گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره سیزدهم ،شماره دوم ،ص 1991 ،181 - 191

عوامل مؤثر بر يادگيري و رشد مهارتهاي باليني درس داروشناسي از ديدگاه دانشجويان رشته
پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز
3
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زمینه و هدف :آموزش داروشناسی برای رشته پرستاری جهت کسب مهارتهای الزم در زمینه مراقبتهای دارویی بیماران انجام میشود و کسب این
مهارتها یکی از صالحیتهای ضروری حرفه پرستاری به شمار میرود .مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری و رشد مهارتهای بالینی
درس داروشناسی از دیدگاه دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد.
روش کار :این پژوهش ،یك مطالعه توصیفی بود که در دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال  3040صورت گرفت 633 .نفر از دانشجویان رشته پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تبریز به صورت نمونهگیری در دسترس وارد مطالعه شدند .اطالعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری گردید که دارای 2
حیطه شامل صالحیت بالینی مربی ،صالحیت آموزشی مربی ،ارتباطات بینفردی مربی ،محیط آموزش بالینی ،برنامهریزی آموزشی و عوامل مربوط به
دانشجو بود .دادهها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی  Mann-Whitneyو  Kruskal-Wallisمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :از دیدگاه دانشجویان ،صالحیت بالینی مربی با میانگین نمره  6/06 ± 3/00از مجموع  0نمره ،بیشترین و محیط آموزش بالینی با میانگین نمره 3/04
 ،6/30 ±کمترین تأثیر را بر یادگیری و رشد مهارتهای بالینی درس داروشناسی داشت.
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مقدمه
آموزش داروشناسی برای پرستاران با پیچیدگی روزافزون
بهداشت و درمان و رشد نقشهای جدید آنها ضروری شده
است ( .)3 ،6پرستاران نیازمند مهارتهای داروشناسی جهت
اجرای صحیح و مؤثر دستورات دارویی داده شده ،آموزش
بیماران در امور مرتبط با درمان و ارزیابی اولیه عوارض جانبی
میباشند (.)0
دانش داروشناسی قسمت مهمی از عملکرد بالینی پرستار را
شکل میدهد ( .)9پرستاران به طور متوسط  93درصد زمان
کار خود را در بیمارستان صرف دارو دادن میکنند .با این حال،
مدرسان و دانشجویان توجه کمی به یاددهی و یادگیری
داروشناسی دارند (.)5
پرستاران نقش بسیار مهمی در مدیریت دارودرمانی بیماران
بیمارستان و جامعه ایفا مینمایند .همچنین ،پرستاران به عنوان
دارندگان یکی از حرفههای اصلی سالمت که وقت زیادی را
در تعامل با بیماران میگذرانند ،باید دانش کافی را در
داروشناسی داشته باشند تا بتوانند مراقبت ایمن و با کیفیتی را
ارایه دهند .از اینرو ،الزم است که پرستاران بیماران را قبل از
دادن دارو بررسی کنند و اهداف مراقبتی را طراحی و داروها را
ایمن و مؤثر تجویز نمایند .سپس اثربخشی داروهای تجویز
شده را مورد ارزشیابی قرار دهند .همچنین ،الزم است که
پرستاران با بیماران درباره داروهایشان صحبت کنند و به
پزشك و داروساز جهت رفع مشکالت بالقوه و تنظیم اهداف
مراقبتی کمك نمایند .برای ایجاد این ویژگیها در پرستاران،
یادگیری دانش و مهارت دارودرمانی ضروری است (.)9
متغیرهایی مانند مربی بالینی ،فراگیر و محیط آموزشی و
بالینی ،نتایج یادگیری دانشجویان را تحت تأثیر قرار میدهد.
یك یادگیری مؤثر بیش از هر چیزی ،نتیجهای از یك یاددهی
خوب میباشد که در یك محیط یادگیری مناسب و از طریق
روشهای خالق تشویق کننده صورت میگیرد ( .)2بدون
تردید ،شناخت عوامل مؤثر بر یادگیری مهارتهای بالینی
جهت کاهش مشکالت و تقویت نکات مثبت مؤثر است (.)7

