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تاریخ پذیزش6932/1/63 :

چكیده:
زمیىٍ ي َدف :از آًجائیکِ حفظ ٍ ارتقاء سالهتی ازاٍلَیت ّاي سیستن ّاي بْذاضتی در جْاى هحسوَ هوی
ضَد ،آهَزش بِ بیوار ٍ افسایص تَاًایی افراد در هراقبت ازخَد ،کلیذ اصلی رسیذى بِ ایي هٌظَر استّ.ذف از
هطالعِ حاضر بررسی دیذگاُ پسضکاى ٍ پرستاراى در رابطِ با عَاهل تسْیل کٌٌذُ ٍ هَاًع آهَزش بِ بیووار
در بیوارستاى رازي کرهاًطاُ در سال  1931هی باضذ.
مًاد ي ريش َا  :ایي پژٍّص بِ صَرت ًیوِ تجربی بر رٍي ً 58فر از پسضکاى ٍ پرستاراى بیوارستاى رازي
کرهاًطاُ ،بِ صَرت تصادفی سادُ اًجام ضذ .ابسار گردآٍري دادُ ّا ،پرسطٌاهِ اي ضاهل  9قسووت ٍ 93
سَال ،در هقیاس لیکرت بَد .رٍایی پرسطٌاهِ از رٍش اعتبار هحتَي ٍ پایایی از رٍش آزهَى هجوذد ًیییوذ
ضذ .اطالعات استخراج ضذُ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار  ٍ spss 18آهبر اعتجبعیt - testهَرد تدشیهِ ٍ تللیهق اهزار
گزفت.
وتایج :از بیي عَاهل بازدارًذُ آهَزش بِ بیوار بیي دیذگاُ پسضکاى ٍ پرستاراى ،کوبَد پرسوتاراى ضوالل در
بخص ٍ عذم ّسیٌِ کافی در زهیٌِ آهَزش بیوار ٍ از بویي عَاهول تسوْیل کٌٌوذُ آهوَزش بوِ بیوار،ارائوِ
سویٌارّایی در هَرد راّبردّاي آهَزش ٍ یادگیري،در ًظر گرفتي اهتیاز ٍیژُ براي اًجام آهَزش بِ بیووار
در زهاى ارزضیابی سالیاًِ بکارگیري را هْوتریي عَاهل عٌَاى ضذ.
وتیجٍ گیری :جْت آهَزش بِ بیوار ضوي در ًظر گرفتي تسْیالت کافی ،ضورٍري اسوت بوا تواهیي ًیورٍي
اًساًی الزم ٍبرگساري دٍرُ ّاي آهَزش ضوي خذهت در جْت رفع هَاًع هَجَد ،اقذام ضَد .
کلمات کلیدی :آهَزش بِ بیوار ،هَاًع ٍ عَاهل تسْیل کٌٌذُ،دیذگاُ پسضکاى ٍ پرستاراى.

1داًؾدَی دکتزی تخققی هذیزیت خذهبت ثْذاؽتی درهبًی داًؾکذُ ثْذاؽت داًؾگبُ فلَم پشؽکی تْزاى.
2کبرؽٌبط ارؽذ هذیزیت خذهبت ثْذاؽتی درهبًی هقبًٍت تَعقِ هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی هٌبثـ داًؾگبُ فلَم پشؽکی تْزاى .
 3اعتبدیبر گزٍُ هذیزیت خذهبت ثْذاؽتی ،داًؾکذُ پیزاپشؽکی ،داًؾگبُ فلَم پشؽکی تْزاىًَ*( .یغٌذُ هغئَل)
09123046201hojjatrahmani@yahoo.com

4داًؾدَی پشؽکی داًؾگبُ فلَم پشؽکی کزهبًؾبُ.
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ؽَدّ .وچٌیي ثزًبهِ ّبی آهَسؽی کِ ثزای گزدّوبیی هختل
ثیوبراى اًدبم ؽذُ اًذً ،تبیح ابثق تهَخْی را اس خْهت کهبّؼ
ّشیٌِ  ،کبّؼ پذیزػ هدذد ثیوبراى ،کبّؼ تَلذ ًَساد ًهبرط
ًؾبى دادُ اًذ ثِ عَری کهِ ثهزای ّهز یه دالری کهِ فهزف
آهههَسػ ثههِ ثیوههبر هههی گههزدد  3تههب  4دالر فههزفِ خههَیی
هیگزدد(.)6در ایي هغبلقِ هب ثزآى ؽذین کِ دیذگبُ پشؽهکبى ٍ
پزعتبراى را در راثغِ ثب فَاهق تغْیق کٌٌذُ ٍ هَاًـ آهَسػ ثِ
ثیوبر را ثزرعی کٌین .

