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بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه هاي 

  آموزش مداوم 
  

  ٤امين قنبرنژاد  ،٣ صديقه عابديني ، ٢ زهرا خادمي ،١ بهجت ناصريان
 ٤مربي، عضو هيات علمي، دانشكده بهداشت،  ٣مربي، عضو هيات علمي، دانشكده پرستاري و مامايي،  ٢مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي،  ،كارشناس ١

  .ايران، ، بندرعباسهرمزگاندانشگاه علوم پزشكي آمار، دانشكده بهداشت،  ،كارشناس ارشد
  . ٧٢ - ٧٨صفحات  ٩٣ بهار و تابستانآموزش پزشكي سال اول شماره اول مجله راهبردهاي توسعه در 

دهند. آموزش پرستاران در حفظ جايگاه شغلي آنان ا تشكيل ميپرستاران بخش عمده نظام بهداشتي ر :و هدف مقدمه

در  اي خود را افزايش دهند.اي است تا پرستاران بتوانند با كمك آن مهارتهاي حرفهاهميت زيادي دارد. آموزش مداوم شيوه

با هدف تعيين  رمطالعه حاضريزان آموزشي مفيد فايده باشد. لذا تواند براي برنامهاين راستا آگاهي از نظرات مخاطبين مي

  .هاي آموزش مداوم انجام گرديدديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي بندر عباس نسبت به برنامه

شي شهر بندرعباس به صورت نفر ) در سه بيمارستان آموز٣٩٠( ن مطالعه توصيفي كليه پرستاران شاغل: در ايهاروش

حيطه، انگيزه شركت در آموزش مداوم، موانع  ٦پرسشنامه، داراي  ،آوريابزار جمع مورد بررسي قرار گرفتند. سرشماري

هاي آموزشي و تجهيزات به انضمام متغيرآموزش مداوم، نياز به آموزش مداوم، به روز بودن اطالعات آموزش مداوم، شيوه

پرسشنامه مورد سنجش قرار  پاياييروايي و  هاي دموگرافيك بود و به صورت خود ايفا توسط پرستاران تكميل گرديد.

  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. Anovaهاي توصيفي و اطالعات با استفاده از آزمون و تاييد گرديد.گرفت 

هاي مختلف بر حسب جنس، وضعيت تاهل و رده شغلي را ارتباط آماري معناداري بين ميانگين نمرات حيطه ،: نتايجهايافته 

هاي آموزش مداوم ، افزايش پرستاران بيان داشته بودند كه  بيشترين انگيزه آنان براي شركت در برنامه % ٥/٤٤نشان نداد. 

ها را طول مدت زمان اختصاص داده شده به اجراي برنامه ان مهمترين مانع جهت شركت در اينآن %٥٥/ ٧دانش است و 

ي آموزش مداوم را در حد متوسط ) نياز به برنامه% ٥/٦٥( كنندگاندانستند. بيش از نيمي از شركتبرنامه آموزشي مي

  را موثرتر از ساير روشها ذكر نموده بودند. ها به شكل كارگاه پرستاران برگزاري اين برنامه  %٤٨ارزيابي و 

 هاي آموزش مداوم پرستاران، توصيهگيري بيشتر از برنامه: با توجه به نتايج مطالعه حاضر، براي بهرهگيرينتيجه

ها نمود. همچنين و كاهش حجم كاري، سعي در كاهش موانع شركت در اين برنامهشود كه با افزايش تعداد كادر پرستاري مي

ها در راستاي نيازهاي تري انجام دهند تا اين برنامهها، نياز سنجي دقيقريزان آموزشي قبل از طراحي محتواي برنامهبرنامه

  ها ايجاد نمايد. انگيزه بيشتري براي شركت در اين برنامه آموزشي فراگيران باشد تا بتواند

 .آموزش مداوم، ديدگاه پرستاران: هاواژهكليد 

  يپژوهش نوع مقاله:

  ٢٥/٤/٩٣پذيرش مقاله:    ٨/٤/٩٣اصالح نهايي:    ٣٠/١/٩٣ ريافت مقاله:د

توسعه  يآموزش مداوم. راهبردها يبندر عباس نسبت به برنامه ها يآموزش يمارستانهايپرستاران شاغل در ب گاهيدد يامين. بررس : ناصريان بهجت، خادمي زهرا، عابديني صديقه، قنبرنژادارجاع

