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  دهيچک

داشته  يير بسزايتاث ها يماريباز  ياريو درمان بس يريشگيدر پ تواند يمهر پرستار بوده که  يها نقش ترين ياساساز  يکيمار يآموزش به ب :پيش زمينه و هدف

مشـکالت   يسپژوهش حاضر با هدف برر. در اثر بخش بودن آن داشته باشد ياديار زير بسيتاث تواند يم ها آنن راستا شناخت موانع و مرتفع نمودن يدر ا. باشد

  .مار انجام شده استينه آموزش به بيدر زم ينيپرستاران بال

 هـاي  يمارستانباز  يکيمختلف  يها بخشنفر از پرستاران شاغل در  ١٤٥ يبوده که بر رو تحليلي يفيتوص يمقطع يا مطالعهپژوهش حاضر  :مواد و روش کار

 نامـه  پرسـش شـامل   يک ابـزار دو قسـمت  يـ از  ها داده يآور جمعجهت . در دسترس انجام شده است يريگ نمونهتهران با روش  يدانشگاه علوم پزشک يآموزش

  .مار استفاده شده استينه آموزش به بيدر زم ينيمشکالت پرستاران بال اي ينهگز ١٦ نامه پرسشک و ياطالعات دموگراف

نه کم يمار، خانواده و پرستار و گزيب يو روان يت اجتماعيفرهنگ و وضع يناهماهنگمار، ينبود پرستار مخصوص آموزش به ب هاي ينهگزن پژوهش يدر ا :ها يافته

  .ن مانع شناخته شدندين تا سومياول عنوان بهپرستار  يبودن دانش و اطالعات علم

ن منظور الزم اسـت تـا   يبد. ر استمايمار نبود پرستار مخصوص آموزش به بيمانع آموزش به ب ينتر مهمن مطالعه نشان داد که يج اينتا :نتيجه گيريبحث و 

  .نه همت گمارندين زميدر ا يا افرادياز مراکزشان به استخدام فرد ينموده و بر حسب ن يزير برنامهمرتفع نمودن آن  منظور بهن يمسئول

  مار، پرستاران يت موانع آموزش به بياولو ،ينيمشکالت پرستاران بال :ها کليد واژه
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  )نويسنده مسئول( زنجان ييو ماما يدانشکده پرستار يات علميعضو ه ،يو جراح يش داخليگرا يکارشناس ارشد آموزش پرستار ١
   زنجان ييو ماما يدانشکده پرستار ،يار گروه پرستارياستاد ٢
  تهران يدانشگاه علوم پزشک ،هاي ريويفوق تخصص بيماري ،يار گروه داخلياستاد ٣

  مقدمه 

کند تا با فراگيري دانـش   انسان در هر موقعيتي تالش مي

هاي خاص توانايي خود را بـراي سـازش بـا موقعيـت      و مهارت

بيماري و بستري شـدن در بيمارسـتان از   . جديد افزايش دهد

و در  يافتـه ي است که نياز به کمک و آمـوزش افـزايش   اردمو

  ).۱(گيرد  يآموزش به بيمارشکل مهمين رابطه مفهوم 

 گونـه  ايـن را  بسياري از صاحب نظران آمـوزش بـه بيمـار   

هرگونه ارتباطي از سوي پرستار کـه فـراهم   " اند  تعريف نموده

کننــده اطالعــات بهداشــتي مربــوط بــه تشــخيص و درمــان، 

هاي خود مراقبتي مربوط به تشخيص و درمان، داروها  فعاليت

اتي از قبيل توقف سيگار، منابع قابل و عوارض جانبي و موضوع

باشـد،   ده بيمار ميايا خانو و براي بيمار... دسترس در جامعه و

معتقدنـد  برخي الزم به ذکر است که  ".آموزش به بيمار گويند

 ها ينشود ولي محدود به ا آموزش به بيمار شامل اين موارد مي

  ).۲(نيست 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             1 / 11

mailto:vahedian63@zums.ac.ir
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-514-fa.html


 مقدم يوان گوهريک ي،بوسار ياميترا پيم ي،ميان عظير واحديام
 

 هیاروم یدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامای    1390 مهر و آبان، 33 یدر پ ی، پچهارمدوره نهم، شماره  296

