
يماركارشناس آموزش به ب -خبيري  مديريت پرستاريمعاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي ايران 



راي آموزش به بيمار فرآيندي است كه فرصت هاي يادگيري را ب
بيمار و خانواده وي در زمينه بيماري ، درمان ، مكانيسمهاي 

.سازگاري و افزايش مهارت ها فراهم مي كند



 منظم هدفمند، سيستماتيكآموزش به بيمار فرايندي است ،
و به  اتفاق مي افتد يادگيريكه به موجب آن طراحي شده و 

 بيمار تغيير ايجادآگاهي، نگرش و مهارت دنبال آن در 
ش افزايدر مراقبت از خود ميشود و صالحيت و توانايي او 

مت و سطح ساليافته و فعاليت هايي را انجام ميدهد كه به 
ي پيشگيرعو ارض بالقوه مي افزايند و از بروز رفاه وي 

.ميكند



 از نقش  مراقبتهاي پرستاري وابعاد مهم آموزش به بيمار يكي از
ه پرستاران در ارائه خدمات بهداشتي ودرماني ب كليديهاي 

.شمار ميرود
 اي در نقش ارزنده مطالعات نشان داده است كه پرستاران

.  آموزش به بيماران دارند 
 مان د و زبيشتري به بيمار و خانواده وي دارن دسترسيپرستاران

رصت بسياري را صرف مراقبت از بيمار مي كنند و در نتيجه ف
.هاي مكرري براي آموزش فراهم مي شود



ضرورت آموزش به بيمار
ان با دارند كه پرستاران به سواالت مراقبتي شانتظار  بيماران

.دهندپاسخ دانش كامل 
 سير  بيماران، دانستن اطالعات كامل از حقوقاز مهم ترين يكي

. خود است بيماري و درمان 
 حق قانوني نيز آموزش را هاي آمريكا بيمارستان انجمن

مسئوليتهاي مددجويان اعالم نموده است و اجراي آن را جزء 
.  گرفته استدرنظر  حرفه اي پرستاران

 از آموزش را يكي از شاخصرضايت بيمار انجمن همچنين اين 
.نموده استپرستاران معرفي هاي سنجش كيفيت عملكرد 



ادامه فوايد آموزش به بيمار
د به فردي كه در زمان بيماري آموزش هاي مورد نياز را دريافت ميكن

ت امنيخاطر بر آورده شدن يكي از نيازهاي انساني درخود احساس 
.مي كندو آرامش 

 مردن و محترم شتصميم گيري  نمودن او درسهيم كردن بيمار و آگاه
تان در بيمارسزمان اقامت بخشيده و  سرعتحقوقشان بهبود آنان را 

اين در بيمارستان مي كاهد بنابرپذيرش مجدد  را كاهش مي دهد و از
.اهميت زيادي دارداقتصادي و اجتماعي از نظر 

  ر موجب مي شود تا بيماران دعدم اجراي آموزش به بيمار از طرفي
 آسيبشوند و در برخي موارد به خود  اشتباهمراقبت از خود دچار 

.برسانند



 كاهش استرس و اضطرابافزايش دانش و مهارت بيمار موجب 
 پس ازكاهش مصرف داروهاي مخدر شده و منتظر عمل دربيمار 

.  عمل را در آنان به همراه داشته است
 هبود وي رابرعايت رژيم دارويي به بيمار قبل از ترخيص آموزش

 بيماران با انجام آموزش توسطپذيرش مجدد مي بخشد و از 
.پرستار كاسته مي شود

جام برنامه هاي آموزشي كه براي گردهمايي مختلف بيماران ان
كاهش ، كاهش هزينه شده اند نتايج قابل توجهي را از جهت 

.دنشان داده انكاهش تولد نوزاد نارس ، پذيرش مجدد بيماران



-  بيماران رضايتمنديافزايش
- بيمار اضطراب كاهش
-  بستريدوره كاهش
-  مراقبتي بيشتر بيماران به اقداماتايبندي با پنتايج درمان افزايش
-  هاي درماني و بهداشتي هزينهكاهش
- مراقبت هاتداوم  اطمينان از
-  زندگي بيماركيفيت بهبود
-  بيماري عوارضكاهش بروز
-  در برنامه هاي درماني و مراقبتيتوانمندي و مشاركت افزايش
-  بيمار در فعاليت هاي روزمره استقاللافزايش
- برنامه هاي درماني تكميل
-  مجدد بيمارانكاهش پذيرش
-  توانمندسازي جامعهدر نهايت



