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 مقاله پژوهشی

   يمطالعه مورد يکترين نيازهاي آموزشي پرستاران: مهم يابيارز
  

  ٣،٤زادهفرزاد سلماني، ٢، عارفه عامري١نازنين جنتي
 

  23/08/1399تاریخ پذیرش  24/05/1399تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

 ابييها شود. ارزشده و عملکرد بهتر آنخدمات ارائه يفيتارتقا ک ،هامهارتو  دانشبهبود  تواند منجر بهيگذاري در آموزش پرستاران مسرمايه :هدف و زمينهپيش
ترين نيازهاي آموزشي پرستاران باشد. هدف اين مطالعه شناسايي مهميصرفه مبهمناسب و مقرون يبرنامه آموزش يک يطراحدر  يگام درست يآموزش هاييازن

  .ها بوديمارستانشاغل در ب
ها با . دادهيرفتآموزشي شهر كرمان انجام پذ يهانفر از پرستاران شاغل در بيمارستان ۱۵۰ يبر رو ۱۳۹۸در سال  يفيتوص -يمطالعه مقطع ينا ها:مواد و روش

 هايباليني، مهارت يفوظا يمي،ارتباطات و کار توظايف  ي،تحقيق و بررس يفبعد وظا ۵ يابزار دارا ين. ايدگرد يآورپرسشنامه پژوهشگر ساخته جمع يکاستفاده از 
محاسبه  )α=۸۹/۰( بستگي پايايي آنو ضريب هم ييدشدهتأ ينيبال يمديريتي و سرپرستي بود. روايي آن توسط چهار متخصص پرستار يفو اداري، وظا يياجرا

  .وتحليل شدندکندال تجزيه يتا هاي اسپيرمن وآزمون يفي وتوص يهاها با استفاده از آمارهگرديد. داده
 يميارتباطات و کار تاز)، يامت ۹۴/۴( يو سرپرست يريتيمد يف)، وظايازامت ۰۹/۹( يو بررس يقتحق يهاپرستاران به ترتيب در بعد يآموزش يازن يشترينب ها:يافته

 يمارانب ينيبال هاييازن يابيمنظور ارزبه آموزش به درصد۳۰و  يمطالعه پژوهش يک ي) در خصوص طراحدرصد۴۲پرستاران ( سوميکاز  يشب .) بودنديازامت ۷/۳(
  ).p<۰۵/۰وجود نداشت ( يداريرتباط معنا يبررسمورد يهاکنندگان با بعدشرکت يشغل -جمعيت شناختي يهايژگيکدام از ويچه ينب داشتند. يازن

 هاييازباشد. در نظر گرفتن نيمديريتي و سرپرستي م يفو وظا يتحقيق و بررس ينهپرستاران در زم يآموزش يهايازدر ن يتترين اولو: مهميريگبحث و نتيجه
وم عل يهاشده در دانشگاهارائه يدرس يهاشده به پرستاران در برنامهارائه يآموزش يمحتوا يطراح يبرا يرندگانگيمتصم يتواند راهنمايپرستاران م يآموزش
هاي باليني، مديريتي و ارتباطي و در نتيجه بهبود ها در زمينهپرستاران موجب افزايش مهارت آن يازبر ن يهاي آموزشي مبتنكارگيري برنامهباشد. به يپزشک

 .شودمراقبت سالمت و افزايش ايمني بيمار مي

 پرستاران ؛آموزشيکمک يهاآموزش؛ برنامه ي؛آموزش هاييازن ها:واژهيدکل

  
 ۷۲۲-۷۳۱ ، ص۱۳۹۹ آذر، ۱۳۴ درپي، پينهمشماره ، هجدهممجله پرستاري و مامايي ، دوره 

  
: فنتل پزشــکي، انفورماتيک تحقيقات مرکز ســالمت، در پژوهيآينده پژوهشــکده پزشــکي، علوم دانشــگاه پرديس باغ، هفت ابتداي -کرمان: آدرس مکاتبه

٠٣٤٣١٣٢٥٤٠٦  
Email: salmanifarzad@gmail.com 

 
  مقدمه

بهداشــت و   يطهماهر در ح يانســان  هاييرون يتآموزش و ترب
ــ يهااز ارکان مهم در برنامه يکيدرمـان   ــالمت  يآموزشـ نظام سـ

دهندگان متناسب با ارائه يو عمل ي. ارائه آموزش تئور)۱(باشـد  يم
ــالمت امر ــالمت  يهامراقبت يفيتمهم در بهبود ک يخدمات س س

                                                             
 رانيا کرمان، کرمان، يدر سالمت، دانشگاه علوم پزشک يپژوهندهيارائه خدمات سالمت، پژوهشکده آ تيريمد قاتيمرکز تحق ،يپزشک کيارشد انفورمات يکارشناس ١

 رانيکرمان، کرمان، ا يدر سالمت، دانشگاه علوم پزشک يپژوه ندهيپژوهشکده آ ،يپزشک کيانفورمات قاتياطالعات سالمت، مرکز تحق يارشد فناور يکارشناس ٢
سنده يوران (نيکرمان، کرمان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يپزشک يو اطالع رسان تيريگروه علوم اطالعات سالمت، دانشکده مد ،يپزشک کيانفورمات يدکتر يدانشجو ٣

 مسئول)
  سنده مسئول)يران (نويکرمان، کرمان، ا يدر سالمت، دانشگاه علوم پزشک يپژوه ندهيپژوهشکده آ ،يپزشک کيانفورمات قاتيمرکز تحق ٤

ــده به بارائه ــد. در حايم يمارانشـ ــور لباشـ ــر در کشـ  يهاحاضـ
اغلب بدون توجه به  يآموزش يتوسعه، محتواو درحال يافتهتوسـعه 

ــود يکاربران ارائه م هاييازن ــا )۲(ش ــناس ــ هاييازن يي. ش  يآموزش
ها در ارتقاء ترين روشاز مهم يکيهـا  آن يبنـد يـت کـاربران و اولو 

