
بررسي اهميت آموزش به بيمار از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد 

 1382اسالمي واحد كرج سال 

 

 ، دكتش هْشاى فشج اللْي، دكتش هحوذػلي احوذًٍذهبًذاًب گَدسصي

                                                                                                                    فػلٌبهِ داًطكذُ پشستبسي ٍ هبهبيي  

 1383سبل دٍم، ضوبسُ دٍم، تبثستبى 

چكيده  
 

 اًسبى دس عَل صًذگي دس ضشايظ ٍ هَلؼيت ّبي لشاس هي گيشد كِ ثِ هٌظَس ثشآٍسدى ًيبصّبي اسبسي ٍ حفظ حيبت خَيطتي ًيبصهٌذ :مقدمه

.  يكي اص ايي هَلؼيت ّب، دس صهبى اص دست دادى سالهت ٍ ثستشي ضذى دس ثيوبسستبى ّبست. كست آگبّي ٍ هْبست ّبي ٍيژُ اي است

هَسدي است كِ ثِ هٌظَس ثشسسي اّويت آهَصش ثِ ثيوبس اص ديذگبُ داًطدَيبى -  ايي پژٍّص يك تحميك تَغيفي:مواد و روش

خبهؼِ . پشستبسي داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ كشج ٍ تؼييي هْوتشيي ػَاهل ثبص داسًذُ ٍ تسْيل كٌٌذُ آهَصش ثِ ثيوبس اًدبم ضذُ است
پژٍّص سا دس ايي هغبلؼِ، كليِ داًطدَيبى سبل سَم ٍ چْبسم سضتِ پشستبسي داًطكذُ پشستبسي ٍ هبهبيي داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ كشج 

.  تطكيل هي دٌّذ

 داًطدَي سبل سَم ٍ چْبسم سضتِ پشستبسي داًطكذُ پشستبسي ٍ هبهبيي داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ 100خوؼيت هَسد هغبلؼِ ضبهل توبهي 
ِ اي است كِ تَسظ گشٍُ تحميك تٌظين ضذُ كِ ضبهل .  است1382كشج دس سبل   سَال دس هميبس 36اثضاس گشد آٍسي اعالػبت، پشسطٌبه
.  اػتجبس ػلوي آى اص عشيك اػتجبس هحتَي ٍ اػتوبد ػلوي آى اص عشيك آصهَى هدذد تبييذ ضذُ است. ليكشت است

ِ ّب ثِ كوك آهبس تَغيفي :نتايج ٍ   (خذٍل ّبي تَصيغ فشاٍاًي ٍ ضبخع ّبي آهبسي) تدضيِ ٍ تحليل اعالػبت استخشاج ضذُ اص پشسطٌبه

ِ اي ٍ t)آهبس استٌجبعي  .  دس خذٍل ّب تَخيِ ٍ هتغيشّبي هختلف هَسد ثشسسي لشاس گشفت ( دٍ گشٍّي هستملt تك گشٍّي ٍ ثش آٍسد داهٌ

ًتبيح ًطبًگش آى است كِ ديذگبُ داًطدَيبى پشستبسي هَسد هغبلؼِ، ًسجت ثِ اّويت آهَصش ثِ ثيوبس كبهالً هثجت هي ثبضذ، ّوچٌيي ثِ 
ِ ّب هْوتشيي ػبهل ثبص داسًذُ آهَصش ثِ ثيوبس  ًذاضتي داًص ٍ هْبست اص سَي آهَصش دٌّذُ ثشاي ضٌبخت ًيبصّبي يبدگيشي "عجك يبفت

 " ػاللِ ٍ هطبسكت ثيوبس دس ثشًبهِ سيضي ٍ اخشاي آهَصش" ٍ هْوتشيي ػبهل تسْيل كٌٌذُ آهَصش ثِ ثيوبس"ثيوبس ثب تَخِ ثِ ًَع ثيوبسي
.    تؼييي ضذ

 

  آهَصش ثِ ثيوبس، ديذگبُ :واژه هاي كليدي

 1383 ، تبثستبى 77-68                             فػلٌبهِ داًطكذُ پشستبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ، سبل دٍم، ضوبسُ دٍم ، ظ 

                                                           

  داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ كشج (ثشًبهِ سيضي دسسي )كبسضٌبسي اسضذ ػلَم تشثيتي -  

