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  مقدمه

انسان در هر مـوقعیتی درصـدد اسـت تـا بـا فراگیـري       ، شر بوده استبآموزش از موضوعاتی است که همیشه مورد توجه 
کنـد  هـر مـوقعیتی کـه تجربـه مـی     ، تواند در شرایط مختلف نیازهاي خـود را بـرآورده سـازد   بهاي جدید دانش و مهارت

  . ین نمایدضممهارتهاي خاص حیات او را ت بیند و چه بسا یادگیرينیازهاي جدیدي را در مقابل خود می
دادن سالمتی و احیاناً بستري شدن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که نیاز بـه یـادگیري را دو چنـدان     از دست
 نماید و در همین راستا مفهوم آمـوزش بـه  فرصتی براي آموزش و یادگیري فراهم می، اريمبه عبارت دیگر بی. می نماید

  . رفته استبیماردر هنگام بیماري و بستري شدن در بیمارستان شکل گ
ي پرسـتاران در ارائـه خـدمات بهداشـتی و     دهاي پرستاري و از نقش هاي کلیـ آموزش به بیمار یکی از ابعاد مهم مراقبت

  . رودبه شمار می یدرمان
ایـن بخـش جـز مهمـی از وظـایف      . مطالعات نشان داده است که پرستاران نقش ارزنده اي در آموزش به بیمـاران دارنـد  

خـانواده وي دارنـد و زمـان بسـیاري را صـرف      و  زیرا پرستاران دسترسی بیشتري به بیمار . شودمیمستقل آنان محسوب 
  . مراقبت از بیمار می کنند و در نتیجه فرصت هاي مکرري براي آموزش فراهم می شود

و  دزایش یابـ خانواده وي کمک می کند تا توانایی آنان در مراقبت از خـود افـ  و  پرستار در نقش آموزش دهنده به بیمار
  . در نتیجه سالمتی ارتقاء یافته و از بیماري ها پیشگیري شود

ضرورت آموزش را نمایان می سازد که یکی از مهم ترین آنها اهمیت سالمتی نسبت بـه درمـان در قـرن     عوامل متعددي
، کوتـاهتر در بیمارسـتان  اقامـت  . سـالمتی هسـتند  بنابراین افراد نیازمند کسب دانش و تغییر نگرش در زمینه ، کنونی است

افـزایش نـا تـوانی و    ، مـزمن  هـاي  افزایش بیماري ، آمادگی براي گذراندن دوره نقاهت در منزل، خروج زودتر از تخت
  . معلولیت ها از عواملی هستند که نقش آموزش را مهم می سازند

وتاه کردن مدت بستري را مـی  با توجه به محدودیت هاي مراکز مراقبت هاي بهداشتی و ضرورت کاهش هزینه ها که ک
طلبد و همچنین پیشرفت هاي تکنولوژي پزشکی که سوال هاي زیادي را در مقابل بیماران قرار داده است نیاز بـه اطـالع   

  . رسانی و افزایش آگاهی بهداشتی مردم از اولویت و اهمیت خاص برخوردار شده است
ات مختلف تایید شده است از آنجائیکه حفـظ و ارتقـاء سـالمتی از    اثرات ارزنده و مفید آموزش به بیمار بارها در تحقیق

اولویت هاي سیستم هاي بهداشتی در جهان محسوب می شود آموزش بـه بیمـار و افـزایش توانـایی افـراد در مراقبـت از       
 ،بهبـود کیفیـت زنـدگی   ، ایت مـددجو ضـ آموزش به بیمار باعث افـزایش ر . به این منظور است  خود کلید اصلی رسیدن
 هـاي اهش بـروز عـوارض بیمـاري و افـزایش شـرکت در برنامـه      ، کـ کاهش اضـطراب بیمـار  ، هااطمینان از تداوم مراقبت

  . روزانه می شودمراقبت بهداشتی و افزایش استقالل مددجو در انجام فعالیت هاي 
مصرف داروهاي  تحقیقات نشان داده اند افزایش دانش و مهارت بیمار موجب کاهش استرس و اضطراب شده و کاهش

همچنین آموزش قبل از ترخیص بیمار رعایت رژیـم دارویـی وي را   . به همراه داشته استمخدر پس از عمل را در آنان 
همچنین برنامه هاي . از پذیرش مجدد بیماران با انجام آموزش توسط پرستار کاسته می شود% 42بهبود می بخشد و % 50

کـاهش  ، ان انجـام شـده انـد نتـایج قابـل تـوجهی را از جهـت کـاهش هزینـه         یماربگردهمایی مختلف آموزشی که براي 
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راي هر یک دالري که صـرف آمـوزش بـه    باند به طوري که کاهش تولد نوزاد نارس نشان داده، پذیرش  مجدد بیماران
  . گرددجویی می صرفهدالر   4تا 3بیمار می گردد 

زیـرا  . ی شان با دانـش کامـل پاسـخ دهنـد    ترستاران به سواالت مراقببیماران انتظار دارند که پ : می گوید) 2002(مارکوم 
انجمـن بیمارسـتان هـاي    . دانستن اطالعات کامل از سیر بیمـاري و درمـان خـود اسـت    ، یکی از مهم ترین حقوق بیماران

تاران در آمریکا نیز آموزش را حق قانونی مددجویان اعالم نموده است و اجراي آن را جزء مسئولیت هاي حرفه اي پرس
رضایت بیمار از آموزش را یکی از شاخص هاي سنجش کیفیت عملکرد پرستاران  این انجمن همچنین. نظر گرفته است

%  40ده یـک مرکـز آمـوزش بـه بیمـار و      حـ از بیمارسـتان هـا در ایالـت مت   % 52گزارش می دهد که . معرفی نموده است
  . بیمارستان ها یک مرکز اطالعات بهداشتی دارند

کند به خاطر بر آورده شدن یکی از نیازهـاي انسـانی در   که در زمان بیماري آموزش هاي مورد نیاز را دریافت میفردي 
  . د احساس امنیت و آرامش می کند لذا محروم ساختن او از اطالعات مورد نیازش عملی غیر اخالقی استخو

قوقشان بهبود آنـان را سـرعت بخشـیده و زمـان     ار و سهیم نمودن او در تصمیم گیري و محترم شمردن حمآگاه کردن بی
می کاهد بنابراین از نظـر اقتصـادي و اجتمـاعی    اقامت در بیمارستان را کاهش می دهد و از پذیرش مجدد در بیمارستان 

از طرفی عدم اجراي آموزش به بیمار موجب می شود تـا بیمـاران در مراقبـت از خـود دچـار اشـتباه       . اهمیت زیادي دارد
  . برخی موارد به خود آسیب رسانندر شوند و د

بایـد متـذکر   . شـود میلیون دالر جهت مشکالت درمان ناشی از عدم ارائه آموزش هزینه مـی  100تا  69در آمریکا حدود 
شد که پرستار در اهداف مراقبتی خود زمانی به نتایج مطلوب دست خواهـد یافـت کـه در راسـتاي مراقبـت صـحیح بـر        

مراقبـت   رام توان گفت که دوی به امر مهم آموزش به بیمار نیز بپردازد و میفابا مهارت ک، يهاي پرستاراساس تشخیص
  . الزم و ضروري و در واقع متمم یکدیگر هستند، ياز بیمار و آموزش به بیمار در جهت دست یافتن به اهداف پرستار

  
  : یر حاکم استبه همین جهت امروزه در ساختار کلی مراقبت هاي بهداشتی جامع قوانین ز

  . ي مددجو فراهم گرددعنوروانی و م، برنامه اي جامع جهت رفع نیازهاي جسمی - 1
 . برنامه ها نیازهاي فردي هر مددجو را بطور انفرادي برآورده سازد - 2

 . و استقالل و عدم اتکا ارتقاء یابد 1رد جهت خود بهبوديفدر برخوردهاي درمانگرانه کوشش شود ظرفیت  - 3

 . پیش از درمان و یا متکی شدن تاکید شود   2بت از خودبه آموزش و مراق - 4

-شود این دیدگاه که آنجا مکانی جهت آموزش و کار داوطلبانه و فعالیـت در هر جایی که مراقبت بهداشتی ارائه می - 5

 . هاي اجتماعی است مورد توجه قرار گیرد

آموزش دارند و آموزش بیمار عملکـرد اصـلی   ها براي مراقبت از خودشان براي خوب ماندن و خوب شدن نیاز به انسان
 تواند خطرات بیماري رامی خواهند بدانند چه سبکی از زندگی و چه نوع رفتاريها میانسان. حرفه هاي بهداشتی است

-در این راستا کمک به مددجویان بـراي دسـت  . کاهش دهد و باعث حفظ و بهبود سالمتی و ارتقاي خوب بودن گردد

  . ن استقالل در امر مراقبت از خود از مهم ترین اهداف پرستاري استیابی یا بازیافت
                                                

1- self healing 
2- self care   
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ی درمـان هـاي طبـی اسـت لـزوم آمـوزش بـه بیمـار را         نفشارهاي اجتماعی به حوزه مراقبت هاي بهداشتی که حامل گرا
  . روزافزون نموده است

