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 قلبی توسط پرستاران تاثیر اجراي الگوي نظارت بالینی بر میزان آموزش هاي ارائه شده به بیماران

 

 ، دکتراي تخصصی پژوهشی1شیوا خالق پرست

 ، دانشجوي دکتراي مدیریت خدمات بهداشتی درمانی2مهناز مایل افشار

 ، متخصص قلب و عروق3مجید ملکی

 ، فلوشیپ نارسایی قلب4نسیم نادري

 ، دکتراي تخصصی پژوهشی5بهروز قنبري

 ، دانشجوي دکتراي تخصصی تغذیه6* شیرین حسینی

 
 خالصه

 ارائه آموزش به بیماران قلبی انجام شد.   مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر اجراي الگوي نظارت بالینی بر میزانهدف. 

 اي متقابل بین پرستار و ناظر است که می تواند موجب توسعه مهارت هاي حرفه اي پرستار گردد. نظارت بالینی رابطهزمینه. 

بعد بدون گروه کنترل است. روش نمونه گیري، احتمالی و به صورت طبقه بندي بود که با                      -این مطالعه از نوع نیمه تجربی قبل        روش کار.   

میزان آموزش هاي    نفر انجام شد. پژوهشگر با استفاده از فرم جمع آوري داده ها              233داشتن معیارهاي ورود و خروج، تا رسیدن حجم نمونه به            

 اینارائه شده به بیماران توسط پرستاران و همچنین میزان ثبت آن در پرونده را ارزیابی و ثبت نمود. الگوي نظارت بالینی به عنوان مداخله                               

هاي طبقه بندي شده، اجراي نظارت بالینی       ها، ارائه آموزش  پژوهش، شامل برنامه ریزي، برگزاري جلسات ماهیانه با رابطین آموزش سالمت بخش           

ها، مشخص نمودن نقاط ضعف پرستاران در حیطه ارائه آموزش به بیماران قلبی و انجام اقدامات اصالحی به مدت یک سال به                          روزانه، پیگیري 

میزان آموزش هاي ارائه شده به بیماران توسط پرستاران و همچنین،            دوباره    طور منظم و مستمر بود. سپس، پژوهشگر با استفاده از همان فرم،            

هاي آمار  ها با استفاده از روش     میزان ثبت آن در پرونده را ارزیابی کرد و نتایج قبل و بعد از اجراي مداخله را با یکدیگر مقایسه نمود. داده                            

 تحلیل شد. 91نسخه  SPSSتوصیفی و استنباطی در نرم افزار 

پس از اجراي الگوي نظارت بالینی، میزان آموزش هاي ارائه شده به بیماران توسط پرستاران، در ابتداي بستري، حین بستري و زمان                        یافته ها.   

یافته ها نشان داد که بیماران بعد از اجراي الگوي           همچنین،  (. >30339p)ترخیص، نسبت به قبل از مداخله به طور معنی داري افزایش یافت               

 (.  >30339p) نظارت بالینی، از آموزش هاي دریافت شده رضایت بیشتري دارند

سزایی دارد. با توجه به اهمیت آموزش به بیمار و نقش آن در                نظارت مستمر و منظم، بر روند اجراي آموزش به بیمار نقش به             نتیجه گیری.   

ته بهبود وضعیت بیماري و ارتقاي سالمتی، توصیه می شود براي پرستاران در زمینه آموزش به بیمار برنامه هاي مدیریتی و نظارتی در نظر گرف                         

 شود.

 

 نظارت بالینی، آموزش به بیمار، پرستارها: کلیدواژه
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 مقدمه
شونده )پرستار( گردد   ای نظارت های حرفه تواند موجب توسعه مهارت   ای متقابل بین پرستار و ناظر است که می         نظارت بالینی رابطه  
های قانونی و هدایتی نظارت، به ابعاد آموزشی آن نیز           (.  به بیان دیگر، این روش نظارتی، عالوه بر جنبه           2116)چانگ و همکاران،    

ای افراد را در    توجه دارد، به گونه ای که با آموزش نظارت شوندگان )پرستاران( و کمک به تسهیل یادگیری آنها، مهارت های حرفه                    
 ارائه مراقبت های کیفی توسعه می دهد.

