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چكيده

مقدمه :ثبت گزارش پرس��تاري وظيفه حرفهاي پرس��تاران و يکي از اجزاي مهم مدارک واسناد پزشکي و پرونده بيماران به حساب ميآيد؛ بنابراين
توجه به امر ارتقاي مهارت پرستاران در اين خصوص از طريق روشهاي آموزشي مؤثر ،اهميت زيادي دارد.
هدف :تعيين تأثير برنامة آموزش مداوم بر دانش ،نگرش و عملکرد گزارش نويسي پرستاران
روش :اين پژوهش بهصورت تجربی دوگروهي ،با اندازه گيري قبل و بعد است كه در نمونهاي مشتمل بر  62پرستار شاغل در بيمارستانهاي شهر
كرمان انجام ش��د که بهطور تصادفي به دو گروه آزمون و ش��اهد تقسيم شده بودند .ابزار گردآوری داده ها ،پرسش نامة پژوهشگر ساخته بود که قبل
و بعد از اجراي برنامة آموزش مداوم در هر دو گروه ،پرس��شنامه ،تکميل و ميزان دانش ،نگرش و عملكرد گزارش نويس��ي هر يك از گروه ها قبل
و بعد از مداخله ،تعيين و با يكديگر مقايس��ه ش��د .داده ها با اس��تفاده از آزمون های آماری کای اسکویر ،تی زوجي و تی مستقل در نرم افزار SPSS
نسخه  14تجزیه و تحلیل شد.
يافته ها :بررس��ي نمون ه مطالعه ش��ده ،نش��ان ميدهد که بين دو گروه از لحاظ متغيرهاي دموگرافيک ،تفاوت معني داري وجود نداشت و اختالف
معني داري بين دانش ( ،)P=0/000نگرش ( )P=0/000و عملکرد ( )P=0/001گزارش نويسي دو گروه آزمون و شاهد وجود داشت .همچنين رابطه
معنی داری بين متغيرهای دموگرافيک با افزايش دانش پرستاران در اثر آموزش مداوم مالحظه نشد.
نتيجه گيري :برنامة آموزش مداوم باعث افزايش دانش ،نگرش،و عملكرد پرس��تاران ش��د .پيشنهاد مي شود مطالعات بيشتري براي بررسي ميزان
ماندگاري اطالعات در اين روش و مقايسة آن با روش هاي ديگر انجام شود.
کليد واژهها :دانش ،نگرش ،عملکرد ،گزارش نويسي پرستاري ،آموزش مداوم
تاریخ دریافت1389/09/21 :
تاریخ پذیرش1390/07/27 :
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تأثير برنامه آموزش مداوم بر دانش ،نگرش و عملکرد گزارش نويسي پرستاران