روش پژوهش:
در ایي هغبلقِ تَفیفی –تللیلهی کهِ ثهِ فهَرت هقغقهی
اًدههبم گزفههت .خبهقههِ آهههبری ؽههبهق پشؽههکبى ٍ پزعههتبراى
ثیوبرعتبى راسی کزهبًؾبُ ثَدُ کِ اس ایي هقذارً 85 ،فز ثب تَخِ
ثِ فزهَل حذااق حدن ًوًَِ ،ثِ رٍػ ًوًَِ گیزی تقبدفی ثهب
خغههبی  5درفههذ اًتخههبة ؽههذًذ .اثههشار گههزدآٍری دادُ ّههب
،پزعؾههٌبهِ ای حههبٍی  3ثخههؼ ٍ  30عههَال ثههَد کههِ خْههت
ارسیبثی ضزٍرت آهَسػ ثیوبر تَسیـ ؽذ.
ثخؼ اٍل عَاالت هزثَط ثِ هتغیزّبی دهَگزافیه  ،ثخهؼ
دٍم ؽبهق  15عؤال هزثَط ثِ فَاهق ثبسدارًذُ آهَسػ ثیوهبر ٍ
ثخؼ عَم،ؽهبهق  9عهؤال در سهیٌهِ فَاههق تغهْیق کٌٌهذُ
آهَسػ ثیوبر ثَد کِ ثز اعبط هقیبط عِ درخهِ ای لیکهزت اس
للبػ ؽذت تأثیز (سیهبد=  ،3هتَعهظ=  ،2کهن=  )1اس دیهذگبُ
افزاد ؽزکت کٌٌذُ هَرد عٌدؼ ازار گزفت  ،هیهبًگیي ًوهزُ
ّز فبهق ثِ فٌَاى درخِ تأثیز آى فبهق تقییي گزدیذ .رٍػ کبر
ثِ ایي فَرت ثَد کِ اثتذا پضٍّؾگز ثِ ّوبٌّگی ثهب ههذیزیت
ثیوبرعتبى هَرد هغبلقِ پزداختِ ٍ ثقذ اس ثیبى ٍ تؾزیح اّهذاف
هغبلقههِ ٍ کغههت رضههبیت اس ؽههزکت کٌٌذگبى(پشؽههکبى ٍ
پزعتبراى) خْت ؽزکت در پضٍّؼ ،تَضیلبت کبفی در سهیٌهِ
ًلَُ تکویق پزعؾٌبهِ ٍ هلزهبًِ هبًذى پبعخ ّب دادُ ؽذ ٍ اس
آى ّب خَاعتِ ؽذ تب ثِ تٌْبیی ثِ عؤاالت پبعخ دٌّذ.
رٍایی پزعؾٌبهِ اس رٍػ افتجبر هلتَی ٍ ثزای تقییي پبیبیی
ًیش اس رٍػ آسهَى هدذد اعتفبدُ ؽذ .پزعؾٌبهِ تْیِ ؽهذُ در
دٍ ًَثت ٍ ثِ فبفلِ  10رٍس ثِ ً 10فز اس پشؽهکبى ٍ پزعهتبراى
ؽبغق کِ دارای ؽزایظ هؾبثِ ثب ًوًَِ ّبی پضٍّؼ ثَدًهذ دادُ
ؽذ ٍ عپظ ثیي پبعهخ ّهبی دادُ ؽهذُ در دٍ ًَثهت آسههَى،
ضزیت ّوجغتگی ًوزات افزاد هقبدل 0.85ثذعت آهذ .اعمفبت
اعتخزاج ؽذُ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار ً spssغهخِ ٍ 18تَعهظ
آهبر تَفیفی ؽبهق خذاٍل فزاٍاًی ،هیهبًگیي ،اًلهزاف هقیهبر ٍ
آهبر اعتٌجبعی ؽهبهق آسههَى  ، tههَرد تدشیهِ ٍ تللیهق اهزار
گزفت.اختمف آهبری کوتز اس  0/05اس ًؾز آههبری هقٌهی دار در
ًؾز گزفتِ ؽذ.