. )۱(باشــد  يم يآموزشــ  يهابرنامه يمشــارکت کاربران در طراح 
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 موردي مطالعه يک: پرستاران آموزشي نيازهاي ترينمهم ارزيابي
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 يلعام يادگيري،در  يرکاربران درگ هاييازن يابيارز ،ديگرعبـارت بـه 
ــم ياتيح ــ يندر تضـ ــ يها و محتواروش ياثربخشـ  يمواد آموزشـ
ــد. نيم ــنجيباش ــ يازس  يآورروش منظم جهت جمع يک يآموزش

ــ ياطالعـات باهدف ارائه راهکارها  ــب با ن يآمورشـ  يازهايمتناسـ
ــ ــد يکاربران م يآموزش ــازياده. پ)۳(باش ــ يهاامهبرن يس  يآموزش

 يکاربران، عالوه بر رفع مسائل و مشکالت سازمان يازهايبر ن يمبتن
ــ يو ارتقـا همکار   افزايشتواند موجب يکاربران م ييطح تواناو سـ

ش، توسعه دان ي،کاهش اتالف کار ي،انسان يروين ييو کارا ياثربخش
 نيتضم يزکارکنان و ن يزشو انگ يشـغل  يترضـا  يشها، افزامهارت

  ).۴-۶(آموزش شود  شياثربخ
ــتـاران  دهنده خدمات ارائه يهـا ترين گروهاز بزرگ يکي پرسـ

باشند که ارتباطات يت و درمان ممراقبت بهداش يستمسالمت در س
و روند  يمارانب يســالمت  يترند و وضــع دا يمارانبا ب ياگســترده
ــدرمـان آن   يهامهارت يادگيري يجه،کنند. در نتيم يها را بررسـ

 يمارانب يرفتارها يرتفس ييتوانا يني،بال يهاشناختي و عملکردروان
 يرابا س يارشتهينب يهايبرقراري ارتباطات مؤثر و همکار ييو توانا

اســت  يتپرســتاران حائز اهم يدهندگان خدمات ســالمت براارائه
)۲(.  

 تيترب يرانهاي علوم پزشكي کشور احال حاضر در دانشگاه در
مصوب وزارت بهداشت، درمان و  يپرسـتاران بر اسـاس برنامه درس  

. اين آموزش به دو بخش تئوري و باليني يردپذيآموزش صــورت م
درصد آموزش را به خود  ۵۰تقسـيم شـده اسـت و تقريباً هرکدام    

 يني،بال يطنامناسب مح رايطحال، ش. بااين)۷(دهند اص مياختصـ 
 يو امکانات نامناسب آموزش يو درمان يبهداشـت  يمت يعدم همکار

 ينيبال يـازهاي بـا ن  يدروس نظر يو نـاهمـاهنگ   ينيبـال  يطدر مح
اند دهش ييپرستاران شناسا ينيآموزش بال يعنوان اشکاالت اساسبه

به  يپرســـتار ينو مســـئول يزانربرنامه يشـــترو ضـــرورت توجه ب
ــتاران مورد تأکيد قرار  يرا برا ينيبال يهايطها و محشآموز پرسـ
ــرفت. پ)۸،۹(اند داده ــر يش ــتار يقاتدر علوم و تحق يعس بر  يپرس

اشته گذ يرپرستاران تأث يآموزش يهاو سطح برنامه ياستاندارد فعل
 يرســبر يازمندشــده به پرســتاران نارائه يآموزشــ ياســت و محتوا

ــنت يممجدد مفاه ــد يها مآن يازهايدر ن ييرتغ او مطابق ب يس باش
ــتاران محدود  يو عمل ينيآموزش بـال  يگر،دعبـارت . بـه )۱۰( پرسـ
 ياهدستورالعمل ينطور منظم و مطابق با آخربه يستيباشد و بايم

دهنـدگـان خدمات   از ارائـه  يفط ينا يالزم برا يهـا آموزش يعلم
ــوند. ا  ــالمت فراهم ش ــتيها باآموزش ينس  يازهايمتمرکز بر ن يس

 يمراقبت يهاينهپرستاران بوده تا بتواند موجب کاهش هز يادگيري
و  يازهان يراســتا بررســ ين. در ا)۱۱(مراقبت گردند  يفيتو ارتقا ک

 يهايتو قابل يآموزش يمحتوا يتواند در طراحينظرات پرستاران م
ــ يهابرنامه ــازيادهو پ يکمک آمورشـ ــندانهکار يسـ  ينتر ابر پسـ

ــي به  يگر،. از طرف دمايندمـداخالت کمک ن  ــنجي آموزشـ نيازسـ
هر پرستار پرداخته و  يآموزشـ  يازهايالزامات و ن يقدق ييشـناسـا  

ــ  يم دهندگان از ارائـه  يفط يندلخواه ا يتوانـد ارائـه موارد آموزشـ
مهم  يازهاين يي. لذا شـناســا يدنما يبنديتخدمات سـالمت را اولو 

ها و نمودن آموزش ندبراي هدفم يازهان ينبندي ايتولوآموزشي و ا
ــتـاران، از اهم   ــطح علمي و عملي پرسـ توجهي قابل يتارتقـاي سـ

  .برخوردار است
قبل از  يآموزش يازسـنجي به نشـده  انجاماز مطالعات  بسـياري 

ــازيادهپ ــ يهاگونه برنامههر يسـ دهندگان ارائه يدگاهاز د يآموزشـ
ــالمــت  در  Brennanانــد. پرداختــه )۱۷-۱۲،۲(مختلف حوزه سـ

گام در  يناول يآموزش يازهاين يينشـان داد که شـناسـا    يامطالعه
. )۱۸(است  ستارانپر يکارآمد و مؤثر برا يبرنامه آموزشـ  يکارائه 

Dyck ــ ــ يازهاين يو همکاران در بررس ــتاران به بعد  يآموزش پرس
ــکالت رفتار يريتي،مد يهـا مهـارت   يدارودرماني/ مداخالت و مشـ

