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چکیده
مقدمه: امروزه گســتردگی نقش های پرستاری، نیاز به آموزش مداوم و بازبینی در وظایف و 
صالحیت های پرســتاری را افزایش داده  است. الگوی دیکوم رویکردی است که فعالیت ها و 

اقداماتی را که در درون آن وظیفۀ اصلی و فرعی یک شــغل وجود دارد را شناســایی و برای 

شناخت نیازهای آموزشی تمرکز خود را بر وظایف اصلی و فرعی قرار می دهد.

هدف: این مطالعه اجرای روش دیکوم برای شناسایی وظایف اصلی و فرعی پرستاران، برای 
تعیین صالحیت های ضروری برای انجام این وظایف  و نیاز های آموزشی آنان در هر یک از 

این صالحیت ها در بیمارستان فوق تخصصی مرکزی نفت تهران در سال )1392( بوده است.

مواد و روش ها: این پژوهش توصیفیـ  پیمایشــی با استفاده از روش دیکوم و در دو مرحله 
انجام گرفته است. در مرحلۀ اول، بطور هدفمند 12 نفر از پرستاران خبره و باسابقۀ بیمارستان 

نفت تهران انتخاب و در کارگاه اولیۀ دیکوم شــرکت کردند. پس از تشــریح و تبیین اهداف 

کارگاه و فرایند دیکوم، شرکت کنندگان با توافق همۀ اعضاء، وظایف اصلی و فرعی و تکالیف 

شغل پرستاری را مشــخص کردند. سپس بر اساس تکالیف مشخص شده، پرسشنامه ای با 

مقیاس لیکرتی حاوی 59 سؤال بر مبنای سه مؤلفۀ دانش، نگرش و مهارت تنظیم شد که 

پرستاران )127 نفر( در دو بعد وضعیت موجود و وضعیت مطلوب  نظر خود را بیان داشته اند. 

در مرحلۀ دوم تعداد )127( پرستاری که با استفاده از فرمول  کوکران تعیین شده و تصادفی 

گزینش شــده بودند به پرسشنامه طراحی شده پاســخ دادند. از روایی محتوایی و از آلفای 

کرونباخ برای پایایی اســتفاده شده که میزان آن )0/83( حاصل شد. برای تحلیل داده ها از 

آزمون تی دو نمونۀ وابسته استفاده شده است.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد پرستاران در تمامی وظایف شغلی خود نیاز به آموزش 
دارنــد. بر طبق این نتایج و با توجه به اختالف میانگیــن بین وضعیت موجود و وضعیت 

مطلوب، در شایستگی های دانش؛ »آشنایی نسبی با اصول برنامه ریزی و سازماندهی جهت 

بهره وری بیشتر«، با اختالف میانگین)2/02(، در شایستگی های مهارت؛ »مدیریت هزینه- 

فایــده، ارزیابی و انتخــاب بهترین راه حل با افق زمانی مختلــف«  و همچنین »نظارت و 

ســنجش عملکرد خود، افراد دیگر یا سازمان به منظور بهبود یا اقدام اصالحی« با اختالف 

میانگین)1/25(، و در شایستگی های نگرش؛ » انگیزش باال در راستای ارائۀ خدمات بهتر« با 

اختالف میانگین)0/67(، به عنوان مهم ترین نیازهای آموزشی پرستاران به حساب می آیند. 

آزمون تی با )P=000/0(تفاوت معنا داری بین این دو وضعیت در تمام ابعاد )دانش، نگرش 

و مهارت( نشان داد.

نتیجه گیری: از این یافته ها می توان در تدوین دوره های آموزشــی پرستاران این بیمارستان 
وســایر مراکز درمانی مشابه استفاده نمود. همچنین با استفاده از روش نیازسنجی آموزشی 

معرفی شده )دیکوم( می توان برای نیازسنجی آموزشی سایر سطوح سازمانی در این بیمارستان 

وسایر مراکز درمانی مشابه  بهره گرفت.
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بررسی نیازهای آموزشی پرستاران با روش دیکوم:  یک مطالعه موردی 

، حسین قربانی، محمدعلی فالح مهرجردی، محسن غفاريان رضوان حیکم زاده، محمد جوادي پور، سیمین منسوبی

سال سوم، دوره سوم، شماره اول
بهار 1393

رضوان حکیم زاده

دکترای برنامه ریزی درسی،  دانشکده ی روانشناسی  

و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

محمد جوادی پور

دکترای برنامه ریزی درسی،  دانشکده ی روانشناسی  

و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

 مؤلف مسؤول: سیمین منسوبی

کارشناسی ارشد، آموزش بزرگساالن، دانشکده ی  

روانشناسی  و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

simin.mansoubi@gmail.com  :آدرس

حسین قربانی

کارشناسی ارشــد، آموزش بزرگساالن، دانشکده ی  

روانشناسی  و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

محمدعلی فالح مهرجردی

دکترای پزشکی، سازمان بهداشت و درمان صنعت 

نفت تهران، ایران

محسن غفاریان

دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت MBA، دانشگاه 

پیام نور، واحد دماوند، دماوند، ایران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 10

http://ijnv.ir/article-1-184-fa.html


سیمین منسوبی و همكاران 
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 مقدمه

امروزه آموزش و بهســازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در 

سطح فردی باعث ارزشمندی فرد، در سطح سازمانی باعث بهبود 

و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فراملی منجر به افزایش 

بهره وری و نتایج بعدی می شود. لذا، یکی از اقدامات زیربنایی که 

باعث کارآمدی ســازمان ها می شــود ایجاد یا در اختیار گرفتن و 

توسعۀ پیوستۀ سرمایۀ انسانی، از طریق اجرای برنامه های آموزشی 

و بهسازی است )1(. در همین راستا، اساسی ترین گام در تدوین و 

اجرای برنامه های آموزشی، اجرای صحیح فرآیند نیازسنجی است. 