مقدمه
ثبت گزارش پرس��تاري ،به عنوان يكي از مهمترين وظايف حرفه اي
پرستاران ،از نقش بهسزايي در كيفيت مراقبت هاي پرستاري و ارتباط
بين پرس��تار با ساير اعضاي تيم سالمت برخوردار است ( .)1از آنجا
که پرس��تار ،معمو ًال اولين مراقبت کننده است ،اطالعاتي که او ثبت
مي کند براي آگاه کردن س��اير مراقبت کنن��دگان از وضعيت بيمار،
رفتار و پاس��خهاي او بس��يار مهم بوده ،بايد کامال روش��ن ،دقيق و
کامل باشد ( .)2عالوه بر اين ،گزارش پرستاري ثبت شده ،تنها سند
قانوني ماندني است که شرح کامل اقدامات انجام شده توسط پرستار
براي بيمار را نشان مي دهد و بهترين مدافع پرستار در مواقعي است
که بيمار از سهلانگاري در ارائة مراقبتهاي پرستاري شکايت مي کند
( .)3گزارش پرس��تاري بجز دو نقش ارتباط��ي و قانوني ،نقش هاي
مهم ديگري مثل آموزشي ،پژوهشي ،حسابرسي و ارزشيابي نيز دارد
که اهميت و ارزش يک گزارش ثبت ش��دۀ صحيح و دقيق را نشان
مي دهد (.)4
نتاي��ج ثبت ضعيف ،ممکن اس��ت نه تنها براي بيم��اران ،بلکه براي
پرس��تاران نيز زيان آور باش��د ( .)1بررس��ي هاي انجام ش��ده نشان
مي دهد که گزارش هاي ناقص ،همواره باعث سوءظن و متهم شدن
پرستاران در مراجع قانوني شده است؛ چراکه از نظر حقوقي عملکرد
تيم پزش��کي با ثبت ،قابل اثبات است و موردي پذيرفته مي شود که
کامل گزارش و ثبت ش��ده باش��د ( .)5مطالعات انجام شده در زمينة
گزارش نويس��ي نش��ان داده اس��ت كه حدود  38درصد از كل وقت
شيفت كاري پرستاران ،صرف نوشتن گزارش پرستاري مي شود ()6؛
اين در حالي اس��ت كه نتايج حاصل از يک مطالعه در س��ال 1383
در ايران نش��ان مي دهد که تنها  17/09درصد از پرستاران ،گزارش
پرستاري مطلوب داش��تند و  35/81درصد آنان گزارش پرستاري را
ناقص تکميل کرده بودند ( .)7اگر چه ممکن است اشتباهاتي که در
ثبت گزارش پرستاري رخ داده ،تشخيص داده نشود و هيچ اثري هم
روي مددجو نگذارد ،ممکن اس��ت اثر جدي روي كيفيت مراقبت ها
بگ��ذارد؛ طوري كه نتاي��ج مطالعه آبراه��ام ( )2003مبني بر اينکه
گزارش نويس��ي ضعيف يکي از داليل نارسايي در مراقبت پرستاري
است ( ،)8بهخوبي مؤيد اهميت موضوع گزارش نويسي است .با توجه
ب��ه مطالب ياد ش��ده ،ثبت صحيح و اصولي گزارش هاي پرس��تاري
يکي از مهمترين عملکردها و مس��ئوليت هاي پرستار حرفه اي است
و بهسازي مستمر پرستاران به منظور ارتقاي کيفيت ثبت پرستاري،
از اهميت بهسزايي برخوردار است (.)9
يک��ي از مهمترين عواملي که در نحوة ثبت گزارش هاي پرس��تاري
تأثير دارد ،ميزان دانش پرس��تاران در اين زمينه اس��ت؛ بهطوريکه
نتايج مطالعة س��تارزاده در س��ال  1382نشان داد که از جمله داليل
ثب��ت ضعيف ،فقدان دان��ش و آگاهي الزم پرس��تاران از نحوة ثبت

