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مقاله پژوهشي
چكيده

هوا پزرديا
زمینه و هدف :اين پژوهش با هدف عييدين ابخبي دا گاه داو شي بردا بدخ اادان یياباد دا موردا خه يد هخ ا د
خهش اها و یگخش پخا اها عا اه ياو پس اب اجخای گاه او خه بيشهای هوا پزريا بيماها ا های شي بردا رد خ اصده ا رخايدا
خخيف.

یافتهها :ييایگين یمخو خایش پخا اها اب  69/9±11/6موه اب شي بش به عخعيب به  21/7±11/3ب فاصره پس اب شي بش و  79/9±19/9اه
ياو بيف اب اجخای گاه او شي برا افزايش ياف ه ااو ( .)P≥0/001ييایگين یمخو یگخش پخا اها خه اه يخيره ،عهاو يي اخاهی
خارو و اب  60/1±2/1موه اب شي بش به  69/1±10/7ب فاصره و  66/3±11/6اه ياو بيف اب گاه او شي برا افزايش ياف ه ااو.

نتیجهگیری :جرسا شي برا بهص ه باهبی بخ اهعقای ييزا خایش و یگخش پخا اها عأبيخ خار ه ااو ،با ع ايو به هضايو پخا اها
اب بخ زاهی گاه او ،عفوين و اابيا خها گاه اوهای شي برا بخ يو ای یيابا دا و بهص ه يفاوم به ي ظ ه اهعقای يخامووهای
پخا اهی پي اخ يا خخخ.

واژههای كلیدی :گاه او شي برا -پخا اها – ا

هوا پزريا

ارجاع :يخشباخی ش م هضا ،عطاهی عوان ،ايين الخعايا ي ين ،يخشبا يثمفهضدا .بررسي اثر بخشي كارگاه آموزشي مبتني بر نیاز سنجي "اختتالتت

روانپزشكي ویژه پرستاران" ،بر دانش و نگرش آنان در مورد این اختالتت .يدره عثقيقا عر م هف اهی 1936؛ 111-132 :)1(19
پذيخش يقاله1936/01/16 :
خهيافو يقاله1939/01/11 :
.1
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مواد و روشها :اين يطاليه ،يفا رهای یيمده عدخبدا اادو و جاييده شيداهی ردايه گريده پخاد اها رداشه خه بيدشهدای هوا پزرديا
بيماها ا های ی ه و فاهابا اصه ا اال  1931ب خیف .شي برا خه مالب ع ييه جرسا شي برا بهص ه ادي خایا و بثدگ خوهدا
خه خو بيماها ا اجخا رف .موه ،ب فاصره و اه ياو بيف اب بخ زاهی گاه او ،اطح خایش و یگخش پخا اها اب رخيق پخاشیايهای يثقدق
اا ه بخهاا رف .خاخوها با اا هاخو اب بخیايه  SPSS-19و شبي های شياهی  Repeated measure, BonferroniوANOVA
ي هخ عدزيه و عثريه مخاه خفو.

اا اخياه ،يخگز عثقيقا عر م هف اهی ،خای گاو عر م پزريا اصه ا  ،اصه ا  ،ايخا

 .1اا اخ ،يخگز عثقيقا عر م هف اهی ،خوو هوا پزريا ،خای يفو پزريا  ،خای گاو عر م پزريا اصه ا ،اصه ا  ،ايخا

مقدمه
اختالل روانپزشکی یک الگوی رفتاری و روانشناختی است
که در یک فرد اتفاق میافتد و تشخیصگذاری آن بر حسب
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شدت انحراف الگوهای رفتاری و روانشناختی از محدوده
طبیعی سنجیده میشود (.)1
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 .9گاهر ان اهرف يفيخيو  ،يخگز عثقيقا عر م هف اهی ،خای گاو عر م پزريا اصه ا  ،اصه ا  ،ايخا (ی يس فو يسؤول)
Email: aminoroaia@nm.mui.ac.ir
 .6اا اخ ،يخگز عثقيقا عر م هف اهی ،خوو شياه و اپيفيي ل ژی ،خای يفو ب فارو ،خای گاو عر م پزريا اصه ا  ،اصه ا  ،ايخا