نیازسنجی در حقیقت سنگ زیربنای ساختمان آموزش است که 

هرچه قدر این سنگ محکم تر باشد، بنا روی آن محکم تر و آسیب 

ناپذیر تر خواهد شــد )2(. نیازسنجی آموزشی به سازمان ها کمك 

می کند تا سطوح دانش و مهارت های اعضای خود را مورد آزمون 

قرار داده و از آن به عنوان مبنایی برای توســعۀ یك برنامۀآموزشی 

برای افزایش مهارت و دانش کارکنان مورد استفاده قرار داد )3(. 

نیازسنجی آموزشــی یعنی تغییرات کیفی و کمی در نحوۀ ایفای 

وظایف و فعالیت های شــغلی کارمند با اســتفاده از کارآموزی یا 

اجرای برنامۀآموزشــی، تا در نتیجه کارآیی او به حداکثر افزایش 

یابــد )4(. نتیجه اینکه تعیین نیازهای آموزشــی، نقطه آغاز هر 

گونه فعالیت آموزشی است، و در فرایند آموزش و بهسازی نیروی 

انســانی هیچ وظیفه ای مهمتر از انجام نیازسنجی آموزشی دقیق 

وجود ندارد )5(.

اما در مورد ضرورت انجام نیازســنجی در آموزش پرستاری، باید 

اذعان داشت که پرستاران بزرگ ترین گروه حرفه ای را در سیستم 

مراقبت بهداشــت و درمان تشــکیل می دهند. 40 درصد از کل 

کارکنان یک بیمارســتان را پرســتاران تشــکیل می دهند و 55 

درصد از کل هزینه های کارکنان به پرستاران اختصاص دارد )6(. 

بنابراین، با توجه به نقش بارز پرســتاران را در سیســتم مراقبت 

بهداشتی بررســی نیازهای آموزشی پرســتاران و سایر کارکنان 

بهداشــتی درمانی بعد از فارغ التحصیلی، برای توانمند ســاختن 

آن ها در جهت حفط شایستگی ها و استانداردهای شغلی و اشاعۀ 

پیشرفت حرفه ای بسیار ضروری است )7(. افزون بر این، از یک سو، 

آموزش علوم پزشکی نقش بزرگی در تأمین سالمت افراد در قرن 

بیستم ایفا می کند و این سیستم نیز در طول زمان نیازمند تغییر 

است. بنابراین آموزش علوم پزشکی نه تنها باید آمادۀ پاسخ گویی 

گســترده به نیازهای جامعه باشد، بلکه باید خود را با تغییرات و 

فناوری های جدید هماهنگ ســازد. بنابراین الزمۀ ایجاد تغییرات 

مناســب عملی، انجام یك نیازسنجی آموزشــی کارآ و مبتنی بر 

هدف است )8(. از سویی دیگر، بررسی ها نشان می دهد در حوزۀ 

نظام آموزش علوم پزشکی و بهداشــت ایران، در مقایسه با سایر 

کشورهای توسعه یافته، نیازسنجی حلقه مفقودۀ آن است)9(. لذا 

اهمیت نیازسنجی آموزشی از این روست که برنامۀدرسی مبتنی 

بر نیازسنجی آموزشی، دارای توانایی کافی برای تربیت پرستاران 

کارآزموده خواهد بود )8(، چرا که یکی از اهداف اغلب برنامه های 

آموزشی برای پرســتاران افزایش دانش و توانمندی های آنان در 

امر آموزش به بیمار و انجام مراقبت های صحیح پرستاری می باشد 

)10(. در سال های اخیر روش های متعددی برای سنجش نیازهای 

آموزشی ارائه شده است. اما با این حال، یکی از دغدغه های اصلی 

مسئولین آموزش های ســازمانی همواره این بوده است که از چه 

روش یــا روش هایی با توجه به شــرایط ســازمانی و ویژگی های 

کارکنان، که مناســب آنها باشد می توانند اســتفاده کنند )11(، 

برخی از مهمترین روش های نیازسنجی عبارتند از: روش پی اس، 

روش سناریونویسی )12(، فن روندیابی )13(، دلفی، فیش باول، 

تل استار، تجزیه و تحلیل خطا، رویداد مهم، تجزیه و تحلیل شغل 

و دیکوم )14(. اما در بررسی نیازها است که مشخص می شود که 

برای یك گروه خاص، چه روشی مفید است. لیکن انتخاب نوع الگو 

و تکنیك نیازسنجی برای پروژه های آموزشی بر اساس مالك هایی 

صورت می گیرد. برای نیازسنجی در سیستم بهداشت و درمان نیز 

الگوهای نیازســنجی باید دارای ویژگی های خاصی باشند، برخی 

از مهمترین این ویژگی هــا عبارتند از اینکه: الگو باید مفهوم نیاز 

را بــه عنــوان فاصله بین وضع موجود و مطلــوب و نیز به عنوان 

برداشتی ترکیبی بسنجد، منابع تعیین نیاز، جامعه، اهداف و ارزش 

هایشان باشــند، از ابزارهایی نظیر مشاهدۀ مستقیم و پرسشنامه 

استفاده شــود، مالك تعیین الگوها میزان مشارکت جمعیت باشد 

و نیازســنجی در چندمرحله و در یك مکان خاص باشــد )9(. از 

طرفی، چون در فرایند نیازسنجی، تمام رویکردهای بهبود کیفیت 

مستلزم مشارکت ســازمان ها برای تدارک و استفاده از اطالعات 

دقیق و تفصیلی دربارۀ وظایف، نقش ها و مسئولیت های کارکنان، 

فرایندها، نظام ها، وظایف و تکالیف کاری می باشــد و چون تجزیه 

و تحلیل شــغلی-حرفه ای بهترین روش موجود برای جمع آوری 

این نوع اطالعات اســت و دیکوم نیز بهتریــن ابزار برای تجزیه و 

تحلیل شــغلی-حرفه ای است )15(، در این پژوهش برای بررسی 
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تعیین نیاز آموزشی با روش دیکوم
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نیازهای آموزشــی پرســتاران از روش دیکوم استفاده شده است. 