  .٧٢- ٧٨): ١(١؛ ١٣٩٣. يدر آموزش پزشك

  
  مقدمه: 

اي برخوردار در دنياي پيچيده امروز يادگيري از اهميت ويژه

ها است. آموزش كاركنان و است و آموزش بنيان همه يادگيري

ترين وظايف مديران در هر ورش استعدادهاي آنان از مهمپر

سازماني است و شامل كليه فعاليتهايي است كه جهت ارتقاي سطح 

صالحيت و افزايش دانش، آگاهي و ايجاد مهارت براي ارايه 

  ).١شود (خدمات باليني بهتر به مورد اجرا گذاشته مي

هاي يافته جامعه علوم پزشكي هميشه نيازمند اطالع از آخرين

علمي و آشنايي با سياستهاي بهداشتي درماني كشور و در نهايت، 

هاي صحيح قبلي خود ميتقويت و تحكيم و به روز نمودن آموخته

٧٢                    مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي، دوره اول  شماره اول بهار و تابستان ١٣٩٣  
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١٣٩٣ و تابستان شماره اول بهار اول دوره  ،يتوسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها            
  

٧٣

دانش پزشكي كهنه  %٥٠سال بطور متوسط  ٥تا  ٤باشد، زيرا هر 

) نيز نشان ٣( بطوريكه نتايج مطالعه جاللي و همكاران. )٢( شودمي

هاي آموزش مداوم از ديدگاه ين انگيزه شركت در برنامهكه بيشتر

اي در مطالعه. پرستاران، افزايش دانش و بهبود مراقبت از بيمار بود

 نشان دادانجام شد، نتايج ) ٤( كه توسط محمدحسيني وهمكاران

هاي آموزش مداوم با تازهكه ارزيابي پرستاران از انطباق برنامه

ها با نيازهاي شغلي آنها مناسب و ناسب اين برنامههاي علمي و ت

هاي آموزش مداوم، تجديد هانگيزه آنان براي شركت در برنام

  .اطالعات قبلي آنها بود

اهميت آموزش مداوم براي پرستاران از شروع اين حرفه 

اي )، آموزش مداوم حرفه٥( اي مورد تاكيد قرار گرفتهبطور فزاينده

سازد تا خودشان را با تغييرات تيم بهداشتي قادر مي، پرستاران را 

). و به عنوان بخشي از نقش پرستاري در ٦( هماهنگ نگه دارند

.بطوريكه . )٧،٦( خدمات ملي سالمت در نظر گرفته شده است

نهاده سايتهاي بهداشتي و سالمت در بريتانيا بر اين فرض بنيان 

در حفظ و ابقاي تواند نقش وسيعي شده كه آموزش مداوم مي

  ). ٧( پرستاري داشته باشند

پرستاران شركت % ٨/٥٩) ١در مطالعه محمدي و دادخواه (

هاي آموزش مداوم بيان داشته بودند كه نيازهاي كننده در برنامه

ها مورد ارزيابي قرار نميآموزشي آنان قبل از اجراي اين برنامه

اوم براي پرستاران، . حال با توجه به اهميت آموزش مدگيرد

ها نمود و از آنجا بايستي سعي در هر چه موثرتر كردن اين برنامه

باشند الزم است كه مجور اصلي هر برنامه آموزشي، فراگيران مي

ريزيهاي آموزشي منعكس نظرات و نگرش پرستاران در برنامه

). لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين ديدگاه پرستاران شاغل ٧( گردد

هاي مارستانهاي آموزشي بندرعباس در مورد برنامهدر بي

  صورت گرفت. ١٣٩٠آموزش مداوم در سال 

  

  :هاروش

استخدامي رسمي، پيماني و طرحي و داشتن سابقه كار بيشتر از 

  يك سال بود. 

