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Abstract
Introduction: The learning process is present throughout nurses' working lives, and work-based learning is
one of the best ways to ensure professional competence during their working lives. Awareness of the value
and importance of this learning method is very important in the strategic goals of health care organizations to
succeed. The aim of this study was to investigate the implementation barriers of work-based learning practices
in clinical settings.
Methods: This descriptive-analytical study was performed in February 2016 in two hospitals affiliated to
Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Using available sampling and Morgan table, 220 clinical
nurses, nursing managers (matron, supervisor, head nurse) were selected as the research sample. The opinions
of nurses and nursing managers were examined in clinical education environment using a researcher-made
questionnaire that was validated. After data collection, data analysis was performed using Spss software.
Data using descriptive statistics (frequency and percentage) and inferential tests (exploratory factor analysis,
Kaiser-Meyer-Olkin sampling adequacy test, Bartlett sphericity test, Cronbach's alpha coefficient, one-group
comparison test, independent means test and test Nonparametric statistics within Friedman's case were analyzed.
Results: According to nursing managers and nurses, individual, organizational and managerial factors were
serious barriers to work-based learning in health centers. The difference between the opinions of nursing
managers and nurses was statistically significant only in managerial barriers (P<0.01) and the difference
between the views of nursing managers and nurses in individual and organizational barriers was not statistically
significant (P >0.05). Compared to nursing managers, nurses considered managerial barriers to be more involved
in work-based learning. According to nursing managers, organizational barriers were the most limiting factor
for work-based learning methods in clinical environments.
Conclusions: Using work-based learning method is one of the active and interactive learning ways that leads
to professional development in many fields, including nursing. Therefore, it is important to identify the factors
that affect the implementation or non-implementation of this learning approach. Therefore, it is necessary for
health care organizations and executives, especially in the clinical field, to consider the need to do work and
improve the quality of nursing services in clinical environment and hospitals to identify other factors that
hinder on-the-job learning and as far as possible Familiarize employees more and implement new and active
training methods and, if necessary, integrate it with other learning methods.
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چکیده
مقدمــه :فراینــد یادگیــری در تمــام دوران زندگــی کاری پرســتاران وجــود دارد و یادگیــری مبتنــی بــرکار یکــی از بهتریــن روش هــای
یادگیــری بــرای تضمیــن شایســتگی حرفهــای در طــول دوران کاری آنهاســت .در اهــداف اســتراتژیک ســازمانهای بهداشــتی ـ درمانــی
بــرای کســب موفقیــت ،آگاهــی از ارزش و اهمیــت ایــن شــیوه یادگیــری بســیار مهــم اســت .هــدف ایــن مطالعــه بررســی موانــع اجرایــی
شــیوه یادگیــری مبتنــی بــرکار در محیــط هــای بالینــی بــود.
روش کار :ایــن مطالعــه توصیفــی -تحلیلــی ،در بهمنمــاه  1397در دو بیمارســتان وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی
انجــام شــد .بــا اســتفاده از نمونــه گیــری دردســترس و اســتفاده از جــدول مــورگان  220نفــر از پرســتاران بالینــی ،مدیــران پرســتاری
(متــرون ،ســوپروایزر ،سرپرســتار) بعنــوان نمونــه پژوهــش انتخــاب شــدند .نظرهــای پرســتاران و مدیــران پرســتاری با اســتفاده پرسشــنامه
پژوهشــگر ســاخته کــه روا و پایــا گردیــد ،در محیــط هــای آمــوزش بالینــی مــورد بررســی قــرار گرفــت .پــس از جمــع آوری داده هــا بــا
اســتفاده از نرمافــزار  Spssتجزیــه و تحلیــل دادههــا انجــام شــد .داده هــا بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی (فراوانــی و درصــد) و آزمــون هــای

اســتنباطی (تحلیــل عامــل اکتشــافی ،آزمــون کفایــت نمونــه بــرداری کیســر -مایــر -اولکیــن ،آزمــون کرویــت بارتلــت ،ضريــب آلفــاي
کرونبــاخ ،آزمــون مقایســه يــك گروهــي ،آزمــون میانگیــن هــای مســتقل و آزمــون آمــاری ناپارامتــری درون مــوردی فریدمــن) مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
یافتــه هــا :ازنظــر مدیــران پرســتاری و پرســتاران عوامــل فــردی ،ســازمانی و مدیریتــی ،موانــع جــدی در یادگیــری مبتنــی بــرکار در
مراکــز بهداشــتی – درمانــی بودنــد .تفــاوت میــان نظــرات مدیــران پرســتاری بــا پرســتاران فقــط در موانــع مدیریتــی از نظــر آمــاری
( )P>0/01معنــادار بــود و تفــاوت میــان نظــرات مدیــران پرســتاری بــا پرســتاران در موانــع فــردی و ســازمانی ازنظــر آمــاری معنــادار نبــود
( .)P<0/05پرســتاران در مقایســه بــا مدیــران پرســتاری ،موانــع مدیریتــی را در یادگیــری مبتنــی بــر کار بیشــتر دخیــل مــی دانســتند.
در صورتیکــه از نظــر مدیــران پرســتاری موانــع ســازمانی بیشــترین عامــل محدودیــت بــرای شــیوه یادگیــری هــای مبتنــی بــرکار در
محیــط هــای بالینــی بــود.
نتیجــه گیــری :اســتفاده از شــیوه یادگیــری مبتنــی بــرکار یکــی از راههــای یادگیــری فعــال و تعاملــی می باشــد کــه موجبات پیشــرفت
حرفــه ای در بســیاری از زمینــه هــا از جملــه پرســتاری مــی گــردد .لــذا شناســایی عواملــی کــه بــر اجــرا یــا عــدم اجــرای صحیــح ایــن
رویکــرد یادگیــری تأثیــر مــی گذارنــد حائــز اهمیــت مــی باشــد .بنابرایــن الزم اســت کــه ســازمان هــای بهداشــتی – درمانــی و مدیــران
اجرایــی بــه خصــوص در عرصــه هــای بالینــی بــادر نظــر گرفتــن لــزوم انجــام کار و بهبود کیفیــت خدمــات پرســتاری در محیطهــای بالین
و بیمارســتانی ســایر عواملــی را کــه از یادگیریهــای ضمــن کار ممانعــت مــی کنــد شناســایی کننــد و تــا حدامکان در جهت آشــنایی بیشــتر
کارکنــان و اجرایــی شــدن روش هــای نویــن و فعــال آموزشــی و در صــورت لــزوم ادغــام آن بــا دیگــر روش هــای یادگیــری اقــدام نماینــد.
کلید واژه ها :یادگیری مبتنی برکار ،پرستار ،مدیران پرستاری
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توجــه بســیار بــه آمــوزش ســازمانی ،مطالعــات نشــان داده انــد

