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مقدمه

. (9) شودیآموزش بالینی جزء کلیدی آموزش پرستاری محسوب م

الزم را برای ارائه خدمات  یهابالینی نتواند مهارت یهاچنانچه آموزش

در دانشجویان ایجاد کند، هیچ گونه یادگیری و آموزشی اتفاق نیفتاده 

پرستاری است؛ زیرا در  یا. آموزش بالینی قلب آموزش حرفه(2)است 

ها آموزش ، مهارتندیآیها به عمل در ماین مرحله از آموزش، آموخته

موجود در محیط کار را به فراگیران  یهاتیواقع توانیم و شوندیداده م

. (4)بالینی دارند  یهایریادگی. مربیان نقش مهمی در (3)تفهیم نمود 

چگونگی عملکرد آنان و نحوه تعامل آنها با دانشجویان از عوامل 

 عملی، و علمی یهاییتوانا با . مربی(1)تاثیرگذار در یادگیری است 

 بالینی یادگیری و بالین کار به را دانشجو تواندیخود م گرشن و رفتار

 چکیده

. رودیبه شمار م یحرفه پرستار یضرور یهاتیاز صالح مارانیب ییدارو یهامراقبت نهیالزم در زم یهاکسب دانش و مهارت مقدمه:

 یهارا در کسب مهارت ینقش مهم ان؛یتوسط دانشجو یمناسب فارماکولوژ یریفراگ یتوانمند و اثربخش برا ینیبال انیوجود مرب

در  اثربخش ریاثربخش و غ ینیبال انیعملکرد مرب یابیمطالعه، ارزش نی. هدف از ادینمایم فایاها آن یکار ندهیدر آ ییمراقبت دارو

 دانشگاه آزاد قم بوده است. یپرستار انیدانشجو دگاهیاز د یفارماکولوژ یاددهی ندیرابطه با فرآ

و قم در د یسال آخر دانشگاه آزاد اسالم یپرستار انیدانشجو یاست. تمام یاسهیمقا -یفیمطالعه توص کیپژوهش  نیا روش کار:

 یعملکرد آموزش یابیاطالعات با کمک دو پرسشنامه ارزش یشرکت کردند. گرد آور یسرشمار یرگی نمونه با 11 – 14سال  یترم متوال

. دیبرآورد گرد 149/7 زانیاخ به مکرونب -ها با استفاده از روش آلفا داده ییایگرفت و پا جاماثربخش ان ریاثربخش و غ ینیبال انیمرب

 انجام گرفت. 29نسخه  SPSSو با استفاده از نرم افزار  یلیو تحل یفیها با استفاده از آمار توصداده لیتحل

 تاکثری. بود( 19/23 ± 39/3آنها ) یسن اریو انحراف مع نیانگیمذکر بودند که م هیدرصد شرکت کنندگان، مؤنث و بق 2/14 ها:یافته

بخش از اثر ریاثربخش و غ ینیبال انیمرب یعملکرد آموزش سهیدر مقا لکاکسونیبودند. آزمون و لیمشغول به تحص 9( درترم 1/12%)

( 91/3 ± 91/9اثربخش ) انیعملکرد مرب نیترفیضع نیانگی(. مP=  777/7را نشان داد ) یارد یاختالف معن ان،یدانشجو دگاهید

 بود. یپرستار انیدانشجو دگاهدی از( 91/2 ± 93/9اثربخش ) ریغ انیعملکرد مرب نیتریاز قو ترشبی

در  ترنییاثربخش و با نمره پا ینیبال انیمرب یمطرح شده در پرسشنامه با نمره باال برا یعملکردها هیپژوهش کل نیدر ا نتیجه گیری:

 انیمرب یپژوهش راهگشا نیبدست آمده از ا جیقرار گرفت. نتا انیدانشجو دییاثربخش مورد تأ ریغ ینیبال انیمرب یها برا هیگو یتمام

 .باشدیم نهیو به ثرمؤ ینیجهت آموزش بال ینیبال

 یپرستار یدانشجو ،یاثربخش، فارماکولوژ ریاثربخش، غ ،ینیبال یمرب ،یابیارزش ها:یدواژهکل
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این  در دانشجویان دیدگاه از مربی که زمانی اما عالقمند سازد،