اي محقق ساخته مشتمل ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه

اي دموگرافيك و حرفه بر دو قسمت بود. بخش اول شامل اطالعات

پرستاران و بخش دوم حاوي سواالت مربوط به اهداف پژوهش 

سوال)، موانع ٥حيطه، انگيزه شركت در آموزش مداوم ( ٦در 

سوال)، به روز  ٤سوال)، نياز به آموزش مداوم ( ٦( آموزش مداوم

 ٣هاي آموزشي ( سوال)، شيوه ١بودن اطالعات آموزش مداوم ( 

سوال) بود كه پاسخها بر اساس مقياس  ٣( سوال) و تجهيزات

  ) درجه بندي شده بود.١) تا خيلي كم (٥ليكرت از خيلي زياد (

معاونت پژوهشي جهت انجام پژوهش ،پس از كسب مجوز از 

سئولين دفتر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان،رياست و م

پرسنل پرستاري و زمان و مشخص شدن تعداد  بيمارستانها

هاي هاي مختلف به بخشاي كاري آنان، محققين در شيفتهشيفت

مختلف بيمارستان مراجعه نموده و پس از بيان اهداف تحقيق و 

اطالعات مورد نظر از طريق  كسب رضايت از پرستاران،

  .آوري نمودندپرسشنامه جمع

براي تعيين روايي پرسشنامه از روايي صوري استفاده شد، 

نفراز اعضاي هيات علمي ارسال  ٥راي بدين ترتيب كه پرسشنامه ب

و نظرات آنان در اصالح پرسشنامه اعمال گرديد. ارزيابي پايايي با 

. اطالعات  )=٨/٠α(محاسبه آلفاي كرونباخ صورت گرفت 

ها توسط داده آوري، كد گذاري شد وها پس از جمعپرسشنامه

ف (ميانگين و انحرا و آمار توصيفي ٢٠نسخه  SPSSنرم افزار 

هاي كمي) و جدول فراواني و ارائه درصد براي معيار براي داده

ها از تحليل هاي كيفي ارائه شد. براي تجزيه و تحليل دادهداده

                        واريانس يكطرفه استفاده شد. در اين مطالعه 

٠٥/٠Pvalue< دار در نظر گرفته شد.معنا  
  

  ها:يافته

شده در بين پرستاران  پرسشنامه توزيع ٣٩٨از 

آوري شد. پرسشنامه كامل و جمع ٣٩٠هاي مختلف، نبيمارستا

) بودند. %٩٢,٩نتايج نشان داد اكثر افراد مورد مطالعه زن (

 %٨/٧٥) و %٦/٤٠سال ( ٣٠ها زير بيشترين سن شركت كننده

از آنها  %٣٣/ ٨آنها متاهل بودند. از نظر وضعيت استخدامي،

  طرحي با مدرك كارشناسي بودند.  %٩/١٣پيماني و  %٥٢رسمي، 

گردآوري اطالعات را بين كليه پرستاران(٣٨٩=n ) شاغل در سه 

بيمارستان آموزشي شهر بندرعباس  توزيع و پس از دو روز 

جمعآوري نمودند. معيار ورود، كليه پرستاران با وضعيت 

اين بررسي يك مطالعه توصيفي است كه  نمونهگيري آن به 

روش سرشماري انجام گرديد. در اين پژوهش، محققين ابزار 
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  ١٣٩٣ و تابستان شماره اول بهار اول دوره  ،يتوسعه در آموزش پزشك يبردهامجله راه              
 

٧٤

افراد  % ٩/٨٢ها، سرپرستار بودند. ) از نمونه%٤/١١نفر ( ٣٣

تحت مطالعه، عالوه بر ساعات موظفي، اضافه كار نيز داشتند. از 

سال و  ٤ – ١٥بين  %٤/٣٨سال،  ٤كمتر از  %٣/٣١نظر سابقه كار 

انگين نمرات مي سال سابقه كار داشتند. ١٥افراد بيش از  %٧/٢١

هاي مختلف مورد مطالعه با حسب جنس، وضعيت تاهل، حيطه

رده شغلي (سرپرستار، پرستار باليني) ارتباط معناداري را نشان 

ديدگاه پرستاران در مورد عوامل  .)Pvalue <٠٥/٠ (نداد

نشان ١هاي آموزش مداوم در جدول انگيزشي شركت در برنامه

  داده شده است.

