس نسبت 
به برنامه هاي آموزش مداوم

390-سرشماری

44%پرستاران بیان داشته بودند که بیشترین انگیزه آنان 
براي شرکت در برنامه هاي آموزش مداوم ، افزایش 
دانش است و55/7%آنان مهمترین مانع جهت شرکت 

در این برنامه ها را طول مدت زمان اختصاص داده شده 
به اجراي برنامه آموزشي مي دانستند. بیش از نیمي از 

شرکت کنندگان(65/5%( نیاز به برنامه ي آموزش مداوم 
را در حد متوسط ارزیابي نمودند

]16[
حجتی و 
همکاران 
)1392(

توصیفی-
مقطعی

هدف ارزیابی اثربخشي دوره 
آموزش ضمن خدمت با 
موضوع آموزش به بیمار

50-سر شماری
شاخص کلی اثربخشی85/14  درصد است که در مقایسه 

با شاخص اعتبار بخشی بیمارستان )85درصد( دوره 
دهنده وضعیت مطلوب و اثربخش بودن دوره آموزشی 

است

]15[
زرپور و همکاران

توصیفی-)1392(
مقطعی

بررسی اثربخشي 
آموزش هاي ضمن خدمت 
پرستاران بیمارستان امام 

رضا)ع( ارومیه
نتایج نشان داد برنامه های آموزش مداوم موجب افزایش 129- سرشماری

مهارت، دانش، رضایتمندی و تعاون و همکاری می شود

]22[
قلعه ای
توصیفی)کمی )1392(

و کیفی(

ارزیابی میزان اثربخشی 
دوره های آموزشی ضمن 
خدمت پرستاران در مراکز 
درمانی وابسته به سازمان 

تأمین اجتماعی

100 نفر-تصادفی ساده

یافته های این مطالعه نشان می دهد عدم نیازسنجی 
صحیح باعث همپوشانی کم برنامه های آموزشی با 

نیازهای آموزشی پرستاران گردیده و اثربخشی را پایین 
آورده است. در صورت تطابق برنامه ها با نیازهای 

آموزش اثر بخشی باالتر بوده است

]21[
کاوسی و 
همکاران 
)1392(

توصیفی-
تحلیلی

بررسي برنامه هاي 
بازآموزي در بیمارستان 

هاي آموزشي- درماني شهر 
گرگان از دیدگاه پرستاران

270نفر- طبقه ای 
تصادفی

مهمترین عوامل تأثیرگذار در برنامه هاي بـازآموزي از 
دیـدگاه پرسـتاران شـامل نیازسـنجي قبـل از برگـزاري 

عنوان شد

]11[
محمد حسینی 
و همکاران 

)1391(
توصیفی 
-مقطعی

دیدگاه پرستاران شاغل در 
بیمارستانهاي آموزشی – 
درمانی استان کهگیلویه 
و بویراحمد در خصوص 

آموزش مداوم

184-دردسترس

نتایج نشان داد در حیطه منطبق بودن محتواي برنامه 
با تازه هاي علمی حداکثر ،%63در حیطه متناسب بودن 

مطالب با نیازهاي شغلی حداکثر %63و در حیطه مدیریت 
برنامه حداکثر %52از شرکت کنندگان در حد زیاد راضی 
بودند. به طور کلی پرستاران شرکت کننده در این دوره 
ها از محتواي برنامه ها، مدیریت، رضایتمندي و انگیزه 

شرکت در برنامه ها ارزیابی نسبتًا متوسطی داشتند

]9[
واعظی و 
همکاران 
)1391(

کیفی
تبیین تجارب پرستاران 
از بستر آموزش مداوم 

پرستاري: یك مطالعه کیفي
گرایش ناکافي به آموزش الزامي |، حمایت ناکافي و 23- هدفمند

نظارت آموزشي انفعالي از مهمتریت تجارب بود 

]19[

حشمتی نبوی 
وهمکاران 

توصیفي- )1390(
مقطعي

میزان انطباق اجراي 
برنامه هاي آموزش مداوم با 
اصول یادگیري بزرگساالن 

و اثربخشي این برنامه ها
150-تصادفی سهمیه ای

میانگین امتیاز اثربخشي 6/2±28/66 از 55 امتیاز بود.

