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مقدمه

آموزش از موضوعاتی است که همیشه مورد توجه بشر بوده است ،انسان در هر موقعیتی درصددد اسدت تدا بدا فراگیدری
دانش و مهارتهای جدید بتواند در شرایط مختلف نیازهای خود را بدرآورده سدازد ،هدر مدوقعیتی کده تهربده مدیکندد
نیازهای جدیدی را در مقابل خود میبیند و چه بسا یادگیری مهارتهای خاص حیات او را تضمین نماید.
از دست دادن سالمتی و احیاناً بستری شدن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که نیاز بده یدادگیری را دو چنددان
می نماید .به عبارت دیگر بیماری ،فرصتی برای آموزش و یادگیری فراهم مینماید و در همین راستا مفهوم آموزش بده
بیماردر هنگام بیماری و بستری شدن در بیمارستان شکل گرفته است.
آموزش به بیمار یکی از ابعاد مهم مراقبتهای پرستاری و از نقش های کلیدی پرسدتاران در اراهده خددمات بهداشدتی و
درمانی به شمار میرود.
مطالعات نشان داده است که پرستاران نقش ارزنده ای در آموزش به بیماران دارندد .ایدن بخدش جدز مهمدی از و دایف
مستقل آنان محسوب میشود .زیرا پرستاران دسترسی بیشتری به بیمار و خانواده وی دارندد و زمدان بسدیاری را صدرف
مراقبت از بیمار می کنند و در نتیهه فرصت های مکرری برای آموزش فراهم می شود.
پرستار در نقش آموزش دهنده به بیمار و خانواده وی کمک می کند تا توانایی آنان در مراقبت از خود افدزایش یابدد و
در نتیهه سالمتی ارتقاء یافته و از بیماری ها پیشگیری شود.
عوامل متعددی ضرورت آموزش را نمایان می سازد که یکی از مهم ترین آنها اهمیت سالمتی نسبت به درمدان در قدرن
کنونی است ،بنابراین افراد نیازمند کسب دانش و تغییر نگرش در زمینه سالمتی هسدتند .اقامدت کوتداهتر در بیمارسدتان،
خروج زودتر از تخت ،آمادگی برای گذراندن دوره نقاهت در منزل ،افزایش بیماری های مدزمن ،افدزایش ندا تدوانی و
معلولیت ها از عواملی هستند که نقش آموزش را مهم می سازند.
با توجه به محدودیت های مراکز مراقبت های بهداشتی و ضرورت کاهش هزینه ها که کوتاه کردن مدت بستری را می
طلبد و همچنین پیشرفت های تکنولوژی پزشکی که سوال های زیادی را در مقابل بیماران قرار داده است نیاز به اطدال
رسانی و افزایش آگاهی بهداشتی مردم از اولویت و اهمیت خاص برخوردار شده است.
اثرات ارزنده و مفید آموزش به بیمار بارها در تحقیقات مختلف تایید شده است از آنهاهیکه حفظ و ارتقداء سدالمتی از
اولویت های سیستم های بهداشتی در جهان محسوب می شود آموزش به بیمدار و افدزایش تواندایی افدراد در مراقبدت از
خود کلید اصلی رسیدن به این منظور است .آموزش به بیمار باعث افزایش رضدایت مدددجو ،بهبدود کیفیدت زنددگی،
اطمینان از تداوم مراقبتها ،کاهش اضطراب بیمار ،کداهش بدروز عدوارب بیمداری و افدزایش شدرکت در برنامدههدای
مراقبت بهداشتی و افزایش استقالل مددجو در انهام فعالیت های روزانه می شود.
تحقیقات نشان داده اند افدزایش داندش و مهدارت بیمدار موجدب کداهش اسدترس و اضدطراب شدده و کداهش مصدرف
داروهای مخدر پس از عمل را در آنان به همراه داشته اسدت .همچندین آمدوزش قبدل از تدرخیم بیمدار رعایدت رژیدم
دارویی وی را  %05بهبود می بخشد و  %24از پذیرش مهدد بیماران با انهام آمدوزش توسدط پرسدتار کاسدته مدی شدود.
همچنین برنامه های آموزشی که برای گردهمایی مختلف بیماران انهام شده اند نتایج قابل توجهی را از جهدت کداهش
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هزینه ،کاهش پذیرش مهدد بیماران ،کاهش تولد نوزاد نارس نشان دادهاند بده طدوری کده بدرای هدر یدک دیری کده
صرف آموزش به بیمار می گردد  3تا 2دیر صرفه جویی میگردد.
مارکوم ( )4554می گوید :بیماران انتظار دارند که پرستاران به سوایت مراقبتی شان با دانش کامدل پاسدد دهندد .زیدرا
یکی از مهم ترین حقوق بیماران ،دانستن اطالعات کامل از سیر بیماری و درمدان خدود اسدت .انهمدن بیمارسدتان هدای
آمریکا نیز آموزش را حق قانونی مددجویان اعالم نموده است و اجرای آن را جزء مسئولیت های حرفه ای پرستاران در
نظر گرفته است .این انهمن همچنین رضایت بیمار از آموزش را یکی از شاخم های سنهش کیفیت عملکرد پرستاران
معرفی نموده است .گزارش می دهد که  %04از بیمارستان هدا در ایالدت متحدده یدک مرکدز آمدوزش بده بیمدار و % 25
بیمارستان ها یک مرکز اطالعات بهداشتی دارند.
فردی که در زمان بیماری آموزش های مورد نیاز را دریافت میکند به خاطر بر آورده شدن یکی از نیازهای انسدانی در
خود احساس امنیت و آرامش می کند لذا محروم ساختن او از اطالعات مورد نیازش عملی غیر اخالقی است.
آگاه کردن بیمار و سهیم نمودن او در تصمیم گیری و محترم شمردن حقوقشان بهبود آندان را سدرعت بخشدیده و زمدان
اقامت در بیمارستان را کاهش می دهد و از پذیرش مهدد در بیمارستان می کاهد بنابراین از نظدر اقتصدادی و اجتمداعی
اهمیت زیادی دارد .از طرفی عدم اجرای آموزش به بیمار موجب می شود تا بیمداران در مراقبدت از خدود دچدار اشدتباه
شوند و در برخی موارد به خود آسیب رسانند.
در آمریکا حدود  96تا  055میلیون دیر جهت مشکالت درمان ناشی از عدم اراهه آموزش هزینه میشدود .بایدد متدذکر
شد که پرستار در اهداف مراقبتی خود زمانی به نتایج مطلوب دست خواهدد یافدت کده در راسدتای مراقبدت صدحی بدر
اساس تشخیمهای پرستاری ،با مهارت کافی به امر مهم آموزش به بیمار نیز بپردازد و میتوان گفت که دو امر مراقبت
از بیمار و آموزش به بیمار در جهت دست یافتن به اهداف پرستاری ،یزم و ضروری و در واقع متمم یکدیگر هستند.
به همين جهت امروزه در ساختار کلي مراقبت هاي بهداشتي جامع قوانين زیر حاکم است:

 -0برنامه ای جامع جهت رفع نیازهای جسمی ،روانی و معنوی مددجو فراهم گردد.
 -4برنامه ها نیازهای فردی هر مددجو را بطور انفرادی برآورده سازد.
 -3در برخوردهای درمانگرانه کوشش شود رفیت فرد جهت خود بهبودی 0و استقالل و عدم اتکا ارتقاء یابد.
 -2به آموزش و مراقبت از خود 4پیش از درمان و یا متکی شدن تاکید شود.
 -0در هر جایی که مراقبت بهداشتی اراهه میشود این دیدگاه که آنها مکانی جهت آموزش و کار داوطلبانه و فعالیت-
های اجتماعی است مورد توجه قرار گیرد.
انسانها برای مراقبت از خودشان برای خوب ماندن و خوب شدن نیاز به آموزش دارند و آموزش بیمار عملکرد اصدلی
حرفه های بهداشتی است .انسانها میخواهند بدانند چه سبکی از زندگی و چه نو رفتاری میتواند خطرات بیماری را
کاهش دهد و باعث حفظ و بهبود سالمتی و ارتقای خوب بودن گردد .در این راستا کمک به مددجویان برای دسدت-
یابی یا بازیافتن استقالل در امر مراقبت از خود از مهم ترین اهداف پرستاری است.
self healing
self care
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فشارهای اجتماعی به حوزه مراقبت های بهداشتی که حامل گران ی درمان هدای طبدی اسدت لدزوم آمدوزش بده بیمدار را
روزافزون نموده است.
تالش ها جهت تغییر رفتار مدردم و قبدول مسدوولیت حفدظ سدالمتی از طریدق آمدوزش ورزش ،بهبدود تغذیده رجدو بده
دندانپزشک  ،مشاور ه و تنظیم خانواده و فراهم کردن زنددگی خدانوادگی تیبیدت یافتده و انهدام آزمایشدات غربدالگری
صورت می گیرد .وجود مراکز قابل دسترسی جهت کسب اطالعات می تواند نیاز به مراقت های درمانی را کاهش داده
و در هزینه ها نیز صرفه جویی شود.
در جهت اشاعه سیاست مراقبت از خود 0بدون کمک افراد حرفه بهداشتی باید هر کس دانش و تکنیک های مراقبتی را
بیاموزد.
برنامه رویکرد خود مراقبتی اراهه خدمت به مددجو باید مبنی بر محوریت قرار دادن بیمار ،تصمیمگیری مشترک با بیمار
برای تعیین نو خدمات ،اراهه مشاوره و افزایش سط سالمتی و خود کارایی بیماران در برخورد با بیماری خود باشد.
تعریف آموزش به بيمار:

آموزش به بیمار فرآیندی اسدت کده فرصدت هدای یدادگیری را بدرای بیمدار و خدانواده وی در زمینده بیمداری ،درمدان،
مکانیسمهای سازگاری و افزایش مهارت ها فراهم می کند.
از نظر باستابل ( )4553آموزش به بیمار فرایند کمک به افراد است که رفتارهای مربدوط بده سدالمتی را از نظدر داندش،
مهارت ،نگرش و ارزشها بیاموزند به طوری که این رفتارها را در زندگی روزانهشان به کار برند.
فرهنگستان پزشکان خانواده آمریکا ،آموزش به بیمار را فرآیند تاثیر گذاری بدر رفتدار بیمدار و ایهداد تغییدر در داندش،
نگرش و مهارتها که برای حفظ و ارتقاء سالمتی ضروری است ،معرفی می کند.
آموزش به بیمار فرایندی است هدفمند ،سیستماتیک ،منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد و به
دنبال آن در آگاهی ،نگرش و مهارت بیمار تغییر ایهاد می شود و صالحیت و تواندایی او در مراقبدت از خدود افدزایش
یافته و فعالیت هایی را انهام میدهد که به سط سالمت و رفاه وی می افزایند و از بروز در عوارب بدالقوه پیشدگیری
می کند .آموزش به بیمار در برگیرنده تمام فعالیت های آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزشهای درمانی ،بهداشتی
و ارتقای سالمت بالینی است که برای کمک به بیمار به منظور تصمیمگیری آگاهانده در مدورد بیمداری خدود و کسدب
مهارت خود مراقبتی صورت میگیرد.
تاریخچه آموزش به بيمار

نقش پرستار به عنوان آموزگار قدمتی دیرینه دارد .به طوری که از سالهای  0055یعنی زمانی که پرستاری به عنوان یک
حرفه قانونمند شناخته شد .آموزش که یکی از نوآوریهای مهم مراقبتهای بهداشتی بود توسط پرستاران انهام میشد.
مدیران پرستاری از اواخر قرن نوزدهم در انگلیس اهمیت آموزش به خانواده را به منظور رعایت بهداشت و پاکیزگی و
مراقبت از بیمار مورد توجه قرار دادند .پرستاران در آمریکا نیز با همین انگیزه ،مالقات در منزل جهت بیمداران ناشدی از
self care
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جنگ و مهاجرت را آغاز نمودند .در برنامه ریزی آموزش پرستاری از سال  0631نقش پرستار به عنوان آموزگار مورد
تاکید قرار گرفت.
اهداف آموزش به بيمار
 -حفظ و ارتقاء سالمتي و پيشگيري از بيماري

یکی از اهداف آموزش به بیمار تغییر رفتارهای بهداشتی به منظور پیشگیری ،ارتقداء و حفدظ سدالمتی اسدت موسسدات
خدمات بهداشتی برای تامین رشد و تکامل ،تغذیه ،بهداشت ،ایمنی ،کمک های اولیه برای کودکان و .. .جهدت حفدظ
سالمتی و پیشگیری از بیماری به مردم کمک می نمایند.
ارتقاء رفتار بهداشتی از طریق آموزش با دادن امکانات یزم به مددجو جهت پدذیرش مسدئولیت بیشدتر سدالمتی باعدث
افزایش اعتماد به نفس وی میشود .زمانی که مدد جویان نسبت به سالمتی آگاهتر شوند احتمایً بیشتر به دنبال تشدخیم
سریعتر مساهل بهداشتی خواهند بود.
 -بازگشت به سالمتي

مددجویان آسیب دیده و بیمار به اطالعات و مهارت هایی نیاز دارند تا به آنها جهت دستیابی به سطوح مطلوب سالمتی
کمک کنند .مددجویانی که از تنش اولیه بیماری یا صدمه بهبود یافته اند و خود را با تغییرات حاصدله تطبیدق داده اندد،
خواهان کسب اطالعاتی در مورد وضعیت خود هستند
در مرحله تشخیم و درمان بیمار و خانواده وی در مورد بیماری ،مراقبت و درمان مورد نیاز بایدد آمدوزش ببینندد .طدی
مرحله پی گیری نیز آنها نیازمند شناخت مراقبت ها در منزل مانند استفاده از دارو ،رژیم غذایی فعالیت ،تداوم نوتوانی و
پیشگیری از عود و عوارب بیماری می باشند.
خانواده جزء حیاتی جهت بازگشت مددجو به سالمتی است و ممکن است نیاز باشد به اندازه مددجو اطالعات یزم را
کسب کند.
 -سازگاري با اختالل در عملكرد

تمام مدد جویان به طور کامل از آسیب یا بیماری بهبود پیدا نمیکنند .بسیاری از آنهدا بایدد یداد بگیرندد کده چگونده بدا
تغییرات واقعی سالمتی مقابله کنند .برای اینکه مددجویان بتوانند فعالیت های عادی روزانه زندگی را ادامه دهند ،غالباً
به اطالعات و مهارت های جدید نیاز دارند.
در صورت ناتوانی شدید ،نقش خانواده مددجو نیز ممکن است تغییر کند .بدین ترتیب اعضاء خانواده احتیاج دارند که
مسئله را درک و قبول کنند .توانایی خانواده در حمایت از مددجو ناشی از آموزش است که به محض شناخت نیازهای
مددجو و عالقه خانواده به کمک شرو می شود .پرستار به اعضاء خانواده می آموزد تدا بده مدددجو در انهدام مراقبدت
بهداشتی کمک کنند.
آموزش به بیمار و خانواده وی موجب بهبود کیفیت زندگی بیمار ،سازگاری با ناتوانی هدا و عدوارب بیمداری تواندایی
انهام و ایف اولیه و حمایت از بیمار می شود.
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مزایاي آموزش به بيمار

 افزایش رضایتمندی بیماران کاهش اضطراب بیمار کاهش دوره بستری افزایش نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی اطمینان از تداوم مراقبت ها بهبود کیفیت زندگی بیمار کاهش بروز عوارب بیماری افزایش توانمندی و مشارکت در برنامه های درمانی و مراقبتی افزایش استقالل بیمار در فعالیت های روزمره تکمیل برنامه های درمانی کاهش پذیرش مهدد بیماران در نهایت توانمندسازی جامعه.لزوم آموزش به بيمار