  

در مورد موانع موجود براي شركت در ديدگاه پرستاران 

  نشان داده شده است. ٢مداوم در جدول هاي آموزش برنامه

مداوم در  مورد نياز به برنامه هاي آموزش ديدگاه پرستاران در

   نشان داده شده است. ٣جدول 
  

  : توزيع فراواني عوامل انگيزشي شركت در برنامه آموزش مداوم از ديدگاه پرستاران١جدول 
  خيلي زياد  امل انگيزشيعو

)٥(  
  زياد 

)٤(  
  متوسط

)٣(  
  كم

)٢(  
  خيلي كم

)١(  
  ميانگين

  ٤٢/٣  )٦/٣(١٠  )٣/٥(١٥  )٥/٤٤(١٢٥  )٤/٣٨(١٠٨  )٢/٨(٢٣  افزايش دانش حرفه اي
  ٤٥/٣  )٥/٢(٧  )٦(١٧  )٤٢(١١٨  )٧/٤٢(١٢٠  )٨/٦(١٩  تحكيم اطالعات قبلي

  ٣٧/٣  )٦/٣(١٠  )٣/٩(٢٦  )٩/٤٠(١١٥  )٨/٣٨(١٠٩  )٥/٧(٢١  عالقه به بهبود مراقبت بيمار
  ٠٩/٣  )٨/٦(١٩  )٥/١٨(٥٢  )٦/٤٠(١١٤  )٨/٢٧(٧٨  )٤/٦(١٨  كمك به حل مشكالت حرفه اي

  ١٢/٣  )٧/٥(١٦  )٨/١٧(٥٠  )٦/٤١(١١٧  )٨/٢٨(٨١  )٦(١٧  كسب  امتياز جهت ارتقاي شغلي 

  

  

  ان: توزيع فراواني موانع  شركت در برنامه آموزش مداوم از ديدگاه پرستار٢جدول 
  خيلي زياد  موانع شركت در برنامه آموزش مداوم

)٥(  
  زياد

)٤(  
  متوسط

)٣(  
  كم

)٢(  
  خيلي كم

)١(  
  ميانگين

  ٠٦/٣  )٨/٦(١٩  )٦/١٤(٤١  )٤٨(١٣٥  )٧/٢٦(٧٥  )٩/٣(١١  طول مدت زمان اختصاص داده شده به اجراي برنامه ها
  ٣١/٣  )٣/٥(١٥  )٩/١٣(٣٩  )١/٣٣(٩٣  )٩/٣٩(١١٢  )٨/٧(٢٢  مناسب نبودن نحوه اطالع رساني دفتر آموزش مداوم

  ١٧/٣  )٢/٣(٩  )٠/١٠(٢٨  )٥/٥٥(١٥٦  )٢/٢٩(٨٢  )١/٢(٦  مناسب نبودن زمان برگزاري برنامه ها
  ١٧/٣  )٢/٢٩(٨٢  )٤/٢١(٦٠  )٧/٣٢(٩٢  )٢/١٤(٤٠  )٥/٢(٧  هزينه ي شركت در اين برنامه ها

  ١٧/٣  )٢/١٤(٤٠  )٤/١٧(٤٩  )٧/٢٦(٧٥  )٦/٢٠(٥٨  )٠/٢١(٥٩  ايجاد فشار كاري به ساير همكاران 
  ٩٣/٣  )١/٢(٦  )٥/٧(٢١  )٤/٢١(٦٠  )٩/٣٢(٩٢  )١/٣٦(١٠١  شيفت در گردش بودن 

  

  : توزيع فراواني حيطه نياز به آموزش مداوم از ديدگاه پرستاران٣جدول 
خيلي   حيطه نياز به آموزش مداوم

  )٥زياد(
  زياد 

)٤(  
  متوسط

)٣(  
  كم

)٢(  
  خيلي كم

)١(  
  ميانگين 

  ٣٩/٣  )٨/١(٥  )٤/١١(٣٢  )٥/٤٤(١٢٥  )٨/٣٨(١٠٩  )٥/٧(٢١  ن عناوين آموزشي با نيازهاي شغلي پرستارانمطابقت داشت
  ٢١/٣  )١/٢(٦  )٠/١٦(٤٥  )٦/٤٠(١١٤  )٢/٣٥(٩٤  )٩/٣(١١  متناسب بودن آموزشهاي ارائه شده با سطح اطالعات پرستاران