 ،بهداشتي وهدف آموزش به بيمار در برگيرنده عوامل آموزشي 

عوامــل مــوثر در آمــاده کــردن بيمــار بــراي همکــاري در فرآينــد  

پرستاري، درمان، بازتواني، خودکنترلي، کاهش تـرس و اضـطراب،   

بهبود توانايي بيمار براي سازگاري با مشکالت مربوط بـه سـالمتي   

تخصصي غير تخصصي و هاي خويش، خود مراقبتي و انجام مراقبت

مشـارکت و همکـاري    چراکه اساس يک آمـوزش اثـر بخـش   است؛ 

 ).۳-۶(بيمار است 

متعددي براي ضرورت امـر آمـوزش بـه بيمـار      داليل ياز طرف

ارتقـاي سـالمتي،   : بعضي از اين عوامل عبارتنـد از  که داشتهوجود 

در بيمارسـتان، خـروج    تـر  کوتـاه تقدم پيشگيري بر درمان، اقامت 

نـان از تـداوم   ياطم زودتر از تخت، گذراندن دوره نقاهت در منزل،

افزايش مـوارد نـاتواني و    ،يبهداشت يها مراقبتمراقبت، بهبود ارائه 

  ). ۱(مزمن  هاي بيماري، افزايش سالمندان و افزايش ها معلوليت

آموزش بـه مـددجو در تمـام طـول دوران      د توجه نمود کهيبا

 ينتــر مهـم ص و اســتقالل در مراقبـت از خــود از  يو تـرخ  يبسـتر 

گرفتـه   قـات انجـام  يتحق بـوده،  يمراقبتـ  يداردهاو اسـتان  ها يتاولو

و  ي، آگـاه يانسـان  يروياز جمله کمبود وقت و ن يا بازدارندهعوامل 

 يمـار، الزامـ  يو اصول آموزش بـه ب  ها روشدر مورد  يمهارت ناکاف

بـر آمـوزش پرسـتاران،     يماران، نظـارت ناکـاف  ينبودن آموزش به ب

زات يکمبود امکانات و تجهماران، يجهت آموزش به ب يزه ناکافيانگ

مـار، عـدم   ين به ضـرورت آمـوزش بـه ب   يبخش، عدم اعتقاد مسئول

مـار و فـرد   يپرداخت به موقع حقوق پرستاران، فرهنگ نامتناسب ب

را گزارش آموزش  يمار برايب يجسم يآموزش دهنده و عدم آمادگ

افتند که يدر يا مطالعهو همکاران بر اساس  ييذکا ).۷-۱۱( اند داده

 يعلـوم پزشـک   هـاي  يمارسـتان بپرستاران در  ينقش آموزش يافيا

ن قسـمت آن مربـوط بـه    يشتريکه ب) درصد۱/۲۳(تهران کم بوده 

ن مطالعـه آمـده اسـت کـه از     يدر همـ . اسـت  ييم دارويآموزش رژ

 کند يممار استفاده يآموزش ب يکه پرستار برا هايي يتفعالمجموع 

  ). ۱۲( باشد يمآن مطلوب  درصد۷/۳۱فقط 

ـ  يابيدسـت  يان برايبه مددجو کمکن راستا يا در افتن يـ ا بازي

 بوده يم درمانياهداف ت ينتر مهماستقالل در امر مراقبت از خود از 

) يماريت سالمت و بيدر وضع(ان يبه مددجو آموزشنه تنها  ،)۱۳(

 هـاي  يتمسـؤول از  يکـ ي نيـز  آنـان  يهـا  ن و خانوادهيريبلکه به سا

  .پرستاران شناخته شده است ويژه بهو  يم درمانيت ياعضا ياساس

مناسـب   يعـدم اجـرا   يبـرا  يگـر يد ين احتماالً عـوامل يبنابرا

تجـارب  . مار وجود داشته که درنظر گرفته نشده استيآموزش به ب

از مراکــز  ياريموجــود در بســ هـاي  يــتواقعو  انپژوهشــگر ينـ يع

 کمبودانگر يبو مطالعات و منابع مرتبط موجود  يدرمان و يبهداشت

ان از يمـاران و مـددجو  ياز موجـود ب يـ ن يبررس بوده،نه ين زمير اد

ــر ــه بهت ــه کفا ين راهکارهــايجمل ــپاســخ ب ــت ي ــدم کفاي ــا ع ت ي

و اقـدام   يزيـ ر ان و هرگونه برنامهيداده شده به مددجو يها آموزش

ق حاضـر بـا   يبنابر مطالب فوق، تحق. نه خواهد بودين زميالزم در ا

 مـار ينه آموزش به بيدر زم ينيبال مشکالت پرستاران يبررسهدف 

تهران در  يدانشگاه علوم پزشک يآموزش هاي يمارستانباز  يکيدر 

 .انجام شده است ۱۳۸۸نيمه دوم سال 

  

  ها روشمواد و 

بوده کـه در   تحليلي توصيفي يمقطع يا مطالعهپژوهش حاضر 

 ۱۴۵ يبر رو بهمن ماه همان سال يتا ابتدا ۱۳۸۸فاصله آبان ماه 

 هاي يمارستانباز  يکيمختلف  يها بخشنفر از پرستاران شاغل در 

 گيـري  نمونه. تهران انجام شده است يدانشگاه علوم پزشک يآموزش

عالقـه بـه شـرکت در    . در دسترس انجام شـد  يريگ نمونهبه روش 

 يپرستار يتيريو مد ينيسال کار بال ۳۰تا  ۵ن يپژوهش و سابقه ب

 يآور جمـع جهـت  . د در نظر گرفتـه شـدند  ورو يارهايمع عنوان به

ــاز  هــا داده ــزار دو قســمتي ــات  نامــه پرســششــامل  يک اب اطالع

ت تاهـل،  يهمچون سن، جـنس، وضـع   يشامل موارد(ک يدموگراف

، بخش محل کـار  کاري شيفتالت، يت استخدام، تحصيسمت، وضع

 ۱۶ نامـه  پرسـش و ) ريپرسـتار و مـد   عنـوان  به يدت سابقه کارو م
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مـار بـا   ينه آموزش بـه ب يپرستاران در زم ينيمشکالت بال اي ينهگز

. اسـتفاده شـد  ) ريـ و خ يبلـه، تاحـدود  ( يکرت سه قسمتيف ليط

مرحلـه  . اسـتفاده شـد   يا مرحلهند سه يساخت ابزار از فرآ منظور به

 قيـ عم هاي مصاحبهو با استفاده از  کيفيمطالعه  يک صورت بهاول 

حـدوداً   کـه مرسـوم   اي يهمارون ز ديبا استفاده از آنالبدون ساختار 

مرحله  در کارروش . انجام شد کشيد ميدقيقه طول  ۶۰تا  ۴۵بين 

آمـوزش بـه    هـاي  کننـده موانع و تسهيل  کهدوم بدين صورت بود 

 )نفر ۲۵( در اختيار واحدهاي مورد پژوهش بدون ذکر اولويتبيمار 

 را هـا  نامـه  پرسـش اتمام اين مرحلـه پژوهشـگر    پس از. گرفت قرار

اولويـت داده شـده از    ترتيـب  بـه را  ها يفراوانو بيشترين  آوري جمع

اسـتخراج   ها کنندهموانع و تسهيل  عنوان به پژوهش همکارانسوي 

 واحـدهاي از  کـه وم بدين صـورت بـود   سمرحله  در کارروش . شد

 منظـور  بهمتمرکز  يمورد پژوهش خواسته شد تا در جلسات گروه

 بنـدي  جمـع  از مرحلـه دوم و  هاستخراج شـد ي موارد بحث و بررس

 يدر پايـان ايـن مرحلـه بـا اجمـاع نظـر اعضـا       . ابندينهايي حضور 

 هـاي  کننـده موانـع و تسـهيل    ييجلسات گروه متمرکز دو ابزار نها

گويه حاصل گرديد کـه چهـار    ۱۰حاوي  کدامآموزش به بيمار هر 

 هـا  آن يينها بندي جمعکسان بودند که در يسئوال در هر دو گروه 

نان محقق از درک ياطم منظور به. ل شديتبد يسئوال ۱۶ يبه ابزار

ه ياول يپس از کدگذار يح منظور مصاحبه شوندگان توسط ويصح

 مشــارکتشــيوه بــازبيني  از هــا يافتــه ١اعتبــاراز  نــانيجهــت اطم

ها  داده ٣تيمقبول منظور بهن يهمچن. استفاده شد ٢تحقيق کنندگان

خواسته شد تا  ٤را داشتنند يفيق کيتحقکه تجربه انجام  ياز افراد

 يرا مورد بررس يه و طبقات مفهومياول هاي يکدگذارو  ها مصاحبه

ن يـ در ا .)۱۴،۱۵( انجـام شـد   زيـ ن مکرر هاي بازنگري و قرار دهند

ل يتسـه  عنـوان  بـه  ۱۵و  ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷، ۱سـئواالت   نامه پرسش