غالمرضا خیرآبادی و همکاران
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سازمان بهداشت جهانی در سال  3001اعالم کرد که تقریبأ
 14میلیون نفر در سراسر دنیا از برخی از اختالالت
روانپزشکی رنج میبرند و از هر  1نفر  1نفر در برخی از
مراحل زندگی عالیم اختالالت روانپزشکی را تجربه میکند
و قسمت عمدهای از خدمات پزشکی را به خود اختصاص
میدهند (.)3
امروزه سازمانها بخش قابل توجهی از منابع خود را در
راستای ارتقای فعالیتهای خود به آموزش کارکنان اختصاص
میدهند ،آموزش مستمر پرسنل پزشکی همواره مورد توجه
بوده و روز به روز نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند ( )2چرا که
پژوهشها نشان میدهد در آموزش پرستاری نیز ،ارتباط بین
آموزش و خدمات پرستاری دارای اهمیت ویژهای است و در
حال حاضر به سمت یادگیری در تمام طول عمر میباشد (.)1
بهسازی نیروی انسانی در پرستاری ،یکی از مسؤولیتهای
مهم مدیران پرستاری بوده و شامل فعالیتهایی است که
برای ارتقای سطح صالحیت و افزایش دانش و آگاهی و ایجاد
مهارت پرستاران برای ارایه خدمات بالینی بهتر به مورد اجرا
گذاشته میشود .آموزش ضمن خدمت نیز یکی از روشهای
بهسازی نیروی انسانی است و شامل تمام آموزشهای شغلی
است که برای ارتقای کیفیت عملکرد افراد به آنها داده
میشود (. )2-1
آموزش مداوم به پرستاران کمک میکند که عملکردهایشان
به روز باقی بماند و ارتقا یافته و با تغییرات سریع هماهنگ
شود ( .)1لذا هر پرستار جهت رشد حرفهای و علمی نیاز به
آموزش مداوم دارد ( .)4-6تحقیقات نشان میدهد ،انواع
برنامههای بهسازی نیروی انسانی از جمله آموزشهای ضمن
خدمت نیاز جامعه پرستاری را تا حدودی برطرف مینماید و
تکرار این کارگاهها ،در فواصل منظم و حداکثر  6ماهه
ضروری بهنظر میرسد ( .)7-8از آنجا که برنامههای آموزش
ضمن خدمت پرستاران به اشکال مختلف در بیمارستانها به
اجرا درآمده است چنین انتظار میرود که کیفیت خدمات
پرستاری هر ساله بهبود یافته و سیر صعودی را طی کرده
باشد .اما علیرغم سابقه طوالنی اجرا و به کارگیری
برنامههای آموزش مداوم برای پرستاران ،شاهد اثرات مثبت

آموزشها بر بهبود عملکرد حرفهای و ارتقای کیفیت
مراقبتهای پرستاری نبودهایم (.)9-10
طراحی الگویی مؤثر برای برنامههای آموزشی پرسنل
پرستاری و امکان اجرای این آموزشها با شرایط و امکانات
بیمارستانی کشور ،ضروری به نظر میرسد تا بتوان در جهت
رفع نیازهای آموزشی پرستاران و به دنبال آن ارتقای کیفیت
مراقبتهای پرستاری گام برداشت .برای نیل به این هدف،
بهکارگیری روشهای مناسب در برنامهریزی آموزشی
دورههای بازآموزی و آموزش ضمن خدمت پرستاران و توجه
به نیازهای آموزشی آنان از موارد با اهمیت و ضروری بوده و
باید مدنظر قرار گیرد (.)10
تحقیقات متعدد انجام شده در مورد تأثیر آموزشهای مداوم بر
کارایی ،اعتماد به نفس ،آگاهی و مهارت پرستاران نیز همگی
نتایج مثبتی را نشان میدهد ،به طوری که پژوهشهای متعدد
در سراسر دنیا نشان میدهد آموزش مداوم در بهبود کیفیت
مراقبت ها مؤثر است ( .)11البته آموزشهایی میتوانند موجب
افزایش کارآیی شوند که هدفمند و براساس نیازهای آموزشی
حال حاضر پرستاران انجام شود .چنانچه اولین گام در
آموزش ،بررسی نیازهای آموزشی میباشد و تعیین
سیستماتیک نیازهای آموزشی را میتوان به عنوان پایهای
برای تهیه محتوای آموزشی خاصی قلمداد نمود (.)13
پرستاران با ارایه بیشترین خدمات مستقیم به بیماران نقش
انکارناپذیری در ارتقای کیفیت مراقبت و درمان دارید ( )12و
سیستم خدمات بهداشتی میتواند با ارتقاء شایستگی بالینی
پرستاران ،رضایت مددجویان را فراهم نماید (.)11
نتایج تحقیقی در بخشهای روانپزشکی اصفهان نشانگر آن
است که هنوز در برخی از بیمارستانهای روانی نیاز به تغییر
است و الزم است که روشهای قدیمی و سنتی جای خود را
به شیوههای نوین بدهند و اگر بخواهیم در امر درمان و
مراقبت از بیمار روانی ،موفق و کارآمد باشیم ،نیاز به تغییر و
تنوع داریم واین امر نیازمند ارتقا صالحیت حرفهای پرسنل
روانپرستاری است (.)14
محققین در پژوهش قبلی خود تحت عنوان " نیازسنجی
آموزشی پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی

كارگاه اختالت روانپزشكي ویژه پرستاران

بیمارستانهای شهر اصفهان در سال  "1290این نیازها را
تعیین نموده ( )16بر اساس آن طرح  ،یکی از نیازهای
آموزشی مطرح شده ،نیاز آموزشی در زمینه بیماریهای
روانپزشکی و به روز شدن اطالعات علمی ایشان در مورد
اختالالت روانپزشکی بوده است .لذا مبتنی بر آن یافتهها
پژوهش مداخلهای حاضر طراحی گردید .عواملی نظیر رشد
بیسابقه دانش حرفهای ،تمایل به ارتقای شغلی و توسعه
اعمال پرستاری و همچنین تغییرات سریع در سیستم بهداشت
و درمان و در نتیجه تغییر در نقشهای پرستاران همگی تأکید
بر نیاز پرستاران در انطباق با تغییرات الزامی حرفهای و
ضرورت طراحی برنامههای آموزشی برای رفع این نیازهای
یادگیری است.
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یافتهها
در این مطالعه  62پرستار شرکت نمودند که  21/7درصد مرد
و  68/2درصد زن بودند .اکثریت پرستاران متأهل (71/6
درصد) بودند .از نظر وضعیت استخدامی بیشترین فراوانی
مربوط به استخدام پیمانی با  64/1درصد و  19درصد
استخدام رسمی بودند و  13/9درصد پرستاران با سابقه 10
سال بیشتر مشغول بهکار بودند (جدول .)1
یافتههای مربوط به حیطه های آموزش داده شده و نتایج
مربوط به پاسخ شرکتکنندگان به سؤاالت هر حیطه در
جدول  3آورده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1394.13.1.11.6

مواد و روشها
پژوهش حاضر مطالعهای مداخلهای بهصورت نیمهتجربی است
و جامعه آماری شامل پرستاران شاغل در بخشهای
روانپزشکی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
(بیمارستانهای نور ،فارابی) در سال  1291بوده است .در
مجموع  62نفر پرستار بخش روانپزشکی در مطالعه شرکت
کردند .معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن حداقل مدرك
کارشناسی پرستاری و شاغل بودن در بخشهای روانپزشکی
(رسمی ،قراردادی ،پیمانی ،نیمه وقت و اضافه کار) بوده و ابزار
جمعآوری اطالعات پرسشنامهای پژوهشگر ساخته و مشتمل
بر سه بخش شامل مشخصات فردی و پرسنلی ،بررسی دانش
(شامل  10سؤال چهارگزینهای) و بررسی نگرش (شامل 12
سؤال بهصورت لیکرت) در خصوص اختالالت روانپزشکی
کودکان و نوجوانان ،اورژانسهای روانپزشکی و اختالالت
شخصیت بوده است که قبل از جمعآوری دادهها ،روایی و
پایایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت .روایی آن توسط چند نفر
از اعضای هیأت علمی تأیید گردید .جهت تعیین پایایی از
ضریب  cronbach’s alphaاستفاده شد ( .) α=0/98
روش آموزشی مورد استفاده در این مطالعه ،سخنرانی و
پرسش و پاسخ و کار گروهی بود الزم به ذکر است که
محققین با توجه به نتایج حاصله از نیازسنجی از پرستاران
شاغل در بخشهای آموزشی روانپزشکی بیمارستانهای