  ٢٧/٣  )٩/٣(١١  )٨/١٢(٣٦  )٦/٤١(١١٧  )٢/٣٥(٩٩  )٤/٦(١٨  روشهاي عملي
  ٣/٣  )٢/٣(٩  )٧/١٠(٣٠  )١/٤٤(١٢٤  )٧/٣٦(١٠٣  )٣/٥(١٥  فرايند بيماري

  

اختالف آماري معناداري بين  ANOVA آزمون آماري

هاي انگيزه، موانع، تجهيزات، نياز به آموزش ميانگين نمرات حيطه

هاي آموزش با وضعيت استخدام (رسمي، پيماني، مداوم و شيوه

 ٦٤/٠طه به روز بودن اطالعات (حي گينطرحي) را نشان نداد. ميان

) در پرستاران رسمي شاغل در بيمارستانهاي آموزشي ٥٨/٣ ±

) ٥٣/٣ ±٧٥/٠( ) و طرحي ٣٤/٣ ±٧٥/٠( بيش از پرستاران پيماني

 مورد اختالف آماري معناداري مشاهده شد بود كه در اين

)٠٢/٠ =Pvalue.(  

شركت %٤٨هاي آموزش بر يادگيري، در مورد تاثير شيوه

روش  %٣٣,٨بحث گروهي و  %٤٦,٦كنندگان، كارگاه آموزشي، 

  سخنراني را موثر بيان داشتند.

هاي آموزش مداوم بر در ارتباط با موثر بودن برنامه

كنندگان اهميت آن را شركت% ٢/٨ روزآمد شدن اطالعات آنها،

خيلي % ٨/١كم و %٧/٨متوسط، % ٥/٢٤زياد،  % ٠/٣٧خيلي زياد، 

نفر از  ١٣٢اط با حيطه تجهيزات، ودند. در ارتبكم بيان كرده ب

) وجود تجهيزات و امكانات براي برگزاري %/٠( كنندگانشركت
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 هاي آموزش مداوم را در حد متوسط بيان داشته بودند.برنامه

در زمينه استفاده از وسايل كمك آموزشي براي ارائه برنامه 

 ١١٧) آن را در حد متوسط و  % ٢/٤٠( نفر ١١٣آموزشي 

ميزان تسلط مدرسين در يادگيري خود را در  درصد) ٦/٤١نفر(

  زيابي نموده بودند.رحد زياد ا

  

 و نتيجه گيري:  بحث

نتايج مطالعه حاضر در حيطه انگيزه پرستاران براي شركت 

ي ترين انگيزهنشان داد كه مهمهاي آموزش مداوم در برنامه

افزايش دانش   هاي آموزش مداوم،آنان براي شركت در برنامه

  بوده است.

اي و بهبود ) نيز افزايش دانش حرفه٣(در مطالعه جاللي 

هاي شركت پرستاران در برنامهترين انگيزهمراقبت از بيمار مهم

هاي آموزش مداوم ذكر شده است كه با نتايج مطالعه حاضر 

د اطالعات نشان داد كه تجدي اي ديگري نيز. مطالعههمخواني دارد

قبلي، بيشترين انگيزه شركت در برنامه هاي آموزش مداوم بوده 

  ).٤است (

) كسب امتياز ٢در حاليكه در مطالعه چركزي و همكاران (

ترين انگيزه شركت براي برخورداري از مزاياي ارتقاء شغلي، مهم

  كه با نتايج ما همخواني ندارد. هاي آموزش مداوم بود در برنامه

نمونه ف ممكن است به خاطر متفاوت بودنعلت اين اختال

هاي مورد پژوهش باشد زيرا در مطالعه حاضر فقط ديدگاه 

در حاليكه چركزي و  ايمپرستاران را مورد بررسي قرار داده

همكاران در مطالعه خود، ديدگاه پيراپزشكان را مورد ارزيابي 

  قرار داده بودند.

هاي زمان برگزاري برنامه در حيطه موانع، مناسب نبودن

  آموزش مداوم به عنوان مهم ترين مانع شناسايي شد.