نشـــان  يادر مطالعه يزو همکاران ن Nalle. )۱۹(اند اشـــاره نموده
از  يکيعنوان را به يشـــرفتهپ ينيدادند که پرســـتاران مســـائل بال

 حــال،بـااين . )۲۰(انـد  کرده يآموزش معرف يهـا يــتترين اولومهم
هاي خاصي نياز دارد که براي جوامع به اصول و روش يابيارز ينچن

 .باشندتوسعه ناآشنا ميهاي درحالدر کشور هاي بهداشـتي مراقبت
ــتاران در ارائه خدمات عملکرد به يتلذا با توجه به اهم  بهروز پرسـ

 يآموزش يدر هر زمان و مکان به محتوا يبه دسترس يازو ن يمارانب
ترين نيازهاي مهم ييمعتبر و کارآمد، پژوهش حاضر باهدف شناسا

در شهر کرمان  يآموزش يمارستانب ۳آموزشـي پرستاران شاغل در  
آمده از پژوهش حاضـر  دسـت رود نتايج بهانتظار مي .يدگرد يطراح

ــت  ــياس ــي را براي س ــرمايهبينش ــازمانگذاران، س هاي گذاران و س
هاي آموزشي و تخصيص هاي بهداشـتي براي هدايت برنامه مراقبت

ــيـل حرفــه    اي را فراهم کنــد. بودجـه موردنيــاز براي ادامـه تحصـ
هايي را در مورد چگونگي ارزيابي اين، اين مطـالعـه ديـدگاه   بروهعال
هاي عنوان مرجعي براي کشــوردهد و بههاي آموزشــي ارائه مينياز

  کار رود.ها مشابه کشور ايران است، بهتوسعه که محيط آندرحال
  

  کارمواد و روش
بود که در سـال   يفيتوصـ  -يمطالعه مقطع يکمطالعه حاضـر  

ــهر کرمـان انجـام پـذ    ۱۳۹۸  ي. جـامعه پژوهش تمام يرفـت در شـ
 يشهر کرمان (افضل يآموزش يمارسـتان پرسـتاران شـاغل در سـه ب   

که بر اساس فرمول کوکران و بر ) n=۲۴۸پور، شفا و باهنر) بودند (
 يدرصــد ۱۰ يزشدرصــد و با فرض ر ۰۵/۰ يمقدار خطا يمبنا

 .يدنفر محاسبه گرد ۱۵۰با تعداد  يانمونه
ر ساده ب يگيري تصـادف کنندگان با روش نمونهشـرکت  سـپس 

ه ها با استفادهاي مختلف بيمارستاناز بخش ياساس شماره پرسنل
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 زادهسلماني فرزاد، عامري عارفه، جنتي نازنين
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 ورود به مطالعه يارپرسـتاران هر بخش انتخاب شدند. مع  يسـت از ل
ه تو داشتن تحصيالت در رش سـال سابقه کار  يکدارا بودن حداقل 

ورود به مطالعه را نداشتند،  هاييارکه مع يبود. پرستارانپرسـتاري  
 از مطالعه خارج شدند.

پرسشنامه  يکها از داده يمنظور گردآورپژوهش حاضـر به  در
منظور ابتدا پرسشنامه سنجش  ينساخته استفاده شد. بدپژوهشگر

ــ يازهاين  يشــينشــده در مطالعات انجام شــده پ ينتدو يآموزش
امکان  شدهييپرسـشـنامه شـناسـا     ).۲۵-۲۱،۲يد (گرد ييشـناسـا  
ه کطوريبه يدنمايرا فراهم م يآموزش يازهايترين نمهم ييشـناسا 

ابزار استاندارد سنجش  يکعنوان به يتوسط سازمان بهداشت جهان
ابزار در مطالعات  يندر نظر گرفته شــده اســت. ا يآموزشــ يازهاين
پرســتاران مراقبت  يآموزشــ ييازهان ييمنظور شـناســا به يزن يگرد
ــا  يهاول ــناس ــ يازهاين ييو ش ــصــ  يآموزش در جوامع با  ينمتخص

ــتفـاده قرار گرفته بود   يهـا فرهنـگ   ).۲۵-۲۱،۲(مختلف مورداسـ
نفر از  ۴با  يجلسات يپرسـشنامه استاندارد ط  ينسـپس سـؤاالت ا  

در  حاکم يطو بر اساس شرا يبررس ينيبال يخبرگان حوزه پرستار
 .يدگرد يسازيبوم يرانا هاييمارستانب

شده بود. در قسمت اول  يلاز دو بخش تشک يينها پرسـشنامه 
ــغل   ــنــاختي و شـ ــؤاالت مربوط بــه اطالعــات جمعيــت شـ  يسـ

ســؤال) و در قســمت دوم ســؤاالت مربوط به   ۵کنندگان (شــرکت
پرستاران قرار داشت. قسمت دوم پرسشنامه از  يآموزش يازسنجين

 طيپرستاران در مح ياصل يفمرتبط با وظا يفه،وظ ۳۰شامل  بعد ۵
 ،يها شامل تحقيق و بررسبعد ينشده بود. ا يلمراقبت سالمت تشک

و اداري،  يياجرا يهاباليني، مهارت يفوظا يمي،ارتبـاطـات و کار ت  
ــتي بودند. امت يفوظا ــرپرسـ ــمت دوم  يازدهيمديريتي و سـ قسـ

ــاس ط  ــنامه بر اس ــش منظور  ينبود. بد ايينهگز ۷ يکرتل يفپرس
 ينا يتمآ ۳۰از  يکهر  يسـؤال برا  ۲ به يسـتي کنندگان باشـرکت 

ــخ مبعـد  ــؤال عبارت بودند از:  يندادند. ايها پاسـ  يزان. م۱دو سـ
. شما در ۲چقدر است؟  يشغل يتدر موفق يفهوظ ينانجام ا يتاهم

ــر ا   نحوه  دهيد؟يرا چقـدر خوب انجـام م   يفـه وظ ينحـال حـاضـ
ــؤال اول به يازاتامت ــورت لس ــالً مهم ۱( ياينهگز ۷ يکرتص = اص