 عنـوان  به ۱۶و  ۹، ۸، ۶، ۵، ۲مار، سئواالت يکنندگان آموزش به ب

                                                
1 Credibility 
2 member check 
3 Dependability 
4 Peer check 

سئواالت  عنوان به ۱۴و  ۱۳، ۴، ۳مار و سئواالت يموانع آموزش به ب

ه بودن يمنظور از دو سو. باشند يم) ل کننده و مانعيتسه(ه يدو سو

 عنـوان  بـه ط برابر امکان انتخاب هم ين است که در شرايسئواالت ا

ت سئوال وجـود  يتوجه به ماه مانع با عنوان بهل کننده و هم يتسه

 هاي يهگواز  يک کدامسئوال به نظر شما  نامه پرسش يدر باال. دارد

ن يـ بر ا. ؟ ذکر شده بودباشند يممار يمانع آموزش به ب عنوان بهر يز

) يتـا حـدود  (نه ممتنـع  ي، گز۳نه درست نمره ياساس انتخاب گز

منظـور از  . داد يمـ را به خود اختصاص  ۱نه غلط نمره يوگز ۲نمره 

ن است که اگر شرکت کننده در پـژوهش در برابـر   ينه درست ايگز

ر را يـ مـار پاسـخ خ  يل کننده آمـوزش بـه ب  يتسه هاي يهگواز  يکي

و با پاسـخ   ۲نمره  ي، در صورت پاسخ تا حدود۳انتخاب کند نمره 

ـ . باشد يم، نمود يمافت يدر ۱بله نمره  نـه  ين منظـور از گز يهمچن

از  يکـ يکت کننده در پـژوهش در برابـر   ن است که اگر شريغلط ا

، ۱ر را انتخاب کند نمره يمار پاسخ خيموانع آموزش به ب هاي ينهگز

 ۳ و با پاسخ بله نمـره  ۲نمره ) يتا حدود(در صورت پاسخ ممتنع 

ه از ينـه دو سـو  يدرخصـوص چهـار گز  . باشـد  يم، نمود يمافت يدر

ل ل جـدو يـ ل خـود را در ذ يـ شرکت کنندگان خواسـته شـد تـا دل   

ه و يتجز منظور به نامه پرسش يدر نمره ده يح دهند تا مشکليتوض

ن مـوارد از شـرکت کننـدگان در    يـ عـالوه بـر ا   .جاد نشوديل ايتحل

 هـا  ينهگزکه به  يپژوهش خواسته شده بود که صرف نظر از پاسخ

ن يبـد . کننـد  گـذاري  اولويـت ت يـ اهم ترتيب بهرا  ها ينهگز، اند داده

 ترين يتاهمک و به کم يت ينه اولويگز ترين يتاهمب که به با يترت

ن گونـه  يبـد  هـا  يتاولو يروند نمره ده. را بدهند ۱۶ت ينه اولويگز

نـه  يگز تـرين  يـت اهمو کم  ۸۰از ينه امتيگز ترين يتاهمبود که با 

از مـوارد شـرکت    يدر بعضـ . داد يمـ را به خود اختصـاص   ۵از يامت

. اختصاص داده بودند يکسانيت ياولو ها ينهگزاز  يکنندگان به بعض

نه يزم پرستاران در ينيمشکالت بال نامه پرسشحاصل از  ينمره کل

و ) ۳۲-۳۶(، خـوب  )۲۷-۳۱(ف يمار به سه دسته ضعيآموزش به ب

مطالعه پژوهشگر پس از  يدر اجرا. شد يدسته بند) ۳۷-۴۸( يعال
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حات الزم در مورد هدف از انجام پـژوهش  يخود و ارائه توض يمعرف

. داد يمـ آگاهانه را به شرکت کنندگان در پـژوهش   نامه يترضا فرم

نان داده شد کـه جهـت   يمورد پژوهش اطم يواحدهان به يهمچن

پژوهش کامالً آزاد بوده و اطالعات  ا خروج ازيشرکت، عدم شرکت، 

ل يـ ه تحليمحرمانه و بدون نام مورد تجز طور به ها آنکسب شده از 

از  هـا  دادهبـودن   طبيعـی نان از ياطم منظور به. قرار خواهند گرفت

ه يـ تجز. استفاده شـد  ١رنوف کولموگروفياسم يا نمونهک يآزمون 

ــتحل ــار   ي ــزار آم ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــات ب و  SPSS15 يل اطالع

ک يدموگراف يرهاينه متغيشر در زميدو و ف يکا يآمار يها آزمون

 يفت کاريالت، شيجنس، تاهل، سمت، نوع استخدام، تحص( يفيک

ک يـ دموگراف يرهاينه متغيدر زم يتنيمن و U ،)و بخش محل کار

س و ي، کراسـکال والـ  )يتيريو مـد  يسن، سابقه کار پرسـتار ( يکم

 Pزان يـ م. رسـون صـورت گرفـت   يرمن و پياسپ يب همبستگيضر

 .در نظر گرفته شد داري يمعنسطح  عنوان به ۰۵/۰از  تر کم

  

