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Abstract
Introduction: Employing traditional teaching methods in universities may result in a lack of knowledge and 
practice of drug therapy in nursing students. This study aimed to determine the effect of case-based education 
on knowledge and practice of drug therapy in nursing students at Jahrom university of Medical Sciences.
Methods: This study was conducted in 2020 on 37 nursing interns of Jahrom university of Medical Sciences. 
The participants were selected through the census method. Online case-based training was conducted through 
the WhatsApp application in four 90-minute sessions over 4 days. Nursing students’ knowledge and practice of 
drug therapy were assessed before and after the intervention by a researcher-developed knowledge test related 
to drug therapy containing 26 multiple-choice questions and an  Objective Structured Clinical Examination 
containing 10 stations, respectively. The validity and reliability of both knowledge and practice tests were 
assessed before conducting the study. The collected data were analyzed using paired t-test and Wilcoxon tests 
in SPSS 21.
Result: The means of drug therapy knowledge in nursing students before and after the intervention was 17.97 
± 2.69 and 22.11 ± 2.55 respectively, and the increase was statistically significant (p <0. 05). Also, the results 
showed that the means of drug therapy practice before and after the intervention were 61.88 ± 5.37 and 92.85 
± 2.56 respectively, and the increase was statistically significant (p <0. 05).
Conclusions: Case-based education improved knowledge and practice of drug therapy in nursing interns. 
Therefore, this method is suggested to improve the knowledge and practice of drug therapy.
Keywords: Education, Nursing students, Drug therapy.
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چکیده
ــی دانشــجویان  ــش و عملکــرد دارو درمان ــا باعــث ایجــاد ضعــف در دان ــوزش ســنتی در دانشــگاه ه ــرد روش هــای آم ــه: کارب مقدم
پرســتاری در ایــن زمینــه شــده اســت. ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر مــورد بــر دانــش و عملکــرد دانشــجویان 

پرســتاری در رابطــه بــا دارو درمانــی در دانشــکده پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم در ســال 1399 انجــام شــد.
روش کار: ایــن مطالعــه یــک پژوهــش نیمــه تجربــی تــک گروهــی از نــوع قبــل و بعــد اســت کــه در ســال 1399 بــر روی 37 نفــر از 
دانشــجویان کارورز دانشــکده پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم انجــام شــد. نمونــه ها بــه صــورت سرشــماری وارد مطالعه شــدند. 
آمــوزش مبتنــی بــر مــورد بــا ارایــه مجــری تحقیــق و همــکار طــرح بــه عنــوان تســهیلگر از طریــق واتســاپ بــه صــورت آنالیــن در 4 
جلســه 90 دقیقــه ای طــی 4 روز برگــزار شــد. دانــش و عملکــرد دانشــجویان قبــل و پــس از مداخلــه بــه ترتیــب بــا  آزمــون ســنجش 
دانــش محقــق ســاخته حــاوی 26 ســئوال چهارگزینــه ای و آزمــون آســکی مشــتمل بــر 10 ایســتگاه ارزیابــی گردیــد. روایــی و پایایــی 
ــا اســتفاده از                        ــود. داده هــای جمــع آوری شــده ب ــده ب هــر دو آزمــون ســنجش دانــش و عملکــرد قبــل از اجــرای تحقیــق احــراز گردی

آزمــون هــای تــی زوجــی و ویکاکســون از طریــق نــرم افــزار spss 21 تجزیــه و تحلیــل گردیــد. 
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن نمــرات دانــش دانشــجویان کارورز قبــل از مداخلــه برابــر بــا 2/69±17/97 و بعــد از مداخلــه 
برابــر بــا 2/55±22/11 اســت کــه ایــن تفــاوت از لحــاظ آمــاری معنــی دار بــود )p>0/05(. همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن 
نمــرات عملکــرد قبــل از مداخلــه دانشــجویان کارورز برابــر بــا 5/37±61/88 و بعــد از مداخلــه برابــر بــا 2/56±92/85 اســت کــه ایــن 

.)p>0/05( تفــاوت از لحــاظ آمــاری معنــی دار بــود
نتیجــه گیــری: آمــوزش مبتنــی بــر مــورد باعــث ارتقــای دانــش و عملکــرد دانشــجویان کارورز پرســتاری در رابطه بــا دارو درمانی شــد. 

لــذا پیشــنهاد مــی شــود جهــت ارتقــای دانــش و عملکــرد دارو درمانــی دانشــجویان از ایــن روش آموزشــی اســتفاده شــود. 
کلیدواژه ها: آموزش، دانشجویان پرستاری، دارو درمانی.
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مقدمه
بررســی جایــگاه پرســتار در نظام ســالمت در سراســر جهان نشــان 
مــی دهــد کــه پرســتاری جــزء بزرگتریــن گــروه در ارائــه خدمــات 
ســالمت مــی باشــد. پرســتاران یکــی از اعضــای مهــم و کلیــدی 
ــه طــوری کــه حتــی در برخــی  در نظــام ســالمت مــی باشــند ب
ــتاران  ــط پرس ــالمت توس ــات س ــد از خدم ــورها 80 درص از کش
ــه                     ــی در ارائ ــش مهم ــروه نق ــن گ ــن ای ــود، بنابرای ــی ش انجــام م
مراقبــت هــای بهداشــتی و درمانــی ایفــا مــی کننــد و همیــن طــور 
کیفیــت خدمــات مراقبتــی و بهداشــتی  نیــز بــه میــزان زیــادی بــه 
نحــوه ارائــه ایــن خدمــات توســط پرســتاران بســتگی دارد ]1،2[.

اجــرای دســتورات دارویــی جــزء وظایــف اصلــی مراقبتــی و درمانی 
پرســتاران و بخــش اصلــی فراینــد درمــان بــوده بــه طــوری کــه 
پرســتاران تقریبــا 40 درصــد از اوقــات خــود را در بیمارســتان صرف 
ــا  دارو درمانــی مــی کننــد ]3[ و یکــی از جنبــه هــای حیاتــی و ب
ــد  ــد ]4[. فراین ــی باش ــی م ــتاری، دارو درمان ــه پرس ارزش در حرف
دارو درمانــی بــه عنــوان جزئــی از مهارتهــای پایــه پرســتاری نیــاز 
بــه دانــش، مهــارت و تعهــد پرســتاران جهــت اطمینــان از تامیــن 
امنیــت بیمــار دارد ]5[. علــی رغــم ایــن امــر مهــم و وظایــف خطیر 
پرســتاران در ارتبــاط بــا دارو درمانــی، شــواهد و قراین بدســت آمده 
از برخــی مطالعــه هــای انجــام شــده، وجــود ضعــف در دانــش و 
عملکــرد دارو درمانــی پرســتاران و دانشــجویان پرســتاری را نشــان 
مــی دهنــد ]6،3[. در مطالعــه خلیلــی و همــکاران )1396( کــه بــا 
هــدف تعییــن انــواع و علــل خطاهــای دارویــی و مــواردی کــه مانع 
گــزارش دهــی خطاهــا در کارامــوزان پرســتاری مــی شــود انجــام 
گردیــد، بیشــترین علــت بــروز خطاهــای دارویــی در دانشــجویان 
نقــص در دانــش داروشناســی آنهــا گــزارش شــد ]3[. در مطالعــه 
Harkanen و همــکاران )2012( کــه بــا هــدف توصیــف فراوانــی، 

انــواع و شــدت خطاهــای دارویــی در بیمــاران بســتری در بخــش 
ــای  ــن خطاه ــه بی ــی رابط ــن بررس ــی و همچنی پزشــکی و جراح
ــتاران  ــر از پرس ــر روی 32 نف ــا آن ب ــط ب ــل مرتب ــی و عوام داروی
ــن  ــه پرســتاران شــایع تری ــود ک ــج بیانگــر آن ب انجــام شــد. نتای
نــوع خطــای دارویــی را تکنیــک نادرســت در انجــام دارو درمانــی 