 و عامل محرک تواندینم تنها نه ،شودیم ارزیابی ضعیف هایژگیو

 در سرکوبگر یک عامل به بلکه باشد، دانشجویان یادگیری انگیزش

. یاددهی و یادگیری (1)خواهد شد  تبدیل دانشجویان بالینی آموزش

داروشناسی برای دانشجویان پرستاری مسئله بسیار مهمی است. اگر 

خوبی از داروشناسی وارد دانشجویان برای ورود به محیط کاری با درک 

شوند در مدیریت دارویی بیمار مطمئن عمل کرده و به شیوه مؤثر و 

اند ؛ با این وجود، برخی از مطالعات نشان داده(1) کنندیایمن عمل م

 یهابه نحو مطلوب حاصل نشده است و برنامه هایکه این آمادگ

آموزشی رایج، فرصت کافی را برای ارتقاء و بهبود دانش داروشناسی و 

رودرمانی در دانشجویان پرستاری فراهم ننموده مدیریت دا یهامهارت

( نشان دادند که عملکرد 2793است. از جمله قمری و همکاران )

دانشجویان در فرآیند آماده سازی دارو و رعایت توجهات پس از دادن 

بوده است؛ حال آنکه این  ترفیدارو نسبت به فرآیند دادن دارو ضع

ه تجویز دارو هستند و اهمال مراحل به نوبه خود تکمیل کننده پروس

کاری در خصوص بعضی از عملکردها موجب خطای دارویی و یا تکمیل 

. (9)ناقص فرآیند شده که به ضرر بیمار و در نهایت سازمان خواهد بود 

و بروز خطا و اشتباه در فرآیند  (1)مهارت پایین در محاسبات دارویی 

 (92)تزریق غیر ایمن  یهاو بکارگیری روش (99, 97)تجویز دارو 

یفیت عملکرد دارویی دیگری از نمایش پایین بودن ک یهانمونه

 و فراگیر مربی بالینی، چون دانشجویان پرستاری است. متغیرهایی

در زمینه  را یادگیری دانشجویان نتایج بالینی، و آموزشی محیط

؛ در این راستا عملکرد (93) دهدیم قرار تأثیر تحت دارویی مراقبت

آموزشی مربیان پرستاری ارتباط بیشتری با میزان دانش داروشناسی و 

مدیریت دارودرمانی در دانشجویان پرستاری دارد  یهاارتقاء مهارت

مربی مهمترین  یا. به طوری که در یک مطالعه؛ صالحیت حرفه(94)

عامل مؤثر بر یادگیری داروشناسی از دیدگاه دانشجویان پرستاری 

. با توجه به بیان اهمیت نقش مربیان در کیفیت (93)شناخته شده است 

( 2791یادگیری فارماکولوژی؛ دانشجویان در مطالعه قمری و همکاران )

آموزش  یهانشان کردند که مربیان در بعضی از جنبهخاطر 

 .(94)اند فارماکولوژی و مدیریت دارودرمانی عملکرد ضعیفی داشته

ان یات مربیمطالعات زیادی وجود دارند که به جستجوی تعیین خصوص

اتی اند. با این حال کمتر مطالعبالینی اثربخش در محیط بالینی پرداخته

وجود داشت که اختصاصاً به بررسی خصوصیات مربیان بالینی اثربخش 

و همچنین غیر اثربخش در آموزش دروس عملی و منطبق بر اهداف 

جزئی و رفتاری دانشجویان در واحدهای بالینی پرستاری از جمله 

یفی ک یاس فارماکولوژی در بالین بپردازد. در این خصوص مطالعهتدری

( در تایوان با هدف تعیین تجارب 2793و همکاران ) Linتوسط 

یادگیری دانشجویان پرستاری در مدیریت دارودرمانی اطفال انجام شد. 