= ۵ دانم،ي= نم۴يست،مهم ن ي= تا حدود۳ يست،= مهم ن۲ يست،ن
صورت به يزمهم) و سؤال دوم ن يلي= خ۷= مهم، ۶مهم،  يتا حدود

= ۴بــد، ي=تـا حـدود  ۳= بـد،  ۲بـد،   يلي=خ۱( ايينـه گز ۷ يکرتل
 خوب) بود. يلي= خ۷= خوب، ۶خوب،  ي= تا حدود۵متوسط، 

ط پرسـشنامه توس  ينابتدا ا ي،زبان ينب ييروا يبررسـ  منظوربه
دو پژوهشــگر به زبان فارســـي ترجمه شـــد و پس از بازترجمه به  

نامه پرسش يهاتطابق فرهنگي آن سنجيده شد و تناقض يسـي انگل
وايي ر. سپس، يدآماده گرد يبه زبان فارس يياصالح و پرسشنامه نها

، CVR=۹۶/۰يني (بال يپرستار صصآن توسـط چهار متخ  يمحتوا

۸۱/۰=CVI يشد. برا ييدتأپرستار  ۱۰آن توسط  يروايي صـور ) و 
 ۳۰ يارها، پرســشــنامه در اختداده يقبل از گردآور ياييپا يبررســ

 ييدتأ ۸۹/۰کرونباخ  يآلفا يبآن با ضر ياييپرستار قرار گرفت و پا
 .يدگرد

ــگر به مدت دو هفته متوالداده يگردآور جهت  يها دو پژوهش
شهر  يآموزش يمارستانمختلف به سـه ب  يهايفتاعات و شـ در سـ 

 ينها را بالزم، پرســشــنامه يحاتکرمان مراجعه و بعد از ارائه توضــ
 يلمتک يانتا پا پژوهشگراننمودند.  يعپرسـتاران انتخاب شـده توز  

ها توسط پرستاران، در محل حضور داشتند تا در صورت پرسشنامه
 افراد باشند. يپاسخگو يازن

ــخه  SPSSافزار ها از نرموتحليل دادهتجزيه منظوربـه   ۲۴نسـ
از شـــغل  يکل يرتصـــو يکســـؤال اول  يازاتاســـتفاده شـــد. امت

ــخ ــؤال دوم  آورنديها را فراهم مدهندهپاس ــاخص برا يکو س  يش
هر  ينمره يمحاســبه يداد. برايسـطح مهارت و عملکرد را ارائه م 

شد. حاصل اسـتفاده   يقفربعد پرسـشـنامه از ت   ۵در  يفوظا از يک
 يآموزش يازن يزاندهنده منشان يت،نمره عملکرد از نمره اهم يقتفر

 ۴تا  ۲ نيعدد ب يقتفر يجهکه نتپرستار بود. بدين منظور درصورتي
 انجام يخوببه يف،وظا ينموضوع است که ا يندهنده اباشـد، نشان 

ــونـد و ن ينم  يازبا امت يهايتمکه آدرحالي ندبـه آموزش دار  يـاز شـ
ــان ــؤال، ن يکس لذا در تعيين  دارند. يبه آموزش کمتر يازدر دو س

ــي (جدول  ــورتي۲فراواني نيازهاي آموزش ــل تفريق ) درص که حاص
دهنده عنوان نياز فرد پاسخباشد به ۴و  ۲عددي بين  سؤالنمره دو 

بعد، ابتدا  ۵منظور تعيين امتياز هر يک از شود. بهدر نظر گرفته مي
هر بعد تعيين شـد و سپس براي   سـؤاالت ن نمره هر يک از ميانگي

هر بعد به مجموع  سؤاالتمحاسـبه امتياز نهايي، مجموع ميانگين  
هر بعد تقســيم شــد. با توجه به توزيع غير نرمال   ســؤاالتتعداد 

ــناختيمنظور تعيين ارتباط بين متغيرها، بهداده  -هاي جمعيت شـ
 هايوزشي پرستاران از آزمونهاي آمکنندگان با نيازشـغلي شرکت 

 کندال استفاده شد. يتا يرمن واسپناپارامتري 
 يپژوهش عالوه بر اخذ مجوزها ياصول اخالق يترعا منظوربه
داده شد  يناندهندگان اطماطالعات، به پاسخ يآورجمع يالزم برا

ها حفظ خواهد شد. بدين منظور، هدف اطالعات آن يکه محرمانگ
ــااز انجام مطالعه  و  يدگرد يآگاهانه طراح نامهيتدر قالب فرم رضـ

ــرکـت  يـار در اخت  يکمطالعه در قالب  ين. اتکنندگان قرار گرفشـ
 يتهکم ييد) به تأ۹۸۰۰۰۱۹۶: يگيريمصوب (کد پ يطرح پژوهشـ 

ــک    ــگــاه عـلوم پزشـ ــ ياخـالق دانشـ ــت  يــدهکرمــان رسـ اســ
)IR.KMU.REC.1398.159.(  
  

  هايافته
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 يزاننمودند (م يلها را تکمپرسـتار پرسشنامه  ۱۲۶درمجموع 
مطالعه  ينکننده در اپرستاران شرکت يت). اکثر۸۴/۰دهي= پاسـخ 

د ۴/۹۴(  ± ۵/۱کنندگان شــرکت يســن يانگين) زن بودند. مدرص
سابقه  يانگينسال قرار داشتند. م ۴۰-۳۰ سني رنج در و بود ۷/۳۴

ــرکت يکار ــال  ۱۰ ± ۵/۲کنندگان ش ــوميکاز  بيش. بودس از  س
د ۴۶پرســتاران ( ســال ســابقه کار داشــتند  ۱۵از  يشــتر)، بدرص

 يشــترســال بود. ب ۲۲ يســن يهارده يرکه ســابقه کار ســادرحالي
د ۵/۹۰کنندگان (شـرکت   يســانسل يليمدرک تحصــ ي) دارادرص
د ۸۰از  يشبودند. ب تبط با مر يهاکنندگان آموزشمشارکت درص