Published By Tehran University Of Medical Sciences: www.TUMS.ac.ir

Downloaded from jhosp.tums.ac.ir at 15:10 IRDT on Thursday August 16th 2018

مقدمه
آهَسػ اس هَضَفبتی اعت کِ ّویؾِ هَرد تَخِ ثؾهز ثهَدُ
اعت ،اًغبى در ّز هَاقیتی درفذد اعت تب ثب فزاگیزی داًؼ ٍ
هْبرتْبی خذیهذ ثتَاًهذ در ؽهزایظ هختله ًیبسّهبی خهَد را
ثزآٍردُ عبسد ّ ،ز هَاقیتی کِ تدزثِ هی کٌذًیبسّبی خذیهذی
را در هقبثق خَد هیجیٌذ ٍ چِ ثغب یهبدگیزی هْبرتْهبی خهبؿ
حیبت اٍ را تضویي ًوبیهذ(.)1اس دعهت دادى عهمهتی ٍ احیبًهب
ثغتزی ؽذى در ثیوبرعتبى یکی اس هَاقیت ّبیی اعت کِ ًیبس
ثِ یبدگیزی را دٍ چٌذاى هی ًوبیذ .ثهِ فجهبرت دیگهز ثیوهبری،
فزفتی ثزای آهَسػ ٍ یهبدگیزی فهزاّن هیٌوبیهذ ٍ در ّوهیي
راعتب هفَْم آهَسػ ثِ ثیوبردر ٌّگبم ثیوبری ٍ ثغتزی ؽهذى
در ثیوبرعتبى ؽکق گزفتِ اعت(.)2
آهَسػ ثِ ثیوبر یکی اس اثقبد هْن هزااجتْهبی پزعهتبری ٍ اس
ًقؼ ّبی کلی پزعتبراى در ارائِ خذهبت ثْذاؽتی ٍدرهبًی ثهِ
ؽوبر هیزٍد.فَاهق هتقذدی ضزٍرت آهَسػ را ًوبیبى هی عبسد
کِ یکی اس هْن تزیي آًْب اّویت عمهتی ًغجت ثهِ درههبى در
ازى کًٌَی اعت ،ثٌبثزایي افزاد ًیبسهٌذ کغهت داًهؼ ٍ تغییهز
ًگزػ در سهیٌِ عمهتی ّغتٌذ  .اابهت کَتبُ تز در ثیوبرعتبى
،خزٍج سٍدتز اس تخت ،آهبدگی ثهزای گذراًهذى دٍرُ ًقبّهت در
هٌشل ،افشایؼ ثیوبری ّبی هشهي  ،افشایؼ ًب تهَاًی ٍهقلَلیهت
ّب اس فَاهلی ّغتٌذ کِ ًقؼ آهَسػ را هْن هی عهبسًذ(.)3ثهب
تَخِ ثِ هلذٍدیت ّبی هزاکش هزااجت ّبی ثْذاؽتی ٍ ضزٍرت
کبّؼ ّشیٌِ ّب کِ کَتبُ کزدى هذت ثغهتزی را ههی علجهذ ٍ
ّوچٌیي پیؾزفت ّبی تکٌَلَصی پشؽکی کِ عَال ّبی سیبدی
را در هقبثق ثیوبراى ازار دادُ اعهت ً،یهبس ثهِ اعهمؿ رعهبًی ٍ
افههشایؼ آگههبّی ثْذاؽههتی هههزدم اس اٍلَیههت ٍ اّویههت خههبؿ
ثزخَردار ؽذُ اعت(.)4
اثزات ارسًذُ ٍ هفیهذ آههَسػ ثهِ ثیوهبر ثبرّهب در تلقیقهبت
هختل تبییذ ؽذُ اعهت اس آًدبئیکهِ حفهؼ ٍ ارتقهب عهمهتی
اساٍلَیت ّبی عیغتن ّبی ثْذاؽهتی در خْهبى هلغهَة ههی
ؽَد آهَسػ ثِ ثیوبر ٍ افشایؼ تَاًبیی افزاد در هزااجهت اسخهَد
کلیذ افلی رعیذى ثِ ایي هٌؾَر اعت .آهَسػ ثِ ثیوهبر ثبفه
افشایؼ ر ضبیت هذدخَ  ،ثْجهَد کیفیهت سًهذگی ،اعویٌهبى اس
تذاٍم هزااجتْب ،کبّؼ اضغزاة ثیوهبر  ،کهبّؼ ثهزٍس فهَارك
ثیوبری ٍ افشایؼ ؽزکت در ثزًبههِ ّهبی هزااجهت ثْذاؽهتی ٍ
افشایؼ اعهتقمل ههذدخَ در اًدهبم فقبلیهت ّهبی رٍساًهِ ههی
ؽَد(.)5
تلقیقبت ًؾبى دادُ اًذ افشایؼ داًؼ ٍ هْبرت ثیوبر هَخهت
کبّؼ اعتزط ٍ اضغزاة ؽذُ ٍ کبّؼ هقزف دارٍّبی هخذر
پظ اس فوق را در آًبى ثِ ّوزاُ داؽتِ اعتّ .وچٌیي آههَسػ
اجق اس تزخیـ ثیوبر رفبیهت رصیهن دارٍیهی ٍی را ثْجهَد ههی
ثخؾذ ٍ اس پذیزػ هدذد ثیوبراى ثب اًدبم آههَسػ کبعهتِ ههی
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يافته ها:
در ایي پضٍّؼ  65درفذ خوقیهت ههَرد هغبلقهِ را سًهبى ٍ
 %35را هزداى تؾکیق ههی دادًهذ 15.29 ،درفهذ اس خوقیهت
هَرد هغبلقهِ سیهز  25عهبل عهي داؽهتٌذ ٍ  69.41درفهذ اس