نشان داد که برای کاهش اضطراب و افزایش شایستگی  هاافتهی

 تدریس خود را بهبود یهایطفال باید استراتژدانشجویان، مربیان واحد ا

دهند و از این طریق دانشجویان را برای آموزش بالینی بهتر آماده 

یادگیری خود راهبر و معرفی منابع به منظور  یهاتینمایند. ارائه فعال

. همچنین نمودیبهبود آشنایی دانشجویان با دارو و ایمنی دارو الزم م

د که مربیان یک محیط امن را جهت بحث در دانشجویان انتظار داشتن

و همکاران  Krautscheid. (91)مورد خطاهای دارویی فراهم کنند 

طی یک تحقیق کیفی با هدف تعیین ادراکات  2799نیز در سال 

 یهاتیتدریس و فعال یهایدانشجویان پرستاری در مورد استراتژ

مراقبت حاد بالینی  یهایادگیری در رابطه با تجویز ایمن دارو در بخش

، از اساتید مانند مدل نقش بودن ییهایژگیشجویان به ودریافتند که دان

تکراری با بازخورد  یهانیفرصت سازی برای یادگیری از همکار و تمر

این مطالعه همچنین به شکاف  یهاافتهی. نهندیبه موقع ارزش م

بط مرت یهایآموزشی اشاره کرد. دانشجویان نیاز به یادگیری تکنولوژ

ماده شدن برای رویارویی با دنیای واقعی را گزارش با تجویز ایمن دارو و آ

 یهاوهیدریافت نظرات دانشجویان به عنوان یکی از ش .(91)کردند 

ارائه شده توسط مدرسان  یهاارزشیابی برای اطمینان از کیفیت آموزش

. از آنجائی که کشف خصوصیات و رفتارهای (91) شودیتاکید م

آموزشی مربیان اثربخش از دیدگاه دانشجویان پرستاری به کاهش 

و با توجه به اینکه درک  (99) کندیشکاف بین تئوری و عمل کمک م

؛ (91)ثربخش متفاوت است دانشجویان از مربیان بالینی اثربخش و غیر ا

آموزشی مربیان  یهاکه نقش یادر ضمن بخاطر عدم وجود مطالعه

بالینی اثربخش و غیراثربخش را درباره موضوع مطالعه به تفکیک بررسی 

ند و کیفیت عملکرد آنها را بر حسب مورد تعیین نماید؛ محقق این ک

مطالعه را با هدف ارزشیابی و مقایسه عملکرد مربیان بالینی اثربخش و 

غیر اثربخش در رابطه با تدریس فارماکولوژی از دیدگاه دانشجویان 

 پرستاری انجام داده است.

 روش کار

 تمامی دانشجویان که است یاسهیمقاتوصیفی  مطالعه یک پژوهش این

 14پرستاری سال آخر دانشگاه آزاد اسالمی قم در دو ترم متوالی سال 

دانشجویان سال  کردند. انتخاب سرشماری شرکت گیری نمونه با 11 –

 بالینی مربیان و بالینی یهاطیآخر به این دلیل بود که آنان مح

ملکرد مربیان و و تجارب بیشتری از نحوه ع اندکرده را تجربه متفاوتی

اند. معیارهای ورود رفتارهای مؤثر و غیر مؤثر بر یادگیری را درک کرده

دانشجویان به مطالعه، تمایل به همکاری در تکمیل پرسشنامه و مهمان 

 برگشت یا عدم ناقص تکمیل نیز خروج نبودن دانشجو بود. معیار

 2سشنامه ابزار گردآوری اطالعات؛ دو پر در نظر گرفته شد. پرسشنامه

 3بخشی است که بخش اول مربوط به اطالعات جمعیت شناختی )

پرسش شامل جنس، سن و ترم تحصیلی( و بخش دوم در رابطه با 

عملکردهای مربیان بالینی در آموزش فرآیند یاددهی فارماکولوژی 

است. پرسشنامه توسط قمری زارع و ادیب حاج باقری ساخته شده که 

و با مروری بر مطالعات و مطابق با اصول  شدبایگویه م 39مشتمل بر 

تدریس و مربیگری و اصول صحیح دارو دادن و تزریقات ایمن تهیه شده 

 . عملکردها با(94)و روایی صوری و محتوی انجام شده است  است

، گاهی 4، اغلب با امتیاز 1)همیشه با امتیاز  کرتیل یانهیگز 1مقیاس 

( مورد بررسی 9و هیچوقت با امتیاز  2، به ندرت با امتیاز 3با امتیاز 

رد مو یهااسیقرار گرفتند. پایایی پرسشنامه با توجه به تفاوت مق

سنجش در مطالعه پیش گفت با مطالعه حاضر مجدداً اندازه گیری شد 

هشت  ترمیدانشجوی پرستار 91بدین منظور؛ پرسشنامه به  که

پرستاری که در حال گذراندن آخرین روزهای کارآموزی دوره 

کارشناسی خود بودند داده شد و پس از توضیح اولیه و بیان عدم نیاز 

به ذکر نام و نام خانوادگی از آنها درخواست شد تا آن را تکمیل کنند. 