   ها يافته

انجام شده  يدر بررس. نفر شرکت داشتند ۱۴۵ن پژوهش يدر ا

ه و يـ ک مـورد تجز يـ پـژوهش از نظـر اطالعـات دموگراف    يها نمونه

ــتحل نفــر  ۲۱زن، ) درصــد۵/۸۵(نفــر  ۱۲۴ .ل قــرار گرفتنــد ي

ــر  ۱۲۱مــرد، ) درصــد۵/۱۴( ــر  ۲۴متاهــل و ) درصــد۴/۸۳(نف نف

ــد۶/۱۶( ــرد بودنــد ) درص ــر شــ . مج نفــر  ۶۲ يفت کــارياز نظ

ــد۸/۴۲( ــبح، ) درص ــد۱/۲۴(نفــر  ۳۵ص ــر، ) درص نفــر  ۱۷عص

 ۱۴۳ .در گـردش بودنـد  ) درصد۴/۲۱(نفر  ۳۱شب، ) درصد۷/۱۱(

مـدرک  ) درصـد  ۴/۱(نفـر   دوسـانس،  يمـدرک ل ) درصد۶/۹۸(نفر 

) درصد۵/۱۴(نفر  ۲۱پرستار، ) درصد۵/۸۵(نفر  ۱۲۴، ليسانس فوق

) درصـد ۸/۲(نفر  چهارو  يرسم) درصد۲/۹۷(نفر  ۱۴۱سرپرستار، 

اتـاق  ) درصـد ۸/۲(نفـر   چهاراز نظر بخش محل کار . بودند يمانيپ

) درصـد ۴/۳(نفـر   پنججنرال،  يو سي آي) درصد۷/۰(نفر  يکعمل، 

                                                
1 One-Sample Kolmogorov Smirnov Test 

نفــر  ۱۲، يــو ســي ســي) درصــد۸/۲(نفــر  چهــاراعصــاب،  يجراحــ

 يـو  سي آي) درصد۸/۱۳(نفر  ۲۰قلب باز دو،  يو سي آي) درصد۳/۸(

) درصـد ۲/۶(فـر  ن ۹کودکـان،  ) درصـد ۸/۲(نفر  چهارک، يقلب باز 

نفـر   پـنج نـوزادان،   يـو  سـي  آي) درصـد ۲/۶(نفـر   ۹مان، يبخش زا

) درصـد ۸/۲(نفـر   چهاره، ير) درصد۲/۶(نفر  ۹، يينازا) درصد۴/۳(

دو،  يجراح) درصد۹/۶(نفر  ۱۰قلب، ) درصد۸/۴(نفر  هفتوند، يپ

ـ  يطبـ ) درصـد ۷/۹(نفر  ۱۴، يارتوپد) درصد۵/۵(نفر  هشت ک، ي

 شـش فـک و  ) درصد۸/۴(نفر  هفت، يارولوژ) درصد۸/۴(نفر  هفت

  . دو بودند يطب) درصد۱/۴(نفر 

، سـابقه کـار   يسن، سابقه کار پرستارار ين و انحراف معيانگيم

مـار، سـئواالت   يآموزش به ب يها کنندهل ي، سئواالت تسهيتيريمد

حاصـله از   يمار، سـئواالت ممتنـع و نمـره کلـ    يموانع آموزش به ب

، ۷۰/۳۸±۲۵/۵ب يـ پژوهش به ترتدر  شرکت کنندگان نامه پرسش

۸۷/۳±۸۰/۱۲ ،۰۶/۴±۹۸/۱ ،۲۱/۲±۶۴/۱۵ ،۵۰/۲±۹۰/۸، 

  .بود ۲۸/۳۳±۰۳/۳ و ۹۸/۲±۷۳/۸

بـا نمـره    يفت کارين شيدو نشان داد که ب يکا يآزمون آمار

. )>۰۵/۰P(وجود دارد  داري يمعنارتباط  نامه پرسشحاصل از  يکل

ن جنس، يب را داري يمعنن آزمون ارتباط يست که همين در حاليا

نشـان نـداد    نامـه  پرسـش حاصـل از   يسمت و تاهـل بـا نمـره کلـ    

)۰۵/۰P<( .ن نــوع اســتخدام، يشــر بــيف يبــر طبــق آزمــون آمــار

 يالت و محل کار شرکت کنندگان در پـژوهش بـا نمـره کلـ    يتحص

  ).<۰۵/۰P( وجود نداشت داري يمعنارتباط  نامه پرسشحاصل از 

ـ  يتنـ يمـن و  U يآزمون آمـار  سـن، سـمت،    يرهـا يمتغن يب

 نامـه  پرسـش حاصـل از   يالت و تاهل با نمـره کلـ  ياستخدام، تحص

 يآزمون آمار نيهمچن. )<۰۵/۰P(را نشان نداد  داري يمعنارتباط 

پرسنل با  يفت کاريمحل کار و ش يرهاين متغيس بيکراسکال وال

را نشـان نـداد    داري يمعنـ ارتبـاط   نامه پرسشحاصل از  ينمره کل

)۰۵/۰P>( .ر يـ ن متغيرسون نشان داد کـه بـ  يپ يب همبستگيضر

ارتبـاط مثبـت و    يتيريو مـد  يسـابقه پرسـتار   يرهـا يسن بـا متغ 
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ب ين بــر اســاس ضــريهمچنــ ).>۰۵/۰P(وجــود دارد  داري يمعنــ

ر يـ مار با دو متغير موانع آموزش به بين متغيرسون بيپ يهمبستگ

ثبـت  ه ارتباط ميمار و موارد دو سويآموزش به ب يها کنندهل يتسه

  ).>۰۵/۰P(وجود دارد  داري يمعنو 

ر جنس بـا  ين متغيرمن نشان داد که بياسپ يب همبستگيضر

 داري يمعنـ فت ارتباط مثبت و يو ش يسمت، محل کار يرهايمتغ

ن يمبـ  يب همبسـتگ ين ضـر ين هميهمچن ).>۰۵/۰P(وجود دارد 

 يفت کاريتاهل، ش يرهاير سمت با متغين متغين نکته بود که بيا

در  ).>۰۵/۰P(وجــود دارد  داري يمعنــو جــنس ارتبــاط مثبــت و 

ر تاهل با ين متغيرمن نشان داد که بياسپ يب همبستگيت ضرينها

فت ارتبـاط مثبـت و   يو شـ  يسمت، استخدام، محل کار يرهايمتغ

ت موانـع آمـوزش بـه    يـ ن اولويب ).>۰۵/۰P(وجود دارد  داري يمعن

 يب همبستگيبر اساس ضر نامه پرسشحاصل از  يمار با نمره کليب

  ).>۰۵/۰P( مشاهده نشد داري يمعنرمن ارتباط يرسون و اسپيپ

 

  گيري يجهنتبحث و 

 U يآمـار  يهـا  آزمـون ن مطالعه بـر اسـاس   يج حاصل از اينتا

 دار يمعنـ  ين عدم اخـتالف آمـار  يس مبيو کراسکال وال ويتني من

د ذکـر نمـود کـه در    يـ با. باشـد  يمـ  نامـه  پرسـش  هـاي  ينـه گزن يب

م يمسـتق  طـور  بـه بکار رفته شـش سـئوال    يسئوال ۱۶ نامه پرسش

م يمسـتق  طـور  بهمار، شش سئوال يآموزش به ب يها کنندهل يتسه

سـئوال هـر دو مضـمون را شـامل      چهـار مـار و  يموانع آموزش به ب

. باشد ها يافتهن يا يبرا يليدل تواند يمکه خود ) ۱جدول( شدند يم

ت يـ د بـه ماه يشرکت کننده با ح، افراديپاسخ صح منظور بهکه  چرا

ـ . ح را انتخاب کنندينه صحيو گز برده پيسوال  ن در مـورد  يهمچن

 ها پاسخاز  يه که همراه با پاسخ باز بودند، بعضيچهار سئوال دو سو

نـه  يه بـوده کـه منجـر بـه انتخـاب گز     يـ ک گويـ از عدم تفک يحاک

نشـدن   دار يمعنـ  يبرا يگريل ديشده بودند که خود دل يتاحدود

  .باشد يم ها يافته

  