کرده  يافتمحل کارشــان در يارا، در دانشــگاه  شــانيشــغل يفوظا
د ۶۷بودند، که  شرکت  يجلسه آموزش ۲از  يشها در باز آن درص
  .)۱(جدول  کرده بودند

  
  )n=۱۲۶(کنندگان شرکت يو شغل يشناخت يتاطالعات جمع ):۱جدول (

  فراواني (درصد)  ي جمعيت شناختيهايژگيو

  )٤/٩٤( ١١٩  زن  جنسيت
  )٦/٥( ٧  مرد

  سن

٠/٣١( ٣٩  ٣٠-٢٠(  
٣/٤١( ٥٢  ٤٠-٣٠(  
٠/٢٣( ٢٩  ٥٠-٤٠(  
٧/٤( ٦  ٦٠-٥٠(  

  تحصيالت

  )٤/٢( ٣  ديپلم
  )٥/١( ٢  ديپلمفوق

  )٥/٩٠( ١١٤  ليسانس
  )٦/٥( ٧  ليسانسفوق

  سابقه کار

  )٢/٢٢( ٢٨  سال ٥کمتر از 
  )٣/١٨( ٢٣  سال ١٠-٥

  )٠/٢٣( ٢٩  سال ١٥-١٠
  )٥/٣٦( ٤٦  سال ١٥بيشتر از 

  
پرستاران در  يآموزشـ  يازهاين يزانم يدهندهنشـان  ۱نمودار 

ــ ۵از  يکهر  ــترينمطالعه بود. ب يندر ا يبعد موردبررسـ  يازن يشـ
 ۰۹/۹( يو بررسـ  يقتحق يدر بعدها يبپرســتاران به ترت يآموزشـ 

) و ارتباطات و يازامت ۹۴/۴( يو سـرپرست  يريتيمد يف)، وظايازامت
  .) بوديازامت ۷/۳( يميکار ت

  

   يمورد بررس يبعد ها يکپرستاران به تفک يآموزش يازهاين ):۱( نمودار

٩٫٠٩

٣٫٧٠ ٣٫۵۶

٢٫۶٢

۴٫٩۴

٠٫٠٠

١٫٠٠

٢٫٠٠

٣٫٠٠

۴٫٠٠

۵٫٠٠

۶٫٠٠

٧٫٠٠

٨٫٠٠

٩٫٠٠

١٠٫٠٠

تحقیق و بررسی ارتباطات و کار تیمی وظایف بالینی مهارت هاي اجرایی و اداري یوظایف مدیریتی و سرپرست
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ــ يبرا ۲در جدول   يازن ۳مطالعه،  يندر ا يهر بعد موردبررسـ

ا انتخاب، توسط پرستاران ر يفراوان يشترينپرستاران که ب يآموزش
) در درصد ۴۲پرستاران ( سوميکاز  يشداشتند، ارائه شده است. ب

ــوص طراح ــ يک يخص د ۳۰و  يمطالعه پژوهش به آموزش  درص

 يفظاو يرداشـتند. سا  يازن يمارانب ينيبال يازهاين يابيمنظور ارزبه
ددر ۲۴( يمارانپرســتاران، آموزش نحوه ارائه اطالعات به ب )، ص

د ۲۵( يآموزش به عهده گرفتن اقدامات ادار )، آموزش نحوه درص
  .) بودنددرصد ۲۲در کار ( يدجد هاييدها يمعرف

  
  آموزش يافتمنظور درهر بعد به يفو درصد وظا يفراوان ):۲جدول (

  فراواني (درصد)  وظايف هر بعد*  ابعاد

  تحقيق و بررسي
  ٤٢) ٢/٣٣(  پژوهشي مطالعه يک آموزش طراحي

  ٣٠) ٨/٢٣(  قبولقابل تحقيقاتي موضوعات آموزش شناسايي
  ٢٨) ٢/٢٢(  خودتان پژوهشي يهاافتهي آموزش تفسير

  ارتباطات و کار تيمي
  ١٠) ٩/٧(  همکاران با يهمکار نحوه آموزش

  ٢٤) ١٩(  بيماران به اطالعات آموزش نحوه ارائه
  ١٩) ١٥(  تيم يک از عضو يک عنوانبه آموزش کار

  وظايف باليني
  ٢٩) ٢٣(  سالمت ارتقاء مطالعات آموزش انجام

  ٣٠) ٨/٢٣(  مارانيب ينيبال يازهاين يابيارز آموزش
  ١٧) ٤/١٣(  فردي يهامراقبت دهيسازمان و ريزيآموزش برنامه

  ي اجرايي و اداريهامهارت
  ٣١) ٦/٢٤(  اداري گرفتن اقدامات به عهدهآموزش 

  ٢٠) ٨/١٥(  رايانه ازجمله فني، تجهيزات از آموزش استفاده
  ٢٤) ١٩(  معمول اطالعات ورود يا/ و کاغذي کارهاي آموزش انجام

  وظايف مديريتي و سرپرستي
  ٢٨) ٢/٢٢(  کار در جديد يهادهيا آموزش نحوه معرفي
  ٢٢) ٤/١٧(  بهداشتي خدمات در تغيير آموزش کنار آمدن با

  ٢٤) ١٩(  آموزش انجام کارها با منابع محدود

  داشتند، ارائه شده است. يازرا امت يشترينهر بعد که ب يفمورد از وظا ۳ستون  ين* در ا
  

 -جمعيت شناختي يهايژگيکدام از وهيچ ينمطالعه ب ينا در
 ،يو بررس يق(تحق يبررسـ مورد يهاکنندگان با بعدشـرکت  يشـغل 

 و يو ادار يياجرا يهامهارت يني،بال يفوظا يمي،ارتباطات و کار ت
ــت  يريتيمد يفوظا ــرپرس ــت يداري) ارتباط معنيو س  وجود نداش

)۰۵/۰>p.(  
  
  بحث 

ــتاران را به ترين نيازمطالعه مهم ينا ــي پرس منظور هاي آموزش
نمود.  يها را بررسشـده به آن ارائه يآموزشـ  يمحتوا يسـاز روزآمد

