
آموزش هب 
مددجو

زرها طیبی
ستاری کارشناس اداره پ _  دانشجوی کارشناس ارشد مراقبت اهی وژیه

معاونت ردمان استان قزوین
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2نقش پرستار  در آموزش به بیمار



اصول آموزش به بیمار

ایجاد کندتغییر نگرش را آموزش دهد و ها مهارت
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کهدهشطراحیومنظمسیستماتیک،هدفمند،

بهوافتدمیاتفاقیادگیريآنموجببه

بیمارمهارتونگرش،آگاهیدرآندنبال

اویتوانایوصالحیتوشودمیایجادتغییر

فعالیتویافتهافزایشخودازمراقبتدر

وسالمتسطحبهکهدهدمیانجامراهایی

وهبالقعوارضدربروزازوافزایندمیويرفاه

.کندمیپیشگیري

:بیماربهآموزش
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اهداف آموزش به بیمار

 از بیماريپیشگیريو ارتقاء سالمتی حفظ و

 سالمتیبازگشت به

عملکردبا اختالل در سازگاري
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مزایاي آموزش به بیمار

افزایش رضایتمندي بیماران

کاهش اضطراب بیمار

کاهش دوره بستري

بیماران به  افزایش نتایج درمان با پایبندي بیشتر

اقدامات مراقبتی

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

زمرهافزایش استقالل بیمار در فعالیت هاي رو

تکمیل برنامه هاي درمانی

کاهش پذیرش مجدد بیماران

در نهایت توانمندسازي جامعه
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لزوم آموزش به بیمار

افزایش طول عمر 

افراد مبتال به 

بیماري هاي مزمن

ر افزایش جمعیت و افزایش طول عم

مندر نتیجه افزایش بیمار یهاي مز

ر نقش پیشگیري د

کاهش بیماري هاي 

مزمن و ناتوانی ها

ترخیص زودتر بیماران برنامه ریزي جهت 
مراقبتاز بیمارستان، مسئولیت آنها را در 

دافزایش می دهاز خود در منزل
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نقش پرستار در آموزش و یادگیري

مددجوآموزشینیازهايشناسایی

وسرنابابیمارکهحقیقتیفقطگفتنباآموزش

.کندمیفرقداردکار

داردنیازمددجوکهراآنچهدقتبابایدپرستار

سبمناامراینآموزشبرايکهرازمانیوبشناسد

.نمایدتعییناست

میارزشمددجوآموزشبهپرستارانکهزمانی

مددجویانیهستند،آناجرايبهقادروگذارند

هايمسئولیتپذیرشبرايبیشتريآمادگی

.کنندمیکسببهداشتی
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آموزش و یادگیری

رسیدن به این هدفآموزش وسیله است و یادگیري هدف 

است یادگیرندههمیشه معطوف به یادگیري 

تاس( مربی و یادگیرنده)اما آموزش مستلزم فعالیت متقابل بین حداقل دو نفر 

.  یادگیري می تواند بدون آموزش صورت پذیرد

!! اما آموزشی که منجر به یادگیري نشود آموزش نیست

9



بیمار را از نظر جسمی و روانی آماده یادگیری کنید

ار درد اگر بیم. هر انسانی باید از نظر جسمی، روحی و ذهنی آمادگی یادگیري را داشته باشد

ه برنامه بدیهی است ک. می کشد یا تحت تاثیر داروهاي بیهوشی است، آماده یادگیري نیست

.آموزشی خود را باید به موقعیتی دیگر موکول کنید

: براي آموزش
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یدکنانگیزه یادگیري را در بیمار ایجاد 

باعث ، می تواندتعلق، احترام به خویشتن و تحقق توانایی هاي بالقوهارضاء نیازهایی مثل 
.برانگیختگی بیمار شود

آنهبدستیابیکهخاصهدفیسويبهدرونیکشش:انگیزه

میفردروانییافیزیولوژیکیتعادلایجادوخاطرارضايسبب

.گردد

ر برای یادگیری بهتر باید انگیزه و تمایل به یادگیری د
. بیمار وجود داشته باشد

انگیزه مهمترین عامل است که فرد را به فعالیت وا می دارد
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چگونه انگیزه یادگیری را در بیمار 
باال ببریم؟؟؟