بهبـود تغذیـه رجـوع بـه      ،ها جهت تغییر رفتـار مـردم و قبـول مسـوولیت حفـظ سـالمتی از طریـق آمـوزش ورزش        تالش
ه و تنظیم خانواده و فراهم کـردن زنـدگی خـانوادگی تثبیـت یافتـه و انجـام آزمایشـات غربـالگري         مشاور،  دندانپزشک

درمانی را کاهش داده  يوجود مراکز قابل دسترسی جهت کسب اطالعات می تواند نیاز به مراقت ها. صورت می گیرد
  . و در هزینه ها نیز صرفه جویی شود

بدون کمک افراد حرفه بهداشتی باید هر کس دانش و تکنیک هاي مراقبتی را  1راقبت از خودمر جهت اشاعه سیاست د
  . بیاموزد

  گیري مشترك با بیمار، تصمیمامه رویکرد خود مراقبتی ارائه خدمت به مددجو باید مبنی بر محوریت قرار دادن بیمارنبر
  . بیماران در برخورد با بیماري خود باشد خود کاراییو  سالمتی و افزایش سطحارائه مشاوره  ،براي تعیین نوع خدمات

  
  :آموزش به بیمار  تعریف

، درمـان ، هـاي یـادگیري را بـراي بیمـار و خـانواده وي در زمینـه بیمـاري       آموزش به بیمار فرآینـدي اسـت کـه فرصـت     
  . هاي سازگاري و افزایش مهارت ها فراهم می کندمکانیسم
، فرایند کمک به افراد است که رفتارهـاي مربـوط بـه سـالمتی را از نظـر دانـش       آموزش به بیمار ) 2003(ابل تاساز نظر ب
  . شان به کار برندها بیاموزند به طوري که این رفتارها را در زندگی روزانهش و ارزشگرن، مهارت

، ري بـر رفتـار بیمـار و ایجـاد تغییـر در دانـش      گـذا  رآموزش به بیمار را فرآیند تاثی، نگستان پزشکان خانواده آمریکاهفر
  . معرفی می کند، ها که براي حفظ و ارتقاء سالمتی ضروري استش و مهارتگرن

منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیري اتفاق می افتد و به ، سیستماتیک، آموزش به بیمار فرایندي است هدفمند
یر ایجاد می شود و صـالحیت و توانـایی او در مراقبـت از خـود افـزایش      نگرش و مهارت بیمار تغی، دنبال آن در آگاهی

بـالقوه پیشـگیري    ارض عـو و رفاه وي می افزایند و از بروز در دهد که به سطح سالمت یافته و فعالیت هایی را انجام می
بهداشتی ، اي درمانیهمربوط به بیماري شامل آموزش یآموزش به بیمار در برگیرنده تمام فعالیت هاي آموزش. می کند

کسـب  و اري خـود  مـ گیـري آگاهانـه در مـورد بی   المت بالینی است که براي کمک به بیمار به منظور تصمیمسو ارتقاي 
  . گیردمهارت خود مراقبتی صورت می

  
  تاریخچه آموزش به بیمار

به عنوان یـک   يانی که پرستاریعنی زم 1800به طوري که از سالهاي . نقش پرستار به عنوان آموزگار قدمتی دیرینه دارد
  . شدهاي بهداشتی بود توسط پرستاران انجام میهاي مهم مراقبتآموزش که یکی از نوآوري .حرفه قانونمند شناخته شد

نوزدهم در انگلیس اهمیت آموزش به خانواده را به منظور رعایت بهداشت و پاکیزگی و  ناز اواخر قر مدیران پرستاري
مالقات در منزل جهـت بیمـاران ناشـی از    ، پرستاران در آمریکا نیز با همین انگیزه. نددورد توجه قرار دامراقبت از بیمار م

                                                
1- self care  
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نقش پرستار به عنوان آموزگـار مـورد    1937در برنامه ریزي آموزش پرستاري از سال . را آغاز نمودند تجنگ و مهاجر
  . تاکید قرار گرفت

  
  اهداف آموزش به بیمار

  يمتی و پیشگیري از بیمارحفظ و ارتقاء سال -
ارتقـاء و حفـظ سـالمتی اسـت موسسـات      ، یکی از اهداف آموزش به بیمار تغییر رفتارهاي بهداشتی به منظور پیشـگیري 

جهـت حفـظ   .. . کمک هاي اولیه براي کودکان و، ایمنی، بهداشت، تغذیه، خدمات بهداشتی براي تامین رشد و تکامل
  . دم کمک می نمایندبه مر يبیمارسالمتی و پیشگیري از 

ارتقاء رفتار بهداشتی از طریق آموزش با دادن امکانات الزم به مددجو جهـت پـذیرش مسـئولیت بیشـتر سـالمتی باعـث       
زمانی که مدد جویان نسبت به سالمتی آگاهتر شوند احتماالً بیشتر به دنبال تشـخیص  . افزایش اعتماد به نفس وي میشود
  . ودسریعتر مسائل بهداشتی خواهند ب

  
  بازگشت به سالمتی  -

مطلوب سالمتی مددجویان آسیب دیده و بیمار به اطالعات و مهارت هایی نیاز دارند تا به آنها جهت دستیابی به سطوح 
، له تطبیـق داده انـد  صـ مددجویانی که از تنش اولیه بیماري یا صدمه بهبود یافته اند و خود را با تغییرات حا. کمک کنند

  عاتی در مورد وضعیت خود هستند خواهان کسب اطال
طـی  . مراقبت و درمان مورد نیـاز بایـد آمـوزش ببیننـد    ، در مرحله تشخیص و درمان بیمار و خانواده وي در مورد بیماري

تداوم نوتوانی و ، رژیم غذایی فعالیت، مرحله پی گیري نیز آنها نیازمند شناخت مراقبت ها در منزل مانند استفاده از دارو
  . د و عوارض بیماري می باشندواز عپیشگیري 

است نیاز باشد به اندازه مددجو اطالعات الزم را   ت و ممکنسخانواده جزء حیاتی جهت بازگشت مددجو به سالمتی ا
  . کسب کند

  
  سازگاري با اختالل در عملکرد -

ا بایـد یـاد بگیرنـد کـه چگونـه بـا       بسیاري از آنهـ . کنندتمام مدد جویان به طور کامل از آسیب یا بیماري بهبود پیدا نمی
غالبـاً  ، د فعالیت هاي عادي روزانه زندگی را  ادامه دهندبراي اینکه مددجویان بتوانن. تغییرات واقعی سالمتی مقابله کنند

  . به اطالعات و مهارت هاي جدید نیاز دارند
تیب اعضاء خانواده احتیاج دارند که بدین تر. نقش خانواده مددجو نیز ممکن است تغییر کند، در صورت ناتوانی شدید

ی خانواده در حمایت از مددجو ناشی از آموزش است که به محض شناخت نیازهاي توانای. مسئله را درك و قبول کنند
پرستار به اعضاء خانواده می آمـوزد تـا بـه مـددجو در انجـام مراقبـت       . می شود شروعمددجو و عالقه خانواده به کمک 

   .بهداشتی کمک کنند
سازگاري بـا نـاتوانی هـا و عـوارض بیمـاري توانـایی       ، خانواده وي موجب بهبود کیفیت زندگی بیمار وآموزش به بیمار 

  . انجام وظایف اولیه و حمایت از بیمار می شود
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  مزایاي آموزش به بیمار
 افزایش رضایتمندي بیماران -

 کاهش اضطراب بیمار -

 کاهش دوره بستري -

 بندي بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتینتایج درمان با پایافزایش   -

 کاهش هزینه هاي درمانی و بهداشتی -

 اطمینان از تداوم مراقبت ها -

 بهبود کیفیت زندگی بیمار -

 کاهش بروز عوارض بیماري -

 افزایش توانمندي و مشارکت در برنامه هاي درمانی و مراقبتی  -

 افزایش استقالل بیمار در فعالیت هاي روزمره -

 هاي درمانیتکمیل برنامه  -

  کاهش پذیرش مجدد بیماران -

               . نهایت توانمندسازي جامعه رد -
                                                                   

  لزوم آموزش به بیمار
یا بیمـاري   ولوژي موجب شده تا اکثر افرادي که در سنین پایین دچار معلومیت ونپیشرفت هاي پزشکی و افزایش  تک -

بنابراین آنان براي فایق آمدن بر مشکالت و سازش با شرایط ایجاد شـده و پیشـگیري   . زنده بمانند، هاي مزمن می شوند
  . از بروز مشکالت جدید نیازمند کمک و آموزش هستند

دین مشـکل در  در این سـنین و رخـداد چنـ    مزمنو بروز بیشتر بیماري هاي  پیربا توجه به روند صعودي جمعیت افراد  -
به شدت مشکالت می افزاید بنابراین از طریق ارائه آموزش میتوان به  پیري ل ازصیک زمان به همراه تغییرات طبیعی حا

بیر الزم را به کار ببرند  و بـه حـداکث  سـطح سـالمت و     پیر و خانواده وي کمک کرد تا مشکالت را درك و تداافراد 
  . شان تامین شوداستقالل دست یافته و رفاه و سالمتی 