 دكتشاي سٍاًطٌبسي استبديبس داًطگبُ پيبم ًَس-  

 دكتشاي ػلَم تشثيتي استبديبس داًطگبُ پيبم ًَس-  

 همبلِ پژٍّطي
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مقدمه  

اًسبى دس عَل صًذگي دس ضشايظ ٍ هَلؼيت ّبي لشاس 

هي گيشد كِ ثِ هٌظَس ثشآٍسدى ًيبصّبي اسبسي ٍ حفظ 

حيبت خَيطتي ًيبصهٌذ كست آگبّي ّب ٍ هْبست ّبي 

يكي اص ايي هَلؼيت ّب صهبى اص دست . ٍيژُ اي است

دادى سالهت ٍ احيبًبً ثستشي ضذى دس ثيوبسستبى 

 هي ًَيسذ، اغلت افشاد، دس ايي صهيٌِ دٍگبس. هي ثبضذ

صهبًي كِ ثيوبس هي ضًَذ ًيبص داسًذ دس ساثغِ ثب ٍضؼيت 

 ػميذُ داسًذ پَتشٍپشي. (3)خذيذ، هغبلجي سا يبد ثگيشًذ 

اعالع اص تطخيع، پيص آگْي، ًحَُ دسهبى، خغشّب ٍ 

فَايذ هشثَط ثِ آى ّب حك ثيوبس است ٍ ثِ ّويي دليل 

.  (2)هفَْم آهَصش ثِ ثيوبس گستشش يبفتِ است 

 آهَصش هشالجت ّبي ثْذاضتي ثبػث اص ًظش هبسكَم

افضايص استمالل ثيوبس، ثْجَد هشالجت اص خَد، ٍ كبّص 

ػَاسؼ، ثْجَد اسائِ هشالجت ّبي ثْذاضتي ٍ ظشفيت 

ثيوبس، افضايص سضبيت ثيوبس ٍ كبّص ّضيٌِ ّب 

.  (10). هي گشدد

                                                           

. Dugas   

.Potter & Perry   

Marcum   

 ًيض هي ًَيسٌذ، آگبُ كشدى ثيوبساى، آليس ٍ ّبستلي

سْين ضذى آًبى دس تػوين گيشي ٍ هحتشم ضوشدى 

حمَلطبى ثِ ثْجَدي آًبى سشػت ثخطذُ، دٍساى 

ثستشي ثَدى دس ثيوبسستبى سا كبّص هي دّذ ّوچٌيي 

اص اهكبى ثبصگطت هدذد آًْب ثِ ثيوبسستبى هي كبّذ كِ 

ايي هسبئل اص ًظش التػبدي ٍ اختوبػي اّويت صيبدي 

.  (8)داسد 

يكي اص هْن تشيي ًمص ّبي پشستبساى ًمص آهَصضي 

پشستبساى ًسجت ثِ سبيش كبسكٌبى دسهبى ثيطتش . آًْبست

دس توبس هذاٍم ثب ثيوبس ٍ خبًَادُ ٍي ّستٌذ ثٌبثشايي، 

ثْتش هي تَاًٌذ ًيبصّبي آهَصضي ثيوبس سا ضٌبسبيي ٍ دس 

خْت سفغ آى ثكَضٌذ، ٍلي ثب ٍخَد اّويت ٍ تبثيش غيش 

لبثل اًكبس اهش آهَصش ثِ ثيوبس دس اسائِ خذهبت 

ثْذاضتي ٍ دسهبًي، تحميمبت ًطبًگش آى است كِ ايي 

ٍظيفِ هْن اص سَي پشستبساى خذي ٍ اغَلي دس ًظش 

دس حبلي كِ ثشاي يبسي سسبًذى ثِ . گشفتِ ًوي ضَد

اًسبى ّب خْت دست يبثي ثِ ثبالتشيي حذ تٌذسستي 

.  ثبيذ ثِ ًمص آهَصضي پشستبساى اّويت ثيطتشي ثخطيذ

دس ايي ساثغِ رٍالشيبستيي ػميذُ داسد، دس هشاكض 

دسهبًي ايشاى سسبلت هْن آهَصش ثِ ثيوبس - ثْذاضتي

                                                           

Eliss & Hartlay   
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ثِ خَثي اًدبم ًوي ضَد ٍ اص ايي هسئلِ ًِ تٌْب ثيوبس ٍ 