تعیین پایایی؛ پرسشنامه ارزشیابی عملکرد الزم به ذکرست که برای 

مربی اثربخش داده شد و نیازی به تعیین پایایی پرسشنامه ارزشیابی 
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هر دو  یهاعملکرد مربی غیراثربخش دیده نشد؛ چراکه تمامی عبارت

ابزار با هم برابر بودند. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفا کرونباخ به 

پس از کسب اجازه و دریافت معرفی نامه . برآورد گردید 149/7میزان 

 ، از تمامیو همچنین دریافت مجوز اخالق از مدیریت تحقیقات دانشگاه

کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد  9و  1 ترمیدانشجویان پرستار

اسالمی قم برای شرکت در پژوهش دعوت به عمل آمده و پس از 

ها در اختیار شنامهموافقت و کسب رضایت آگاهانه و کتبی آنها، پرس

آنها قرار گرفت. به واحدهای مورد پژوهش اطمینان داده شد که تمامی 

 اطالعات محرمانه خواهد ماند و نیازی به نوشتن نام نیست.

و  اهنهیدانشجویان پرستاری دو پرسشنامه )مشابهت در گویه ها و گز

 ینیبالیمتفاوت در عنوان( را، یکی جهت ارزشیابی عملکرد یک مرب

اثربخش غیر ینیاثربخش و دیگری برای ارزشیابی عملکرد یک مربی بال

ها در دوره کارورزی و در محیطی تکمیل نمودند. توزیع پرسشنامه

ساکت و در حضور محقق یا کمک محقق تکمیل و عودت گردیدند. هر 

یک از دانشجویان برای تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد مربی اثربخش؛ 

ینی خود را برای یکی از دروس عملی داخلی جراحی، یکی از مربیان بال

که از  دهندیسال دانشجویی مدنظر قرار م 4ویژه یا کودکان خود طی 

نظر ایشان، وی نسبت به سایر مربیان بهترین کیفیت آموزشی را در 

مورد تئوری داروها، اصول صحیح تجویز دارو، محاسبات دارویی، 

ظارت و ... داشته و معتقد است که در تزریقات ایمن، ارائه بازخورد و ن

ه ک کندییادگیری دانشجو بسیار مؤثر بوده است، سپس مشخص م

همان مربی هر کدام از عملکردهای داخل جدول را به چه میزان انجام 

است. هر یک از دانشجویان برای تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد  دادهیم

را برای یکی از دروس مربی غیراثربخش؛ یکی از مربیان بالینی خود 

سال دانشجویی  4عملی داخلی جراحی، ویژه یا کودکان خود طی 

که از نظر ایشان، وی نسبت به سایر مربیان  دهندیمدنظر قرار م

کیفیت آموزشی را در مورد تئوری داروها، اصول صحیح  نیترفیضع

 وتجویز دارو، محاسبات دارویی، تزریقات ایمن، ارائه بازخورد و نظارت 

... داشته و معتقد است که در یادگیری دانشجو کمتر مؤثر بوده است، 

که همان مربی هر کدام از عملکردهای داخل  کندیسپس مشخص م

ها با است. تجزیه و تحلیل داده دادهیجدول را به چه میزان انجام م

انجام شد، که پس از ورود اطالعات  ver21 SPSSافزار استفاده از نرم

 نمرات مربیان بالینی اثربخش و اریوتر، میانگین و انحراف معبه کامپی

های پرسشنامه تعیین گردید؛ سپس غیراثربخش درکل و بر اساس گویه

با استفاده از آزمون ویلکاکسون )بنا به نتیجه آزمون اسمیرنوف 

کلموگروف( میانگین نمرات مربیان بالینی اثربخش و غیراثربخش با هم 

 مقایسه شدند.

 هاهافتی

دانشجوی شرکت کننده در  974 یهانتایج این تحقیق بر اساس داده

درصد شرکت کنندگان، مؤنث و بقیه  2/14پژوهش آورده شده است. 

( 19/23 ± 39/3مذکر بودند که میانگین و انحراف معیار سنی آنها )

مشغول به تحصیل بودند. در رابطه با  9( درترم %1/12بود. اکثریت )

بالینی اثربخش، میانگین نمرات مربیان بالینی اثربخش عملکرد مربی 

بود. میانگین  3از دیدگاه دانشجویان در تمامی گویه ها بیش از 

( مربوط به گویه 91/3 ± 91/9ترین عملکرد مربیان اثربخش )ضعیف

ارائه انتقاد سودمند و غیر مالمت کننده در برخورد »با عنوان  22شماره 

ز بود. در آنالی« غلط و یا ثبت ناصحیح دارو با خطای دارویی، تکنیک

دریافت  47/4گویه نمراتی باالی  1گویه؛ مربیان بالینی اثربخش در  39

 آمده است. 9جدول کردند که در 

 