مثال روزهای  قبل از عمل جراحی، میزان یادگیری بیمار در مورد عوارض احتمالی 
.  عمل و راههای پیشگیری از این عوارض در بیمار باال می رود
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کنیدمحیط یادگیری را مساعد 

یدبااتاقگرمايونور.کندانتخابآموزشبرايراخلوتوآراممحیطیکبایدپرستار–

یگردازبیانآزاديوفردشخصیتبهاحترام،بیمارخصوصیحریمرعایت.باشدمناسب

.استیادگیريروانیمحیطدرموثرعوامل
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کنید  نکات کلیدی و مهم را تکرار 

ک کنید تا  کلمات نکات اصلی و کلیدی باید به بیمار کمعالوه بر تکرار 

ودو آماده یادگیری نکات جدید شخالصه و مستند کند اطالعات را 
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لحظه ها را غنیمت شمارید 

یمار حتی اگر به شدت درگیر درمان زخم بستر فشاري هستید می بایست در مواجهه با این سوال ب
. خود را براي آموزش به او آماده کنید"چگونه می توانم از پیشرفت زخم جلوگیري کنم؟"که

د را با ارائه اطالعات مختصر و مفید نیاز فوري بیمار خو. چنین بیماري کامال آماده یادگیري است
.دبرآورده سازید و با اطالعات بیشتري که بعدا در اختیار او قرار خواهید داد، آموزش خود را ادامه دهی
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دهیدبیمار را در برنامه ریزی مشارکت 

؟؟؟؟؟؟؟

   براي اینکه یادگیري رخ دهد الزم استت کته بیمتار را در

. دهیدمشارکتاش شناسایی نیازهاي یادگیري 

کنداهداف قابل دستیابی را انتخاببه او کمک کنید تا .

 کته مستتلزم   راهبردهتا و موضتوعات آموزشتی    انتخاب با

او را ( شمثل روش ایفاي نق)است مشارکت مستقیم بیمار 

. بیشتر ترغیب کنید

ده هاي در اختیار قرار دادن فرصت به بیمار براي بررسی ای

ان خود و نیز خطر پذیري و خالقیتی که بیمار از ختود نشت  

.می دهد، باعث افزایش سطح یادگیري می شود
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آوریدزمینه شرکت فعال بیمار در آموزش را فراهم 

اویاراختدررامکتوبهایراهنماییازایمجموعهیاکندچهبیماراینکهگفتن–

.ودبنخواهدگرفتخواهدپیراهاراهنماییاینخوداوکهامراینضامنگذاشتن،

روشیزاموثرتروسایل،لمسوهاروشتمرینبیمار،توسطمسائلحلبنابراین–

ثالمعنوانبه.گیردمیانجامپرستاروسیلهبهفعالیتفقطآندرکهاست

.گیردمیصورتپرستارنظارتباوکمکباومادرتوسطORSمحلول
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.آموزش را با موضوعی آغاز کنید که بیمار درباره آن اطالعاتی دارد

.شدواهدختسریعیادگیريفرآیندباشدبیمارقبلیاطالعاتادامهشماآموزشکهزمانی–

د تعادل بیماري که دیالیز صفاقی می شود و اکنون باید تحت همودیالیز قرار گیرد، در مور

شناخته در این حالت، آموزشی که بتواند فرآیندهاي قدیمی و. مایعات اطالعاتی را از قبل دارد

ي مطالب شده را با موضوعات جدید و ناشناخته مقایسه و توام کند، باعث تسریع در یادگیر

.جدید می شود
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.انجام دهیدساده به پیچیده آموزش را از مطالب 

ر ابتددا  اگر بیمار این فرصت را داشته باشد که د

روی مطالددس سددادل تسددلط یابددد و سدد س ایددن

ر بده  مفاهیم را برای یادگیری مطالس پیچیددل تد  

تر کار بندد، در ایدن صدورت یدادگیری وی آسدان    

.خواهد شد
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.کلیتی از آموزش خود را در اختیار بیمار قرار دهید

در آموزش بیماران، در همان شروع برنامه آموزش یا کالال  در ، دتالی یالا تن باله     –