 پیشرفت های پزشکی و افزایش تکنولوژی موجب شده تا اکیر افرادی که در سنین پایین دچار معلومیت و یا بیماریهای مزمن می شوند ،زنده بمانند .بنابراین آنان برای فایق آمدن بر مشکالت و سازش با شرایط ایهاد شدده و پیشدگیری
از بروز مشکالت جدید نیازمند کمک و آموزش هستند.
 با توجه به روند صعودی جمعیت افراد پیر و بروز بیشتر بیماری های مزمن در این سدنین و رخدداد چنددین مشدکل دریک زمان به همراه تغییرات طبیعی حاصل از پیری به شدت مشکالت می افزاید بنابراین از طریق اراهه آموزش میتوان به
افراد پیر و خانواده وی کمک کرد تا مشکالت را درک و تدابیر یزم را به کار ببرند و بده حدداکث سدط سدالمت و
استقالل دست یافته و رفاه و سالمتی شان تامین شود.
 با شناخت هر چه بیشتر نقش پیشگیری در کاهش بیماری های مزمن و ناتوانی ها ،تدالش هدای آمدوزش بده بیمدار درجهت کمک به بیماران برای کاهش بروز بیماری و عوارب آن و کاهش صدمات ناتوان کننده باید افزایش یابد.
 برنامه ریزی جهت ترخیم زودتر بیماران از بیمارستان ،مسئولیت آنها را در مراقبت از خود در منزل افزایش می دهد.بنابراین جهت دستیابی بیمار و خانواده به دانش و مهارت یزم برای این سط از مراقبدت ،آمدوزش بده بیمدار ضدروری
است.
 آگاهی بیماران در مورد وضعیت ،نحوه مراقبت و درمان ،دیگر شکل زینتی ندارد بلکه امری عدادی اسدت و بده ایدنعلت بیماران حق دارند که آگاهی داشته باشند و در تصمیم گیری مربوط به سدالمتی خدود مشدارکت نمایندد .بندابراین
آموزش به بیمار در خدمات بستری وسرپایی ضرورت دارد.
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آموزش به عنوان ارتباط

ارتباط عبارتست از :فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده ،مشروط بر آنکه محتوای مورد انتقال از فرستند بده گیرندده
منتقل شود و یا بالعکس.
برای برقراری ساده ترین نو ارتباط ،حضور سه عنصر فرستنده ،پیام و گیرنده ضروری است .اما همیشه نمی توان انتظار
داشت که محتوای پیام ،به راحتی و به طور کامل از فرستنده بده گیرندده منتقدل شدود .بندابراین بده خصدوص در چندین
مواقعی حضور عنصر چهارمی به عنوان کانال یا وسیله ارتباطی یزم به نظر می رسد و چون معموی تنها فرستنده پیدام از
وسیله استفاده می کند بنابراین بازخورد به شکل مستقلی عنصر پنهم ارتباط را تشکیل می دهد.
فرآیند آموزش با فرایند ارتباط برابری می کند .آموزش موثر تا حدی به چگونگی ارتباط بین فردی موثر بستگی دارد.
در آموزش ،مدد جو ممکن است اطالعات بخواهد یا پرستار ممکن است نیاز به اطالعات را در بیمار درک کند .پدس
اهداف آموزشی خاص را طراحی می کند  .یک هدف آموزشی آنچه را شرح می دهد که فراگیر قادر خواهد بود ،بعد
از یک آموزش موفقیت آمیز انهام دهد.
پرستار فرستنده ای است که می خواهد پیامی را به مددجو برساند .پرستار از طریق ارتبداط بدا زبدانی کده بدرای فراگیدر
آشناست ،امر آموزش را انهام می دهد .بسیاری از متغیرهای بین فردی در سدبک و رویکدرد پرسدتار اثدر مدی گذارندد.
نگرش ها ،ارزش ها ،عواطف و معلومات بر شیوه ارسال پیام توسط پرستار تاثیر دارند.
پیام یا محتوای آموزش روشن و دقیق اراهه می شود.
پرستار طوری اطالعات را در یک روند منطقی سازمان می دهد که مدد جو راحت تر مهارت ها یا عقاید را درک کند.
هر درس یا مطلب از مهارت های ساده به مهارت های پیچیده تر پیش میرود.
ممکن است پرستار جهت اراهه محتوای آموزش خود از شیوه های گوناگون استفاده کند .تمدام حدواس کاندال هدای
دریافت اطالعات هستند .کانال شنوایی در روش سخنرانی یا بحث ساده ترین می باشد.
هنگامی که کانال های مختلف حسی با یکدیگر استفاده شوند فرایند یادگیری مناسبتر و محرک تر می شود .گیرنده در
فرایند آموزش – یادگیری فراگیر است .متغیرهای فردی ممکن است برانگیزه و توانایی یادگیری مددجو اثدر بگذارندد.
مدد جویان زمانی آماده یادگیری هستند که جهت یادگیری ا هار عالقه کنند و زمانی آمادگی یزم برای دریافت پیدام
دارند که محتوا را درک کنند.
زبان ،نگرش ها ،اضطراب و ارزش ها بر قدرت درک پیام تاثیر دارند.
توانایی یادگیری به سالمت حسی و عاطفی ،کیفیت آموزش ،مرحله رشد و تکامل و معلومات قبلی بستگی دارد.
یک کارآمد ،روش را برای ارزشیابی موفقیت یک برنامه آموزشی تهیه می کند.
فراگیر اطالعات دریافتی را بازگو کرده یا مهارت های یادگرفته شده را اجرا می کند ،به طوریکه پرستار بتواند موفقیت
آموزشی را ارزشیابی نماید.
تعیین اینکه آیا اهداف یادگیری تحقق یافته اند یا نه همان عنصر بازخورد در فرایند ارتباط می باشد.
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آموزش و یادگيري

آموزش فرآیند متقابلی است که موجب ارتقاء یادگیری می شود و شامل گروهی از فعالیت های آگاهانه و سنهیده ای
است که به افراد جهت کسب دانش یا مهارت های جدید کمک می کند .یاد گیری را نیز ایهاد تغییرات کدم و بدیش
داهمی در رفتار بالقوه فراگیر که در اثر تهربه و بینش حاصل می شود و ناشی از رشد و تغییدرات فیزیولوژیدک نیسدت
تعریف نموده اند.
تفکیک آموزش از یادگیری غیر ممکن است .آموزش یک فرایند ارتباطی است که موجب ارتقاء یادگیری می شود و
شامل مهموعه ای مختصر و دقیق از اعمالی است که به فرد کمک می کند تا معلومات جدیدی را کسب کند.
یادگیری کسب دانش یا مهارتی جدید است که از طریق تقویت عمل و تهربه حاصل می شود.
به طور کلی آموزش و یادگیری زمانی شرو می شود که شخم نیاز به دانش یا کسب تواندایی بدرای انهدام کداری را
احساس کند .آموزش زمانی بیشترین تاثیر را دارد که در پاسد به نیازهای فراگیر باشد .ارتباط بین فردی برای آمدوزش
موفق امری اساسی است.
نقش پرستار در آموزش و یادگيري

مددجویان و خانواده ها غالباً از پرستاران اطالعات بهداشتی را طلب می کنند .اگر این اطالعات در اختیارشان گدذارده
نشود ،ممکن است نیاز به آموزش روشن نگردد .پرستار باید تدالش کندد نیازهدای آموزشدی مدددجو در مدورد شدرایط
جسمی و برنامه های درمانی خود را پیش بینی نماید .پرستار باید اطالعاتی را اراهه دهد که مددجو و خانواده نیاز دارند
و احتمایً مورد استفاده قرار خواهند داد .برای این که پرستار آموزش دهنده موثری باشد باید مددجو را تحت آمدوزش
قرار دهد نه اینکه فقط حقایق را بگوید و بگذرد .پرستار باید با دقت آنچه را که مددجو نیاز دارد بشناسد و زمانی را که
برای آموزش این امر مناسب است تعیین نماید.
هایسلیپ ( HaysLip )0660نتایج آموزش موثر به مدد جو را در سه مورد مشخم نموده است:
 -0کسب نتایج مطلوب و واقع گرایانه
 -4دادن توانایی به مدد جو برای شرکت موثر در برنامه مراقبتی
 -3دستیابی به سطوح توانبخشی مطلوب
زمانی که پرستاران به آموزش مددجو ارزش می گذارند و قادر به اجرای آن هستند ،مددجویانی آمادگی بیشتری برای
پذیرش مسئولیت های بهداشتی کسب میکنند.