 میانگین و انحراف معیار برترین عملکردهای مربیان بالینی اثربخش :1جدول 

 میانگین ± انحراف معیار گویه رتبه

 19/4 ± 11/7 معرفی داروهای مربوط به واحد درسی کارآموزی و محیط بالینی 1

 12/4 ± 99/7 ارائه دانش مناسب و مربوط در برخورد با سؤاالت دارویی دانشجویان 2

 41/4 ± 14/7 اهداف، معیارهای ارزشیابی و تکالیف کارآموزی مرتبط با عملکرد دارویی دانشجویان در ابتدای کارآموزیمعرفی  3

 41/4 ± 19/7 نظارت بر عملکرد دارویی دانشجویان به منظور هدایت و رفع نواقص 4

 44/4 ± 94/7 تشریح واضح وظایف روزانه دانشجویان در ارتباط با عملکرد دارویی 5

 47/4 ± 94/7 دانشجویان مرتبط با مراقبت دارویی یهاوجود تمایل و تالش در مربی درخصوص ارتقاء دانش و مهارت 6

 عملکردهای مربیان بالینی غیر اثربخش نیترفیمیانگین و انحراف معیار ضع :2جدول 

 میانگین ± انحراف معیار گویه رتبه

 91/2 ± 93/9 یادگیری بهترمعرفی منابع معتبر و کافی جهت  1

 91/2 ± 91/9 دارویی بر اساس فرآیند پرستاری یهاآموزش و ثبت مراقبت 2

 21/2 ± 92/9 دانشجویان مرتبط با مراقبت دارویی یهاوجود تمایل و تالش در مربی درخصوص ارتقاء دانش و مهارت 3

 33/2 ± 93/9 مشاهده شده در بخشتشویق دانشجویان به کسب اطالعات درباره داروهای جدید  4

 31/2 ± 91/9 آموزش فارماکولوژی بر اساس نیازهای یادگیری 5

 مقایسه عملکرد مربیان بالینی اثربخش و غیر اثربخش :3جدول 

 غیر اثربخش اثربخش عملکرد مربیان

 12/2 ± 11/7 23/4 ± 11/7 میانگین و انحراف معیار کل

 P=  777/7و  Z=  -11/9 کل با آزمون آماری ویلکاکسون یهانیانگیمقایسه م



 6931 آبانو  مهر، 4، شماره 1، دوره آموزش پرستاری نشریه

 

22 

 

در رابطه با عملکرد مربی بالینی غیراثربخش، میانگین نمرات این مربیان 

بود. میانگین  3از دیدگاه دانشجویان در تمامی گویه ها کمتر از 

( مربوط به گویه 91/2 ± 34/9عملکرد مربیان غیر اثربخش ) نیتریقو

مکرر و مستقیم بر عملکرد  یهاخودداری از نظارت»با عنوان  21شماره 

 1بود. مربیان بالینی غیراثربخش در « دارویی دانشجویان کارآزموده

 آمده است. 2جدول دریافت کردند که در  31/2از  ترنییگویه نمراتی پا

نشان داد که اختالف معنی داری بین عملکرد مربیان بالینی  3جدول 

اثربخش و غیر اثربخش از دیدگاه دانشجویان با استفاده از آزمون 

(. همچنین نتایج مطالعه نشان داد P=  777/7ویلکاکسون وجود دارد )

گویه اختالف معناداری در تمامی گویه ها برای مربیان  39که در آنالیز 

 (.P=  777/7اثربخش و غیر اثربخش وجود دارد ) بالینی

 بحث

 اثربخش آموزش بالینی مهم یهاتعیین کننده از یکی مربی عملکرد

تجارب،  کیفیت ارتقاء در بالینی مربی یهاو مهارت هایژگی. وباشدیم

دارد  اساسی نقش مناسب نگرش و یاحرفه یهامهارت دانش، کسب

دارودهی  صرف فرآیند پرستاران درصد زمان 47. با توجه به اینکه (27)