تـالش هـاي آمـوزش بـه بیمـار در      ، ی هـا نو ناتوا مزمنبا شناخت هر چه بیشتر نقش پیشگیري در کاهش بیماري هاي  -
  . جهت کمک به بیماران براي کاهش بروز بیماري و عوارض آن و کاهش صدمات ناتوان کننده باید افزایش یابد

. منزل افزایش می دهد رمسئولیت آنها را در مراقبت از خود د، مارستانبرنامه ریزي جهت ترخیص زودتر بیماران از بی -
آمـوزش بـه بیمـار ضـروري     ، بنابراین جهت دستیابی بیمار و خانواده  به دانش و مهارت الزم براي این سـطح از مراقبـت  

  . است
ري عـادي اسـت و بـه ایـن     ی ندارد  بلکه امـ زینتدیگر شکل ، نحوه مراقبت و درمان، آگاهی بیماران در مورد وضعیت -

بنـابراین  . علت بیماران حق دارند که آگاهی داشته باشند و در تصمیم گیري مربوط بـه سـالمتی خـود مشـارکت نماینـد     
  .ضرورت دارد زش به بیمار در خدمات بستري وسرپاییآمو
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  آموزش به عنوان ارتباط
مشروط بر آنکه محتواي مورد انتقال از فرسـتند بـه گیرنـده    ، فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده : ارتباط عبارتست از

  . منتقل شود و یا بالعکس
اما همیشه نمی توان انتظار . پیام و گیرنده ضروري است، حضور سه عنصر فرستنده، براي برقراري ساده ترین نوع ارتباط

بنـابراین بـه خصـوص در چنـین     . قـل شـود  به راحتی  و به طور کامل از فرسـتنده بـه گیرنـده منت   ، داشت که محتواي پیام
مواقعی حضور عنصر چهارمی به عنوان کانال یا وسیله ارتباطی الزم به نظر می رسد و چون معموال تنها فرسـتنده پیـام از   

  . وسیله استفاده می کند بنابراین بازخورد به شکل مستقلی عنصر پنجم ارتباط را تشکیل می دهد
. موثر بسـتگی دارد  يآموزش موثر تا حدي به چگونگی ارتباط بین فرد. اط برابري می کندارتب فرایند افرآیند آموزش ب

پـس  . بیمار درك کنـد  مدد جو ممکن است اطالعات بخواهد یا پرستار ممکن است نیاز به اطالعات را در، در آموزش
بعد ، قادر خواهد بود یک هدف آموزشی آنچه را شرح می دهد که فراگیر. خاص را طراحی می کند  یاهداف آموزش

  . از یک آموزش موفقیت آمیز انجام دهد
کـه بـراي فراگیـر     زبـانی  تار از طریـق ارتبـاط بـا   سپر. پیامی را به مددجو برساند پرستار فرستنده اي است که می خواهد 

. گذارنـد  ر سـبک و رویکـرد پرسـتار اثـر مـی     دبسیاري از متغیرهاي بین فـردي  . امر آموزش را انجام می دهد، آشناست
  . تار تاثیر دارندسعواطف و معلومات بر شیوه ارسال پیام توسط پر، ارزش ها، نگرش ها

    . پیام یا محتواي آموزش روشن و دقیق ارائه می شود
. سازمان می دهد که مدد جو راحت تر مهارت ها یا عقاید را درك کند یپرستار طوري اطالعات را در یک روند منطق

  . ر پیش میرودز مهارت هاي ساده به مهارت هاي پیچیده تهر درس یا مطلب ا
تمـام حـواس     کانـال هـاي     . ممکن است پرستار جهت ارائه محتواي آموزش خود از شیوه هاي گوناگون استفاده کند

  . سخنرانی یا بحث ساده ترین می باشد وشکانال شنوایی در ر. دریافت اطالعات   هستند
گیرنده در . با یکدیگر استفاده شوند فرایند یادگیري مناسبتر و محرك تر می شود حسی هنگامی که کانال هاي مختلف

. و توانایی یادگیري مددجو اثـر بگذارنـد   همتغیرهاي فردي ممکن است برانگیز. یادگیري فراگیر است –فرایند آموزش 
نی آمادگی الزم براي دریافـت پیـام   مدد جویان زمانی آماده یادگیري هستند که جهت یادگیري اظهار عالقه کنند و زما

  . دارند که محتوا را درك کنند
  . قدرت درك پیام تاثیر دارنداضطراب و ارزش ها بر ، نگرش ها، زبان

  . مرحله رشد و تکامل و معلومات قبلی بستگی دارد، کیفیت آموزش، مت حسی و عاطفیالتوانایی یادگیري به س
  . قیت یک برنامه آموزشی تهیه می کندروش را براي ارزشیابی موف، یک کارآمد

به طوریکه پرستار بتواند موفقیت ، فراگیر اطالعات دریافتی را بازگو کرده یا مهارت هاي یادگرفته شده را اجرا می کند
  . را ارزشیابی نماید یآموزش

  .باط می باشدیادگیري تحقق یافته اند یا نه  همان عنصر بازخورد در فرایند ارت  اهدافتعیین اینکه آیا 
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  آموزش و یادگیري
گروهی از فعالیت هاي آگاهانه و سـنجیده اي  آموزش فرآیند متقابلی است که موجب ارتقاء یادگیري می شود و شامل 
یاد گیري  را نیز ایجاد تغییرات کـم و بـیش   . است که به افراد جهت کسب دانش یا مهارت هاي جدید کمک می کند

ل می شود و ناشی از رشـد و تغییـرات فیزیولوژیـک نیسـت     صاثر تجربه و بینش حا در فراگیر کهدر رفتار  بالقوه  ئمیدا
  . تعریف نموده اند

آموزش یک فرایند ارتباطی است که موجب ارتقاء یادگیري می شـود و  . تفکیک آموزش از یادگیري غیر ممکن است
  . کند تا معلومات جدیدي را کسب کندشامل مجموعه اي مختصر و دقیق از اعمالی است که به فرد کمک می 

  . ل می شودصیادگیري کسب دانش یا مهارتی جدید است که از طریق تقویت عمل و تجربه حا
به طور کلی آموزش و یادگیري زمانی شروع می شود که شخص نیاز به دانش یا کسـب توانـایی بـراي انجـام کـاري را      

ارتباط بین فردي بـراي آمـوزش   . که در پاسخ به نیازهاي فراگیر باشد آموزش زمانی بیشترین تاثیر را دارد. احساس کند
  . موفق امري اساسی است

  
  نقش پرستار در آموزش و یادگیري

اگر این اطالعات در اختیارشـان گـذارده   . مددجویان و خانواده ها غالباً از پرستاران اطالعات بهداشتی را طلب می کنند
مـددجو در مـورد شـرایط     یپرستار بایـد تـالش کنـد نیازهـاي آموزشـ     . شن نگرددممکن است نیاز به آموزش رو، شودن

را ارائه دهد که مددجو و خانواده نیاز دارنـد   یپرستار باید اطالعات. رنامه هاي درمانی خود را پیش بینی نمایدبجسمی و 
باشد باید مددجو را تحت آمـوزش  براي این که پرستار آموزش دهنده موثري . و احتماالً مورد استفاده قرار خواهند داد

ه را که مددجو نیاز دارد بشناسد و زمانی را که نچآپرستار باید با دقت . قرار دهد نه اینکه فقط حقایق را بگوید و بگذرد
  .نمایدبراي آموزش این امر مناسب است تعیین 

  : وده استنتایج آموزش موثر به مدد جو را در سه مورد مشخص نم   HaysLip)1995(هایسلیپ 
  کسب نتایج مطلوب و واقع گرایانه - 1
 دادن توانایی به مدد جو براي شرکت موثر در برنامه مراقبتی - 2

 دستیابی به سطوح توانبخشی مطلوب - 3

مددجویانی آمادگی بیشتري براي ، زمانی که پرستاران به آموزش مددجو ارزش  می گذارند و قادر به اجراي آن هستند
  . کنندی کسب میپذیرش مسئولیت هاي بهداشت
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  حیطه هاي یادگیري
  : سه حیطه انجام می گیرد دریادگیري 

  )دانش ( حیطه شناختی  - 1
 )ی شانگیز(حیطه عاطفی  - 2

 )مهارت هاي عملی ( حرکتی  –حیطه روانی  - 3

  . مربوط به یک حیطه باشد قطف هر موضوعی که باید آموخته شود ممکن است شامل تمام حیطه ها یا
از پرداختن به جزئیات مربوط به این طبقه بندي ذکر این نکته ضروري است که سه حیطه مستقل از یکدیگر نبوده و قبل 

  . با یکدیگر مرزهاي مشترك دارند
  
  :حیطه شناختی -

یادگیري در این حیطه مربوط به مواردي میشود که محتواي مربوط به آنها کـالً جنبـه تئـوري داشـته و دسـتیابی بـه آنهـا        
در این حیطه سطح مختلفـی از یـادگیري قـرار دارد کـه از     . قابل توجهی را ایجاب می کند ینالعقعالیت هاي ذهنی و ف