 تکمیل  باعث  آن،  مهمترین  حال  عین  در  و  مدیریت  وظیفه  آخرین  عنوانبه  نظارت  زیرا  ،است  مدیریت  مسئله  مهمترین  نظارت  اعمال

 هافعالیت  آن  بر  نظارت  کیفیت  به  وابسته  زیادی  میزان  به  سازمان،  در  هافعالیت  اثربخشی  (. 2112)کامینز،   شود   می مدیریت چرخه

عدم سازماندهی توسط   و    نامطلوب نظارتی هایبخشد. شیوه  بهبودها را   تواند روند فعالیت  مطلوب می  نظارت که ایگونه به است،
یکی از مهمترین موانع    (،  2116چانگ و همکاران،    ها منجر می شود )     عالوه بر اینکه به کاهش کیفیت فعالیت       مدیران پرستاری   

در واقع، نظارت بالینی یک فرآیند یادگیری و حمایت             (.2115)بین و همکاران،      است بیماران توسط پرستاران   به آموزش اجرای
توانند عملکرد خود را ارتقاء دهند )امراللهی و تجربه و متخصص میکه در آن، پرستاران از طریق مباحثه با همکاران با  ای استحرفه

 (. 2112همکاران، 
های مختلف ناظر باشند و     شود که نظارت تنها محدود به ناظر نمی باشد و نظارت شوندگان نیز می توانند در زمان                  امروزه گفته می  

باشد. شیوه مشارکتی می تواند به پرستاران       سطح مسئولیت و نظارت آنها بسته به زمان، محیط، تخصص و تجربه قبلی متفاوت می               
ها و وضعیت های دشوار موجود، در جهت تالش برای ارائه مراقبت               در بررسی عملکرد خودشان و همچنین، غلبه بر محدودیت          

داری بر عملکرد پرستاران دارد. همچنین، پرستاران با مشارکت در           پرستاری باکیفیت کمک نماید و استفاده از این شیوه تأثیر معنی           
 (. 2112توانند از طریق ارائه بازخورد به همکاران، درک آنها را از مسائل بالینی افزایش دهند )امراللهی و همکاران، نظارت بالینی می

نماید. به عبارت دیگر، بیماری فرصتی برای       هایی است که نیاز به یادگیری را دوچندان می      بستری شدن در بیمارستان یکی از موقعیت
در هنگام بیماری و بستری شدن در بیمارستان بر همین اساس            و مفهوم آموزش سالمت به بیمار      نمایدآموزش و یادگیری فراهم می    

های کلیدی پرستاران در ارائه خدمات      های پرستاری و از نقش    شکل گرفته است. آموزش سالمت به بیمار، یکی از ابعاد مهم مراقبت            
شود، زیرا پرستاران دسترسی بیشتری     رود. این بخش، جزء مهمی از وظایف مستقل آنان محسوب می          بهداشتی و درمانی به شمار می     

های متعددی برای آموزش    به بیمار و خانواده وی دارند و زمان قابل توجهی را صرف مراقبت از بیمار می کنند؛ در نتیجه فرصت                       
فراهم می شود. پرستار در نقش آموزش دهنده، به بیمار و خانواده وی کمک می کند توانایی آنان در مراقبت از خود افزایش یابد که                          

 (. 2114شود )فالوو و همکاران، موجب ارتقای سالمتی و پیشگیری از بیماری ها می
آموزش به بیمار همچنین باعث افزایش رضایت بیماران، کاهش اضطراب وی، کاهش دوره بستری، افزایش پیامدهای مطلوب درمان                  

ها، بهبود کیفیت زندگی    با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی، کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی، اطمینان از تداوم مراقبت   
-های درمانی و مراقبتی، افزایش استقالل بیمار در فعالیت        بیمار، کاهش بروز عوارض بیماری، افزایش توانمندی و مشارکت در برنامه          

شود )الگانمی و همکاران،    های روزمره، تکمیل برنامه های درمانی، کاهش پذیرش مجدد بیماران و در نهایت توانمندسازی جامعه می               
2116 .) 