دوره سیزدهم شماره دوم

موضوع یاددهی و یادگیری فارماکولوژی ،مسأله بسیار
مهمی برای دانشجویان پرستاری میباشد .اگر دانشجویان با
درك خوبی از داروشناسی وارد محیط کاری شوند ،به شیوه
مؤثر و ایمن در مدیریت دارویی بیمار عمل میکنند .با وجود
این ،برخی مطالعات نشان دادند که این آمادگی به نحو مطلوب
حاصل نمیشود ( .)9حدود  65درصد پرستاران مؤسسات
آموزشی انگلستان در مطالعه کیفی  Morrison-Griffithsو
همکاران بیان نمودند که باید بیشترین زمان تحصیل مربوط به
یادگیری داروشناسی باشد ( .)3دانشجویان پرستاری در مطالعه
 Maniasو  Bullockابراز داشتند که به حد کافی آمادگی الزم
را در اصول فارماکولوژی نیافتند و آن را ناشی از فرایندهای
یادگیری سطحی میدانستند ( Grandell-Niemi .)4و
همکاران به نقل از نتایج مطالعات مختلف بیان کردند که
مهارتهای دارویی پرستاران و دانشجویان رشته پرستاری
رضایتبخش نیست .آنها از جمله دالیل این امر را آموزش
غیر اثربخش داروشناسی ،عدم تخصیص وقت کافی در
خصوص یاددهی داروشناسی و شکاف بین کاربرد تئوری و
استانداردهای عملکرد دارودهی در بالین میدانستند (.)33
مطالعات دیگر نیز نشان دادند که برنامههای آموزشی رایج،
فرصت کافی را برای ارتقا و بهبود دانش داروشناسی
دانشجویان و پرستاران فراهم نمیکند و کیفیت عملکرد دارویی
آنها پایین بود؛ به گونهای که خطاها و اشتباهات دارویی
دانشجویان رشته پرستاری زیاد مشاهده شد (.)33-30
نمونههایی از این مشکالت میتوان به اشتباه در محاسبات
دارویی ( ،)39 ،35تجربه مشکالتی برای فهم و نشان دادن
مفاهیم دارویی در محیطهای عملکرد بالینی ( ،)4عدم رعایت
استانداردهای تجویز دارو و کمبود اطالعات داروشناسی ()32
اشاره کرد.

طبق یافتههای مطالعات ذکر شده ،تغییر و اصالح فرایند
آموزش جهت آموزش داروشناسی ضروری است .قمری زارع
و همکاران در یك مطالعه پیرامون بررسی نظرات دانشجویان
رشته پرستاری اراك درباره عوامل مؤثر بر یادگیری مراقبت
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دارویی در آموزش بالینی دریافتند که مقوله صالحیت حرفهای،

گویهها بر اساس مقیاس چهار درجهای لیکرت به صورت

فراگیر و محیط بالینی از عوامل مؤثر بر یادگیری داروشناسی

گزینههای بدون تأثیر (نمره صفر) ،تأثیر کم (نمره  ،)3تأثیر متوسط

میباشد (.)37

(نمره  )6و تأثیر زیاد (نمره  )0بود .در نتیجه ،این پرسشنامه97 ،

درس داروشناسی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز به

گویه با حداقل نمره اکتسابی  3و حداکثر نمره  393داشت.

صورت درس سه واحدی ارایه میگردد که دو واحد نظری در

ابتدا پرسشنامه جهت تأمین روایی محتوایی به تعدادی از

ترم دو و یك واحد بالینی در مراکز درمانی گذارنده میشود.

استادان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارایه گردید

بنابراین ،با توجه به اهمیت یادگیری عمیق داروشناسی برای

که پس از دریافت نظرات آنها ،تغییرات الزم در پرسشنامه

دانشجویان ،نقش برجسته مربیان بالینی ،برنامه آموزشی و

اعمال شد .پایایی ابزار به روش آزمون– باز آزمون مورد بررسی

محیط بالینی در این امر مهم ،مطالعه حاضر به بررسی عوامل

قرار گرفت؛ به طوری که ابزار به  35نفر از دانشجویان ارایه

مؤثر بر یادگیری و رشد مهارتهای بالینی درس داروشناسی از

گردید و پس از  33روز دوباره جهت تکمیل به همان  35نفر

دیدگاه دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

داده شد .ضریب همبستگی نتایج دو آزمون 3/35 ،به دست آمد.