این روش مبتنی بر ســه فرض اســت: 1.خبره ها یا افراد با تجربه 

شایسته ترین افراد برای توصیف شغل یا حرفه خود هستند، 2. هر 

شغلی را می توان به شــکلی دقیق بر مبنای وظایف تعریف کرد، 

3. انجام درســت وظایف در تمام شغل ها مســتلزم به کارگیری 

دانش، مهارت، ابزارها و رفتارهای مثبت کارکنان اســت )16(. در 

حقیقت مزیت اصلی دیکوم این اســت که شغل را به دقت تعریف 

و دقیقــًا آنچه که در حال حاضر در یک شــغل در حال رخ دادن 

است را شناسایی می کند. برای مثال این روش پاسخگوی سؤاالت 

ذیل اســت: آیا تمام این وظایف دارای ارزش افزوده اند؟ آنچه که 

دارد انجام می شــود واقعًا باید انجام شود؟ چه چیزهایی از افراد 

انتظــار میرود انجام دهند که در حــال حاضر انجام نمی دهند؟ و 

چرا کارکنان این وظایف غیرموثــر و با ارزش افزوده کم را انجام 

می دهند؟

DACUM از ســرواژه Development A Curriculum تشکیل 

شــده اســت. روش دیکوم همان الگوی تحلیل وظیفه می باشد. 

تحلیل وظیفه عبارت است از فرآیند شکستن و تجزیۀ یک شغل 

در قالب وظایف تشــکیل دهندۀ آن، کشــف ارتباطات موجود در 

بیــن وظایف و دانش پیش نیاز مهارت هــای ضروری برای انجام 

 )duty(آن وظایــف. این الگو رویکردی اســت که وظایــف اصلی

و فرعی )task( یک شــغل و نیز فعالیت هــا و اقداماتی را که در 

درون آن وظیفــۀ اصلی و فرعی وجود دارد را شناســایی و برای 

شــناخت نیازهای آموزشــی تمرکز خود را بــر وظایف اصلی و 

فرعــی قرار می دهد. بنابراین، برخورداری از مزایایی نظیر "تعامل 

گروهی"، "استفاده از بارش مغزی"، "هم افزایی گروهی"، "توافق 

گروهــی"، "آینده- محوری"، "جلب حمایت کارمند/ یادگیرنده"، 

"بروندادهای جامع"، "کیفیت برتر" و "هزینۀ کم"، در زمان حاضر 

دیکــوم را به مؤثرترین و با کیفیت تریــن فرایند تجزیه و تحلیل 

تبدیل کرده اســت )15(. بنابراین هدف از انجام این پژوهش این 

اســت که با استفاده از روش نیازســنجی دیکوم، وظایف اصلی و 

فرعی پرستاران بیمارســتان فوق تخصصی مرکزی نفت تهران را 

شناسایی، صالحیت های ضروری برای انجام این وظایف و نیاز های 

انان را در هریک از این صالحیت ها تعیین کند.

 مواد و روش ها

پژوهــش حاضر از نظر روش توصیفی-پیمایشــی، و از نظر هدف 

کاربردی می باشــد. این پژوهش با استفاده از روش دیکوم انجام 

گرفته اســت. به طور کلی نیازسنجی به روش دیکوم دارای 7 گام  

 اســت که عبارتند از: 1.آشــنایی کارکنان خبره با فرآیند دیکوم، 

2. تعریف و شناسایی شغل مورد بررسی، 3. شناسایی مسئولیت ها 

و وظایف اصلی، 4. شناسایی فعالیت های کاری مرتبط با هر وظیفه 

 اصلــی، 5. بازبینی و پاالیش وظایف و تکالیف اســتخراج شــده، 

6. شناســایی دانش ها مهارت های موردنیاز برای انجام هر تکلیف 

و7. تعیین میــزان اهمیت، فراوانی و ســطح یادگیری انجام هر 

تکلیــف )15(.  بنابرایــن، روش اجرا و جمــع آوری اطالعات بر 

اســاس مراحل فوق بدین صورت بود کــه در مرحله اول؛ که )6( 

گام از روش دیکوم اجرا شــد این اقدامات انجــام گردید: بعد از 

معرفی محقق به بیمارســتان فوق تخصصــی مرکزی نفت تهران 

و مالقات های پی درپی با مســئولین بیمارســتان چگونگی انجام 

پروژه و کاربردهای آن برای بیمارســتان تشریح شد. در ادامه گام 

)1(؛ بطــور هدفمند دوازده نفر از پرســتاران خبره که نظرات و 

اندیشــه های آنها با توجه به اهداف پژوهش مورد تأیید مسئولین 

بود به عنوان نمونه در کارگاه دیکوم شــرکت داده شــدند. سپس 

محقق کارگاه آموزشی دو روزه به کمک پرستاران خبره شاغل در 

بیمارستان برگزار نمود. در روز اول توضیحات درباره فن دیکوم و 

فواید آن ارائه شــد و همچنین چند وظیفۀ اصلی و وظایف فرعی 

آن ها مشــخص گردید. در روز دوم کارگاه، به تعیین سایر وظایف 

اصلی و فرعی پرداخته شــد و در پایان شرکت کنندگان با توافق 

همۀ اعضاء، وظایف اصلی و فرعی و تکالیف شــغل پرســتاری را 

مشــخص کردند، )گام های 2،3 و 4( که چارت آن در جدول)1( 

ارائه شده است. 