افزاد 25-35عبل ٍ 14.11درفذ  36-45عبل ٍ  1.17درفذ اس
افزاد ؽزکت کٌٌذُ در هغبلقِ ثبالی  46عبل عي داؽتٌذ24.7.
در فذافزاد ؽزکت کٌٌهذُ در هغبلقهِ هدهزد ٍ  75.29درفهذ
هتبّق ثَدًذ) .خذٍل .)1

متغیزها
هزد

32

سى

56

هدزد

24.7

هتبّق

75.29

سیز  25عبل

15.29

 25-35عبل

69.41

 36-45عبل

14.11

 45عبل ثِ ثبال

1.17

 1-10عبل

32.94

 11-20عبل

48.23

 21-30عبل

16.47

ثبالی  30عبل

2.35

جنسیت

وضعیت تاهل

سن

سابقه کار بالینی

در صد فزاوانی

شغل

در ایي هغبلقِ ثزرعی هَاًـ آهَسػ ثِ ثیوبر ًؾبى داد کِ
اکثزیت افزاد ؽزکت کٌٌذُ67.05،درفهذ کوجهَد پزعهتبراى
ؽبغق در ثخهؼ62.35 ،درفهذفذم ّشیٌهِ کهبفی در سهیٌهِ
آهههَسػ ثیوههبر%61.17 ،درفههذحدن سیههبد ٍؽههبی کههبری
پزعتبراى  60درفذ فذم کٌتزل ٍ ًؾبرت ثز رًٍذ آهَسػ ثهِ
ثیوبر 58.82 ،درفذ ًَثت ّبی کهبری پؾهت عهزّن57.64،
درفذ کَتبُ ثَدى عَل هذت ثغتزی ثیوبر در ثیوبرعهتبى را
اس هْوتزیي هَاًهـ آههَسػ ثهِ ثیوهبر فٌهَاى داؽهتٌذ .ثهیي
فَاهق ثبسدارًذُ هغزح ؽذُ،فذم افتوبد ثِ ًفظ در آههَسػ
ثههِ ثیوبر،فههذم اًگیههشُ یههبدگیزی در ثیوههبر ،هخههبل ثههَدى