  و درصد پاسخ شرکت کنندگان در پژوهش ها يهگو يکرت سه قسمتيف ليط :)۱(جدول شماره 

  ريخ  يتا حدود  بله  مارينه آموزش به بيپرستاران در زم ينيمشکالت بال يبررس  شماره

  ۴/۵۲  ۶/۴۷  ---   جاد پروتکل بر اساس آنيمار در هر بخش و اياز ب ياز سنجين  ۱

  ---   ۱/۲۰  ۹/۷۹  پرستار يکم بودن دانش و اطالعات علم  ۲

  ۹/۴۶  ۲/۱۵  ۹/۳۷  ستم نظارت و بازخورديجاد سيا  ۳

  ۶/۴۷  ۶/۳۶  ۹/۱۵  مارين پرستار و بيارتباطات خوب ب  ۴

  ---   ۶/۲۷  ۴/۷۲  يپرستار يپرسنل يرويکمبود ن  ۵

  ---   ۴/۶۱  ۶/۳۸  پرستار ياد کاريمشغله ز  ۶

  ۰۰/۱۰۰  ---   ---   در گردش به صورتمار يگذاشتن پرستار مخصوص آموزش به ب  ۷

  ---   ۸/۴۴  ۲/۵۵  تجربه بيتوسط پزشکان  ياضاف يل کارهايمارستان و تحميبودن ب يآموزش  ۸

  ---   ۶/۴۷  ۴/۵۲  يفات و سلسله مراتب اداريل تشريکار از قب ياضاف يندهايفرآ  ۹

  ۵/۵۴  ---   ۵/۴۵  محسوب شود يکه جزء ساعات کار يآموزش يها کالس يبرگزار  ۱۰

  ۱/۵۳  ۹/۴۶  ---   ماريآموزش دادن به بت آموزش و ين اهميين و تعييتب  ۱۱

  ۴/۵۲  ۶/۴۷  ---   ماريمختلف آموزش به ب يها روشآموزش   ۱۲

  ۸/۲۲  ۷/۲۹  ۶/۴۷  مار، خانواده و پرستاريب يو روان يت اجتماعيفرهنگ و وضع  ۱۳

  ۳/۳۰  ۹/۱۵  ۸/۵۳  پرستاران يامور آموزش يه برايپاداش و تنب هاي يستمسجاد يا  ۱۴

  ۴/۷۲  ۶/۲۷  ---   کاهش اتالف وقت پرستار منظور بهل و امکانات يش وسايافزا  ۱۵

  ---   ۸/۴۴  ۲/۵۵  مارير بودن بيط نامناسب و خدشه در آموزش پذيشرا  ۱۶
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ـ  داري يمعنـ دو کـه ارتبـاط    يکا يبه جزء آزمون آمار ن يرا ب

ر ينشـان داد، سـا   نامـه  پرسـش حاصـل   يبا نمـره کلـ   يفت کاريش

 يک و نمره کلين اطالعات دموگرافيرفته ب کار به يآمار يها آزمون

. را نشـان ندادنـد   داري يمعنارتباط و اختالف  نامه پرسشحاصل از 

داشـته   خـواني  هـم زنـژاد  يو عز) Marcum )۱۶افته با مطالعه ين يا

در مطالعــه ). ۱۷(نــدارد  خــواني هــم انيــو بــا مطالعــه مردان) ۱۰(

ط پژوهش، يمربوط به تفاوت مح ين عدم همخوانيان علت ايمردان

 يهـا  فرهنـگ و امکانات متفات، باورها، اعتقادات و  يکيزيط فيشرا

  . ان شده بوديخاص افراد ب

 ين سن و تجربه پرستاريرسون بيپ يب همبستگيبر طبق ضر

افتـه بـا مطالعـه    ين يـ ا. وجود داشت داري يمعنارتباط  يتيريو مد

ان شـده بـود   يان بيدر مطالعه مردان). ۱۷(دارد  خواني همان يمردان

 هـا  آنمـاران  يپرستاران موافق بودند کـه ب  يسن يها گروهکه همه 

زان موافقـت  يـ ، مکننـد  يمـ افـت  يدر يص آموزش کافيقبل از ترخ

ش سـابقه کـار   يافت شده با افزايبودن آموزش در يپرستاران با کاف

و در پرستاران  تر کمسال  ۱۹تا  ۱۰سابقه کار  يتا گروه دارا ينيبال

کـه در   يدر صورت. شتر شديسال ب ۲۰ش از يب ينيبا سابقه کار بال

مـاران  يدرصـد از ب  ۹/۲۴ان شـده بـود کـه تنهـا     يـ ن مطالعه بيهم

برد کـه   ين نکته پيبه ا توان يم. کنند يمافت يآموزش الزمه را در

ت آمـوزش  يو کم جلوه دادن اهم يکاف در نظارت يينارسا يلبه دل

ن رونـد عـادت نمـوده و    يش سابقه کار پرسنل به ايمار، با افزايبه ب

ان نمود کـه  يب توان يمن يهمچن. دهند يمنشان  تري کمت يحساس

ف آموزش از نظر پرستاران ين تفاوت مربوط به تعريل اياحتماالً دل

آمـوزش را تنهـا ارائـه     ها آنمورد مطالعه باشد؛ چراکه ممکن است 

 يزيمار چيکه آموزش به ب يمار قلمداد کنند؛ در حالياطالعات به ب

 . ماران استيفراتر از مطلع کردن ب

نــه شــماره هفــت يت بــه گزيــن اولويشــترين مطالعــه بيــدر ا

 القـول  متفـق شرکت کننـدگان   يکه تمام طوري به .افتياختصاص 

مـار  يآمـوزش بـه ب   ل کننـده يتسـه  عنـوان  بـه نه ين گزيبودند که ا

گر در جـدول شـماره دو نشـان    يد هاي ينهگز هاي يتاولو. باشد يم

 . داده شده است

  در پژوهشدگاه شرکت کنندگان يمار از ديت موانع آموزش به بيب اولويترت ):۲(جدول شماره 

  تياولو  مارينه آموزش به بيپرستاران در زم ينيمشکالت بال يبررس  شماره

  اول  در گردش به صورتمار يگذاشتن پرستار مخصوص آموزش به ب  ۱

  دوم  مار، خانواده و پرستاريب يو روان يت اجتماعيفرهنگ و وضع  ۲

  سوم  پرستار يکم بودن دانش و اطالعات علم  ۳

  چهارم  يپرستار يپرسنل يرويکمبود ن  ۴

  پنجم  تجربه يتوسط پزشکان ب ياضاف يل کارهايمارستان و تحميبودن ب يآموزش  ۵

  ششم  يفات و سلسله مراتب اداريل تشريکار از قب ياضاف يندهايفرآ  ۶

  هفتم  پرستار ياد کاريمشغله ز  ۷

  هشتم  مارين پرستار و بيارتباطات خوب ب  ۸

  نهم  مارير بودن بيپذط نامناسب و خدشه در آموزش يشرا  ۹

  دهم  جاد پروتکل بر اساس آنيمار در هر بخش و اياز ب ياز سنجين  ۱۰

  ازدهمي  ستم نظارت و بازخورديجاد سيا  ۱۱

  دوازدهم  پرستاران يامور آموزش يه برايپاداش و تنب هاي يستمسجاد يا  ۱۲

  زدهميس  ماريت آموزش و آموزش دادن به بين اهميين و تعييتب  ۱۳

  چهاردهم  ماريمختلف آموزش به ب يها روشآموزش   ۱۴

  پانزدهم  محسوب شود يکه جزء ساعات کار يآموزش يها کالس يبرگزار  ۱۵

  شانزدهم  کاهش اتالف وقت پرستار منظور بهل و امکانات يش وسايافزا  ۱۶
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مخصوص نه گذاشتن پرستار ين پژوهش گزيت در اين اولوياول