در ادامه، پس از مشــخص شــدن  وظایف اصلی و فرعی شــغل 

پرســتاری، برای تعیین صالحیت های ضروری بــرای انجام این 

وظایف هر کدام از وظایف فرعی مرتبط با وظایف اصلی ارائه شده 

در جــدول فوق با حضور خبرگان مورد تحلیل قرار گرفت)مرحله 

5(  و صالحیت هــای الزم برای انجام هر وظیفۀ فرعی برای انجام 

شغل پرستاری تعیین گردید. سپس بر اساس جداول استخراجی 

و تکالیف مشــخص شده در طی این دو روز، پرسشنامه ای حاوی 

18 سؤال مربوط به مؤلفۀ دانش، 21 سؤال مربوط به مؤلفۀ مهارت 

و 20 ســؤال مربوط به مؤلفۀ نگرش در دو بعد وضعیت موجود و 

وضعیت مطلوب که بر مبنای طیف مطلوبیت بازرگان و همکاران 

)1376( که دارای 5 سطح: خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی 

زیاد اســت تنظیم شد)گام 6( . مولفه های هریک از این نیاز ها در 
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بخش یافته ها امده است. 

در مرحلــۀ دوم ؛ گام  )7( از روش دیکــوم اینطــور اجرا شــد:  

تعداد)127( نفر از پرســتاران بیمارستان که تعداد آنها با استفاده 

از فرمــول نمونه گیری کوکران تعیین شــده بودند، به شــکلی 

تصادفی گزینش و به پرسشنامه پاسخ دادند که در نهایت نیاز های 

آموزشــی آنان مشــخص گردید. الزم به ذکر است جامعه آماری 

این پژوهش)200( نفر از پرســتاران بیمارســتان فوق تخصصی 

مرکــزی نفت تهران می باشــند. در تحقیق حاضــر برای تحلیل 

داده ها از آزمون تی دو نمونۀوابســته و برای محاسبۀ روایی ابزار، 

از روایی محتوایی اســتفاده شده اســت، بنابراین، کفایت، کمیت 

و کیفیت ســؤاالت پرسشنامه با تأیید اســاتید راهنما و مشاور و 

مسئولین بیمارستان به مرحلۀ اجرا رسیده است، همچنین ضریب 

پایایــی)0/83 درصد( از طریق محاســبه روش آلفای کرونباخ به 

دست آمده است.

 یافته ها

بررســی میزان و توزیــع متغیرهای دموگرافیک پژوهش نشــان 

میدهد،)18 درصد( از پاسخگویان را مردان و )82 درصد( را زنان 

تشکیل می دهند، که میانگین سنوات خدمت آنها حدود 13 سال 

است. از نظر سطح تحصیالت، 114 نفر )92/7 درصد( کارشناسی، 

6 نفر )4/7 درصد( کاردانی، 2 نفر )1/6 درصد( کارشناسی ارشد، 

1 نفر )0/8 درصد( دیپلم و 4 نفر )3/1 درصد( نیز پاسخی در قبال 

میزان تحصیالت خود عنوان ننموده اند. از نظر رشــتۀ تحصیلی، 

103 نفر )83/7 درصد( پرســتاری، 12 نفر )9/4 درصد( بهیاری، 

7 نفر )5/5 درصد( هوشــبری، 1 نفــر )0/8 درصد( اتاق عمل و 

4 نفر )3/1 درصد( از پاســخگویان نیز پاسخی عنوان ننموده اند. 

از نظر بخش، بیشــترین و کمترین فراوانی بــه ترتیب به بخش 

اورژانس با 25 نفر و اتاق عمل قلب باز با 5 نفر بوده، افزون بر این 

اطالعات تفصیلی پاسخگویان بر حسب این متغیر در جدول )2( 

ارائه شده اســت. همچنین، طبق یافته های اولویت های نیازهای 

آموزشی پرستاران در سه مؤلفۀ دانش، مهارت و نگرش بدین شرح 

مشخص گردید:

مؤلفۀ دانش: برای بررســی و تعیین نیازهای آموزشی مربوط به 

جدول1. چارت دیکوم شغل پرستاری

  وظایف فرعی
وظایف اصلی

وظایف
 فرعی1

وظایف
وظایفوظایف فرعی3 فرعی2

 فرعی4
وظایف 
فرعی5

وظایف 
فرعی6

وظایف اصلی1: 
ارزیابی مجدداجراتشخیصارزیابیارائۀ خدمات پرستاری

وظایف اصلی2:
 آموزش

آموزش به بیمار و 
همراه

آموزش های 
عمومی پرستاران

آموزش های 
تخصصی پرستاران

وظایف اصلی3: 
مدیریت مدیریت بحرانمدیریت و سازماندهی

تجهیزات
مدیریت
 اقتصادی

مدیریت ارائۀ 
خدمات

مدیریت
 زمان

مدیریت 
پرسنل

وظایف اصلی4: 
مهارت های ارتباطی

مهارت برقراری 
ارتباط با بیمار و 

همراه

مهارت برقراری 
ارتباط با سایر 

همکاران

مهارت برقراری 
ارتباط با مسئولین 

و مدیران

مهارت برقراری 
ارتباطات 

برون سازمانی

وظایف اصلی5: 
مشارکت و کار تیمی

مهارت های ارتباطی 
و سرپرستی و ادارۀ 

تیم

مشارکت در 
جهت تحقق 
اهداف سازمان

وظایف اصلی6:
ایمنی پرسنلایمنی بیمارایمنی محیط کارایمنی تجهیزاتایمنی

وظایف اصلی7:
 کنترل عفونت های بیمارستانی

کنترل پسماندهای 
بیمارستانی

گزارش موارد 
عفونی

اصول کنترل 
استریلیزاسیونعفونت
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مؤلفۀ دانش، 18 گویه تنظیم شد، این گویه ها به ترتیب اولویت شان 

برحســب محاسبه بر مبنای تفاوت میانگین ها در جدول )3( ارائه 

شده است.

