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 پیشگفتار 

 خرد به معنای پذیرش خطاپذیری نظرات و عقایدمان و 
 ناپایداری چیزهایی است که بیشتر روی آنها حساب می کنیم. عدم قطعیت و 

 1جرارد براون 

 

 مقدمه ای بر یادگیری استنباطی 

بطور فزاینده ای به عنوان یک روند بزرگ در آینده آموزش و پرورش در نظر گرفته  2استنباطی  یادگیری

(. این باور بر این پیش فرض استوار می شود )نه تنها در پرستاری، بلکه در رشته ها و حرفه های مختلف دیگر

است که مفاهیم را می توان به طور اثربخش به عنوان یکپارچه ساز دسته بندی ها یا اصول یادگیری قالبی استفاده  

 کرد، در حالی که دانش و آگاهی بطور تصاعدی افزایش می یابد. 

یا دسته بندی اطالعات است. مفهوم    چیست؟ در بیان ساده، مفهوم اصل سازماندهی کننده  3مفهومبنابراین  

می تواند از نظر حوزه محدود یا پیچیده باشد و می تواند به عنوان پایه آموزش از پیش دبستانی تا آموزش دکتری 

 مفید باشد. در کاربردهای پیشرفته، مفاهیم بلوک های ساختاری یا بنیان های نظریه در نظر گرفته می شود. 

تکرار    یها  یژگ یشباهت ها و و  م،یمفاه  محوریاز مجموعه    ی تر  قیدرک عمسب  فراگیران می توانند با ک

تا بتوانند مفاهیم را خیلی اثربخش تر از حقایق حفظ شده بکار بگیرند. د،  ند و درک کننده  صیشونده را تشخ

 ق یبر محتوا و حقا  شتریکه ب   یسنت  یآموزش  کردی رو  برخالفکند و    یرا وارونه م  یسنت  یریادگی  ی آموزش مفهوم

 برد.  یدرک را در موارد خاص )مثال( به کار م نیکند و سپس ا ی( تمرکز ممی)مفاه اتیکند، بر کل یتمرکز م

 
1 Gerard Brown 
2 Conceptual Learning 
3 Concept 



 

 ج

 سازماندهی کتاب 

رویکرد استنباطی در پرستاری شامل بررسی مفاهیمی است که با ارائه مراقبت به بیماران در ارتباط است. 

ابل اعمال است. در این کتاب تالش نشده است که همه مفاهیم پرستاری  مفاهیم متعددی در حرفه پرستاری ق

ارائه شود، همچنین مفاهیم ویژه انتخابی که در کتاب عرضه شده است بدین معنی نیست که مهمترین مفاهیم 

یا   57هستند. هرچند   استفاده شده است  پیشینه پرستاری  ادبیات و  این کتاب عموما در  ارائه شده در  مفهوم 

ایانگر پدیده های حرفه ای مهم است، مفاهیمی است که در گروه وسیعی از بیماران در گروه های سنی مختلف نم

و در محیط های مختلف مراقبت بهداشتی بکار برده می شود. در این کتاب از یک قالب تسهیل کننده برای ارائه 

استفاده شده تا فراگیران بتوانند از رویکرد بصری و شهودی یکنواخت عمدا    یهاسرفصلمفاهیم استفاده شده است و  

برای فراگیری مفاهیم استفاده کنند و همزمان تجزیه و تحلیل رسمی تر مفاهیم تقویت شود. مفاهیم در سه گروه  

 کلی یا سه بخش بطور ویژه ارائه شده اند: 

 ی که به ما کمک م  یمیمفاه :(1 بخش) یبهداشتتت  یکننده مراقبت ها  افتیدر مربوط به  میمفاه ❖

 میدرک کن ، رامیکن یکه مراقبت م یکند افراد

 یمتعدد  یسالالمت اختالالتکند   یکه به ما کمک م  یمیمفاه :(2 بخش) یماریستممت و ب  میمفاه ❖

 .میدرک کن می کنند، راتجربه  خود  در طول عمر   مارانیکه ب

عملکرد  راهنمای  که   یمیمفاه :(3 بخش) یبهداشتتت  یو مراقبت ها یپرستتتار  یحرفه ا  میمفاه ❖

 می باشند یمراقبت بهداشت نهیما در زم یحرفه ا

بخش کلی در قالب مضامین دسته بندی شده و هر مضمون  سه    نیابرای ایجاد چارچوب ساختاردهی شده،  

 م ی مفاه  زمینهاهمیت آنها در  و    می مفاههر یک از  درک کامل    افتهی  ساختار  کردیرو  نیا  شامل مفاهیم مرتبط است.