  : این سطوح به ترتیب عبارتند از. ه به پیچیده سازمان یافته انددسا
  
   1)دانش ( آگاهی  -1

درس و آنها است بدون هرگونه تغییـر مـ   یادگیري در حد آگاهی مستلزم توانایی به خاطر سپردن مطالب و به یاد آوردن
  ه هاي دیگر چون کاربرد اطالعات در موقعیت هاي جدید توجه ندارند        یادگیرنده به جنب

  . بلی باشدقبه پاسخ ساده اي از مطالب کسب شده  رانتظار می رود یادگیرنده قاد و تنها 
  
   2)فهمیدن ( ادراك  -2

اطر سپردن و درك مطالب و ارائه آنها با عبارت و جمالتی مـی شـود کـه شـخص     یادگیري در حد ادراك مستلزم به خ
خالصـه کـردن پاسـخ دهـد و     ، آنست که بتواند به سواالت توسط تفسـیر تعبیـر   هیاد گیرند یتوانایی ذهن. خودش بسازد

  . ننموده بلکه آنرا درك کرده است حفظنشانه آنست که مطالب را یادگیرنده تنها 
                                                

1- Know Ledge 
2-Comprehension 

  حیطه هاي یادگیري

  حیطه شناختی -1    

  حیطه عاطفی - 2   

 حیطه روانی حرکتی -3   
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  : 1) ر بستن بکا(کاربرد  -3
قوانین و روش هـا در موقعیـت هـاي جدیـد     ، اصول، مفاهیم کلی ندگیري در حد کاربردي مستلزم توانایی به کار بستیا

  . فعالیت ذهنی مورد نیاز در این سطح توانایی حل مسئله در موقعیت جدید  یا حداقل شناخت می باشد. می باشد
  
   2تجزیه و تحلیل -4

به اجزاي تشکیل دهنده آموخته ها پی مـی بـرد و بـه دنبـال چراهـا و دالیـل آنسـت و ارتبـاط و         در این سطح یادگیرنده 
  . پدیده هاست فعالیت شناختی در این سطح مستلزم کشف دالیل. ساخت و سازمان کلی مطالب را درك می نماید

  
   3ترکیب -5

. فهوم و طرح جدید و یا فرضیه ابداع می کنددر این سطح دانستنی هایش را به یکدیگر ارتباط داده و یک م هیاد گیرند
  . عملکرد شناختی مورد نیاز در این سطح توانایی آفرینندگی و خالقیت  است

  
یادگیرنده با کمـک اطالعـات کسـب شـده بـه قضـاوت و       . این سطح یاالترین سطح حیطه شناختی است 4ارزشیابی -6

  . قضاوت کردن  فعالیت شناختی این سطح است. ردازدمی پ.. . ین ونوشته و گزا، بیانات، داوري درمورد روش
 
  حیطه عاطفی-

. طرز تلقی و یا ارزش ها به کار برده می شـوند ، طرز فکر، عاطفی در ارتباط با ایجاد و یا تغییر نگرشدر حیطه یادگیري 
  : زاسطوح حیطه عاطفی عبارتند 

  
   5توجه و دریافت -1

  . یا موضوع خاص آگاه شده و به آن توجه نشان می دهد یدهپددر این سطح یادگیرنده از وجود یک 
  
   6پاسخ دادن-2

عالوه بر آگاهی از وجود یک پدیده و توجه به آن با طرز رفتار خود عمالً و بـه طـور واضـح و     هیاد گیرنددر این سطح 
  . فعاالنه عکس العمل نشان میدهد

  
   ارزش گذاري -3

  . نمایدیابد و بر اساس آن عمل میگیرد و تثبیت میش پذیرفته شده شکل میدر این سطح رفتار یادگیرنده بر اساس ارز
 

                                                
١- Application  
2-Analysis 
٣- Synthesis 
4- Evaluation 
5- Receiving  
6- Responding   
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   سازماندهی ارزشها-4
ارزش آنرا با ارزش هاي پیشین تطبیق داده یا سازمان میدهد و جهت ارزشی که بیشـتر   نیپس از پذیرش درو هیاد گیرند

  . گیردوي شکل می یکند و این پدیده در نظام ارزشمورد قبول وي است اولویت بندي می
  
   تبلور شخصیت-5

در این سطح ارزش یا مجموعـه سـازمان یافتـه ارزش هـا در اختیـار یادگیرنـده انعکـاس دائـم مـی یابـد و در شخصـیت            
  . ات رفتار وي را کنترل می نمایدجهیادگیرنده تبلور می یابد و تمام 

  
  حرکتی  –حیطه روانی  -

  : گیرد که سطوح آن عبارتند ازیطه قرار می حآموزش مهارت ها در این 
  
 آمادگی و تقلید  -1

  . در این سطح یادگیرنده طبق الگوي در حال اجرا یک مهارت را تقلید می کند
  
   )اجراي عمل بدون کمک ( اجراي مستقل -2

  . بر اساس دستورالعمل آموخته بدون کمک یا راهنمایی به اجراي مهارتی می پردازد هیاد گیرند
  
  دقت سرعت و   -3

  . توانایی اجراي مهارت را دارد و بدون خطا مهارت را انجام میدهددر این سطح یادگیرنده با سرعت و دقت 
  
   هماهنگی حرکات-4

در این سطح با هماهنگی یک رشته اعمالی را با رعایت ترتیب آن با مهارت و استادانه به طور همزمان و یا متوالی اجـرا  
  . می نماید

  
   عادي شدن-5
ترین سطح این حیطه است و یادگیرنده اعمال را به طور اتوماتیک و خود به خود و با هماهنگی و تسلط کـافی اجـرا   باال

  . می کند
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  : حیطه شناختی
  
  
  
  
  
  
  
 

  : حیطه عاطفی
  
  
  
  
  
  

  :حیطه روانی حرکتی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ارزش
 یابی

  
  
 رکیبت

  
تجزیه 
  و

 تحلیل

  
   کاربرد

   ادراك
 نشدا

  
هماهنگی 
 اجرا

  
دقت در 
 اجرا

  
اجراي 
 مستقل

  
آمادگی و 
 تقلید

  
عادي 
 شدن

  
  سازماندهی 
 ارزشها

  
ارزش 
 گذاري

  
پاسخ 
 دهی

  
توجه و 
 دریافت

  

  تبلور 
  ارزشها
  در 

 شخصیت
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  صول پایه یادگیريا
  . ر موثر و کار آمد آموزش دهد باید شیوهاي یادگیري افراد را درك کندپرستار براي اینکه بتواند به طو

  . محیط آموزشی –توانایی یادگیري  –انگیزه  : یادگیري به سه عامل بستگی دارد
  

  انگیزه
. آنگیزه تمایل شخص براي یادگیري است انگیزه یک احساس درونی است کـه شـخص را مجبـور بـه عمـل مـی کنـد       

  . احتماالً یادگیري صورت نخواهد گرفت، یاد بگیردچنانچه شخص نخواهد 
  . انگیزه هاي فیزیکی و مهارت در انجام وظایف اجتماعی محرك شخص براي یادگیري هستند

مددجوي مبتال به تغییر در عملکرد جسمی ممکن اسـت در یـادگیري روش هـایی    . هاي بیمار جسمی هستنده غالباً انگیز
  . ت عملکردي تحریک شودبا تغییرا جهت کمک به سازگاري

 –ی نگـرش هـا و عوامـل فرهنگـی     قبلـ معلومـات  . باشدنبرداشت مددجو از سالمتی ممکن است با برداشت پرستار یکی 
  . اجتماعی برانگیزه تاثیر دارند

تنها با طرح نیازهاي یادگیري و طرح اهدافی واقع گرایانه نمی توان بـدون توجـه بـه انگیـزه و جلـب عالقـه مـددجو در        
پرستار باید نظـر مـددجو را   . قد به اهمیت سالمتی نباشد هیچ درمانی مفید نخواهد بودتاگر مددجو مع. موزش موفق بودآ

  . انگیزه یادگیري و نیازهاي آموزشی جهت پیروي از برنامه درمان ارزیابی کند، نسبت به سالمتی
  . یر چند متغیر قرار گیرنداعتقادات بهداشتی مددجو می توانند انگیزه اي قوي باشند و تحت تاث

بـدین ترتیـب   . آگاهی از اعتقادات بهداشتی مددجو در تعیین عواملی که محرك یادگیري هستند کمـک خواهـد کـرد   
تنظیم برنامه آموزش به عقاید و اعتقادات توجه کند که محـرك فـرد در یـادگیري بـوده و عامـل ایجـاد        درپرستار باید 

  . عامل انگیزه باید براي ماه ها بعد از شروع برنامه آموزشی تاکید و تشویق شود، وزشبراي تسهیل آم. انگیزه می باشند
اهداف مـورد نظـر بیمـار و    ، تجارب زندگی، بلوغ روحی، مرحله سازش با بیماري، عوامل مختلفی مانند وضعیت روحی