 کافی، عملی و علمی مهارت ، و این فرآیند مستلزم داشتن(29) شودیم

 (22) باشدیم بیمار به رسیدگی توجه و و صحیح تکنیک کارگیری به

تر بالینی در این زمینه برجسته مربی یهابنابراین نقش و اهمیت مهارت

 پژوهش نشان داد مربیانی که بیشتریناین . در این راستا نتایج باشدیم

اند حائز بیشترین نمرات اثربخشی از پیاده سازی عملکردها را داشته

اند. در این میان کمترین میانگین کسب شده دیدگاه دانشجویان شده

بود. اکثریت  1الی  9در طیف  91/3مربیان بالینی اثربخش به میزان 

نی اثربخش از دیدگاه دانشجویان پرستاری؛ داروهای مربوط مربیان بالی

به واحد درسی کارآموزی و محیط بالینی را در شروع دوره به دانشجویان 

 ( با عنوان عوامل9319اند. نتایج مطالعه قمری و همکاران )معرفی کرده

 بالینی؛ نشان داد که معرفی آموزش در دارویی مراقبت یادگیری بر مؤثر

 کارآموزی و گوشزد هر شروع توسط مربی در بخش مصرف پر داروهای

سرم؛ رتبه یک و دو را به لحاظ  و دارو تجویز در قصور پیامدهای کردن

دریافت کردند؛ به عبارتی عملکردهایی بودند  میانگین کسب بیشترین

بالینی داشتند  آموزش زیادی بر یادگیری مراقبت دارویی طی ریکه تأث

 دانستندینم تأثیر بی را مربی عملکرهای این جویاناز دانش هیچکدام و

( نیز در بیان اهمیت معرفی و توضیح 9314بی و همکاران ). یعقو(93)

 است مربیان اند بهترنکات مهم داروهای پرمصرف هر بخش بیان کرده

درباره داروهای مصرفی  توضیحاتی بخش، هر ورود دانشجویان به از پس

 دارویی اطالعات افزایش دهند تا عالوه بر پرستاری آنها ارائه و توجهات

کاهش وقوع خطاهای دارویی نیز مؤثر باشند و از این دانشجویان، در 

 .(22)نمایند  روشن دانشجویان را برای مسئله طریق اهمیت

 به آموزشی و تخصصی یهاتیمطالعات؛ صالح یهاافتهیمطابق با 

است و توانایی  شده گزارش بالینی خصوصیات مربی نیترمهم عنوان

دانشجو و انتقال دانش مناسب به  سؤاالت به گویی پاسخ در مربی

نقطه نظر توانمندی آموزشی مربیان اثربخش از  یهادانشجویان از نقش

مناسب و مربوط ارائه دانش ». در این مطالعه (23)معرفی شده است 

؛ عملکردی است که رتبه دوم «در برخورد با سؤاالت دارویی دانشجویان

را برای مربیان بالینی اثربخش کسب کرده است. در توافق با این یافته، 

 دانشجویان پرستاری دانشگاه جهرم برخورداری درصد 97 از بیش

مهم  ربسیا کافی رابرای اثربخش رفتار مربیان یاحرفه دانش از مربی

های ارزشیابی و تکالیف معرفی اهداف، معیار. »(27)اند دانسته

 «کارآموزی مرتبط با عملکرد دارویی دانشجویان در ابتدای کارآموزی

 برای اثربخش یاژهینیز مورد دیگری بود که در تحقیق حاضر اهمیت و

( بیان نموده که 2771)Tiwariبودن رفتار مربی داشت. در این باره 

 آموزیکار بودن آموزش نقش مهمی در اثربخش اهداف شفاف بودن

. باشدیکه نیازمند توجه سایر مربیان م (24)دارد  بالینی محیط در

مربیانی وجود دارند که هیچ  طبق نتایج مطالعه قمری زارع و همکاران؛

برنامه خاص و یا اهداف خاصی به ویژه در زمینه آموزش داروشناسی و 

ب که آنها برخی مطال شودیو این باعث م کنندیمدیریت دارو تنظیم نم

کلی و گاهی اوقات غیر مرتبط را در موقعیت نامناسب آموزش دهند 

 .کاهدی؛ که با توجه به نتایج مطالعه کنونی از اثربخشی مربیان م(94)

مربیانی که از دیدگاه دانشجویان بطور غیر اثربخش به یاددهی 

اند، در مطالعه کنونی حائز کمترین نمرات فارماکولوژی در بالین پرداخته

اند. در این میان ( در ارزشیابی کلیه عملکردها شده3از  ترنیی)پا

معرفی منابع معتبر و کافی جهت »عملکردها مربوط به  نیترفیضع

دارویی بر اساس فرآیند  یهایادگیری بهتر، آموزش و ثبت مراقبت

پرستاری، وجود تمایل و تالش در مربی درخصوص ارتقاء دانش و 

دانشجویان مرتبط با مراقبت دارویی، تشویق دانشجویان به  یهامهارت

کسب اطالعات درباره داروهای جدید مشاهده شده در بخش و آموزش 

؛ بوده است. قمری زارع و ادیب «فارماکولوژی بر اساس نیازهای یادگیری

( در یک مطالعه توصیفی با استفاده از پرسشنامه 2791حاج باقری )