پشؽ

14.1

پزعتبر

85.9
خٌغیت آهَسػ دٌّذُ ثب ثیوبر ًَ،ثت ّبی کبری پؾهت عهز
ّن ،کَتبُ ثَدى عهَل ههذت ثغهتزی ثیوهبر در ثیوبرعهتبى
،هٌبعت ًجَدى حبل فوَهی ثیوبر (فهذم آههبدگی خغهوی ٍ
رٍحی ثیوهبر در سههبى اخهزای آهَسػ)،فهذم پهذیزػ کهبدر
درهبى ثِ فٌهَاى آههَسػ دٌّهذُ اس عهَی ثیوهبر ،فهذم ثهِ
کبرگیزی آههَسػ ّهبی دادُ ؽهذُ ثهِ ٍعهیلِ کهبدر درههبى
تَعظ ثیوهبر ٍ فهذم ٍخهَد اًگیهشُ در کهبدر درههبى خْهت
آهَسػ ثِ ثیوبر ،اختمف آهبری هقٌهی داری ثهیي اهتیهبسات
پشؽکبى ٍ پزعتبراى ٍخَد ًذاؽت(.خذٍل.)2
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جديل  :2مقایسٍ میاوگیه ومرٌ دیدگاٌ پسشکان ي پرستاران مًرد مطالعٍ در رابطٍ با مًاوع آمًزش بٍ بیمار
پششک
انحزاف
معیار

میانگین

انحزاف

p-value

معیار

ٍؽیفِ

2.34±0.3

2.1±0.1

0.015

فذم ٍخَد ارسؽیبثی دایق ثزای کبدر درهبى در خقَؿ آهَسػ ثِ ثیوبراى
فٌَاى ی هؤلفِ ارسؽیبثی در عَاثق کبری کبدر درهبى

2.78±0.5

2.51±0.1

0.001

فذم کٌتزل ٍ ًؾبرت ثز رًٍذ آهَسػ ثِ ثیوبر

3.25±1.42

1.12±1.1

0.01

فذم ٍخَد اًگیشُ در کبدر درهبى خْت آهَسػ ثِ ثیوبر

3.21±0.9

2.1±0.38

0.10

کوجَد کبدر درهبى ثخقَؿ پزعتبراى ؽبغق در ثخؼ

2.69±0.8

2.31±1.51

0.03

حدن سیبد ٍؽبی کبری کبدر درهبى

2.98±0.79

2.54±0.62

0.001

ًَثت ّبی کبری پؾت عز ّن

2.31±0.76

2.1±0.81

0.095

کَتبُ ثَدى عَل هذت ثغتزی ثیوبر در ثیوبرعتبى

2.4±0.45

1.41±0.61

0.06

هٌبعت ًجَدى حبل فوَهی ثیوبر (فذم آهبدگی خغوی ٍ رٍحی ثیوبر در
سهبى اخزای آهَسػ)

1.27±0.98

1.73±1.86

0.13

فذم پذیزػ کبدر درهبى ثِ فٌَاى آهَسػ دٌّذُ اس عَی ثیوبر

1.48±0.9

1.20±0.63

0.31

فذم ثِ کبرگیزی آهَسػ ّبی دادُ ؽذُ ثِ ٍعیلِ کبدر درهبى تَعظ ثیوبر

2.11±2.8

2.34±0.79

0.07

فذم هْبرت کبفی ٍ تَاًبیی در ثزازاری ارتجبط هٌبعت ٍ هؤثز ثب ثیوبر

2.68±0.79

2.54±0.62

0.001

کوجَد داًؼ ٍ اعمفبت کبفی در اثقبد هختل ثیوبری ّب

1.31±0.76

2.1±0.81

0.001

فذم آؽٌبیی آهَسػ دٌّذُ در عزاحی ٍ اخزای ثزًبهِ آهَسؽی هتٌبعت
ثب ًیبسّبی آهَسؽی ثیوبر

2.4±0.45

2.61±0.61

0.001

فذم تَخِ ٍ حوبیت السم اس عَی هذیزاى در سهیٌِ رفـ ًیبسّبی آهَسػ ثیوبر

2.72±0.98

2.83±1.86

0.013

فذم فزف ّشیٌِ کبفی در سهیٌِ آهَسػ ثیوبر

2.28±0.9

2.20±0.63

0.001

ّوکبری ًکزدى افضبی دیگز تین درهبًی ثب آهَسػ دٌّذُ در عزح ٍ
اخزای آهَسػ دٌّذُ

2.01±4.8

2.34±0.49

0.001

فذم افتوبد ثِ ًفظ در آهَسػ ثِ ثیوبر

2.18±1.8

2.13±0.73

0.065

فذم اًگیشُ یبدگیزی در ثیوبر

2.82±0.88

2.93±1.66

0.05

فذم ثزًبهِ ریشی آهَسػ ثِ ثیوبردر کبر رٍساًِ کبدر درهبى ثِ فٌَاى ی

در راثغِ ثب تقییي تغْیق کٌٌذُ ّبی آهَسػ ثِ ثیوبرً،تهبیح
حبکی اس آى ثَد کِ اکثزیت افزاد61.17 ،درفذ افزاد حبضهز در
پضٍّؼ،ارائههِ عههویٌبرّبیی در هههَرد راّجزدّههبی آهههَسػ ٍ
یبدگیزی 60،درفذ در ًؾهز گهزفتي اهتیهبس ٍیهضُ ثهزای اًدهبم
آهَسػ ثهِ ثیوهبر در سههبى ارسؽهیبثی عهبلیبًِ ثکهبرگیزی را اس