 

https://ijme.mui.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA%DB%8C+%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C
https://ijme.mui.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA%DB%8C+%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C
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]14[
فرمانی و 
همکاران 
)1390(

توصیفی 
مقطعی

دیدگاه پرستاران بیمارستان 
هاي تأمین اجتماعي   

شهریار و کرج در رابطه با  
آموزش مداوم پرستاری

290- آسان و دردسترس
کاستی های برنامه ریزی و به ویژه نیازسنجی و نتایج 

رضایت مندی برنامه های آموزشی در برنامه های آموزش 
مداوم در حد متوسط گزارش شد.

]24[
چرکزی و 
همکاران 
)1388(

توصیفی-
تحلیلی

دیدگاه پیراپزشکان شاغل 
در استان گلستان نسبت به 

 برنامه هاي بازآموزي
274نفر-تصادفی 

سیستمیك
بیست و شش دو دهم درصد دیدگاه خیلي ضعیف، 

41/8درصد دیدگاه ضعیف، 25/5درصد دیدگاه متوسط و 
6/5درصد دیدگاه مطلوب نسبت به دوره داشتند.

]25[
عبادی و 
همکاران 
)1386(

کیفی
آسیب شناسي برنامه هاي 
آموزش مداوم در جامعه 

پزشکي ایران
همه مشارکت کنندگان برنامه آموزشی را در سطح هدفمند

متوسط ارزیابی کردند

]17[

محمدی 

توصـیفي)1384(

تعیین وضعیت آموزش مداوم 
از دیدگاه پرسنل پرستاري 
شاغل در بیمارستان هاي 
وابسته به دانشگاه علوم 

پزشکي استان اردبیل

پرستاران نحوه برگزاري برنامه هاي آموزش ضمن  386- تصادفی طبقه اي
خدمت را در حد متوسـط ارزیـابي کردنـد

بحث
تجزیــه و تحلیــل یافتــه هــاي مربــوط بـــه ســؤال اصلــي پژوهش 
نشــان مــي دهــد، افزایش دانــش، مهــارت و عملکــرد، نیازسنجي و 
اولویت آموزشــی، رضایــت شــغلي و رضایتمنــدي بیمــاران و اجرای 
ــداوم  ــوزش م ــه آم ــی برنام ــر اثریخش ــداوم ب ــوزش م ــه آم برنام

پرســتاری تأثیرگــذار اســت.   
پرســتاران انگیزه خود را براي شرکت در برنامهها باال بردن سطح 
دانش و یادگیري دانستهاند به گونهاي که 40/5 درصد پرستاران مورد 
مطالعه برگزاري دورهها را براي پیشرفت و ترقي، ضروري دانسته و 
ــرگزاري این دورهها، میزان  ــتاران اذعان داشتند که ب 40 درصد پرس
دانش را افزایش مي دهد. در مطالعه Nalle و همکاران نیز )2010(، 
83 درصــد پرستاران شرکت در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت 
و  ابراهیمي   .]26[ دانستهانــد  مهارت  و  دانش  افزایش  بر  دلیلي  را 
برنامه هاي  نیز مهمترین عوامل فردي جهت شرکت در  همکاران 
احساس  و  شخصي  پیشرفت  و  رشد  به  فرد  تمایل  خدمت،  ضمن 
ضرورت از طرف فرد بوده است ]27[. این نتایج نشان ميدهد، از دید 
پرستاران بیشترین عاملي که انگیزه آنها را براي شرکت در برنامههاي 
آموزش ضمن خدمت افزایش ميدهد، یادگیــری و کاربــرد آن در 

ــد ]28[.  ــل می باش عم
نتایــج مطالعــات اخیــر نشــان داد کــه توجــه بــه آمــوزش مــداوم 
مبتنــی بــر ارتقــای عملکــرد ،بهبــود عملکــرد پزشــکان و بهبــود 
پیــش آگهــی هــای بیمــار را بــه دنبــال دارد. مطالعــات مختلفــی به 
ــن شــرکت در برنامه هــای آمــوزش  ــی دار بی ــاط معن بررســی ارتب
ــا  ــای عملکــردی آنه ــداوم پزشــکی توســط پزشــکان و پیامده م