آن که توتال  ارائه چکیده ای مختصر همچنین . یک برنامه جامع همیشه مفید اتی

تی واحالد را  شخص بتواند دریابد که چگونه اجزاء ترکیب کننده بهم می آمیزند تا کلی

.تشکیل دهند
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دکنیشیوه ای که بیمار برای یادگیری مطالب ترجیح می دهد انتخاب 

اهدل برای درک شیول یادگیری بیمار می بایسدت او را مدورد م د   –
هتدرین  قرار داد یا از او سواالتی کرد مبنی بر اینکده چوونده بده ب   

سدت  در صورتی کده امکدان پدذیر ا   . شکل مطلبی را یاد می گیرد
ل صدورت نوشدتاری یدا تردویری آمداد     مطالس آموزشی خود را به 

.سازید
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ببخشید به مفاهیم آموزشی معنا 

.یمارمی باشدیک راه دیگر براي تسهیل یادگیري، مرتبط ساختن مطالب آموزشی با زندگی ب
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.به کارگیري فوري آموخته ها را امکان پذیر سازید

توت جدیدهایمهارتوهاآموختهکارگیریبهامکان–
هباعتمادحسونمودهتقوییراوییادگیریبیمار،خود
 وریکارگیریبهنوعاین.آوردمیپدیدویدررانفس

.تیاواقعیدنیایبهیادگیریانتقالحقیقیدرهاآموخته
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د کنیبراي ساعات استراحت بیمار برنامه ریزي 

شمارهبطبیعیمسئلهیادگیريدرايدورههايوقفهایجادکهباشیدداشتهخاطربه–

احساسشمابیمارداردامکانطوالنییاپیچیدهمطالبارائههنگامدر.رودمی

درراذهنیخستگیاینعالئمکنیدسعی.باشدنداشتهگیراییدیگروکندخستگی

یممدتایندر.نمایداستراحتبیمارتاندهیداجازهوکنیدشناساییخودبیمار

.آوریدوجودبهراضروريتغییراتبپردازیدوخودآموزشیبرنامهبازنگريبهتوانید
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.دبیمار خود را از نحوه پیشرفتش مطلع کنی

کند،  بازخورد مثبی، بیمار را به تالش بیشتر ترغیب می–
چرا که در این حالی هدف برای او قابل دتتیابی خواهد

.شد
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.یادگیري مطلوب را تشویق کنید

.  دهدتحسین یک رفتار مطلوب، شانس تکرار آن را از سوي بیمار افزایش می

.  پاداش انگیزه اي بسیار موثرتر از مجازات است

شوید به عنوان مثال پرستار به بیماري که قبل از خوردن غذا دستهایش را می
بهداشتی خیلی خوشحالم وقتی می بینم شما اینقدر به رعایت نکات":می گوید

".حین غذا خوردن اهمیت می دهید
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فرآیند آموزش به بیمار

ستاري، ، تشخیص پر(شناسایی نیازهاي یادگیري) فرآیند آموزش به بیمار شامل بررسی–
برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی است
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شناسایی نیازهاي یادگیريبررسی و

ارزیابی، یک فعالیت مداوم است

یت است سواالتی مانند دانستن چه مطلبی براي شما حائز اهم
ان شرکت تا بتوانید به طور کافی از خودتان مراقبت نمائید امک

.فعال در برنامه ریزي طرح مراقبت از خود را می دهد

عیت وضمشاهده مستقیم ازطریق بررسی نیازهاي یادگیري 
نیز طی طرح درمانپیش بینی نیاز ها جسمی، رفتاري و یا 

. میسر است

یمار در انتهاي بررسی پرستاري و طی ارتباط متقابل با ب
مراقبت دهنده می تواند نیازهاي آموزشی بیمار را بررسی 

.نماید
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برنامه ریزي

طرح آموزش بر اساس نیازهاي یادگیري شناسایی شده، تدوین می گردد  .