هْوتزیي فَاهق تغْیق کٌٌذُ آهَسػ ثِ ثیوبرثزؽوزدًذ.اس ثیي
تغْیق کٌٌذُ ّهبی آههَسػ ثهِ ثیوهبر ههَرد هغبلقهِ در ایهي
پضٍّؼ ثدش فبهق ثبسخَرد آهَسػ اس عَی آههَسػ دٌّهذُ،در
ثقیِ هَارد اختمف آهبری هقٌی داری ثیي ًؾزات افزاد ؽزکت
کٌٌذُ ٍخَد داؽت(.خذٍل.)3
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جديل  :3مقایسٍ میاوگیه ومرٌ دیدگاٌ پسشکان ي پرستاران مًرد مطالعٍ در رابطٍ با عًامل تسُیل دَىدٌ آمًزش بیمار
پششک

عوامل تسهیل دهنده آموسش به بیمار

میانگین

پزستار

انحزاف

ارائِ عویٌبرّبیی در هَرد راّجزدّبی آهَسػ ٍ یبدگیزی

2.89±4.8

2.91±1.41

0.001

فماِ ٍ هؾبرکت ثیوبر در اهز ثزًبهِ ریشی ٍ اخزای آهَسػ ثِ
ثیوبر

2.91±0.49

2.56±0.52

0.001

ثجت رًٍذ آهَسػ ثِ ثیوبر در پزًٍذُ پشؽکی خْت ارتجبط ٍ
ّوبٌّگی آهَسػ دٌّذگبى در ؽیفت ّبی هختل

2.41±0.36

2.1±0.61

0.03

افتقبد ٍ فماِ آهَسػ دٌّذُ ثِ ؽٌبخت ًیبسّبی یبدگیزی ثیوبر

2.51±0.55

2.41±0.71

0.01

در ًؾز گزفتي سهبًی خبؿ ثزای آهَسػ خْت خلَگیزی اس تذاخق
ثب ااذاهبت درهبًی

2.27±0.98

2.74±1.66

001

اًتخبة ٍ آهَسػ پزعتبراى ٍیضُ ثزای اًدبم آهَسػ ثِ ثیوبر

2.68±0.81

2.20±0.73

0.05

آهَسؽی خْت اعتفبدُ در اهز آهَسػ

2.29±0.56

2.31±2.61

0.01

در ًؾز گزفتي اهتیبس ٍیضُ ثزای اًدبم آهَسػ ثِ ثیوبر در سهبى
ارسؽیبثی عبلیبًِ ثکبرگیزی