 خـواني  هـم ان و همکاران يمار بوده که با مطالعه مردانيآموزش به ب

ره يو غ ي، فرهنگي، اجتماعيتي، شخصيفرد يها تفاوت). ۱۷(دارد 

نـد  يماران باعـث شـده کـه فرآ   ياد افراد آموزش دهنده و بيار زيبس

ـ  هـاي  يدشوارمار با يآموزش به ب مواجـه شـود کـه از آنهـا      يفراوان

لذا اختصاص دادن فرد . شود يماد يمار يموانع آموزش به ب عنوان به

و آمـوختن   هـا  يمـاري باز  يفـ يطه قابل تعريح يبرا يا افراد خاصي

ت ين مسـئول يـ از بار ا ياديتا حدود ز تواند يماصول و موارد الزمه 

ا در اعمال يده گرفته شده و ياز موارد ناد ياريار مهم که در بسيبس

  . دينما يريشگي، پشود يمح آن اهمال يصح

ت يفرهنـگ و وضـع  نـه  يت در مطالعـه حاضـر گز  ين اولويدوم

ن خصوص يدر ا. باشد يم مار، خانواده و پرستاريب يو روان ياجتماع

 عنوان بهنه ين گزيان نمودند که ايدرصد از شرکت کنندگان ب ۶/۴۷

درصد  ۸/۲۲درصد نظر ممتنع و تنها  ۷/۲۹مار، يمانع آموزش به ب

ن يـ ا عبـارتي  بـه . باشـد  يممار يل کننده آموزش به بيتسه عنوان به

اگرچـه  . ان شـده اسـت  يـ مـبهم ب  يمفهوم عنوان بهه ينه دو سويگز

ت ياولو عنوان به) مارين پرستار و بيارتباطات خوب ب(نه چهارم يگز

ر يط نامناسب و خدشه در آموزش پذيشرا(نه شانزدهم يهشتم و گز

 ياديز خواني هم يان شدند، وليم بت نهياولو عنوان به)  ماريبودن ب

متاثر از فرهنـگ آن   يکه ارتباطات هر ملت چرا .نه دارندين گزيبا ا

اسـت   خوان همو همکاران  يده با مطالعه فراهانين عقيا. ملت است

)۱۱ .(  

، هـا  يـدگاه د يدارا يآمده است که هر فرهنگـ  ها آندر مطالعه 

، نقـش و  يزنـدگ وه ياست کـه نـه تنهـا شـ     يد خاصيرفتارها و عقا

سـالمت و   ي، بلکه بر رودهد يمر قرار يافراد را تحت تاث بيني جهان

 يگـر يدر مطالعـه د  .ر گذار استيز تاثين يا جامعهافراد هر  يماريب

ان شـده اسـت کـه    يـ دارد ب خـواني  هـم ده يـ ن عقيج آن با ايکه نتا

وه يرفتار، ش عنوان به تواند يمداشته و  يچند بعد يفرهنگ مفهوم

ف شـود کـه آداب و   يـ تعر يمنحصـر بـه فـرد    يها نگرشو  يزندگ

ـ  يخاص، رفتارهـا، عواطـف و باورهـا    يها ارزشرسوم، عادات،  ک ي

 منظور بهن يبنابرا). ۱۸( دهد يما جامعه را به خود اختصاص يگروه 

و  اش خـانواده مـار و  يط بيمـوثر و متناسـب بـا شـرا     يارائه آموزشـ 

اسـت پرسـتاران    يضرورمخرب  يها ارتباطاز وقوع سوء  يريجلوگ

آنـان   يهـا  خانوادهماران و يب يو ارتباط يفرهنگ يو باورها ها ارزش

  . احترام بگذارند ها آنرا بشناسند و به 

ت در مطالعه حاضر کم بـودن دانـش و اطالعـات    ين اولويسوم

درصد از شرکت کنندگان ۹/۷۹ن خصوص يدر ا. پرستار است يعلم

مـار  ينـه مـانع آمـوزش بـه ب    ين گزيدر پژوهش اظهار داشتند که ا

ن يـ از شـرکت کننـدگان در انتخـاب ا    کدام هيچن يهمچن. باشد يم

مار دچار اشتباه يموانع آموزش به ب ترين يقواز  يکي عنوان بهنه يگز

نه موانع آموزش به يت مطالعات انجام شده در زمياکثر. نشده بودند

). ۱۷( اند کردهاد يمار يمانع آموزش به ب عنوان بهنه ين گزيمار از ايب

نـه  ين گزيـ ان و همکـاران در مطالعـه خـود از ا   يـ مثـال مردان  يبرا

  . اند کردهاد يمار ين مانع آموزش به بيچهارم عنوان به

به ه علمي پرستاران ينبودن بن يکافد خاطر نشان نمود که يبا

 چراکـه برگـردد؛   هـا  دانشـکده بـه آمـوزش    توانـد  ميمستقيم  طور

و  داشـته اسي در فرآيند آموزش به بيمار نقش بسيار اس ها دانشکده

 شدهباليني فاصله تئوري و عمل در محيط  کاهشسبب  توانند مي

ان و يواحـد . اجراي اين مراقبت در بالين را فراهم آورنـد  و موجبات

فاصـله بـين    کاستنبراي  ان نمودند کهيهمکاران در مطالعه خود ب

ــوثرترين  يکــيتئــوري و عمــل  توســعه آمــوزش و  هــا شــيوهاز م

ودر ايـن   بـوده  هـا  دانشـکده باليني پرستاران در سـطح   هاي مهارت

 کننـد  مينقش اول را ايفاء  دانشکدهميان مسئولين و برنامه ريزان 

)۱۴.(  

ن مطالعـه در  يـ چهارم تا هفتم مشخص شـده در ا  هاي يتاولو

مـثالً  . گر دارنـد يکـد يبـا   يو معلـول  يک راستا بـوده و رابطـه علـ   ي

توسط پزشـکان   ياضاف يل کارهايمارستان و تحميبودن ب يآموزش

فات يل تشريکار از قب ياضاف يندهايفرآو  )نه هشتميگز( تجربه بي
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 ياد کــاريــســبب مشـغله ز ) نـه نهــم يگز( يو سلسـله مراتــب ادار 