(. در کشور   2111میلیون دالر جهت مشکالت درمان ناشی از عدم ارائه آموزش هزینه می شود )گروگر،                  111تا    62در آمریکا حدود    
آید که آموزش به بیمار یا اجرا نمی        ایران برنامه آموزش به بیمار از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و از شواهد و قرائن چنین بر می                  

رسد در اجرای آموزش بیمار موانع و مشکالت فراوانی برای پرستاران وجود             گردد. به نظر می   شود یا بسیار ناقص و نامنظم اجرا می        
دارد. یکی از موانع مهم موجود برای اجرای آموزش به بیمار، عدم سازماندهی و نظارت مستمر بالینی از سوی مدیران پرستاری بر                          

 (. 2112انجام این فعالیت است )مارکوم و همکاران، 
با توجه به اهمیت آموزش به بیمار به عنوان کانون اصلی مراقبت های پرستاری و اهمیت کاربرد الگوی نظارتی مناسب برای برطرف                   
کردن موانع موجود برای اجرای این وظیفه پرستاری، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر اجرای الگوی نظارت بالینی بر میزان آموزش                      
های ارائه شده به بیماران توسط پرستاران و میزان ثبت این آموزش ها در پرونده آنان و همچنین، تاثیر آن بر رضایت بیماران از                             

 آموزش های دریافت شده در مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی انجام شد.
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 مواد و روش ها 
بعد  است که در مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی         -تجربی بدون گروه کنترل به صورت قبل      ای و نیمهاین مطالعه، یک پژوهش مداخله

قلب و عروق شهید رجایی به مدت یک سال به منظور بازنگری و ارزشیابی نظام آموزش سالمت در این مرکز انجام شد. مرکز                             
های آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی به عنوان محیط پژوهش و همه بیماران بستری و سرپایی این مرکز، نمونه                    

سال، آگاهی کامل به زمان و مکان و شخص، و همچنین داشتن                 61تا    11پژوهش بودند. معیارهای ورود به مطالعه شامل سن           
وضیت پایدار از نظر جسمی و روانی بود. معیارهای خروج شامل اختالالت سطح هوشیاری، داشتن لوله تراشه و عدم تمایل به شرکت             

 در پژوهش یا ادامه همکاری در پژوهش بود.
نفر   311روش نمونه گیری، احتمالی و به صورت طبقه بندی بود که با داشتن معیارهای ورود و خروج تا رسیدن حجم نمونه به تعداد                        

انجام شد؛ بدین صورت که ابتدا جامعه، به تعدادی طبقه )بخش( افراز شد و از هر طبقه، تعدادی نمونه به طور تصادفی انتخاب شد.                          
های داخلی، جراحی، کودکان،     های بستری انجام شد؛ به طوری که طبقات شامل بخش            طبقه بندی بر اساس خصوصیات بخش      

های مجزا از   اورژانس و مراقبت های ویژه بود. پس از انجام مداخله، یافته های حاصل از طبقات با هم ادغام شد. به علت وجود داده                       
هر یک از طبقات، امکان تحلیل جداگانه برای هر یک از طبقات نیز وجود داشت. پرستارانی که به آموزش بیماران مشغول بودند،  از                         

 اینکه کدام بیماران جزو نمونه های پژوهش بودند اطالعی نداشتند. 
-پرستاری بیمارستان، جلسه ای با حضور سرپرستاران هریک از بخش           جهت انجام این مطالعه پس از کسب اجازه از ریاست و مدیر            