ن پرستاری بالینی را در خصوص آموزش مشابه، عملکرد مدرسا

فارماکولوژی و مدیریت دارو مورد بررسی قرار دادند؛ در این مطالعه از 

دانشجویان سال آخر پرستاری یک دانشگاه علوم پزشکی دولتی وزارت 

بهداشت و دو دانشگاه آزاد خواسته شد که هر یک از عملکردهای 

پرسشنامه مشخص  یاهاسیپرسش شده را خوانده و با توجه به مق

ساله انجام  4کنند چند درصد از مربیانشان، آن عملکردها را طی دوره 

عملکردهای مربیان  نیترفیاند؛ بدین ترتیب ده مورد از ضعداده

. آموزش فارماکولوژی و 9مشخص و معرفی شدند. این موارد شامل 

. آموزش 2مدیریت دارو بر اساس نیازهای یادگیری دانشجویان، 

. 3ریت تجویز داروها با رویکرد بیمار محوری، نه بیماری محوری، مدی

معرفی داروهای تخصصی مربوط به واحد درسی کارآموزی و محیط 

دارویی بر اساس فرآیند پرستاری،  یها. آموزش و ثبت مراقبت4بالینی، 

. تشریح واضح وظایف روزانه دانشجویان در ارتباط با عملکرد دارویی، 1

داف، معیارهای ارزشیابی و تکالیف کارآموزی مرتبط با . معرفی اه1

. ارائه انتقاد سودمند 1عملکرد دارویی دانشجویان در ابتدای کارآموزی، 

و غیر مالمت کننده در برخورد با خطای دارویی، تکنیک غلط و یا ثبت 

. فرصت دهی جهت تصمیم گیری به جای راهنمایی 9ناصحیح دارو، 

معتبر و کافی جهت یادگیری بهتر و در نهایت  . معرفی منابع1فوری، 

مکرر و مستقیم بر عملکرد دارویی دانشجویان  یهاخودداری از نظارت

 .(94) باشدیکارآزموده م

ه پیش گفت برای سه دانشگاه دولتی مطالع یهابا توجه به اینکه نمونه

و آزاد بوده و بطور کلی برای ارزشیابی مربیان به کارگرفته شده؛ اما 

در چندین مورد  دیآیهمانطور که از مقایسه نتایج دو مطالعه بر م

مشابهت ضعف عملکرد مربیان در آموزش فارماکولوژی و مدیریت 

و کافی جهت یادگیری معرفی منابع معتبر . »شودیدارودرمانی دیده م
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از جمله این عملکردها است که کمتر از سوی مربیان مورد توجه « بهتر

