
 پرستاران دیدگاه از بالینی های مراقبت در بیمار به آموزش اجرای موانع

 وجدانی محمدعلی ،نسب پروینیان محمد علی ،فرد عبدالهی ساره ،اورنگ مرضیه ، دهقانی علی

    چکیده:

ی کیفیت مراقبت پرستاری و از معیارهای اعتباربخشی هاآموزش به بیمار به عنوان یکی از استاندارد مقدمه:

دهنده خدمات بهداشتی است که برخی شواهد موجود بیانگر نارسایی در این زمینه است. لذا مطالعه ی ارائههاسازمان

یمار در ابعاد مدیریتی، فردی مراقبتی و بیمار و همراهان از دیدگاه پرستاران حاضر با هدف تعیین موانع آموزش به ب

 انجام گردید.

ی دانشگاه علوم پزشکی جهرم هاپرستار شاغل در بیمارستان 172مقطعی با مشارکت  – این مطالعه توصیفی ها:روش

مع آوری اطالعات پرسشنامه محقق انجام گردید. ابزار ج 2931که به صورت سرشماری وارد پژوهش شدند، در سال 

ای بود که پس از تأیید روایی و پایایی به بررسی موانع آموزش به بیمار در سه بعد مدیریتی، فردی مراقبتی و ساخته

ل تحلی هادر هر گویه و فراوانی وزنی در بین حیطه هابا محاسبه فراوانی نسبی پاسخ هاپرداخت. دادهبیمار و همراهان 

 شد.

( و بیمار و همراهان %21(، فردی مراقبتی )%3/88دهندگان با نقش بازدارنده هر سه بعد مدیریتی )اغلب پاسخ تایج:ن

ترین موانع آموزش به بیمار در بعد مدیریتی کمبود وقت ( در اجرای برنامه آموزش به بیمار موافق بودند. مهم8/77%)

ریزی آموزش به بیمار در کار روزانه پرستاران مراقبتی، عدم برنامه(، در بعد فردی %2/87به خاطر تراکم بار کاری )

( و در بعد بیمار و همراهان شناخته نشدن نقش پرستاران به عنوان معلم نزد بیماران و %1/76به عنوان یک وظیفه )

 ( بود.%9/71جامعه )

دیران با گردد مناخته شدند. لذا پیشنهاد میترین بعد موانع آموزش به بیمار شعوامل مدیریتی به عنوان مهم گیری:نتیجه

اقداماتی نظیر تامین تعداد پرسنل کافی، در اولویت قرار دادن آموزش توسط پرستاران در وظایف روزانه و 

 سازی برای پذیرش آموزش از سوی بیماران این امر را در پرستاران ترغیب نمایند.فرهنگ

 

 پرستاری ،بهداشتی مراقبت ،بیمار به آموزش موانع ،بیمار آموزش کلیدی: هایواژه
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