.  (4)خبًَادُ اش، ثلكِ خبهؼِ ثِ عَس اػن سًح هي ثشًذ 

ثب تَخِ ثِ ًتبيح تحميك ًَايي، پشستبساى ثبليٌي ًگشش 

هثجت ٍ كبسثشد ثبسصي سا دس خػَظ آهَصش ثِ ثيوبس 

ًطبى ًذادُ اًذ ٍي پيطٌْبد هي كٌذ ايي تحميك ثش 

ثب تَخِ ثِ . (5)سٍي داًطدَيبى پشستبسي اًدبم ضَد 

ًتبيح تحميك اسوؼيلي، هَاًؼي دس سش ساُ آهَصش ثِ 

ثٌب ثش ايي پژٍّطگشاى ثش آى ضذًذ . (1)ثيوبس ٍخَد داسد 

تب پژٍّص حبضش سا ثب ّذف ثشسسي اّويت آهَصش ثِ 

ثيوبس ٍ تؼييي هْن تشيي ػَاهل ثبص داسًذُ ٍ تسْيل 

كٌٌذُ دس سش ساُ اخشاي آهَصش ثِ ثيوبس اص ديذگبُ 

داًطدَيبى پشستبسي داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ كشج 

.  اًدبم دٌّذ

:  سَال ّبي ايي پژٍّص ػجبستٌذ اص

ديذگبُ داًطدَيبى پشستبسي ًسجت ثِ اّويت . 1

آهَصش ثِ ثيوبس چگًَِ است؟  

ػَاهل ثبص داسًذُ آهَصش ثِ ثيوبس ثشاسبس اٍلَيت اص . 2

ديذگبُ داًطدَيبى پشستبسي كذام است؟  

ػَاهل تسْيل كٌٌذُ آهَصش ثِ ثيوبس ثش اسبس . 3

اٍلَيت اص ديذگبُ داًطدَيبى پشستبسي كذام است؟  

 

 روش  كار  

هَسدي است كِ دس - ايي پژٍّص يك هغبلؼِ تَغيفي

آى اّويت آهَصش ثِ ثيوبس ٍ هْوتشيي ػَاهل ثبص 

داسًذُ ٍ تسْيل كٌٌذُ اخشاي آهَصش ثِ ثيوبس اص ديذگبُ 

.  داًطدَيبى پشستبسي ثشسسي ضذُ است

 داًطدَي پشستبسي 100خوؼيت هَسد پژٍّص ضبهل 

سبل سَم ٍ چْبسم است كِ ثِ سٍش سشضوبسي 

سٍش گشدآٍسي اعالػبت هيذاًي ٍ . اًتخبة ضذُ اًذ

اثضاس گشدآٍسي، پشسطٌبهِ اي ضبهل سِ لسوت ٍ دس 

لسوت اٍل پشسطٌبهِ ثشاي . هميبس ليكشت است

ثشسسي اّويت آهَصش ثِ ثيوبس اص ديذگبُ داًطدَيبى 

 سئَال است كِ 16پشستبسي تٌظين ضذُ ٍ ضبهل 

 گضيٌِ خيلي هَافمن، هَافمن، 5داًطدَيبى يكي اص 

.  ثي ًظش، هخبلفن ٍ كبهالً هخبلفن سا اًتخبة هي ًوَدًذ

لسوت دٍم ٍ سَم پشسطٌبهِ، ثشاي تؼييي هْوتشيي 

ػَاهل ثبصداسًذُ ٍ تسْيل كٌٌذُ آهَصش ثِ ثيوبس تٌظين 

 گضيٌِ هي ثبضذ كِ 10ضذُ است ٍ ّش لسوت ضبهل 

 گضيٌِ خيلي ثب اّويت، ثي ًظش، 5داًطدَيبى يكي اص 

. كن اّويت ٍ خيلي كن اّويت سا اًتخبة هي ًوَدًذ

 دس ًظش گشفتِ 5 ٍ حذاكثش 1دس ايي ثخص حذالل اهتيبص 

.  ضذ

 ...ثشسسي اّويت آهَصش ثِ ثيوبس اص ديذگبُ داًطدَيبى پشستبسي 
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خْت تؼييي اػتجبس ػلوي پشسطٌبهِ اص سٍش اػتجبس 

هحتَي ٍ خْت كست اػتوبد ػلوي اثضاس اص آصهَى 

% 95هدذد استفبدُ ضذ كِ ًتبيح آصهبيص دس حذ ثبالي 

.  يكسبى ثَد

 ديذگبُ "اص آًدب كِ دس پژٍّص حبضش سِ خشدُ هميبس

 "داًطدَيبى پشستبسي ًسجت ثِ اّويت آهَصش ثيوبس

هْوتشيي ػَاهل ثبص داسًذُ آهَصش ثِ ثيوبس ٍ 

 هذ "هْوتشيي ػَاهل تسْيل كٌٌذُ آهَصش ثِ ثيوبس"