پرداختــه اســت ]29[. امــروزه همــواره ایــن خطــر احســاس میشــود 
ــداوم را  ــوزش م ــم ســامت آم ــه ای در تی ــن حرف کــه متخصصی
صرفــاً روشــی بــه منظــور جمــع آوری امتیــاز بداننــد تــا راهــکاری 
بــرای بهبــود عملکــرد حرفــه ای خویــش. ایــن مســئله خصوصــًا 
ــت. در  ــری اس ــت واف ــی دارای اهمی ــداوم تخصص ــوزش م در آم
ــدا  ــت ابت ــر اس ــه بهت ــت ک ــده اس ــنهاد ش ــراً پیش ــی اخی مطالعات
ــورد  ــه م ــن در ســطح پای ــدی عملکــرد متخصصی پیامدهــای کلی
انــدازه گیــری قــرار گیــرد و واحدهایــی ماننــد واحــد بهبــود کیفیت 
بالینــی درپایــان یــك دوره مشــخص و بــه طــور مســتمر بــه اندازه 
گیــری میــزان پیشــرفت آنهــا بپردازنــد. بدیــن ترتیــب در انتهــای 
ــای  ــه ه ــت برنام ــزان موفقی ــی می ــخص ارزیاب ــك دوره مش ی
آمــوزش مــداوم و میــزان یادگیــری افــراد میســر خواهــد بــود ]14[.
ــل  ــه ای را دلی ــش حرف ــت آوردن دان ــتاران بدس ــد پرس 93 درص
ــود  ــز بهب شــرکت در برنامه هــای آمــوزش مــداوم و 82 درصــد نی
مراقبــت از بیمــاران را دلیــل عمــده شــرکت خــود در برنامه هــای 
ــاز  ــاس نی ــد احس ــا 27 درص ــته اند و تنه ــداوم دانس ــوزش م آم
ــر  ــا ذک ــن برنامه ه ــرای شــرکت در ای ــی ب ــوق را دلیل توســط ماف
کرده انــد ]30[. براســاس مطالعــه Nalle و همــکاران )2010( 
ــارکت در  ــل مش ــن دالی ــه ای از مهمتری ــردی و حرف ــق ف عای
برنامــه هــای آمــوزش مــداوم بــوده اســت ]26[. ایــن امــر داللــت 
ــی  ــه شــرکت در برنامه های ــل ب ــن دارد کــه پرســتاران تمای ــر ای ب
ــاء بخشــد و در کســب  ــه ای ارتق ــر حرف ــا را از نظ ــه آنه ــد ک دارن
ــد باشــد،  ــده ی آنهــا مفی ــی و آین ــه فعل ــی کــه در حرف مهارت های