اجتمـاعی و سیسـتم    –اقتصادي وضعیت ، عزت نفس، فرهنگی –پیشینه اجتماعی ، عقاید دینی، عقاید بهداشتی، خانواده
  . هاي حمایتی بر آمادگی بیمار براي یادگیري موثرند

 به طـوري کـه واکـنش هـاي روحـی خفیـف ماننـد اضـطراب         ، مار در فرایند یادگیري تاثیر می گذاردیوضعیت روحی ب
. دگیري را تسریع کندآمادگی وي را براي یادگیري و درك افزایش میدهد و می تواند یا، خفیف با افزایش توجه بیمار

. انیت و ترس و عدم اعتماد مواردي هستند که مـی توانـد در یـادگیري اخـتالل ایجـاد کننـد      بعص، اضطراب بیش از حد
  . تمایل براي یادگیري زمانی شروع میشود که بیمار بین دانسته ها و آنچه که باید بداند فاصله اي را احساس کند

براي مددجویان قبول از دست دادن سالمتی به طـور  . گاهی فقدان انگیزش به علت اشکال در سازگاري با بیماري است
ه از نظر روانی خود را با مشکالت جسـمی و  کفرایند غم و اندوه به مددجو فرصت میدهد . موقت یا دائمی دشوار است
  . عاطفی بیماري تطبیق دهد

از قبول بیماري ناتوان است  مددجو وقتی. مربوط است قابل توجهی به مرحله غم و اندوه آمادگی براي یادگیري به طور
البته آموزش زمانبنـدي شـده مـی توانـد موجـب تسـهیل در امـر        . نمی تواند مطلبی را بیاموزد، یا تمایل ندارد آنرا بپذیرد

  . تطبیق با بیماري یا نا توانی شود
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مرحله خوبی  در زمانی که مددجو، پرستار باید برنامه آموزشی را شروع کند، شودزمانی که بیمار وارد مرحله پذیرش می
  . آموزش ادامه خواهد یافت، از یادگیري قرار دارد

  . شرکت مددجو در فرایند یادگیري دال بر تمایل وي به کسب معلومات یا مهارتها است 
  

  توانایی یادگیري
  توانایی رشد و تکامل -

اما اگـر تواناییهـاي ذهنـی    ، ا صالحیت باشدبپرستار می تواند یک آموزگار . یادگیري تاثیر داردرشد شناختی بر قدرت 
پرسـتار از کتابچـه هـا و    ، آمـوزش  براي مثـال گـاهی اوقـات در   . ش موفق نخواهد بودزآمو، مددجو در نظر گرفته نشود

  . را بخواند وشور هایی استفاده می کند که بعداً مشخص می شود مددجو نمی تواند آنهارب
قبـل از اینکـه فـردي بتوانـد     . پرستار باید سطح دانش و مهارت هـاي مـددجو را بـیش از شـروع برنامـه آموزشـی بدانـد       

زمانی که اطالعات جدیـد دانـش   . از رشد و تکامل شناختی ضرورت دارد سطح معینی ، اطالعات جدیدي را فرا بگیرد
  . می گیردصورت  سریع تر یادگیري، فعلی را تکمیل می کند

  
  گروه سنی-

 –بدون رشد صحیح اجتمـاعی  . یادگیري و رفتارهاي یادگیري است که می توان آن را کسب نمود توانایی سن بازتاب
  . حرکتی و زیست شناسی بسیاري از انواع یادگیري صورت نمی گیرد، زبانی، شخصی

  
  توانایی جسمی -

 –هـارت هـاي روانـی    مبـراي یـادگیري   . جسمی فرد بستگی داردتوانایی یادگیري غالباً به سطح رشد جسمی و سالمت 
آمـوزش مـددجو بـراي    ، بـراي مثـال  . هماهنگی و قدرت جسـمی باشـد  ، می از نیروحرکتی مددجو باید داراي سطح الز

  . کار بیهوده اي است، بدن مددجو نیروي کاري نداشته باشد یسمت فوقانقتر به صندلی چرخدار چنانچه سانتقال از ب
 جـدي  تمددجویی که صبح تحت معاینا، ی که انرژي شخص را کم کند بر توانایی یادگیري صدمه  می زندرایطهر ش

  ه نخواهد بود ادر به شرکت در یادگیري و بحث هاي مربوطـاحتماالً ق، تشخیص قرار می گیرد
د به تعویق افتـد و زمـانی   آموزش بای، مثل تب باال یا مشکالت تنفس بدتر شود یزمانی که یک بیماري با ظهور عوارض

  . پرستار احساس موفقیت بیشتري در آموزش دارد، که مددجو فعاالنه در یادگیري شرکت می کند
  

  محیط یادگیري
پرستار . عوامل محیطی که آموزش در آنجا صورت می گیرد آن را به صورت تجربه اي مطلوب یا مشکل در می آورند

محـیط مناسـب  بـراي    . و کمک نماید تا بتواند بر یادگیري تمرکز داشـته باشـد  باید محیطی را انتخاب کند که به مددج
یک اتاق تاریک در توانایی  ، درجه حرارت و مبلمان مناسب باشد، نور، محیطی است که داراي تهویه مطبوع، آموزش

یک مهارت است یا خصوصاً وقتی که پرستار مشغول انجام . پرستار  اختالل ایجاد می کندمددجو جهت مشاهده اعمال 
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انتخاب محیطی آرام جهت حفظ خلوت مـددجو و عـدم   . از رسانه هاي دیداري مانند پوستر یا جزوات استفاده می کند
  . اعضاء خانواده می توانند در بحث شرکت کنند، ل باشدیاممددجو   چنانچه، قطع صحبت وي حائز اهمیت است

  
  فرآیند آموزش به بیمار
سیستماتیک و تفکیک شده است که دو عمل مستقل آمـوزش  ، ک سري عملیات طراحی شدهی فرایند آموزش به بیمار
-فعالیـت  اًاي است که دو گروه آموزش دهنده و فراگیر مشـترک این فرایند به شکل چرخه. گیردو یادگیري را در بر می

فراینـد پرسـتاري و   . گیـر اسـت  آن تغییـرات مـورد نظـر در رفتـار فرا     نتیجـه هاي آموزش و یادگیري را انجام می دهند و 
. فرایند پرستاري نیازمند ارزیابی تمام منابع اطالعات جهت تعیـین نیازهـاي مراقبتـی مـددجو اسـت     . آموزش یکی نیستند

  . دگیري مددجو تمرکز دارداشتیاق و توانایی یا، یادگیريزهاي انی ربفرایند آموزش 
ار مـ اجرا و ارزشیابی اسـت کـه در آن اطالعـات  در مـورد بی    ، یزيبرنامه ر، فرایند آموزش به بیمار شامل مراحل بررسی

مـورد   نگـردد و پـس از اجـرا تـاثیر آ    سپس طرحی براي آموزش تدوین و برنامـه ریـزي مـی   . هآوري و بررسی شدجمع
  . گیردارزشیابی قرار می

  
  بررسی

توانـایی و تمایـل مـددجو بـراي     ، تـوا موفقیت در آموزش مددجو نیاز دارد که پرستار تمام عوامـل مـوثر و مـرتبط بـا مح    
. فرایند آموزش اغلب از تعیین نیـاز بـه آنچـه فـرد بایـد بدانـد آغـاز مـی شـود         . موزش را ارزیابی کندآیادگیري و منابع 

  . محتواي آموزش را تعیین می کند اي یادگیري  مددجوهنیاز
  

  شناسایی نیازهاي یادگیري 
فکـر  « سـواالتی ماننـد   . را مشخص می کننـد ) محتواي آموزش( ري مددجو پرستار و مددجو اطالعات الزم براي یادگی

بـه مـددجو    »می کنید دانستن چه مطلبی براي شما حائز اهمیت است تا بتوانید به طور کافی از خودتان مراقبت نمائید ؟ 
نکه مددجو در فراینـد  نیازهاي یادگیري بر اساس ای. امکان شرکت فعال در برنامه ریزي طرح مراقبت از خود را می دهد

بررسـی نیازهـاي یـادگیري ازطریـق     . بدین ترتیب ارزیـابی یـک فعالیـت مـداوم اسـت     . تغییر می کند، بهبودي کجاست
در انتهـاي بررسـی   . رفتاري و یا پیش بینـی نیـاز هـا طـی طـرح درمـان نیـز میسـر اسـت         ، مشاهده مستقیم وضعیت جسمی

  . ت دهنده می تواند نیازهاي آموزشی بیمار را بررسی نمایدپرستاري و طی ارتباط متقابل با بیمار مراقب
  

  بررسی انگیزه جهت یادگیري
ایـن سـواالت بـه تعیـین آمـادگی و تمایـل مـددجو بـه         . تواند با طرح سواالتی انگیزه مـددجو را تعیـین نمایـد   پرستار می

، اعتقـادات مربـوط بـه سـالمتی    ، آنها شامل سـواالتی از مـددجو در مـورد رفتارهـاي یـادگیري     . کندیادگیري کمک می
عالیـم جسـمی کـه در یـادگیري     ، نگرش در مورد ارائه دهندگان مراقبت هاي بهداشتی و اطالعـاتی کـه بایـد آموخـت    