دانشگاه علوم پزشکی که در سال  1290انجام گردید ( .)13از
طریق تشکیل کمیته علمی (شامل تعدادی از اساتید
روانپزشکی و مربیان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و
مدیران پرستاری و سوپروایزرهای آموزشی) و بحث و تبادل
نظر در خصوص نیازهای آموزشی اعالم شده ،پروتکل آموزش
و کارگاه مربوطه را طراحی نمودند .موضوعات کارگاه آموزشی
شامل :آشنایی با اختالالت روانپزشکی کودکان و نوجوانان،
اورژانسهای روانپزشکی و اختالالت شخصیت بود .محتوای
کارگاه در جدول  6آمده است.
قبل از شروع کارگاه ،در انتهای کارگاه و  2ماه بعد از برگزاری
کارگاه آموزشی سطح دانش و نگرش پرستاران از طریق
پرسشنامه سنجیده شد .برای اینکه حداکثر افراد بتوانند در
کارگاه شرکت کنند کارگاه در دو زمان متفاوت و در دو
بیمارستان فارابی و نور توسط اعضاء هیأت علمی دانشگاه
برگزار گردید و در پایان جزئیات محتوی آموزشی کارگاه،
بهصورت  CDدر اختیار آنان قرار گرفت و به این پرستاران
امتیاز بازآموزی اعطا شد.
از شاخصهای پراکندگی و مرکزی جهت توصیف دادهها و از
آزمون  ANOVA Repeated Measureبا کنترل برخی
عوامل زمینهای و مخدوشکننده (سابقه خدمت ،سن و جنس)
و همچنین آزمون  Bonferroniجهت تجزیه و تحلیل
دادهها ،استفاده گردید.
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در جداول 2و .1جزئیات مربوط به تغییرات نمرات حیطه
نگرش و دانش شرکتکنندگان در مراحل مختلف سنجش
آورده شده است.
دادههای پژوهش بیانگر افزایش معنیداری به لحاظ آماری در
میانگین نمره دانش پرستاران در مورد اختالالت روانپزشکی
بالفاصله و سه ماه پس از آموزش میباشد ()P<0/001
بهطوریکه میانگین نمره دانش پرستاران از  62/2±11/6قبل
از آموزش به  83/7±13/9بالفاصله و  72/2±12/2سه ماه
بعد از کارگاه آموزشی افزایش یافته است (جدول .)4
میانگین نمره نگرش پرستاران در مورد اختالالت روانپزشکی
قبل ،بالفاصله و سه ماه پس از آموزش از نظر آماری تفاوت
معنیداری داشت و میانگین نمره نگرش پرستاران از
 60/1±8/1قبل از آموزش به  62/1±10/7بالفاصله و

 61/9±11/6سه ماه بعد از کارگاه آموزشی افزایش یافته است
(جدول .)4
نتایج مطالعه نشاندهنده آن است که  83/6درصد پرستاران از
برگزاری این دوره آموزشی به میزان زیاد و خیلی زیاد رضایت
داشتند و وجود این دوره را در تحکیم و تقویت اطالعات
علمی خود مفید دانستهاند.
موضوعات کارگاه آموزشی شامل :آشنایی با اختالالت
روانپزشکی کودکان و نوجوانان ،اورژانسهای روانپزشکی و
اختالالت شخصیت بود .محتوای کارگاه در جدول  6آمده
است.