صحيح مي-باش��د ( .)9اين مطالب بهخوب��ي مؤيد نقش آموزش در
ارتقاي توانايي پرس��تاران در زمينه گزارش نويس��ي است .البته بايد
توجه داش��ت ک��ه در اجراي برنامه ه��اي آموزش��ي ،انتخاب روش
آموزش��ي مناس��ب ،يکي از مهمتري��ن اقدامات در جري��ان طراحي
آموزشي است؛ چراکه يک يادگيري مؤثر ،بيش از هر چيز ،نتيجه اي
از يک ياددهي خوب اس��ت ( ،)10و از طرفي يکي از عوامل مهم و
مؤثر در کيفيت آموزش ،روش هاي آموزشي است (.)11
مس��ألة ارتقاي كيفيت آموزش علوم پزش��كي ،هم��واره مورد توجه
ب��وده و روز به روز نيز اهميت بيش��تري پيدا مي كن��د ( .)12امروزه
س��ازمان ها بخش قابل توجهي از مناب��ع خود را به آموزش كاركنان
خود اختصاص مي دهند ( .)13در آموزش پرس��تاري نيز ،ارتباط بين
آموزش و خدمات پرس��تاري ،در حال رشد مداوم است و با توجه به
نياز به ايجاد پويايي در اين رش��ته و اهميت آموزش پرستاري كه در
حال حاضر به س��مت يادگيري در طول عمر مي باشد ( ،)14ضرورت
اجراي برنامه هاي آموزشي که تأثير معني داري بر توانمندي ها داشته
و در عين حال مقرون به صرفه و قابل اجرا باشد ،نمايان مي شود.
برنامة آموزش مداوم پرس��تاران ،از جمله راه هايي است كه مي توان
ب��ا اس��تفاده از آن کيفيت گزارش نويس��ي پرس��تاري را ارتقاء داد و
بدين طريق مش��کالت ناشي از ثبت نادرس��ت اطالعات را کاهش
داد .پرس��تاران ،ب��ا آموزش م��داوم مي توانند به تغييرات س��ريع در
سيس��تم بهداشتي پاس��خ داده و مهارتهاي حرفه اي خود را افزايش
دهن��د؛ زي��را دانش ،نيمه عمري تقريب ًا دو و نيم س��اله دارد و پس از
آن به روز نبوده ،کهنه محس��وب مي شود .همچنين با پيشرفت هاي
س��ريع علمي و تکنولوژيکي در حوزه بهداشتي ،آموزش هاي اساسي
پرستاري فقط  10سال کارآيي دارد (.)15
در حال حاضر ،روش متداول در آموزش مداوم پرس��تاري ،به شكل
حضوري و از طريق سخنراني است كه البته داراي محاسن متعدد ،از
جمله مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادي است ( .)16سخنراني
يكي از روش هاي س��نتي آموزش است که پس از سال ها و با وجود
اب��داع روش ه��اي جديد و نو ياددهي مانن��د يادگيري بر مبناي حل
مسأله ،و افزايش استفاه از رايانه و اينترنت همچنان از روشهاي رايج
آموزش و ارايه اطالعات است .شواهد نشان ميدهد كه با استفاده از
محتوا و سخنران خوب ،مي توان برآيندهاي مثبت ،مستدل و مناسب
را از آموزش كس��ب کرد ( .)10اما بر اس��اس منابع جديد استفاده از
پرس��ش ها در فرآيند يادگيری روش بهتری برای کمک به فراگيران
اس��ت تا اينکه آنان تنها شنونده يک سخنرانی باشند و به عبارتی با
پرس��ش تفکر انتقادی و مهارت های حل مشکل در فراگيران توسعه
می يابد .بعالوه اين روش فرصتی برای استاد فراهم می کند تا فراگير
را مش��اهده کرده و به وی گ��وش دهد .بنابراين اس��تفاده همزمان
دو روش س��خنرانی و پرسش و پاس��خ می تواند باعث بهبود فرآيند
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سابقي و همکاران