2.71±0.16

3.1±0.61

0.01

ثبسخَرد آهَسػ اس عَی آهَسػ دٌّذُ

1.84±0.45

1.71±0.51

0.06

ٍخَد ٍعبیق کو

بحث و نتیجه گیری
در ثزرعی دیذگبُ افزاد ؽزکت کٌٌذُ در سهیٌِ هَاًـ آهَسػ
ثِ ثیوبر در ایي هغبلقِ هؾبّذُ ؽذ کِ اکثزیهت افهزاد ؽهزکت
کٌٌذُ ،کوجَد پزعتبراى ؽبغق در ثخؼ ،فذم ّشیٌِ کهبفی در
سهیٌِ آهَسػ ثیوبر،دحدن سیبد ٍؽبی کبری پزعتبراى ٍ فهذم
کٌتزل ٍ ًؾبرت ثز رًٍذ آهَسػ ثِ ثیوبر را اس هْوتهزیي هَاًهـ
آهَسػ ثِ ثیوبر فٌَاى داؽتٌذ .هغبلقهِ ؽوؾهیزی ٍ ّوکهبراى
ًؾبى داد کِ کبفی ًجَدى تقهذادکبرکٌبى ٍ کوجهَد ٍاهت خهش
هَاًـ افلی آهَسػ ثهِ ثیوهبر ههی ثبؽهذ (ّ.)7وچٌهیي ًتهبیح
هغبلقِ ّکبری ٍ هلوذسادُ ًؾبى داد کِ کوجَد ٍات ٍ کوجهَد
تقذاد کبرکٌبى ثخؼ اس هْوتزیي هَاًـ آههَسػ ثهِ ثیوهبر ههی
ثبؽذ ( .) 8
در هغبلقٍِّ Marcumوکبراى ًیش کوجَد ٍات ٍ کبفی ًجَدى
تقذاد کبرکٌبى ثِ فٌَاى هَاًـ افلی آههَسػ ثهِ ثیوهبر هغهزح
گزدیذ (  )9کِ ثب ًتبیح هغبلقِ هغبثقت دارد.اهب  Funnelفوهذُ
تزیي هَاًـ اخزای آهَسػ ثِ ثیوبر را فهذم پزداخهت ثهِ هَاهـ
حقههَک کههبدر درهههبًی ٍ ًجههَد اًگیههشُ در ثیوههبر ثههز ؽههوزدُ
اعت(ً.)10یش ثز اعبط هغبلقِ ًبهذاری هْوتزیي هَاًـ اخهزای
آهَسػ ثِ ثیوبر فذم اعمفبت،هْهبرت ٍ فماهِ کهبفی آههَسػ
دٌّذُ ثَدُ اعت.کِ ثب ًتبیح هغبلقِ حبضز هغبیزت دارد(.)11

ثب تَخِ ثِ یبفتِ ّبی فَک هؾخـ هی ؽهَد کهِ هْوتهزیي
هَاًـ آهَسػ ثِ ثیوبر هزثَط ثِ هَاًـ عبسهبًی ثیوبرعتبى ّب ٍ
اخزای ًبهٌبعت ثزًبهِ آهَسػ ثِ ثیوبر اعت کِ ثب ًتبیح هغبلقِ
ثزّههبًی ٍ ّوکههبراى ّوخههَاًی داردکههِ در آى هَاًههـ عههبسهبًی
(ًذاؽتي ارسؽیبثی هؾخـ ثزای اخزای آهَسػ ثِ ثیوبر،کوجَد
اهکبًبت اخزایی کبفی ٍ فذم تَخِ هغئَلیي ثِ ضهزٍرت ثزًبههِ
آهَسػ ثِ ثیوبر)هْوتزیي فَاهق ثبسدارًذُ اخزای ثزًبهِ آهَسػ
ثِ ثیوبر ثَدُ اعت(.)12ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبفق اس ایهي تلقیهق
خْت ارتقب ٍ ثْجَد آهَسػ ثِ ثیوهبرالسم اعهت ههَاًقی کهِ اس
فزاٍاًی ثیؾتزی ثزخَردار ّغتٌذ ثهِ حهذااق رعهبًذُ ؽهَد.لذا
پیؾٌْبد هی گزدد هغئَلیي اهز ااذاهبتی خْت تقذیق ٍ تَسیهـ
ًیزٍی اًغبًی هغبثق اعتبًذارد،تخقهیـ ثَدخهِ کهبفی خْهت
تأهیي ًیبسّبی آهَسؽی ثیوبرعتبى ّب،تَخِ ٍ حوبیت کهبفی اس
هغههئَلیي اهههز در سهیٌههِ رفههـ ًیبسّههبی آهَسؽههی ثیوبر،ایدههبد
ّوبٌّگی ثیي پزعٌق درهبًی ثب عهبیز افضهب تهین ثْذاؽهتی ٍ
ایدبدؽزح ٍؽبی هؾخـ در سهیٌِ آههَسػ ثهِ ثیوهبر اًدهبم
دٌّذ.
در راثغِ ثهبثخؼ دیگهز پهضٍّؼ هجٌهی ثهز ثزرعهی فَاههق
تغْیق کٌٌذُ آهَسػ ثِ ثیوبراس دیهذگبُ پشؽهکبى ٍ پزعهتبراى
ٍخَد ثهبسخَرد آههَسػ اس عهَی آههَسػ دٌّهذُ اس کوتهزیي
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معیار