گــزارش کــرده بودنــد ]6[. 
ــده  ــزارش ش ــب گ ــه مرات ــز ب ــران نی ــی در ای ــای داروی خطاه
ــوزش پزشــکی اعــالم کــرده اســت  اســت. وزارت بهداشــت و آم
بــه دنبــال اشــتباهات دارویــی هــر ســال میلیاردهــا تومــان بــرای 
مراقبــت از بیمــاران و اقامــت طوالنــی مــدت آنهــا در بیمارســتان 
ــه در مطالعــه ی  ــوان نمون ــه عن اختصــاص داده مــی شــود ]7[. ب
محمــد نــژاد بیشــترین خطاهــای دارویــی مربــوط بــه ثبــت اشــتباه 

دارو در کاردکــس و عــدم توجــه بــه دوز دارو بــود. خطاهــای 
دارویــی عــالوه بــر آســیبی کــه بــه بیمــار وارد مــی کنــد و باعــث 
افزایــش مــرگ و میــر بیمــاران، افزایــش طــول اقامــت بیمــاران در 
بیمارســتان و افزایــش هزینــه هــای درمــان مــی شــود؛ بــه خــود 

ــد ]9, 8[.  حرفــه ی پرســتاری نیــز آســیب مــی زن
ــتاری  ــه ای در پرس ــش حرف ــه نق ــجویی ب ــش دانش ــور از نق عب
ــه  ــرار گرفت ــن ق ــورد توجــه محققی ــر بســیار م ــد ســال اخی در چن
اســت ]10[ بطــوری کــه یکــی از اولویــت هــای موسســات آموزشــی 
ــای  ــرای ایف ــتاری ب ــجویان پرس ــردن دانش ــاده ک ــتی آم و بهداش
ــن                                    ــه عرصــه ی بالی ــود جهــت ورود ب ــه ای خ ــای حرف ــش ه نق
آگاهــی  افزایــش  نویســد  مــی   Latimer .]11[ باشــد مــی 
ــی  ــای داروی ــگیری از خطاه ــرای پیش ــن گام ب ــجویان اولی دانش
مــی باشــد و اجــرای کالس هــای آموزشــی هدفمنــد در رابطــه بــا 
خطاهــای دارویــی برای دانشــجویان مقطع کارشناســی پرســتاری و 
توجــه بــه برنامــه های درســی جهــت افزایــش آگاهی دانشــجویان 
ــا را در  ــی آنه ــار، توانای ــی بیم ــی از ایمن ــارغ التحصیل در شــرف ف
عمــل افزایــش مــی دهــد و باعــث بهبــود نتایــج مراقبــت از بیمــار                                                                                         
مــی شــود ]12[. هــدف از آمــوزش پرســتاری در دانشــگاه هــا تنهــا 
ــر،  ــش نظــری نیســت بلکــه از آن مهــم ت ــال دان ــوزش و انتق آم
توســعه توانایــی های دانشــجویان بــرای تجزیــه و تحلیــل انتقادی 
شــواهد بــه منظــور دســتیابی به تصمیمــات بهینــه هنــگام مواجهه 
بــا مســائل پیچیــده بالینــی و آمــاده ســازی آنهــا مــی باشــد. بــه 
عنــوان نمونــه اگــر دانشــجویان هنــگام ورود بــه عرصــه ی بالیــن 
آمادگــی و مهــارت الزم را در دارو درمانــی داشــته باشــند دارو 
درمانــی بــه شــیوه موثرتــر و ایمــن تــر صــورت مــی گیــرد ]13[.
یکــی از روشــهای آموزشــی دانشــجو محــور یادگیــری مبتنــی بــر 
مــورد  مــی باشــد ]14[ کــه هــدف آن آمــاده ســازی دانشــجویان 
بــرای عملکــرد مطلــوب در محیــط واقعــی از طریــق مواجهــه بــا 
مــوارد طراحــی شــده مــی باشــد ]15[. یادگیــری مبتنــی بــر مــورد 
ــر اســاس میــزان کارگروهــی، خــود هدایتــی و میــزان اســتفاده  ب
از ســخنرانی و پیچیدگــی ســناریوها بــه پنــج مــدل تقســیم مــی 
شــوند کــه بــه ترتیــب از مــدل هــای ســاده بــه پیچیــده شــامل 
ــدل  ــی 3- م ــدل هدایت ــخنرانی 2- م ــر س ــی ب ــدل 1- مبتن م
وقفــه ای 4-مــدل جیــک ســاو 5- مــدل مبتنــی بــر حــل مســئله               
ــرای  ــد و ب ــی باش ــه ای م ــدل وقف ــا، م ــی از آنه ــد. یک ــی باش م
ــد،  ــاز دارن ــش نی ــش پی ــه دان ــجویان ک ــرفته دانش ــطوح پیش س
مناســب اســت ]16[. مــدل وقفــه ای یادگیــری مبتنــی بــر مــورد از 
ســه مرحلــه متوالــی تشــکیل شــده اســت: در ابتــدا دانشــجویان به 
صــورت جداگانــه روی مــورد و ســناریو مطــرح شــده کار مــی کنند 
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ســپس بــرای بحــث در مــورد نتیجــه گیــری هــای خــود و ارائــه 
رویکردهــای مختلــف و ایــده ای جدیــد گــروه بنــدی میشــوند و به 
بحــث گروهــی در ارتبــاط بــا مســئله مطــرح شــده مــی پردازنــد. 
مرحلــه ســوم و عرصــه اصلــی در ایــن روش ارایــه ســمینار اســت 
ــال  ــارکت فع ــف مش ــای مختل ــروه ه ــجویان گ ــه در آن دانش ک
ــی  ــوده و مرب ــدام نم ــود اق ــتاوردهای خ ــان دس ــه بی ــته و ب داش
راهنمایــی آن را بــر عهــده دارد ]17[ و در صــورت لــزوم اطالعــات 
ــه  ــرار مــی دهــد و آنهــا را ب ــار دانشــجویان ق ــی را در اختی تکمیل
ــات  ــون مطالع ــد. تاکن ــت میکن ــه هدای ــر جلس ــداف ه ــمت اه س
ــر  ــی ب ــری مبتن ــر بخشــی روش یادگی ــا اث ــاط ب ــددی در ارتب متع
ــه  ــج مطالع ــال نتای ــوان مث ــه عن ــت. ب ــده اس ــام گردی ــورد انج م
غفــوری فــرد )1390( کــه بــا هــدف بررســی دیــدگاه دانشــجویان 
پرســتاری در مــورد روش آموزشــی مبتنــی بــر مــورد و مقایســه آن 
بــا روش ســخنرانی بــر روی دانشــجویان تــرم 6 پرســتاری انجــام 
شــد، نشــان داد کــه 66/7 درصــد از دانشــجویان بیــان کردنــد کــه 
روش تدریــس مبتنــی بــر مــورد باعــث افزایــش درک مطلــب آنهــا 
مــی شــود و در مقیــاس 0 تــا 10 امتیــازی ، میانگیــن رضایــت آنها 

ــود ]14[.  ــر مــورد 1/8 ± 38/ 8  ب ــی ب از روش آمــوزش مبتن
علــی رغــم مطالعــات متعــددی که بــر روی دانشــجویان پرســتاری 
در خصــوص آمــوزش هــای دانشــجو محــور بــه خصــوص آموزش 
ــران و خــارج از  ــف در ای ــه هــای مختل ــورد در زمین ــر م ــی ب مبتن
ــت  ــای مثب ــر پیامده ــج بیانگ ــت و نتای ــه اس ــام گرفت ــور انج کش
ــی  ــوب آموزش ــای مطل ــایر پیامده ــری و س ــر یادگی ــن روش ب ای
دانشــجویان بــوده اســت امــا هنــوز بــه طــور دقیــق اثــر بخشــی 
ــرد  ــش و عملک ــزان دان ــر می ــی ب ــور اختصاص ــه ط ــن روش ب ای
ــی شــناخته شــده  ــا دارو درمان دانشــجویان پرســتاری در رابطــه ب
نیســت. لــذا هــدف از مطالعــه حاضــر تعییــن تاثیــر آمــوزش مبتنی 
بــر مــورد بــر دانــش و عملکــرد دانشــجویان پرســتاری در ارتبــاط 

بــا دارو درمانــی مــی باشــد.