 دهد.  یارتقا مرا   یمراقبت بهداشت

 یابیمفهوم، عوامل خطر، ارز فیتعر یجداگانه برا یفرع نیعناوارائه می دهد و از اطالعات را  یکامل فی هر مفهوم ط

از  یی)نمونه ها  یی و مثال ها  ،یمرتبط، مطالعات مورد  میمفاه  ،یبهداشت  یو مراقبت ها  یمفهوم پرستار  نه یسالمت، زم  )

کند، که به نوبه   یکل کمک م  کیاز مفهوم به عنوان    یتدرک درس  جادی. هر بخش به اشده استارائه    ؛در عمل  میمفاه

  برای عملکرد اثربخش در   یپرستار  انیدانشجو  که   یدیکل  برآیند  کی،  بخشد  یرا ارتقا م  ینیقضاوت بال  تکاملخود  

 به آن نیاز دارند. یامروز یبهداشت  یمراقبت ها دهیچیپ  طیمح



 

 د

 ویژگی های کتاب 

بحث هر مفهوم شامل یک دیاگرام مفهومی یکپارچه است که به بصری سازی فرآیندهای استفهامی کمک 

کند و همراه آن دیاگرام مفاهیم به هم مرتبط آمده است. این دیاگرام ها دانشجویان را تشویق می کند که می

مربوط ایجاد کنند. مطالعات موردی مثالی از بکارگیری مفهوم در زمینه مراقبت ارتباط مهمی بین مفاهیم به هم  

 از بیمار یا عملکرد حرفه ای ارائه نموده است. 

لیست وسیعی از نمونه های کاربرد مفهوم )کادرهای پایان هر فصل( ارائه شده است که براساس میزان وقوع  

. بخش مثال های ویژه به شرح مختصر بعضی از مهمترین و شیوع آن در طول عمر و در محیط های بالینی است

نمونه ها پرداخته است. گرچه مدرسان انعطاف پذیری کامل دارند تا مفاهیم و نمونه هایی را انتخاب کنند که با 

 موسسه و دستورالعمل تدریس خاص آنها بیشتر مناسب و هماهنگ باشد.

یابی برای فراگیران است تا بتوانند آموخته های خود را  ارزش-سئواالت تعاملی بازنگری مورد به نوعی خود

 تست کنند. یک آزمون تعاملی نیز در وبسایت الزوایر موجود است.

بطور خالصه، چرا باید از رویکرد استنباطی استفاده کنیم؟ تولید تصاعدی دانش و اطالعات جدید در تمامی  

پرستاری( موجب شده است که اساسا دانستن همه اطالعات حرفه  های دنیای ما )از جمله مراقبت بهداشتی و  حوزه 

اساسی حرفه   اجزای  تا  فراهم می کند  فراگیران فرصتی  برای  پرستاری  مفاهیم  پرستاری غیرممکن شود. مطالعه 

پرستاری را بدون اشباع و غرق شدن در جزئیات هر حوزه از تخصص های بالینی، فرا بگیرند. اگر مفاهیم بطور عمقی  

 ک شوند، هنگام استفاده از آنها در حوزه های مختلف حرفه پرستاری، می توان آنها را به هم ربط داد. در 

  کتاب به عنوان   ن یشود. ا  یم  ندهیآ  ی دررشته پرستار  شرفتیباعث پ  نیهمچن  ی(مفهوماستنباطی )  کردیرو

را   یا  هیپا  یمفهوم  کردی. روکند  عمل می  ینیبال  یپرستار  حرفهو کاربرد آنها در    میمفاه  یریادگی  در  راهنما  یک

 یپرستار  شتهدر ر  ی دانش اساس  جادی ادامه ا  یبرا  ازیمورد ن  یقاتیتحق  یو تالش ها  ینیبال  نیتمر  ،یریادگی  یبرا

 سفر آغاز شود!  ید. بگذاررا می پذیرد رییاست که تغ ی سفر گرنشان استنباطی کردیکند. رو یفراهم م
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 بازنگری کنندگان 

 

 دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

دانشکده   علمی  هیئت  عضو  و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  تمام  استاد  نصرآبادی  نیکبخت  دکتر 

دانشکده  ریاست  ایشان  کتاب  این  انتشار  زمان  در  باشند.  می  تهران  پزشکی  علوم  مامایی  و  پرستاری 

 دار بودند. پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران را عهده 

 

 دکتر حسین کیخا 

دکتر حسین کیخا استادیار دانشگاه علوم پزشکی زابل و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی  

زابل می باشند. ایشان دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس بوده و در حال حاضر به امر تدریس واحدهای 

 درسی تحصیالت تکمیلی مشغول می باشند.
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 24مفهوم 

 ایمنی

 1کارولین ای. سابو 

 

توانایی بدن انسان برای حفظ سالمتی در محیط خود مستلزم چندین مکانیسم محافظتی است. یکی از  

مطلوب کار کنند، بدن  پیچیده ترین مکانیسم های حفاظتی پاسخ ایمنی می باشد. وقتی فرآیندهای ایمنی بطور  

توانایی دفاع کارآمد در پاسخ به تهاجم مواد خارجی را دارد. اینگونه پاسخ برای حفظ سالمتی حیاتی است.  