بررســی نتایج جدول )3( حاکی از آن است که تی محاسبه شده 

به منظور بررسی معناداری اختالف میانگین های مجموع پاسخ های 

شرکت کنندگان در زمینۀ بررسی مؤلفۀ دانش در هر 18 گویه در 

سطحα =0.01 معنادار شده است.

مؤلفۀ مهارت: برای بررســی و تعیین نیازهای آموزشــی مربوط 

بــه مؤلفۀ مهارت، 21 گویه تنظیم شــد، ایــن گویه ها به ترتیب 

اولویت شــان برحســب محاســبه بر مبنای تفاوت میانگین ها در 

جدول )4(  ارائه شده است.

بررســی نتایج ارائه شــده در جدول )4( حاکی از آن است که تی 

محاســبه شده به منظور بررســی معناداری اختالف میانگین های 

مجموع پاســخ-های شــرکت کنندگان در زمینۀ بررســی مؤلفۀ 

مهارت، در هر 21 گویه در سطح α =0.01 معنادار شده است

 مولفۀ نگرش: برای بررســی و تعیین نیازهای آموزشــی مربوط 

بــه مؤلفۀ نگرش، 20 گویه تنظیم شــد، ایــن گویه ها به ترتیب 

اولویت شــان برحســب محاســبه بر مبنای تفاوت میانگین ها در 

جدول )5(  ارائه شده است.

بررســی نتایج ارائه شــده در جدول )5(   حاکی از آن اســت که 

تی محاسبه شده به منظور بررسی معناداری اختالف میانگین های 

مجموع پاسخ-های شرکت کنندگان در زمینۀ بررسی مؤلفۀ نگرش، 

در هر 20 گویه در سطح α =0.01 معنادار شده است.

  بحث

امــروزه به دلیل تغییرات وســیعی که در جامعــه و باالخص در 

سیســتم بهداشت و درمان اتفاق افتاده، نیاز به آماده سازی نیروی 

انسانی را به امری حیاتی تبدیل کرده است. در بیست سال گذشته 

بر دامنۀ خدمات بهداشــتی و درمانی افزوده شــده  است و تعلیم 

و تربیت تیم بهداشــتی و به خصوص پرستاران مورد اهمیت قرار 

گرفته  است. برنامه های آموزشی که در دورۀ تحصیل ارائه می شود 

تنها یک تعلیم اولیه و زیربنایی است ولی الزم است که هرکدام از 

این فارغ التحصیالن در محیط  کار خود مهارت و توانایی های الزم 

جهت انجام وظایف در مشاغل مختلف پرستاری را کسب نمایند. 

لذا هدف اصلی مسئولین پرستاری در برنامۀ رشد پرسنلی بایستی 

کمک به پرسنل جهت از بین بردن فاصلۀ توانایی های خود و دانش 

جدید باشــد؛ به طوری که بتوانند خود را با نوآموختگان هماهنگ 

نمایند )17(. بنابراین با توجه به ضرروت آموزش مداوم پرستاری 

و تأثیر آن بر مهارت های شــغلی پرســتاران، بایستی برنامه ریزی 

آموزشی براساس نیازهای آموزشی صورت گیرد )18(. 

     هــدف از انجــام این پژوهــش این بود کــه وظایف اصلی و 

فرعی پرستاران بیمارســتان فوق تخصصی مرکزی نفت تهران را 

شناسایی و صالحیت های ضروری برای انجام این وظایف را تعیین 

کند. نتایج پژوهش نشــان می دهد پرستاران شاغل در بیمارستان 

نفت در تمامی شایســتگی های شغلی خود نیاز به آموزش دارند، 

به عبارت دیگر، تمامی شایســتگی ها نیاز آموزشی تلقی می شوند. 

بر طبق این نتایج، پرســتاران در مؤلفۀ دانش، در زمینۀ آشنایی 

نسبی با اصول برنامه ریزی و سازماندهی درجهت بهره وری بیشتر 

با اختالف میانگین 2/02، در اولویت نخســت و آشــنایی با علم 

آمار جهت استفاده در ارائۀ گزارش های مختلف و تجزیه و تحلیل 

اطالعات با اختالف میانگین 1/19، در اولویت دوم نیاز به آموزش 

دارند. در مؤلفۀ مهــارت، مدیریت هزینه-فایده، ارزیابی و انتخاب 

بهترین راه حل با افق زمانی مختلف و همچنین نظارت و سنجش 

عملکــرد خود، افراد دیگر یا ســازمان به منظور بهبــود یا اقدام 

اصالحی با اختالف میانگین 1/25، در اولویت نخســت و توانایی 

اســتفاده از زبان انگلیســی در حیطۀ تخصصی علم پرستاری  با 

اختالف میانگین 1/24 در اولویت دوم قرار گرفته اند. همچنین در 

جدول2. توزیع فراوانی پرستاران بر حسب متغیر بخش محل کار

درصدفراوانیبخش
2519.7اورژانس
ICU129.4
CCU129.4

86.3شیمی درمانی
107.9زنان و زایمان
129.4داخلی زنان

129.4داخلی مردان
NICU86.3
75.5دیالیز

107.9گوش، حلق و بینی
64.7اتاق عمل جنرال
53.9اتاق عمل قلب باز

127100.0کل
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مؤلفۀ نگرش، انگیزش باال در راستای ارائۀ خدمات بهتر با اختالف 

میانگین0/67، در اولویت نخســت و داشــتن حس ترقی و سعی 

در بــه روز بودن در حرفۀ خود مطابق با پیشــرفت علم با اختالف 

میانگین 0/66، در اولویت دوم قرار گرفته  اســت. در همین راستا 

سون و همکاران )2008( در کشور کره با روش دیکوم به بررسی و 

تحلیل شغل پرستاران پرداختند. در این پژوهش 5 وظیفۀ اصلی، 

23 وظیفۀ فرعی و 86 تکلیف فرعی مشخص شد، که مراقبت های 

حرفه ای پرستاری به عنوان مهمترین وظیفۀ اصلی در اولویت اول 

قرار گرفت )19(.

