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 پیشگفتار 

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

 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

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

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

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

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

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

 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 عمفراگیران می توانند با کسب  

را خیلی اثربخش تر از حقایق حفظ شده بکار بگیرند.   تا بتوانند مفاهیمد،  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
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 سازماندهی کتاب 

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

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

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

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

ن در گروه های سنی مختلف نمایانگر پدیده های حرفه ای مهم است، مفاهیمی است که در گروه وسیعی از بیمارا

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

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

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

 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 ❖

 باشندمی  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  اهمیت آنها در زمینهو    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



 

 ج

 ویژگی های کتاب 

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

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

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

 بیمار یا عملکرد حرفه ای ارائه نموده است. از 

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

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

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

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

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

 لی نیز در وبسایت الزوایر موجود است.تست کنند. یک آزمون تعام 

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

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

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

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

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

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

را   یا  هیپا  یمفهوم  کردی. روعمل می کند  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

 1دنزیفورت گ ژان
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 بازنگری کنندگان 

 

 دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

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

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

 پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران را عهده دار بودند. 

 

 دکتر حسین کیخا 

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

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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هورمونیتنظیم-14مفهوم

 14مفهوم 

 تنظیم هورمونی 

 1ژان گیدنز 

یک فرآیند فیزیولوژیک پیچیده همراه با واکنش هایی تلفیقی است که غدد مختلف،   2تنظیم هورمونی

هورمون ها )تولید و ترشح شده توسط غدد( و تاثیر هورمون ها بر بافت های هدف، در آن درگیر است. 

گرچه هر غده و هر هورمون دارای کارکرد خاصی است، تنظیم هورمونی بطور تجمعی دارای پنج عملکرد 

و    ی در دوران کودک  مرحله ایرشد و تکامل    ی، مرکز  یو عصب  ی تناسل  یستمس  ینیجن  مایز ت ادین است:  بنی

تواند    یم   یهورمون  در تنظیم  . عدم تعادل[ 1] سازشی    یهاو پاسخ   یک،متابول  یتمثل، فعال  یدتول  ی،نوجوان 

  ی، هورمون   یمتنظ  یعی ارائه مفهوم بر روند طب  ینشود. ا  ی قابل توجه  ی و اجتماع   سالمتی   یامدهای منجر به پ

 تمرکز دارد. ی تعادل هورمون سازیینه و مداخالت به  بررسی و شناخت ی، عدم تعادل هورمون

 تعریف 

استفاده    تنظیم هورمونیاصطالح   متابولیسم  یا  ها  از هورمون  توصیف گروه خاصی  زمینه  اغلب در 

شود. تمرکز این ارائه مفهوم بر فرآیند تنظیمی عمومی متشکل از تولید ، ترشح، تاثیر هورمون ها است. می 

روشن است که کارکرد و تاثیر فیزیولوژیک هر هورمون منحصر به فرد است، اما یک دیدگاه کلی ارائه 

ود. با توجه به این دیدگاه، معنی تنظیم هورمونی چیست؟ برای هدف این ارائه مفهوم، تنظیم هورمونی شمی 

عنوان   درونریز  به  غدد  سیستم  با  مرتبط  های  هورمون  تاثیر  و  ترشح  که  فیزیولوژیکی  های  مکانیسم 

 ؛ تعریف می شود.)آندوکرین( را تنظیم می کند

 
1 Jean Giddens 
2 Hormonal Regulation 



   4  یهورمون  میتنظ -14مفهوم 

 

ا کامل  با   مفهوم   یندرک  آشنایی  اضاف  ینچند  مستلزم  است  ی اصطالح  ر دیگر  درون  غده  به   1یز . 