پس منطقی است نتیجه بگیریم که مشکالت سالمتی متعددی ممکن است در غیاب پاسخ ایمنی نرمال رخ  

اه عملکرد نرمال و ناهنجار می پردازد، کانون اولیه  دهد. گرچه این ارائه مفهوم به شرح مفهوم ایمنی از دیدگ 

 تمرکز بر کارکرد غیرطبیعی است زیرا دامنه ای مشکالت مرتبط با سالمتی در نتیجه آن رخ می دهد. 

 تعریف 

اری ها محافظت  غالبا تحت عنوان فرآیند فیزیولوژیکی تعریف می شود که از فرد در مقابل بیم 2ایمنی 

یا دفاع می کند. این یک ویژگی است که به فرد این امکان را می دهد تا در مقابل بیماری یا اختالل 

مشتق شده است که به معنی عاری یا معاف  immunisخاصی مقاومت کند، اصطالح ایمنی از واژه التین  

 
1 Carolyn E. Sabo 
2 Immunity 
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. ایمنی از طریق عملکرد سیستم ایمنی فراهم می شود، سیستمی که در سراسر بدن است، پیچیده [ 1] است

یک شبکه ارتباطی پویا  بوده و از گروه سلول ها، بافت ها، ارگان های به هم مرتبط تشکیل شده که در  

فعالیت می کنند تا بدن را در مقابل حمالت آنتی ژن های خارجی و عمدتا پروتئین ها محافظت کنند.  

این آنتی ژن های خارجی ممکن است شامل میکروارگانیسم ها )باکتری، ویروس، انگل یا قارچ( باشد، اما 

اهان، غذاها، نیش زنبور، مار یا عنکبوت،  ممکن است همچنین شامل پروتئین های یافت شده در گرده گی

شد، این مفهوم شامل عملکرد  . همانطور که ذکر  [ 2] واکسن ها، انتقال خون و بافت های پیوند زده شده، باشد

غیرطبیعی که منجر به مشکالت سالمتی می شود، است. برای هدف این ارائه مفهومی، تعریف وسیعتری 

واکنش فیزیولوژیک طبیعی نسبت به میکروارگانیسم ها و پروتئین ها و همچنین از ایمنی استفاده می شود:  

 .منی، استاختالالت مرتبط با ناکافی یا افراطی بودن پاسخ ای 

)ایمنی طبیعی   1اصطالحات دیگری برای افتراق بین انواع محافظت ایمنی استفاده می شود. ایمنی ذاتی 

کند یا بومی نیز اطالق می شود( ایمنی است که از زمان تولد وجود دارد، واکنش غیراختصاصی فراهم می 

به ایمنی اطالق می شود که بعد از تولد و   2. ایمنی اکتسابیکه مختص آنتی ژن در نظر گرفته نمی شود

پس از مواجهه با آنتی ژن خارجی در   3فعاالنه یا بصورت انفعالی کسب می شود. ایمنی اکتسابی فعال 

رخ می دهد. برای مثال، ایمنی فعال ممکن   Tنتیجه تشکیل آنتی بادی یا حساس شدن لنفوسیت های  

است بصورت مصنوعی در اثر واکنش ایمنی به مصون سازی رخ دهد یا ممکن است بطور طبیعی از طریق 

واریسال )ویروس زوستر( رخ دهد. ایمنی اکتسابی    واکنش ایمنی به مواجهه با پاتوژن های عفونی از قبیل 

در اثر وارد شدن آنتی بادی های کارکردی )یا از مسیر مصنوعی مثل ترانسفوزیون ایمنوگلوبولین   4انفعالی 

(Ig)5 از از قبیل مادر به جنین  یا از مسیر طبیعی  یا از طریق آغوذ مادر در طی    و  انتقال خون  طریق 

 . [ 5-3] شیردهی با پستان( ایجاد می شود

 
1 Innate Immunity 
2 Acquired Immunity 
3 Active Acquired Immunity 
4 Passive Acquired Immunity 
5 Immunoglobulin 



5    حفاظت و تحرک  یم: مفاهیحرفه پرستار   یممفاه 

 

 حوزه 

استفهامی،  پیچیدگی ایمنی اغلب درک کامل موضوع از طریق ارائه سنتی را مشکل می کند. از منظر  

فکر کردن به چیزی که مفهوم ارائه می کند، از یک دیدگاه وسیعتر و در نظر گرفتن زمینه مشکالت 