ًظش لشاس داضت، هحبسجبت آهبس تَغيفي ٍ آهبس 

استٌجبعي ثشاي ّش يك اص ايي خشدُ هميبس ّب ثِ 

غَست هدضا ػٌَاى ضذ تب اص ايي عشيك ثتَاى ثِ 

.  سَاالت پژٍّص پبسخ داد

اثتذا ثب تَخِ ثِ هحبسجبت آهبس تَغيفي ثشاي ّش يك اص 

سَاالت خذٍل ّب تَصيغ فشاٍاًي ٍ خذٍل ّب 

ضبخع ّبي آهبسي ػٌَاى ضذ تب اص ايي عشيك 

هحبسجبت تَغيفي سا ثشاي ّش يك اص گَيِ ّب غَست 

داد ٍ پس اص آى ثب تَخِ ثِ هحبسجبت آهبس استٌجبعي اص 

 يك گشٍّي ٍ ّوچٌيي ثشآٍسد داهٌِ اي دس tآصهَى 

.  ساستبي اٍلَيت ثٌذي استفبدُ ضذ

 

 

 

 نتيجه گيري  نهايي

ديذگبُ داًطدَيبى پشستبسي ًسجت »دس هَسد سَال اٍل 

ًتبيح ًْبيي « ثِ اّويت آهَصش ثِ ثيوبس چگًَِ است؟

كِ اص تدضيِ ٍ تحليل يبفتِ ّبي پژٍّص ثشاسبس 

لسوت اٍل پشسطٌبهِ ثِ دست آهذ، ًطبى داد كِ 

دادگبُ داًطدَيبى پشستبسي هَسد هغبلؼِ ًسجت ثِ 

اّويت آهَصش ثِ ثيوبس كبهال هثجت ٍ هَافك اسصيبثي 

هي ثبضذ، اٍلَيت ّبي ثشتش اص ًظش آًْب دس خذٍل 

.   ًطبى دادُ ضذُ است1ضوبسُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هبًذاًب گَدسصي، دكتش هحوذػلي احوذًٍذ، دكتش هْشاى فشج اللْي
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اٍلَيت ثٌذي ديذگبُ داًطدَيبى پشستبسي ًسجت ثِ اّويت آهَصش ثِ ثيوبس : 1خذٍل ضوبسُ

هيبًگيي دسخِ اّويت سَال ضوبسُ 

 83/4اّويت ثسيبس ثبال يكي اص ٍظبيف پشستبساى آهَصش ثِ ثيوبساى است  1

 76/4 اّويت ثسيبس ثبالسغح تحػيالت ٍ صهيٌِ فشٌّگي ثيوبس دس اهش چگًَگي آهَصش ثِ اٍ هَثش است  2

 96/4 اّويت ثسيبس ثبالًحَُ استجبط پشستبس ثب ثيوبس دس پزيشش آهَصش اص سَي ثيوبس هَثش است  3

 53/4 اّويت ثسيبس ثبال ثْشُ گشفت (هَاد ًَضتبسي، گفتبسي ٍ تػَيشي)دس آهَصش ثِ ثيوبس هيتَاى اص ضيَُ ّبي آهَصش اص عشيك  4

 51/4 اّويت ثسيبس ثبالدس فشايٌذ آهَصش ضشٍسي است  (تبثيش آهَصش)تَخِ ثِ تغييش دس سفتبس ثيوبس  5

 17/4 اّويت ثسيبس ثبالاضغشاة ثيوبساى سا ػبهل هَثشي دس كبّص اثش فشايٌذ آهَصش هي داًن  6

ِ ّب هيتَاًذ هَثش ثبضذ  7  93/3اّويت ثبال  حضَس ثستگبى ثيوبس دس ٌّگبم آهَصش دس تسْيل يبدگيشي ٍ ثِ كبسگيشي آهَخت

 53/3اّويت ثسيبس ثبال يكي اص اًگيضُ ّبي هي دس اًتخبة سضتِ پشستبسي ػاللوٌذي ام ثِ آهَصش ثيوبساى است  8

 46/3اّويت ثبال ثشاثش آهَصضي كِ ديذُ ام اص داًص ٍ هْبست كبفي ثشاي آهَصش ثِ ثيوبس ثشخَسداس ّستن  9

 38/3اّويت ثبال اگش ثذاًن آهَصش ثِ ثيوبس دس اسصضيبثي هي تَسظ هشثي هَثش است، ثب اًگيضُ ثيطتشي ايٌكبس سا اًدبم هيذّن  10