میانگین

انحزاف معیار

p-value
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ثهِ هٌؾهَر ثْجهَد رًٍهذ،تَخِ ثِ ًتبیح حبفهق اس ایهي پضٍّؼ
پیؾٌْبد هی گزدد هغئَلیي اهز ااذاهبتی ًؾیز،آهَسػ ثِ ثیوبر
تقههذیق ٍ تَسیههـ ًیههزٍی اًغههبًی در ثخههؼ ّههب هغههبثق ثههب
تخقیـ ثَدخِ کبفی خْت تأهیي ًیبسّبی آهَسؽهی،اعتبًذارد
تَخِ ٍ حوبیت کبفی اس عَی هغهئَلیي اههز در،ثیوبرعتبى ّب
ایدهبد ّوهبٌّگی ثهب تهین،سهیٌِ رفهـ ًیبسّهبی آهَسؽهی ثیوبر
ِهزااجت ثْذاؽهتی ٍ ایدهبد ؽهزح ٍؽهبی هؾهخـ در سهیٌه
.آهَسػ ثِ ثیوبراًدبم دٌّذ

تشكر و قدرداني
ِاس کلیِ پشؽکبى ٍ پزعتبراى ثیوبرعتبى راسی کزهبًؾهبُ که
حبضههز ثههِ ؽههزکت در تلقیههق ؽههذًذ خقَف هبٌ هههذیزیت ایههي
 " ّهی گًَهِ تقهبرك. تؾکز ٍ اذرداًی ههی گهزدد،ثیوبرعتبى
."هٌبفـ تَعظ ًَیغٌذگبى ثیبى ًؾذُ اعت
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ٍ ارائهِ عهویٌبرّبیی در ههَرد.هیبًگیي اهتیبسات ثزخَردار اعت
 در ًؾز گزفتي اهتیبس ٍیضُ ثهزای،راّجزدّبی آهَسػ ٍ یبدگیزی
اًدبم آهَسػ ثِ ثیوبر در سههبى ارسؽهیبثی عهبلیبًِ اس ثهبالتزیي
هیبًگیي اهتیبس دادُ ؽذُ تَعظ ؽزکت کٌٌذگبى ثزخَردار ههی
 کِ ثب هغبلقهِ حغهي سّزایهی ٍ ّوکهبراى ًیهش هغبثقهت.ثبؽذ
ِ) هؾبّذُ ؽذ که9( اهب در هغبلقِ هبرکَم ٍ ّوکبراى.)13(دارد
اختقبؿ سهبى ثزای آهَسػ ٍ دردعهتزط اهزار گهزفتي هٌهبثـ
ِآهَسؽی اس ثبالتزیي اهتیبس ثیي پزعتبراى ثزخَردار اعت کِ الجت
ٍهوکي اعهت ایهي تفهبٍت ثهذلیق تفهبٍت در خبهقهِ آههبری د
.هغبلقِ ثبؽذ
ّزچٌذ ًؾزات پشؽکبى ٍ پزعتبراى درخقَؿ آهَسػ ثیوهبر
ًغجتبٌثِ ّن ًشدی هی ثبؽذ اهب ثِ دلیق ایٌکِ در فوق ایي اههز
آهَسػ ثیوبر ثِ عَر کبهق رفبیت ًوی ؽهَد ثهِ ًؾزههی رعهذ
ثب.ثزداؽت پشؽکبى ٍ پزعتبراى ثب ثیوهبراى یکغهبى ًوهی ثبؽهذ
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Abstract
Background: Educating patients and improving their self-care skills are main factors to achieve
maintaining and improving health as health care organizations prime priorities all over the world. This
study is aimed to assess nurses and doctors viewpoints on obstacles and facilitators of educating
patients.
Materials and Methods :This quasi experimental research were undertaken in Kermanshah Razi
hospital.85 nurses and doctors were selected by Simple Random Sampling method. The data were
collected by a questionnaire based on Likert scale consisted 32 questions in 3 parts. Validity and
reliability of the questionnaire were confirmed by Content validity and Test-Retest methods
respectively.
Results : Shortage of nurses and lack of sufficient financial resources among inhibiting factors and
holding seminars on teaching and learning strategies and also considering educating patients as a
annual evaluation determinant among enhancing factors were the most important ones .
Conclusion: Providing efficient resources and facilities and running personnel`s training courses
seems necessary to overcome current obstacles.
Key Words: Patient Educating, Inhibiting and Enhancing Factors, Doctors and Nurses ViewPoint
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