پژوهش و نحوه همکاری آنها با پژوهشگر توضیحاتی ارائه شد. در مورد               های مورد مطالعه تشکیل شد که طی آن در مورد هدف            
محرمانه بودن   بیماران نیز قبل از ورود آنها به پژوهش، در مورد اهداف طرح توضیحات الزم ارائه شد. پس از اطمینان دادن در مورد                      

آگاهانه، گردآوری داده ها انجام شد. این طرح به تایید              نامه  اطالعات و امکان خروج از مطالعه در هر مرحله از پژوهش، و اخذ رضایت             
 (. RHC.AC.IR.REC.1393.26کمیته اخالق پژوهش بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی رسید )کد 

فرم جمع آوری داده ها در این مطالعه، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که از سه قسمت تشکیل شده بود. قسمت اول، اطالعات                           
سنجه بود که     11دموگرافیک بیماران شامل سن، جنس، تشخیص بیماری، زبان و وضعیت تحصیالت آنان بود.  قسمت دوم دارای                    

 11ای که توسط پژوهشگر با بیماران انجام می شد، می سنجید. این میزان ارائه آموزش به بیمار را از طریق مصاحبه های ساختاریافته
سنجه آن مربوط به آموزش های حین         5سنجه آن مربوط به آموزش های بدو بستری،           6سنجه از چهار قسمت تشکیل شده بود که         

سنجه آخر نیز مربوط به تعیین رضایتمندی بیماران از کیفیت             2سنجه دیگر آن مربوط به آموزش های حین ترخیص و              5بستری،  
سنجه بود که کیفیت ثبت صحیح ارائه آموزش به بیمار را از طریق مشاهده  13ارائه آموزش به آنان بود. قسمت سوم پرسشنامه دارای 

“ تا حدودی”، نمره یک به گزینه “خیر”بود. نمره صفر به گزینه  3مستندات پرونده می سنجید. طیف نمرات برای هر گزینه از صفر تا 
 را نشان می داد. “ غیر قابل ارزیابی”اختصاص داده شد. عدد سه نیز موارد “ بله”و نمره دو  به گزینه 

ای محقق جهت تعیین اعتبار علمی پرسشنامه، از اعتبار صوری و محتوی استفاده شد. پس از مطالعه کتب و مقاالت مرتبط، پرسشنامه
نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی و مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی                 11ساخته تهیه شد و جهت نظرخواهی به        

قلب و عروق شهید رجایی ارائه شد. نظرات اصالحی آنان در تنظیم پرسشنامه در نظر گرفته شد. جهت کسب اعتماد علمی پرسشنامه، 
 (. 17/1همبستگی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد )

روش اجرای پژوهش به این صورت بود که ابتدا پژوهشگر )سوپروایزر آموزش سالمت( با استفاده از فرم جمع آوری داده ها، به                            
بررسی وضعیت موجود میزان آموزش های ارائه شده به بیماران توسط پرستاران و همچنین، سنجش رضایتمندی بیماران از آموزش                     

ریزی، های ارائه شده به آنان پرداخت. مداخله این پژوهش، اجرای الگوی نظارت بالینی بود که توسط پژوهشگر، بازبینی، برنامه                        
هدایت و کنترل شد. ابتدا از هر بخش بستری یا سرپایی، یک پرستار به عنوان رابط آموزش سالمت انتخاب شد تا موارد اجرایی و                           

ها منتقل نماید. پژوهشگر  نظارتی طرح شده در جلسات مربوط را که توسط پژوهشگر اعالم شده بود به سرپرستاران و پرستاران بخش
اجرای فرایند   ابتدا خط مشی آموزش به بیمار را تدوین نمود و ماهانه یک جلسه آموزشی دو ساعته با هدف آشناسازی آنان با نحوه                        

آموزش به بیمار، نحوه اجرای الگوی نظارت بالینی، کنترل و نظارت مستمر بر میزان و نحوه ارائه آموزش به بیماران توسط پرستاران                       
ها و جزوات آموزشی به رابطین       سخنرانی، بحث و گفتگو، مطالعه موردی و ارائه پمفلت           برگزار شد. این جلسات آموزشی با روش       
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 آن نیز تدوین گردید. در پایان جلسات، هر یک از            آموزش سالمت بود. بر اساس اهداف هر مرحله، روش ها و رویه های اجرایی                
اعضاء، محتوای جلسه را ثبت می کردند تا به سایر پرستاران منتقل نمایند. همچنین، مطالب آموزش داده شده به رابطین آموزش                         