يادگيری شود (.)17
بنابراي��ن نظ��ر ب��ه اهمي��ت توانمندس��ازی پرس��تاران در زمين��ه
گزارش نويس��ی و با توجه به برگزاری دوره ه��ای آموزش مداوم به
روش حضوری ب��رای آنان اين مطالعه با ه��دف تعيين تأثير برنامة
آموزش مداوم بر دانش ،نگرش و عملکردگزارش نويس��ي پرستاران،
انجام شد.
روشها
مطالع��ة حاض��ر از ن��وع تجربی با ط��رح دو گروه��ة پيش آزمون-
پس آزمون و محيط پژوهش بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم
پزش��كي كرمان است .افراد مطالعه شده ،ش��امل  62پرستار شاغل
در بيمارستانهاي وابس��ته به دانشگاه علوم پزشكي كرمان بودند كه
به روش نمونه گيري در دس��ترس انتخاب ش��دند .بدين صورت که
ابتدا ،پس از اخذ مجوز برگزاري دوره آموزش��ي گزارش نويسي ،تمام
داوطلبان ثبت نام شدند و سپس از ميان آنان ،ليست افرادي که واجد
ش��رايط ورود به پژوهش بودند ،تهيه شد و با استفاده از جدول اعداد
تصادفي به دو گروه مداخله و ش��اهد تقس��يم شدند .معيارهای ورود
به مطالعه عبارت بودند از :داش��تن رضايت آگاهانه برای ش��رکت در
مطالعه و دارا بودن مدرک کارشناس��ی يا کارشناسی ارشد پرستاری.
همچنين پرس��تاراني که قبال در دوره هاي آموزش گزارش نويس��ي
پرستاري شرکت کرده بودند ،از مطالعه حذف شدند .دانش و نگرش
افراد مورد مطالعه ،توس��ط پرسش��نامه و عملکرد آنان با چک ليست
ارزيابی عملکرد ،بهصورت جداگانه بررسي شد.
قبل از ش��روع مداخله ،پيش آزمون انجام شد ،سپس پژوهشگر اقدام
ب��ه برگزاری کالس آموزش گزارش نويس��ي پرس��تاري به مدت 8
ساعت طی دو روز ،براي پرستاران گروه آزمون نمود .موارد آموزشي،
ش��امل اهداف و اهميت گزارش نويس��ي پرستاري ،خصوصيات ثبت
يک گزارش پرس��تاري خوب ،سيس��تم هاي مختلف گزارش نويسي
پرس��تاري ،تصحيح موارد اش��تباه ثبت ش��ده ،و نحوۀ ثبت عالئم و
اطالعات داروي��ي و بهطور کلي تمام مراقبت ها و درمان هاي انجام
شده براي بيمار و نيز پاسخ هاي بيمار به آنان بود .بعد از اتمام مداخله
نيز از واحدهاي پژوهش مجدداً آزمون گرفته ش��د .از پرستاراني كه
در گروه كنترل قرار داش��تند ،بهطور همزمان (قبل از شروع مداخله)
پي��ش آزمون بهعمل آمد و س��ه روز بعد نيز ،مجدداً پرس��ش نامه ها
توس��ط آنان تكميل و در نهايت نتايج دو گروه با هم مقايس��ه ش��د.
براي رعايت مس��ائل اخالقي ،پ��س از اتمام مطالعه براي افراد گروه
كنترل نيز كالس آموزش گزارش نويس��ي برگزار و به اين پرستاران
نيز امتياز بازآموزي اعطا شد.
روش آموزش��ی مورد اس��تفاده در اين مطالعه ،سخنرانی و پرسش و
پاس��خ بود .بدين صورت که عالوه بر ارائة مطالب توس��ط مدرسان