مقدمه

کــه بســیاری از ایــن آمــوزش هــا اثربخشــی الزم را از لحــاظ

یادگیــری یــک فعالیــت هدفمنــد اســت و کیفیــت محیــط یادگیری

انتقــال یادگیــری بــه افــراد شــاغل در ســازمان را ندارنــد و انتقــال

بــرای یادگیــری مؤثــر ،مهــم اســت ( .)1مفهــوم یادگیــری مبتنــی

مهــارت هــای آموختــه شــده بــه مقــدار بســیار کمــی صــورت

بــرکار رویکــردی اســت کــه از دیدگاههــای مختلــف قابــل درک

مــی گیــرد ( .)14بنابرایــن کارکنــان موظــف هســتند دانــش و

اســت ( .)2ایــن مفهــوم ،عبــارت اســت از یادگیریهــای غیررســمی

مهارتهــای جدیــد در محیــط کار را جــذب کننــد بدیــن جهــت

کارکنــان یــک ســازمان کــه در تعامــل باهــم و ضمــن انجــام کار

کــه بتواننــد دانــش حرفهــای خــود را بــا تغییــرات ســازمانی بــه

اتفــاق مــی افتــد و هســته اصلــی آن ،یادگیــری بــر اســاس تجارب

روز نگهدارنــد ( .)15انتقــال آمــوزش بــه عنــوان درجــه ای کــه

اســت ( .)3،4ایــن نــوع یادگیــری بــه گونــه ای انتقــال تجربــه بــه

مشــارکت کننــدگان دانــش ،مهــارت و نگــرش هــای کســب شــده

دیگــران اســت ( .)5تمرکــز برنامــه هــای آموزشــی در حرفــه هــای

شــان را در حیطــه کاری بــه کار مــی برنــد تعریــف مــی شــود در

دارای آمــوزش بالینــی بــر یادگیــری مبتنــی بــر عمــل قــرار دارد

بیــش از ســه دهــه گذشــته ،برخــی از پژوهشــگران بر روی توســعه

( .)6از ایــن رو یادگیــری تجربــی از مهمتریــن اجــزای الزم در دوره

ســاز و کارهــا و ابزارهــای ســنجش انتقــال آمــوزش در محیــط کار

هــای بهداشــتی بــوده اســت ( .)7پرســتاری نیــز از جملــه حرفــه

تمرکــز نمودنــد (.)16

هایــی اســت کــه بخــش عمــده آمــوزش در محیــط هــای بالیــن

شــیابرو و همــکاران ( )2010بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده انــد کــه

انجــام مــی گیــرد .بنابرایــن در تمــام دوران زندگی کاری پرســتاران

انتقــال آمــوزش بــرای اثربخشــی در محــل کار ،حیاتــی اســت
تســلّط آمــوزش گیرنــده بــر یادگیــری ،هدفگرایــی را افزایــش

فراینــد یادگیــری وجــود دارد و یادگیــری مبتنــی بــرکار بهتریــن
راه بــرای تضمیــن شایســتگی حرفــه ای در طــول دوران کاری

مــی دهــد و منجــر بــه افزایــش انگیــزش بــرای انتقــال آمــوزش

آنهاســت و در اهــداف اســتراتژیک ســازمانهای بهداشــتی ـ درمانــی

خواهــد شــد (.)17

بــرای کســب موفقیــت ،آگاهــی از ارزش و اهمیــت ایــن شــیوه

دانــش در ســازمانهای دانــش محــور بــه جــای ســازمانهای

یادگیــری بســیار مهــم اســت ( .)8یادگیــری در مفهــوم ســنتی بــه

تولیــد محــور ،از عوامــل مهــم بــه شــمار مــی آیــد و برخــورداری

ایــن معناســت کــه بــدون آنکــه نیــاز باشــد کارکنــان خودشــان

از دانــش و اطالعــات روزآمــد بــرای ادامــه حیــات ســازمانها

فعالیــت یا پردازشــی داشــته باشــند دانشــی در اختیارشــان گذاشــته

پدیــده ای انکارناپذیــر اســت .بنابرایــن ســازمانها بایــد بــا اهمیــت

مــی شــود امــا در معنــای جدیــد یادگیــری نیــاز بــه پــردازش فردی

دادن بــه کســب دانــش روزآمــد ،راهکارهــای خردمندانــه تــری در

دارد ( .)4در چشــم انــدازی دیگــر یادگیــری مبتنــی بــرکار مفهومی

جســتارهای مهــم بــرای بهبــود کارکردهــای مبتنــی بر دانــش پیدا

اســت کــه برنامــه هــای مبتنــی بــر یادگیــری در ســازمانها را شــرح

کننــد و بایــد درجــه باالیــی از یادگیــری را در ابعــاد تعریــف شــده

مــی دهدکــه بــه صــورت هماهنــگ و یکپارچــه بــرای ایجــاد یــک

داشــته باشــند تــا بتواننــد ادعــا کننــد کــه توانمنــدی یادگیــری

رویکــرد جدیــد یادگیــری در محــل کار بــکار مــی رونــد (.)9

باالیــی دارنــد ( .)18ســازمانها بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود

هــر پدیــده آموزشــی در بســتر یــا بافــت خاصــی بــه وجــود میآیــد

نیازمنــد منابــع انســانی توانمنــد و دارای مهــارت و تخصص ســطح

و بــرای تحقــق بایســتی زمینــه الزم وقــوع آن را در محیــط هــای

باالیــی هســتند .در ایــن میــان فــرض بــر ایــن اســت کــه منابــع

واقعــی ممکــن ســاخت ( .)10بنــا بــه گفتــه فیشــر ،رد و ولــف

انســانی عنصــر حیاتــی ،پایــدار و در حال توســعه در ســازمان اســت

( )2007در نظریــه هــای اجتماعــی _فرهنگــی ،یادگیــری درون

و یکــی از مهمتریــن دالیلــی کــه ســازمانها بــه آموزش و بهســازی

مجموعــه هــای اجتماعــی رخ مــی دهــد و دانــش بــه واســطه

منابــع انســانی توجــه داشــته انــد بهبــود عملکــرد ســازمانی اســت

انتقــال اســتداللی معنــا و هویــت اجتماعــی ظهــور مــی یابــد

امــا نشــانه هایــی بــرای اطمینــان نســبی از موفقیــت آن در دســت

( .)11در محیــط بالیــن نیــز اهمیــت ارائــه آمــوزش در توســعه

نیســت (.)19

فــردی و حرفــه ای و همچنیــن مهــارت هــای بالینــی پرســتاری

در ایــن میــان ســازمان وزارت بهداشــت نیــز اذعــان مــی دارد کــه

غیرقابــل انــکار اســت ( .)12محیــط آمــوزش بالینــی را بــه عنــوان

بهبــود کیفیــت مراقبــت از بیمــاران از طریــق پیشــرفت حرفــه ای

شــبکه ای متقابــل و پیچیــده از نیروهایــی کــه بــر پیامدهــای

و آمــوزش در طــول دوران اشــتغال بــه دســت مــی آیــد .ایــن امــر

یادگیــری بالینــی مؤثرنــد تعریــف مــی کننــد ( .)13بــا وجــود
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نیازمنــد ســرمایه گــذاری در نیــروی کار اســت کــه بیشــتر بــا

فراینــد یادگیــری مبتنــی بــرکار از دیــدگاه مدیــران پرســتاری و

ایــن مــوارد بــه طــور منظــم بــرای اطمینــان از مهارتهــای مناســب

آنهــا و اجرایــی کــردن هرچــه بهتــر ایــن فــن یادگیــری کــه در

پرســتاران شــاغل در حــوزه هــای بالیــن ،در جهــت مرتفع ســاختن

حرکــت بــه ســوی توســعه دانــش و مهارتهــای شــغلی و ارزیابــی

نهایــت خــود رویکــردی مناســب در ارتقــاء دانــش حرفــه ای و بــه

بــرای کار ،محقــق مــی شــود پیچیدگــی مراقبتهــای بهداشــتی نیاز

خصــوص در موقعیــت هــای عملــی بــر بالیــن بیمــاران در جهــت

بــه یــک روش دقیقتــر بــرای درک بهتــراز روشــهای یادگیــری در

بهبــود کیفیــت مراقبتهــای پرســتاری و در نتیجــه ارتقــاء ســطح

مــورد بهبــود مراقبتهــای بهداشــتی دارد .عــاوه بــر ایــن ،اســتفاده

ســامت مطلــوب و دســتیابی بــه حداعــای ســامتی در بیمــاران

بیشــتر از روش هــای کیفــی ،کمــی و ترکیبــی قــوی بــرای
ارزیابــی اثربخشــی موردنیــاز اســت نــه صرف ـ ًا بــرای نشــان دادن

خواهــد شــد ،گامــی برداشــته شــود .بــا توجــه بــه پژوهشــهای

اینکــه فقــط بــرای بررســی عوامــل اصلــی موفقیــت یــا شکســت

فراینــد یادگیــری مبتنــی بــرکاردر حیطــه هــای مختلــف بــا

انجــام شــده و متغیرهــای پژوهــش حاضــر یافتــن موانــع اجــرای

اینکــه آیــا مداخــات مؤثرنــد؟ چــرا و چگونــه کار مــی کننــد و یــا

محوریــت یادگیــری در محیــط هــای بالیــن در ســرویس هــای

بــکار رونــد (.)20

بــا بهبــود و ارتقــاء رونــد آمــوزش در پرســتاری انتظــار پیشــرفت

ارائــه خدمــات بهداشــتی ـ درمانــی مــورد توجــه اســت .تــا برنامــه

دانشــجویان اســتانداردهای یــاد گرفتــه مربــوط بــه تخصصشــان

عوامــل در ســازمانهای بهداشــتی ـ درمانــی توجــه ویــژه ای

ریــزان و مدیــران آموزشــي بــه ارزیابــي ابعــاد مرتبــط بــا ایــن

در مراقبتهــای پرســتاری مــی رود اگرچــه پیشــنهاد مــی شــود کــه

داشــته باشــند.