پرداخت.

پژوهشگر به شرکت کنندگان اطمینان داد که اطالعات کامالً
محرمانه خواهد ماند .پس از جمعآوری پرسشنامهها و

روش کار
این مطالعه توصیفی -مقطعی بر روی دانشجویان پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال  3040انجام شد .معیارهای
ورود به مطالعه شامل دانشجویان ترم  7 ،2و  3پرستاری و
عالقمند به شرکت در پژوهش و معیار خروج از مطالعه،
تکمیل ناقص یا عدم برگشت پرسشنامه بود .مطالعه حاضر از
روش نمونهگیری در دسترس استفاده نمود .حداقل حجم نمونه

کدگذاری ،دادهها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای
 Mann-Whitneyو  Kruskal-Wallisبا توجه به عدم توزیع
نرمال دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه version 20, ( 63

 )SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.

یافتهها

با سطح اطمینان  45درصد α = 3/5 ،و  333 ،d = 3/35نفر

در مجموع 345 ،دانشجوی رشته پرستاری در مطالعه حاضر

برآورد شد ،اما با در نظر گرفتن ریزش 633 ،پرسشنامه توزیع

شرکت کردند و  47/5درصد پرسشنامهها بازگشت .دانشجویان

گردید.

مشارکت کننده میانگین سنی  60/35 ± 3/74سال داشتند360 .

ابزار جمعآوری اطالعات شامل پرسشنامهای محقق ساخته

نفر ( 20/3درصد) زن و  76نفر ( 02/4درصد) مرد بودند33 .

دارای  6بخش بود .بخش اول مربوط به اطالعات دموگرافیك

نفر ( 93درصد) سابقه کار بالینی داشتند .همچنین ،میانگین نمره

شامل سن ،جنس ،ترم تحصیلی ،سابقه کار در بالین و نمره

داروشناسی تئوری آنها  35/22 ± 3/23به دست آمد.

کتبی درس فارماکولوژی میشد .بخش دوم از حیطههای مؤثر

بررسی دیدگاه دانشجویان مورد مطالعه در مورد عوامل مؤثر

بر یادگیری شامل صالحیت بالینی مربی ( 33گویه) ،صالحیت

بر یادگیری و رشد مهارتهای بالینی درس داروشناسی نشان

آموزشی مربی ( 33گویه) ،ارتباطات بینفردی مربی ( 5گویه)،

داد که دانشجویان از بین عوامل مؤثر ،صالحیت بالینی مربی را

محیط آموزش بالینی ( 33گویه) ،برنامهریزی آموزشی ( 0گویه)

با میانگین  ،6/06 ± 3/00به عنوان عامل عمده یادگیری مطرح

و عوامل مربوط به دانشجو ( 3گویه) تشگیل میگردید.

کردند (جدول .)3
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حیطهه

جدول  :3توزیع فراوانی نظرات دانشجویان در خصوص عوامل مؤثر بر یادگیری و رشد مهارتهای بالینی درس داروشناسی
شماره