همچنین یافته های پژوهش نشــان دادند که پرستاران شاغل در 

بیمارستان نفت در تمامی وظایف شغلی مرتبط با مؤلفۀ دانش نیاز 

به آموزش دارند )جدول 3(. به عبارت دیگر، بررسی شایستگی های 

دانشی پرســتاران نشان می دهد که آنها با وضعیت مطلوب فاصله 

داشته و شرایط موجود را نامطلوب ارزیابی کرده اند. دانش، ترکیبی 

از تجربه ها،ارزشــها،اطالعات وبینشی است که چهارچوب ارزیابی 

و یکپارچگی تجــارب و اطالعات جدید را فراهــم می کند)20(. 

بنابراین، پرســتاران در هر بخشی که انجام وظیفه میکنند، باید به 

دانش مرتبط با آن بخش آشنایی و آگاهی داشته باشند تا بتوانند 

با کارایی و شایستگی ارائۀ خدمت کنند.

افزون بر این، بر اساس یافته های پژوهش پرستاران این بیمارستان 

در همۀ شایســتگی های الزم در دو بعد دیگر وظایف شغلی، یعنی 

ابعاد مهارتی و نگرشــی نیز نیاز به آمــوزش دارند )جدول 5 و 4(. 

به عبارت دیگــر، آنها با در نظر گرفتن شــرایط و موقعیت فعلی 

بیمارســتان، مجموع صالحیت های ضروری بــرای انجام وظایف 

جدول3. اولویت بندي گویه هاي مربوط به نیازهاي آموزشي پرستاران در مؤلفۀ دانش

گویه هاشماره
اختالف 

میانگین ها
مقدار

t آزمون

2/0210/60آشنایي نسبي با اصول برنامه ریزي و سازماندهي در جهت بهره وري بیشتر1

1/1912/55آشنایي با علم آمار جهت استفاده در ارائه ي گزارش هاي مختلف و تجزیه وتحلیل اطالعات2

1/1012/92دانش قوانین، مقررات دولتي، اصول و قواعد سازمان و فرآیندهاي مربوطه3
1/0910/96دانش مربوط به اصول ارگونومي4
5)Hospital Information System(اHIS 1/0811/32آشنایي با سیستم
1/0410/05دانش مربوط به کالیبراسیون دستگاه ها6

یادگیري مداوم و 7 فناورري هاي جدید درراستاي آموزش و  از  استفاده  با تکنولوژي آموزشي جهت   آشنایي 
1/0210/59به روز رساني اطالعات

1/0211/64آشنایي با چگونگي مدیریت بحران حین انجام کار و در شرایط بحراني8
0/9911/83آشنایي با علوم مرتبط با علم پرستاري مثل: آناتومي، فیزیولوژي، میکروبیولوژي، ایمونولوژي و...9
0/929/52دانش مربوط به نرم افزارهاي عمومي کامپیوتر و نحوه ي کاربرد آن ها10
0/889/30آگاهي از اصول اولیه ي حفاظت از محیط زیست11
0/819/30دانش مربوط به اصول کنترل عفونت هاي بیمارستاني12
0/788/60آشنایي با مفاهیم پایه ي روان شناسي در راستاي برقراري ارتباط بهتر با بیمار13
0/769/31آگاهي از عوامل تهدیدکننده ي ایمني بیمار و پرسنل و نحوه ي برخورد صحیح با آن ها14
0/676/57دانش مربوط به استیرلیزاسیون15
0/657/30دانش مربوط به اصول تفکیک پسماندهاي بیمارستاني16
0/456/22آشنایي با  اصول بهداشت دست17
0/269/12مهارت داشتن در کاستن از استرس بیمار18
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پرســتاری در ابعاد مهارتی و نگرشی را نامطلوب ارزیابی کرده اند. 

از نظر علمی، مهارت، به عنوان توانایی اجرای علم در عمل است و 

نگرش نیز عبارت است؛ از تصویر ذهنی انسان از دنیا و پیرامون آن 

)11(. بنابراین، طبیعی است که اگر پرستاران فاقد صالحیت های 

مهارتی و نگرشی مرتبط با وظایف خود باشند، بالتبع قادر نخواهند 

بود بطور اثربخش و شایســته انجام وظیفه کنند. در همین راستا، 

روســت )1987( معتقد است که نارسایی های موجود در مهارت و 

دانش را فقط می توان با آموزش و نارســایی های موجود در ســایر 

قلمروها را باید ازطریق ایجاد تغییر درمحیط کار، نظام مدیریتی و 

نظام پاداش و تقدیر برطرف نمود )5(. بنابراین با توجه به اهمیت و 

ضرورت آموزش و بطور اخص، نیازسنجی آموزشی، پرستاران باید 

به شــکلی دوره ای تحت دوره های آموزشی قرار بگیرند تا عالوه بر 

آشکار شدن نقاط ضعف خود، بتوانند خواست ها و نیازهای آموزشی 

خود را در راستای نیل به اهداف غایی سازمان برآورده نمایند. 