را در محیــط هــای کاری بــکار بگیرنــد و ایــن رونــد مــی توانــد

در بهبــود کیفیــت مراقبــت از بیمــاران نیــز مفیــد باشــد ،بــا ایــن

روش کار

وجــود بــه نظــر مــی رســد کــه یادگیــری مبتنــی بــر کار در برخــی

مطالعــه حاضــر یــک پژوهــش توصیفــی ـ تحلیلــی اســت کــه بــه

از مکانهــا هنــوز کمتــر از ســایر شــیوه هــای آمــوزش عملــی بــرای

بررســی موانــع یادگیــری مبتنــی بــرکار در محیــط هــای یادگیــری

انجــام وظایــف بــکار مــی رود ( .)4بــه منظــور دســتیابی بــه ایــن

بالینــی از دیــدگاه دو گــروه از کارکنان بیمارســتان (پرســتاران بالینی

هــدف ،نیــاز بــه زمــان و فضــای کافــی بــرای تعامــل متقابــل

و مدیــران پرســتاری) مــی پــردازد .ایــن مطالعــه در ســال 1397

بیــن کارکنــان و انتقــال تجــارب هســت ( .)21مدیــران پرســتاری

دردو بیمارســتان منتخــب آموزشــی تهــران انجــام شــد .دلیــل

مــی تواننــد از طریــق آشناســازی کارکنــان تــازه کار بــا محیــط،

انتخــاب ایــن مراکــز در دســترس بــودن نمونــه هــا و همــکاری

بررســی و مدیریــت کــردن نحــوه انجــام وظایــف توســط کارکنــان

بــا گــروه پژوهــش بــود .جامعــه پژوهــش شــامل تمامی پرســتاران

بــر یادگیریهــای بهتـ ِر آنهــا در محیــط کار تأثیــر بگذارنــد .بــرای

و مدیــران پرســتاری (سرپرســتاران ،ســوپروایزرها و متــرون هــا)

تأمیــن شــیوه یادگیــری مبتنــی بــرکار ،مدیــران پرســتاری نیــاز

بودنــد .معیــار ورود کلیــه پرســتاران و مدیرانــی کــه خــود تمایــل

بــه ایجــاد یــک فرهنــگ یادگیــری در محــل کار خوددارنــد (.)22
در پرســتاری و عرصههــای بالیــن نیــز غالبـ ًا کمتــر فضــا و زمــان

شــرکت در مطالعــه را داشــتند و معیــار خــروج عــدم تمایــل بــه

شــرکت در مطالعــه و مرخصــی طوالنــی مــدت بیــش از دو هفتــه

الزم حیــن انجــام پروســیژرها بــرای انتقــال تجربــه و یادگیریهــای
غیررســمی بیــن کارکنــان وجــود دارد و ایــن مســئله کامـ ً
ا واضــح

در نظــر گرفتــه شــد .حجــم نمونــه بــا اســتفاده از جــدول مــورگان

کارآمــوزی در عرصــه در ســال آخــر تحصیــل شــان مــی شــوند

کــه بــا در نظــر گرفتــن میــزان ریــزش  220نفــراز نمونــه هــای

و بــا توجــه بــه حجــم جامعــه پژوهــش  205نفــر بــرآورد شــد

هســت و از طــرف دیگــر امــروزه دانشــجویان پرســتاری کــه وارد

واجــد شــرایط پرسشــنامه هــا را تکمیــل کردنــد .تعــداد  16نفــر از

بــر طبــق سیاســتی کــه در حــال حاضــر از ســوی شــورای عالــی

مدیــران و  204پرســتار بالیــن پرسشــنامه هــا را تکمیــل کردنــد.

برنامــه ریــزی وزارت بهداشــت و درمــان مبنــی بــر عــدم حضــور

مالحظــات اخالقــی الزم در طــی انجــام ایــن مطالعــه مــورد توجــه

تماموقــت مربیــان همــراه و در کنــار دانشــجویان عرصــه ،نیــاز بــه

قــرار گرفــت .بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا مجــوز از کمیتــه اخــاق

همــکاری و ایجــاد فضــا ،زمــان و تعامــل دوطرفــه بیــن پرســتاران

دانشــگاه علــوم پزشــکی ســمنان اخــذ شــد .ســپس بــرای صــدور

و دانشــجویان بــرای یادگیریهــای مبتنــی کار احســاس مــی شــود.

مجــوز بــرای حضــور در بیمارســتان هــای مــورد مطالعــه کــه تحــت

بنابرایــن پژوهشــگران امیدوارنــد ،بــا شناســایی موانــع موجــود در
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نظــارت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بودنــد مجــددا

باالتــر از یــک بــود .مقــدار آزمــون کفایــت نمونــه برداری کیســر-

بــا کســب مجــوز از مســئولین بیمارســتان هــا ،نمونــه گیــری انجام

برابــر بــا  539/1573بــود کــه در ســطح  0/001معنــادار و حاکــی

مایــر -اولکیــن برابــر بــا  0/85و ضریــب آزمــون کرویــت بارتلــت

مجــوز اخــاق از دانشــگاه شــهید بهشــتی گرفتــه شــده ،ســرانجام

از کفایــت نمونهگیــری و ماتریــس همبســتگی گویههــا بــرای

شــد .محقــق پــس از معرفــی خــود بــه نمونــه هــا ،توضیحــات

انجــام تحلیــل عاملــی بــود .نتایــج تحلیــل عاملــی در (جــدول)2

کافــی دربــاره اهــداف تحقیــق و روش کار بــه آن هــا داد دربــاره

آورده شــده اســت اعتبــار ابعــاد ایــن مقیــاس توســط محقــق بــه

محرمانــه مانــدن اطالعــات بــه آن هــا اطمینــان و بــه ســوال هــای

روش آلفــای کرونبــاخ بــه ترتیــب موانــع فــردی ( ،)0/73موانــع

آن هــا پاســخ داده شــد و ســپس رضایــت کتبــی از آنــان جهــت

مدیریتــی ( )0/76و ســازمانی ( )0/71بــه دســت آمــده اســت و

شــرکت در ایــن تحقیــق گرفتــه شــد.

در پژوهــش حاضــر بــه منظــور گــردآوری داده هــا از پرسشــنامه

ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای کل پرسشــنامه  ./82به دســت آمد.