 10/3اّويت هتَسظ .  ٍاحذّبي دسسي داًطگبُ ًمص هْوي دس ايدبد اًگيضُ ثشاي آهَصش ثِ ثيوبس ًذاسد 11

 71/2اّويت هتَسظ دس آهَصش ثِ ثيوبس اص ثشًبهِ خبغي استفبدُ ًويكٌن  12

 18/2ثي اّويت آهَصش ثِ ثيوبس ثبػث هيطَد كِ اص اًدبم سبيش ٍظبيف پشستبسي ثبص ثوبًن  13

 11/2 ثي اّويتتٌْب دس غَستي كِ ثيوبس داٍعلت پشسيذى ضَد ثِ اٍ آهَصش خَاّن داد   14

 83/1 ثي اّويتدس آهَصش ثِ ثيوبس اص كلوبت حشفِ اي ٍ تخػػي استفبدُ هيكٌن  15

 57/1 ثي اّويت. آهَصش ثِ ثيوبساى دس ثْجَد سغح سالهت خبهؼِ ٍ افضايص اهيذ ثِ صًذگي ًمطي ًذاسد 16

 

 هْوتشيي ػَاهل ثبصداسًذُ آهَصش "دس هَسد سَال دٍم

ثِ ثيوبس ثشاسبس اٍلَيت اص ديذگبُ داًطدَيبى پشستبسي 

ًتبيح ًْبيي كِ اص تدضيِ ٍ تحليل "كذام است؟ 

ِ ّبي پژٍّص ثشاسبس لسوت دٍم پشسطٌبهِ ثِ  يبفت

دست آهذ، ًطبًگش اٍلَيت ّبي ػَاهل ثبصداسًذُ اص 

ديذگبُ داًطدَيبى پشستبسي هي ثبضذ كِ دس خذٍل 

:   ًطبى دادُ هي ضَد2ضوبسُ 

 

 

 ...ثشسسي اّويت آهَصش ثِ ثيوبس اص ديذگبُ داًطدَيبى پشستبسي 
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تحليل استٌجبعي ثشسسي ديذگبُ ًسجت ثِ ػَاهل ثبصداسًذُ آهَصش 

اٍلَيت ثٌذي هيضاى اّويت ػَاهل ثبصداسًذُ دس اهش آهَصش ثِ ثيوبس : 2خذٍل ضوبسُ

هيبًگيي دسخِ اّويت سَال ضوبسُ 

 73/4خيلي ثب اّويت  (ثشاثش ًَع ثيوبس)ًذاضتي داًص ٍ هْبست اص سَي آهَصش دٌّذُ ثشاي ضٌبخت ًيبصّبي يبدگيشي ثيوبس  1

 58/4 خيلي ثب اّويتػذم آهبدگي خسوي ٍ سٍحي ثيوبس دس صهبى اخشاي آهَصش  2

 35/4 خيلي ثب اّويتًبتَاًي آهَصش دٌّذُ دس ثش لشاسي استجبط هٌبست ثب ثيوبس ٍ خبًَادُ ٍي  3

 26/4 خيلي ثب اّويتثي اػتوبدي ثيوبس ٍ خبًَادُ اش ثِ آهَصش دٌّذُ ثِ ػٌَاى فشدي آگبُ ٍ هبّش دس اهش آهَصش  4

 20/4 خيلي ثب اّويتًبتَاًي آهَصش دٌّذُ دس عشاحي ٍ اخشاي ثشًبهِ آهَصش هتٌبست ثب سغح تحػيالت ٍ صهيٌِ فشٌّگي ثيوبس  5

 99/3 ثب اّويتًبتَاًي آهَصش دٌّذُ دس عشاحي ٍ اخشاي ثشًبهِ آهَصضي هتٌبست ثب سي ثيوبس   6

 97/3 ثب اّويتػذم استجبط ٍ ّوبٌّگي آهَصش دٌّذگبى دس ضيفت ّبي هختلف ٍ دس ًتيدِ تذاٍم ًذاضتي اهش آهَصش   7

 84/3ثب اّويت كوجَد ٍلت آهَصش دٌّذُ ثِ دليل اًدبم ٍظبيف سٌگيي هشالجت اص ثيوبس  8

 77/3ثب اّويت ّوكبسي ًكشدى اػضبي ديگش تين دسهبًي ثب آهَصش دٌّذُ دس عشح ٍ اخشاي آهَصش ثِ ثيوبس  9

هخبلف ثَدى خٌسيت آهَصش دٌّذُ ثب ثيوبس  10
 –كن اّويت 

خيلي كن اّويت 
34/3 

 