های مطلوب مربوط به بیمار می تواند مفید باشد. حوزه ایمنی و مشکالت مرتبط با ایمنی به صورت واکنش 

وب نمایانگر سیستم ایمنی  (. پاسخ یا واکنش مطل1-24و نامطلوب یا غیرطبیعی توصیف می شود )شکل  

است که از بدن در مقابل تهاجم میکروارگانیسم ها محافظت می کند، بافت های مرده و آسیب دیده را  

دفع می کند و موتاسیون های سلولی را شناسایی و حذف می کند. عملکرد غیرطبیعی شامل سرکوب 

 .[ 2] پاسخ ایمنی و یا تشدید پاسخ ایمنی است

را ببینید( پاسخ ایمنی هیپو یا سرکوب شده وجود دارد.   1- 24در سمت چپ طیف پاسخ ایمنی )شکل  

ایمنی سرکوب شده   پاسخ های  ایمنیافرادی که دارای  یا سرکوب  به مخاطره  مبتال  افراد  را   1هستند 

در نظر می گیرند. افرادی که دچار سرکوب پاسخ های ایمنی  2گویند و یا در وضعیت نارسایی ایمنی می 

هستند در خطر معنادار ابتال به عفونت هستند، یا اگر سرکوب ایمنی در طول زمان رخ دهد، در خطر  

 . [ 7, 6, 2] سرطان هستند زیرا قدرت از بین بردن یا دفع سلول های دچار موتاسیون )جهش( را ندارند

)شکل   ایمنی  پاسخ  طیف  راست  ایمنی    1- 24در سمت  واکنش  یا  ایمنی  هیپر  پاسخ  ببینید(  را 

های  ژیک، واکنش های سمیت سلولی و واکنش در دامنه واکنش های آلر   افراطی وجود دارد. هیپرایمنی 

ایمنی است. یکی از اجزای حیاتی سیستم ایمنی توانایی آن در افتراق بین »خودی«  - اتوایمون یا خود 

و »غیر خودی« است. زمانی که سیستم ایمنی در این افتراق و تشخیص شکست بخورد، با واکنش  

ی کند. این فرآیند منجر به تشکیل بیماری ها و  ایمنی افراطی شروع به حمله به سلول های میزبان م 

 . [ 7- 5,  2] می شود   3اختالالت اتوایمون 

 
1 Immunocompromised 
2 Immunodeficiency 
3 Autoimmune Diseases 
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 فرآیند فیزیولوژیک طبیعی

 د محافظتی اولیه زیر است:پاسخ ایمنی دربرگیرنده سه کارکر

 محافظت از بدن در مقابل هجوم میکروارگانیسم ها و سایر آنتی ژن ها  .1

 دفع سلول ها و بافت های مرده یا آسیب دیده .2

 تشخیص و دفع سلول های جهش یافته ای که رشد و تکامل سلولی غیر طبیعی دارند  .3

 
 حوزه مفهوم ایمنی 1-24شکل 

، سیستم ایمنی در سه خط دفاعی واکنش نشان می دهد. خط اول دفاع  برای دستیابی به این کارکردها

های سطوح پوستی بدن است که شامل غشاهای مخاطی، آنزیم ها، فلور میکروبی طبیعی بدن و پروتئین 

های   لنفوسیت  ها،  فاگوسیت  فعالیت  طریق  از  دفاع  دوم  خط  باشد.  می  طبیعی،    Tکمپلمان  کشنده 

ا بدست می آید که ایمنی ذاتی غیراختصاصی را فراهم می کنند. نهایتا، خط  گرانولوسیت ها و ماکروفاژه

حاصل می شود   Tو لنفوسیت های    Bسوم دفاع از آنتی بادی های مشتق شده از سلول های لنفوسیت  

 . [ 7-5, 2] که منجر به ایمنی اکتسابی یا آموخته شده می گردد

شناخت »خود« و شناخت پروتئین های خارجی سنگ بنای عملکرد مناسب سیستم ایمنی است. فرد  

باید بتوانند بین پروتئین های میزبان و خارجی افتراق قائل شوند تا بتوانند پاسخ مناسبی بدهند. با هجوم 

یاز است، شکست در واکنش یا پاسخ مناسب )سرکوب ایمنی یا پروتئین های خارجی، واکنش محافظتی ن

تشخیص   توانایی  بایستی  بدن  ترتیب،  همین  به  شود.  می  بیماری  یا  عفونت  موجب  ایمنی(  نارسایی 

های میزبان را حفظ کند و واکنش ایمنی بر علیه آنها ایجاد نکند. زمانی که این شناسایی شکست پروتئین 

ول های میزبان حمله می کند )پاسخ اتوایمون( یا پاسخ ایمنی بیش فعال )پاسخ بخورد، سیستم ایمنی به سل

 هیپرایمنی( را ایجاد می کند. 