اســت کــه بخــش اول اطالعــات جمعیت شناســی اســت و شــامل:

از آمــار توصیفــی (فراوانــی و درصــد) و آزمــون هــای اســتنباطی

بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــای جمعیــت شــناختی بــا اســتفاده

پژوهشــگر ســاخته موانــع یادگیــری مبتنــی بــرکار اســتفاده شــده

(تحلیــل عامــل اکتشــافی ،آزمــون کفایــت نمونــه بــرداری کیســر-

(ســن ،ســابقه کار مرتبــط بــا پرســتاری ،ســابقه در پســت هــای

مایــر -اولکیــن ،آزمــون کرویــت بارتلــت ،ضريــب آلفــاي کرونبــاخ،

مدیریتــی پرســتاری ،وضعیــت تأهــل ،آخریــن مــدرک تحصیلی در

آزمــون مقایســه يــك گروهــي ،آزمــون میانگیــن هــای مســتقل و

پرســتاری ،وضعیــت شــغلی و نــوع اســتخدام و یــک ســوال دربــاره

آزمــون آمــاری ناپارامتــری درون مــوردی فریدمــن) ،مــورد تجزیــه

اینکــه بــه نظرشــما شــیوه یادگیــری مبتنــی بــرکار تــا چــه حــد در

و تحلیــل قرارگرفتنــد .نــرم افــزار  SPSSو در ســطح معنــی داری

حیطــه وظایــف پرســتاری مؤثــر و کاربــردی اســت؟ و بخــش دوم
زیرمقیــاس هــای موانــع فــردی ،ســازمانی و مدیریتــی یادگیــری

 5درصــد اســتفاده شــد.

مبتنــی بــرکار بــود و مشــتمل بــر  23گویــه کــه بــه صــورت طیــف

یافته ها

لیکــرت پنــج گزینــه ای از بســیار مخالفــم ( ،)1مخالفــم ( ،)2نظری
نــدارم ( ،)3موافقــم ( ،)4تــا بســیار موافقــم ( ،)5درجــه بنــدی شــده

در ایــن مطالعــه  220نفــر از پرســتاران و مدیــران پرســتاری

اســت بــرای تعییــن ســاختار عاملــي پرسشــنامه موانــع یادگیــری

( 16نفــر مدیــر و  204نفــر پرســتاران بالیــن) شــرکت کــرده و

مبتنــی بــرکار از روش تحلیــل عامــل اکتشــافی بــا اســتفاده ازروش

پرسشــنامه هــا را تکمیــل کردندکــه اطالعــات جمعیــت شــناختی

مولفــه هــای اصلــی و چرخــش واریماکــس بــه منظــور توضیــح،

در (جــدول  )1آورده شــده اســت .نتایــج توزیــع فراوانــی نظــر

دســته بنــدی و واضــح ســازی گویــه هــا اســتفاده شــد .بارهــای

مدیــران پرســتاری و پرســتاران در خصــوص کاربــردی بــودن

عاملــی کمتــر از  30صــدم کنــار گذاشــته شــد .بــه عبــارت دیگــر

شــیوه یادگیــری مبتنــی بــرکار ،نشــان داد کــه 1/4درصــد

بــرای بررســی روایــی ســازه پرسشــنامه موانــع یادگیــری مبتنــی

کاربــردی نیســت 43/2 ،درصــد تــا حــدودی کاربــردی اســت

بــرکار و تعییــن عوامــل (موانــع) تشــکیل دهنــده آن ،از روش

و  55/5درصــد بســیار کاربــردی بــودن آن را اذعــان داشــتند.

تحلیــل عاملــی اکتشــافی اســتفاده شــد.

همچنیــن نتایــج حاصــل از تحلیــل عاملــی اکتشــافی در (جــدول)2

مــاک اســتخراج عوامــل شــیب نمــودار اســکریو ارزش ویــژه

آورده شــده اســت.

جدول :1طالعات جمعیت شناسی در دو گروه مدیران پرستاری و پرستاران بالین
وضعیت تأهل
(درصد)

پرستاران

سن
(سال)

سابقه کار
(سال)

مدیران
پرستاری

42/25 ± 6/75

19/19 ± 6/34

متأهل
% 87/5

پرستاران
بالین

31/37 ± 7/19

8/29 ± 6/64

% 59/3

مدرک تحصیلی

وضعیت استخدامی
رسمی

آزمایشی

طرحی

قراردادی

مجرد
% 12/5

کارشناس
% 75

کارشناس ارشد
%25

% 81/3

0

0

% 18/8

% 40/7

% 91/7

% 8/3

% 3/35

% 9/8

% 17/2

% 37/7

91

نشریه پژوهش پرستاری ،دوره  ،16شماره  ،4مهر و آبان 1400
جدول  :2نتایج تحلیل عوامل مقیاس موانع یادگیری مبتنی بر کار
پرسش ها

عامل فردی

خستگی ناشی از حجم کار و بیماران زیاد

0/66

نارضایتی از برنامه کاری بخش

0/40

فشارهای روحی-روانی ناشی از مشکالت شخصی و خانوادگی

0/45

عدم اعتقاد به مفید بودن یادگیری از تجارب همکاران در حین انجام کار

0/60

کمبود آگاهی در مورد ضرورت یادگیری ضمن انجام کار

0/72

کمبود آگاهی در مورد چگونگی یادگیری ضمن انجام کار

0/63

بیعالقه بودن و عدم توجه به حرفه پرستاری

0/53

نگرانی از افشای کمبود دانش و مهارت حرفهای خود ،با درخواست یادگیری از همکار

0/64

عدم اعتقاد به سطح باالی دانش و مهارت همکار نسبت به سطح دانش و مهارت خود

0/59

عدم رغبت و تمایل افراد ماهر به یاددادن دانش و مهارت خود حین انجام کار به سایرین

0/42

ارزش ویژه

./173

واریانس تبیین شده

%13/76

پرسش ها

عامل مدیریتی

عدم انتخاب بخشبر طبق عالقه و تمایل پرستار

./31

عدم نظارت مستقیم مدیر پرستاری بر یادگیری مبتنی بر کار

./58

عدم ارائه بازخورد مناسب از طرف مدیر پرستاری

./73

عدم نظارت مستقیم سرپرستار بر یادگیری مبتنی بر کار

./81

عدم ارائه بازخورد مناسب از طرف سرپرستار

./76

عدم بهکارگیری افراد ماهر در تمام بخشها در محیطهای بالینی

./62

کمبود نظارت دورهای بر روند اجرای بخشنامهها در رابطه با شیوههای نوین یادگیری در محیطهای بالین از سوی دفتر پرستاری