روش کار
ــی  ــک گروه ــه روش ت ــی و ب ــه تجرب ــوع نیم ــه از ن ــن مطالع  ای
ــا هــدف تعییــن  ــه در آذر مــاه ســال 1399ب قبــل و بعــد از مداخل
ــر دانــش و عملکــرد کارورزان  ــر مــورد ب ــر آمــوزش مبتنــی ب تاثی
ــوم پزشــکی  ــی در دانشــگاه عل ــا دارودرمان ــاط ب پرســتاری در ارتب
جهــرم انجــام شــد. جامعــه آمــاری را کلیــه دانشــجویان پرســتاری 
تــرم 7 در ســال تحصیلــی 1399 تشــکیل دادنــد. معیارهــای 
ــوزی  ــوری و کارام ــدن دروس تئ ــامل: گذران ــه ش ــه مطالع ورود ب
ــرکت  ــدم ش ــه 1- ع ــروج از مطالع ــای خ ــوژی و معیاره فارماکول

در هــر یــک از آزمونهــای پژوهــش 2- داشــتن 2 جلســه غیبــت 
ــود. کلیــه دانشــجویان کارورز پرســتاری  در طــول دوره آمــوزش ب
ــورت  ــه ص ــود ب ــر ب ــا 37 نف ــداد آن ه ــه تع ــار ورود ک دارای معی

ــدند. ــه ش ــماری وارد مطالع سرش
ابــزار جمــع آوری اطالعــات، دو آزمــون پژوهشــگر ســاخته شــامل: 
ــی  ــون عملکــرد دارو درمان ــی 2-آزم ــش دارو درمان ــون دان 1-آزم
ــود. بخــش  ــی شــامل 2 بخــش ب ــش دارو درمان ــود. آزمــون دان ب
ــی  ــک و تحصیل ــات دموگرافی ــا اطالع ــط ب ــئواالت مرتب اول س
ــدل کل                                ــس 3- مع ــن 2- جن ــامل: 1- س ــه ش ــود ک ــجو ب دانش
4- نمــره ی واحــد تئــوری فارماکولــوژی 5- نمــره واحــد 
ــئوال  ــر 26 س ــتمل ب ــش دوم مش ــوژی و بخ ــوزی فارماکول کارآم
ــن  ــتاری. ای ــجویان پرس ــی دانش ــش دارو درمان ــا دان ــاط ب در ارتب
پرسشــنامه هــا بــر اســاس 7 اصــل دارو درمانــی اســتاندارد طراحــی 
ــا  ــط ب ــئواالت مرتب ــه و س ــتاندارد مطروح ــه اصــول اس ــد ک گردی

ــر: آنهــا مشــتمل ب
ــوال(،3-  ــح )4 س ــوال(،2- داروی صحی ــح )3 س ــار صحی 1- بیم
ــوال(،  ــح )3 س ــرف صحی ــوال(، 4- راه مص ــح )3 س ــان صحی زم
ســوال(   7( ثبــت صحیــح  ســوال(، 6-   3( دوز صحیــح   -5
7-پاســخ مناســب بــه دارو )3 ســوال( بودنــد. ســواالت بــه صــورت 
 case( چهارگزینــه ای و بــه صــورت ســناریوهای مبتنــی بــر مــورد
base scenario( دانــش داروشناســی دانشــجویان کارورز را مــورد 

ســنجش قــرار مــی داد. در ایــن پرسشــنامه 26 ســوال 1 نمــره ای 
ــرای هــر دانشــجو مــی توانســت  وجــود داشــت و نمــره ی کل ب

ــا 26 باشــد.  1 ت
آزمــون عملکــرد دارو درمانــی نیــز شــامل 12 ســناریوی مبتنــی بــر 
ــی دانشــجویان  ــود کــه ســئواالت آن عملکــرد دارو درمان مــورد ب
ــورد  ــت م ــک لیس ــتفاده از چ ــا اس ــکی ب ــون آس ــب آزم را در قال
ــر در  ــی مدنظ ــتاندارد دارو درمان ــول اس ــرار داد. اص ــنجش ق س
ــه  ــوط ب ــداد ســئواالت مرب ــن قســمت و تع طراحــی ســئواالت ای
آنهــا شــامل: 1- راه مصــرف صحیــح )شــامل 8 ســوال در ارتبــاط 
بــا: تزریــق عضالنــی، تزریــق زیرجلــدی، تزریــق داخــل جلــدی، 
دادن دارو از طریــق لولــه بینــی معــدی، آمــاده کــردن ســرم حــاوی 
دارو، اســپری استنشــاقی، اســتفاده از پمــاد، ریختــن قطــره گــوش(، 
2- دوز صحیــح )3 ســوال( و 3- ثبــت صحیــح )1 ســوال( بــود کــه 
بــا پرسشــنامه دانــش داروشناســی تکمیــل کننــده یکدیگــر بودنــد. 
همانطــور کــه مطــرح گردیــد عملکــرد دارو درمانــی دانشــجویان 
بــه صــورت آزمــون آســکی ســنجیده شــد. ایــن آزمــون شــامل 10 
ایســتگاه بــود کــه حداکثــر مــدت زمــان پاســخگویی بــه ســئواالت 
در هــر  ایســتگاه 6 دقیقــه بــود ]18[ و نمــره کســب شــده از هــر 
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ایســتگاه مــی توانســت بیــن 0 تــا 10 باشــد کــه بــر اســاس چــک 
لیســتی کــه بــرای هــر ایســتگاه جداگانــه طراحــی گردیــده بــود ، 
نمــره عملکــرد دانشــجو در هــر کــدام از ایســتگاه هــای دهگانــه 
نــام بــرده شــده محاســبه گردیــد بطوریکــه هــر ایســتگاه 10 نمــره 
داشــت و نمــره ی کل بــرای هــر دانشــجو مــی توانســت تــا100 

باشــد. 
ــی  ــش دارو درمان ــون دان ــر دو آزم ــی، ه ــی محتوای ــت روای جه
ــی  ــت علم ــاتید هیئ ــر از اس ــه 10 نف ــی ب ــرد دارو درمان و عملک
ــت  ــد از دریاف ــد و بع ــرم داده ش ــکی جه ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــای  ــوال در پرسشــنامه ه ــر س نظــرات ایشــان، CVR و CVI ه
مذکــور محاســبه شــد.در پرســش نامــه دانــش، CVR ســواالت 1 
- 0/6 محاســبه گردیــد، فقــط 2 ســوال CVR آنهــا 0/6 محاســبه 
گردیــد کــه بــا نظــر اســتاد راهنمــا و اســتاد مشــاور ایــن دو ســوال 
 CVR ــواالت ــه س ــد و بقی ــال ش ــرات الزم اعم ــی و تغیی بازبین
 0/97 =Content validity index average بــاالی 0/7 داشــتند و
محاســبه گردیــد. همچنیــن در پرسشــنامه عملکــرد دارو درمانــی 
تمامــی ســوال هــا دارای CVR و CVI بــاالی 0/7 بودنــد و                      
Content validity index average = 0/95 محاســبه گردیــد.