 يفمختل يآموزش يازهايپژوهش نشان داد که پرستاران ن ينا يجنتا
ــتريندارنـد. ب  و  يقتحق يهادر بعد يبهـا به ترت آن يـازهـاي  ن يشـ
 يمي،ارتباطات و کار ت پرســـتي،مديريتي و ســـر يفوظا ي،بررســـ

 يفوظــا ينبود. در ب يو ادار ييااجر يهــامهـارت  يني،بـال  يفوظـا 
موضوعات  ييشـناسا  ي،مطالعه پژوهشـ  يک ي، طراحشـده يبررسـ 

 يازهاين يابيارز يماران،قبول، نحوه ارائه اطالعات به بقابل يقاتيتحق
 فينحوه معر ي،بــه عهــده گرفتن اقــدامــات ادار يمــاران،ب ينيبــال

ــده يبنديتاولو يازهايترين ندر کار ازجمله مهم يدجد يهايدها ش
  .بود يموردبررس يهادر بعد

ــر ن ترطور دقيقبـه   ينهبه آموزش در زم ياز، در پژوهش حـاضـ
پرســـتاران به خود  يدگاهرا از د يتاولو ينباالتر يو بررســـ يقتحق

و همکاران  Hicks در مطالعه يجه،نت ينراستا با ااختصـاص داد. هم 
 ياهيتفعال و يو بررس يقتحق ينهآموزش در زمياز به ن يتاهم يزن

ته شناخ يتتوسـط متخصصان مراقبت سالمت حائز اهم  يقاتيتحق
و  يقتحق يزو همکاران ن Gaspard . در مطالعه)۲۶(شـــده اســـت 

ــ ــ هاييازدر ن يتعامل حائز اهم ينعنوان دومبه يبررسـ  يآموزشـ
. در مطالعه )۲(شده بود  ييدهندگان خدمات سـالمت شـناسـا   ارائه

Yousif  ــ يازهايترين ناز مهم يکي يقتحقنيز و همکاران  يآموزش
 يج. بر اساس نتا)۲۵(بود  يدانشـکده دندانپزشک  يآموزشـ  رکنانکا

آموزش در  يرايپژوهش حاضـر و مطالعات انجام شده پرستاران پذ 
باشند. يم يدر پرسـتار  يننو يپژوهشـ  يهايدها ييشـناسـا   ينهزم

حال رشد واقعيت امر اين اسـت كه امروزه دانش پرستاري دائماً در  
 يها پاسخگوشـده در دانشـگاه   هارائ يو تكامل اسـت و دانش تئور 

ارتقاء  يهااز روش يکيو  )۷(باشـد  ياين نيازهاي در حال رشـد نم 
 تييقاموضوعات تحق ييشناسا ي،دانش پرستار يروزسازمهارت و به

ــ يک يو طراح ينهزم ينقبول در اقابل ــديم يمطالعه پژوهش . باش
 آموزشپرستاران،  يآموزش يازهاياز ن يکيمطالعه حاضر نشان داد 
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ها است. لذا مرتبط با کار آن هايينهدر زم يقاتانجام تحق ينهدر زم
الزم اسـت پرسـتاران بر اساس بخشي كه در آن مشغول به خدمت   

 يسدستر يمرتبط، به روز و کارآمد يقاتيهستند، به موضوعات تحق
  .داشته باشند
 نيشده در اييپرستاران شناسا يآموزشـ  يازهاياز ن گريکي دي
ــت  يريتيمد يفپژوهش وظا ــرپرس ــر  يجبود. نتا يو س مطالعه حاض

دارند تا در خصوص انجام  يازپرستاران ن ينهزم يننشان داد که در ا
ــت ييرکـار بـا منابع محدود، کنار آمدن با تغ   و  يدر خدمات بهداشـ

. يندنما يافتالزم را در يهاآموزشدر کار،  يدجد يهايـده ا يمعرف
ــتا با اهم و حجت  )۲۷(و همکاران  يمانيدر مطالعه  يجهنت ينراسـ

 يآموزشــ يازهايازجمله ن يشــرفتهپ يريتيمد يهامهارت يزن )۲۸(
شــده بود.  يياز ارائه دهندگان خدمات ســالمت شــناســا يفط ينا

ستفاده ا اب يارائه برنامه مراقبت يبرا يريگ يمبه تصـم  يازن ين،بنابرا
ــازمان يريتريزي و مداز منـابع موجود و برنـامه   منظور کنار به يسـ

ــت ييراتآمدن با تغ ــتند که  يموارد يدر خدمات بهداشـ  يکهسـ
  .يندنما يافترا در يمناسب يهاها آموزشدرباره آن يدپرستار با

پرستاران  يآموزش يازن ينحاضـر نشـان داد که سـوم    پژوهش
ــديم يميارتباطات و کار ت ينهآموزش در زم  ،تريطور جزئ. بهباشـ

 يميو کار ت يماربا همکاران، نحوه ارائه اطالعات به ب ينحوه همکار
عماد زاده و  يپرستاران بودند. در مطالعه يآموزش يازهايازجمله ن

امل ع يمارانپرستاران و ب ينارتباط ب قراريبر يفيتک يزهمکاران ن
ــل ــا يفيتکننده ک يينتع ياص  از مراقبت يمارانب يتخدمات و رض

 يادر مطالعه يزو همکاران ن يفراهان ين،هم چن ).۲۹(ارائه شده بود 
ــتاران و تأث يارتباط يهاآموزش مهارت يرتأث يتبه اهم  يربه پرسـ

. )۳۰(اران اشاره نمودند يمب يمند يترضا يشها بر افزاآموزش ينا
 ريپرستاران و تأث يباطارت يهامهارت يتاهم يزمطالعات ن يردر سا

. از طرف )۳۵-۳۱(تأکيد شـده است   يمارانب يمند يتآن بر رضـا 
در خصوص نحوه  يستيبر اسـاس پژوهش حاضر، پرستاران با  يگرد