./31

ارزش ویژه

28/3

واریانس تبیین شده

%35/14
عامل سازمانی

نداشتن فرصت و زمان مناسب برای یادگیری ضمن انجام کار

0/62

افزایش حجم کارهای نوشتاری وبه دنبال آن تعامالت کمتر با همکاران

0/62

اختصاص ندادن امتیاز و پاداش به پرستارانی که ضمن انجام کار به دنبال یادگیری و کسب دانش و مهارت از تجارب سایر
همکاران هستند

0/48

فراهم نبودن امکانات یادگیری در دسترس فوری برای پرستاران (کتاب ،جزوه ،اینترنت  )........در بخشهای بالین

0/39

استرسهای موجود مربوط به محیط بالین و بیماران

0/64

فقدان دستورالعمل و بخشنامههای مناسب از سوی سازمان برای اجرای یادگیریهای غیررسمی ضمن انجام کار

0/32

ارزش ویژه

2/76

واریانس تبیین شده

%11/99
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مهسا مطبوعی و همکاران

مدیریتــی را در یادگیــری مبتنــی بــرکا ر بیشــتر دخیــل میداننــد.
همچنیــن نظــرات مدیــران پرســتاری بــا پرســتاران در خصــوص
موانــع فــردی ،ســازمانی یادگیــری مبتنــی بــرکا ر تقریب ـ ًا مشــابه
و نزدیــک بــه هــم بودنــد .بــه منظــور بررســی تفــاوت میانگیــن
هــای رتبــه هــا از دیــدگاه هــر دو گــروه (مدیــران و پرســتاران) از
آزمــون آمــاری کای دو و آزمــون آمــاری ناپارامتــری درون موردی
فریدمــن اســتفاده شــد .نتایــج نشــان داد کــه تفــاوت میــان رتبــه
هــا از نظــر آمــاری معناداراســت ( .)P>0/01موانع ســازمانی ،دارای
باالتریــن رتبــه از دیــدگاه مدیــران پرســتاری و موانــع مدیریتــی،
دارای باالتریــن رتبــه از دیــدگاه پرســتاران بالیــن در یادگیــری
مبتنــی بــر کاربودنــد.

در (جــدول )3مقایســه میانگیــن نظــرات دوگروه مدیران پرســتاری
و پرســتاران بالیــن آورده شــده اســت .میانگیــن نظــر مدیــران
پرســتاری و پرســتاران بــا میانگیــن مــورد انتظــار از نظــر آمــاری
در ســطح ( )P>0/01معنــادار بــود .از نظــر مدیــران پرســتاری و
پرســتاران عوامــل فــردی ،ســازمانی و مدیریتــی ،مانــع جــدی در
یادگیــری مبتنــی بــر کار در مراکــز بهداشــتی _درمانــی هســتند.
تفــاوت میــان نظــرات مدیــران پرســتاری بــا پرســتاران فقــط
درموانــع مدیریتــی ازنظــر آمــاری در ســطح ( )P>0/01معنــادار بود
و تفــاوت میــان نظــرات مدیــران پرســتاری بــا پرســتاران در موانــع
فــردی و ســازمانی از نظــر آمــاری معنــادار نبــود ( .)P<0/05بــه
ت دیگــر پرســتاران در مقایســه بــا مدیــران پرســتاری ،موانــع
عبــار 

جدول :3مقایسه میانگین نظرات مدیران پرستاری با پرستاران در خصوص موانع فردی ،سازمانی و مدیریتی یادگیری مبتنی برکار
موانع یادگیری مبتنی بر کار

موقعیت شغلی

میانگین

مقدار t

موانع فردی

مدیران
پرستاران

3/28± 0/698
3/40±./581

9/920

0/428

موانع مدیریتی

مدیران
پرستاران

2/93 ± ./730
3/40± ./671

7/906

0/001

موانع سازمانی

مدیران
پرستاران

3/88 ± ./522
3/90 ± ./591

22/690

نمره کل پرسشنامه

مدیران
پرستاران

33/3 ± ./533
3/53 ± ./473

-1/628

(جــدول )4مقایســه رتبــه هــای میانگیــن هــای تــراز شــده موانــع
فــردی ،ســازمانی و مدیریتــی یادگیــری مبتنــی بــرکار از نظــر
مدیــران پرســتاری و پرســتاران آورده شــدهاســت .بــه منظــور
بررســی تفــاوت میانگیــن هــای رتبــه هــا از آزمــون آمــاری کای
دو و آزمــون آمــاری ناپارامتــری درون مــوردی فریدمــن اســتفاده
شــد .نتایــج نشــان دادکــه تفــاوت میــان رتبــه هــا از نظــر آمــاری
معنــادار اســت ( .)P>0/01همچنیــن رتبــه موانــع یادگیــری
مبتنــی -بــرکار،از بیشــترین تــا کمتریــن به ترتیــب عبارتنــداز-1 :

درجه آزادی

218

سطح معناداری

0/885
./105

موانــع ســازمانی  -2موانــع فــردی  -3موانــع مدیریتــی .بــه عبارت
دیگــر موانــع ســازمانی ،دارای باالتریــن رتبــه و موانــع مدیریتــی،
دارای کمتریــن رتبــه در یادگیــری مبتنــی بــرکارهســتند .بــه بیــان
دیگــر از نظــر مدیــران پرســتاری و پرســتاران ،موانــع ســازمانی
در مقایســه بــا موانــع فــردی و موانــع مدیریتــی دارای اهمیــت
بیشــتری در یادگیــری مبتنــی بــرکارپرســتاران و کارکنــان در
مراکــز بهداشــتی – درمانــی دارنــد.