ــه  ــک مطالع ــز در ی ــا نی ــنامه ه ــی پرسش ــبه پایای ــت محاس جه
مقدماتــی کــه بــر روی دانشــجویان کارورز پرســتاری تــرم هشــتم 
ــنامه  ــد، پرسش ــام گردی ــرم انج ــد جه ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
دانــش توســط 26 نفــر از کارورزان تکمیــل شــد و جهــت ســنجش 
پایایــی پرسشــنامه عملکــرد دارو درمانــی نیــز ، آزمــون آســکی بــر 
روی 20 نفــر از دانشــجویان کارورز انجــام گردیــد. پــس از تجزیــه 
و تحلیــل انجــام شــده پایایــی پرســش نامــه دانــش دارو درمانــی 
ــا  ــا آلفــای کرونبــاخ 0/82 و پرسشــنامه عملکــرد دارو درمانــی ب ب

ــد. ــد گردی ICC = 0/99  تایی
روش کار در ایــن مطالعــه بــه ایــن صــورت بــود کــه ابتــدا یــک 
ــن صــورت کــه  ــه ای ــه شــد. ب ــا گرفت ــه ه ــون از نمون ــش آزم پی
در روز تعییــن شــده پرسشــنامه دانــش توســط دانشــجویان کارورز 
ــط  ــر خ ــر ب ــون غی ــورت آزم ــه ص ــازی ب ــون مج ــالن آزم در س
ــی و  ــه اجتماع ــت فاصل ــا رعای ــر ب ــر کامپیوت ــی ب )offline( مبتن
ــه مــدت  ــا ب ــا ویــروس کرون حفــظ پروتــکل بهداشــتی مرتبــط ب

ــل شــد.  ــه تکمی 30 دقیق
ســپس در همانــروز بــر اســاس هماهنگــی و برنامــه ریــزی 
انجــام شــده از دانشــجویان کارورز آزمــون آســکی جهــت بررســی 
عملکــرد دارو درمانــی از آنهــا گرفتــه شــد. آزمــون آســکی شــامل 
ــک  ــاق پراتی ــون در ات ــن آزم ــتگاه بود.ای ــناریو در 10 ایس 12 س
دانشــکده پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی بــه مــدت 4 ســاعت 

برگــزار شــد. دانشــجویان بــه صــورت چرخشــی در ســه گــروه 10 
ــرار  نفــره و یــک گــروه 7 نفــره در ایســتگاه هــای مــورد نظــر ق
ــوز  ــه هن ــرادی ک ــود و اف ــزا ب ــا مج ــروج آنه ــد )ورود و خ گرفتن
آزمــون نــداده بودنــد در یــک کالس قرنطینــه بودنــد و هیــچ گونــه 
ــدت  ــتند( و م ــد نداش ــون داده بودن ــه آزم ــرادی ک ــا اف ارتباطــی ب
ــر ایســتگاه 10  ــود. ه ــه ب ــر ایســتگاه 6 دقیق ــی در ه پاســخ گوی
نمــره  داشــت و نمــره کســب شــده از هــر ایســتگاه مــی توانســت 
بیــن 0 تــا 10 باشــد کــه بــر اســاس چــک لیســتی کــه بــرای هــر 
ایســتگاه جداگانــه طراحــی گردیــده بــود ، نمــره عملکــرد دانشــجو 
در هــر کــدام از ایســتگاه هــای ده گانــه نــام بــرده شــده توســط 
ــز  ــرای هــر دانشــجو نی ــان محاســبه شــد و نمــره ی کل ب ارزیاب
100 در نظــر گرفتــه شــد. از 10 نفــر از اســاتید پرســتار دانشــکده 
پرســتاری و پرســنل پرســتاری بــه عنــوان ارزیــاب و از یــک نفــر 
ــرای گرفتــن زمــان و مدیریــت آن  دانشــجوی ارشــد پرســتاری ب

اســتفاده شــد.
ســپس دانشــجویان تحــت آمــوزش مبتنــی بــر مــورد قــرار گرفتند. 
آمــوزش بــه صــورت 4 جلســه 90 دقیقــه ای در طــی 1 هفتــه بــر 
اســاس 7 اصــل دارو درمانــی توســط دانشــجوی کارشناســی ارشــد 
مجــری تحقیــق و همــکار طــرح عضــو هیــات علمــی بــا تجربــه 
ــا جــدول زیــر  ــا مــدرک کارشناســی ارشــد پرســتاری مطابــق ب ب

برگــزار شــد. 
ــداد 5  ــا تع ــح ب ــح و دوز صحی ــان صحی ــل زم ــه ی اول اص جلس
ــح  ــار صحی ــح و بیم ــل داروی صحی ــه ی دوم اص ــناریو، جلس س
بــا تعــداد 4 ســناریو، جلســه ســوم اصــل پاســخ صحیــح بــه دارو 
ــارم  ــه چه ــناریو و جلس ــداد 6 س ــا تع ــح ب ــت صحی ــی و ثب درمان
ــد  ــزار ش ــناریو برگ ــداد 7 س ــا تع ــح ب ــرف صحی ــل راه مص اص
)جــدول1(. الزم بــه ذکــر اســت ســناریوهای آمــوزش مبتنــی بــر 
مــورد، دانــش و عملکــرد عمومــی دانشــجویان را بــه صــورت کلــی 

ــرار داد. ــورد هــدف ق م
نحــوه ی اجــرای آمــوزش مبتنــی بــر مــورد بــه صــورت مجــازی 
بــه ایــن صــورت بــود کــه در ابتــدا یــک گــروه اصلــی بــا شــرکت 
تمامــی دانشــجویان و دانشــجوی کارشناســی ارشــد مجــری 
ــی  ــبکه اجتماع ــرح در ش ــی ط ــات علم ــکار هی ــق و هم تحقی
واتســاپ تشــکیل شــد و ســپس دانشــجویان بــه 5 گــروه 6 نفــره 
و 1 گــروه 7 نفــره تقســیم شــدند و هــر گــروه بــا اعضــای خــود 
گــروه دیگــری در شــبکه اجتماعــی واتســاپ تشــکیل دادنــد کــه 
مدرس)دانشــجوی کارشناســی ارشــد تیــم تحقیــق( و همــکار طرح 
)عضــو هیــات علمــی دانشــکده و مســئول مرکــز مهارتهــای بالینی 
دانشــکده پرســتاری بــه عنــوان تســهیلگر( نیــز عضــو ایــن گــروه 



زهراالسادات سبزواری و همکاران

41

بودنــد )گــروه هــای فرعــی(. وظایــف تســهیلگر کمــک بــه مجری 
تحقیــق جهــت اداره گــروه هــا و جمــع بنــدی نهایــی بــود. 

ــی  ــه تمام ــر جلس ــن در ه ــا و همچنی ــروع کالس ه ــل از ش قب
مراحــل و روش کار و بــرای دانشــجویان توضیــح داده شــد. زمــان 
دقیــق شــروع آمــوزش و چگونگی ارســال ســناریوهای آموزشــی در 
گــروه واتســاپ بــه دانشــجویان اطــالع داده شــد. بــه ایــن صــورت 
ــی  ــناریوهای مبتن ــوزش س ــروع آم ــل از ش ــاعت قب ــک س ــه ی ک
بــر مــوارد بالینــی واقعــی مربــوط بــه هــر جلســه توســط مجــری 
ــی واتســاپ مطــرح شــد و از دانشــجویان  ــروه اصل ــق در گ تحقی
ــد و  ــه صــورت انفــرادی روی ســناریوها کار نماین خواســته شــد ب
بــه آنهــا فرصــت داده شــد تــا یادداشــت بــرداری کننــد و دربــاره 

ســناریوها و پاســخ مســایل مطــرح شــده فکــر کننــد.
ســپس بــا شــروع آمــوزش طبــق زمــان تعییــن شــده مــدرس در 
گــروه اصلــی توضیــح مختصــری بــه صــورت فایــل پــی دی اف 
در مــورد همــان اصــل دارو درمانــی کــه قــرار بــود تدریــس شــود 
ــجویان  ــددا از دانش ــپس مج ــرار داد. س ــجویان ق ــار دانش در اختی
ــناریو اول  ــورد س ــود در م ــی خ ــروه فرع ــا در گ ــد ت ــته ش خواس
ــان  ــدت زم ــق م ــود طب ــای خ ــده ه ــای مســایل و ای و پاســخ ه
تعییــن شــده در برنامــه آموزشــی بحــث و مشــورت کننــد. بعــد از 
بحــث گروهــی در هــر گــروه طبــق زمــان تعییــن شــده بــرای هــر 
جلســه آموزشــی، مربــی در گــروه اصلــی از طریــق پیــام، شــروع 
آمــوزش را بــه دانشــجویان اطــالع داد و بــا پرســش هــای بــاز در 
گــروه اصلــی واتســاپ شــروع کننــده ســمینار بــود و تــالش کــرد 
همــه دانشــجویان حاضــر را در مباحــث شــرکت دهــد و آنهــا را بــه 
ســمت اهــداف هــر جلســه هدایــت کنــد و در پایــان جمــع بنــدی 
ــت و  ــی گرف ــکار طــرح صــورت م ــدرس و هم ــی توســط م نهای