ه اماآموزشي ك. صورت پذيردبدون آموزش مي تواند  يادگيري
! منجر به يادگيري نشود آموزش نيست

 رسيدن به اين هدفآموزش وسيله است و يادگيري هدف !
  استمعطوف به يادگيرنده يادگيري هميشه!
  مربي (ر بين حداقل دو نففعاليت متقابل اما آموزش مستلزم

.است)و يادگيرنده





 در سه حيطه انجام مي گيرديادگيري  :
 دانش ( حيطه شناختي(
 انگيزشي (حيطه عاطفي(
 مهارت هاي عملي ( حركتي  –حيطه رواني(
 م موضوعي كه بايد آموخته شود ممكن است شامل تماهر . حيطه ها يا فقط مربوط به يك حيطه باشد



 تواي در اين حيطه مربوط به مواردي ميشود كه محيادگيري
ه آنها داشته و دستيابي ب تئوريمربوط به آنها كالً جنبه 

.  ندقابل توجهي را ايجاب مي كفعاليت هاي ذهني و عقالني 
ز در اين حيطه سطح مختلفي از يادگيري قرار دارد كه ا

. سازمان يافته اندساده به پيچيده 



 دن به خاطر سپرمستلزم توانايي حد آگاهي در يادگيري
مطالب و به ياد آوردن آنها است بدون هرگونه تغيير 

 عات چون كاربرد اطالجنبه هاي ديگر و يادگيرنده به مدرس
.       در موقعيت هاي جديد توجه ندارند 

   از  پاسخ ساده ايانتظار مي رود يادگيرنده قادر به تنها
.  مطالب كسب شده قبلي باشد



 به خاطر سپردن و درك يادگيري در حد ادراك مستلزم
 مطالب و ارائه آنها با عبارت و جمالتي مي شود كه شخص

.خودش بسازد
  ت توسط توانايي ذهني ياد گيرنده آنست كه بتواند به سواال

ست كه نشانه آن، خالصه كردن پاسخ دهد و ، تعبيرتفسير 
كرده  مطالب را يادگيرنده تنها حفظ ننموده بلكه آنرا درك

. است



 تن به كار بسمستلزم توانايي كاربردي  در حديادگيري
مفاهيم كلي، اصول، قوانين و روش ها در موقعيت هاي 

.ي باشدجديد م
   ئله در توانايي حل مسفعاليت ذهني مورد نياز در اين سطح

.باشدمي حداقل شناخت با موقعيت جديد  



 ته ها اجزاي تشكيل دهنده آموخدر اين سطح يادگيرنده به
ارتباط و آنست و  داليلو راها پي مي برد و به دنبال چ

.را درك مي نمايدساخت و سازمان كلي مطالب 
   پديده  كشف داليلفعاليت شناختي در اين سطح مستلزم

.هاست



 گر ارتباط دانستني هايش را به يكديگيرنده در اين سطح ياد
.  ابداع مي كندداده و يك مفهوم و طرح جديد و يا فرضيه 

 ينندگي آفرشناختي مورد نياز در اين سطح توانايي عملكرد
. است  و خالقيت



-  گيرنده ياد. سطح حيطه شناختي استياالترين  سطحاين
درمورد قضاوت و داوري با كمك اطالعات كسب شده به 

اليت فعقضاوت كردن  . مي پردازد. .. وروش، بيانات، نوشته 
. شناختي اين سطح است



 ر نگرش، ايجاد و يا تغييدر حيطه عاطفي در ارتباط با يادگيري
. ميشوندبه كار برده  طرز فكر، طرز تلقي و يا ارزش ها



 اص پديده يا موضوع خاين سطح يادگيرنده از وجود يك در
. نشان مي دهد توجهشده و به آن آگاه 