جدول :4مقایسه رتبه های میانگین های تراز شده موانع فردی ،سازمانی و مدیریتی یادگیری مبتنی برکار از نظر مدیران پرستاری و پرستاران
رتبه

موانع یادگیری مبتنی بر کار

میانگین رتبه

1

موانع سازمانی

2/51

2

موانع فردی

1/77

3

موانع مدیریتی

1/72

ارزش کای دو

146/87

درجه آزادی

2

سطح معناداری

0/001

کارکــردن بــه صــورت حرفــه ای ،افزایــش مســولیت پذیــری در
اجــرای کار ،کاهــش اســترس هــای شــغلی ،افزایــش شــناخت از
محیــط ،ارتقــاء صالحیــت و شایســتگی در فراگیــر از جملــه مزایای
اســتفاده از رویکــرد یادگیــری مبتنــی بــر عملکــرد (کار) هســتند
( .)23نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه از نظــر مدیران پرســتاری

بحث و نتیجه گیری
هــدف از ایــن مطالعــه بررســی موانــع یادگیــری مبتنــی بــرکار در
ســازمانهای بهداشــتی -درمانــی از دیــدگاه پرســتاران و مدیــران
پرســتاری بــود .افزایــش تجــارب فراگیــر در محیــط هــای کاری،
تعمیــق یادگیــری هــای کاربــردی فراگیــر ،تقویــت مهــارت هــای
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نمودنــد کــه در تصمیــم گیریهــای بالینــی -1 ،فرهنــگ حاکــم
بــر جامعــه کاری  -2ســاختار فیزیکــی ،فضــا و وظایــف هــر یــک
از واحدهــای کار  -3مدیریــت -4روابــط بیــن فــردی مهمتریــن
نقــش را ایفــا مــی کننــد .ایــن پژوهشــگران اعــام داشــتند کــه
شــناخت تجربیــات پرســتاران از یادگیــری مبتنــی بــرکار و عوامــل
پشــت ایــن تجربیــات ،فرصتــی را بــرای برانگیختــن چالــش هــای
یادگیــری در زمینــه هــای مــورد نیــاز ســازمانهای بهداشــتی فراهم
مــی کنــد (.)8
کارپــاگام و همــکاران ( )2018در مطالعــه ای بــا عنــوان پیــش
بینــی کننــده هــای آمادگــی در پرســتاران و ماماهــا بــه روش
خودیادگیــری ،چهــار تــم اصلــی بــه عنــوان پیــش بینــی کننــده
هــای آمادگــی پرســتاران و ماماهــا در روش خودیادگیــری ارائــه
دادندکــه عبارتنــد از -1:مشــخصات فــردی  -2محیــط کاری
 -3یادگیــری بــه صــورت آنالیــن  -4ماهیــت فراینــد خــود
یادگیــری .پژوهشــگران اعــام داشــتند کــه محیــط کاری بیشــتر
از خصوصیــات فــردی افــراد مــی توانــد فراینــد خودیادگیــری
پرســتاران و ماماهــا را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .در ایــن مطالعــه
عوامــل فــردی را در مرتبــه دوم قــرار مــی دهــد ( .)25کــه تــا
حــدودی بــا نتایــج مطالعــه حاضــر همراستاســت.
چــان و همــکاران ( )2018در پژوهشــی مــدل مشــارکت بالینــی
را در تســهیل یادگیــری در محیــط هــای بالیــن در دانشــجویان
پرســتاری بــه کار گرفتنــد .نتایــج حاکــی از آن بــود کــه تحــت
نظــارت یــک مربــی بالینــی (عامــل فــردی) در محیــط واقعــی و
ضمــن انجــام کار ،یادگیــری توســط دانشــجویان پرســتاری بهتــر
شــکل مــی گیــرد و ایــن مــدل در تســهیل یادگیــری بســیار
مؤثــر اســت .پیشــنهاد شــده اســت کــه نتایــج یادگیــری بــا ایــن
رویکــرد در طوالنــی مــدت هــم مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد (.)26
در عرصــه هــای بالیــن عامــل فــردی بیشــترین عامــل مؤثــر در
یادگیــری اســت .عــاوه بــر ایــن امــروزه تعــدادی از دانشــجویان
ســاعت هــای محــدودی را بــه عنــوان کار دانشــجویی و بــدون
حضــور مربــی بــه عنــوان پرســنل کار مــی کننــد و در ضمــن کار
مــی تواننــد بــه کســب یادگیــری هــای تجربــی نیــز اقــدام کننــد.
اگــر موانــع ســازمانی و مدیریتــی در حضــور آنــان در محیــط بالیــن
ممانعتــی ایجــاد نکننــد تنهــا تســهیل گــر بــرای در یافــت اینگونــه
یادگیــری هــا عوامــل فــردی مــی توانــد باشــد.
گرلیــش و همــکاران ( )2018در مطالعــه ای بــا عنــوان طراحــی
مجــدد آمــوزش بالینــی بــرای دانشــجویان پرســتاری و پرســتاران
تــازه کار مــدل آموزشــی بــا عنــوان آمــوزش خوشــه ای در بیــن
همــکاران را در دانشــجویان پرســتاری مــورد بررســی قــرار دادنــد.