صالحیت بالینی مربی

گویهها

3

معرفی داروهای پرمصرف بخش در شروع هر کارآموزی

6/37 ± 3/92

6

به کارگیری تئوری داروشناسی در بالین

6/03 ± 3/22

0

تأکید بر توجهات پرستاری

6/92 ± 3/70

9

تأکید بر رعایت اخالق حرفهای در مورد اطالعدهی خطای دارویی

6/06 ± 3/73

5

تأکید بر رعایت اخالق حرفهای در به کارگیری تکنیك استریل

6/00 ± 3/20

2

گوشزد کردن پیامدهای قصور در تجویز دارو و سرم

6/33 ± 3/77

7

فرصتدهی جهت دقت در تجویز دارو به جای سرعت عمل

6/32 ± 3/52

3

فرصتدهی جهت تصمیمگیری به جای راهنمایی فوری

6/06 ± 3/23

4

تأکید بر پیگیری عالیم حیاتی و جواب آزمایشهای قبل از تجویز داروها

6/30 ± 3/70

33

بیان نکات حین آمادهسازی و تجویز دارو و سرم

6/63 ± 3/76
6/06 ± 3/00

صالحیت آموزشی مربی

میانگین کل
3

شرح ضرورت و هدف از یادگیری داروشناسی

6/07 ± 3/22

6

یاددهی داروشناسی بر اساس تفاوتهای فردی دانشجویان

6/37 ± 3/75

0

آموزش با رویکرد بیمار محوری

6/62 ± 3/24

9

نظارت متناسب با توانایی دانشجو در آمادهسازی دارو

6/66 ± 3/79

5

نظارت متناسب با توانایی دانشجو در تجویز دارو

6/33 ± 3/73

2

پرسش و پاسخ در کنفرانس دارویی

6/63 ± 3/23

7

انگیزهدهی جهت شناخت داروهای جدید مشاهده شده در بخشها

6/69 ± 3/23

3

استفاده از روشهای نوین آموزش جهت یاددهی دارو

6/62 ± 3/77

4

تقویت دانشجو در زمینه انگیزه کسب دانش دارو

6/07 ± 3/27

33

راهنمایی در چگونگی یادگیری محتوای داروشناسی تا آموزش خود محتوی

6/33 ± 3/54

33

ارزشیابی یادگیری داروشناسی به طور مناسب و واقعی

3/49 ± 3/40
6/63 ± 3/03

ارتباطات بینفردی مربی

میانگین کل
3

انتقاد سودمند در صورت انجام خطای دارویی ،تکنیك غلط و یا ثبت ناصحیح دارو

6/97 ± 3/79

6

بازخورد مثبت نسبت به دانش و عملکرد درست دارویی

6/00 ± 3/77

0

بازخورد منفی نسبت به عدم آگاهی و عملکرد اشتباه

6/64 ± 3/74

9

تأکید بیشتر بر نقاط قوت تا نقاط ضعف دانشجو

6/62 ± 3/34

5

نحوه ارتباط مربی و کارکنان بخش در قبول مسؤولیت دارو و شرایط موجود

6/35 ± 3/73
6/03 ± 3/23

م

ح

ط

وز

ش

با

لی

وجود تفاوت در بخشها ،بیماران و داروهای مصرفی
نی

3

آم

میانگین کل
ی

میانگین  ±انحراف معیار

6/33 ± 3/27
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6

دیدن و خواندن داروها از کاردکس و پرونده

6/39 ± 3/27

0

کتب فارماکولوژی موجود در بخش یا کتابخانه بیمارستان

6/30 ± 3/76

9

قرارگیری در کنار دیگر دانشجویان و دیدن کار آنها یا شنیدن تجارب آنها

6/34 ± 3/22

5