ســپس بــه همیــن ترتیــب ســناریو بعــدی مطــرح مــی شــد. الزم 
بــه ذکــر اســت همــکار طــرح و نیــز محقــق مجــری طرح پیوســته 
ــه بازخــورد  ــا ارای ــد و ب گــروه هــای فرعــی را کنتــرل مــی نمودن
تــالش مــی نمودنــد تــا همــه دانشــجویان در بحــث شــرکت کنند.
در جلســات آموزشــی از فیلــم و عکــس نیــز بــه عنــوان ابزارهــای 
ــده  ــرح ش ــث مط ــوارد و مباح ــا م ــب ب ــی متناس ــک آموزش کم
اســتفاده شــد. بالفاصلــه بعــد از آمــوزش، پــس آزمــون نیــز همانند 
پیــش آزمــون از دانشــجویان بــا اســتفاده از پرسشــنامه دانــش دارو 

درمانــی و نیــز آزمــون آســکی گرفتــه شــد.
ــر در  ــش حاض ــب پژوه ــس از تصوی ــق، پ ــام تحقی ــت انج جه
ــرم  ــکی جه ــوم پزش ــگاه عل ــش دانش ــی پژوه ــورای تخصص ش
و کمیتــه اخــالق پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم 
شناســه                                           بــا   1399/4/1 تاریــخ  در  اخــالق  کــد  دریافــت  و 
مالحظــات  گردیــد.  دریافــت   IR.JUMS.REC.1399.030

اخالقــی در ایــن پژوهــش  شــامل: 1- اخــذ رضایــت نامــه کتبــی 
از دانشــجویان کارورز تحــت مطالعــه 2- توضیــح هــدف از انجــام 
پژوهــش بــه نمونــه هــای مــورد مطالعــه 3- اطمینــان کامــل بــه 

ــود. ــات ب ــدن اطالع ــه مان ــا از محرمان ــه ه نمون
ــی زوجــی و  ــون ت ــه هــای پژوهــش از آزم ــون فرضی جهــت آزم
ــوان 0/8 و   ــی داری 0/05 و ت ــون ویلکاکســون در ســطح معن آزم
نــرم افــزار SPSS 21 اســتفاده شــد. بــه ایــن ترتیــب کــه از آزمون 
ویلکاکســون جهــت مقایســه میانگیــن نمــرات دانــش دارو درمانــی 
ــن از  ــه اســتفاده شــد و همچنی ــد از مداخل ــل و بع دانشــجویان قب
آزمــون تــی زوجــی جهــت مقایســه میانگیــن نمــرات عملکــرد دارو 

درمانــی قبــل و بعــد از مداخلــه اســتفاده شــد.

جدول 1: محتوای جلسات آموزش مبتنی بر مورد و تعداد سناریوهای هر جلسه

اصل زمان صحیح و دوز صحیح دارو” تعداد سناریو: 5جلسه اول
اصل داروی صحیح و بیمار صحیح” تعداد سناریو : 4جلسه دوم
اصل پاسخ صحیح به دارو درمانی و ثبت صحیح” تعداد سناریو : 6جلسه سوم

اصل راه مصرف صحیح “ تعداد سناریو : 7جلسه چهارم

یافته ها
ــرم هفتــم پرســتاری در مطالعــه   37 نفــر از دانشــجویان کارورز ت
شــرکت کردنــد. 18 نفــر از دانشــجویان )48/6 %( مــرد و 19 نفــر 
)51/4 %(  زن بودنــد. میانگیــن ســنی دانشــجویان شــرکت کننــده 
ــال  ــر 33 س ــال و حداکث ــل 21 س ــود و حداق ــال ب 2/094±23 س

ســن داشــتند.
بــرای بررســی نرمــال بــودن داده هــا از آزمون شــاپیرویلک اســتفاده 

شــد. توزیــع متغیرهــای دانــش دارو درمانــی قبــل و بعــد از مداخله، 
ــات  ــل اطالع ــه  و تحلی ــرای تجزی ــت و ب ــوده اس ــال ب غیرنرم
از آزمون هــای ناپارامتریــک اســتفاده شــد. توزیــع متغیرهــای 
ــرای  ــت و ب ــوده اس ــال ب ــه، نرم ــد از مداخل ــل و بع ــرد  قب عملک
ــتفاده  ــک اس ــای پارامتری ــات از آزمون ه ــل اطالع ــه  و تحلی تجزی

شــد )جــدول2(.
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جدول 2. بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون شاپیرویلک

توزیعp-valueآماره شاپیرویلکمتغیر

غیرنرمال0/9280/022دانش قبل از مداخله
غیرنرمال0/9170/010دانش بعد از مداخله

نرمال0/9790/701عملکرد قبل از مداخله
نرمال0/9650/312عملکرد بعد از مداخله

)جــدول 2( میانگیــن نمــرات دانــش دانشــجویان کارورز پرســتاری 
در ارتبــاط بــا دارو درمانــی قبــل و بعــد از آمــوزش و تاثیــر آمــوزش 
ــتاری در  ــجویان کارورز پرس ــش دانش ــر دان ــورد ب ــر م ــی ب مبتن
ــرم در  ــکی جه ــوم پزش ــگاه عل ــی در دانش ــا دارو درمان ــاط ب ارتب

ــی  ــش دارو درمان ــن دان ــد. میانگی ــان می ده ــال 1399 را نش س
دانشــجویان بعــد از مداخلــه )22/11( نســبت بــه قبــل از مداخلــه 

ــود. ــه ب ــش یافت ــزان 4/14 واحــد افزای ــه می )17/97( ب

جدول 3. بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مورد بر دانش دانشجویان کارورز پرستاری در ارتباط با دارو درمانی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1399

آزمونسطح معنی داریآمارهانحراف معیارمیانگین

دانش
17/972/69قبل

ویلکاکسون0/05>4/564-
22/112/55بعد

ــی  ــش دارو درمان ــه دان ــان داد ک ــون نش ــون ویکاکس ــج آزم نتای
ــا  ــالف معن ــه اخت ــل از مداخل ــا قب ــه ب ــد از مداخل ــجویان بع دانش
دار دارد )P<0/05(. ایــن نتیجــه نشــان داد کــه میانگیــن نمــرات 
ــی  ــا دارو درمان ــاط ب ــتاری در ارتب ــش دانشــجویان کارورز پرس دان
ــوزش  ــل از آم ــه قب ــبت ب ــورد نس ــر م ــی ب ــوزش مبتن ــد از آم بع

بیشــتر اســت. 

)جــدول 3( میانگیــن نمــرات عملکرد دانشــجویان کارورز پرســتاری 
در ارتبــاط بــا دارو درمانــی قبــل و بعــد از آمــوزش مبتنــی بــر مــورد 
و تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر مــورد بــر عملکــرد دانشــجویان کارورز 
پرســتاری در ارتبــاط بــا دارو درمانــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی 

جهــرم در ســال 1399 را نشــان می دهــد.

جدول 4. بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مورد بر عملکرد دانشجویان کارورز پرستاری در ارتباط با دارو درمانی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1399

آزمونسطح معنی داریآمارهانحراف معیارمیانگین

عملکرد
61/885/37قبل

تی تست زوجی0/05>31/13
92/852/56بعد

میانگیــن عملکــرد دانشــجویان بعــد از مداخلــه )92/85( نســبت به 
قبــل از مداخلــه )61/88( بــه میــزان 30/97 واحــد افزایــش یافتــه 
ــج آزمــون تــی تســت زوجــی نشــان داد کــه میانگیــن  ــود. نتای ب
نمــرات عملکــرد دانشــجویان بعــد از مداخلــه بــا قبــل از مداخلــه 
اختــالف معنــادار دارد )P<0/05(. ایــن نتیجــه نشــان مــی  داد کــه 
میانگیــن نمــرات عملکــرد دانشــجویان کارورز پرســتاری در ارتبــاط 
بــا دارو درمانــی بعــد از آمــوزش مبتنــی بــر مــورد نســبت بــه قبــل 

از آمــوزش بیشــتر اســت. 

