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Effective Training: The Key to Nurses' Empowerment
اهرٍزُ آهَزش یكی از عَاهل هْن در افسایص ثْرٍُری
کبرکٌبى ٍ سبزهبىّب است ( .)1در سیستن سالهت ،ثبتَجِ
ثِایيکِ پرستبراى ًقص هْوی در ثْجَد استبًذاردّبی
ثْذاضتی دارًذ ،ثبیذ درثبرُی داًص ًظری ،عولی ٍ رٍشّبی
آهَزش ثِرٍز ضًَذ ( .)2اعضبی ّیأت علوی پرستبری ،هٌجع
اصلی یبدگیری ًگرشّب ٍ فرٌّگ حرفِای ّستٌذ ٍ
ضكلگیری َّیت پرستبری داًطجَیبى ،هجتٌی ثر تعبهالت
اجتوبعی ثب آىّب است کِ تَسظ ارزشّب ٍ ٌّجبرّبی
آهَختِ ضذُ از عریق ثرًبهِی درسی رسوی ٍ غیررسوی
ضكل هیگیرد ( .)3یكی از رسبلتّبی داًطكذُّبی
پرستبری ،تَاًوٌذسبزی داًطجَیبى جْت پﺬیرش ًقصّبی
خغیر حرفِی پرستبری است (ّ .)4ذف از آهَزش در
داًطكذُّبی پرستبری ،ایجبد تﻔكر اًتقبدی ٍ خالق،
یبدگیری خَدراّجر ،ارتقبی هْبرتّبی رٍاًی -حرکتی،
تَاًبیی هذیریت زهبى ،افسایص اعتوبد ثِ ًﻔﺲ ،ثرﻗراری
ارتجبط هٌبست ٍ پیطگیری از اًﻔعبل داًطجَیبى هیثبضذ(.)5
ثرای رسیذى ثِ ایي اّذاف از راّجردّبی هختلﻔی هیتَاى
ثْرُ ثرد کِ ثِ چٌذ هَرد اضبرُ هیگردد.
 )1سخٌراًی :علیرغن ایيکِ ایي رٍش ثعضی اٍﻗبت غیرفعبل
ٍ خستِکٌٌذُ استٍ ،لی ثرای صرفِجَیی در ٍﻗت ٍ ّسیٌهِ
هٌبست است ٍ هیتهَاى اعالعهبت زیهبدی را ثهِ گهرٍُّهبی
یبدگیرًذُ هٌتقل ًوَد .ازعرفی ثب تَجِ ثِ ارائِی ّنزهبى ثهب
اسالیذ ٍ فیلن ،ثرای داًطجَیبى ًیس سرگرمکٌٌهذُ اسهت)2 .
ضجیِسبزی :سٌبریَّبی ثهبلیٌی ٍاﻗهعگرایبًهِ ،ثهِ پرسهتبراى
کوک هیکٌذ تب ضبیستگیّبی فردی ،کهبر گهرٍّی ٍ تﻔكهر
نویسنده مسئول :علی تبجآثبدی ،گرٍُ فَریت پسضهكی ،داًطهكذُ پیراپسضهكی ،داًطهگبُ
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اًتقبدی را ثب کنتریي خغر آسیترسبًذى ثِ هذدجَیبى ایجبد
ٍ تَسههعِ دٌّههذ .تجرثههِی ثههبلیٌی هرثههی در ٍاﻗعیههتسههبزی
هَﻗعیههتّههب اّویههت زیههبدی داردً )3 .قطههِ هﻔْههَهی :ای هي
راّجرد ،ثِ هرثیبى کوک ههیکٌهذ تهب ثهِ راُّهبیی کهِ ثهیي
ایذُّبی هختلف ارتجبط ثرﻗرار هیکٌذ ،تَجِ کهردُ ٍ داًهص
خَد را ثِصَرت هٌغقی سهبزهبًذّی یهب پهردازش کٌٌهذ .ثهب
ًقطِ هﻔَْهی ،داًطجَیبى ًیس ادراکبت فعلی خَد را تصهذیق
ًوَدُ ٍ ایذُّبی جذیذ خلق هیًوبیٌذ تب ضكبف هَجَد ثیي
داًص خَد ٍ ًیبزّبی آیٌذُ را پر ًوبیٌذ )4 .دٍرُّبی آًالیي:
یبدگیری آًالیي ثِ دلیل اًعغبفپﺬیری ،ﻗبثلیهت دسترسهی ٍ
ّسیٌِ کن ّوراُ ثب ثْهرٍُری ثهب ،،ثهرای آههَزش پرسهتبراى