بهصورت س��خنرانی و با اس��تفاده از نمايش رايانه ای ،نمونه هايی از
گزارش هاي پرس��تاری ثبت ش��ده در پرونده بيم��اران نيز در اختيار
واحدهای پژوهش قرار داده ش��د و سواالت باز پاسخ در مورد موارد
مختلف��ی ک��ه بايد در ثبت آنها رعايت می ش��د مط��رح گرديده و از
پرستاران خواسته شد تا ضمن بررسی اين گزارشات در مورد سواالت
مطرح شده به بحث و تبادل نظر بپردازند و آنها را نقد کنند.
ابزار جمع آوري دادهها در اين مطالعه ،پرسشنامة پژهشگر ساخته بود،
مشتمل بر چهار بخش ش��امل مشخصات فردي و پرسنلي ،بررسي
دانش (ش��امل  14سوال چهارگزينه اي دربارة اصول گزارش نويسي
پرس��تاري) ،بررسي نگرش (شامل  13س��وال در خصوص اهميت،
ضرورت و كاربردهاي گزارش نويس��ي پرس��تاري بر مبناي مقياس
موافقم ،بي نظرم و مخالفم) و چک ليست ارزيابی عملکرد (مشتمل
بر  46مورد بر اس��اس مقياس رعايت ش��د و رعايت نشد) که قبل از
جم��ع آوري داده ها ،رواي��ي و پايايي آنها م��ورد ارزيابي قرار گرفت.
براي بررس��ي روايي اب��زار ،از ايندکس روايي محتوا ،با اس��تفاده از
ديدگاههاي  10نفر از اس��تادان دانشكدة پرس��تاري مامايي مشهد،
اس��تفاده ش��د .همچنين براي تعيين روايي ص��وري ،عالوه بر نظر
متخصصان ،از چند پرستار هم خواسته شد تا در مورد شکل ظاهری
پرسشنامه نظر خود را بيان کنند.
براي تعيين پايايي پرسش��نامههاي بررسي دانش و نگرش ،از روش
آلفاي کرونباخ اس��تفاده شد كه ضريب بهدس��ت آمده براي آنها ،به
ترتي��ب  88درصد و  96درصد بود .براي تعيين پايايي چک ليس��ت
ارزيابي عملکرد نيز ،از روش پايايي هم ارز مش��اهده گران اس��تفاده
ش��د؛ بدين صورت که تعداد  10گزارش پرس��تاري در اختيار دو نفر
از اس��تادان دانشکدة پرستاري و مامايي مشهد قرار گرفت و از آن ها
خواسته شد تا با اس��تفاده از اين چک ليست ،گزارش هاي پرستاري
ارائه ش��ده را ارزيابي کرده ،نمره دهند .س��پس از همبس��تگي بين
نمره هاي داده شده توسط آن دو ،پايايي ابزار  r=0/87بهدست آمد.
براي س��نجش عملكرد پرس��تاران مورد مطالع��ه در زمينه گزارش
نويسي ،شرح حالي از يك بيمار فرضي همراه با دستورات ثبت شده
توس��ط پزشك براي بيمار ،در اختيار افراد مورد مطالعه قرار داده شد
و از آنان خواسته شد تا با توجه به آن و با استفاده از اطالعات خود،
گزارش پرس��تاري بيم��ار مذكور را در برگ گزارش پرس��تاري ثبت
کنند .داده هاي بهدس��ت آمده ،پس از ثبت ،توس��ط نرم افزارSPSS
ويرايش  ،14مورد تجزيه و تحليل قرار شد.
يافتهها
ميانگين س��ني واحده��اي پژوهش  32/7 ± 5/8ب��وده و اكثر آنان
( 88/7درص��د) زن و متأهل ( 79درص��د) بودند .واحدهاي پژوهش
در دو گ��روه آزم��ون و كنترل از نظر س��ن ،جن��س ،وضعيت تأهل،
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وضعيت ش��غلي ،تحصيالت ،سابقة كار و سمت ،بر اساس آزمونهاي
همگون س��ازي (تی مس��تقل و مجذور کای) ،تف��اوت معني داري با
يكديگر نداشتند( .جدول  1و .)2
مقايس��ة ميانگين نمرات دانش ( ،)p=0/246نگرش ( )p=0/126و
عملك��رد ( )p=0/808واحدهاي پژوهش قبل از مداخله در دو گروه
آزم��ون و كنترل تفاوت معني داري را نش��ان نداد .مقايس��ة دانش
( ،)p=0/070نگرش ( )p=0/326و عملکرد ( )p=0/489پرستاران
مورد مطالعه در گروه شاهد ،قبل و بعد از مداخله با استفاده از آزمون
تی زوج ،تفاوت معنی داری را نشان نداد در حالی که در گروه آزمون
اين تفاوت در تمام سطوح معنی دار بود.

آزمون آماري تي مس��تقل نش��ان داد كه دو گروه بعد از مداخله ،در
هر س��ه حيطة دانش ( ،)p=0/000نگ��رش ( )p=0/000و عملكرد
( ،)p=0/001ب��ا ه��م تفاوت داش��تند (جدول  )3و مي��زان افزايش
ميانگي��ن نم��رة دانش ،نگرش وعملك��رد نيز بعد از اج��راي برنامة
آموزش مداوم در گروه آزمون و كنترل با هم تفاوت داش��ت (جدول
.)4
درضم��ن هيچ گون��ه تفاوت معن��ي دار آماري در دان��ش ،نگرش و
عملكرد گزارش نويسي پرس��تاران بر اساس متغيرهاي دموگرافيک
مشاهده نشد (جدول 1و .)2