 يافترا در يضرور يهاآموزش يميو انجام کار ت يکديگربا  يهمکار
ــعيندنما از  يکي يو همکار يو کمبود کار گروه يف. ارتباطات ضـ

ارائه دهنده  يهااز گذشته تا به امروز در سازمان يمشـکالت اسـاس  
 ي. در نظام ارائه خدمات بهداشت)۲(بوده است  يبهداشت يهامراقبت
ــ يفارائـه دهنـدگان خدمات با ط   ي،درمـان  با  يناز مراجع يعيوسـ

 يجادموجب ا يلذا انجام کار گروه ،متفاوت ارتباط دارند يـازهـاي  ن
 که دارند يو پرسـتاران به واسطه نقش  شـود يمثبت م يکار يطمح
داشـته باشند. ارتباطات واضح و   يمارانارتباطات گسـترده با ب  يدبا

 يهاارائه مراقبت يمختلف برا يهاتخصص ينب يمناسـب و همکار 
ــازمان يمارانبه ب يکاف ــت يهادر س ــت  ياتيح يمراقبت بهداش اس

و کار  يارتباط يهـا گفـت آموزش مهـارت   توانيرو م ين. از ا)۳۶(
  .است يپرستار يهااصل مهم در ارائه مراقبت يک يميت

ــان داد که از د نتايج ــر نش ــ يازهاين يگرمطالعه حاض  يآموزش
 ايهينهآموزش در زم يرندمورد توجه قرار گ بايستيپرستاران که م
 يو ادار يياجرا يهاو مهارت ينيبال يهاو مهارت يفمرتبط با وظا

و همکاران،  Gaspard در مطالعه يجهنت ينراستا با اها اسـت. هم آن
مربوط  يهاو آموزش ينيبال يهامهارت زشاکثر پرســـتاران به آمو

ــ  ــتند  ياز، نکردنديکـه در آن کـار م   يبـه بخشـ امر  ينا ).۲(داشـ
ر د يشرفتپ يها براآموزش يافتپرستاران به در يازن يدهندهنشان

. اشدبيکه مشغول به خدمت هستند، م يدر بخش يفعل يکار ينهزم
که پرستاران  دو همکاران نشـان دا  Kanun مطالعه يجنتا ين،همچن
بـه آموزش دارند و هر   يـاز مرتبط، ن ينيبـال  يفانجـام وظـا   يدر ط

 يهاآموزش يازمندکه به عهده دارد، ن يتيپرسـتار بر حسب مسئول 
 ياتيعملکرد ح. لذا با توجه به )۳۷( باشــديمرتبط م يتخصــصــ 

 نييبال يهاآموزش يماران،به ب يفيتپرستاران در ارائه خدمات با ک
برخودار است. از طرف  ييباال يتپرسـتاران از اهم  ايفمرتبط با وظ

ــ يگر،د ــتاران با توجه به بخشـ  نماينديم يتکه در آن فعال يپرسـ
 ايهيتبه عهده گرفتن مسئول يالزم در راستا يهاآموزش يستيبا

) و انجام امور مرتبط يانه(مانند را يفن يزاتاســتفاده از تجه ي،ادار
  .يرند) را فرا بگيکاغذ يها(مانند ثبت اطالعات در فرم يگرد

ــناخت يـت اطالعـات جمع  ينمطـالعـه ب   ينا در ــغل -يشـ  يشـ
 يدار يپرسـتاران ارتباط معن  يآموزشـ  يازهايکنندگان و نشـرکت 

 يدار يارتباط معن زيمطالعات انجام شده ن يرمشـاهده نشد. در سا 
ــ يازهايو ن يشــغل -يشــناخت يتاطالعات جمع ينب ارائه  يآموزش

حال . بااين)۳،۳۸،۳۹(دهندگان مراقب سـالمت مشاهده نشده بود  
جوان  يکنندگان در رده سنشـرکت  يشـتر مطالعه حاضـر ب  يندر ا

سـال) قرار داشتند. ارائه دهندگان خدمات مراقبت   ۴۰تا  ۳۰ ين(ب
ــت  به آموزش  يازکمتر، ن يتجربـه کار  يـل تر بـه دل جوان يبهـداشـ

ــتريب ــا    يش ــان س ــص ــبت به متخص دارند  يســن يهاگروه يرنس
 ينا يآموزش يازهاين يبا بررسـ  انسـت مطالعه تو ينو ا )۲،۴۰،۴۱(

 يطپرستاران را در مح يآموزشـ  هاييتترين اولومهم ي،گروه سـن 
  .يدنما ييشناسا ينيبال

ــر دو محدود ي،کل طوربه ــت. محدود يتپژوهش حاض  يتداش
پرستاران شاغل در  يو عدم بررس ياول، گسترده نبودن جامعه آمار

 ينا يجدر شهر کرمان بود. هر چند نتا يخصـوصـ   هاييمارسـتان ب
پرستاران  يآموزش يازهاين ييشـناسـا   يشدر افزا توانديپژوهش م

در  شــوديم يشـنهاد پ امامورد مطالعه مؤثر باشـد؛   هاييمارسـتان ب
ــه بزرگتر و از د ي،آت يهــاپژوهش  يهــاروش يگراز حجم نمون

 نياسـتفاده شود. ا  يجشـدن نتا  تريقدق يبرا يآموزشـ  يازسـنجي ن
 يشآموز يازهاين يقدق يبند يتو اولو يبا بررس تواننديمطالعات م

مناسب با توجه به  يمداخالت آموزش يسـاز  يادهو پ يبه باز طراح
از ارائه دهندگان خدمات سالمت اقدام  يفط ينا يآموزشـ  يايازهن
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پرسشنامه با  يکمطالعه اسـتفاده از   يندوم در ا يت. محدوديندنما
 يآموزش يازهاين يبند يتو اولو ييسـؤاالت بسـته، جهت شـناسـا    