 نگرش تعیین دیگر با هدف یابوده است؛ در حالیکه نتایج مطالعه

 مربی یک خصوصیات به نسبت هیئت علمی اعضای و دانشجویان

بر اعتقاد هر دو گروه  نشان داد که دانشگاه میشگان در اثربخش بالینی

 پرستاری در مفید منابع سمت به دانشجویان که هدایت باشدیاین م

. طبق (21)است  اثربخش بالینی مربی ویژگی برای یک حداقل

این پژوهش؛ مربیان غیر اثربخش در خصوص آموزش و ثبت  یهاافتهی

دارویی بر اساس فرآیند پرستاری نیز بسیار ضعیف عمل  یهامراقبت

 بودن قانونی و پرستاری فرآیند از بین المللی درک اند. علیرغمکرده

 دارد وجود یکسری مشکالت آن اجرای برای هنوز کشورها، اکثر در آن

 در بالین صحیح آن آموزش عدم مشکالت، این نیترمهم از یکی و

 یاگونه به را خود دانشجویان باید . مربیان پرستاری(21) باشدیم

 مشکالت بتوانند و بوده گشایی مشکل کفایت دارای که کنند تربیت

 مراقبتهای به رسیدن کنند و برای حل و مدیریت را مراقبت عرصه

. از (21)کیفیت تالش نمایند  سطح باالترین در پرستاری

گذشته نگر بودن مطالعه به لحاظ یادآوری  این تحقیق، یهاتیمحدود

که ممکن است دقت کافی در  باشدیچهار سال تحصیلی م یهاداده

سطح  در مطالعه که این به توجه ارزشیابی مربیان را ایجاد نکند. با

و دیدگاه مربیان بالینی و فارغ التحصیالن در  ردیگیم دانشجویان انجام

 و سازنده مفید کارهای راه ، ارائهشودیاین خصوص سنجیده نم

 گرددیم پیشنهاد لذا خواهد داشت؛ دنبال به را محدودیتهایی آموزشی

عدم استفاده از  .شود گیری بهره آنها از نظرات بعدی مطالعات در که

پرسشنامه استاندارد برای ارزشیابی اثربخشی عملکرد آموزشی 

فارماکولوژی بعنوان یکی دیگر از محدودیتهای مطالعه مدنظر است. 

مربیان با استفاده از ابزار مطالعه، مورد ارزشیابی  گرددیپیشنهاد م

ان یدانشجویان قرار گیرند، سپس مدیران و مسئولین پیش نیاز ورود مرب

صالحیت و توانمندی آموزشی آنها در زمینه  دییبه عرصه بالین را تأ

 بهسازی مورد توجه قرار دهند. یهافارماکولوژی و یا کسب موفق دوره

 نتیجه گیری

مطرح شده در پرسشنامه با نمره باال  یهایژگیدر این پژوهش کلیه و

نی غیر بالیبرای مربیان بالینی اثربخش و با نمره پایین برای مربیان 

« شیاثربخ»اثربخش مورد تأیید دانشجویان قرار گرفت؛ بنابراین الزمه 

از این  یامربی در تدریس فارماکولوژی در محیط بالینی، مجموعه

حیاتی  یها. فرآیند دارو دادن یکی از جنبهگرددیرا شامل م هایژگیو

است. برای آماده سازی هرچه بهتر  یامراقبت پرستاری حرفه

بیشتر به فرآیند یاددهی  شجویان در این خصوص الزمست مربیاندان

باشند. مربیان  داشته دارویی توجه یادگیری فارماکولوژی و مراقبت –

با کمک پرسشنامه، ابزار ارزشیابی مناسبی برای اثربخشی  توانندیم

آموزش بالینی خود با تکیه بر آموزش فارماکولوژی در بالین دردست 

، مثبت و اصالح نقائص یهاداشته باشند و از این طریق با تقویت جنبه

 گامی مؤثر در راستای ارتقای کیفیت آموزش بالینی بردارند.

 سپاس گزاری

ه ب رگرفته از پژوهش مصوب در شورای تخصصی پژوهشمقاله حاضر ب

و کمیته اخالق پزشکی واحد قم  24/9/11مورخ  9/11شماره مجوز 

. باشدیم IR.IAU.Qom.REC. 1395.26به شماره  1/1/11تاریخ 

بدین وسیله از کلیه دانشجویان پرستاری که به طور صادقانه و خالصانه 

پژوهش ما را در اجرای این طرح کمال همکاری را داشته و با شرکت در 

 .دینماییاری دادند صمیمانه تشکر م

منافعتضاد

.نداشت وجود مطالعه این در منافعی تضاد
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Abstract 

Introduction: Acquisition of knowledge and skills in the field of pharmaceutical care of patients is 

the essential qualification of the nursing profession. Being capable and effective clinical instructors 

to learn the appropriate pharmacology to students plays an important role in pharmaceutical care 

skills in the future career. The current study aimed to investigate the nursing students’ perception 

on the status of teaching pharmacology in effective and ineffective clinical instructors. 

Methods: This descriptive comparative study was conducted at Qom Islamic Azad University 

during two semesters of 2015-2016. The sample selection was performed using census sampling. 

Data were collected by two questionnaires named evaluating of educational performance in effective 

and ineffective clinical instructors. Reliability was obtained using Cronbach’s alpha. The data were 

analyzed using descriptive and analytical statistics with the SPSS 21 software. 

Results: In this study, 94/2% of the participants were females and the remainder were males. The 

mean age of the participants was 23.98 ± 3.38. The majority of the students (52.9%) were studying 

in semester 8. The results showed that there was a significant difference in educational performance 

between effective and ineffective clinical instructors using the Wilcoxon test (P = 0.000). From the 

point of view of the students, the mean scores of the weakest performance in effective instructors 

(3.89 ± 1.17) were more than the mean scores of the strongest performance in ineffective instructors 

(2.15 ± 1.13). 

Conclusions: According to the results of this study, an apparent difference was reported between 

the effective and ineffective instructors. The results can be used as criteria for effective clinical 

teaching. 
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