باعـث کمبـود    ها ينهگزن يو هر سه ا) نه ششميگز(شده  يپرستار

بـه   هـا  ينهگزن يا. شوند يم) نه پنجميگز( يپرستار يپرسنل يروين

 طـوري  بـه . اند شدهکرات در مطالعات مرتبط با موضوع به کار برده 

ـ  عنـوان  بـه  يپرسـنل  يرويان از کمبود نيکه در مطالعه مردان ن ياول

ن وجود روز به روز به يبا ا يول. اد شده استيمار يمانع آموزش به ب

ن يجاد شده افزوده شده، از ايط و بحران ايد شراين کمبود و تشديا

ـ  يسـتم يفقدان س يو حت ييکمبود، نارسا توان يموارد م و  يکنترل

کـه   يا مطالعـه افته با ين يا. ن موضوع را برداشت نموديبر ا ينظارت

مربوط  ين امر امور آموزشيدرصد از مسئول ۶/۱۱تنها  کند يمان يب

 کننـد  يمـ و کنتـرل   يابيارزشـ  مـار را يماران و آمـوزش بـه ب  يبه ب

ان شـده اسـت کـه از    ين مطالعه بيدر هم ياز طرف. دارد خواني هم

ح يصح ييتوانا ها يابيارزشدرصد از آن  ۶/۳۱درصد، تنها  ۶/۱۱ن يا

کـه   يگر از موارديد يکي). ۱۷(ن امور را دارند يا يابيارزش يو علم

زمـان الزم   کمبوددانست،  يپرستار يرويمتاثر از کمبود ن توان يم

 هـاي  مراقبـت  شـود  يمـ کـه سـبب    اسـت  براي مداخالت پرستاري

نظيـر   هـايي  مراقبت يژهبه وپرستاري به نحو مطلوب انجام نشوند، 

دادن بيمار، آموزش به بيمار، حمايت رواني و ايجاد ارتبـاط   حرکت

  ).۱۹(با بيمار 

) ت دهـم يـ اولو(مـار  يآمـوزش بـه ب   هـاي  يـت اولوگر از يد يکي

. جاد پروتکل بر اساس آن استيمار در هر بخش و اياز ب يازسنجين

ن يـ ا يريان نمودند که به کـارگ يدرصد از شرکت کنندگان ب ۴/۵۲

نجـا  يدر ا. باشـد  يممار يل کننده آموزش به بيتسه عنوان بهنه يگز

ت اسـت کـه اگرچـه در امـر     يـ ار حـائز اهم ين نکته بسـ يتوجه به ا

ن و يد از بهتـر يـ اد آن بايـ ار زيت بسيل اهميبه دل ماريآموزش به ب

 ياسـتفاده نمـود، ولـ    يآموزشـ  هـاي  يوهشو  ها روش ترين يشرفتهپ

مورد عالقـه   يها روشازها و يبر اساس ن يستيآموزش به مددجو با

 .کنند يمقلمداد  مهم ين بهداشتيماران باشد نه آنچه را که مراقبيب

اد يـ مطالـب را   ييبهتـر از شـنوا   يينـا يق بيـ مثالً افراد مسن از طر

و رفع اشکال در کالس  يريادگيل به يتما ها آناز  يبعض. گيرند يم

ن موضـوع  يـ که در واقـع ا ) ۲۰( يو بصر يسمع يها روشدارند تا 

از  يکيبوده که  يمار به آموزش و روش آموزشيب ياز سنجينانگر يب

ه به صـورت  ين گويان از ايدر مطالعه مردان .باشد يمف پرستار يوظا

ک موضوع خـاص  يآموزش  يبرا ياطالعات يراهنما يها برگهجاد يا

  اد يـ در آن بخـش   هـا  يمـاري ب تـرين  يعشـا هر بخش با توجه به در 

ن اسـت کـه صـرفاً موانـع و     يـ ن مثـال ا يان ايهدف از ب. شده است

و  بندي کالسهبه  يازيمار ضرورتاً نيآموزش به ب يها کنندهل يتسه

سـت؛ بلکـه منظـور درنظـر گـرفتن      يگـر ن يد يهـا  مکـان م از يتعم

ط يهر بخش و سازمان با توجه به امکانـات و شـرا   يمشکالت اساس

شــدن  يـي ن صـورت امکـان و احتمـال اجرا   يـ بـه ا . خـودش اسـت  

 يجـه مطلـوب  يان به نتيشتر خواهد شد و در پايحاصله ب يراهکارها

  . ديخواهد رس

) نـه چهـارم  يگز(و دوازدهـم  ) نه سوميگز(ازدهم ي هاي يتاولو

جــاد يبــازخورد و اســتم نظــارت و يجــاد سيان پــژوهش شــامل يــا

بـه  . پرستاران اسـت  يامور آموزش يه برايپاداش و تنب هاي يستمس

درصد از شرکت کنندگان در پژوهش معتقد  ۸/۵۳و  ۹/۳۷ب يترت

مـار بـوده و   يموانـع آمـوزش بـه ب    عنـوان  به ها ينهگزن يبودند که ا

شـرکت کننـدگان در پــژوهش   درصــد از  ۳/۳۰و  ۹/۴۶ ترتيـب  بـه 

آمـوزش   يهـا  کنندهل يتسه عنوان به ها ينهگز نيمعتقد بودند که ا

ه بودن يد کننده دو سويقت تائيج در حقين نتايا. باشند يممار يبه ب

اگر سيستم مراقبتي  که معتقدند پژوهشگران. باشد يم ها ينهگزن يا

بسيار قدرتمند باشد ولي نظارتي برانجام و امور اقدامات نباشـد بـه   

البته بايد خاطر نشـان  . خواهد شد کاسته کارمرور زمان از انسجام 

خـود   اتوکراتيـک و  خشـک وجود سيستم نظـارتي بسـيار    که کرد

درنظـر   مـار يموانع آموزش بـه ب  ترين قوياز  يکي عنوان به تواند مي

 ينيبال هاي يطمحکه خال آن کامالً در  ينجا مطلبيدر ا. گرفته شود

اهنگ پروتکل شده و هم يستم نظارتيس يي، نارساشود يماحساس 

 يد توجه نمـود کـه بـرا   يبا. است يط خاص هر بخش درمانيبا شرا
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مختلـف افـراد ارائـه دهنـده      هـاي  يطشـرا د يبا ينديهر فرآ ياجرا