  یک طرح آموزشی شامل نتایج یا اهداف یادگیري، سرفصل هاي محتوي آموزشی، روش و ابزارهاي
.آموزشی و پیش بینی ارزشیابی موثر آموزش می باشد

:انتخاب روش هاي آموزشی
رسیدن به براي پرستاران انتخاب موثرترین راهکار آموزش مهم است، سادگی و قابل فهم بودن مطالب کلید

.موفقیت است

31

...مبحث رو به اتمام است



اجرا

طرح آموزش شامل استفاده از تمام اصول آموزش و یادگیري :

روش، اوسبهیم کبردن بیمبار و خبانواده     ، زمان مناسبب ، توجه به آمادگی و توانایی بیمارمانند 

کلم ت، وسایل کمک آموزشی، سازماندهی موضوعات آموزشی، مناسب با توجه به حیطه یادگیري

وجبه ببه   ت، تکبرار و تقویبت  مانند اصول اصول یادگیري براي بیمار، استفاده از با زبان قابل فهم

ارائه اولویت بندي زمانو محتواي مناسب ، انتخاب دریافت بازخوردهاي بیمارو محیط یادگیري

.آن می باشد
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...مبحث رو به اتمام است



اجرا

.استمهمآراممحیطیکانتخاب

براي  ایستگاه پرستاري به دلیل وجود سر و صدا، رفت و آمدهاي مکرر محل خوبی
.  اجر اي آموزش نمی باشد

ی توان  در بیمارستان با گذاشتن پاراوان و یا بردن بیمار به یک محیط خلوت م
.  راحتی و آرامش بیمار را فراهم کرد

رار گیردزمان آموزش به تمایل و وضعیت بیمار بستگی دارد که باید مورد توجه ق .

جی آموزش با سرعت زیاد موجب گی. سرعت ارائه مطالب در یادگیري تاثیر دارد
دود  زمان آموزش باید مح. از طرفی سرعت کم نیز خسته کننده است . می شود

.  دقیقه و یا کمتر طول می انجامد15باشد، هر جلسه آموزش 

تکرار مطالب مهم، سوال کردن موجب تقویت یادگیري می شود.

33

...مبحث رو به اتمام است



قدر دانی میکنم از توجه شما عزیزان 
و آرزوی سالمتی 
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حیطه 
یادگیری 

35

کارگاه اصول آموزش به بیمار



ترین طبقه بندی های مختلفی از هدفهای آموزشی ارائه شده است که معروف
ندی در این طبقه ب. آنها طبقه بندی بنیامین بلوم و همکاران اوست 

.در سه حیطه قرار می گیرند( بر طبق یادگیری) هدفهای آموزشی

1. Conitive domine شناختیحیطۀ
2. Affective domine عاطفیحیطۀ
3. Psychomotor domine حرکتیروانیحیطۀ
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37

تندمعموالً سه حیطۀ شناختی ، عاطفی ، روانی ، حرکتی مانند یک شبکۀ یکپارچه هس .

.  عیین کردزیرا در فعالبتهای آموزشی به هیچ وجه نمی توان مرز مشخصی بین سه حیطۀ مذکور ت
اطفی بیشتری  ولی بعضی از رفتارها بیشتر جنبۀ شناختی دارند تا حرکتی،پاره ای دیگر جنبه ع

.حرکتی قرار می گیرند–دارند و گروهی دیگر با مهارتهای عملی که در قلمرو روانی 

.ستبدون تردید ، رسیدن به تعداد زیادی از هدفها از راه وصول به هدفهای دیگر امکان پذیر ا
وعات تاا انهاا مو ا   . کند( هدف عاطفی )مثالً هر مدرسی سعی می کند در فراگیران ایجاد عالقه 

.یاد گیرند( هدف شناختی)درسی را  

...حیطه یادگیری
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حیطده ،  در ایدن . هدفهای شناختی با آنچه دان جو باید بداند و بفهمد سر وکار دارد 
وس بده  هدفها از سادل ترین سطوح شناخت به پیچیدل ترین و از امور ذاتی محسد 

سطح به زیدر  6این هدفها شامل . امور معنوی و غیرمحسوس تنظیم شدل است 
:است 

دانش1.

فهمیدن2.

به کاربستن3.

تجزیه وتحلیل4.

ترکیس5.