 ديده اين سطح ياد گيرنده عالوه بر آگاهي از وجود يك پدر
طرز رفتار خود عمالً و به طور واضح و و توجه به آن با 

. نشان ميدهد فعاالنه عكس العمل



 ه شده ارزش پذيرفتبر اساس رفتار يادگيرنده اين سطح در
.  مينمايدعمل و بر اساس آن يابد ميتثبيت گيرد و شكل مي



 ارزش هاي ياد گيرنده پس از پذيرش دروني ارزش آنرا با
شتر و جهت ارزشي كه بي پيشين تطبيق داده يا سازمان ميدهد

ظام نو اين پديده در ميكند اولويت بندي مورد قبول وي است 
.  ميگيردوي شكل ارزشي 



 اين سطح ارزش يا مجموعه سازمان يافته ارزش ها در در
شخصيت مي يابد و در انعكاس دائم اختيار يادگيرنده 

رل را كنتتمام جهات رفتار وي مي يابد و يادگيرنده تبلور 
.  مينمايد



 حركتي آن بخش از هدف هاي آموزشي را  -حيطه رواني
افزايش توانايي هاي عضالت و شامل مي شود كه در جهت 

.  ايجاد هماهنگي بين آنهاست
 هاستو ماهيچه ) سيستم عصبي(همكاري اعصاب نيازمند .
ي نوشتن، دويدن، خياطي كردن، رانندگ: مهارت هايي مانند

...  كردن، كار آزمايشگاهي انجام دادن، نقاشي كردن و



 را  طبق الگوي در حال اجرا يك مهارتدر اين سطح يادگيرنده
.  تقليد مي كند



 مك يا بدون كگيرنده بر اساس دستورالعمل آموخته ياد
. مي پردازد راهنمايي به اجراي مهارتي



 سرعت و دقت توانايي اجرايدر اين سطح يادگيرنده با 
.  مهارت را انجام ميدهدمهارت را دارد و بدون خطا 



 رتيب هماهنگي يك رشته اعمالي را با رعايت تدر اين سطح با
اجرا  آن با مهارت و استادانه به طور همزمان و يا متوالي

.  مينمايد



 ه طور اين حيطه است و يادگيرنده اعمال را بسطح باالترين
را اجهماهنگي و تسلط كافي و با اتوماتيك و خود به خود 

.  مي كند





بيمار را از نظر جسمي و رواني آماده يادگيري كنيد 
هر انساني بايد از نظر جسمي ، روحي و ذهني آمادگي يادگيري را 

.داشته باشد
اگر بيمار درد مي كشد يا تحت تاثير داروهاي بيهوشي است، آماده 

بديهي است كه برنامه آموزشي خود را بايد به . يادگيري نيست
.موقعيتي ديگر موكول كنيد



تيابي به سوي هدفي خاص كه دسشش دروني انگيزه عبارت است از ك
فرد ي تعادل فيزيولوژيكي يا روانبه آن سبب ارضاي خاطر و ايجاد 

.مي گردد
  يمار وجود در بانگيزه و تمايل به يادگيري ، بايد يادگيري بهتربراي

بيمار  مثال روزهاي  قبل از عمل جراحي، ميزان يادگيري. داشته باشد
در مورد عوارض احتمالي عمل و راههاي پيشگيري از اين عوارض 

.  باال مي رود
 كه فرد را به فعاليت وا مي داردانگيزه مهمترين عامل است  .
 يي هاي تحقق تواناو احترام به خويشتن ، تعلقارضاء نيازهايي مثل

.شود بالقوه، مي تواند باعث برانگيختگي بيمار



 را براي آموزش محيط آرام و خلوت پرستار بايد يك
يت رعا. بايد مناسب باشدنور و گرماي اتاق . انتخاب كند

بيان  آزاديو احترام به شخصيت فرد ، حريم خصوصي بيمار
.از ديگر عوامل موثر در محيط رواني يادگيري است



ه بيمار بايد بكلمات نكات اصلي و كليدي عالوه بر تكرار 
اده كمك كنيد تا اطالعات را خالصه و مستند كند و آم