ــد. کمــك نمای
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 بررســي دیــدگاه پرســتاران در حیطــه نیــاز بــه آموزش مداوم نشــان 
داد کــه نزدیــك بــه نیمــي از شــرکت کننــدگان، تطابــق محتــواي 
ایــن برنامــه هــا بــا نیازهــاي آموزشــي خــود را در حــد متوســط می 
دانســتند. نتایــج مطالعه محمــدي و همــکاران نیز نشــان داد 59/18 
درصــد شــرکت کنندگان بیــان کــرده بودنــد کــه نیازهــاي آموزشــي 
آنــان بــا موضوع کنفرانــس برنامــه هــاي آموزش مرتبــط می باشــد 
]17[. مطالعــه دیگــر نشــان داد کــه 80 درصــد پرســتاران در طــول 
ــد  ــي را می آموزن ــدمت اطاعات ــن خ ــي ضم ــهاي آموزش کاس
ــدارد  ــد، ن ــه در آن کار می کنن ــي ک ــش های ــا بخ ــبي ب ــه تناس ک
]17[. در مطالعــه ابراهیمــی و همــکاران )1391(، تنهــا 60 درصــد 
ــود و 50  ــاز خ ــا نی ــوای آموزشــی را متناســب ب ــتاران محت از پرس
درصــد محتــوای آموزشــی را غیرکاربــردی تلقــی کــرده انــد ]27[.  
ــر  ــه ای اســت کــه در اکث نیازســنجی غیرعلمــی و نامناســب یافت
مطالعــات از جملــه مطالعــه عبــادی و همــکاران )1386( کــه بــه 
صــورت مــروری سیســتماتیك انجــام شــده اســت بــه دســت آمده 
اســت همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه طراحــي و اجــراي برنامــه 
ــت  ــود کیفی ــبب بهب ــتاران، س ــي پرس ــاي آموزش ــاس نیازه براس
مراقبتهــاي پرســتاري مــي شــود. از طرفــي برنامــه هــاي آموزشــي 
در صورتــي مــي توانــد بخشــي از طــرح بهســازي پیشــرفت نیروي 
ــر  ــي ب ــي و مبتن ــح و اصول ــکل صحی ــه ش ــه ب ــد ک ــاني باش انس
نیازهــاي کارکنــان باشــد ]25[. اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه بــه 
ــه  ــا برنام ــتاران ب ــاي آموزشــي پرس ــردن نیازه ــور همســو ک منظ
هــاي واحــد برنامــه ریــزي آموزش مداوم و همچنیــن پیشــگیري 
ــر آموزش مداوم،  ــزان دفت ــه ری ــت برنام ــع، الزم اس ــاف مناب از ات
ــه  ــه برنام ــتي کلی ــد و بایس ــام دهن ــري انج ــق ت ــنجی دقی نیازس
هــاي آموزشــي متناســب بــا نیــاز فراگیــران صــورت گیــرد و قبــل 
از اجــراي برنــامه آموزشــي بــا انجــام پیــش آزمون میــزان و ســطح 
ــا بتــوان  اطاعــات شــرکت کنندگان مورد ســنجش قــرار گیــرد ت
نتایــج بهتــري بدســت آورد. شاید علت انگیزه پائین شرکت کنندگان 
در این برنامهها این است که تنها حضور افراد سنجیده ميشود. اندازه 
ارزشیابي مجــدد می توانــد  هاي  آزمون  قالب  یادگیري در  گیري 

تأثیرگــذار باشــد. 
در مطالعه حاضــر میزان رضایت از روشهاي فعال تدریس توسط 
ــی بیشتر  اکثر نمونه ها نامناسب ارزیابي شد. با توجه به تأثیر و کارآی
روش هــای فعــال، بهتر است از آنها در آموزش استفاده شود و از 

بازخورد  نداشتن  به دلیل  هاي سنتي آموزش نظیر سخنراني  روش 
مناسب و مشارکت کمتر فراگیران و تأکید بیشتر بر استفاده از حس 
شنوایي در یادگیري پرهیز شود زیرا حس شنوایي فقط 13 درصد در 
یادگیري نقش دارد ]24[. در ایــن خصوص نتایج مطالعــات نشان 
عملکرد  ارتقاي  به  توانند  تعاملي مي  آموزشي  هاي  کارگاه  که  داد 
حرفهاي منجر شوند؛ در حالي که روش سخنراني به تنهایي با احتمال 
کمتری موجب ارتقاي عملکــرد حرفهاي پرستاران مــی گــردد ]33-
31[ که با مطالعه فعلي همخواني نسبي دارد. نتایج مطالعات مختلف 
نشان دادهکه استفاده  از روش سخنراني به تنهایي اثري بر عملکرد 
ــکاران،  ــادی و هم ــه عب ــته اســت. در مطالع و ارتقا مراقبتها نداش
یکــی از عمــده تریــن دالیــل نارضایتــی شــرکت کننــدگان در ایــن 
برنامــه هــا، همخوانــی پاییــن موضوعــات مطــرح شــده در برنامه- 
هــا بــا نیازهــای شــغلی مشــموالن بــود ]25[. در زمینــه ارزیابــی 
میــزان رضایتمنــدي از برنامــه هــاي آمــوزش مــداوم پرســتاري از 
دیــدگاه شــرکت کننــدگان  رضایتمنــدي از برنامــه هــا را در حــد 
ــدی  ــات متعــددی رضایتمن ــد ]11[. در مطالع متوســـط دانســته ان
ــرآورد  از اجــرای برنامــه هــای آمــوزش مــداوم در حــد متوســط ب
گردیــد ]34, 20[. در ایــن حیطــه بنظــر مــی رســد رضایتنــدی از 
برنامــه هــای آمــوزش مــداوم تحــت تأثیــر فاکتورهــای مختلفــی از 
قبیــل عوامــل فــردی، محیطــی و مدیریتــی قــرار دارد کــه بررســی 
ایــن مــوارد جــزء اهــداف مطالعــه حاضــر نیســت بنابرایــن بررســی 
عوامــل موثــر بــر رضایتمنــدی پرســنل از برنامــه هــای آمــوزش 