.ارزشیابی و قضاوت 6.
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ارزشیابی و 
قضاوت

ترکیب

 همیدن

ترکیب

تجزیه و  
تحلیل

تجزیه و  
تحلیل

تجزیه و

تحلیل  

به کار

بستن

به کار 
بستن

به کار 
بستن

به کار 
بستن

 همیدن همیدن همیدن همیدن

دانش دانش دانش دانش دانش دانش

نمودار سطوح مختلف هدفهای آموزشی در حیطه شناختی
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:(Knowledge)دانش (1

یدا  منظور از دانش این نیسدت کده یادگیرنددل بتواندد از  ریدآ یدادآوری      
ای را اندی ه یدا پدیددل  بازشناسی شواهدی ارائه دهد، حاکی از این که 

.در جریان آموزش تجربه کردل و به خا ر س ردل است

آن و مهمترین اشکال واردل به این سطح زیادل روی معلمان در استفادل از
.سرعت از یاد رفتن مفاهیم به ذهن س ردل شدل 

..!!مثال
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تعريف كردن 

بازشناختن 

برشمردن 

تكرار كردن 

نام بردن 

بيان كردن 

خط كشيدنآنزير

با تاكيد مشخص كردن

بازسازي كردن 

بازگو كردن 

به يادآوردن 

كشيدن

مرتبط كردن 

فهرست كردن 

ثبت كردن 

تشخيص دادن 

انتخاب كردن 
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.فراگیر بتواند چهار عوارض احتمالی تزریق وریدی را نام ببرد•

.فراگیر بتواند سه ویژگی مهم مدیران موفق را ذکر کند•

فراگیر بتواند انواع تست های آزمون شخصیت را ذکر نماید•
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:(Comprehension) همیدن( 2
ی کاله  ، تبیالین آن بالا جمالتال   توانایی پی بردن به مفهوم یک مطلب

شخص خودش می تازد، بی آنکه میالان آن مطلالب بالا مطالالب     
عالی  این تطوح باله اجالزای  ر  . دیگر چندان ارتباطی برقرار کند 

:دیگر تقسیم می شود

ترجمه  : الف 
تفسیر: ب

برون یابی  : ج
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ا مهارت برگردانالدن یال  ( :برگردان) ترجمه . الف 
دون تغییر دادن مطالب از شکلی به شالکل دیگالر بال   

.اینکه معنی و محتوای آن دگرگون شود 

رده شده درک تدابیر گوناگون به کار ب:تفسیر . ب 
در انتقال مفاهیم و یک نوع بالاز آرایالی مفالاهیم در   

ی در ذهن اتی  به عبارتی تفسالیر شالامل شایسالتگ   
تشخیص نکات اتاتی و جدا کالردن آن از قسالمی  

.های کم اهمیی اتی 
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ا عبارت اتی از مهارت در تعمیم دادن ی:برون یابی . ج 
نالی  بکار گیری اطالعات در طول زمان به منظور پالیش بی 

.  نتایج خاص
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توضيح دادن 

مقابل هم قراردادن 

بيان لب كالم 

توصيف كردن 

قراردادن 

مرور كردن 

معين كردن

با تاكيد مشخص كردن

تصويركردن

فرمولي كردن

مقايسه كردن

تشريح كردن

اشاره كردن

محاسبه كردن

توصيه كردن

گزارش دادن

ترجمه كردن

تشخيص دادن

ارائه كردن

مقابله كردن
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.یادگیرندل بتواند مثال هایی برای غذاهای پر کالری وکم کالری ذکر کند

.یادگیرندل بتواندمیزان شیوع بیماری در منا آ تحت پوشش را توضیح دهد

.یادگیرندل بتواند تاالسمی مینور را از آنمی فقر آهن افتراق دهد
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:(Application)بکار بستن ( 3
ا ، عبارت اتی از توانایی کاربرد اصول علمالی ،  ریالیه هال   

قضالالایا و دیگالالر مفالالاهیم انتزاعالالی در ویالالعیی و موقعیالالی
.مناتب ، بدون اینکه هیچگونه راه حلی ارائه شود 
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بكار گرفتن

انتخاب كردن

مثال زدن

محاسبه كردن

آزمودن

برنامه ريزي كردن

دسته بندي كردن

بكار بردن

حل كردن

نشان دادن

تمرين كردن

استفاده كردن
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.فراگیر بتواند یک رژیم غذائی مناسس برای بیمار تعیین کند