بحث
 ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر مــورد 
ــا دارو  ــه ب ــتاری در رابط ــجویان پرس ــرد دانش ــش و عملک ــر دان ب

درمانــی انجــام گرفــت.

ــع  ــای جم ــل داده ه ــه و تحلی ــده از تجزی ــت آم ــه دس ــج ب نتای
آوری شــده نشــان داد کــه میانگیــن نمــره ی دانــش و عملکــرد 
دانشــجویان در رابطــه بــا دارو درمانــی بعــد از مداخلــه نســبت بــه 
قبــل افزایــش معنــا داری داشــت. بدیــن ترتیــب پژوهــش حاضــر 
ــش و  ــای دان ــورد در ارتق ــر م ــی ب ــوزش مبتن ــه آم ــان داد ک نش
عملکــرد دانشــجویان کارورز پرســتاری در رابطــه بــا دارو درمانــی 
ــا نتایــج پژوهــش حاضــر مطالعــات  ــوده اســت. همســو ب ــر ب موث
ــا رویکــرد حــل  مداخلــه ای دیگــری نیــز تاثیــر آمــوزش هــای ب
مســئله و مشــارکتی بر دانش دارو درمانی پرســتاران و دانشــجویان 
را نشــان مــی دهنــد. در مطالعــه ی دادگــری و همــکاران )1387( 
نیــز کــه بــا اســتفاده از آمــوزش نظــری و عملــی بــه همــراه حــل 
مســئله و کارگروهــی انجــام گردیــد آمــوزش باعــث ارتقــای دانش 
ــوری  ــه ط ــد ب ــتاران ش ــی در پرس ــبات داروی ــارت محاس و مه
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ــی در  ــارت محاســبات داروی ــش و مه ــره ی دان ــن نم ــه میانگی ک
پرســتاران نســبت بــه قبــل از آمــوزش افزایــش معنــی داری پیــدا 
نمــود ]19[. در مطالعــه Sung  و همــکاران )2004( نیــز کــه گــروه 
کنتــرل بــه روش ســخنرانی و گــروه مداخلــه بــه روش ســخنرانی و 
الکترونیکــی مبتنــی بــر وب آمــوزش دیدنــد. نتایــج نشــان داد کــه 
آمــوزش ترکیبــی باعــث ارتقــای دانــش دارو درمانــی در پرســتاران 
شــد ]20[. نتایــج مطالعــه Meechan )2008( بیانگــر آن بــود کــه 
آمــوزش داروشناســی بــه صــورت ســخنرانی و انجــام کار عملــی 
و تمریــن در مرکــز مهــارت هــای بالینــی باعــث ارتقــای دانــش 
دارو درمانــی در دانشــجویان پرســتاری مــی شــود ]21[. اگــر 
ــز  ــی در مرک ــن عمل ــوزش و تمری ــر آم ــه ی حاض ــه در مطالع چ
مهارتهــای بالینــی صــورت نگرفــت و آمــوزش بــه صــورت مبتنــی 
بــر مــورد برگــزار شــد امــا ســناریوهای طراحــی شــده بــه نحــوی 
بــود کــه مــوارد ارایــه شــده ســطوح شــناختی بــاالی دانشــجو و 
ــج  ــود و نتای ــی نم ــری م ــای عملکــرد دانشــجو را هــدف گی ارتق
ــی  ــوری و عمل ــرات تئ ــی دار نم ــای چشــمگیر و معن ــر ارتق بیانگ
ــود. در  ــورد ب ــر م ــی ب ــوزش مبتن ــد از آم ــجویان کارورز بع دانش
همیــن راســتا زارعــی و همــکاران بیــان مــی نماینــد عدم اســتفاده 
از روش هــای نویــن آموزشــی خصوصــا یادگیــری فعــال از علــل 
ــی دانشــجویان مــی باشــد. در  مهــم ضعــف در دانــش دارو درمان
واقــع یکــی از روش هــای پیشــنهادی بــرای آمــوزش دانشــجویان 
جهــت ارتقــای دانــش دارو درمانــی آنهــا، اســتفاده از روش هــای 
آموزشــی فعــال و دانشــجو محــور مــی باشــد ]22[. مطالعــات دیگر 
نیــز موفقیــت روش هــای آموزشــی فعــال و دانشــجو محــور را در 
ــا نتایــج  درس داروشناســی نیــز تاییــد کــرده انــد ]23, 24[ کــه ب
پژوهــش حاضــر هــم خوانــی دارد و امــروزه بــه کاربــرد روش های 
آمــوزش و یادگیــری فعــال تاکیــد زیــادی مــی گــردد]25[. عــالوه 
ــورد  ــورد توســط دانشــجویان م ــر م ــی ب ــری مبتن ــن یادگی ــر ای ب
اســتقبال زیــادی قــرار گرفتــه اســت و شــواهد بیانگــر ایــن اســت 
کــه ایــن روش آموزشــی خالقیــت، مواجــه بــا چالــش و اعتمــاد به 
نفــس دانشــجویان در مدیریــت بیمــاران را تقویــت مــی کنــد ]16[. 
ــد  ــی کن ــان م ــود بی ــه ی خ ــز در مطالع ــاره Chen نی ــن ب در ای
آمــوزش مبتنــی بــر مــورد بــه دانشــجویان پرســتاری بــرای تحلیل 
ــه راه حــل کمــک مــی کنــد و همچنیــن  مشــکالت بیمــار و ارائ
ــا و  ــت ه ــا موقعی ــه ب ــد ک ــی کن ــم م ــا فراه ــرای آنه ــی ب فرصت
ــن رو  ــی در محیطــی ام ــان واقع ــتاری در جه ــای پرس ــش ه چال
بــه رو شــوند ]26[. ایــن موضــوع بــا نتایــج مطالعــه ی حاضــر هــم 
خوانــی دارد چــرا کــه در مطالعــه ی حاضــر بــا بــکار گیــری روش 
آمــوزش مبتنــی بــر مــورد و مواجهــه دانشــجویان بــا ســناریوهای 