دانش و عملکرد پرسنل در قبال وظیفه تجویز دارو

6/33 ± 3/27

2

بروشور ،کتابچه ،پمفلت و یا سمینار ،کارگاه و تبریزموجود در بیمارستان

6/67 ± 3/75

7

استرس ،اضطراب و شلوغی موجود در بخش

6/36 ± 3/23

3

تعداد دانشجویان همگروه

6/35 ± 3/76

4

تفاوت سطح علمی بین دانشجویان همگروه

6/37 ± 3/70

33

ساختار فیزیکی بخش

6/34 ± 3/77
6/30 ± 3/04

عوامل مربوط به دانشجو

برنامهریزی آموزشی

میانگین کل
3

اهداف رفتاری موجود در طرح درس هر واحد

6/66 ± 3/33

6

درج نمره اختصاص شده به دانش و وظیفه تجویز دارو

6/34 ± 3/76

0

تجویز دارو به عنوان شرح شغلی پرستار

6/32 ± 3/77
6/33 ± 3/20

میانگین کل
3

تجربههای خود ،مربی و دانشجویان

6/96 ± 3/54

6

آموزشهای دارویی و تهیه پمفلت برای بیمار

6/30 ± 3/27

0

وجود انگیزه جهت کسب اطالعات درباره داروی ناآشنا یا جدید

6/65 ± 3/56

9

تعهد به یادگیری و اعتماد به نفس جهت استفاده از فرصتهای یادگیری

6/65 ± 3/29

5

مشاهده عملکرد دارویی پرسنل و مشاوره و کمكگیری از آنها

6/35 ± 3/20

2

ترس از بیکفایت ماندن تا شروع به کار

6/32 ± 3/70

7

حس خودکارامدی پس از تجویز دارو به طور مستقل و بدون نظارت

6/33 ± 3/73

3

دیدگاه مثبت نسبت به اهمیت و ضرورت کسب دانش و عملکرد صحیح دارو

6/35 ± 3/33
6/37 ± 3/02

میانگین کل

6/66 ± 3/67

میانگین کل پرسشنامه

آزمون  Mann-Whitneyبین دیدگاه دانشجویان در مورد

مربوط به صالحیت بالینی مربیان به دست آمد (.)P = 3/333

حیطههای صالحیت بالینی ،آموزشی ،ارتباطات بینفردی مربی،

آزمون تعقیبی  Dunkenاین اختالف را بین ترم تحصیلی  2با

محیط آموزش بالینی ،برنامهریزی آموزشی و عوامل مربوط به

ترم تحصیلی  3نشان داد.

دانشجو و متغیرهای دموگرافیگ (جنس ،ترم تحصیلی ،سابقه

همچنین ،دیدگاه متفاوت بین ردههای مختلف معدل با

کار در بالین و نمره کتبی درس فارماکولوژی) نشان داد که

حیطههای صالحیت و برنامهریزی آموزشی بین داشجویان با

تفاوت دیدگاه در دو جنس برای ارتباطات بینفردی مربی وجود

استفاده از آزمون  Kruskal-Wallisمشاهده شد .آزمون

دارد (( )P < 3/333جدول  .)6اختالف آماری معنیداری در

تعقیبی  Dunkenاین اختالف را بین دانشجویان با معدل باالی

آزمون  Kruskal-Wallisبین ترمهای تحصیلی و حیطه

 37و دانشجویان با معدل بین  39-37نشان داد.
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جدول  :6مقایسه میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در مورد حیطههای یادگیری و رشد مهارتهای بالینی درس داروشناسی بر حسب متغیرهای دموگرافیك
صالحیت بالینی مربی