78
فصلنامه مراقبت مبتني بر شواهد /دورره دوم ،شماره  ،2بهار 91

http://osub.mums.ac.ir/osub/nilfr/njmsnm/index.php

سابقي و همکاران

بحث
يافته هاي اين پژوهش نش��ان مي ده��د كه برنامة آموزش مداوم ،بر
دانش ،نگرش و عملكرد پرس��تاران در زمينة گزارش نويس��ي ،تأثير
مثبت داشته است .که با نتايج مطالعه خدام ( )1380مبني بر افزايش
قابل توجه در کيفيت ثبت گزارش��هاي پرس��تاري به دنبال برگزاري
برنامه هاي آموزش مداوم ،همخواني دارد (.)18
نتايج مطالعة معطري و همکاران در ش��يراز که در آن ،س��طح دانش
پزشکان با روش پيش آزمون ،پس آزمون سنجيده شد ،نيز نشان داد
که دانش شرکت کنندگان در پايان يک برنامة مدون ،نسبت به قبل
از برنام��ه ،تفاوت معن��ي داري دارد ( .)19با وجود اين ،مطالعه اي که
روي  68پزشک عمومي شرکت کننده در يک برنامة مدون آموزش
مداوم در ش��يراز انجام شد ،نش��ان داد که شرکت در برنامة آموزش

مدون ،موجب افزايش دانش ش��رکت کنندگان گروه مورد نسبت به
گروه شاهد ،نشده است ( .)20علت مغايرت نتايج اين تحقيق با نتايج
پژوهش هاي ديگري که مؤيد تأثير مثبت برنامه آموزش مداوم است
(19 -18و ،)21مي تواند مربوط به روش متفاوت اجراي آن باشد؛ زيرا
در آن از روش طرح دو گروهه و فقط پس آزمون اس��تفاده شده بود،
درحاليکه مطالعات ديگر ،از روش پيش آزمون -پس آزمون استفاده
کرده بودند .همچنين در اين مطالعه روش آموزش��ی ،سخنرانی بوده
اس��ت در حالی که در مطالعة حاضر عالوه بر سخنرانی از پرسش و
پاسخ همراه با تفکر نقادانه نيز استفاده شده است.
س��انتانا ) )1998( (Santanaدر پژوهش خود ،برنامة آموزش کنترل
شده اي را براي پزشکان ،پرس��تاران ،کاردان هاي فني آزمايشگاه و
بيمارب��ران به اجرا درآورد .س��پس دانش ،نگ��رش و عملکرد آنان را
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قبل و پس از آموزش ،مورد س��نجش قرار داد .وي دريافت که پس
از آموزش ،بهبود قابل مالحظه اي در آگاهي ،نگرش و عملکرد آنان
پدي��د آمده اس��ت ( .)18نتايج مطالعه هاگ��س ))1990( (Hughes
نيز نش��ان داد که تمام افراد ش��رکت کننده در ي��ک برنامة آموزش
مداوم ،توانس��ته بودند از برخي فرصت هاي موجود در دوره ،استفاده
کنن��د و مديران نيز معتقد بودند ک��ه برگزاري اين دوره ها ،علي رغم
ص��رف نيروي انس��اني و مالي مي تواند باعث افزاي��ش توانايي ها و
بهبود عملکرد پرستاران شود (.)22
همچنين يافته هاي پژوهش حاضر ،نش��انگر بي اثر بودن متغيرهاي
دموگرافي��ك بر افزايش دانش ،نگرش و عملكرد پرس��تاران بود كه
اين مس��اله نش��ان مي دهد كه آموزش ص��ورت گرفته ،صرفنظر
از ن��وع مش��ارکت کنندگان در تم��ام گروه هاي مختل��ف ،از لحاظ
طبقه بندي هاي دموگرافيک مؤثر بوده است.
ام��روزه با پيش��رفت روزافزون علم پزش��کي ،آموزش ه��اي دوران
تحصي��ل و اخذ مدرک تحصيلي ،ديگر نمي تواند مجوزي براي ارائة
خدمات باليني در تمام عمر باشد .دانش پزشکي دائم ًا در حال تحول
اس��ت؛ بهطوريکه هر  4-5س��ال بهطور متوس��ط  50درصد دانش
پزش��کي و در طول  8-10س��ال 75 ،درصد آن کهنه مي شود (.)23
به همين دليل ش��اغالن در عرصة خدمات بهداش��تي -درماني بايد
در طول دوران خدمت خود ،مرتب ًا با پيش��رفتهاي جديد پزش��کي در
تماس بوده و علم و دانش خود را به روز کنند ( ،)24در واقع آموزش
گرو ههاي پزش��كي در دانش��گاه خاتمه نمي يابد ،بلكه بايد در طول
فعاليت حرفه اي ادامه يابد ( .)25بنابراين به نظر مي رسد که با شتاب
فراوان تغيي��رات در ارائة خدمات بهداش��تي -درماني ،براي روزآمد
کردن اطالعات پايوران نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني چاره اي
جز گسترش آموزش مداوم نيست و بدون تغيير در رفتار کارکنان هر
سازمان ،بهبود کيفيت امري ناممکن است (.)26
با ارائة نتايج تحقيق حاضر و ساير موارد آورده شده ،اهميت آموزش
مداوم در ارتقاي کيفيت ثبت گزارش هاي پرستاري تاييد مي-شود.