    طبق یافته های پژوهش، نکتۀ شــایان ذکر این است که اگرچه 

نیازهای آموزشی پرستاران شــاغل در بیمارستان نفت به ترتیب 

اولویت بندی شده اســت، اما آنها در تمام صالحیت های ضروری 

دانشی، نگرشــی و مهارتی که برای انجام وظایف شغل پرستاری 

ضروری است، نیاز به آموزش دارند. شاید بتوان در مورد این نتیجه 

چند دلیل را در نظر آورد: نخست باید به تغییرات گسترده و جهانی 

جدول4. اولویت بندي گویه هاي مربوط به نیازهاي آموزشي پرستاران در مؤلفۀ مهارت 

گویه هاشماره
اختالف 

میانگین ها
مقدار

t آزمون

1/259/42مدیریت هزینه- فایده، ارزیابي و انتخاب بهترین راه حل با افق زماني مختلف1

1/258/84نظارت و سنجش عملکرد خود، افراد دیگر یا سازمان به منظور بهبود یا اقدام اصالحي2

1/2410/24توانایي استفاده از زبان انگلیسي در حیطۀ تخصصي علم پرستاري3
1/1411/30ارزیابي سیستم به منظور بهبود یا عملکرد صحیح منطبق با اهدف تعیین شده4
0/829/59داشتن مهارت حل مسئله و تصمیم گیري5
0/788/10توانایي کاربرد آموخته ها در عمل در راستاي انجام هرچه بهتر وظایف6
0/778/39داشتن مهارت هاي تشخیصي باال در ارتباط با عالئم بالیني بیمار7
0/698/56داشتن مهارت برقراري ارتباطات برون سازماني8
0/633/11توانایي استفاده از اطالعات به منظور انجام هرچه بهتر وظایف9
0/638/63مهارت کافي در نحوه ي گزارش نویسي و ارائه ي اطالعات صحیح10
0/638/01ارائه ي بازخورد مناسب به رفتار دیگران در محیط کار11
0/619/77دارا بودن مهارت هاي خودشناسي و تفکر انتقادي12
0/617/39توانایي استفاده ي صحیح از تجهیزات بیمارستاني و نحوه ي عمل آن ها13
14)Team work( 0/616/67تسلط بر روش هاي تقسیم کار
0/609/70داشتن مهارت هاي سرپرستي و هدایت15
0/568/58مهارت داشتن در کاستن از استرس بیمار16
0/539/48تفکیک راه حل به اجزاي قابل نظارت، تقسیم کار بین مجریان و نظارت بر اجرا17
0/526/51توانایي همکاري و هماهنگي با سایر همکاران18
0/385/98تعامل مثبت با بیمار و روحیه بخشي به وي19

0/356/09مهارت انجام کارها به صورت گروهي20

0/313/98مهارت کامل در تزریق ایمن21
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قرن 21 اشاره کرد که همۀ ســازمان ها را با تغییر و تحول مواجه 

کرده اســت. دوم، ماهیت پویا و در عین حال تکامل گرایانۀ شغل 

پرســتاری است که الزام به به روز بودن جزء ضروری آن محسوب 

می شود. سومین دلیل به ذات آموزش برمی گردد، چراکه پرستاران 

نیز مانند بســیاری از مشــاغل دیگر بنا به دالیل متفاوت، در گذر 

زمــان، از ظرفیت ها و ظرافت های ضروری در انجام نقش های خود 

فاصله می گیرند، و در چنین موقعیتی فقط آموزش است که می-

تواند پرکنندۀ این خأل ها باشد. 

 نتیجه گیری

از آنجایی که در روش دیکوم فرآیند نیازســنجی و تعیین اولویت 

نیازها با مشارکت کامل شــرکت کنندگان و اطالع از نظرات آنان 

انجام می پذیرد؛ می توان این انتظار را داشــت که با تکیه بر نتایج 

حاصل می توان برنامه ریزی دقیق و واقع بینانه ای در زمینۀ آموزش 

انجام داد. در راســتای تحقق هر چه بیشــتر زمینه های رشــد و 

بالندگی پرســتاران بیمارســتان فوق می توان انتظار داشت نتایج 

پژوهش کمکی باشد برای دست اندرکاران آموزش سازمان مذکور تا 

بتوانند برنامه های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت خود را با عینیت 

و آینده نگری بیشتری سازماندهی نمایند.

 تشکر و قدرانی

با تشکر و سپاس فراوان از اساتید محترم و کلیه پرسنل و پرستاران 

محترم بیمارســتان فوق تخصصی مرکزی نفت تهران که در انجام 

این پژوهش نهایت همکاری را داشتند.

جدول5. اولویت بندي گویه هاي مربوط به نیازهاي آموزشي مربوط به نگرش پرستاران

گویه هاشماره
اختالف 

میانگین ها
مقدار

t آزمون

0/678/03انگیزش باال در راستاي ارائه ي خدمات بهتر1

0/667/04داشتن حس پیشرفت در حرفه و سعي در به روز بودن در حرفه ي خود مطابق با علم روز2

0/575/11نظارت و کنترل بر صحیح انجام دادن وظایف و امور مرتبط3
0/556/66سرعت عمل حین انجام وظایف بخصوص در شرایط خاص4
0/543/56داشتن وجدان کاري در هر موقعیت شغلي5
0/543/40انعطاف پذیري در مقابل شرایط مختلف شغلي6
0/496/19اعتماد بنفس کافي در راستاي انجام هرچه بهتر وظایف محوله7
0/455/38صرفه جو بودن در ارتباط با مواد و وسایل مورد استفاده8
0/446/87داشتن توجه و تمرکز زیاد جهت جلوگیري از خطا و اشتباه9
0/436/46دقت باال حین انجام وظایف10
0/425/68انتقادپذیر بودن در محیط  کار و درارتباط با بیماران و همکاران و مسؤلین11
0/413/93صبور بودن در برابر مشکالت و سختي هاي موجود در شغل پرستاري و نسبت به بیماران12
0/375/67متعهد بودن درقبال سازمان و وظایف محوله13
0/373/47عادل و منصف بودن در ارتباط با همکاران و بیماران14
0/373/47پیگیري چگونگي انجام امور محول شده به سایر همکاران و اطمینان از صحت عملکرد آن ها15
0/363/73خوش رویي در ارتباط با بیماران و همکاران16
0/322/64دلسوز بودن در قبال بیماران و روند بهبود آن ها17
0/315/84منظم بودن در محیط کار و حین انجام وظایف18
0/304/35داشتن حس نوع دوستي و همدلي نسبت به بیماران19

0/294/45مسئولیت پذیر بودن در قبال بیمار و سازمان20

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             8 / 10

http://ijnv.ir/article-1-184-fa.html


تعیین نیاز آموزشی با روش دیکوم

53فصلنامه مدیریت پرستاري  سال سوم، دوره سوم، شماره اول، بهار 1393

 References

1. Abtahi-H. Education and Human Resource Development. Tehran: The Institute of Educational Planning. Organization of 
Iran’s Industrial Development and Renovation. 2004.[Persian].