بین جلسات، سوپروایزر آموزش     سالمت، صورتجلسه شد و جهت اطالع سرپرستاران و سایر پرستاران به آنها ابالغ گردید. در فاصله                 
تنظیم شده می پرداخت. الگوی نظارت بالینی شامل برگزاری ماهیانه           در مورد نحوه دستیابی به اهداف      سالمت به جمع آوری داده ها     

جلسات با رابطین آموزش سالمت، ارائه اطالعات ضروری به آنان جهت تعداد موارد و محتواهایی که باید توسط پرستاران آموزش                       
داده شود، انجام راندهای روزانه جهت بازدید از نحوه ارائه و محتوای آموزش به بیماران توسط پرستاران بر اساس اصول ارائه شده،                        
پیگیری ها، مشخص نمودن نقاط ضعف پرستاران در حیطه آموزش به بیمار و انجام اقدامات اصالحی، توسط پژوهشگر به مدت یک                      

دوباره به بررسی میزان آموزش های ارائه شده به            سال ادامه یافت. سپس، پژوهشگر با استفاده از همان فرم جمع آوری داده ها،                
بیماران توسط پرستاران و همچنین، سنجش رضایتمندی بیماران از آموزش های ارائه شده به آنان بعد از انجام مداخله پرداخت. در                       

 های قبل و بعد از اجرای مداخله با یکدیگر مقایسه شدند.    پایان، داده
داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند. برای توصیف متغیرهای کمی از        
میانگین و انحراف معیار و برای تعیین ارتباط بین متغیرهای کمی از ضریب همبستگی استفاده شد. برای توصیف متغیرهای کیفی از                      
فراوانی و درصد و برای تعیین ارتباط بین متغیرهای کیفی از آزمون کای دو استفاده شد. برای مقایسه کیفیت ارائه آموزش و                               
همچنین، میزان رضایت بیماران از کیفیت ارائه آموزش، قبل و بعد از الگوی نظارت بالینی، از آزمون تی تست زوجی و ویلکاکسون در     

های فردی با میزان رضایت بیماران و از مدل های           صورت نیاز استفاده شد. از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط ویژگی            
 تحلیل شد. 12نسخه  SPSSرگرسیون به منظور تعدیل اثر متغیرهای مخدوشگر استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 

 

 یافته ها
درصد( زن بودند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه          /6بیمار وارد مطالعه شدند که از این تعداد، بیشترین درصد بیماران )             311تعداد  

سایر  درصد( بودند.   44درصد( و دارای تحصیالت ابتدایی )        13بود. بیشترین درصد بیماران متاهل )        11سال با انحراف معیار        52
 نمایش داده شده است. 1اطالعات دموگرافیک نمونه های پژوهش در جدول شماره 

 
 : توزیع فراوانی برخی ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان در مطالعه1جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها نشان داد که میزان ثبت آموزش به بیمار بعد از اجرای الگوی نظارت بالینی به طور معنی داری بیشتر از قبل از اجرای الگوی                          یافته
(. میزان ارائه آموزش    >17111p)( 15751با انحراف معیار      2/731در برابر     11.11با انحراف معیار      2761/نظارت بالینی بود )میانگین     

های بدو بستری، حین بستری و زمان ترخیص به بیماران بعد از اجرای الگوی نظارت بالینی نسبت به قبل از اجرای الگوی نظارت                          
متیاز کلی حاصل از پرسشنامه نیز بعد از اجرای الگوی نظارت بالینی به طور               و ا ( >17111p)افزایش یافت     معنی داری   بالینی به طور  