هْوتشيي ػَاهل تسْيل كٌٌذُ "دس هَسد سَال سَم 

آهَصش ثِ ثيوبس ثشاسبس اٍلَيت اص ديذگبُ داًطدَيبى 

ًتبيح ًْبيي كِ اص تدضيِ ٍ "پشستبسي كذام است؟ 

تحليل يبفتِ ّبي پژٍّص ثشاسبس لسوت سَم 

پشسطٌبهِ ثِ دست آهذ، ًطبًگش اٍلَيت ّبي ثشتش 

هشتجظ ثب ػَاهل تسْيل كٌٌذُ اص ديذگبُ داًطدَيبى 

 ًطبًِ دادُ 3پشستبسي هي ثبضذ كِ دس خذٍل ضوبسُ 

:  هي ضَد

 

 

 

 

 

 هبًذاًب گَدسصي، دكتش هحوذػلي احوذًٍذ، دكتش هْشاى فشج اللْي
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تحليل استٌجبعي ثشسسي ديذگبُ ًسجت ثِ ػَاهل كٌٌذُ آهَصش 

اٍلَيت ثٌذي هيضاى اّويت ػَاهل تسْيل كٌٌذُ دس اهش آهَصش ثِ ثيوبس : 3خذٍل ضوبسُ

هيبًگيي دسخِ اّويت سَال ضوبسُ 

 57/4خيلي ثب اّويت ػاللِ ٍ هطبسكت ثيوبس دس ثشًبهِ سيضي ٍ اخشاي آهَصش  1

 55/4 خيلي ثب اّويتاػتوبد ٍ ػاللِ آهَصش دٌّذُ ثِ ضٌبخت ًيبصّبي يبدگيشي ثيوبس  2

 41/4 خيلي ثب اّويتدس ًظش گشفتي صهبًي خبظ ثشاي آهَصش ثِ ثيوبس خْت خلَگيشي اصتذاخل ثب الذاهبت دسهبًي  3

 22/4 خيلي ثب اّويتدس صهبى اخشاي آهَصش  (ساي حفظ ٍسبيل خػَغي ثيوبسّ)ٍخَد هكبى هٌبست  4

 19/4 خيلي ثب اّويتثكبسگيشي ثبصخَسد آهَصش اص سَي آهَصش دٌّذُ ثشاي اًدبم اغالحبت ثؼذي  5

6 
ثجت سًٍذ آهَصش ثِ ثيوبس دس پشًٍذُ پضضكي خْت استجبط ٍ ّوبٌّگي آهَصش دٌّذگبى دس ضيفت ّبي 

هختلف 
 ثب اّويت

09/4 

 92/3 ثب اّويتٍخَد ٍسبيل كوك آهَصضي خْت استفبدُ دس اهش آهَصش  7

 81/3ثب اّويت اًتخبة ٍ آهَصش پشستبساى ٍيژُ ثشاي اًدبم آهَصش ثِ ثيوبس  8

 76/3ثب اّويت اسايِ سويٌبسّبي دس هَسد استشاتژي ّبي آهَصضي ٍ يبدگيشي  9

دس ًظش گشفتي اهتيبص ٍيژُ ثشاي اًدبم آهَصش ثِ ثيوبس دس صهبى اسصضيبثي هشثي اص داًطدَ  10
 –كن اّويت 

خيلي كن اّويت 
38/3 

 

بحث  

يبفتِ ّبي پژٍّص ًطبى داد كِ ديذگبُ داًطدَيبى 

يكي اص ٍظبيف »پشستبسي هَسد ًسجت ثِ ػجبست 

 كبهال هَافك ٍ %84« پشستبساى آهَصش ثِ ثيوبساى است

.  هَافك ثَدُ است% 15

پَتش ٍ پشي ًيض دس ايي صهيٌِ هؼتمذًذ، آهَصش ثِ هذدخَ 

ثِ غَست يكي اص هْوتشيي ًمص ّبي پشستبساى دس 

 اص ًظش ثست. (2)هشالجت ّبي ثْذاضتي دس آهذُ است 

يكي اص اسبسي تشيي ًمص ّبي اغلي پشستبس تَخِ ثِ 

 هي ًَيسذ، اص عشفي گشاّبم. (6)آهَصش ثيوبس است 

اگشچِ گشٍّي اص پشستبساى اص ًمص آهَصضي فشد، ثِ 

ػٌَاى يكي اص ًمص ّبي اغلي پشستبسي آگبُ ّستٌذ ٍ 

ثِ آى ػول هي كٌٌذ ٍلي گشٍّي ًيض خَد سا اص 

.  (9)پزيشفتي چٌيي ًمطي خذا هي كٌٌذ 

                                                           