  . باشندمی حاجتماعی و سبک یادگیري ارج  -زمینه فرهنگی، )درد، خستگی(دخالت می کنند 
  . موثر تر خواهد بود اگر زمان آموزش و آمادگی بیمار هماهنگ باشند یادگیري
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آیا از نظر بیمار این اطالعات مفید است و یا . در این مرحله باید نگرش بیمار نسبت به موضوع مورد آموزش تعیین شود
  موجب اتالف وقت است ؟

  
  توانایی یادگیري

. ي را مختـل کننـد  بسیاري از عوامل می توانند توانایی یادگیر. پرستار سطوح شناختی و جسمی مددجو را تعیین می کند
هماهنگی و هر نوع نقص حسی و سطح رشـد و تکامـل و سـطح عملکـرد شـناختی      ، پرستار نیاز دارد که توانایی جسمی

الزم را انجـام   انسـولین محاسـبات  براي  مصرف دارویی چون  براي مثال ؛ آیا مددجو می تواند . رزیابی کندامددجو را 
  . و مشکالت او توجه گردد یر باید به وضعیت فعلدهد ؟ براي بررسی توانایی یادگیري بیما

  
  محیط آموزشی

حتـی  سـر و صـدا سـطح را   ، انحـراف فکـر   مـل پرستار بایـد عوا ، محیط براي جلسه آموزش باید  محرك یادگیري باشد
بـه   .محیط بر میزان و نحـوه ارائـه اطالعـات تـاثیر میگـذارد     ، در دسترس بودن اتاق و تجهیزات را ارزیابی نماید، مددجو

  .محیط خیلی سرد یا خیلی گرم به واسطه ایجاد ناراحتی می تواند در بررسی تاثیر گذارد، نحوي که فقدان خلوت بیمار
   

  منابع یادگیري 
آیا اعضاء خانواده در جلسات آموزش حضـور  . جو ممکن است نیازمند حمایت اعضاء خانواده و خویشاوندان باشددمد

ظر میرسند و سواالت ضروري را می پرسند ؟ درك نا مناسـب خـانواده از بیمـاري و پـیش     دارند ؟ آیا آنها عالقمند به ن
  . آگهی آن با آموزش بیمار تداخل می نماید

منـابع موجـود در منـزل و ابـزار آمـوزش       ،پرستار باید هر نوع اطالعات ضروري براي کمک در ارائه مراقبت هـاي الزم 
 . مورد نیاز را ارزیابی کند

  
  پرستاريتشخیص هاي 

هـا را  داده، هاي پرستاري که بازتاب نیازهـاي خـاص آمـوزش مـددجو هسـتند     بعد از ارزیابی پرستار باید براي تشخیص
. کندندي را فراهم میبهاي پرستاري امکان اولویتتشخیص، است یچنانچه مددجو داراي چند نیاز آموزش. تحلیل کند

  . لیل آن را بیان می کندنوع خاصی از نیاز آموزشی و د یهر بیان تشخیص
-کند تا توجه خاص به موضـوع مربوطـه و شـیوه   ها بر اساس سه حیطه یادگیري به پرستار کمک میبندي تشخیصطبقه

  . آموزشی  داشته باشدهاي 
دهـد   را تشـخیص  یپرستار ممکن است شرایط. باشندهاي پرستاري نشان دهنده آموزش نا مناسب میبرخی از تشخیص

در این موارد پرستار باید انقدر آموزش را به تاخیر بیانـدازد  ) تحمل فعالیتل درد و عدم مث(وزش موثر شوند که مانع آم
  .که تشخیص پرستاري از درجه اعتبار ساقط شود یا مشکل بهداشتی کنترل گردد
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  برنامه ریزي
تار برنامه آموزشی تدوین می پرس، بعد از تعیین تشخیص هاي پرستاري که نیازهاي آموزش مددجو را مشخص می کند

طـرح  . کند که حاوي اهداف و نتایج مورد انتظار اسـت و مـددجو نیـز در انتخـاب تجربـه هـاي آموزشـی شـرکت دارد        
  تدوین می گردد ، نیازهاي یادگیري شناسایی شده موزش بر اساسآ

پـیش  و  یبزارهاي آموزشروش و ا، یل هاي محتوي آموزشسرفص، شامل نتایج یا اهداف یادگیريآموزشی  یک طرح 
  . بینی ارزشیابی موثر آموزش می باشد

اي باشد که هر یک از افراد تیم بدانند چه چیـزي آموختـه خواهـد شـد؟ دلیـل آمـوزش آن چیسـت؟        طرح باید به گونه
  چگونه ارزشیابی خواهد شد؟

اهـداف  . واضـح درج گـردد  آموزش در صورتی موثر خواهد بود که طرح به خوبی آماده شود و در آن اهداف به طـور  
مانند راه رفـتن بـا چـوب زیـر     . قابل اندازه گیري باشند و به شکل فعل رفتاري بیان شوند، قابل دستیابی، باید اختصاصی

  . ویق یا تعیین مقدار داررزت، بغل
دهایی اسـتاندار ، اهـداف و محتـواي صـحیح   . اگر محتوا کافی نباشد هدف نمی تواند راهنماي آموزش و یادگیري باشد

اهداف یـادگیري در سـه حـوزه    . براي بازخورد یادگیري فراهم نموده و پایه اي براي ارزشیابی برنامه آموزشی می باشند
  . روانی حرکتی دسته بندي می شوند، عاطفی، شناختی

رل دیابـت و  چگونگی تاثیر دیابت بر بدن و تاثیر انسولین بـر کنتـ  ) حیطه شناختی (به عنوان مثال بیماران جهت فهمیدن  
عالوه بر ایـن قبـول بیمـاري و مسـئولیت پـذیري      . ت نیاز به اطالعات دارنددیابسایر مفاهیم ذهنی جهت زندگی سالم با 

حیطـه  (انسـولین   لـی چـون تزریـق   منیز مهم است و این بیمار باید مهـارت هـاي ع   )حیطه عاطفی(جهت مراقبت از خود 
  . را نیز بیاموزد) روانی حرکتی

  
  وزشیروش هاي آم

. شیوه یا راه هایی هستند که آموزش دهنده براي ارائه محتواي آموزشی از آنها اسـتفاده مـی نمایـد   ، روش هاي آموزشی
آموزش به طروق مختلفی ارائه می شود و شـیوه مناسـب بـر اسـاس     . باید در هر حیطه بهترین روش آموزش تعیین گردد

  . محتواي مطلب و الگوي یادگیري بیمار انتخاب میشود
رسـیدن بـه موفقیـت     دسادگی و قابل فهم بودن مطالب کلی، براي پرستاران انتخاب موثرترین راهکار آموزش مهم است

  . است
. در حیطـه شـناختی هسـتند    یـادگیري ارتقاء پرسش و پاسخ و سخنرانی هاي رسمی شیوه هاي موثر براي ، جلسات بحث

در اعمـال مراقبتـی آموختـه مـی      ه مثال و مشـاهده و مشـارکت   ارائ، نگرش در مورد بیماري با تجسم تصویري و همدلی
  . آموزش مهارت هاي حرکتی بهتر است با تمرین و کار عملی و نمایش روش انجام کار صورت گیرد. شود

بحث گروهی است و فرصـتی فـراهم مـی نمایـد تـا بیمـاران از تجـارب        ، یک روش موثر براي یادگیري موثر و محرك
مـددجو بـوده و بیشـتر از یـک روش ممکـن اسـت بـراي         روش بایـد مکمـل نیازهـاي   . فاده نمایندیادگیري یکدیگر است
  . آموزش به کار روند
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  اجرا
  . اي که با مشارکت بیمار و خانواده تدوین و برنامه ریزي شده است اجرا میشوددر این مرحله برنامه

اننـد توجـه بـه آمـادگی و توانـایی بیمـار زمـان        اجراي طرح آموزش شامل استفاده از تمام اصول آمـوزش و یـادگیري م  
 آموزشـی سـازماندهی  وسایل کمـک   ، روش مناسب با توجه به حیطه یادگیري، و خانواده اوسهیم کردن بیمار ، مناسب

توجه به ، استفاده از اصول یادگیري مانند اصول تکرار و تقویت، تکلم با زبان قابل فهم براي بیمار، یآموزش موضوعات
  . انتخاب  محتواي مناسب و اولویت بندي  زمان ارائه آن می باشد، بازخوردهاي بیمار  دگیري و دریافت محیط یا

ایستگاه پرستاري به . انتخاب یک محیط آرام مهم است. هنگام اجراي آموزش پرستار باید اصولی را در نظر داشته باشد
در بیمارسـتان بـا گذاشـتن    . باشـد اي آمـوزش نمـی  رفت و آمدهاي مکرر محل خوبی براي اجـر ، دلیل وجود سر و صدا