جدول  .1مشخصات جمعیتشناختي واحدهای مورد پژوهش
مشخصات واحدهای مورد پژوهش

جس
وضييو عأهه

وضييو اا يفام

اابقه گاه

ی ه

13

90/1

يخخ

10

91/7

ب

69

62/9

يدخخ

16

12/6

ي اهه

67

76/6

هاما

11

13

پيمایا

61

62/1

رخيا

10

12/3

1

2

11/7

9-2

10

91/7

10-6

2

11/7

>10

17

61/3

111

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1394.13.1.11.6

تحقیقات علوم رفتاری/دوره  /11شماره  /1بهار 1131

فاهابا
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63/2
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راشه خه بيماها ا

فراواني

درصد
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جدول  .2توزیع فراواني پاسخهای صحیح انتخاب شده توسط پرستاران در رابطه با سؤاتت دانشي اختالتت روانپزشكي قبل ،بعد و سه
ماه پس از برگزاری دوره آموزشي
آموزش

آموزش

آموزش

فراواني (درصد)

فراواني (درصد)

فراواني (درصد)

(16)61/9

(26)22/7

(61)62/1

(27)30/2

(60)32/1

(27)30/2

 -9شر ايا با ااييزوفخیيا خه گ خگا

(97)22/7

(21)21/2

(69)62/9

 -6شر ايا با هف اههای ضف اج ماعا

(61)36/2

(61)32/6

(61)32/6

ريصيو

(13)90/1

(16)92/1

(91)63/1

ل

(2)11/7

(61)62/1

(19)96/2

ريصيو
 -7شر ايا با عره بيماهیهای هوایا و جسما

(26)22/7

(27)30/2

(61)36/2

 -2ر ا و خهيا بيماها پخ ارگخ و ي اجم

(60)32/1

(61)32/6

(69)100

 -3یث و اهعواط با بيماه پخ ارگخ

(67)76/6

(60)32/1

(60)32/1

(90)67/6

(63)77/2

(93)61/3

سؤاتت دانشي
 -1شر ايا با اوعيسم
 -1ر ا و ا

ل ياخ يخی

 -2ر ا و ع يم ا

 -6ر ا و اهميو پخا اهی خه ای اع ا

 -10ي اه های بخ هخ پخا اه با بيماه
پخ ارگخ

جدول  .1مقایسه میانگین نمرات دانش پرستاران در مورد اختالتت روانپزشكي مورد بحث در سه آزمون
(قبل ،بالفاصله و سه ماه بعد از آموزش)
موه اب شي بش

mean±SD
69/9±11/6

ب فاصره بيف اب شي بش

21/7±11/3

موه اب شي بش

69/9±11/6

اه ياو بيف اب شي بش

79/9±19/9

ب فاصره بيف اب شي بش

21/7±11/3

اه ياو بيف اب شي بش

79/9±19/9

زمان

* شبي

<0/001
<0/001
0/113

بن فخویا ()Bonferroni
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پاسخ صحیح قبل از

پاسخ صحیح بالفاصله بعد از

پاسخ صحیح سه ماه بعد از
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هوایپزريا خه اه شبي

جفول  6.يقايسه ييایگين یمخا یگخش پخا اها خه ي هخ ا
(موه ،ب فاصره و اه ياو بيف اب شي بش)
موه اب شي بش

mean±SD
60/1±2/1

ب فاصره بيف اب شي بش

69/1±10/7

موه اب شي بش

60/1±2/1

اه ياو بيف اب شي بش

66/3±11/6

ب فاصره بيف اب شي بش

69/1±10/7

اه ياو بيف اب شي بش

66/3±11/6

زمان

* شبي

*P-Value
0/696
<0/001
0/031

بن فخویا ()Bonferroni

جدول  .1میانگین درصد نمره دانش و نگرش پرستاران در مورد اختالتت روانپرشكي قبل و بالفاصله و سه ماه بعد از مداخله
زمان
متغیر
خایش

قبل از آزمون
mean±SD
69/9±11/6

بالفاصله بعد از آزمون
mean±SD
21/7±11/3

سه ماه بعد از آزمون
mean±SD
79/9±19/9

<0/001

60/1±2/1

69/1±10/7

66/3±11/6

0/001

یگخش
* شبي

*P-Value

ایفابوهای ييخه ( )Repeated Measure testبا گ خل اابقه فيو و ان و ج سيو
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جدول  .1محتوای آموزشي كارگاه اختالتت روانپزشكي
عنوان
ا

هوا پزريا گ خگا و ی ج ایا

محتوا
ی ایهها و خهيا ا

زمان

ل ياخ يخی .اوعيسم.