 تعداد )درصد( متغیر
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با انحراف    15711در برابر     2/761با انحراف معیار      54741معنی داری بیشتر از امتیاز قبل از اجرای الگوی نظارت بالینی بود )میانگین              
 . (2( )جدول شماره >17111p)( 14761معیار 

 
 : مقایسه میانگین موارد آموزش های ارائه شده به بیماران و ثبت آن در پرونده1جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 

ها، بعد از اجرای الگوی نظارت بالینی، بیماران از میزان آموزش های دریافت شده رضایت بیشتری داشتند، به طوری                     یافتهبر اساس   
 2172با انحراف معیار      1715/به  در قبل از اجرای الگوی نظارت بالینی          2273با انحراف معیار      16725که میانگین نمره رضایت آنها از       

 (.>17111pافزایش یافت )

 

 بحث
میزان ارائه آموزش به بیمار،        این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اجرای الگوی نظارت بالینی بر وضعیت آموزش به بیماران )میزان                   

انجام گرفت. نتایج بررسی وضعیت  ها در پرونده بیماران(ثبت صحیح آموزشرضایت بیمار از آموزش های ارائه شده توسط پرستاران، 
نشان داد که میانگین نمره آموزش به بیمار و           قبل و بعد از اجرای الگوی نظارت بالینی         آموزش به بیمار و میزان ثبت صحیح آن،        

تر بوده است. آموزش    های محیط پژوهش نسبت به بعد از اجرای این الگو پایین          ها در هر یک از بخش     همچنین، میزان ثبت آموزش   
به بیمار و ثبت صحیح آن موضوع مهمی است که اثرات ارزنده و مفید آن بارها در تحقیقات مختلف نیز نشان داده شده است                               

 (. 2114؛ خراسانی، 2111)واحدیان، 
های بر اساس یافته های این پژوهش، نظارت بالینی عالوه بر تاثیر بر نحوه آموزش پرستاران، میزان رضایت بیماران را نیز از آموزش                      

دهد. نتایج حاصل از تعدادی از مطالعات نشان داده است که حضور سوپروایزر و افزایش نظارت منظم و                      دریافت شده افزایش می   
مستمر وی، بر نحوه آموزش توسط مسئول آموزش، زمان اجرای آموزش و روند اجرای آموزش به بیمار نقش قابل توجهی دارد و می                       

اند که حضور    (. در مقابل، تعدادی از مطالعات نیز نشان داده           2112تواند تغییرات مثبتی در پیامدهای درمان ایجاد کند )فرنان،              
تواند به دلیل تفاوت    ها می (. این تفاوت2111؛ آکینگبا، 2115سوپروایزر بر اجرای آموزش و پیامدهای درمان تاثیر مثبتی ندارد )ایتانی، 

-گیری استاندارد جهت تعیین کیفیت نظارت، چالش      در نوع نظارت و الگوی بالینی نظارت باشد. کمبود داده، هدف و معیارهای اندازه              
تواند تاثیر مهمی در نظارت بر کار آموزش دهندگان         هایی را برای ارزیابی و نتیجه گیری دقیق ایجاد می کند. تعیین مسیر و هدف می   

های مهم را جهت سنجش کیفیت آموزش میزان رضایت           توان یکی از اهداف و شاخص      (. بنابراین، می  2112داشته باشد )فرنان،    
تواند به عنوان شاخص مهمی در ارزیابی ها مورد توجه قرار            ( و این متغیر می    2112؛ لیهی،   2112بیماران در نظر گرفت )فاندربورک،      

 گیرد. 
(. با توجه به    2111های آموزش به بیماران تاثیر قابل توجهی دارد )ارسو،          بررسی مطالعات نشان می دهد که نظارت بالینی بر خروجی         

دار بین  نتایج پژوهش حاضر که بعد از اجرای الگوی نظارت بالینی )تبیین نقش آموزشی پرستار و برقراری یک تعامل آموزشی معنی                     
توان گفت داری افزایش یافته است، میبیماران و پرستاران( سطح رضایت بیماران نسبت به قبل از اجرای الگوی نظارتی به طور معنی