.فراگیر بتواند شیول های صحیح انویزشی را بکار گیرد

ود به  از تکنیکهای حل مساله در ترمیم گیری و مدیریت واحد خفراگیر  بتواند
.استفادل نماید
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:(Analysis)تجزیه و تحلیل ( 4

و توانائی شکستن مطلالب باله اجالزای تشالکیل دهنالد  آن     
.یا تن رواب  بین اجزا و نحو  تازمان یا تن آنها 
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احتجاج كردن

استنتاج كردن

طبقه بندي كردن

تمييز دادن

تجزيه و تحليل كردن

محاسبه كردن

نمودار كشيدن

امتحان كردن
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.را م خص کند... یادگیرندل بتواند قسمتهای مختلف دستوال ِِ

.یادگیرندل بتواند هدفهای اصلی یک مطلس علمی رات خیص دادل آن را بیان کند
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:(Synthesis)ترکیب ( 5
توانایی در هم آمیختن دوبار  قسمی هایی از تجارب 
کل  گذشته با مطالب جدید و بازتازی آن به صورت یک

.تازه و نسبتاً انسجام یا ته
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خالصه كردن

استخراج كردن

استدالل كردن

انتخاب كردن

نتيجه گيري كردن
تعميم دادن

ساختن

تاليف كردن

بسط دادن

بنا كردن

جمع بندي كردن

فرمول بندي كردن

سازمان دادن

پيش بيني كردن

طرح دادن

تركيب كردن

جمع آوري كردن

خلق كردن

ادغام كردن

اداره كردن
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خالصه كردن

استخراج كردن

استدالل كردن

انتخاب كردن

نتيجه گيري كردن
تعميم دادن

ساختن

تاليف كردن

بسط دادن

بنا كردن

جمع بندي كردن

فرمول بندي كردن

سازمان دادن

پيش بيني كردن

طرح دادن

تركيب كردن

جمع آوري كردن

خلق كردن

ادغام كردن

اداره كردن
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ه بندی کندفراگیر بتواند روشهای مختلف جلوگیری از بیماریهای عفونی را طبق•

فراگیر بتواند درمورد روشهای کنترل ونظارت بر واحدهای بهداشتی روش•

.جدیدی ارائه نماید
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:(Evaluation)ارزشیابی و قضاوت ( 6
ه توانایی قضاوت دربار  امور، اطالعات و حتی روشهای رو ب

ریالان  در واقع ارزشیابی نتیجه ج. رو شدن با مسائل اتی 
.شناخی اتی 
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قضاوت كردن

تصميم گرفتن

ارزيابي كردن

دفاع كردن

نقد كردن

اجتناب كردن

برگزيدن

بحث كردن

ارزش گذاري كردن

ايده دادن

حمله كردن

تشخيص دادن

انتخاب كردن
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.ی نمایدفراگیر بتواند کودکان رااز نظر مصرف مکملها و واکسیناسیون ارزیاب•

.ویسدبتواند یک مقاله انتفادی در باره استفاده از تنبیه بدنی در مدارس بن•
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هدفهاي حیطة عاطفی ، آن قسمت از هدفهاي آموزشی هستند که با نگرشها،
.عواطف ، عالیق و ارزشها سر و کار دارند 

:سطوح یادگیري در این حیطه به پنج طبقه تقسیم می شوند 

.دریافت و توجه کردن1)
.پاسخ دادن2)
.ارزش گذاري3)
.سازماندهی ارزشها4)
.تبلور ارزشهاي سازمان یافته در شخصیت5)
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تبلور ارزشهای

سازمان یافته 

در شخریت

پاسخ دادن
دریافت و توجه  
کردن

سازماندهی 

ارزشها

سازماندهی 

ارزشها

ارزشوذاری ارزشوذاری ارزشوذاری

پاسخ دادن پاسخ دادن پاسخ دادن

دریافت و توجه  
کردن

دریافت و توجه  
کردن

دریافت و توجه  
کردن

دریافت و توجه  
کردن

نمودار سطوح مختلف هدفهای آموزشی در حیطه عاطفی
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(:Attending)دریا ی و توجه کردن 1)
ر این دتته از هد ها ، شامل ر تارهایی اتی که از وجود پدیده خبر می دهد و میل تحمل د