و پرســتاران ،موانــع ســازمانی در مقایســه بــا موانــع فــردی و موانــع
مدیریتــی دارای اهمیــت بیشــتری در یادگیــری مبتنــی بــرکار
پرســتاران و کارکنــان در مراکــز بهداشــتی ـ درمانــی اســت .در
مطالعــه خراســانی و همــکاران ( )1396بــا عنــوان ارزيابــی نقــش
عامــل فــردي در انتقــال اثربخــش آموزشــهای ضمــن خدمــت
بــه محیــط کار عامــل فــردی مهمتریــن عامــل مؤثــر بــر انتقــال
آمــوزش بــه کارکنــان در محيــط کار بــود ( .)16هــم راســتا بــا
مطالعــه حاضــر عوامــل ســازمانی از دیــدگاه مدیــران پرســتاری
و عوامــل مدیریتــی از دیــدگاه پرســتاران بیشــترین موانــع در
یادگیریهــای ضمــن کارعنــوان شــدکه نشــان مــی دهــد عوامــل
فــردی بــه عنــوان مانــع در یادگیــری هــای مبتنــی بــرکار از
کمتریــن اهمیــت برخــوردار اســت و ایــن عامــل نــه تنهــا مانعــی
بــرای یادگیــری در محیــط کار نیســت بلکــه یکــی از عوامــل مؤثر
در اینگونــه یادگیــری هــا مــی باشــد.
از مطالعــات خارجــی میتــوان بــه پژوهــش ســیامهانیم و همــکاران
( )2015بــا عنــوان مقایســه مدلهــای آموزشــی مبتنــی بــرکار و
اجــرای آنهــا در مؤسســات آموزشــی اشــاره داشــت کــه در ایــن
ـدل یادگیــری مبتنــی بــر کار مــورد بحــث قــرار
پژوهــش پنــج مـ ِ
گرفــت و مشــخص شــد کــه همــه ایــن مدلهــا بــر ایــن تأکیــد
میکننــد کــه ایــن روش یادگیــری بــرای بــه ثمــر رســیدن بــه
ترتیــب اولویــت نیازمنــد مشــارکت دانشــجویان ،مؤسســات
آموزشــی و کارفرمــا دارد .همچنیــن بــر ایــن نکتــه تأکیــد شــده
اســت کــه بــرای موفقیــت از طریــق ایــن شــیوه یادگیــری ،نقــش
یادگیرنــده ،یــاد دهنــده و محیــط آموزشــی ضــروری اســت .در
ایــن مطالعــه هــم راســتا بــا نتایــج پژوهــش حاضــر عوامــل فــردی
یکــی از عوامــل مؤثــر در امــر یادگیــری اســت و بــه عنــوان
مهمتریــن عامــل در یادگیــری هــای تجربــی شــناخته شــده اســت
کــه در ایــن پژوهــش نیــز موانــع فــردی از جملــه ضعیــف تریــن
مانــع در اجــرای یادگیــری هــای مبتنی بــر کار از دیدگاه پرســتاران
و مدیــران پرســتاری بــود و عمــده تریــن موانــع بــه ترتیــب عوامل
ســازمانی و مدیریتــی نقــش بیشــتری در عــدم دسترســی در اجرای
ایــن شــیوه یادگیــری در محیــط هــای کاری بودنــد (.)24
نواالینــن و همــکاران ( )2018یــک مــرور نظاممنــد از مطالعــات
کیفــی بــا عنــوان تجربــه پرســنل پرســتاری از یادگیــری مبتنــی
بــرکار در ســازمان هــای مراقبــت ســامت انجــام دادنــد .ایــن
مطالعــه کــه بــا هــدف مــرور نظــام منــدی بــر خالصــه شــواهد
کیفــی دربــاره یادگیــری مبتنــی بــرکار و تجارب پرســنل پرســتاری
در ایــن حیطــه بــود ،چهــار نتیجــه مناســب پیرامــون یادگیریهــای
حیــن کار و در تعامــل بــا ســایر همــکاران اعــام داشــتند و بیــان
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هــای بهداشــتی – درمانــی و مدیــران اجرایــی بــه خصــوص در
عرصــه هــای بالینــی بــا در نظــر گرفتــن لــزوم انجــام کار و بهبــود
کیفیــت خدمــات پرســتاری در محیــط هــای بالیــن و بیمارســتانی
ســایر عواملــی را کــه از یادگیریهــای ضمــن کار ممانعــت مــی کند
شناســایی کننــد و تــا حدامــکان در جهــت آشــنایی بیشــتر کارکنان
و اجرایــی شــدن روش هــای نویــن و فعــال آموزشــی و در صــورت
.لــزوم ادغــام آن بــا دیگــر روش هــای یادگیــری اقــدام نماینــد

تضاد منافع
.بین نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد

تجربــه اجــرای ایــن مــدل اینکــه چگونــه دانشــجویان پرســتاری و
 یادگیــری را بــا حضــور در واحدهــای محلــی،پرســتاران تــازه کار
کــه منظــور محیــط هــای بالیــن غیــر از دانشــگاه اســت انجــام
مــی دهنــدو آموزشــهایی را کــه میتــوان بــرای حمایــت از ایــن
نــوع یادگیــری در ســازمانها و بــه منظــور ارتقــاء عملکــرد بالینــی
 در ایــن مطالعــه نیــز در راســتای.انجــام داد را پیشــنهاد داده انــد
مطالعــه حاضــر بســتر مناســب ســازمانی و بــه دنبــال آن برطــرف
کــردن موانــع ســازمانی و مدیریتــی را مهمتریــن عامــل در پیشــبرد
.)27( یادگیریهــای ضمــن کار معرفــی مــی کنــد
از مجمــوع نتایــج تحقیــق حاضــر و ســایر پژوهــش هــای مشــابه
مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه اســتفاده از شــیوه یادگیــری مبتنــی
بــرکار یکــی از راه هــای یادگیــری فعــال و تعاملــی مــی باشــد کــه
موجبــات پیشــرفت حرفــه ای در بســیاری از زمینــه هــا از جملــه
 لــذا شناســایی عواملــی کــه بــر اجــرا یــا.پرســتاری مــی گــردد
عــدم اجــرای صحیــح ایــن رویکــرد یادگیــری تأثیــر مــی گذارنــد
 بنابرایــن الزم اســت کــه ســازمان.حائــز اهمیــت مــی باشــد
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