.يادگيري نكات جديد شود



 گويي قادر به پاسخآموزش در حالتي به نهايت كارايي مي رسد كه
.  باشد سريع به نياز فراگير

بايست  حتي اگر به شدت درگير درمان زخم بستر فشاري هستيد مي
ت زخم چگونه مي توانم از پيشرف"در مواجهه با اين سوال بيمار كه

 چنين. خود را براي آموزش به او آماده كنيد "جلوگيري كنم؟
و مفيد  با ارائه اطالعات مختصر. بيماري كامال آماده يادگيري است

ي كه نياز فوري بيمار خود را برآورده سازيد و با اطالعات بيشتر
.بعدا در اختيار او قرار خواهيد داد، آموزش خود را ادامه دهيد



 شناساييبراي اينكه يادگيري رخ دهد الزم است كه بيمار را در 
.  نيازهاي يادگيري اش مشاركت دهيد

 با انتخاب  سپس. را انتخاب كنداهداف قابل دستيابي به او كمك كنيد تا
مار بيمستلزم مشاركت مستقيم كه راهبردها و موضوعات آموزشي 

. او را بيشتر ترغيب كنيد) مثل روش ايفاي نقش(است
ر صرف نظر از راهبردي كه جهت آموزش انتخاب مي كنيد، در اختيا

يتي خالقو نيز فرصت به بيمار براي بررسي ايده هاي خود قرار دادن 
.شود كه بيمار از خود نشان مي دهد، باعث افزايش سطح يادگيري مي



 مكتوب  مجموعه اي از راهنمايي هايگفتن اينكه بيمار چه كند يا
ايي ضامن اين امر كه او خود اين راهنم را در اختيار او گذاشتن،

.ها را پي خواهد گرفت نخواهد بود
 ،رتر از موثحل مسائل توسط بيمار، تمرين روش ها و لمس وسايل

ام روشي است كه در آن فقط فعاليت به وسيله پرستار انج
.  ميگيرد

به عنوان مثال محلولORS  توسط مادر و با كمك و با نظارت
.پرستار صورت مي گيرد



 يند بيمار باشد فرآادامه اطالعات قبلي زماني كه آموزش شما
.يادگيري تسريع خواهد شد

 ودياليز بيماري كه دياليز صفاقي مي شود و اكنون بايد تحت هم
در  .قرار گيرد، در مورد تعادل مايعات اطالعاتي را از قبل دارد

ته اين حالت، آموزشي كه بتواند فرآيندهاي قديمي و شناخ
، باعث شده را با موضوعات جديد و ناشناخته مقايسه و توام كند

.تسريع در يادگيري مطالب جديد مي شود



وي اگر بيمار اين فرصت را داشته باشد كه در ابتدا ر
اي مطالب ساده تسلط يابد و سپس اين مفاهيم را بر

صورت  يادگيري مطالب پيچيده تر به كار بندد، در اين
.خواهد شد آسانتريادگيري وي 



در آموزش بيماران، در همان شروع برنامه آموزش يا 
فيد هميشه منامه جامع كالس درس، دست يافتن به يك بر

خص مختصر كه توسط آن شارائه چكيده اي همچنين . است
آميزند  چگونه اجزاء تركيب كننده بهم ميبتواند دريابد كه 

.تا كليتي واحد را تشكيل دهند



ورد براي درك شيوه يادگيري بيمار مي بايست او را م   
كه مشاهده قرار داد يا از او سواالتي كرد مبني بر اين

در  .را ياد مي گيردبهترين شكل مطلبي چگونه به 
ا به صورتي كه امكان پذير است مطالب آموزشي خود ر

.آماده سازيدصورت نوشتاري يا تصويري 



 ،لب مرتبط ساختن مطايك راه ديگر براي تسهيل يادگيري
.مي باشدآموزشي با زندگي بيمار



امكان به كارگيري آموخته ها و مهارت هاي جديد     
س و حيادگيري وي را تقويت نموده توسط خود بيمار، 

 اين نوع به. را در وي پديد مي آورداعتماد به نفس 
يري به انتقال يادگكارگيري فوري آموخته ها در حقيقت 