آموزش و افراد بهره برنده از آموزش را در نظر گرفت و با اشراف بر 

ن و مقرارت حاکم بر موسسه، اقدام به نگـارش و  يط و قوانين شرايا

ه يـ و کنترل و در نظـر گـرفتن پـاداش و تنب    ستم نظارتيجاد سيا

  .ح نموديو صح ياصول

ن يـ ا) ۱۲تـا   ۱۰ هـاي  ينـه گز(زدهم تا پانزدهم يس هاي يتاولو

ت آموزش و آموزش ين اهميين و تعييپژوهش صحه گذاردن به تب

 ينـه از جملـه برگـزار   ين زميـ در ا ييمار و ساز و کارهايدادن به ب

با توجه به  ۱۰نه شماره يزدر مورد گ. ن خدمت استيح يها کالس

 عنـوان  بـه نه ين گزيان نمود که ايب توان يمپاسخ شرکت کنندگان 

ان شده اسـت کـه از قبـل از شـروع پـژوهش      يه بيدو سو اي ينهگز

 طـور  بـه باً يتقر ۱۲و  ۱۱سئواالت . نگونه در نظر گرفته نشده بوديا

ن ين ايشرکت کنندگان انتخاب شده بودند که مب ياز سو يکساني

ت ادغـام  يـ ک جـنس بـوده و ظرف  ينه از ين دو گزينکته است که ا

در  هـا  ينـه گزن يـ ان و همکاران از ايدر مطالعه مردان. شدن را دارند

ت قرار ندادن آموزش به يدر اولو(پنجم  هاي يتاولوقسمت موانع با 

ت در ينداشتن مسئول(و نهم ) يف پرستارير وظايمار نسبت به سايب

و در قسـمت  ) دادن بـه آن  يت ناکـاف يو اهممار يقبال آموزش به ب

د يـ تاک(ششـم   هـاي  يـت اولومار با يآموزش به ب يها کنندهل يتسه

شـتر  يت بياهم(و هفتم ) ماريت آموزش به بيران بر اولويشتر مديب

ان يب توان يم عبارتي به. اد شده استي) ماريآموزش به ب يابيبه ارزش

اول پـژوهش حاضـر در    هاي يتاولون موارد جزء ينمود که اگرچه ا

اء و يـ اح ياتيـ و ح يديـ نقـش کل  تواننـد  يمنظر گرفته نشدند، اما 

ن نظـر حـائز   يـ ر بنا و شالوده کار را به عهده داشته و از اينش زيچ

   .هستند ياريت بسياهم

ل و يش وسايافزان پژوهش يت در اين اولويت شانزدهميدر نها

ن مطالعه يکه در ابوده  کاهش اتالف وقت پرستار منظور بهامکانات 

مـار ذکـر   يل کننده آموزش به بيتسه عنوان به) درصد۴/۷۲(عمدتاً 

که از ) ۱۷(ان يو مردان) ۲۱( يافته با مطالعه هکارين يا .شده است

مـار  يل کننده آموزش بـه ب يتسه عنوان بهل و امکانات يش وسايافزا

ـ . دارد خواني هماد کرده بودند ي ان و همکـاران در  ين واحـد يهمچن

 ييکـه بـه تنهـا    يکه مداخالت آموزشـ  دارند يمان يمطالعه خود ب

ماران دانش و يد به بيمار شود موثر نبوده و بايش دانش بيسبب افزا

ن يـ رند که ايگ کار بهخود  يآموخته شود تا بتوانند در زندگ يابزار

  ).۱۴(خواهد شد  ها آنعامل سبب اصالح رفتار 

 يه نشـان داد کـه بـرا   ن مطالعـ يـ ج ايالزم به ذکر است که نتا

 يد از ابزارهـا يـ ح از شرکت کنندگان پژوهش بايافت پاسخ صحيدر

توسـط شـرکت    هـا  آنک يـ بـه تفک  يازيـ منفک استفاده شود تـا ن 

 يهـا  کننـده ل ين مطالعه موانع و تسهيچراکه در ا. کنندگان نباشد

ار شـرکت کننـدگان   يمار به صورت ادغام شده در اختيآموزش به ب

 يگـر يل ديـ دل. نشد داري يمعندر پژوهش قرار گرفت که منجر به 

ن اسـت کـه احتمـاالً    يـ ن نکته باشـد ا يه کننده ايتوج تواند يمکه 

 ياد کاريار زيو مشغله بس يپرسنل يرويل کمبود نيپرستاران به دل

را  نامــه پرســش هــاي ينــهگزتمرکــز بــر  يبــرا يزمــان الزم و کــاف

گـر اگـر   يد يهـا  پـژوهش که در  شود يمه ين توصيبنابرا. اند نداشته

 هـا  آناز  باشـند  يمـ  يشرکت کنندگان در پژوهش از کـادر درمـان  

را  هـا  يهگوپاسخ به  يبرا يکه فرصت کاف يخواسته شود تا در زمان

   .نديل نمايپژوهش را تکم يدارند ابزارها

ن مطالعه مشخص شد که عـالوه بـر چهـار    يح ايبا توجه به نتا

که  يآموزش يها کالس يبرگزارنه يشده گز يه معرفينه دو سويگز

 .باشـد  يمـ ه يدو سـو  اي ينهگزمحسوب شود هم  يجزء ساعات کار

 ۱۲و  ۱۱ن بر حسـب پاسـخ شـرکت کننـدگان سـئواالت      يهمچن

ک يـ بـه صـورت    توانند يمب شدن را داشته و يت ادغام و ترکيقابل

ان يـ متفـاوت ب  يآموزش يها روشت آموزش و ينه با عنوان اهميگز

ن پژوهش گذاشـتن  ينه مشخص شده در ايگز ترين يتاولوبا . شود

ن راسـتا  يمار بوده که الزم است در ايپرستار مخصوص آموزش به ب

مراکز خودشـان   يآموزش يازهايبا توجه به ن يمارستانين بيمسئول

 ين مسـئوالن بـرد پرسـتار   يـ عالوه بر ا. نديو اقدام نما يزير برنامه
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از روزافـزون بـه مسـئله    يـ ت موضـوع و ن يبا توجه به اهم توانند يم

با عنوان پرسـتار متخصـص آمـوزش بـه      يا رشتهمار، يآموزش به ب

نه ين زميشتر از موانع در ايند تا هر چه بيو اعالم نما يمار طراحيب

 . کاسته شود

  تشکرتقدير و 

ن يـ شرکت کننـده در ا  يپرسنل پرستار يپژوهشگران از تمام

ن پژوهش شرکت نمودند يفراوان در ا يبار کار رغم عليپژوهش که 

 . نمايند يم يمانه تشکر و قدردانيصم
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