ــا واقعیــت  مــوارد بالینــی واقعــی دانشــجویان در محیطــی امــن ب
رو بــه رو مــی شــوند و آن هــا را بــرای تفکــر انتقــادی و خالقانــه 
جهــت ارائــه راه حــل بــرای مشــکالت بیمــاران آمــاده مــی کنــد. 
البتــه مطالعــات مداخلــه ای نیــز تاثیــر مثبــت آمــوزش مبتنــی بــر 
ــه  ــد. یکــی از نمون ــه ی پرســتاری نشــان داده ان ــورد را در حرف م
هــای ایــن مطالعــات، مطالعــه ی Kaddoura و همــکاران )2011( 
مــی باشــد کــه در پژوهــش خــود تاثیــر آمــوزش مبتنــی بــر مــورد 
و ســخنرانی را بــر تفکــر انتقــادی دانشــجویان پرســتاری بررســی 
ــر  ــره ی تفک ــه نم ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــج ای ــد. نتای کردن
ــورد  ــر م ــی ب ــوزش مبتن ــه تحــت آم ــادی در دانشــجویانی ک انتق
قــرار گرفتــه بودنــد بیشــتر از گــروه ســخنرانی گردیــده بــود ]27[. 
ــر  ــر مثبــت آمــوزش مبتنــی ب ــج ایــن پژوهــش تاثی از دیگــر نتای
مــورد در ارتقــای عملکــرد دانشــجویان کارورز پرســتاری در رابطــه 
بــا دارو درمانــی بــود. همســو بــا نتایــج مطالعــه ی حاضــر، شــریفی 
و همــکاران )1388( نیــز کــه از طریــق آمــوزش مبتنــی بــر مــورد 
ــتاران انجــام  ــی پرس ــای داروی ــر روی خطاه ــی ب ــردی و گروه ف
ــر کاهــش  ــر مــورد ب ــر روش مبتنــی ب ــج بیانگــر تاثی ــد نتای گردی
خطاهــای پرســتاران بــود. شــریفی و همــکاران بــر اســاس نتایــج 
ــای  ــه اســتفاده از روش ه ــد ک ــان نمودن ــن بی ــه خــود چنی مطالع
آموزشــی نویــن در قالــب ســخنرانی، ارایــه تمریــن و بازاندیشــی و 
بکارگیــری نــرم افزارهــای الکترونیکــی باعــث کاهــش خطاهــای 
ــه بیمــاران توســط پرســتاران مــی شــود.  ــه دادن دارو ب ــوط ب مرب
ــد کــه اســتفاده از روش هــای  ایــن محققیــن چنیــن بیــان نمودن
ــی  ــات داروی ــتن اطالع ــه داش ــه روز نگ ــی و ب ــی تعامل آموزش
ــرد  ــه عملک ــوط ب ــی مرب ــای داروی ــش خطاه ــتاران در کاه پرس
ــز کــه در  ــر اســت ]28[. در مطالعــه ی شــریفی نی پرســتاران موث
آن بــه پرســتاران بــه صــورت فــرد بــه فــرد و نیــز در قالــب گــروه 
ــی  ــی داده م ــب مســایل داروی ــی در قال ــای کوچــک، تمرینهای ه
ــا اســتفاده از ســایت هــای  ــردی ب ــه ف شــد و پرســتاران در مرحل
ــروه  ــا یکدیگــر در گ ــز ب ــه گروهــی نی ــی و در مرحل ــر داروی معتب
ــه بحــث و گفــت و  ــه شــده ب هــای خــود پیرامــون موضــوع ارای
ــا یکدیگــر مــی پرداختنــد نتایــج بیانگــر تاثیــر روش هــای  گــو ب
ــه دارو  ــجویان در زمین ــرد دانش ــای عملک ــال در ارتق ــی فع آموزش
  Grandell-Niemi Heidi ــه ی ــد.  در مطالع ــی باش ــی م درمان
)2005( کــه بــا هــدف بررســی مهــارت هــای دارویــی پرســتاران 
ــج  ــد. نتای ــل انجــام گردی ــارغ التحصی ــتاری ف و دانشــجویان پرس
ــود کــه دانشــجویان پرســتاری عملکــرد مناســبی در  بیانگــر آن ب
ــش دارو  ــف در دان ــم آن ضع ــت مه ــد و از عل ــی ندارن دارو درمان
درمانــی آنهــا بــود . گرانــدل چنیــن بیــان مــی نمایــد کــه از علــل 
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ــی  ــش در دارو شناس ــر بخ ــوزش اث ــدم آم ــف ع ــن ضع ــم ای مه
پایــه و تخصصــی، عــدم اختصــاص زمــان کافــی بــرای آمــوزش 
داروشناســی و شــکاف بیــن تئــوری و اســتانداردهای عملکــرد دارو 
ــه  ــردن فاصل ــن ب ــای از بی ــی از راه ه ــد و یک ــی باش ــی م درمان
بیــن تئــوری و عملــی در دارو درمانــی، تغییــر سیســتم آموزشــی و 
اســتفاده از روش هــای آموزشــی مبتنــی بــر حــل مســئله و مواجــه 
ــی  ــه صــورت تعامل ــا مســایل دارویــی و آمــوزش ب دانشــجویان ب

مــی باشــد ]29[.
از محدودیــت هــای مطالعــه حاضــر عدم آشــنایی بــا روش آموزش 
مبتنــی بــر مــورد، عــدم آگاهــی از نحــوه برگــزاری آزمــون دانش و 
عملکــرد دارو درمانــی و عــدم تشــکیل کالس هــای حضــوری بــه 
خاطــر شــرایط کرونــا بــود کــه قبــل از شــروع آمــوزش اطالعــات 
ــزاری  ــوه برگ ــورد و نح ــر م ــی ب ــوزش مبتن ــوص ام الزم در خص
آزمونهــا داده شــد و بــه دلیــل حفــظ پروتــکل بهداشــتی کالس هــا 

بــه صــورت مجــازی و آنالیــن برگــزار شــد. 
ــرم 7  ــجویان کارورز ت ــر روی دانش ــا ب ــش تنه ــن پژوه در کل ای
ــه ســایر دانشــجویان و  انجــام شــد و تعمیــم پذیــری نتایــج آن ب
ــذا پیشــتهاد  ــه بررســی بیشــتری دارد ل ــاز ب پرســنل پرســتاری نی
مــی شــود پژوهــش هــای مشــابه در در رابطــه بــا تاثیــر آمــوزش 
ــجویان و  ــایر دانش ــر روی س ــی ب ــورد در دارو درمان ــر م ــی ب مبتن

پرســنل پرســتاری انجــام شــود.

نتیجه گیری 
ــه  ــجویان در رابط ــرد دانش ــش و عملک ــت دان ــتای تقوی در راس
ــت  ــیده اس ــت آن رس ــد وق ــی رس ــر م ــه نظ ــی ب ــا دارو درمان ب
ــجویان در  ــوزش دانش ــر آم ــتمری در ام ــای مس ــالش ه ــه ت ک
ــج پژوهــش حاضــر                                       ــه نتای ــا توجــه ب ــرد. ب ــاره صــورت گی ــن ب ای

مــی تــوان اذعــان داشــت کــه اســتفاده از آمــوزش مبتنــی بــر مورد 
توســط اســاتید علــوم پزشــکی مــی توانــد باعــث تقویــت دانــش و 
عملکــرد دانشــجویان پرســتاری در رابطــه بــا دارو درمانــی شــود. 
ــی  ــذا پیشــنهاد مــی شــود اســاتید پرســتاری مبحــث دارو درمان ل
ــر  ــی ب ــوزش مبتن ــه روش آم ــتاری ب ــف پرس را در دروس مختل
مــورد تدریــس نماینــد؛ همچنیــن بــه مدیــران پرســتاری پیشــنهاد                                                                                                 
مــی شــود جهــت ارزیابــی دانــش و عملکــرد نیروهــای پرســتار در 
زمینــه دارو درمانــی در هــر بخــش به صــورت دوره ای نیاز ســنجی 
انجــام شــود و در صــورت نیــاز نیروهــای پرســتار بــه آمــوزش، بــا 
کمــک اســاتید دانشــگاه و افــراد صاحــب نظــر در زمینــه آمــوزش 
پرســتاری بــا اتخــاذ روش آموزشــی مبتنــی بــر مــورد کالس هــای 
ــن پژوهــش  ــج ای ــن نتای ــد. بنابرای ــزار نماین آموزشــی الزم را برگ
مــی توانــد مقدمــه ای بــرای انجــام مطالعــات وســیع تــر در زمینــه 
بررســی تاثیــر روش آمــوزش مبتنــی بــر مــورد بــر روی دانــش و 
عملکــرد پرســتاران و دانشــجویان ســالهای مختلــف پرســتاری در 

زمینــه دارو درمانــی باشــد.

سپاسگزاری 
ــرم دانشــکده پزشــکی و پرســتاری  ــن وســیله از اســاتید محت بدی
ــنل  ــگاه آزاد، پرس ــاتید دانش ــرم، اس ــکی جه ــوم پزش ــگاه عل دانش
پرســتاری و تمــام دانشــجویان کارورز دانشــگاه آزاد جهــرم و 
دانشــکده پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم کــه در ایــن 

ــود. ــی ش ــی م ــکر و قدردان ــد تش ــرکت نمودن ــه ش مطالع

تضاد منافع
ــه  ــچ گون ــن پژوهــش هی ــه ای ــد ک ــی کنن ــالم م نویســندگان اع

ــدارد. ــی ن تضــاد منافع

Reference
1. Heidary A, Mazlom R, Ildarabadie. Nursing’s 

positionin health care delivery system in 
Iran. Iranian Journal of Nursing Resaerch. 
2012;7(25):37-44.