.است دنياي واقعي



 در وقفه هاي دوره اي به خاطر داشته باشيد كه ايجاد
ائه در هنگام ار. يادگيري مسئله طبيعي به شمار مي رود

س مطالب پيچيده يا طوالني امكان دارد بيمار شما احسا
نيد عالئم سعي ك. كند و ديگر گيرايي نداشته باشد خستگي

جازه كنيد و اي ذهني را در بيمار خود شناسايي اين خستگ
د به در اين مدت مي تواني. دهيد بيمارتان استراحت نمايد

را روري تغييرات ضبازنگري برنامه آموزشي خود بپردازيدو 
.  به وجود آوريد



چرا كه ، بيمار را به تالش بيشتر ترغيب مي كندبازخورد مثبت ،
.در اين حالت هدف براي او قابل دستيابي خواهد شد



  زايشاف، شانس تكرار آن را از سوي بيمار تحسين يك رفتار مطلوب 
. پاداش انگيزه اي بسيار موثرتر از مجازات است. مي دهد

 ر امر ، به وي دتشويق و دلگرمي صادقانهدر آموزش بيمار مي توان با
.  يادگيري كمك رسانيد

يش را به عنوان مثال پرستار به بيماري كه قبل از خوردن غذا دستها
در به خيلي خوشحالم وقتي مي بينم شما اينق ":مي شويد مي گويد

".رعايت نكات بهداشتي حين غذا خوردن اهميت مي دهيد



  فرآيند آموزش به بيمار شامل:
)شناسايي نيازهاي يادگيري( بررسي

تشخيص پرستاري 
برنامه ريزي

اجرا 
ارزشيابي 



سخنراني
 بحث  گروهي
گفت و شنود
 بازي نقش
نمايش و تمرين عملي



مطالب نوشته شده
 زيون ، تلوي از طريق راديو،   صوتي تصويري   يا   ارائه فايل هاي صوتي

  ...سي دي، رايانه و    ،  موبايل، تلفن هاي گويا
روزنامه
مجله
پوستر 
فيلم  سينمايي
نمايشگاه
و روش ها   ساير وسايل



 روش ها و فنون آموزشاز عدم آگاهي پرستار
 بيماران در بخشكوتاه بودن مدت بستري
    در بيمارستانمحيط و وسايل آموزشي مناسب عدم وجود
 مطالب آموزشي مورد نيازعدم آگاهي پرستار نسبت به
 به مسئله آموزشبي توجهي بيمار و انگيزه يادگيري عدم وجود
 پرستارنقش آموزشي و اعتقاد به اعتماد به نفس عدم وجود
 در قبال مساله آموزش بيمار حمايت مسئولين و مديران عدم توجه و
 به خاطر تراكم ساير وظايف پرستاريكمبود وقت پرستاران
   يفهبه بيمار در كار روزانه پرستاران به عنوان يك وظعدم برنامه ريزي آموزشي
   به خاطر آموزش دادن به بيمارانعدم كسب امتياز براي پرستار
ي رودعدم اعتقاد پرستار به نقش آموزشي خود مهم ترين عامل بازدارنده به شمار م.





يمارارتقاي باالترين سطح سالمت ب



وسط تكليد ارائه مراقبت به بيماران ارتباط درماني 
.كاركنان كادر بهداشتي است 

اد كه بدون آن ايجمهارتهاي ارتباطي پرستار بايد با 
.غير ممكن خواهد بود، آشنا باشدارتباط 



بوده و تحت     uniqueمنحصر به فرد بدليل انكه مردم   
د، لذا تاثير تجربه زندگي مخصوص به خود قرار مي گيرن

، با اين وجود بهترين راه براي ارتباط وجود ندارد
 را كه سبب افزايشمهارت هايي پرستاران مي توانند 

ث با ديگران شده، و باعقدرت آنان در برقراري ارتباط 
  .رندمي گردد، فرا گيپيشرفت تماس و اعتماد بين افراد 