) نيز در مطالعه خود نشان دادند كه زمان انجام ٣(جاللي 

هاي آموزشي از آموزش و عدم اطالع از زمان و مكان برنامه

كه با  هاي آموزش مداوم بودندترين موانع شركت در برنامهمهم

  تايج مطالعه حاضر همخواني دارد. ن

رسد كه الزم است در مورد زمان اينطور به نظر مي

هاي آموزش مداوم با مديران و نمايندگان برگزاري برنامه

پرستاران باليني هماهنگي صورت گيرد تا بتوان شركت 

هاي آموزش مداوم را بهبود بخشيد. پرستاران در برنامه

ه شده براي آموزش مداوم همچنين مدت زمان اختصاص داد

ناكافي بوده و به عنوان يك مانع براي شركت در اينگونه برنامه

تواند در ارتقاء ها ذكر شده، لذا افزايش زمان آموزش مي

  يادگيري موثر باشد.

بررسي ديدگاه پرستاران از حيطه نياز به آموزش مداوم 

تواي اين كنندگان ، تطابق محنشان داد كه نزديك به نيمي از شركت

 دانستند. ها با نيازهاي آموزشي خود را در حد متوسط ميبرنامه

 %٨/٥٩) نيز نشان داد كه ١( دادخواهنتايج مطالعه محمدي و 

گان بيان كرده بودند كه نيازهاي آموزشي آنان با كنندشركت

طبق  .باشدهاي آموزش مرتبط ميموضوع كنفرانس برنامه

پرستاران، اعالم كرده   %٢/٥٢) نيز ٨( ضيغمياني و مطالعه فرم

هاي آموزش مداوم با نيازهاي بودند كه ميزان مطابقت برنامه

نشان داد كه  . مطالعه ديگرباشدحرفه ايشان در حد متوسط مي

پرستاران در طول كالسهاي آموزشي ضمن خدمت  %٨٠

هايي كه در آن كار ميخشآموزند كه تناسبي با باطالعاتي را مي

  ) .٩كنند ندارد (

رسد كه به منظور همسو كردن نيازهاي اينگونه به نظر مي

ريزي آموزش هاي واحد برنامهآموزشي پرستاران با برنامه

مداوم و همچنين پيشگيري از اتالف منابع، الزم است برنامه 

و  تري انجام دهند.ريزان دفتر آموزش مداوم، نياز سنجي دقيق

هاي آموزشي متناسب با نياز فراگيران بايستي كليه برنامه

صورت گيرد و قبل از اجراي برنامه آموزشي با انجام پيش 

كنندگان مورد سنجش آزمون ميزان و سطح اطالعات شركت

هاي قرار گيرد تا بتوان نتايج بهتري بدست آورد زيرا برنامه

انساني تواند سبب پيشرفت نيروي آموزشي در صورتي مي

شود كه صحيح، اصولي و مبتني بر نياز و سطح اطالعات 

  فراگيران باشد.

نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه نزديك به نيمي از شركت

هاي وضعيت تجهيزات و امكانات آموزشي جهت برنامه ،كنندگان

در حد متوسط ارزيابي نمودند. كه با نتايج  آموزش مداوم را

پرستاران  %٤/٥٥) كه در آن ١مطالعه محمدي و دادخواه (

وضعيت امكانات آموزشي را در حد متوسط ارزيابي نموده 

) نشان ١٠نتايج مطالعه ميري ( در حاليكه .همخواني دارد بودند،

داد كه يكي از مسايل آموزشي كاركنان پرستاري، كمبود و عدم 

  .باشدتسهيالت آموزشي شامل فضا و تجهيزات مي
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اين اختالف ممكن است به اين خاطر باشد كه مطالعه علت 

زماني كه  ميري در زماني زودتر از مطالعه حاضر انجام شده،

امكانات و تسهيالت آموزشي كمتر بوده است. خوشبختانه طي 

هاي آموزشي و امكانات چند سال اخير توجه بيشتري به محيط

دود آموزشي از سوي مسئولين صورت گرفته و توانسته تا ح

  زيادي اينمورد را پوشش دهد.