ــتاران بود. به دل ــت دل   يلپرس ــؤاالت ممکن اس ــته بودن س  يلبس
ود خ يفظاو يتاهم يينتع يپرستاران برا يريگ يمانتخاب و تصـم 
ــد. ا يقطور دقخود به يو عملکرد واقع ــخص نباشـ انتخاب  ينمشـ

ــت تحـت تـأث    يها براآن يزهعامل ازجمله انگ ينچند يرممکن اسـ
خاص، کمبود  يفهوظ يکها نسبت به انجام عالقه آن يل،ادامه تحص
گروه و  يريتها از مدآن يتينارضا يا يترضـا  ي،قبل يهادر آموزش

زم ال يشتريب يقاتباشد. لذا تحق يپرسـنل مراقبت بهداشـت   يرسـا 
 يندب يتو اولو ييشـناســا  يپرسـتاران را برا  يزهاسـت تا بتواند انگ 

ــ يـازهـاي  تر نجـامع  از ارائـه دهندگان مراقبت   يفط ينا يآموزشـ
ــت ــ يمختلف يرا با ابزارها يبهداش حال پژوهش . بااينيدنما يبررس

 يهاتاران شــاغل در بخشپرســ يآموزشــ يازهايحاضــر توانســت ن
 يدر شـهر کرمان و با سابقه کار  يآموزشـ  يمارسـتان سـه ب  يدرمان

ــتفاده  توانديآن م يجو نتا يدنما يبند يتمتفاوت را اولو مورد اسـ
پرستاران قرار  يبرا يآموزش يهابرنامه ينگزاران در تدو ياسـت سـ 
  .يردگ

  
  يريگ نتيجه
ــتاران را از منظر  مطالعه مهم اين ــي پرس ترين نيازهاي آموزش

ارتباطات و کار  ي،مديريتي و ســرپرســت يفوظا ي،و بررســ يقتحق
نمود.  يابيارز يو ادار يياجرا يهاو مهـارت  ينيبـال  يفوظـا  يمي،ت

تحقيق و  ينهپرســتاران در زم  يآموزشــ يازهاين يتترين اولومهم
ــ ــتي   يفو وظا يبررس ــرپرس . لذا در نظر گرفتن بودمديريتي و س

ــ يازهاين ــتاران م يآموزش ــم يراهنما توانديپرس  يرندگانگ يمتص
ــ يمحتوا يطراح يبرا ــتـاران در      يآموزشـ ــده بـه پرسـ ارائـه شـ

 يهابه كارگيري برنامه يت،باشد. در نها يعلوم پزشک يهادانشـگاه 
ــي مبتن ــتاران م يازبر ن يآموزش موجب افزايش مهارت  توانديپرس

باليني، مديريتي و ارتباطي و در نتيجه بهبود  هايينـه هـا در زم آن
ــر    يکمراقبت ســالمت و افزايش ايمني بيمار شــود. پژوهش حاض

ــم يهنمونه اول ــت که م  يمبتن يريگ يماز تص ــواهد اس  دتوانيبر ش
ــازمان يرا برا يتجرب يهاداده ــعه دهنده مراقبت يهاسـ  يهاتوسـ

ــت ــنجين ين. ايدفراهم نما يبهداش ــ  توانديم يازس ــاس  يرا برا ياس
 ينکه در ا ياپرستاران فراهم آورد، به گونه يآموزش و توانمندساز

از ارائه دهندگان مراقبت  يفط ينموردنياز ا يآموزش يازهايروش، ن
که قبالً کمتر مورد توجه قرار گرفته بودند، مد نظر قرار  يبهداشــت

 دگانکه توسعه دهن شـود يم يشـنهاد پ ،ينداده شـده اسـت. بنابرا  
ــ يهابرنـامـه   در  يو مهارت يکاربرد يهامنطبق با جنبه ي،آموزشـ

 يها، به بازطراحموردنياز آن يازهايآموزش پرسـتاران و همسو با ن 
 ادهيکشور و پ يعلوم پزشک يهادر دانشگاه يفعل يآموزش يمحتوا

  گروه بپردازند. ينا يبرا يمداخالت آموزش يساز
  

  يتشکر و قدردان
 شهر کرمان يآموزش هاييمارستانپرستاران شاغل در ب يهاز کل

ــارکت در ا يهمکار يلبـه دل  ــکر و قدردان ينو مشـ  يپژوهش تشـ
ــازمان يچه يمال يتپژوهش تحـت حما  ين. انمـاييم يم نبوده  يسـ

  .است
  

  تعارض منافع
تضاد  گونه يچکه ه نماينديم يحتصر يسـندگان نو ينوسـيله بد

  در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد. يمنافع
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Abstract 
Background & Aims: Investment in education of nurses can help improve performance and the quality 
of provided services. Training needs assessment is the right step to design appropriate, and cost-effective 
programs. This study aimed to assess the educational needs of nursing staff. 
Materials & Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 150 nurses working in 
teaching hospitals of Kerman in 2019. Data were collected by a researcher-made questionnaire. This 
tool has five dimensions of nursing-related tasks (research/audit, communication/teamwork, clinical 
skills, administrative, managerial/supervisory). The face and content validity of the questionnaire were 
confirmed by four clinical nursing specialists. For reliability, Cronbach's reliability coefficient was 0.89. 
Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman and Kendall Tau correlation coefficient. 
Results: Most educational needs of nurses were dimensions of research and audit (9.09), administrative, 
managerial/supervisory (4.94), and communication/teamwork (3.7). More than one-third of nurses 
(42%) needed training to design a research study and 30% needed training to assess patients' clinical 
needs. There was no significant relationship between any of the demographic-occupational 
characteristics of the participants and the dimensions studied (p<0.05). 
Conclusion: The most important educational needs for nurses were in the field of research and audit, as 
well as managerial and supervisory tasks. The educational needs of nurses can guide design the 
educational content provided to nurses in the curricula offered at medical universities. Application of 
educational programs based on nurses' needs increases their skills in clinical, managerial, and 
communication fields, and thus improves healthcare and increases patient safety. 
Keywords: Training needs assessment; Education; Educational Assistance Programs; Nurses 
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