9

حیطه های یادگیری
 -1حیطه شناختی
 - 2حیطه عاطفی
 -3حیطه روانی حرکتی
حيطه هاي یادگيري

یادگیری در سه حیطه انهام می گیرد:
 -0حیطه شناختی ( دانش )
 -4حیطه عاطفی (انگیزشی )
 -3حیطه روانی – حرکتی ( مهارت های عملی )
هر موضوعی که باید آموخته شود ممکن است شامل تمام حیطه ها یا فقط مربوط به یک حیطه باشد.
قبل از پرداختن به جزهیات مربوط به این طبقه بندی ذکر این نکته ضروری است که سه حیطه مستقل از یکدیگر نبدوده
و با یکدیگر مرزهای مشترک دارند.
 -حيطه شناختي:

یادگیری در این حیطه مربوط به مواردی میشود که محتوای مربوط به آنها کالً جنبده تئدوری داشدته و دسدتیابی بده آنهدا
فعالیت های ذهنی و عقالنی قابل توجهی را ایهاب می کند .در این حیطه سط مختلفدی از یدادگیری قدرار دارد کده از
ساده به پیچیده سازمان یافته اند .این سطوح به ترتیب عبارتند از:
 -1آگاهي ( دانش )

1

یادگیری در حد آگاهی مستلزم توانایی به خاطر سپردن مطالب و به یاد آوردن آنها است بدون هرگونه تغییر مددرس و
یادگیرنده به جنبه های دیگر چون کاربرد اطالعات در موقعیت های جدید توجه ندارند
و تنها انتظار می رود یادگیرنده قادر به پاسد ساده ای از مطالب کسب شده قبلی باشد.
 -2ادراک ( فهميدن )

2

یادگیری در حد ادراک مستلزم به خاطر سپردن و درک مطالب و اراهه آنها با عبارت و جمالتی می شدود کده شدخم
خودش بسازد .توانایی ذهنی یاد گیرنده آنست که بتواند به سوایت توسط تفسدیر تعبیدر ،خالصده کدردن پاسدد دهدد و
نشانه آنست که مطالب را یادگیرنده تنها حفظ ننموده بلکه آنرا درک کرده است.
1-

Know Ledge
2-Comprehension
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 -3کاربرد (بكار بستن ) :1

یادگیری در حد کاربردی مستلزم توانایی به کار بستن مفاهیم کلی ،اصول ،قوانین و روش ها در موقعیدت هدای جدیدد
می باشد .فعالیت ذهنی مورد نیاز در این سط توانایی حل مسئله در موقعیت جدید یا حداقل شناخت می باشد.
 -4تجزیه و تحليل

2

در این سط یادگیرنده به اجزای تشکیل دهنده آموخته ها پی می بدرد و بده دنبدال چراهدا و دییدل آنسدت و ارتبداط و
ساخت و سازمان کلی مطالب را درک می نماید .فعالیت شناختی در این سط مستلزم کشف دییل پدیده هاست.
 -5ترکيب

3

یاد گیرنده در این سط دانستنی هایش را به یکدیگر ارتباط داده و یک مفهوم و طرح جدید و یا فرضیه ابدا می کند.
عملکرد شناختی مورد نیاز در این سط توانایی آفرینندگی و خالقیت است.
 -6ارزشيابي 4این سط یایترین سط حیطه شناختی است .یادگیرنده با کمدک اطالعدات کسدب شدده بده قضداوت و
داوری درمورد روش ،بیانات ،نوشته و گزاین و .. .می پردازد .قضاوت کردن فعالیت شناختی این سط است.
-حيطه عاطفي

یادگیری در حیطه عاطفی در ارتباط با ایهاد و یا تغییر نگرش ،طرز فکر ،طرز تلقی و یا ارزش ها به کار برده می شوند.
سطوح حیطه عاطفی عبارتند از:
 -1توجه و دریافت

5

در این سط یادگیرنده از وجود یک پدیده یا موضو خاص آگاه شده و به آن توجه نشان می دهد.
-2پاسخ دادن
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در این سط یاد گیرنده عالوه بر آگاهی از وجود یک پدیده و توجه به آن با طرز رفتار خود عمالً و به طدور واضد و
فعاینه عکس العمل نشان میدهد.
 -3ارزش گذاري

در این سط رفتار یادگیرنده بر اساس ارزش پذیرفته شده شکل میگیرد و تیبیت مییابد و بر اساس آن عمل مینماید.

0- Application
2-Analysis
3- Synthesis
4Evaluation
5- Receiving
6- Responding
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-4سازماندهي ارزشها

یاد گیرنده پس از پذیرش درونی ارزش آنرا با ارزش های پیشین تطبیق داده یا سازمان میدهد و جهت ارزشی که بیشتر
مورد قبول وی است اولویت بندی میکند و این پدیده در نظام ارزشی وی شکل میگیرد.
-5تبلور شخصيت

در این سط ارزش یا مهموعه سدازمان یافتده ارزش هدا در اختیدار یادگیرندده انعکداس داهدم مدی یابدد و در شخصدیت
یادگیرنده تبلور می یابد و تمام جهات رفتار وی را کنترل می نماید.
 -حيطه رواني – حرکتي

آموزش مهارت ها در این حیطه قرار می گیرد که سطوح آن عبارتند از:
 -1آمادگي و تقليد

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

یاد گیرنده بر اساس دستورالعمل آموخته بدون کمک یا راهنمایی به اجرای مهارتی می پردازد.
 -3سرعت و دقت

در این سط یادگیرنده با سرعت و دقت توانایی اجرای مهارت را دارد و بدون خطا مهارت را انهام میدهد.
-4هماهنگي حرکات

در این سط با هماهنگی یک رشته اعمالی را با رعایت ترتیب آن با مهارت و استادانه به طور همزمان و یا متوالی اجدرا
می نماید.
-5عادي شدن

بای ترین سط این حیطه است و یادگیرنده اعمال را به طور اتوماتیک و خود به خود و با هماهنگی و تسلط کافی اجدرا
می کند.
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حيطه شناختي:

ارزش

تجزیه
ادراک

ترکیب

و

کاربرد

تحلیل

دانش

حيطه عاطفي:

توجه و
دریافت

پاسخ
دهی

ارزش
گذاری

سازماندهی
ارزشها

حيطه رواني حرکتي:

آمادگی و
تقلید

اجرای
مستقل
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یابی

دقت در
اجرا

هماهنگی
اجرا

تبلور
ارزشها
در
شخصیت

عادی
شدن

اصول پایه یادگيري

پرستار برای اینکه بتواند به طور موثر و کار آمد آموزش دهد باید شیوهای یادگیری افراد را درک کند.
یادگيري به سه عامل بستگي دارد :انگيزه – توانایي یادگيري – محيط آموزشي.
انگيزه

آنگیزه تمایل شخم برای یادگیری است انگیزه یک احساس درونی است کده شدخم را مهبدور بده عمدل مدی کندد.
چنانچه شخم نخواهد یاد بگیرد ،احتمایً یادگیری صورت نخواهد گرفت.
انگیزه های فیزیکی و مهارت در انهام و ایف اجتماعی محرک شخم برای یادگیری هستند.
غالباً انگیزه های بیمار جسمی هستند .مددجوی مبتال به تغییر در عملکرد جسمی ممکن است در یدادگیری روش هدایی
جهت کمک به سازگاری با تغییرات عملکردی تحریک شود.
برداشت مددجو از سالمتی ممکن است با برداشت پرستار یکی نباشد .معلومات قبلدی نگدرش هدا و عوامدل فرهنگدی –
اجتماعی برانگیزه تاثیر دارند.
تنها با طرح نیازهای یادگیری و طرح اهدافی واقع گرایانه نمی توان بدون توجده بده انگیدزه و جلدب عالقده مدددجو در
آموزش موفق بود .اگر مددجو معتقد به اهمیت سالمتی نباشد هیچ درمانی مفید نخواهد بود .پرستار باید نظر مدددجو را
نسبت به سالمتی ،انگیزه یادگیری و نیازهای آموزشی جهت پیروی از برنامه درمان ارزیابی کند.
اعتقادات بهداشتی مددجو می توانند انگیزه ای قوی باشند و تحت تاثیر چند متغیر قرار گیرند.
آگاهی از اعتقادات بهداشتی مددجو در تعیین عواملی که محرک یادگیری هستند کمک خواهدد کدرد .بددین ترتیدب
پرستار باید در تنظیم برنامه آموزش به عقاید و اعتقادات توجه کند که محرک فدرد در یدادگیری بدوده و عامدل ایهداد
انگیزه می باشند .برای تسهیل آموزش ،عامل انگیزه باید برای ماه ها بعد از شرو برنامه آموزشی تاکید و تشویق شود.
عوامل مختلفی مانند وضعیت روحی ،مرحله سازش با بیماری ،بلوغ روحی ،تهارب زندگی ،اهداف مورد نظدر بیمدار و
خانواده ،عقاید بهداشتی ،عقاید دینی ،پیشینه اجتماعی – فرهنگی ،عزت نفس ،وضعیت اقتصادی – اجتماعی و سیسدتم
های حمایتی بر آمادگی بیمار برای یادگیری موثرند.
وضعیت روحی بیمار در فرایند یادگیری تاثیر می گذارد ،به طوری کده واکدنش هدای روحدی خفیدف مانندد اضدطراب
خفیف با افزایش توجه بیمار ،آمادگی وی را برای یادگیری و درک افزایش میدهد و می تواند یادگیری را تسریع کند.
اضطراب بیش از حد ،عصبانیت و ترس و عدم اعتماد مواردی هستند که مدی تواندد در یدادگیری اخدتالل ایهداد کنندد.
تمایل برای یادگیری زمانی شرو میشود که بیمار بین دانسته ها و آنچه که باید بداند فاصله ای را احساس کند.
گاهی فقدان انگیزش به علت اشکال در سازگاری با بیماری است .برای مددجویان قبول از دست دادن سالمتی به طدور
موقت یا داهمی دشوار است .فرایند غم و اندوه به مددجو فرصت میدهد که از نظر روانی خود را با مشکالت جسدمی و
عاطفی بیماری تطبیق دهد.
آمادگی برای یادگیری به طور قابل توجهی به مرحله غم و اندوه مربوط است .وقتی مددجو از قبول بیماری ناتوان است
یا تمایل ندارد آنرا بپذیرد ،نمی تواند مطلبی را بیاموزد .البته آموزش زمانبندی شدده مدی تواندد موجدب تسدهیل در امدر
تطبیق با بیماری یا نا توانی شود.
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زمانی که بیمار وارد مرحله پذیرش میشود ،پرستار باید برنامه آموزشی را شرو کند ،زمانی که مددجو در مرحله خوبی
از یادگیری قرار دارد ،آموزش ادامه خواهد یافت.
شرکت مددجو در فرایند یادگیری دال بر تمایل وی به کسب معلومات یا مهارتها است .
توانایي یادگيري