 6ااعو

بيشفيالا .عيک .رب اخهاهی
اوهژایسهای هوا پزريا

يفيخيو و وظايف پخا اهی خه ي اهخ

خگ ا.

 6ااعو

پخ ارگخی .ع اهض ياخ خاهويا .اايي ب ياخ.
يایيای ياخ
ا

ريصيو

شر ايا با ا

ريصيو بهويژو ريصيوهای

 6ااعو

يخبی .ضفاج مايا .وا ااا .هيس خي یيک.
پاهای ييف
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف مداخله آموزشی برای ارتقای سطح
دانش و نگرش پرستاران بخشهای روانپزشکی در خصوص
اختالالت روانپزشکی انجام شد .نتایج حاصله از پژوهش
فوق مؤید تأثیر کارگاه آموزشی اختالالت روانپزشکی بر
ارتقای میانگین سطح دانش پرستاران شاغل در بخشهای
روانپزشکی بالفاصله و سه ماه پس از آموزش میباشد ،که

با نتایج مطالعه پاسیار و همکاران مبنی بر تأثیر جلسات
آموزش بر ارتقای میزان دانش پرستاران در بخشهای
اورژانس بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز
همخوانی دارد ( )17و این خود مؤید تأثیر به سزای آموزش در
افزایش آگاهی و دانش کادر درمانی داشته و متعاقباًٌ در ارتقای
سالمت بیمار و بهبود کیفی خدمات و رضایتمندی شغلی
پرستار مؤثر خواهد بود .همچنین این روش تأثیر به سزایی در

كارگاه اختالت روانپزشكي ویژه پرستاران
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محدودیتها
محققین در اجرای این مطالعه با مشکالت و محدودیتهایی
مواجه بودند که از مهمترین آنها میتوان به محدود بودن
برگزاری جلسات در دو بیمارستان اشاره نمود و همچنین تعداد
زیاد شرکتکنندگان در هر برنامه ،امکان مشارکت و تعامل
فعال شرکتکنندگان را محدود ساخت.

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1394.13.1.11.6

پایداری اطالعات تا سه ماه بعد از مداخله را نشان میدهد.
 Huangو همکاران به منظور ارزیابی تأثیر برنامههای
آموزشی در پرستاران بیمارستان مطالعهای نیمهتجربی را در
چین انجام دادند و نتایج نشاندهنده ارتقای دانش ،عملکرد و
رفتار پرستاران پس از آموزش بود ( )18که مطالعات فوق با
نتایج این پژوهش همراستا است.
در مطالعهای که به منظور کمک به پرستاران بخش مراقبت از
بیماران سرطانی برای تشخیص و برخورد با افسردگی در
بیماران طراحی گردیده بود یک کارگاه آموزشی مهارتهای
ارتباطی برای پرستاران ترتیب داده شد .نتایج مطالعه نشان داد
که پرستاران در برخورد با افسردگی بیماران ،در مقایسه با قبل
از کارگاه از استراتژیهای بیشتری استفاده کرده و کارایی خود
را بیشتر ارزیابی نمودند (.)19
بهنظر میرسد آموزشهای ضمن خدمت فعلی نتوانسته است
به اندازه کافی و الزم آگاهی و نگرش را در پرستاران افزایش
دهد و دالیل این امر احتماال" ناشی از هدفمند نبودن
آموزشها ،عدم انجام نیازسنجی و نحوه برگزاری آموزشها
(عدم تشکیل کارگاه) میباشد .نتایج یکسری از پژوهشها
بیانگر آن است که اگر اجرای برنامههای آموزشی براساس نیاز
و بهصورت هدفمند و کارگاهی باشد ،اینگونه آموزشها بر
دانش ،نگرش و مهارت پرستاران تأثیر چشمگیری خواهد
داشت (.)30
از دیگر متغیرهای مورد بررسی ،تعیین میزان نگرش پرستاران
بود که نتایج مطالعه نشانگر آن است که مداخالت آموزشی در
نگرش پرستاران نسبت به اختالالت روانپزشکی مؤثر بوده
است .در مطالعه زارعی و همکاران مشخص گردید که
میانگین میزان نگرش پرستاران نسبت به مهارتهای ارتباطی
قبل و بعد از برنامه آموزشی تفاوت معنیداری با هم داشتند
( )31که با این مطالعه همراستا میباشد.
بررسی مطالعات مختلف بیانگر تأثیر برنامههای آموزشی بر
دانش و نگرش و عملکرد و همچنین ارتقای کیفیت مراقبتها
میباشد ( .)19 ،33بنابراین از آنجا که آموزش کادر پرستاری
با سرعتی چشمگیر و هماهنگ با سایر حرف پزشکی در جهت

