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 پوست 3919

سواد  یراهبردها یریکارگبهپرستاران جهت  یهامهارتدر خصوص بهبود  آموزش تأثیر یبررس
 ماریبه ب آموزشسالمت در 

 راد یفیغالمرضا شر، یسیمهنوش رئ، یمصطفو روزهیف جوادزاده*, نیهمام الد دیسگان(: ) سندهینو
 اصفهان یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 

 homam_j@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

و  گرددمینقش های پرستاران محسوب  ترینمهمی جهت ارائه مراقبت ها به بیماران از آموزش هایبرنامهبه بیمار و تدوین  آموزش: مقدمه
 عنوانباهاثرات بسیار مطلوبی به دنبال داشته باشد. اخیراً سواد سالمت  تواندمیاگر به درستی و منطبق بر استاندارهای موجود انجام شود 

های ارائه شده به بیماران بسایار ماورد  آموزشگذار بر کیفیت  تأثیرو عاملی  میان پرستار و بیمار مؤثرمولفه ای کلیدی در ایجاد ارتباطی 
به بیماران بیانات خاود را باه  آموزشبه هنگام  است. چراکه اگر پرستاران با مفهوم و راهبردهای سواد سالمت آشنا باشند، قرارگرفتهتوجه 

ی بهره می گیرند که مددجویان اطالعات دریافتی را بهتر درک کرده و توانمندی بیشتری برای عمل هایروششیوه ای ارائه می نمایند و از 
ی در خصاوص بهباود آموزشامداخلاه  تاأثیر. هادف از پاژوهش حاضار تعیاین آورنادمی به دستای ارائه شده، کردن بر اساس توصیه ه

 .باشدمیبه بیمار  آموزشراهبردهای سواد سالمت در  کارگیریبهپرستاران جهت  هایمهارت

پرساتار شااغل در  61قبل و بعد بود کاه در نموناه ای مشاتمل بار  گیریاندازهتجربی دوگروهی، با  صورتبهاین پژوهش روش تحقیق: 
ی در آموزشو در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. مداخله  شدهانتخابتصادفی  صورتبهبیمارستان الزهرای شهر اصفهان انجام شد که 

برگزارگردید. ابازار  0323ساعت در مرداد ماه سال  01به بیمار طی دو روز متوالی و به مدت  آموزشی سواد سالمت و آموزشقالب کارگاه 
ی میزان آگاهی پرساتاران را در خصاوص آموزشای محقق ساخته بود که قبل و سه ماه بعد از اجرای مداخله  نامهپرسش هادادهگردآوری 

با  هاداده به بیمار مورد ارزیابی قرار می داد. آموزشرا بر اساس راهبردهای سواد سالمت در حین  هاآنمفهوم سواد سالمت و نحوه عملکرد 
 قرار گرفت. وتحلیلتجزیهمورد  SPSS 16 افزارنرماستفاده از آمار توصیفی و استنباطی در 

باود کاه  06از  82/2 ±0/8 آماوزشنتایج نشان داد که میانگین نمره آگاهی پرستاران در خصاوص مولفاه ساواد ساالمت قبال از نتایج: 
رسید که این تغییر به لحاظ آماری معناادار  66/01 ±2/0به  آموزشو این میزان پس از  از این مقوله بوده هاآننشاندهنده آگاهی ضعیف 

نگین ی استاندارد بود. میااآموزش هایرسانه(. همچنین بیشترین تغییر ایجاد شده در بخش آگاهی مربوط به حیطه طراحی >110/1pبود )
بود که پاس از  66/80± 66/3 آموزشبه بیمار قبل از  آموزشراهبردهای سواد سالمت در  کارگیریبهنمره عملکرد پرستاران در خصوص 

 (.>110/1pیافت )معناداری ارتقاء  طوربهرسید و  28/82± 82/8به  آموزش
در  هااآنی در ارتقاء سطح آگااهی پرساتاران در خصاوص ساواد ساالمت و بهباود مهاارت آموزشمداخله  ازآنجاکه: گیرینتیجهبحث و 

برای برگزاری دوره هاای  های الزم ریزیبرنامه گرددمیواقع شد، لذا توصیه  مؤثربه بیمار  آموزشراهبردهای سواد سالمت در  کارگیریبه
به بیمار  آموزشراهبردهای سواد سالمت در  کارگیریبهبرای  هاآن زیتوانمندسای جهت آشنایی پرستاران با مفهوم سواد سالمت و آموزش
 صورت پذیرد. مستقیم و غیر مستقیم تاثیری عمیق بر کیفیت خدمات ارائه شده در سیستم بهداشت و درمان خواهد داشت، طوربهکه 

پرستار مار،یبه ب آموزش سواد سالمت، یراهبردها کلمات کلیدی:
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