زمـان آمـوزش بـه تمایـل و     . و یا بردن بیمار به یک محیط خلوت میتوان راحتی و آرامـش بیمـار را فـراهم کـرد     ناراواپ
آموزش با سرعت . سرعت ارائه مطالب در یادگیري تاثیر دارد. وضعیت بیمار بستگی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد

هـر جلسـه   ، زمـان آمـوزش  بایـد محـدود باشـد     . اسـت  هموجب گیجی میشود از طرفی سرعت کم نیز خسته کننـد زیاد 
  . شودسوال کردن موجب تقویت یادگیري می، تکرار مطالب مهم. دمانجامی دقیقه و یا کمتر طول  15آموزش 

  
  ثبت آموزش به مددجو

) هنگـام دارو دادن ، براي مثال( مددجو صورت می گیرد  چون آموزش مددجو غالباً به صورت غیر رسمی بین پرستار و
غالباً پرستاران فراموش می کننـد تـا وقتـی را بـه یادداشـت اطالعـات       . ثبت مداوم محتواي آموزش مددجو مشکل است

  .آموزش داده شده اختصاص دهند
   

  : نکات زیر را براي ثبت آموزش مددجو پیشنهاد کرد) 1995(کیس 
اي شرح دهید که پرستاران دیگر قادر باشند آموزش را ادامه موضوع را به گونه یر اختصاصبه طو : محتواي خاص - 1

گـردد  خـود داري شـود زیـرا موجـب مـی     » مصـرف دارو آمـوزش داده شـد    «مثـل   عباراتیاز  . داده و تقویت کنند
  . کارکنان در مورد محتواي مطالب آموزش داده شده بی اطالع باشند

این اطالعات کارکنان را در مورد پیشرفت مددجو آگـاه کـرده   . راحل یادگیري را ثبت کنیدم : ارزشیابی یادگیري - 2
 . تعیین می کند، و مطالبی را که هنوز باید آموزش داده شوند

اي کـه در آمـوزش بـه کـار     هاي شناخته شدهروش. هاي آموزشی مورد استفاده را شرح دهیدروش : روش آموزش - 3
کنند تا به طور کار آمدتري مسئله را پیگیري نمایند و در صورتی که یادگیري انجام روند به کارکنان کمک میمی
 . روش جایگزین را پیشنهاد کنند، نشد

 
  ارزشیابی

  . آموزش مددجو کامل نخواهد شد مگر اینکه پرستار نتایج فرایند آموزشی و یادگیري را ارزیابی کند
  . کندپرستار با مشاهده عملکرد مددجو موفقیت را ارزشیابی می ه را که الزم بود آموخته است ؟نچآیا مددجو آ
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-تواند انجام شود اگر اجراي رفتاري مورد نظر است نمایش رفتـار توسـط فراگیـر منطقـی    ارزشیابی به طروق مختلف می

اگر درك بیمار مورد نظـر اسـت سـوال کـردن و توضـیح خواسـتن مناسـب        . رفتاري است تترین روش ارزشیابی صح
  . رودشفاهی و کتبی به کار می یهاي چند سوالاگر افزایش شناخت و دانش وي مطرح است استفاده از آزمون. است

ارزشـیابی ممکـن   . کنـد اگر ارزشیابی کمبود دانش یا مهارت را نشان دهد پرستار برنامه آموزشی را اصالح یا تکرار مـی 
پرسـتار ایـن عوامـل را    . یی یادگیري مددجو را مشخص کنـد است نیازهاي یادگیري جدید یا عوامل جدید موثر بر توانا

هماننـد فراینـد   . براي روز آمدکردن برنامه آموزشی و متناسب کردن آن با نیازهاي مـددجو مجـدداً ارزیـابی مـی نمایـد     
 . پرستاري فرایند آموزش نیز مداوم و در حال تحول است

  
  وضعیت آموزش به بیمار در کشور

اي پرستاري است معهذا مطالعات انجام شده و تجربیـات  هها و استانداردهاي مراقبتاز اولویت اگر چه آموزش به بیمار
  . ی مورد نیاز بیمار توسط پرستاران می باشدکافبالین حاکی از عدم آموزش پژوهشگران در 

  . ات مختلفی انجام شده است که وضعیت آموزش به بیمار را مشخص می کندعدر کشور ما نیز مطال
دقیقه صـرف آمـوزش بـه بیمـار       2/8اي صبح تنها دقیقه 405 شیفتاي نشان داده پرستاران در ر مطالعهد) 1369(فایی و -

  . کنندمی
هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران نشـان داد بـا وجـود اینکـه پرسـتاران داراي      در بیمارستان) 1370(تین سمطالعه ذوالریا -

شود و از این مسئله نه تنها بیمار و خانواده ند اما این رسالت به خوبی انجام نمیی نسبت به آموزش بیمار هستثبتنگرش م
  . او بلکه جامعه نیز رنج می برد

 را ش هاي اورژانس بیمارستان هاي علوم پزشکی تهرانبخکیفیت مراقبت هاي پرستاري در ) 1377(معزي و همکاران -
نتـایج  . هـا توسـط پرسـتاران را سـنجیدند    ضایت بیماران از ارائه آمـوزش در این رابطه میزان ر. مورد ارزشیابی قرار دادند

  . آنها از آموزش هاي ارائه شده توسط پرستاران رضایت داشتند% 1/37بیمار فقط  192نشان داد که از میان 
یمـار در  تحلیلی با عنوان بررسی نگرش پرستاران در مـورد آمـوزش ب   –مطالعه اي توصیفی ) 1383(طاقی و عبدل آباد  -
پرسـتاران آمـوزش را جـزء    % 48/97نتـایج نشـان داد   . انجام دادند بیرجندارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مبی

شیوه هاي آموزشی بـه  با % 70/71. داراي  اطالعات علمی در این زمینه هستند% 68/88. وظایف حرفه اي خود  می دانند
پرسـتاران آمـوزش بـه بیمـار را کـار مشـکلی       % 69/49. ی در این زمینه دارندثبتبیمار آشنایی دارند و در مجموع نگرش م

پرستاران معتقدند که مسـئولین آنـان را مـورد    % 4/82. اعالم نمودند فرصت کافی براي انجام آن ندارند% 22/74. میدانند
  . تشویق  و حمایت قرار نمی دهند

  %)96/72(آموزش دهنده قبول دارند همچنین نتایج نشان داد بیماران پرستاران را به عنوان 
  %) 74/98(نیازمند آموزش هستند %) 5/82(به کار می برند آموزش ها را %) 09/93(بیماران آموزش را دوست دارند 

مطالعه اي با هدف تعیین عوامل موثر بر فرایند آموزش به مـددجو از دیـدگاه پرسـتاران    ) 1383(گودرزي و همکاران  -
نفر از پرستاران تکمیل شـد یافتـه هـا     325پرسشنامه توسط . انجام دادند) 82-83(لوم پزشکی تهران در بیمارستان هاي ع

  . بودند یپرستاران زن و داراي مدرك کارشناس%) 9/89(نشان داد 
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اگر چه . داراي سابقه آموزش به بیمار می باشند% 9/89در  دوران تحصیل گذرانده اند و را واحد آموزش  به بیمار % 64
بـراي آمـوزش بیمـار ابـراز عالقـه      % 52هاي مراقبت هاي پرستاري می دانند ولـی   پرستاران آموزش را از اولویت% 4/87

  . را مانع اجراي فرایند آموزش میدانند نمودند و در این میان عواملی 
کان مناسب جهت نبودن م%) 78(ت آن ثبرسمی نبودن آموزش به مددجو و عدم تاکید بر  –%) 78(کمبود نیروي انسانی

 یو نبـودن مطالـب کـافی و اختصاصـ    %) 56(اولویت دادن به سایر اقدامات مراقبتـی  %) 68(کمبود وقت ، %)72(آموزش
  . می باشند%) 53(آموزش به بیمار 

  
  موانع آموزش به بیمار

نمـی باشـد و از   عیت مطلـوب برخـوردار   ضـ چنانچه مطالعات نیز نشان میدهد  در کشور ما برنامه آموزش بـه بیمـار از  و  
 شواهد و قرائن چنین بر می آید که آموزش بیمار یا اجرا نمی شود و یا اینکه بسیار ناقص و نامنظم اجرا می گـردد و بـه  

نتـایج مطالعـات مختلـف    . ار موانع و مشکالت فراوانی براي پرستاران وجود داردمینظر می رسد که در اجراي آموزش ب
دانش و آگاهی پرستار و اهمیـت نـدادن     منابع ناکافی و محیط نامناسب فقدان، سنلکمبود پر، کمبود وقتنشان میدهد 

خود مهم تـرین عامـل    یدر این میان عدم اعتقاد پرستار به نقش آموزش. آموزش محسوب میشوندبه این وظیفه  از موانع 
  . بازدارنده به شمار می رود

امـا عـواملی   . فی را کسب می کننـد و افـراد توانـایی هسـتند    معتقد است پرستاران دانش و مهارت هاي کا )1383(ادیب 
. فقدان انگیـزه یکـی از ایـن عوامـل اسـت     . موجب مبشود که نتوانند خدمات خوبی از جمله آموزش به بیمار ارائه دهند