تخصصی شدن و افزایش توانمندی شاغلین به پیش میرود و
آموزشهای دوران تحصیل و اخذ مدرك تحصیلی ،دیگر
نمیتواند مجوزی برای ارایه خدمات در تمام عمر باشد .در
واقع آموزش گروههای پزشکی در دانشگاه خاتمه نمییابد
بلکه باید در طول فعالیت حرفهای ادامه یابد ( Potter .)32و
 Perryمعتقد هستند که برنامه جامع آموزشی که بر روی
نیازهای یادگیری فرد تأکید دارد هزینه مراقبتی را کاهش
میدهد ،کیفیت مراقبت را باال میبرد و به فرد کمک میکند
تا استقالل خود را به دست آورد ( ، Brady .)31آگاهی دادن
به پرستاران و آمادگی آنها برای آموزش مداوم را ضروری
میداند ( )34و در همین راستا ،شناسایی نیازهای آموزشی و
ارایه امکانات جهت این مهم ،اولین گام جهت رفع نواقص و
ارتقای کیفیت آموزشی است .لذا ،نقش آموزش مداوم به
عنوان یک نیاز اساسی برای تطابق پرستاران با تغییرات
روزافزون و سریع علمی ضروری است و تعیین اولویتهای
آموزشی براساس نیازسنجی بهعنوان اساسیترین گام در
برنامهریزی آموزشی باید در نظر گرفته شود (.)36-37
بنابراین شاغالن در عرصه خدمات بهداشتی – درمانی باید در
طول دوران خدمت خود ،مرتبا با پیشرفتهای جدید در تماس
بوده و علم و دانش خود را به روز کنند.
با توجه به نقش و اهمیت عوامل حرفهای از جمله انتظارات
بیماران از پرستاران ،تمایل به افزایش دانش حرفهای  ،در
مشارکت پرستاران در برنامههای آموزش مداوم ،مدیران
پرستاران و دستاندرکاران برنامههای آموزش مداوم،
میبایست براساس نیازهای حرفهای پرستاران ،شرایط شرکت
آنان را به منظور ارتقای حرفهای مهیا نمایند.

غالمرضا خیرآبادی و همکاران
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Abstract
Aim and Background: Continuous education of health provider staffs is over mentioned. This study
designed to evaluate the efficacy of a need assessment based educational workshop for a group of nurses
in psychiatric wards of educational hospitals in Isfahan regarding to psychiatric disorders.
Methods and Materials: This is an interventional study and our samples included all nurses were
working in psychiatric wards of Noor & Farabi hospitals in Isfahan. The educational intervention
performed in a workshop format including lecture presenting, group work and discussion in both hospitals.
Knowledge & attitudes of samples evaluated before, immediate and one month after the workshop using a
researcher designed questionnaire. Collected data analysed with Bonferroni, Repeated measure &
ANOVA tests using SPSS-19.
Findings: The mean score of the knowledge's of the samples raised from the base of 63.3± 11.6 to
82.7±12.9 & 73.3± 13.3 immediate and one month after the workshop respectively (p ≤0.001). The mean
score of attitude raised meaningfully from the 60.1±8.1 of the base to 63.1±10.7 after intervention and
64.9±11.6 one month later.
Conclusions: Educational workshop regarding the psychiatric disorders can cause positive effect on
knowledge and attitude of nursing staffs to these disorders and may promote the practice with the
psychiatric patients.
Keywords: Educational workshop, nurses, psychiatric disorders
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