صالحیت آموزشی

ارتباطات

بینفردی

مربی
دموگرافیك

متغیرهای

معیار

میانگین  ±انحراف

نتیجه آزمون ()P

معیار

کمتر از

± 3/35

3/37

39

6/97

6/04

میانگین  ±انحراف

6/03

6/65

نتیجه آزمون ()P

39-37

± 3/06

3/03

معیار

37

6/03

6/32

میانگین  ±انحراف

باالتر از

± 3/04

3/093

3/03

±

±

±

3/333

نتیجه آزمون ()P

6/07

6/63

معیار

خیر

± 3/09

3/03

±

میانگین  ±انحراف

بلی

6/60

6/33

نتیجه آزمون ()P

3/333

3/64

±

3/633

معیار

6/93

6/34

± 3/06

شاغل

معدل

± 3/02

3/09

±

میانگین  ±انحراف

ترم 3

6/09

6/32

نتیجه آزمون ()P

ترم 7

± 3/00

3/67

±

معیار

تحصیلی

6/60

6/67

میانگین  ±انحراف

سال

± 3/67

3/333

3/62

±

3/373

نتیجه آزمون ()P

ترم 2

6/02

6/60

معیار

زن

± 3/03

3/64

3/09

67

3/63

6/33

±
6/33

±
6/35

3/3

±
6/37

3/03

± 3/04

3/55

3/47

3/69

±
6/50

6/34

±
6/00

±
6/63

±
6/63

±
6/37
±

< P
3/333

± 3/04

3/62

3/63

33

3/33

±
6/67

6/60

±
6/62

±
6/62

3/3

±
6/03

3/04

± 3/09

3/93

3/66

3/65

±
6/06

6/35

±
6/65

±
6/34

±
6/63

3/75

± 3/99

3/33

3/97

3/06

±
6/62

6/35

±
6/33

±
6/33

±
6/33

3/94

3/603

± 3/02

3/333

3/07

33

±
6/67

6/35 ±

±
6/33

±
6/33

3/5

±
6/35

3/23

± 3/04

3/53

3/05

3/62

±
6/00

6/34

±
6/62

±
6/63

±
6/65

3/963

± 3/95

3/339

3/50

3/073

3/72

3/923

3/63

3/29

3/333

33/04

3/333

3/27

3/333

میانگین  ±انحراف

جنسیت

6/64

6/33

بالینی

آموزشی

به دانشجو

3/23

3/653

3/63

33

3/60

3/332

±
6/65

6/32

±
6/36

±
6/64

3/3

±
6/69

3/23

± 3/03

3/26

3/03

3/64

±
6/03

6/33

±
6/37

±
6/36

±
6/34

3/03

± 3/33

3/64

3/95

3/95

±
6/94

6/03

±
6/76

±
6/37

±
6/33
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نتیجه آزمون ()P

مرد

± 3/05

3/343

3/03

±

3/533

3/23

محیط

آموزش

برنامهریزی

عوامل مربوط

کل پرسشنامه

3/334

3/333

3/332

3/343

عوامل مؤثر بر یادگیری و رشد...

بحث و نتیجهگیری

خدائی و همکاران

با توجه به متفاوت بودن جامعه آماری مطالعات ،مشخصات

نتایج این تحقیق دربردارنده عواملی بود که از دیدگاه

فردی ،سطح مدرك ،سابقه کار ،وضعیت همکاری از نظر

دانشجویان رشته پرستاری بر یادگیری و رشد مهارتهای

استخدامی و نیز نوع دانشگاههای مورد بررسی ،متفاوت بودن

بالینی درس داروشناسی اثر داشت .مقوله صالحیت بالینی
مربی ،صالحیت ارتباطات بینفردی مربی و صالحیت آموزشی
مربی رتبههای اول تا سوم را به عنوان مؤثرترین عوامل

نتایج در این زمینه مورد انتظار بود.
یکی از خصوصیات مربی بالینی ،ایجاد ارتباط و تعامل چه
به صورت فرد به فرد و چه به صورت تعامالت گروهی با

یادگیری مراقبت دارویی به خود اختصاص دادند .از معیارهای

دانشجویان است ( .)69دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه

مربیان بالینی اثربخش باید به صالحیت حرفهای ،ارتباطات

تامسون ریورز کانادا در مطالعهای با هدف تعیین ویژگیهای

بینفردی ،توانمندیهای آموزشی و ارزشیابی بالینی آنها اشاره

مربیان اثربخش ،باالترین امتیاز را به مهارتهای ارتباطی و

نمود (.)33
صالحیت مربی آموزش پرستاری طی مطالعاتی مورد بحث
قرار گرفت و تأکید شد که نقش مربی عالوه بر انتقال
مهارتهای علمی و عملی ،سوق دادن دانشجو به سوی
پذیرش نقش حرفهای است ( .)34بنابراین ،به نظر میرسد که

بازخورددهی مربی پس از صالحیت حرفهای دادند ( .)65نتایج
مطالعه حاضر با این مطالعه ( )65همخوانی داشت Lee .و
همکاران ( )62و  Tangو همکاران ( )33گزارش نمودند که
صالحیت ارتباطات بینفردی مهمترین ویژگی مربیان بالینی
اثربخش است .همچنین ،نتایج مطالعه  Kellyنشان داد که

اجرای فرایند آموزش از طریق مربیان کارامد میتواند

مهارتهای ارتباطی ،گوش دادن فعال و ارایه بازخورد برای

دانشجویان را در زمینه کسب حداکثر مهارتهای بالینی و

اثربخشی آموزش بالینی ضروری میباشد ( )65که با نتایج

تئوری کمك نماید و یکی از راهکارهای کاهش شکاف دانش

مطالعه حاضر همخوانی نداشت .علت این تفاوت در ابزار

نظری با مراقبت بالینی باشد.