مــداوم طــی مطالعــات دیگــر انجــام گیــرد.
ــش  ــه نق ــود ک ــوردی ب ــر م ــدام دیگ ــوزش م ــه ام ــرای برنام اج
بســزایی در بهبــود اثربخشــی برنامــه هــای آموزشــی مــی توانــد 
داشــته باشــد. در زمینــه اجــرا مــوارد مهمــی از قبیــل روش اجــرا، 
زمــان اجــرا، متولــی اجــرا کننــده، نحــوه مشــارکت افــراد در برنامــه 
و بــه روز بــودن محتــوای از دیــد شــرکت کننــدگان در اثربخــش 
ــدی  ــه محم ــود ]24[. مطالع ــذار ب ــدام تاثیرگ ــوزش م ــه آم برنام
ــل در  ــارکت و تعام ــراز مش ــتاران اب ــد پرس ــکاران، 35 درص و هم
برنامــه هــای آموزشــی در ســطح پایینــی داشــتند ]14[. در مطالعــه 
ــتاران،  ــی پرس ــای ترجیح ــکاران )1390(، روش ه ــی و هم فرمان
آمــوزش کارگاهــی، آمــوزش گروهــی کوچــك و آمــوزش از راه دور 
و در نهایــت ســمینار بــه ترتیــب اهمیــت بــوده اســت، در حالــی که 
اکثــر روش هــای آموزشــی در برنامــه آمــوزش مــداوم روش هــای 
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ســمینار هســتند. بــی توجهــی بــه درخواســت هــا و اولویــت هــا در 
برنامــه ریــزی آموزشــی مــی توانــد اثربخشــی را بــه میــزان قابــل 
ــه  ــینی ک ــد حس ــه  محم ــد ]14[. در مطالع ــش ده ــی کاه توجه
موانــع اجــرای موفــق را بررســی کردنــد، محدودیــت زمانــی )75-
ــه )68-73 درصــد( و  ــان برنام 63 درصــد(، انتخــاب نادرســت زم
حجــم کار بــاال )74-88 درصــد(  بــه عنــوان موانع بهبــود اثربخش 
برنامــه آمــوزش مــداوم تلقــی گردیــد ]11[. در مطالعه کاوســی، 67 
درصــد پرســتاران بــه شــدت معتقــد بودنــد کــه آمــوزش دهنــده 
ــن  ــر ای ــد. 89 درصــد پرســتاران ب ــه درســتی انتخــاب نشــده ان ب
ــارکت در  ــی مش ــع اصل ــاال مان ــم کاری ب ــه حج ــد ک ــاور بودن ب
ــا  ــه چارکــزی تنه ــداوم اســت ]21[.  در مطالع ــوزش م ــه آم برنام
52 درصــد از شــرکت کننــدگان توانایــی هــای معلمــان را مطلــوب 
ارزیابــی کردنــد ]24[. یکــی از اشــکاالتی کــه مشــارکت کننــدگان 
در ســطح سیاســتگذاری و برنامــه ریــزی نامناســب بــر آن تأکیــد 
داشــتند، یکــی بــودن سیاســتگذار و اجــرا کننــده بــود. مســؤولیت 
آمــوزش مــداوم در بســیاری از کشــورها در ســطح ملــی بــه عهــده 
ــی وجــود  ــی از نظــر مســؤولیت اجرای ــا تفاوتهای ــت اســت، ام دول
ــن  ــرفته، انجم ــورهای پیش ــتر کش ــه در بیش ــوری ک ــه ط دارد؛ ب
هــای پزشــکی بیشــترین فعالیــت را در زمینــه اجرایــی دارنــد، امــا 
در کشــورهای در حــال توســعه، دانشــگاهها مســؤولیت اجرایــی را 

بــر عهــده مــی گیرنــد.