 توانایی رشد و تکاملرشد شناختی بر قدرت یادگیری تاثیر دارد .پرستار می تواند یک آموزگار با صالحیت باشد ،اما اگر تواناییهدای ذهندی
مددجو در نظر گرفته نشود ،آموزش موفق نخواهد بود .برای میال گداهی اوقدات در آمدوزش ،پرسدتار از کتابچده هدا و
بروشور هایی استفاده می کند که بعداً مشخم می شود مددجو نمی تواند آنها را بخواند.
پرستار باید سط دانش و مهارت هدای مدددجو را بدیش از شدرو برنامده آموزشدی بداندد .قبدل از اینکده فدردی بتواندد
اطالعات جدیدی را فرا بگیرد ،سط معینی از رشد و تکامل شناختی ضرورت دارد .زمانی که اطالعات جدید داندش
فعلی را تکمیل می کند ،یادگیری سریع تر صورت می گیرد.
-گروه سني

سن بازتاب توانایی یادگیری و رفتارهای یادگیری است که می توان آن را کسب نمود .بدون رشد صحی اجتمداعی –
شخصی ،زبانی ،حرکتی و زیست شناسی بسیاری از انوا یادگیری صورت نمی گیرد.
 -توانایي جسمي

توانایی یادگیری غالباً به سط رشد جسمی و سالمت جسمی فرد بستگی دارد .بدرای یدادگیری مهدارت هدای رواندی –
حرکتی مددجو باید دارای سط یزمی از نیرو ،هماهنگی و قدرت جسمی باشدد .بدرای میدال ،آمدوزش مدددجو بدرای
انتقال از بستر به صندلی چرخدار چنانچه قسمت فوقانی بدن مددجو نیروی کاری نداشته باشد ،کار بیهوده ای است.
هر شرایطی که انرژی شخم را کم کند بر توانایی یادگیری صدمه می زند ،مددجویی که صب تحت معاینات جددی
تشخیم قرار می گیرد ،احتمایً قدادر به شرکت در یادگیری و بحث های مربوطه نخواهد بود
زمانی که یک بیماری با هور عوارضی میل تب بای یا مشکالت تنفس بدتر شود ،آموزش باید به تعویق افتدد و زمدانی
که مددجو فعاینه در یادگیری شرکت می کند ،پرستار احساس موفقیت بیشتری در آموزش دارد.
محيط یادگيري

عوامل محیطی که آموزش در آنها صورت می گیرد آن را به صورت تهربه ای مطلوب یا مشکل در می آورند .پرستار
باید محیطی را انتخاب کند که به مددجو کمک نماید تا بتواند بر یادگیری تمرکز داشدته باشدد .محدیط مناسدب بدرای
آموزش ،محیطی است که دارای تهویه مطبو  ،نور ،درجه حرارت و مبلمان مناسب باشد ،یک اتاق تاریک در توانایی
مددجو جهت مشاهده اعمال پرستار اختالل ایهاد می کند .خصوصاً وقتی که پرستار مشغول انهام یک مهارت است یا
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از رسانه های دیداری مانند پوستر یا جزوات استفاده می کند .انتخاب محیطی آرام جهت حفظ خلوت مدددجو و عددم
قطع صحبت وی حاهز اهمیت است ،چنانچه مددجو مایل باشد ،اعضاء خانواده می توانند در بحث شرکت کنند.
فرآیند آموزش به بيمار

فرایند آموزش به بیمار یک سری عملیات طراحی شده ،سیستماتیک و تفکیک شده است که دو عمل مستقل آمدوزش
و یادگیری را در بر میگیرد .این فرایند به شکل چرخهای است که دو گروه آموزش دهنده و فراگیر مشدترکاً فعالیدت-
های آموزش و یادگیری را انهام می دهند و نتیهه آن تغییرات مدورد نظدر در رفتدار فراگیدر اسدت .فرایندد پرسدتاری و
آموزش یکی نیستند .فرایند پرستاری نیازمند ارزیابی تمام منابع اطالعات جهت تعیین نیازهدای مراقبتدی مدددجو اسدت.
فرایند آموزش بر نیازهای یادگیری ،اشتیاق و توانایی یادگیری مددجو تمرکز دارد.
فرایند آموزش به بیمار شامل مراحل بررسی ،برنامه ریزی ،اجرا و ارزشیابی است کده در آن اطالعدات در مدورد بیمدار
جمعآوری و بررسی شده .سپس طرحی برای آموزش تدوین و برنامه ریزی مدیگدردد و پدس از اجدرا تداثیر آن مدورد
ارزشیابی قرار میگیرد.
بررسي

موفقیت در آموزش مددجو نیاز دارد که پرستار تمام عوامل مدوثر و مدرتبط بدا محتدوا ،تواندایی و تمایدل مدددجو بدرای
یادگیری و منابع آموزش را ارزیابی کند .فرایند آموزش اغلب از تعیین نیاز بده آنچده فدرد بایدد بداندد آغداز مدی شدود.
نیازهای یادگیری مددجو محتوای آموزش را تعیین می کند.
شناسایي نيازهاي یادگيري

پرستار و مددجو اطالعات یزم برای یادگیری مددجو ( محتوای آموزش) را مشخم می کنند .سدوایتی مانندد « فکدر
می کنید دانستن چه مطلبی برای شما حاهز اهمیت است تا بتوانید به طور کافی از خودتان مراقبت نماهید ؟ » بده مدددجو
امکان شرکت فعال در برنامه ریزی طرح مراقبت از خود را می دهد .نیازهای یادگیری بر اساس اینکه مددجو در فرایند
بهبودی کهاست ،تغییر می کند .بدین ترتیب ارزیابی یدک فعالیدت مدداوم اسدت .بررسدی نیازهدای یدادگیری ازطریدق
مشاهده مستقیم وضعیت جسمی ،رفتاری و یا پیش بینی نیداز هدا طدی طدرح درمدان نیدز میسدر اسدت .در انتهدای بررسدی
پرستاری و طی ارتباط متقابل با بیمار مراقبت دهنده می تواند نیازهای آموزشی بیمار را بررسی نماید.
بررسي انگيزه جهت یادگيري

