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انی 0091  سخن

 ضمن خدمت یآموزش یهاکالسپرستاران از شرکت در  یهازهیانگ یبررس
 *احمدآباد یدهقان یعلگان(: ) سندهینو

 شهید صدوقی یزد زدی یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 
 d_dehghan1970@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
 بامطالعاهتاا خاود  کننادیمابندرت فرصات یاا انگیازه پیادا  شوندیمشدن جذب محیط کار  لیالتحصفارغپرستارانی که بعد از : مقدمه
ن تغییار در آعلاوم و باه طباع  نمایند از طرفی با توجه به رشد روزافازون روزبهجدید و یا بررسی مقاالت علم پرستاری خود را  یهاکتاب
از  یکای در حوزه پزشکی و پرستاری تطبیاق دهناد. هاشرفتیپدرمان و مراقبت بیماران پرستاران نیاز دارند تا همواره خود را با  یهاروش
 یهاایبررسا. بار اسااس باشدیم یبازآموز یهادورهضمن خدمت و  آموزش یهاکالسو دانش پرستاران برگزاری  یآگاهافزایش  یاراهه
 کنندگانشرکتبر انگیزش و عملکرد  هاکالس این تأثیر و استشدهنیتأمنسبی  طوربه هاکالسدر این  کنندگانشرکترضایت  آمدهعملبه

 .باشدیم ضمن خدمت یهاکالسپرستاران از شرکت در  یهازهیانگمعلوم نیست. هدف از این مطالعه بررسی 

نفر  021 ما یآمارگردید. جامعه  یآورجمعاطالعات  نامهپرسشکه با استفاده از  باشدیماین پژوهش یک مطالعه مقطعی روش تحقیق: 
ماهه اول سال  6بودند که گواهی حضور در کالس را دریافت کرده بودند. این پرستاران در  یآموزش یهاکالسدر  کنندهشرکتاز پرستاران 

مجرب و کارشناسان  اساتید دیتائن به آپژوهشگر ساخته بود که روایی  نامهپرسششرکت داشتند. این  یآموزشکالش  6حداقل در  0328
دو  نامهپرساش مد.آ به دست در حد قابل قبولی 2/1به میزان  کرون باخ یآلفا فرمولن با استفاده آمداوم دانشگاه رسیده و پایایی  آموزش

در  هااکالسدر ایان  انگیزه شارکت پرساتاران نیترمهمه بخش دوم مربوط ب پرستار دومبخشی بود که بخش اول را اطالعات دموگرافیک 
، ارزشیابی پایان سال و تساهیل در یآموزشکارشناسی ارشد پرستاری، کسب امتیاز  آزمونبرای  یآمادگ اطالعات، روزبهمرور و  یهاطهیح

قارار  یآماار لیوتحلهیاتجزماورد  spss افازارنرمبا استفاده از  هانامهپرسشاز طریق  آمدهدستبه اطالعات استخدام با داشتن گواهی بود.
 گرفت.

سال  2سابقه کاری بیش از  هاآن %26سال بود.  82 هاآنو میانگین سنی  زن بودند کنندگانشرکت %82این مطالعه نشان داد که نتایج: 
انگیزه خود را از شرکت  نیترمهم شوندگانپرسشاز  %82در حدود  درمجموع .گذراندندیمن دوره طرح خود را ااز این پرستار %38داشتند 

 باه خاوددر صد را  کارشناسی ارشد کمترین آزمونمادگی برای آکردن اطالعات و  روزبهمیان  نیاکسب امتیاز ذکر کردند. در  هاکالسدر 
انگیازه کساب امتیااز  و سن سابقه کاربودند بطوریکه با افزایش  رگذاریتأثزمینه همانند سن و جنس و سابقه کار نیز  عوامل اختصاص داد.

 کم بیشترین دلیل را تسهیل در امر استخدامی خود ذکر کردند باسابقهو از طرفی پرستاران طرحی و  افتییمافزایش 

این مطالعه نشان داد که کسب امتیاز و تسهیل در امار اساتخدام دو انگیازه خیلای قاوی در شارکت پرساتاران در : یریگجهینتبحث و 
که در صورت وجود امنیت شغلی و اختصااص  باشدیمکه البته هر دو این موارد مربوط به بعد اقتصادی و امنیت شغلی  استبوده هاکالس

جاذاب و  یهاروشکسب علم و دانش معطوف کرد از طرفی با استفاده از  طرفبهظرفیت پرستاران را بیشتر  توانیمحقوق مناسب حرفه 
 جذاب کرد. و بدون انگیزه برای پرستاران خسته از کار را هاکالساین  توانیم آموزشدر  نوین

یآموزش، پرستار، کالش زهیانگ کلمات کلیدی:
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