نتیجه گیری
نتایــج ایــن مطالعه نشــان داد کــه میزان اثربخشــي برنامــه آموزش 
مــداوم از دیــدگاه پرســتاران مطلــوب نیســت.  نتایــج حاکــی از آن 

بــود کــه بــرای اثربخشــی بهتــر، لــزوم ایجــاد تغییــرات در چهــار 
ــدی  ــنجی، رضایتمن ــاز س ــرد، نی ــارت و عملک ــش، مه ــوزه دان ح
ــداوم  ــوزش م ــه آم ــد برنام ــی رس ــر م ــه نظ ــروری ب ــرا ض و اج
ــاز ســنجی باشــد و از روش هــای تعاملــی  پرســتاری براســاس نی
جهــت بهــره وری اســتفاده شــود. همینطــور بــرای ایجــاد رضایــت 
منــدی در پرســنل پرســتاری، رعایت اصول آموزش بزرگساالن 
ارتقا کیفیت  در برنامه ریزي و اجراي این آموزش مي تواند ضمن 
این برنامه ها، امکان دستیابي به اهداف غایي آموزش ها را نیــز 
فراهم سازد. محقــق بــا محدودیتهایــی در ایــن مطالعــه روبــرو شــد 
کــه مــی تــوان بــه مقاالتــی اشــاره کــرد کــه متــن کامــل آنهــا 
قابــل بازیابــی نبــوده اســت. عــدم دسترســی بــه کتابخانــه هــا و 
پایــان نامــه هــای مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق در دانشــگاه هــای 
ــی اطاعــات آنهــا  ــودن امــکان بازیاب سراســر کشــور و میســر نب
از محدودیــت هــای ایــن پژوهــش مــی باشــد. بنابرایــن پیشــنهاد 
مــی شــود برنامــه هــای آمــوزش مــداوم براســاس نیازهــا، عایــق، 
مشــکات و نظــرات پرســنل طراحــی گــردد. ارزیابــي برنامــه هاي 
ــه ســمت  ــي کمــي تعــداد برنامــه هــا، ب آمــوزش مــداوم از ارزیاب

ارزیابــي کیفــي ســوق داده شــود.

سپاسگزاری
بدینوســیله از تمــام محققانــي کــه مقــاالت آنهــا در ایــن مطالعــه 

موردبررســي قــرار گرفــت، تشــکر و قدردانــي مــي گــردد.

تضاد منافع
این مطالعه هیچ تضاد منافعی ندارد.

References
1. M. Shakoor MS, Sh. Zeighami Mohammadi MS: 

Nurse’s Attitude to Ward Deterring Factors of 
Participation in Continuing Nursing. Avicenna 
Journal of Nursing and Midwifery Care 2010, 
18(1):23-33. [Persian]

2. Hojjati H, Mehralizadeh Yl, Farhadirad H, 
Alostany S, Aghamolaei M: Assessing the 
effectiveness of training outcome based on 
Kirkpatrick model: case study. Quarterly Journal 
of Nursing Management 2013, 2(3):35-42. 
[Persian]

3. Bradley S, Drapeau M, DeStefano J: The 

relationship between continuing education and 
perceived competence, professional support, and 
professional value among clinical psychologists. 
Journal of continuing education in the health 
professions 2012, 32(1):31-38. https://doi.
org/10.1002/chp.21120

4. Marzuki MA, Hassan H, Wichaikhum 
O, Nantsupawat R: Continuing nursing 
education: best practice initiative in nursing 
practice environment. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences 2012, 60:450-455.  
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.405

5. Khatony A, Nayery ND, Ahmadi F, Haghani 

https://doi.org/10.1002/chp.21120
https://doi.org/10.1002/chp.21120
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.405