2. Pourteimour S, Hemmati maslakpak M, Jasemi 
M. The effect of e-learning on the knowledge, 
attitude and practice of nursing students about 
the prevention of drug errors in the pediatric unit. 
Nurs Midwifery J. 2018;16(1):12-21.

3. Khalili Z, Shamsizadeh M, Fallahinia GH, 
Tohidi S, Ali-Mohammadi N, Tapak L. The 
types and causes of medication error and 
barriers in reporting it in internship nursing 

students in hamadan nursing midwifery faculty. 
Pajouhan Scientific Journal. 2019;17(3):16-25. 
https://doi.org/10.29252/sjnmp.3.3.8

4. Wolf ZR, Hicks R, Serembus JF. Characteristics 
of medication errors made by students during 
the administration phase: a descriptive study. 
J Prof Nurs. 2006;22(1):39-51. https://doi.
org/10.1016/j.profnurs.2005.12.008

5. Reid-Searl K, Moxham L, Happell B. Enhancing 
patient safety: the importance of direct 
supervision for avoiding medication errors 
and near misses by undergraduate nursing 
students. Int J Nurs Pract. 2010;16(3):225-32.  
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 1 1 1 / j . 1 4 4 0 -

https://doi.org/10.29252/sjnmp.3.3.8
https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2005.12.008
https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2005.12.008
https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2010.01820.x


زهراالسادات سبزواری و همکاران

45

1 7 2 X . 2 0 1 0 . 0 1 8 2 0 . x
6. Harkanen M, Ahonen J, Kervinen M, Turunen H, 

Vehvilainen-Julkunen K. The factors associated 
with medication errors in adult medical 
and surgical inpatients: a direct observation 
approach with medication record reviews. 
Scand J Caring Sci. 2015;29(2):297-306.  
https://doi.org/10.1111/scs.12163

7. Jaafaripooyan E, Madady Z. Nursing medication 
errors: causes and solutions (a review study). 
Hospital. 2015;14(3):101-10.

8. Hazrati Marangloo A, Radfar M, Mohammadpour 
Y, Sheikhi N. The effectivencess of small group 
teaching on the nurses performance of food-drug 
administration through enternal feeding tube in 
intensive care unit patients hospitalized in Imam 
Khomeini hospital in 2014. Journal of Urmia 
Nursing and Midwifery Faculty. 2016;14(2):128-
135.

9. Mohammad Nejad I, Hojjati H, Sharifniya SH, 
Ehsani SR. Evaluation of medication error in 
nursing students in four educational hospitals in 
Tehran. J Med Ethics Hist Med. 2010;3(1):60-9.

10.  Abedi HA, Heidari A, Salsali M. New graduate 
nurses’ experiences of their professional readiness 
during transition to professional roles. Iranian 
Journal of Medical Education. 2004;4(2):69-78.

11.  Sajadi Hezaveh M, Khosravi S. Determining 
novice nurses’ experiences in professional 
preparation: A content analysis. 2 Journal of 
Nursing Education. 2014;3(2):1-11.

12. Latimer S, Hewitt J, Stanbrough R, McAndrew 
R. Reducing medication errors: Teaching 
strategies that increase nursing students’ 
awareness of medication errors and their 
prevention. Nurse Educ Today. 2017;52:7-9.  
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.02.004

13.  Haji Hossaini F, Sharifnia H, Nazari R, Rezaei 
R, Saatsaz S. Drug and intravenous thrapy basic 
clinical skills in nursing students at the end of 
third year. Nursing and Midwifery J. 2012;10(2): 
0-0.

14. Ghafourifard M, Haririan HR, Aghajanloo A. 
The opinion of nursing students about case-
based teaching method and comparison with 
lecture. Future of Medical Education Journal. 
2013;3(1):8-12.

15. Ilguy M, Ilguy D, Fisekcioglu E, Oktay I. 
Comparison of case-based and lecture-based 
learning in dental education using the SOLO 

taxonomy. J Dent Educ. 2014;78(11):1521-7. 
https://doi.org/10.1002/j.0022-0337.2014.78.11.
tb05827.x

16.  Naeimi L, alizadeh M, shariati M. Case Based 
learning: the concept, models, effectiveness and 
challenges. Journal of Medical Education and 
Development. 2017;11(3):201-9.

17. Holmsen TL, Andreassen HM. Case-based 
learning in nursing education. Nordisk 
sygeplejeforskning. 2018;8(03):219-29.  
https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2018-
03-05

18. shahram s. A guide to clinical competency 
assessment methods in the madical sciences. 
Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences; 
1386.

19.  Dadgari A, Kasaeian A, Dadvar L, Kalatejari 
M, Rezaee M, Mirzaee M. Effects of education 
on nurses’ knowledge and skill in drug 
dosage calculation. Knowledge and Health. 
2012;7(1):20-6.

20. Sung YH, Kwon IG, Ryu E. Blended 
learning on medication administration for 
new nurses: integration of e-learning and 
face-to-face instruction in the classroom. 
Nurse Educ Today. 2008;28(8):943-52.  
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2008.05.007

21. Meechan R, Mason V, Catling J. The impact 
of an integrated pharmacology and medicines 
management curriculum for undergraduate 
adult nursing students on the acquisition of 
applied drug/pharmacology knowledge. Nurse 
Educ Today. 2011;31(4):383-9. https://doi.
org/10.1016/j.nedt.2010.07.011

22.  Zareie F, Orojlu S, Rasuli D, Naseri O, Shams S. 
Lack of knowledge of pharmacology in nursing 
students rate , causes and solutions. Nursing and 
Midwifery Journal. 2013;11(6): 443-52.

23. Ghezelghash A, Atashzadeh F, Alavi M, 
Yaghmai F. Comparing methods of lecturing, 
problem solving and self-learning via internet to 
learn proper interpretation of electrocardiogram 
among nursing student. Iranian Journal of 
Nursing Research. 2008;3(10-11):7-14.

24. Gleason BL, Peeters MJ, Resman-Targoff 
BH, Karr S, McBane S, Kelley K, et al. 
An active-learning strategies primer 
for achieving ability-based educational 
outcomes. Am J Pharm Educ. 2011;75(9).  
https://doi.org/10.5688/ajpe759186

https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2010.01820.x
https://doi.org/10.1111/scs.12163
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.02.004
https://doi.org/10.1002/j.0022-0337.2014.78.11.tb05827.x
https://doi.org/10.1002/j.0022-0337.2014.78.11.tb05827.x
https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2018-03-05
https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2018-03-05
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2008.05.007
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2010.07.011
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2010.07.011
https://doi.org/10.5688/ajpe759186


نشریه آموزش پرستاری، دوره 11، شماره 4، مهر وآبان 1401

46

25. Susan Sandstrom M. Use of case studies to 
teach diabetes and other chronic illnesses to 
nursing students. J Nurs Educ. 2006;45(6):229.  
https://doi.org/10.3928/01484834-20060601-07

26.  Chen F-C, Lin M-C. Effects of a nursing literature 
reading course on promoting critical thinking in 
two-year nursing program students. J Nurs Res. 
2003;11(2):137-47. https://doi.org/10.1097/01.
JNR.0000347629.80100.b2

27. Kaddoura MA. Critical thinking skills of nursing 
students in lecture-based teaching and case-
based learning. International Journal for the 
Scholarship of Teaching and Learning. 2011;5(2). 

https://doi.org/10.20429/ijsotl.2011.050220
28. Sharifi N, Alipour A, Ranjbar K. The effect 

of modern educational strategies in reducing 
intravenous drug administration error: a non-
randomizd clinical traial. Iranian Journal of 
Medical Education. 2012;11(6):590--9.

29. Grandell-Niemi H, Hupli M, Leino-
Kilpi H, Puukka P. Finnish nurses’ 
and nursing students’ pharmacological 
skills. J Clin Nurs. 2005;14(6):685-94.  
https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2005.01131.x

 

https://doi.org/10.3928/01484834-20060601-07
https://doi.org/10.1097/01.JNR.0000347629.80100.b2
https://doi.org/10.1097/01.JNR.0000347629.80100.b2
https://doi.org/10.20429/ijsotl.2011.050220
https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2005.01131.x