Best   

Graham   

 ...ثشسسي اّويت آهَصش ثِ ثيوبس اص ديذگبُ داًطدَيبى پشستبسي 
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اص هدوَع هغبلت ركش ضذُ هي تَاى استٌجبط كشد كِ 

ديذگبُ داًطدَيبى پشستبسي هَسد هغبلؼِ ًسجت ثِ 

پزيشفتي ًمص آهَصضي حشفِ خَد كبهالً هثجت است دس 

 پشستبساى ثبليٌي %8/2غَستي كِ دس تحميك ًَايي تٌْب 

هَسد هغبلؼِ ًسجت ثِ آهَصش ثيوبس ًگشش هثجت 

ثٌبثشايي لجل اص ايٌكِ ًگشش هثجت . (5)داضتِ اًذ 

داًطدَيبى ًيض تغييش كٌذ ضبيذ ثتَاى اص يبفتِ ّبي ايي 

پژٍّص ثِ ػٌَاى ضبلَدُ ثشًبهِ سيضي ّبي آيٌذُ 

.  استفبدُ كشد

ثب تَخِ ثِ يبفتِ ّبي هطخع ضذ كِ داًطدَيبى 

ًذاضتي داًص ٍ هْبست اص "پشستبسي هَسد هغبلؼِ 

سَي آهَصش دٌّذُ ثشاي ضٌبخت ًيبصّبي يبدگيشي 

سا ثِ ػٌَاى هْوتشيي ػبهل ثبصداسًذُ دس سش ساُ "ثيوبس 

آهَصش ثِ ثيوبس ػٌَاى كشدُ اًذ، دس ايي صهيٌِ گشاّبم 

ػميذُ داسد، پشستبس هوكي است حميمت ٍ اّويت 

آهَصش ثِ ثيوبس سا ثذاًذ اهب ثشاي پيگيشي اخشاي هشاحل 

  دس تحميك الكشٍكشس. (9)آهَصضي كبهال آهبدُ ًجبضذ 

ًيض يكي اص داليل ًبكبهي پشستبساى دس اخشاي آهَصش 

ثِ ثيوبس ثي كفبيتي آًْب ثِ ػٌَاى آهَصش دٌّذُ ثِ 

ػلت فمذاى هْبستْبي هَسد ًيبص خْت آهَصش ثِ 

.  (11)ثيوبساى ضٌبسبيي ضذ 

                                                           

Luker & Carce   

 ٍ ّوكبساى ًيض دس تحميمبت خَد ثِ ّويي ًتيدِ ثبست

سسيذُ اًذ ٍ تطكيل  كالس ّبي آهَصش ضوي خذهت 

يبدگيشي سا ثِ - ٍ آهَصش استشاتژي ّبي يبد دّي

ػٌَاى ساّكبسّبي استمبء كيفيت ًمص آهَصضي پيطٌْبد 

.  (7)هي كٌٌذ 

دس تحميك اسوؼيلي ًيض دس خػَظ ديذگبُ پشستبساى 

ثبليٌي ًسجت ثِ هَاًغ اخشاي آهَصش ثِ ثيوبس، ثيطتشيي 

 ثشخَداسي آهَصش "هشثَط ثِ ػذم (%92)دسغذ پبسخ 

ّوچٌيي .  ثَدُ است"دٌّذُ اص اعالػبت ٍ داًص كبفي

ػذم پزيشش آهَصش دٌّذُ اصعشف ثيوبس ثِ "ػبهل 

 ثِ ػٌَاى يك "ػٌَاى فشدي اػتوب دس اخشاي آهَصش

 .  ( 1 )هبًغ خيلي ثب اّويت ضٌبسبيي ضذُ است 

ثب تَخِ ثِ هدوَع آًچِ ركش ضذ هي تَاى پيطٌْبد كشد 

كِ دس دسٍس پشستبسي دس صهيٌِ آهَصش ثِ ثيوبس تبكيذ 

ثيطتشي ضَد ٍ سشفػل ّبي دسٍس دس داًطكذُ 

پشستبسي ثب تفػيل تذسيس گشدد، دس ٍاحذّبي 

كبسٍسصي ًيض هشثيبى پشستبسي ثب داًطدَيبى دس ايي 

. صهيٌِ توشيي  ٍ كبس ػولي سا عشح ، اخشا ٍ توشيي كٌٌذ

هذيشاى ثيوبسستبى ّب ٍ . ّوچٌيي پيطٌْبد هي ضَد

داًطكذُ ّبي پشستبسي هطتشكبً تالش كٌٌذ تب پشستبساى 

ضي كست هْبست ّب ، ػلَم ٍ داًص ّبي هَسد ًيبص دس 

                                                           