علی محمد پروینیان نسب و نرجس خاتون طاهری 

11

H, Vehvilainen-Julkunen K: The effectiveness 
of web-based and face-to-face continuing 
education methods on nurses’ knowledge 
about AIDS: a comparative study. BMC 
Medical Education 2009, 9(1):1-7. [Persian] 
https://doi.org/10.1186/1472-6920-9-41

6. Chong MC, Sellick K, Francis K, Abdullah KL: 
What influences Malaysian nurses to participate 
in continuing professional education activities? 
Asian Nursing Research 2011, 5(1):38-47.  
https://doi.org/10.1016/S1976-1317(11)60012-1

7. Jho MY, Kang Y: Perceptions of continuing nursing 
education in Korea. The Journal of Continuing 
Education in Nursing 2016, 47(12):566-572. 
https://doi.org/10.3928/00220124-20161115-10

8. Barba BE, Fay V: Does continuing education 
in gerontology lead to changes in nursing 
practice. Journal of gerontological nursing 2009, 
35(4):11-17. https://doi.org/10.3928/00989134-
20090401-06

9. Vaezi A, Vanaki Z, Ahmadi F: Explaining the 
experiences of nurses about post-registration 
nursing education context: A qualitative 
study. The Journal of Medical Education and 
Development 2012, 7(3):2-15. [Persian]

10.  Hayajneh F: Attitudes of professional Jordanian 
nurses toward continuing education. The Journal 
of Continuing Education in Nursing 2009, 
40(1):43-48. https://doi.org/10.3928/00220124-
20090101-07

11.  MohammadHosseini S, Karimi Z, Moemeni E, 
Abassi A, Sadat S: Perspective of nurses working 
in medical-training hospitals in Kohkiloyeh and 
Boyer-Ahmad province towards continuing 
education. Hormozgan Medical Journal 2012, 
16(1):73-80. [Persian]

12.  Farzan N, Shams G, Rezaeizadeh M, Ghahramani 
M: Challenges of Nursing Continuing Education: 
A Phenomenological Study. 2020. [Persian]

13.  Hakak SH, Allami A, Derakhshan F, Abbasi 
M: Problems of continuing medical education 
programs and their Solutions from the viewpoint 
of faculty members. Strides in Development 
of Medical Education 2017, 13(6):539-552. 
[Persian]

14.  Farmani P, Zeighami M: Viewpoints of the nurses 
in social security hospital of Karaj and Shahriar 
on nursing continuing education (2009). Iranian 
Journal of Medical Education 2011, 3(11):336-
338. [Persian]

15.  Zarparvar S, Hassani M, Kabiri A, Sameri M: 
Study in service training effectiveness in nurses 
group of imam reza hospital. Nursing And 
Midwifery Journal 2013, 11(9):0-0. [Persian]

16.  NaserianB, KhademiZ , Abedin S, Ghanbarnejad 
A: Continuing Education in Nursing from 
Nurses’ View point Development Strategies in 
Medical Education 2014, 1(1):78-72. [Persian]

17.  Mohammadi MA, Dadkhah B: Continuous 
medical education from view of nursing 
personnel working in Ardabil hospitals. 2005. 
[Persian]

18. Sajjadnia Z, Sadeghi A, Kavosi Z, Zamani M, 
Ravangard R: Factors affecting the nurses’ 
motivation for participating in the in-service 
training courses: a case study. Journal of Health 
Management and Informatics 2014, 2(1):21-26. 
[Persian]

19.  Heshmati Nabavi F: Concordance of Continuing 
Education Programs with the Principles of Adult 
Learning and their Effectiveness: Perspectives 
of Nurses in Mashhad University of Medical 
Sciences. Iranian Journal of Medical Education 
2013, 12(11):836-841. [Persian]

20.  Hossini S, Moghimib M, Karimic Z, Momenid 
E, Sadat S: Perspective of nurses working in 
medical-training hospitals in Kohkiloyeh and 
Boyer-Ahmad province towards continuing 
education. Life Science Journal 2012, 9(4):5211. 
[Persian]

21.  Kavosi A, Memarian R, Vanaki Z, Parviniannasab 
A: Evaluation of retraining programs from the 
perspective of nurses in training hospitals of 
Gorgan, Iran. Journal of Nursing Education 
2013, 2(3):49-57. [Persian]