.برابر شنیدن یا دیدن آن را نمایان می تازد

مثال
.فراگیربا دقت به رویدادهای سازمان توجه می کند

.بیمار به اتفاقاتی که در بدن خود می افتد توجه نماید

؟...مثال شما
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( :Responding)پاسخ دادن ( 2
نمی در این سطح فرد واکن ی در مورد مسأله مورد نظرش ن ان

.دهد

مثال
فراگیردر مورد  عدالت اجتماعی عالقه 

.ن ان دادل و در مورد آن  مطالعه میکند

؟...مثال شما
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(: Valuing)ارزشوذاری ( 3
.کنددر این مرحله، شیء یا واقعه، پدیدل یا رفتاری با ارزش جلول می

مثال

.فراگیر در مورد لزوم گسترش عدالت درجامعه  خود را مسئول میداند

؟...مثال شما
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:(Organization)سازماندهی ارزشها 4)
ا عبارت است از ادغام ارزشهای مختلف، رفد  تعارضدات بدین آنهدا و بند     

.نهادن یک نظام ارزشی پایدار و منسجم

مثال
(نددفاع میک.)فراگیرنیازبه موازنه بین آزادی و مسئولیت اجتماعی  را ت خیص می دهد
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تبلور ارزشهای سازمان یافته در شخریت (5
Characterization):)

و ندد  ارزشها در رفتار فرد انعکاس دائم پیدا مدی ک در این مرحله ارزش یا مجموعه ای از 
.در شخریتش متبلور و جزء فلسفه زندگی او می شود 

مثال

(  خواهیعدالت)فراگیر در مو قعیت های مختلف متناسس با نظام ارزشی خود 
.عمل مینماید
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ار این حیطه شامل مهارتهای عملی در زمینه های  نی و حر ه ای ، تربیالی بالدنی ، هنالر ، کال    
:آزمایشگاهی و امثال آنها اتی که تطوح زیر را در بر می گیرد 

.  مشاهده و تقلید1.

.اجرای عمل بدون کمک2.

.دقی در عمل3.

.  هماهنگی حرکات4.

.  عادی شدن عمل5.
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عادی شدن

عمل

هماهنگی 
حرکات

هماهنگی

حرکات

دقی در 

عمل

دقی در 

عمل

دقی در 

عمل

اجرای عمل 

بدون کمک

اجرای عمل 

بدون کمک

اجرای عمل 

بدون کمک

اجرای عمل 

بدون کمک

مشاهده و تقلید مشاهده و تقلید مشاهده و تقلید مشاهده و تقلید مشاهده و تقلید

حرکتی_نمودار سطوح مختلف اهداف آموزشی در حیطة روانی 
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:(Perception & set)م اهدل وتقلید(1
م در این مرحله فراگیر به م داهد  رفتدار مربدی، کده م دنول انجدا      

.مهارت مورد نظر است می پردازد 

مثال
.را م اهدل نماید ....سانتریفوژ..فراگیر بتواند عملکرد دستوال

؟...مثال شما
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:(Guided response)اجرا بدون کمک( 2
ز اتالی و  در این مرحله میزان وابستگی  راگیر به مربی بسیار نالاچی 

.نیازی به یاری مستقیم مربی نیسی 

مثال

.دفراگیر بتواند روش های مختلف استرلیزاسیون را در حضور مربی انجام ده

؟...مثال شما
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(:(Mechanismدقی در عمل(3
در این مرحله  راگیر کالار را بالا دقالی ، تالرعی و ترا الی      
انجام می دهد و توانایی کنترل اعمال خود را بر حسب

.نیاز ها پیدا می کند 

مثال

.فراگیر بتواند تستهای تشخیص بروسلوز را انجام دهد

؟...مثال شما
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هماهنوی حرکات  ( 4
(Complex overt response)