2. Yar-mohammadian-M.H, Yousefi-A. Educational needs of the Esfahan Medical University’s experts. Education in Medical 
Sciences Journal. 2002, 3)3(:6

3. McClelland-S. A system approach to needs assessment. Training & Development Journal. 1992; 46: 51-54.

4. Kazemi-B. Management Staff. Tehran: Training Center of Public Administration; 2001. [Persian].

5. Fathi-k. Educational Needs Assessment, Models and Techniques. Tehran: Ayizh Publisher; 2000: 41-44. [Persian].

6. Sullivan E, Decker P. Effective Leadership and Management in Nursing. New Jersey: Pearson Practice Hall; 2007.

7. Bysshe-S. Growing Your Team Growing Your Business: A Working Guide for Managers. Derby: Centre for Guidance 
Studies, University of Derby; 2004

8. Zareian-A, Jahromi. Learning needs assessment in bachelor of nursing: a qualitative study. Education in Medical Sciences 
Journal. 2003.5)2(:87[Persian].

9. Yar-mohammadian-M, Bahrami-S, Forughi-A. Health directors and experts and proper need Assessment models. Education 
in Medical Sciences Journal. 2003; 3)3(: 169-75. [Persian].

10. Parado,K. Need assessments of nursing manager by expert panel method. Nursing Education.(2011).

11. Khorasani-A, AbdA. Practical Techniques of Training Needs Assessment. Tehran: Industrial Research Center of Iran. 
2010. [Persian].

12. Khorasani-A, Hassanzade-S. Educational Needs Assessment. Tehran: Industrial Research Center of Iran. 2009. [Persian].

13. Abbaszadegan-M, Torkzade-J. Educational Needs Assessment in Organizations. Tehran: Enteshar Co. 2009. [Persian].

14. Fathi-K. Service Education Planning. Tehran: Samt Co. 2002. [Persian].

15. Fathi-K. Needs Assessment in Education and Human source Development in Organizations. Tehran: Iranzamin Publisher. 
2010. [Persian].

16. Deona-J. DACUM a versatile company based framework for staff development. Journal for Nurses in Development. 
2002, 18)1(.

17. Gilic M. Need assessment in postgraduate medical education department of pediatric medicine of toronto. Medical 
Education. 2006; 19)1(:75

18. Barbara,Ch., Jacob & Susan- R. Contemporary Nursing: )Issues, Trends and Management(, 2nd ed. Missouri: Mosbey 
Company. 2002

19. Soon, K,Yeon-Hwan,p, Nan Young, L. Task analysis of the job description of gerontological nurse practitioners based on 
DACUM.  Korean Academia Nurse. )2008(. 38)6(.

20. Zack, M. Developing a knowledge strategy: A framework for making the link between knowledge and strategy. College 
of Business Administration, Northeastern University; published in California Management Review. )1999(.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             9 / 10

http://ijnv.ir/article-1-184-fa.html


5454

Quarterly Journal of Nursing Management

 Third Year, Vol 3, No 1, Spring 2014

 Nursing
Management

Nurses’ educational needs assessment by DACUM
method: a case study 

Introduction: Today, the extent of nursing roles increases the need to  
continuing education and review of nursing functions and competencies.  
DACUM approach is a method that all of duties and tasks of a specific job  
assessed and then all of activities in those duties for educational needs focused.
Aim: The aim of this study was to identify the main and sub-main tasks of nursing 
job to determine necessary nurses’ competencies to perform these tasks and their 
educational needs in those competencies’ in Tehran central hospital affiliated Oil 
Company.
Method: This study was carried out in two stages using by DACUM  
method. In the first stage, 12 qualified and experienced nurses in the hospital were  
selected purposefully and participated in the DACUM initial workshop. After 
describing and explaining the aims of workshop and the DACUM process, the  
participants with agreement of all members identified the main and sub-main tasks and  
assignments of nursing job. Then, based on extracted task and activities; a  
questionnaire containing with )59( questions based on the three components of 
knowledge, attitude and skill was designed in two dimensions of current and  
desirable situations that )127( nurses completed it. This sample size had been  
determined using Cochran’s sampling formula and they were randomly  
selected answered the questionnaire, in the second stage. The content validity and  
Cronbach’s alpha was computed for its reliability. Data analysis was done using 
dependent two-sample t-test.
Results: The results showed that all of the nurses require training in all their 
job task and duties. Based on these results and considering the mean difference 
between the status quo and the desirable situation, in knowledge competencies; 
“the knowledge about planning and organizing principles for achieving greater 
productivity” with a mean of )2.02(, at skill competencies; “ management of cost 
- benefit, assessment and choosing the best solution with different timing horizon” 
as well as “monitoring and measuring the performance of oneself, others or the 
 organization for improvement or corrective action” with a mean difference of 
)1.25(, and in attitude competencies, “ high motivation in order to provide better 
services” with a mean difference of )0.67( are considered as the most important 
educational needs of the nurses. There were differences between two situations 
)status–que and desirable( in all domains )knowledge, skill and attitude( that  
dependent two-sample t-test confirm significantly (P =0.000) 
Conclusion: From these findings can be used to develop training courses for 
nurses in this hospital and other hospital that similar with it. Also, the educational 
need assessment method )DACUM( that presented in this study can be used for 
educational need assessment of other organizational levels in the hospital and other 
health care organization. 
Key words: educational need assessment; Job and task analysis; Nursing; 
 DACUM method
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