  یان در جر   یماًشود که هورمون ها را مستق   یاطالق م   یاندام   یااز سلول ها، بافت ها    یتخصص  یمجموعه ا

( 2یز غدد برون راز غدد )معروف به    یگری انواع د  یرا مهم است ز  یزتما   ینکند. ا  ی و ترشح م  ید خون تول

 یا بدن، حفره ها   یها  ارگان به  ی مجار یق را از طر ی هورمون  یرغ یعات ما یامواد   یر ز وجود دارند که ساین

اشاره    ینو غدد بارتول  ی غدد پستان  ی، توان به غدد عرق، غدد بزاق  یکنند. به عنوان مثال م   یپوست دفع م

ر برون  ا   یزکرد. غدد  م   یناز  نم   یراند زشو   یمفهوم حذف  ترشح  ماده   یک  هورمون.  دکنن  یهورمون 

  ی کند. بافت هدف به بافت خاص  یم  یکهدف تحر  یرا در بافت ها  یاست که عملکرد سلول  یمیاییش

که ارزش ذکر کردن   یاصطالح  ینبگذارند. آخر  یرتوانند بر آن تأث  یشود که هورمون ها م   ی اطالق م

به آن متصل  ها  سطح سلول اشاره دارد که هورمون   ی بر رو  موضعی است، که به    یرندهگ  موضع دارد،  

 برای آنها فراهم می شود.  یزیولوژیکیف تاثیر  امکان و  کنندی م  یداپ یو به سلول دسترس شوندمی 

 حوزه 

حوزه تنظیم هورمونی در دامنه ترشح هورمون در دامنه نرمال در گردش )براساس نیاز فیزیولوژیک(  

ح غیرطبیعی، چه بصورت زیادی یا کمبود هورمون؛ متغیر است. این دامنه همانطور که در شکل  تا ترش

نشان داده شده است، به صورت یک راستا ارائه شده است زیرا ترشح هورمون ها متغیر است و    14-1

به غده یا  این تغییرات در پاسخ به بازخورد فیزیولوژیک رخ می دهد. عموما پیشوند »هیپو« قبل از اشاره  

هورمون درگیر برای توصیف وضعیت کمبود هورمون و پیشوند »هیپر« برای توصیف وضعیت اضافی و  

مازاد استفاده می شود. به حوزه تنظیم هورمونی نیز می توان از این دیدگاه برای هورمون ها و غدد ارائه 

ز هیپوتاالموس، هیپوفیز قدامی، شده فکر کرد. تنظیم هورمونی نمایانگر هورمون های تولید و ترشح شده ا

 هیپوفیز خلفی، تیروئید، پاراتیروئید، قشر آدرنال، تخمدان، بیضه و پانکراس است.
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 حوزه تنظیم هورمونی 1-14شکل 

 فرآیند فیزیولوژیک طبیعی

هورمون ها توسط غده ها تولید می شوند. طبقه بندی ساختاری هورمون ها شامل هورمون های پروتئینی  

دی، هورمون های استروئیدی و هورمون های مونوآمین است و بیشترین هورمون ها از جنس پروتئین  و پپتی 

این غدد،    1- 14موضع غدد آدرنال نمایش یافته است و در کادر    2- 14. در شکل  [ 2] یا پپتیدها است  

 هورمون های تولید شده توسط آنها، بافت هدف و اثرات فیزیولوژیک هر یک خالصه شده است. 

 تولید، ترشح و انتقال هورمون 

می ش هدایت  ها  هورمون  توسط  فیزیولوژیک  کارکردهای  از  رسانی  بسیاری  پیام  عنوان  به  که  ود، 

شیمیایی عمل می کنند که روی کارکرد سایر ارگان ها یا بافت های بدن تاثیر گذاشته یا آنها را کنترل  

می کنند. هورمون ها توسط غدد آندوکرین تولید و ترشح می شوند. ترشح هورمون ها توسط غدد در 

گلوکز( یا در پاسخ به تغییر خاصی در محیط   پاسخ به سطح خاصی از مواد )برای نمونه، سطح سدیم یا

شوند. سلولی صورت می گیرد. زمانی که هورمون ها توسط غدد ترشح شده، به بافت هدف آنها منتقل می 

در بعضی موارد بافت هدف در مجاورت غده درون ریزی است که آن را تولید می کند، اما اغلب اوقات 

. [3] یا چند بافت هدف در سراسر بدن منتقل می شودهورمون ها توسط سیستم گردش خون به یک  

های  هورمون های محلول در آب به شکل آزاد در خون گردش می کنند در حالی که بعضی از هورمون 

 محلول در چربی با حامل خود )مثال یک پروتئین( برای منتقل شدن باند می شوند. 