ین و ارزش ندادن به خدمات پرستاران از طرف مسئول، بی عدالتی در توزیع منابع مالی، پرستاران کمبود حقوق و درآمد
  . شان موثر می داننده مردم را در انگیز

  
  .فقدان انگیزه پرستار یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده در آموزش به شمار می رود) 2003(لببه اعتقاد باستا

  
  : عبارتند از اند کهبا آن مواجه است بر شمرده یاي را که پرستار در ایفاء نقش آموزشنویسندگان متعددي موانع عمده

تـرخیص زود هنگـام و وظـایف متعـدد     ، کوتاه بودن زمـان اقامـت در بیمارسـتان    –قدان وقت کافی براي آموزش ف - 1
  . موجب کشته تا وقت کافی براي آموزش فراهم نشود

هاي ناکافی در  آموزش. شودکمتر به دانشحویان تعلیم داده می، متاسفانه اخیراً مهارت هاي الزم براي انجام آموزش - 2
فراگیـري راهکارهـاي   . موجب گشته تا پرستاران خود را شایسته و آماده ارائه آموزش به بیمار نداننـد  زمان تحصیل

همچنین ارائه دوره هاي آمـوزش بـه بیمـار بـه صـورت      ، آموزشی توانایی آنها را در آموزش به بیمار افزایش میدهد
 . یک دوره مستقل و جدا از  دروس دیگري می تواند موثر باشد

 . به شمار میرودي فردي پرستار و انگیزه او در آموزش بیمار اولین عامل موفقیت ویژگی ها - 3

حمـی  برنامه هاي درمانی متنوعی که انجـام میشـود عامـل مرا   ، در محیط  اضافی وجود صداي، فقدان فضاي مناسب - 4
 . براي آموزش به بیمار محسوب می شود
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و اختصاص بودجه ناکافی براي این امر اگر چه پرستاران  اولویت ندادن آموزش به بیمار و پرسنل از طرف مسئولین - 5
آموزش را نقش مهمی از وظـایف حرفـه اي خـود مـی داننـد امـا تاکیـد مـدیران بـر اجـراي آن و دخالـت دادن در            

 . این عملکرد را تحت تاثیر قرار میدهد، ارزشیابی ها

 وان یکی از وظایف قانونی حمایت نکردن از برنامه هاي آموزشی و بی توجهی به انجام آن به عن - 6

بی عالقگی بیمار و بکار نبردن آموزش ها توسط او موجب گشته تا پرسـتاران و پزشـکان در مـورد فوائـد آمـوزش       - 7
 . تردید نمایند

قطع ارائه میشود در آموزش بیماران اختالل ایجاد نموضوعات مختلفی که توسط افراد گوناگون بدون هماهنگی و م - 8
فظ تداوم و ارتباط مناسب بین افراد تـیم مـی توانـد    حاگذاري مسئولیت و ایجاد هماهنگی و می کند در حالی که و
 . تاثیر بسزایی داشته باشد

  : آموزش به بیمار داراي چهارجزء اصلی) 2001(تقاد لینوعبه ا
  بیمارانتجارب علمی و عملی و اموخته هاي  -
  آگاهی و مهارت پرستاران -
  انآگاهی و مهارت هاي پرستار -
  راه کارهاي آموزشی -

بنابراین نمی توان نقـش  . می باشد که دو جزء آن به پرستار و آگاهی و مهارت و دانش علمی و تجربی او مربوط میشود
  . پرستار را د رآموزش نادیده گرفت

ایـن عـدم   . با اهمیت ترین مانع در مسیر آموزش بیمار می باشـد  "عدم آگاهی پرستار"طبق مطالعات انجام شده عامل  
بـدین  . یـادگیري بیمـاران مطـرح شـده اسـت      ر زمینه روش هاي آموزشی و هم در زمینه شناخت نیازهـاي دهم ، آگاهی

عوامل مربـوط بـه محـیط و بیمـار در درجـات بعـدي قـرار مـی          وعوامل مربوط به پرستار بودند ، ترتیب مهم ترین موانع
  . گیرند

ی یولین قدم افزایش آگاهی هاي پرستاران و برنامه ریـزي و اجـراي اقـدام هـا    موزش بیمار اآبنابراین براي غلبه بر موانع 
  . پرستاران است یبراي افزایش توان آموزش

  
  : موانع آموزش

 عدم آگاهی پرستار از روش ها و فنون آموزش -

 بودن مدت بستري بیماران در بخشکوتاه  -

 عدم وجود محیط و وسایل آموزشی مناسب در بیمارستان -

 پرستار نسبت به مطالب آموزشی مورد نیازعدم آگاهی  -

 عدم وجود انگیزه یادگیري و بی توجهی بیمار به مسئله آموزش -

 عدم وجود اعتماد به نفس و اعتقاد به نقش آموزشی پرستار -

 عدم توجه و حمایت مسئولین و مدیران در قبال مساله آموزش بیمار -
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 ريکمبود وقت پرستاران به خاطر تراکم سایر وظایف پرستا -

 عدم برنامه ریزي آموزشی به بیمار در کار روزانه پرستاران به عنوان یک وظیفه -

 عدم کسب امتیاز براي پرستار به خاطر آموزش دادن به بیماران -

  
  راهکارهاي پیشنهادي جهت اجراي طرح آموزش به بیمار

  توسعه خط مشی -1
  خدمات آموزش به بیمار توسعه اهداف و بیان فلسفه  –الف 
استاندارهاي قانونی و حسابرسی کیفی در جهت خـدمات آموزشـی    هایی بر اساسبیت خط مشی مناسب و روشتث -ب
  بیمار به 
  مدیریت -2

  ایجاد بخش خدمات مدیریتی جهت آموزش به بیمار –الف 
  )تخصیص بودجه( تدارك منابع مالی جهت خدمات آموزش به بیمار  –ب 
  یفیت باالتر آموزش به بیمارجهت ک فراهم کردن ابزارهاي آموزش  –ج 
  ایجاد هماهنگی در خدمات آموزشی به بیمار : هماهنگی -3
از جهـت رسـیدن بـه اهـداف آمـوزش بـه بیمـار        فراهم کـردن مشـاوره و راهنمـایی جهـت افـراد گـروه هـا        : مشاوره -4

   متخصصین آموزش
  تربیت و آموزش مداوم -5

  )پرستاران(بیمار  بررسی نیازهاي آموزشی مسوولین آموزش به -الف  
  رفع موانع موجود –ب 

  )گروه هاي یاد گیرنده (توسعه برنامه آموزش جهت جمعیت هدف  -6
  اطالعات و تجزیه و تحلیل آن وريشناسایی نیازهاي آموزش بیماران توسط گرد آ  -الف 

  . زماندهی و توسعه برنامه آموزشی  با کوشش متخصصین مختلفسا –ب 
  محتوي و استراتژي اجرایی جهت هر برنامه آموزشی، جزئی، صیتوسعه اهداف اختصا -ج
  هدایت اجرایی خدمات اموزش به بیمار -د
  ارزشیابی  خدمات آموزش به بیمار -7

  طراحی و مدیریت ارزشیابی و بازبینی برنامه ها و فعالیت هاي آموزشی به بیمار  -الف  
  به بیمار حمایت از توسعه حسابرسی جهت کیفیت خدمات آموزشی –ب 

 . گروه کاري و همکاري مشترك، نوشتاري –به صورت کالمی  : فراهم کردن دانش و مهارت هاي عمومی -8
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  :نکات کلیدي بحث
منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیري اتفاق می افتد و ، سیستماتیک، آموزش به بیمار فرایندي است هدفمند -

رت بیمار تغییر ایجاد می شود و صالحیت و توانایی او در مراقبـت از خـود افـزایش    نگرش و مها، به دنبال آن در آگاهی
یافته و فعالیت هایی را انجام می دهد که به سطح سالمت و رفاه وي می افزایند و از بروز در عوارض  بـالقوه پیشـگیري   

  می کند
بازگشـت بـه سـالمتی و سـازگاري بـا      ، اهداف آموزش به بیمار شامل حفظ و ارتقـاء سـالمتی و پیشـگیري از بیمـاري     -

  .اختالل در عملکرد می باشد
کـاهش  ، کاهش هزینه هاي درمانی بهداشتی، از جمله مزایاي آموزش به بیمار می توان از افزایش رضایتمندي بیماران -

  .دوره بستري و بهبود کیفیت زندگی بیماران نام برد
  . گیرنده ضروري است پیام و، براي برقراري ارتباط سه عنصر فرستنده -
  . توانایی یادگیري و محیط آموزشی است، اصول یادگیري شامل انگیزه -
اجرا و ارزشـیابی  ، برنامه ریزي، تشخیص پرستاري، )شناسایی نیازهاي یادگیري (فرآیند آموزش به بیمار شامل بررسی -

  .است
فقـدان دانـش و   ، محـیط نـا مناسـب   ، نـابع ناکـافی  م، کمبود پرسنل، مهمترین موانع آموزش به بیمار شامل کمبود وقت -

  .آگاهی پرستار و اهمیت ندادن به این وظیفه می باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 