22.  Ghaleei A: A survay on the effectiveness of the 
training courses on the nurses of Tabriz Social 
security organization hospitals. The Journal of 
Urmia Nursing and Midwifery Faculty 2014, 
11(12):961-970. [Persian]

23.  Raofi R, Talaghani F, Hojat M, Shahriari M: 
A review of the literature: The situation of 
continuing nursing education in Iran. nursing 
2009, 4(8):59-66. [Persian]

24.  Charkazi A, Rostami M, Keshtkar A, Koochaki 
GM: The viewpoints of paramedics employed in 
Golestan province towards continuing education 
programs. Iranian Journal of Medical Education 
2009, 9(2):115-123. [Persian]

25. Ebadi A, Vanaki Z, Nahrir B, Hekmatpou D: Pa-

https://doi.org/10.1186/1472-6920-9-41
https://doi.org/10.1016/S1976-1317(11)60012-1
https://doi.org/10.3928/00220124-20161115-10
https://doi.org/10.3928/00989134-20090401-06
https://doi.org/10.3928/00989134-20090401-06
https://doi.org/10.3928/00220124-20090101-07
https://doi.org/10.3928/00220124-20090101-07


نشریه آموزش پرستاری، دوره 11، شماره 4، مهر وآبان 1401

12

thology of continuing educational programs in 
Iran medical society. Strides in development of 
medical education 2008, 4(2):140-145. [Persian]

26. Nalle MA, Wyatt TH, Myers CR: Continuing 
education needs of nurses in a voluntary continuing 
nursing education state. The Journal of Continuing 
Education in Nursing 2010, 41(3):107-115.  
https://doi.org/10.3928/00220124-20100224-03

27.  Ebrahimi H, Mohammadi Hosseini F, Amirnia 
M, Mehraee A, Jamali V, Hejazi SA: Factors 
influencing nurses’ participation in continuing 
education programs in Tabriz University of 
Medical Sciences. Iranian Journal of Medical 
Education 2012, 12(7):518-526. [Persian]

28. Valley L , Fatahpour AH, Raadabadi Mehdi, 
SH. SA: Motivational factors affecting nurses’ 
participation in in-service training programs: 
A case study of nurses working in educational 
hospitals affiliated to Kerman University of 
Medical Sciences Journal Management System 
2014, 6(2):65-72. [Persian]

29.  Uemura M, Morgan R, Mendelsohn M, Kagan 
J, Saavedra C, Leong L: Enhancing quality 
improvements in cancer care through CME 
activities at a nationally recognized cancer center. 
Journal of cancer education 2013, 28(2):215-

220. 30. 
30. Jalali R: The survey of nurses’ viewpoints on 

Continuing Nursing Education In the teaching 
hospitals in Kermanshah, 2002. Strides In 
Development of Medical Education 2005, 
1(2):113-120. https://doi.org/10.1007/s13187-
013-0467-z

31. Ataei M, Hamadani SS, Zamani F: A Review 
of Current and Effective Educational Methods 
in Continuing Medical Education. Clinical 
Excellence 2020, 9 (3):12-22. [Persian]

32. Kiriaki Tachtsoglou R, Christos Iliadis R, 
Aikaterini Frantzana R, Mantzaris D: Modern 
Lifelong Teaching Strategies in Nursing 
Education. International Journal of Caring 
Sciences 2021, 14 (1):781-786.

33. Gopee N: Impact of continuing 
professional education: Analysis of a 
management course. Nursing Management 
(through 2013) 2002, 8 (9):21. 
https://doi.org/10.7748/nm2002.02.8.9.21.c2086

34.  A. G: A survey on the effectiveness of the 
training courses on the nurses of tabriz social 
security organization hospitals. The Journal of 
Urmia Nursing and Midwifery Faculty 2014;, 
11(2):961-970. [Persian].

https://doi.org/10.3928/00220124-20100224-03
https://doi.org/10.1007/s13187-013-0467-z
https://doi.org/10.1007/s13187-013-0467-z
https://doi.org/10.7748/nm2002.02.8.9.21.c2086