 است معرفيمرحله
 • بين پرستار و بيمار ايجاد مي شوداعتماد متقابل
 • نمايد كسباطالعات الزم را از پرونده بيمار پرستار بايد
 • از بيمار در اولين فرصت آشناييگرفتن تاريخچه



)working phase( اجرا
 • مارطرح برنامه مراقبتي با مشاركت بيجمع آوري اطالعات و
 • مسئوليتهاي پرستار و بيمارمشخص شدن
 • تاروظايف بيمار و پرسفراوان بر اجراي مسئوليتها و تأييد
 مثال:
من به شما نحوه تنفس عميق را آموزش مي دهم
 بار در روز انجام دهيد ٤انتظار دارم شما اين تمرين را



 •بيماراولويت مشكالت تعيين شده بر اساس  اهداف
 • باشدقابل دستيابي (باشدواقع بينانه(
 • باشداندازه گيري و ارزيابي قابل
 • باشد) توانمندي وي(نقاط مثبت بيمار با توجه به
 •داشته باشد زمانبندي



پرستار
 • ام استبه انجقادر به انجام مراقبتهايي كه تشويق بيمار

خانواده
  ف بيمار  تشويق براي اجراي وظايبازنگري پيشرفت روزانه و

جهت رسيدن به اهدافطريق حمايت بيمار از 



 مي شود مرخصبيمار
 • ال ازانتق(مي شودمنتقل بيمار از بخشي به بخش ديگر

)بخش ويژه به بخش داخلي         
 • مي كندترك پرستار براي ساير فعاليتها بخش را
 • مار را مراقبت از بي مسئوليتبه هر دليلي ديگر پرستار

ندارد



 هو اهدافي كدست يافته اهدافي كه بيمار به آن ياد آوري
آن تالش نمايدكسب بايد در        
   املاطالعات كو دادن پيگيري ترسها و نگرانيهاي بيمار

به بيمار و خانواده وي      



رشد و نمو
 •احساسات
 •سطح تحصيالت
 •ادراكات
 •فرهنگ
 •نقشها و ارتباطات
 •ارزشها و باورها
 •جنسيت
 •محيط







  فاصله : حريم صميمي :cm ١٥ -٤٥
دن  استمناسب براي تعامل صميمي ؛ نجواي فرد مقابل قابل شني
يم شخصي حر :m  ١/٢٢-cm٤٦
 مهماني ها ، مكانهاي عمومي، همايشها



 3.6-1.2فاصله  : حريم اجتماعيm  
براي -بحث در گروههاي كوچك-در تعامالت اجتماعي   

صحبتهاي غير خصوصي مناسب

 3.7فاصله بيش از : حريم عموميm  :
نفر ١٢تا  ١٠آموزش داخل كالس و در گروههاي بيش از   



زبان -١
جنسيت -٢
طرز برخورد -٣
فرهنگ و مذهب -٤
مكان ارتباط -٥
واضح بودن -٦
مهارتهاي فردي -٧



درماني تكنيكهاي ارتباط
بيان مجدد -١٣ تشويق به مقايسه  -١٤ تقويت مثبت -١٥ سازماندهي -١٦

دادن اطالعات  -١ شناسايي كردن -٢ پذيرش و قبول بيمار -٣ در دسترس بودن بيمار -٤ مشاهده كردن -٥

به زبان آوردن شك و ترديد -١٧ تاكيد حقايق  – ١٨ سكوت -١٩ خالصه كردن -٢٠ استفاده از سواالت باز -٢١ امپاتي -٢٢

راهنمايي و هدايت -٦ بكاربردن كلمات كليدي-٧ )تأكيد مستقيم برنتايج گرفته شده(  تشويق به توصيف ادراكات  -٨ روشن نمودن ابهامات  -٩ كاوش و تعمق – ١٠ انعكاس  -١١ گشايش سخن-١٢



نصيحت كردن  -١
ايجاد اطمينان كاذب -٢
قضاوت كردن -٣
تغيير ناگهاني موضوع -٤
تحقير احساسات  -٥
اظهار نظرهاي مستقيم -٦
مقاومت  -٧
اقرار گرفتن از بيمار -٨
خود افشاگري -٩

اعالم تشخيص -١٠