ایی یعنی برقراری هماهنوی بین مجموعه ای از اعمال با رعایت نظم و کار
.لوازم 

مثال
.مقدمه اي بر امار موضوعی و شاخصهاي بهداشتی بنویسد

؟...مثال شما
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:(Adaption)عادی شدن عمل ( 5
در این مرحله فراگیر به  ور خودکار به انجام دادن کارهای  

.دقیآ و موزون عادت می کند

مثال

.انجام دهد% 100مهارتهای عملی را در زمینه مراقبت مادران به میزان 

؟...مثال شما
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(حضوري)روش هاي آموزشی مستقیم

سخنرانی–

بحث  گروهی–

گفت و شنود–

بازي نقش –

عملینمایش و تمرین –
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غیر )روش هاي آموزشی غیر مستقیم 
(حضوري

.  :مطالب نوشته شده-1

، تلفن موبایلاز طریق رادیو،صوتی تصویريیاارائه فایل هاي صوتی-2
...سی دي، رایانه و هاي گویا

.تلویزیون-3

روزنامه-4

فیلم  سینمایی-7پوستر-6:مجله-5

نمایشگاه-8

و روش هاسایر وسایل-8
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ثبت آموزش به مددجو

چون آموزش مددجو غالباً به صورت غیر رسبمی ببین پرسبتار و    –

ثببت  ( براي مثبال، هنگبام دارو دادن   ) مددجو صورت می گیرد 

غالبباً پرسبتاران   .مداوم محتواي آموزش مددجو مشبکل اسبت  

فراموش می کنند تا وقتی را به یادداشت اطالعبات آمبوزش داده  

.شبببببببببببده اختصبببببببببببا  دهنبببببببببببد  
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ارزشیابی

یري آموزش مددجو کامل نخواهد شد مگر اینکه پرستار نتایج فرایند آموزشی و یادگ–
.را ارزیابی کند

آیا مددجو آنچه را که الزم بود آموخته است ؟ 

.کندمیارزشیابیراموفقیتمددجوعملکردمشاهدهباپرستار–
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موانع آموزش به بیمار

طلدوب  چنانچه مطالعات نیز ن ان می دهد در ک ور ما برنامه آموزش به بیمار از و ضدعیت م –
ی شود و برخوردار نمی باشد و از شواهد و قرائن چنین بر می آید که آموزش بیمار یا اجرا نم

بیمدار  یا اینکه بسیار ناقص و نامنظم اجرا می گردد و به نظر می رسد که در اجرای آمدوزش 
میدهدد  نتایج مطالعدات مختلدف ن دان   . موان  و م کالت فراوانی برای پرستاران وجود دارد

هی پرسدتار و  کمبود وقت، کمبود پرسنل، مناب  ناکافی و محیط نامناسس فقدان دانش و آگدا 
اد در این میدان عددم اعتقد   . اهمیت ندادن به این وظیفه از موان  آموزش محسوب می شوند

.پرسددتار بدده نقددش آموزشددی خددود مهددم تددرین عامددل بازدارندددل بدده شددمار مددی رود      

85



روند کار آموزش به بیمار در بخش هاي بستري

.کلیه بیماران در بخش های بستری توسط کارشناسان پرستاری آموزش دادل می شوند 1.

.آموزش ها بر اساس شرایط بیمار و اولویت بندی نیاز های آموزشی انجام می شود 2.

یمار پمفلت و به ب.ثبت می شود موارد آموزش به بیمار در پروندل بیمار در برگه مخروص ثبت آموزش به بیمار3.
.مربوط به موضوع دادل می شود 

قابل .ود موارد آموزش به بیمار در بخش توسط سرپرستار همان بخش برای کلیه بیماران انجام می شارزشیابی 4.
موزش دادل شدل و ذکر است در صورتیکه در ستون ارزشیابی غیر مؤثر قید گردد، نیاز آموزشی دوبارل باید به بیمار آ

.ارزشیابی صورت بویرد 

ه صورت رندوم انجام ارزشیابی سرپرستار در موردبیماران توسط سوپروایزر بالینی و کارشناس آموزش به بیمار نیز ب5.
.می شود 

.بیمارستان ثبت می گردد  HISهنوام ترخیص تعداد موارد آموزش به بیمار در سیستم 6.
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موانع آموزش به بیمار

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