( به نقل از     1321باشد. مهدی پور رابری و همکاران )       آموزش به بیمار نیازمند وجود یک سیستم نظارت بر عملکرد پرستاران می              
رود و باعث   باستیبل می نویسند، اگر پرستاران اقدام به آموزش به بیماران کنند، سطح رضایتمندی بیماران از آموزش باالتر می                       

  بعد از اجرا قبل از اجرا متغیر

 نتیجه آزمون میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار( 

=z (3303) 79013 (9103) 33016   های بدو بستریآموزش 303- , p<30339 

=z (3703) 33036   (3306) 93073   حین بستریهایآموزش 303- , p<30339 

=z (2307) 37031   (3307) 93071   های حین ترخیصآموزش 201- , p<30339 

 df=9303, t=33, p<30339 (9303) 63073 (9303) 36023   شدههای ارائهثبت آموزش

=z (3607) 33033 (9307) 93033   نمره کلی وضعیت آموزش به بیمار 303- , p<30339 
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افزایش رضایتمندی کلی بیماران می شود. این موضوع هم سو با نتایج مطالعه حاضر است. همچنین، آموزش به بیمار باعث افزایش                      
های گروه بهداشتی به شمار     سطح رضایتمندی و در نهایت باعث افزایش کیفیت زندگی می شود که این مسئله هدف عمده فعالیت                  

 (.2114می رود )محمدی و همکاران، 
( در مطالعه خود نشان داد که اکثر        2115استفاده از ابزارهای ثبتی مناسب، عملکرد هر فرایند کاری را بهبود و ارتقاء می دهد. پارک )                 

پرستاران آموزش می دهند، ولی آموزش های خود را ثبت نمی کنند که علت آن را می توان به کمبود وقت و نداشتن اطالعات کافی              
در مورد اهمیت ثبت گزارش نویسی نسبت داد. در پژوهش حاضر، میزان ثبت آموزش به بیمار قبل از اعمال نظارت و بعد از اجرای                           
الگوی نظارت بالینی اختالف آماری معناداری داشت که می توان علت آن را توجه و درک بیشتر پرستاران به اهمیت ثبت مستندات                        

های پرستاری، ابزاری مهم جهت تعیین      پس از دریافت بازخوردهای مناسب از طرف سوپروایزر آموزش سالمت دانست. ثبت مراقبت             
های پرستاری، همچنین، مبنا و ابزار مهمی جهت تعیین         صحت، صالحیت و ارزشیابی مداخالت درمانی و مراقبتی است. ثبت مراقبت          

توان با  باشد؛ بنابراین، می  نیازهای آموزشی و برنامه ترخیص بیمار و منبع اصلی و قابل اعتماد اطالعات مربوط به بیمار و خانواده می                   
های آموزشی به آنها اهمیت     نظارت بر عملکرد آموزش به بیمار، پرستاران را از اهمیت آموزش به بیمار آگاه نمود و با تدوین برنامه                     

های داده شده را نیز برای ایشان روشن نمود. در این مطالعه، مشخص شد اعمال نظارت بالینی توسط سوپروایزر فرآیند                      ثبت آموزش 
 دهد. آموزش به بیمار را در هر سه حیطه آموزش های بدو پذیرش، حین بستری و حین ترخیص ارتقاء می

تواند مزایای بسیار داشته باشد. نظارت بالینی به منظور         ( به نقل از  مک آلی می نویسد، وجود سیستم نظارت بالینی می             2112کامینز ) 
افزایش پشتیبانی از ساختارهای موجود مانند مربیگری می تواند بسیاری از دانش آموختگان را به این موضوع عالقمند نماید. نظارت                     
بالینی موفق نیازمند طراحی و تعیین سیستمی است که از وجود نیروی کار کافی )پرستاران( که توانایی الزم برای تحقق بخشیدن به                      

 چشم انداز و اهداف پرستاری را دارند اطمینان حاصل کند.
 