Barrem   

 هبًذاًب گَدسصي، دكتش هحوذػلي احوذًٍذ، دكتش هْشاى فشج اللْي
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اهش آهَصش ثِ ثيوبس ثِ ػٌَاى افشادي لبثل اػتوبد كِ 

هي تَاًٌذ ثشًبهِ ّبي آهَصش ثِ ثيوبساى سا عشح ، اخشا 

.  ٍ اسصضيبثي كٌٌذ هغشح ضًَذ 

يبفتِ ّبي پژٍّص ّوچٌيي ًطبًگش ايي ٍالؼيت است 

كِ ػاللِ ٍ هطبسكت ثيوبس ثِ ػٌَاى يك ػبهل تسْيل 

. كٌٌذُ خيلي ثب اّويت دس اهش آهَصش ثِ ضوبس هي سٍد

ثٌبثشايي هي تَاى اص ٍسبيل كوك آهَصضي ديذاسي ٍ 

ضٌيذاسي هثل ًػت ػكس ٍ پَستشّبي آهَصضي دس 

ساّشٍّب ٍ اتبق ثيوبساى ًوبيص فيلن خْت تَخِ ٍ 

ػاللِ ثيوبس ايدبد يك استجبط خَة ثب پشستبس كوك 

دس پبيبى اًدبم پژٍّص ّبي صيش پيطٌْبد . گشفت

:  هي ضَد

 

 

 

 

 

 

 

تؼييي ديذگبُ اػضبي ديگش كبدس دسهبى هثل . 1

پضضكبى، هتخػػبى تغزيِ، فيضيَتشاپيست ّب ٍ غيشُ ٍ 

ّوچٌيي هشثيبى پشستبسي كِ ثِ عَس غيش هستمين دس 

.  اهش آهَصش ثِ ثيوبس سْين ّستٌذ

ثشسسي ٍ اسصيبثي سش فػل ّبي دسٍس آهَصضي . 2

.  داًطكذُ پشستبسي دس هَسد آهَصش ثِ ثيوبس

ثشسسي ٍ اسصيبثي ٍ ضشٍست تطكيل كالس ّبي . 3

آهَصش ضوي خذهت ثشاي پشستبساى ثبليٌي ضبغل ثشاي 

آهَصش ثِ ثيوبس ٍ ّوچٌيي همبيسِ هيضاى آگبّي ٍ 

ػولكشد پشستبساى اص ثِ كبسگيشي سٍش ّبي آهَصش ثِ 

ثيوبس لجل ٍ ثؼذ اص ضشكت دس كالس ّبي آهَصش 

.  ضوي خذهت

ًحَُ پيگيشي ثيوبساى ٍ ًيض چگًَگي هشالجت اص خَد . 4

ٍ هيضاى سضبيت دس ثيوبساى آهَصش ديذُ ٍ آهَصش 

.  ًذيذُ همبيسِ ضَد
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منابع  

ثشسسي هَاًغ اخشاي آهَصش ثِ . 1372. اسوؼيلي، سٍاًجخص- 1

ثيوبس اص ديذگبُ پشستبساى ثبليٌي ضبغل دس ثيوبسستبى ّبي ٍاثستِ 

ثِ داًطگبُ ػلَم پضضكي ايشاى، پبيبى ًبهِ كبسضٌبسي اسضذ 
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in Azad University Nursing Students in Karaj in 1382 

 

M. Gotlarzi , M.S; M.A. Ahmadvand , M.D; M.Farajollahi  ; M.D 

 

Abstract: 

 

Introduction: Large multicenter trials have been shown that patients training are very 

important in reduction of patients stay in hospital and recurent addmission - cost of treatment 

and prevention of diseases and complications. In the western countries this has referred to a 

team, so called (social care team). 

Unfortunatly, such teams aren,t practicing in our country, so this responsibility has referred, 

to nursing groups. 

Determination of significant of training to patients from the point of view of nursing student 

and, assessment most important inhibitory and facilities factors. 

Methods & Materials: This study is a descriptive study. 

About 100 nursing students in 3
rd

 and 4
th

 term of nursing college of Karaj. 

Results: Most students participated in this study were agreed with importants of training of 

the patients. 

Discussion: In respect to nurses duties and respect to absent of (social care team) could train 

their patients. 

This study suggested that, nursing Colleges should arranged the training of patients in their 

program. 

 

Key words: Patient Education, Point of View 
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