هاي آموزشي بر يادگيري فراگيران، در مورد تاثير شيوه

ترين نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه كارگاه آموزشي،  مهم

  باشد.ميكنندگان روش تاثير گذار بر يادگيري شركت

) مشخص كرد كه ٤( و همكاران مطالعه محمد حسيني

كارگاه، بهترين نحوه اجراي برنامهها به روش برگزاري دوره

. در همين رابطه مطالعه صادقي و هاي آموزش مداوم مي باشد

تر از گوش كنندگان، مناسب) نشان داد كه شركت١١بخشي (

دادن به سخنراني ذكر كرده بودند و سخنراني در كمترين 

   د.كه با نتايج مطالعه حاضر همخواني دارناولويت بوده است 

به عبارت ديگر روشهاي فعال يادگيري در افزايش و 

هاي باشد و بهتر است كه در برنامهماندگاري يادگيري موثر مي

). نتايج ١٢( آموزش مداوم، جايگزين روشهاي سنتي گردد

مطالعه حاضر در زمينه بررسي به روز شدن اطالعات در 

تا حد  هابرنامه  %٣٧هاي آموزش مداوم نشان داد كه برنامه

) در ٣(گردد. جاللي زيادي سبب به روز شدن اطالعات آنان مي

كنندگان به روز بودن شركت %٢٢مطالعه خود نشان دادند كه 

اند كه تا حدي با اطالعات آموزش مداوم را بسيار مهم دانسته

  .نتايج مطالعه حاضر همخواني دارد

اي مهم در مسئلهبه روز بودن اطالعات آموزش مداوم 

آموزش است و شايد بتوان گفت كه فلسفه وجودي آموزش 

هاي پرستاري و مراقبت از مداوم، قديمي شدن اطالعات در زمينه

باشد. لذا برنامه هاي آموزشي جديد، انگيزه شركت در بيمار مي

  ها را بهبود و مسلما نتايج بهتري به دنبال دارند.اين برنامه

  

  :هامحدوديت

آوري اطالعات به هاي مطالعه حاضر، جمعاز محدوديتيكي 

دهي بود .كه سعي شد اين مشكل را تا حدي صورت خود گزارش

با استفاده از تاكيد بر اينكه تجزيه و تحليل اطالعات مندرج در 

ها به صورت بي نام انجام خواهد شد و اينكه نتايج فقط پرسشنامه

 برطرف نماييم.به صورت كلي ارائه خواهدشد تا حدودي 

  

  :سپاسگزاري

اين تحقيق با استفاده از اعتبارات طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه 

علوم پزشكي بندرعباس انجام گرديد كه مجريان طرح از معاونت 

كننده در اين محترم پژوهشي دانشگاه و كليه پرستاران شركت

  نمايند.طرح پژوهشي، تقدير و تشكر مي
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Abstract 

 
Original Article 

 

Introduction: Nursing staff have crucial role in the health care systems. So, their Education has 
a wide role in promoting   the   scientific and professional skills among nurses. This study was 
conducted to investigate the nurses' opinion about continuous Nursing Education in teaching 
hospitals of Bandar Abbas. 
Methods: This descriptive cross sectional study was conducted on 3 teaching hospitals in 
Bandar Abbas in 2011. The members of target population were 390 nurses. The data were 
collected by an approved questionnaire which consisted of demographic information, and six 
areas consist of motivation, continuous education barriers, and continuous education needs, 
educational methods, educational equipments and opinion about up-to date information, were 
evaluated.  The data were analyzed by using descriptive statistics and ANOVA method. 
Results: there was not significant relationship between six evaluated areas and sex, genus, 
marriage and Categories of carrier. 45% of nurses were believed that increasing their knowledge 
is main purpose to participate in (CNE). The issue of 55.7% was that the most barriers to 
participate in educational program is the lack of enough time. On the whole 65.5% of participant 
have been evaluated the (CNE) as a moderate and 48% believed that designing (CNE) as a 
workshop, is more effectiveness than other educational methods. 
Conclusion: In order to increase nurses' motivation and to provide the best value for (CNE), we 
should increase number of nurses in hospitals, decreasing the workload, attempts to reduce the 
barriers for (CNE) programs and giving special time for these programs .Before  designing  
(CNE) , it is necessary to evaluate the educational needs of nurses. 
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