پرستار میتواند با طرح سوایتی انگیزه مددجو را تعیدین نمایدد .ایدن سدوایت بده تعیدین آمدادگی و تمایدل مدددجو بده
یادگیری کمک میکند .آنها شامل سوایتی از مددجو در مدورد رفتارهدای یدادگیری ،اعتقدادات مربدوط بده سدالمتی،
نگرش در مورد اراهه دهندگان مراقبت های بهداشتی و اطالعاتی کده بایدد آموخدت ،عالیدم جسدمی کده در یدادگیری
دخالت می کنند (خستگی ،درد) ،زمینه فرهنگی -اجتماعی و سبک یادگیری ارج میباشند.
اگر زمان آموزش و آمادگی بیمار هماهنگ باشند یادگیری موثر تر خواهد بود.
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در این مرحله باید نگرش بیمار نسبت به موضو مورد آموزش تعیین شود .آیا از نظر بیمار این اطالعات مفید است و یا
موجب اتالف وقت است ؟
توانایي یادگيري

پرستار سطوح شناختی و جسمی مددجو را تعیین می کند .بسیاری از عوامل می توانند توانایی یادگیری را مختل کنندد.
پرستار نیاز دارد که توانایی جسمی ،هماهنگی و هر نو نقم حسی و سط رشد و تکامدل و سدط عملکدرد شدناختی
مددجو را ارزیابی کند .برای میال ؛ آیا مددجو می تواند برای مصرف دارویی چون انسولین محاسدبات یزم را انهدام
دهد ؟ برای بررسی توانایی یادگیری بیمار باید به وضعیت فعلی و مشکالت او توجه گردد.
محيط آموزشي

محیط برای جلسه آموزش باید محرک یادگیری باشد ،پرستار بایدد عوامدل انحدراف فکدر ،سدر و صددا سدط راحتدی
مددجو ،در دسترس بودن اتاق و تههیزات را ارزیابی نماید ،محیط بر میزان و نحوه اراهده اطالعدات تداثیر میگدذارد .بده
نحوی که فقدان خلوت بیمار ،محیط خیلی سرد یا خیلی گرم به واسطه ایهاد ناراحتی می تواند در بررسی تاثیر گذارد.
منابع یادگيري

مددجو ممکن است نیازمند حمایت اعضاء خانواده و خویشاوندان باشد .آیا اعضاء خانواده در جلسات آموزش حضور
دارند ؟ آیا آنها عالقمند به نظر میرسند و سوایت ضروری را می پرسند ؟ درک نا مناسدب خدانواده از بیمداری و پدیش
آگهی آن با آموزش بیمار تداخل می نماید.
پرستار باید هر نو اطالعات ضروری برای کمک در اراهه مراقبت های یزم ،مندابع موجدود در مندزل و ابدزار آمدوزش
مورد نیاز را ارزیابی کند.
تشخيص هاي پرستاري

بعد از ارزیابی پرستار باید برای تشخیمهای پرستاری که بازتاب نیازهدای خداص آمدوزش مدددجو هسدتند ،دادههدا را
تحلیل کند .چنانچه مددجو دارای چند نیاز آموزشی است ،تشخیمهای پرستاری امکان اولویتبندی را فراهم میکند.
هر بیان تشخیصی نو خاصی از نیاز آموزشی و دلیل آن را بیان می کند.
طبقهبندی تشخیمها بر اساس سه حیطه یادگیری به پرستار کمک میکند تا توجه خاص به موضدو مربوطده و شدیوه-
های آموزشی داشته باشد.
برخی از تشخیمهای پرستاری نشان دهنده آموزش نا مناسب میباشند .پرستار ممکن است شرایطی را تشدخیم دهدد
که مانع آموزش موثر شوند (میل درد و عدم تحمل فعالیت) در این موارد پرستار باید انقدر آموزش را به تاخیر بیاندازد
که تشخیم پرستاری از درجه اعتبار ساقط شود یا مشکل بهداشتی کنترل گردد.
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برنامه ریزي

بعد از تعیین تشخیم های پرستاری که نیازهای آموزش مددجو را مشخم می کند ،پرستار برنامه آموزشی تدوین می
کند که حاوی اهداف و نتایج مورد انتظار است و مدددجو نیدز در انتخداب تهربده هدای آموزشدی شدرکت دارد .طدرح
آموزش بر اساس نیازهای یادگیری شناسایی شده ،تدوین می گردد
یک طرح آموزشی شامل نتایج یا اهداف یادگیری ،سرفصل های محتوی آموزشی ،روش و ابزارهای آموزشی و پیش
بینی ارزشیابی موثر آموزش می باشد.
طرح باید به گونه ای باشد که هر یک از افراد تیم بدانند چه چیزی آموختده خواهدد شدد؟ دلیدل آمدوزش آن چیسدت؟
چگونه ارزشیابی خواهد شد؟
آموزش در صورتی موثر خواهد بود که طرح به خوبی آماده شود و در آن اهداف به طور واض درج گدردد .اهدداف
باید اختصاصی ،قابل دستیابی ،قابل اندازه گیری باشند و به شکل فعل رفتاری بیان شوند .مانند راه رفدتن بدا چدوب زیدر
بغل ،تزریق یا تعیین مقدار دارو.
اگر محتوا کافی نباشد هدف نمی تواند راهنمای آموزش و یادگیری باشد .اهداف و محتدوای صدحی  ،اسدتانداردهایی
برای بازخورد یادگیری فراهم نموده و پایه ای برای ارزشیابی برنامه آموزشی می باشند .اهداف یادگیری در سه حدوزه
شناختی ،عاطفی ،روانی حرکتی دسته بندی می شوند.
به عنوان میال بیماران جهت فهمیدن (حیطه شناختی ) چگونگی تاثیر دیابت بر بدن و تاثیر انسولین بدر کنتدرل دیابدت و
سایر مفاهیم ذهنی جهت زندگی سالم با دیابت نیاز به اطالعات دارند .عالوه بر ایدن قبدول بیمداری و مسدئولیت پدذیری
جهت مراقبت از خود (حیطه عاطفی) نیز مهم است و این بیمار باید مهارت هدای عملدی چدون تزریدق انسدولین (حیطده
روانی حرکتی) را نیز بیاموزد.
روش هاي آموزشي

روش های آموزشی ،شیوه یا راه هایی هستند که آموزش دهنده برای اراهه محتوای آموزشی از آنها استفاده می نمایدد.
باید در هر حیطه بهترین روش آموزش تعیین گردد .آموزش به طروق مختلفی اراهه می شود و شیوه مناسدب بدر اسداس
محتوای مطلب و الگوی یادگیری بیمار انتخاب میشود.
برای پرستاران انتخاب موثرترین راهکار آموزش مهم است ،سادگی و قابل فهم بودن مطالب کلید رسدیدن بده موفقیدت
است.
جلسات بحث ،پرسش و پاسد و سخنرانی های رسمی شیوه های موثر برای ارتقاء یادگیری در حیطده شدناختی هسدتند.
نگرش در مورد بیماری با تهسم تصویری و همدلی ،اراهه میال و مشاهده و مشدارکت در اعمدال مراقبتدی آموختده مدی
شود .آموزش مهارت های حرکتی بهتر است با تمرین و کار عملی و نمایش روش انهام کار صورت گیرد.
یک روش موثر برای یادگیری موثر و محرک ،بحث گروهی است و فرصتی فدراهم مدی نمایدد تدا بیمداران از تهدارب
یادگیری یکدیگر استفاده نمایند .روش باید مکمدل نیازهدای مدددجو بدوده و بیشدتر از یدک روش ممکدن اسدت بدرای
آموزش به کار روند.
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اجرا

در این مرحله برنامهای که با مشارکت بیمار و خانواده تدوین و برنامه ریزی شده است اجرا میشود.
اجرای طرح آموزش شامل استفاده از تمام اصول آموزش و یدادگیری م انندد توجده بده آمدادگی و تواندایی بیمدار زمدان
مناسب ،سهیم کردن بیمار و خانواده او ،روش مناسب با توجه به حیطه یادگیری ،وسایل کمک آموزشدی سدازماندهی
موضوعات آموزشی ،تکلم با زبان قابل فهم برای بیمار ،استفاده از اصول یادگیری مانند اصول تکرار و تقویت ،توجه به
محیط یادگیری و دریافت بازخوردهای بیمار  ،انتخاب محتوای مناسب و اولویت بندی زمان اراهه آن می باشد.
هنگام اجرای آموزش پرستار باید اصولی را در نظر داشته باشد .انتخاب یک محیط آرام مهم است .ایستگاه پرستاری به
دلیل وجود سر و صدا ،رفت و آمدهای مکرر محل خوبی برای اجرای آمدوزش نمدیباشدد .در بیمارسدتان بدا گذاشدتن
پاراوان و یا بردن بیمار به یک محیط خلوت میتوان راحتی و آرامش بیمدار را فدراهم کدرد .زمدان آمدوزش بده تمایدل و
وضعیت بیمار بستگی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد .سرعت اراهه مطالب در یادگیری تاثیر دارد .آموزش با سرعت
زیاد موجب گیهی میشود از طرفی سرعت کم نیز خسته کنندده اسدت .زمدان آمدوزش بایدد محددود باشدد ،هدر جلسده
آموزش  00دقیقه و یا کمتر طول می انهامد .تکرار مطالب مهم ،سوال کردن موجب تقویت یادگیری میشود.
ثبت آموزش به مددجو