مورد استفاده و نیز اهداف مطالعه بود.

مطالعه هادیزاده و همکاران نیز به ارزیابی وضعیت آموزش

مطالعات مختلف به توانایی آموزش به عنوان یکی از

بالینی از دیدگاه دانشجویان رشتههای پرستاری و مامایی

شاخصها و مهارتهای مربیان اشاره نمودند (36/6 .)33 ،62

دانشکده علوم پزشکی گناباد پرداخت .این مطالعه عملکرد
آموزشی مربیان را در سطح خوب ارزیابی کرد ( .)63نتایج

درصد از دانشجویان مطالعه احمدنیا و همکاران ،عملکرد
آموزشی مربیان بالینی را خوب ارزیابی کردند ( )67که با

پژوهش نیکنام و همکاران نیز نشان داد که دانشجویان رشته

مطالعه ما همخوانی داشت Tempelaar .و همکاران به این

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از عملکرد بالینی مربیان

نتیجه رسیدند که حضور مربی و حمایت دریافت شده دانشجو

خود راضی بودند ( .)63مطالعه پیمان و همکاران در دانشگاه

از وی میتواند اعتماد به نفس ،انگیزش یادگیری ،رشد

علوم پزشکی ایالم نیز عملکرد مربیان بالینی از دیدگاه

حرفهای و پیامدهای مثبت را در دانشجو افزایش دهد (.)63

دانشجویان رشتههای پرستاری و مامایی در  93/4درصد موارد

محیط آموزش بالینی ،عوامل مربوط به دانشجو و

مناسب بیان کرد ( .)66رستمی و همکاران عملکرد بالینی

برنامهریزی آموزشی به ترتیب با میانگین نمره  6/37 ،6/30و

مربیان رشته پرستاری دانشگاههای آزاد واحد مراغه و بناب را

 6/33کمترین نمره را از دیدگاه دانشجویان رشته پرستاری در

از دیدگاه دانشجویان مورد مطالعه قرار دادند .آنها عملکرد

یادگیری و رشد مهارتهای بالینی درس داروشناسی کسب

بالینی (شایستگی علمی و عملی) و مهارتهای تدریس مربیان

کرد .با این حال ،سه حیطه ذکر شده میانگین بیش از حد

را در وضعیت نامناسب گزارش نمودند (.)60

متوسط را به دست آوردند ( 6/37 ،6/30و  6/33از  0نمره) که
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میتوان آنها را نیز به عنوان عوامل مؤثر یادگیری مراقبت

مؤثرترین عامل یادگیری مهارتهای بالینی رشته پرستاری،

دارویی در آموزش بالینی ،مورد توجه ویژه قرار داد.

اعتماد به نفس دانشجو جهت انجام تکنیكها است (.)00

 3/9درصد از دانشجویان مطالعه زارعی و همکاران ،اهمیت

شناسایی عوامل مؤثر بر آموزش بالینی میتواند شرایط رشته

دادن به نقش محیط بالینی در شناخت و آگاهی یافتن از داروها

پرستاری را در جامعه ایران تحت تأثیر قرار دهد که ورود

را به عنوان راهکار مؤثر برگزیدند ( .)64مطالعات دیگر نیز بر

برخی افراد بیانگیزه و بیعالقه به آن تسهیل شده است.

نقش محیط بالینی روی یادگیری تأکید کردند .برای مثال،

بنابراین ،مدرسان بالینی با یکپارچگی در گفتار و عملکرد به

 Grandell-Niemiو همکاران بیان نمودند که در واقع،

یك الگوی کامل عملکردی برای دانشجویان تبدیل میشوند و

یادگیری داروشناسی در محیط بالینی رخ میدهد (.)33

انگیزه و اعتماد به نفس آنها را افزایش میدهند (.)00

نتیجهای که  Morrison-Griffithsو همکاران نیز بدان اشاره

نتیجهگیری:

نمودند ()3؛ ضمن این که دانشجویان در مطالعه  Maniasو

بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به کسب میانگین

 Bullockمخالف این دیدگاه بودند که بیشترین یادگیری در

باالتر از  6برای همه حیطهها مشخص گردید که دانشجویان

محیط بالین رخ میدهد ( .)4دانشجویان رشته پرستاری هنگ

به ترتیب متغیرهای صالحیت بالینی مربی ،صالحیت ارتباطات

کنگ دیدگاه مثبتی نسبت به تأثیر محیط بر ارتقای صالحیت

بینفردی مربی ،صالحیت آموزشی مربی ،برنامهریزی آموزشی،

بالینی ،مهارتهای ارتباطی و مهارتهای تفکر انتقادی خود

عوامل مربوط به دانشجو و محیط آموزش بالینی را به عنوان

داشتند ( )03که این یافته در راستای نتیجه مطالعه حاضر بود

عوامل مؤثر بر یادگیری مراقبت دارویی تأکید کردند .با عنایت

که محیط را در زمره عوامل مؤثر بر یادگیری خاطر نشان

به یافتههای پژوهش حاضر پیشنهاد میشود که مسؤولین

ساخت .با این وجود ،مطالعهای نشان داد که برای به حداکثر

آموزش رشته پرستاری جهت ایجاد جو حمایتی بیشتر برای

رساندن نتایج یادگیری بالینی دانشجویان رشته پرستاری ،به

تسهیل یادگیری و ارتقای رضایت از آموزش مراقبت دارویی،

بررسی و ارزشیابی محیطهای یادگیری بالینی نیاز است (.)03

بر انتصاب مربیان با صالحیت ،توانمند ،متعهد به اتخاذ

عوامل مربوط به دانشجو و ویژگیهای فردی دانشجویان

مدلهای یادگیری و روشهای آموزشی نوین و همچنین،

نیز در مطالعه حاضر با میانگین باالتر از متوسط باید مورد

تبدیل بیمارستانها به فضای مناسب آموزشی و واجد

توجه قرار گیرد .مطالعات مختلف از جمله مطالعه همتی

صالحیت برای تربیت دانشجو تأکید ورزند.

مسلكپاك و خلیلزاده ( )06و نصیری و همکاران ( )00نشان
دادند که یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری مهارتهای بالینی،

سپاسگزاری

خصوصیات فردی فراگیران است .مطالعات قبلی گزارش

محققان بر خود الزم میدانند تا از دانشجویان پرستاری

کردند که اعتماد به نفس دانشجویان باعث ارتقای یادگیری آنان

دانشکده پرستاری و مامایی تبریز که در این پژوهش شرکت

میشود ( .)06همچنین ،بیشتر دانشجویان رشته پرستاری

نمودند ،نهایت تشکر را داشته باشند.
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Background & Objective: Pharmacology education for nursing students aims to teach them how
to acquire the necessary skills in the field of patients’ pharmaceutical cares; the acquisition of these
skills is one of the necessary qualifications in nursing profession. This study aimed to determine
the factors affecting learning and development of clinical skills in pharmacology course from the
viewpoint of nursing students.
Methods: In this descriptive study, 200 nursing students of Tabriz University of Medical Sciences,
Iran, selected through convenient sampling in 2014 were enrolled. Data were gathered through a
researcher-made questionnaire consisted of six categories including instructor’s clinical
competence, instructor’s educational competence, instructor’s interpersonal communication,
clinical learning environment, curriculum planning and student factors. The collected data were
analyzed through descriptive and analytical statistics (Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests).
Results: Instructor’s clinical competence (2.32 ± 0.33) and clinical learning environment (2.13 ±
0.39) had the most and the least effects on learning and development of clinical skills in
pharmacology course from the students’ viewpoints, respectively.
Conclusion: Paying attention to and strengthening the instructors’ qualifications, recruiting
efficient teachers, and creating appropriate clinical environment can have important role in learning
medical care. On the other hand, considering the motivational factors affecting students’ success in
acquiring knowledge and experience and their appreciation of the importance and necessity of
proper medication, and providing strategies to increase students’ clinical learning can facilitate and
strengthen learning process of pharmaceutical care.
Key Words: Clinical Skills, Learning, Pharmaceutical care, Nursing student, Pharmacology course
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