 نتیجه گیري
ای و فراهم آوردن بهترین خدمات برای دریافت         هدف نهایی نظارت بالینی کمک به کارکنان در انجام اثربخش فعالیت های حرفه              

توانند در زمینه   شود. مدیران می  ای مشارکتی حاصل می       کنندگان است. نظارت بالینی به عنوان بخشی از فرایند کنترل کیفیت، با شیوه
آموزش به بیمار اقداماتی اساسی به عمل آورند که از جمله آنها می توان به ایجاد و ارتقای سیستم نظارت بالینی بر کیفیت ارائه                             
آموزش به بیماران اشاره کرد. همچنین، مدیران پرستاری می توانند با اختصاص زمان بیشتر برای نظارت بر نحوه آموزش به بیمار و                       

های یاددهی و یادگیری مددجویان، لحاظ      توجیه پرسنل پرستاری، ارائه اطالعات اختصاصی به پرستاران در خصوص اصول و روش              
-نمودن فعالیت آموزش به مددجو در ارزشیابی های مستمر پرسنل پرستاری، اختصاص محل مناسب برای برگزاری آموزش و حمایت        

 های مدیریتی کمک زیادی در جهت بهبود برنامه و سیستم آموزش به بیمار بکنند.
های جاری و متداول انجام امور در یک سیستم همواره با مقاومت هایی روبرو است که در این مطالعه، با انجام                       اعمال تغییر در شیوه   

مذاکره و قانع نمودن و همراه کردن پرستاران و با اجرای بهینه الگوی نظارت بالینی به بیمار، این محدودیت مرتفع شد. برنامه ریزی                        
های مختلف بستری بیمار از جمله بدو بستری، حین مراقبت،           های دقیق و مدیریت مناسب برای انجام آموزش به بیماران در زمان             

های ارائه داده شده به طور یکسان و در فرم های استاندارد، که با کمک آن بتوان                    حین ترخیص و همچنین، ثبت صحیح آموزش       
کیفیت مراقبت را بیش از پیش افزایش داد پیشنهاد می شود. همچنین، با توجه به اهمیت آموزش به بیمار و نقش آن در بهبود                              

های آموزش ضمن خدمت برای پرستاران در زمینه آموزش به بیمار در             وضعیت بیماری فرد و ارتقای سالمتی توصیه می شود برنامه          
 نظر گرفته شود.

 

 منابع فارسی
(. بررسی تأثیر برنامه نظارت مشارکتی پرستاران بر رضایت بیماران در بخشهاي               9219امراللهی میشوان، فاطمه. معماریان، ربابه. ونکی، زهره. )         
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Abstract 
Aim. The aim of this study was to determine the effect of the implementation of clinical surveillance model 
on the amount of education provided to cardiac patients. 
Background. Clinical supervision is a relationship between nurse and observer that promotes the develop-
ment of nursing professional skills.  
Method. This is a quasi-experimental before-after study without control group. The stratified sampling 
method was used to recruit 300 patients based on inclusion and exclusion criteria. The researcher used the 
data-gathering form to record teachings provided to patients by nurses and also, the rate of their registration 
in the medical record. Clinical surveillance model included planning, monthly meetings with health educa-
tion volunteers, classified teaching, daily clinical supervision, follow-up, identifying the weaknesses of 
nurses in providing training to cardiac patients and corrective actions in a regular and continuous basis for 
one year. After the intervention, teachings provided to patients by nurses and also, the rate of their registra-
tion in the medical record were re-evaluated. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics 
in SPSS version 19. 
Findings. After intervention, the amount of teaching provided by nurses at the time of admission, during 
hospitalization and at the time of discharge was significantly increased )P<0.001(. The findings also 
showed that the patients were more satisfied with the received teaching after intervention )P<0.001(.  
Conclusion. Continuous and regular monitoring has a significant role in the amount of education provided 
to patients by nurses. It is recommended to plan management and supervisory programs to be implemented 
for nurses involved in patient education. 
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