هﻔیذ است .حجن گستردُای از هحتَای جذیذ ٍ هتٌهَ را از
ایي عریق هیتَاى اًتقبل داد )5 .ثبزی ٍ سرگرهی :ایي رٍش
در آهَزش پرستبری ،هحیغی هثجت ،سرگرمکٌٌذُ ٍ جهﺬاة
را ایجههبد کههردُ ٍ اًگی هسُ ٍ عالﻗههِی داًطههجَیبى را افههسایص
هیدّذ .آىّب هیتَاًٌذ هْبرتّبی تﻔكر اًتقهبدی را تقَیهت
ًوَدُ ٍ ثب سبیر تكٌیکّبی یبدگیری هبًٌذ سخٌراًی ترکیت
ضًَذ .ثبزی را هیتَاى ثب استﻔبدُ از فرهتّبی هختلف ،حتی
ثرًبهِّبی تلﻔي ّوراُ ًیس اجرا کردً )6 .قص ثبزیکردى :ایي
رٍش هبًٌذ ضجیِسبزی ًیست ،زیرا آىّب ثِصَرت هتي پیبدُ
ًویضًَذ ٍ ضبهل ثذاِّسبزی ٍ اثتكبر ّستٌذ .ایهي رٍش در
آهَزش پرستبری ثسیبر هْن اسهت زیهرا رفتهبر ،ارتجبعهبت ٍ
هههذیریت تعههبرر را تسههْیل کههردُ ٍ ثبزتههبثی از یههبدگیری
هیثبضذ )7 .کالس درس هطهبرکتی ( :)Jigsawایهي تكٌیهک
ضبهل سبختي گرٍُّبی خبًگی ثرای تكویهل ٍظهبیف اسهت.
یک عضَ ثرای جوعآٍری دادُّب اًتخبة ضهذُ ٍ اعالعهبت را
ثِ گرٍُ اصلی هٌتقل هیکٌذ .ایي رٍش ثِ داًطجَیبى کوک
هیکٌذ تب هْبرت گَش دادى ،هطبرکت ٍ ّوذلی را افهسایص
دٌّذّ .وچٌیي ضرٍری است تب فرصتی ثرای کست اعالعبت
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ﻗرار دّذ )9 .ثحث ٍ هٌبظرُ :ایي رٍیكرد ،ثبعث تسْیل تﻔكر
اًتقبدی ٍ دیذگبُّبی جبیگسیي ضذُ ٍ فرصتی ثهرای توهریي
ارتجبعبت کالههی فهراّن ههیکٌهذ .هْهبرتّهبی تحقیقهبتی
یبدگیرًذگبى را ارتقبء هیثخطذ ٍ ثِ آىّب کوک ههیکٌهذ تهب
ایذُّب ٍ استذ،لّبی خهَد را ثهِ رٍضهٌی ثیهبى کٌٌهذ)11 .
آهَزش هسئلِهحَر :ایهي رٍیكهرد ثهِ یبدگیرًهذگبى فرصهت
یبدگیری را از عریق هغبلعِی خهَد ّهذایتی ٍ کهبر گرٍّهی
هیدّذ .هرثی هوكياست در هَرد سٌبریَ سهؤا،تی ًوبیهذ ٍ
ثبزخَردی ثرای آىّب ارائِ کٌذ.
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در هَرد فعبلیت ٍجَد داضتِ ثبضذ تب اعویٌبى حبصهل ضهَد
کِ حوبیت ،اًعكبس ٍ افسایص یبدگیری هیتَاًذ حبصل ضَد.
 )8هغبلعبت هَردی :داستبىّبیی ّسهتٌذ کهِ ٍاﻗهعثیٌبًهِ ٍ
پیچیذُ ّستٌذ ٍ هعوَأل ضبهل درگیری ثب هسئلِای هیضَد
کِ ثبیذ تَسظ داًطجَ حل ضَدّ .ذف ایي است کهِ فبصهلِ
ثیي تئَری ٍعول کبّص یبفتِ ،ثرًبهِریسی در هَرد فعبلیهت
ٍ تﻔكر اًتقبدی را ثْجهَد ثخطهذ .پهﺲ از آىکهِ داًطهجَیبى
فرصتی ثهرای کهبر ثهب ههذدجَی خهَد داضهتٌذ ،هرثهی ثبیهذ
پیطٌْبدات یبدگیرًذگبى را ثرای حهل هسهئلِ ههَرد ثررسهی
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