چون آموزش مددجو غالباً به صورت غیر رسمی بین پرستار و مددجو صورت می گیرد ( برای میال ،هنگام دارو دادن)
ثبت مداوم محتوای آموزش مددجو مشکل است .غالباً پرستاران فراموش می کنند تدا وقتدی را بده یادداشدت اطالعدات
آموزش داده شده اختصاص دهند.
کيس ( )1995نكات زیر را براي ثبت آموزش مددجو پيشنهاد کرد:

 -0محتواي خاص :به طور اختصاصی موضو را به گونهای شرح دهید که پرستاران دیگر قادر باشند آموزش را ادامه
داده و تقویت کنند .از عباراتی میل «مصدرف دارو آمدوزش داده شدد » خدود داری شدود زیدرا موجدب مدیگدردد
کارکنان در مورد محتوای مطالب آموزش داده شده بی اطال باشند.
 -4ارزشيابي یادگيري :مراحل یادگیری را ثبت کنید .این اطالعات کارکنان را در مورد پیشرفت مددجو آگاه کدرده
و مطالبی را که هنوز باید آموزش داده شوند ،تعیین می کند.
 -3روش آموزش :روشهای آموزشی مورد استفاده را شرح دهید .روشهای شناخته شدهای که در آموزش بده کدار
میروند به کارکنان کمک میکنند تا به طور کار آمدتری مسئله را پیگیری نمایند و در صورتی که یادگیری انهام
نشد ،روش جایگزین را پیشنهاد کنند.
ارزشيابي

آموزش مددجو کامل نخواهد شد مگر اینکه پرستار نتایج فرایند آموزشی و یادگیری را ارزیابی کند.
آیا مددجو آنچه را که یزم بود آموخته است ؟ پرستار با مشاهده عملکرد مددجو موفقیت را ارزشیابی میکند.
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ارزشیابی به طروق مختلف می تواند انهام شود اگر اجرای رفتاری مورد نظر است نمایش رفتار توسط فراگیدر منطقدی-
ترین روش ارزشیابی صحت رفتاری است .اگر درک بیمار مورد نظر اسدت سدوال کدردن و توضدی خواسدتن مناسدب
است .اگر افزایش شناخت و دانش وی مطرح است استفاده از آزمونهای چند سوالی شفاهی و کتبی به کار میرود.
اگر ارزشیابی کمبود دانش یا مهارت را نشان دهد پرستار برنامه آموزشی را اصالح یا تکرار میکندد .ارزشدیابی ممکدن
است نیازهای یادگیری جدید یا عوامل جدید موثر بر توانایی یادگیری مددجو را مشخم کند .پرسدتار ایدن عوامدل را
برای روز آمدکردن برنامه آموزشی و متناسب کردن آن با نیازهای مددجو مهددداً ارزیدابی مدی نمایدد .همانندد فرایندد
پرستاری فرایند آموزش نیز مداوم و در حال تحول است.
وضعيت آموزش به بيمار در کشور

اگر چه آموزش به بیمار از اولویتها و استانداردهای مراقبتهای پرستاری است معهذا مطالعات انهام شده و تهربیدات
پژوهشگران در بالین حاکی از عدم آموزش کافی مورد نیاز بیمار توسط پرستاران می باشد.
در کشور ما نیز مطالعات مختلفی انهام شده است که وضعیت آموزش به بیمار را مشخم می کند.
 وفایی ( )0396در مطالعهای نشان داده پرستاران در شیفت  250دقیقهای صب تنها  0/4دقیقه صرف آموزش بده بیمدارمیکنند.
 مطالعه ذوالریاستین ( )0315در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان داد بدا وجدود اینکده پرسدتاران داراینگرش میبتی نسبت به آموزش بیمار هستند اما این رسالت به خوبی انهام نمیشود و از این مسئله نه تنها بیمار و خانواده
او بلکه جامعه نیز رنج می برد.
 معزی و همکاران( )0311کیفیت مراقبت های پرستاری در بخش های اورژانس بیمارستان های علوم پزشکی تهران رامورد ارزشیابی قرار دادند .در این رابطه میزان رضایت بیماران از اراهه آموزشهدا توسدط پرسدتاران را سدنهیدند .نتدایج
نشان داد که از میان  064بیمار فقط  %31/0آنها از آموزش های اراهه شده توسط پرستاران رضایت داشتند.
 طاقی و عبدل آباد ( )0303مطالعه ای توصیفی – تحلیلی با عنوان بررسی نگرش پرستاران در مورد آمدوزش بیمدار دربیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انهام دادند .نتایج نشدان داد  %61/20پرسدتاران آمدوزش را جدزء
و ایف حرفه ای خود می دانند %00/90 .دارای اطالعات علمی در این زمینه هستند %10/15 .با شیوه های آموزشی به
بیمار آشنایی دارند و در مهمو نگرش میبتی در این زمینه دارند %26/96 .پرستاران آموزش بده بیمدار را کدار مشدکلی
میدانند %12/44 .اعالم نمودند فرصت کافی برای انهام آن ندارند %04/2 .پرستاران معتقدند که مسئولین آندان را مدورد
تشویق و حمایت قرار نمی دهند.
همچنین نتایج نشان داد بیماران پرستاران را به عنوان آموزش دهنده قبول دارند ()%14/69
بیماران آموزش را دوست دارند ( )%63/56آموزش ها را به کار می برند ( )%04/0نیازمند آموزش هستند ()%60/12
 گودرزی و همکاران ( )0303مطالعه ای با هدف تعیین عوامل موثر بر فرایند آموزش به مددجو از دیددگاه پرسدتاراندر بیمارستان های علوم پزشکی تهران ( )04-03انهام دادند .پرسشنامه توسط  340نفر از پرستاران تکمیل شد یافتده هدا
نشان داد ( )%06/6پرستاران زن و دارای مدرک کارشناسی بودند.
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 %92واحد آموزش به بیمار را در دوران تحصیل گذرانده اند و  %06/6دارای سابقه آموزش به بیمار می باشند .اگر چه
 %01/2پرستاران آموزش را از اولویت های مراقبت های پرستاری می دانند ولی  %04برای آمدوزش بیمدار ابدراز عالقده
نمودند و در این میان عواملی را مانع اجرای فرایند آموزش میدانند.
کمبود نیروی انسانی( – )%10رسمی نبودن آموزش به مددجو و عدم تاکید بر ثبت آن ( )%10نبودن مکان مناسب جهت
آموزش( ،)%14کمبود وقت ( )%90اولویت دادن به سایر اقدامات مراقبتدی ( )%09و نبدودن مطالدب کدافی و اختصاصدی
آموزش به بیمار ( )%03می باشند.
موانع آموزش به بيمار