ب��راي تعيين مي��زان مان��دگاري اطالعات در اين روش و مقايس��ة
آن ب��ا روش هاي ديگر در اين زمينه انجام ش��ود .همچنين يکی از
محدوديت های پژوهش حاضر ارزيابی عملکرد پرس��تاران در شرايط
آزمون بود که پيشنهاد می شود مطالعات بيشتر برای ارزيابی عملکرد
آنها بعد از آموزش در شرايط واقعی (بالين) انجام گردد.
تشكر و قدرداني
پژوهش��گران مراتب تش��كر خود را از مركز آموزش م��داوم جامعه
پزش��كي كرمان ،از پرس��تاران گرامي ش��ركت كننده در پژوهش و
همچني��ن از آق��اي منصور ع��رب و خانم حكيمه حس��ين رضايي،
اعض��اي هيأت علمي دانش��كده پرس��تاري و ماماي��ي رازي كرمان
بهدليل تدريس محتواي آموزشي ،اعالم مي دارند.

نتيجهگيري
نتايج حاصل از اين مطالعه ،نشان داد كه برنامة آموزش مداوم باعث
افزايش دانش ،نگرش و عملكرد گزارش نويسي پرستاران شده است؛
بنابراين با توجه به نياز به روزآمد بودن دانش پرس��تاران و در نتيجه
آم��وزش مداوم آنان در زمينه هاي مختلف؛ از جمله گزارش نويس��ي
پرس��تاري كه يكي از اصلي ترين وظايف حرفه اي پرستاران به شمار
م��ي رود ،اج��راي برنامه هاي بازآم��وزي مي تواند مؤثر واقع ش��ود.
ازاينرو ،اين پژوهش ،ش��اهدي بر کارآي��ي برنامة آموزش مداوم در
توسعة توانمندي هاي پرستاران در گزارش نويسي محسوب مي شود.
به منظور تکميل اين مطالعه ،پيشنهاد مي شود بررسي هاي بيشتري
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Abstract
Background: Documentation is one of the nurses’ professional tasks, which is an important component of medical
evidence and patient’s record. Finding effective teaching methods for enhancing nurses’ ability in documentation can
be helpful.
Aim: To determine the effect of continuing education program on nurse’s knowledge, attitude and performance about
documentation.
Method: A quasi-experimental before and after design was carried out on 62 nurses who were working at public
hospitals in Kerman and were randomly allocated to two experimental (n=32) and control groups (n=30). Data
collection tools were a self-structured questionnaire as well as tools for measurement of knowledge, attitude and
performance of subjects regarding nursing documentation, which were completed before and after implementing a
continuing education program. Data were analyzed using Chi-Square, paired t- test and independent t- test with SPSS
version 14.
Results: There were significant differences between nurses in the intervention and control groups in terms of knowledge
(P=0.000), attitude (P=0.000) and performance (P=0.001) and competency (P=0.000) towards documentation. The
findings showed that there was no statistically significant difference between two groups in relation to demographic
variables.
Conclusion: The results of this study suggest that continuing education program promote knowledge, attitude and
performance of nurses on documentation. It is recommended to accomplish more studies about learning stability
following employing this method and its comparison with other educational methods.
Keywords: Knowledge, attitude, performance, nursing documentation continuing education
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