چنانچه مطالعات نیز نشان میدهد در کشور ما برنامه آموزش بده بیمدار از وضدعیت مطلدوب برخدوردار نمدی باشدد و از
شواهد و قراهن چنین بر می آید که آموزش بیمار یا اجرا نمی شود و یا اینکه بسیار ناقم و نامنظم اجرا می گدردد و بده
نظر می رسد که در اجرای آموزش بیمار موانع و مشکالت فراوانی برای پرستاران وجود دارد .نتایج مطالعدات مختلدف
نشان میدهد کمبود وقت ،کمبود پرسنل ،منابع ناکافی و محیط نامناسب فقدان دانش و آگاهی پرستار و اهمیدت نددادن
به این و یفه از موانع آموزش محسوب میشوند .در این میان عدم اعتقاد پرستار به نقش آموزشی خود مهم ترین عامدل
بازدارنده به شمار می رود.
ادیب ( )0303معتقد است پرستاران دانش و مهارت های کافی را کسب می کنند و افدراد تواندایی هسدتند .امدا عدواملی
موجب مبشود که نتوانند خدمات خوبی از جمله آموزش به بیمار اراهه دهند .فقدان انگیدزه یکدی از ایدن عوامدل اسدت.
پرستاران کمبود حقوق و درآمد ،بی عدالتی در توزیع منابع مالی ،ارزش ندادن به خدمات پرستاران از طرف مسئولین و
مردم را در انگیزه شان موثر می دانند.
به اعتقاد باستابل( )2003فقدان انگيزه پرستار یكي از مهم ترین عوامل بازدارنده در آموزش به شمار مي رود.
نویسندگان متعددی موانع عمدهای را که پرستار در ایفاء نقش آموزشی با آن مواجه است بر شمردهاند که عبارتند از:
 -0فقدان وقت کافی برای آموزش – کوتاه بودن زمان اقامدت در بیمارسدتان ،تدرخیم زود هنگدام و و دایف متعددد
موجب کشته تا وقت کافی برای آموزش فراهم نشود.
 -4متاسفانه اخیراً مهارت های یزم برای انهام آموزش ،کمتر به دانشحویان تعلیم داده میشود .آموزشهای ناکافی در
زمان تحصیل موجب گشته تا پرستاران خود را شایسته و آماده اراهه آموزش به بیمار ندانند .فراگیدری راهکارهدای
آموزشی توانایی آنها را در آموزش به بیمار افزایش میدهد ،همچنین اراهه دوره های آموزش بده بیمدار بده صدورت
یک دوره مستقل و جدا از دروس دیگری می تواند موثر باشد.
 -3ویژگی های فردی پرستار و انگیزه او در آموزش بیمار اولین عامل موفقیت به شمار میرود.
 -2فقدان فضای مناسب ،وجود صدای اضافی در محیط  ،برنامه های درمانی متنوعی که انهام میشدود عامدل مراحمدی
برای آموزش به بیمار محسوب می شود.
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 -0اولویت ندادن آموزش به بیمار و پرسنل از طرف مسئولین و اختصاص بودجه ناکافی برای این امر اگر چه پرستاران
آموزش را نقش مهمی از و ایف حرفه ای خدود مدی دانندد امدا تاکیدد مددیران بدر اجدرای آن و دخالدت دادن در
ارزشیابی ها ،این عملکرد را تحت تاثیر قرار میدهد.
 -9حمایت نکردن از برنامه های آموزشی و بی توجهی به انهام آن به عنوان یکی از و ایف قانونی
 -1بی عالقگی بیمار و بکار نبردن آموزش ها توسط او موجب گشته تا پرستاران و پزشدکان در مدورد فواهدد آمدوزش
تردید نمایند.
 -0موضوعات مختلفی که توسط افراد گوناگون بدون همداهنگی و منقطدع اراهده میشدود در آمدوزش بیمداران اخدتالل
ایهاد می کند در حالی که واگذاری مسئولیت و ایهاد هماهنگی و حفظ تداوم و ارتباط مناسب بین افراد تدیم مدی
تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.
به اعتقاد لینو( )4550آموزش به بیمار دارای چهارجزء اصلی:
 تهارب علمی و عملی و اموخته های بیماران آگاهی و مهارت پرستاران آگاهی و مهارت های پرستاران راه کارهای آموزشیمی باشد که دو جزء آن به پرستار و آگاهی و مهارت و دانش علمی و تهربی او مربوط میشود .بنابراین نمی توان نقدش
پرستار را د رآموزش نادیده گرفت.
طبق مطالعات انهام شده عامل "عدم آگاهي پرستار" با اهمیت ترین مانع در مسیر آموزش بیمار می باشدد .ایدن عددم
آگاهی ،هم در زمینه روش های آموزشی و هم در زمینه شناخت نیازهای یدادگیری بیمداران مطدرح شدده اسدت .بددین
ترتیب مهم ترین موانع ،عوامل مربوط به پرستار بودند و عوامل مربوط بده محدیط و بیمدار در درجدات بعددی قدرار مدی
گیرند.
بنابراین برای غلبه بر موانع آموزش بیمار اولین قدم افزایش آگاهی های پرستاران و برنامه ریدزی و اجدرای اقددام هدایی
برای افزایش توان آموزشی پرستاران است.
موانع آموزش:

 عدم آگاهی پرستار از روش ها و فنون آموزش کوتاه بودن مدت بستری بیماران در بخش عدم وجود محیط و وسایل آموزشی مناسب در بیمارستان عدم آگاهی پرستار نسبت به مطالب آموزشی مورد نیاز عدم وجود انگیزه یادگیری 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 بیمار22

 کمبود وقت پرستاران به خاطر تراکم سایر و ایف پرستاری عدم برنامه ریزی آموزشی به بیمار در کار روزانه پرستاران به عنوان یک و یفه عدم کسب امتیاز برای پرستار به خاطر آموزش دادن به بیمارانراهكارهاي پيشنهادي جهت اجراي طرح آموزش به بيمار
 -1توسعه خط مشي

الف – توسعه اهداف و بیان فلسفه خدمات آموزش به بیمار
ب -تیبیت خط مشی مناسب و روشهایی بر اساس استاندارهای قانونی و حسابرسی کیفی در جهت خددمات آموزشدی
به بیمار
 -2مدیریت

الف – ایهاد بخش خدمات مدیریتی جهت آموزش به بیمار
ب – تدارک منابع مالی جهت خدمات آموزش به بیمار ( تخصیم بودجه)
ج – فراهم کردن ابزارهای آموزش جهت کیفیت بایتر آموزش به بیمار
 -3هماهنگي :ایهاد هماهنگی در خدمات آموزشی به بیمار
 -4مشاوره :فراهم کردن مشداوره و راهنمدایی جهدت افدراد گدروه هدا جهدت رسدیدن بده اهدداف آمدوزش بده بیمدار از
متخصصین آموزش
 -5تربيت و آموزش مداوم

الف  -بررسی نیازهای آموزشی مسوولین آموزش به بیمار (پرستاران)
ب – رفع موانع موجود
 -6توسعه برنامه آموزش جهت جمعيت هدف (گروه هاي یاد گيرنده )

الف  -شناسایی نیازهای آموزش بیماران توسط گرد آوری اطالعات و تهزیه و تحلیل آن
ب – سازماندهی و توسعه برنامه آموزشی با کوشش متخصصین مختلف.
ج -توسعه اهداف اختصاصی ،جزهی ،محتوی و استراتژی اجرایی جهت هر برنامه آموزشی
د -هدایت اجرایی خدمات اموزش به بیمار
 -7ارزشيابي خدمات آموزش به بيمار

الف  -طراحی و مدیریت ارزشیابی و بازبینی برنامه ها و فعالیت های آموزشی به بیمار
ب – حمایت از توسعه حسابرسی جهت کیفیت خدمات آموزشی به بیمار
 -0فراهم کردن دانش و مهارت هاي عمومي :به صورت کالمی – نوشتاری ،گروه کاری و همکاری مشترک.
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نكات کليدي بحث:

 آموزش به بیمار فرایندی است هدفمند ،سیستماتیک ،منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد وبه دنبال آن در آگاهی ،نگرش و مهارت بیمار تغییر ایهاد می شود و صالحیت و توانایی او در مراقبت از خدود افدزایش
یافته و فعالیت هایی را انهام می دهد که به سط سالمت و رفاه وی می افزایند و از بروز در عوارب بدالقوه پیشدگیری
می کند
 اهداف آموزش به بیمار شامل حفظ و ارتقاء سدالمتی و پیشدگیری از بیمداری ،بازگشدت بده سدالمتی و سدازگاری بدااختالل در عملکرد می باشد.
 از جمله مزایای آموزش به بیمار می توان از افزایش رضایتمندی بیماران ،کاهش هزینه های درمانی بهداشتی ،کاهشدوره بستری و بهبود کیفیت زندگی بیماران نام برد.
 برای برقراری ارتباط سه عنصر فرستنده ،پیام و گیرنده ضروری است. اصول یادگیری شامل انگیزه ،توانایی یادگیری و محیط آموزشی است. فرآیند آموزش به بیمار شامل بررسی( شناسایی نیازهای یادگیری) ،تشخیم پرستاری ،برنامه ریزی ،اجرا و ارزشدیابیاست.
 مهمترین موانع آموزش به بیمار شامل کمبود وقت ،کمبود پرسنل ،مندابع ناکدافی ،محدیط ندا مناسدب ،فقددان داندش وآگاهی پرستار و اهمیت ندادن به این و یفه می باشد.
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