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  مقاله پژوهشي

  در  ييمراقبت دارو يها مهارتان از يدانشجو يابيخودارزبر  يا مطالعه
  هياروم يدانشگاه علوم پزشک يان پرستاريدانشجو

  

 ٥يد ناصري، ام٤شمس ي، شاد٣انيقادر، خسرو ٢يسا باقي، پر٭١يفـرزاد زارعـ
 

  25/06/1393تاریخ پذیرش  21/04/1393تاریخ دریافت 
  

  دهيچک
 ها مهارتن يو کسب ا شود يمماران انجام يب ييدارو يها مراقبتنه يالزم در زم يها مهارتکسب  منظور به يدر پرستار يآموزش داروشناس و هدف: نهيزم شيپ
  خود است.  ييمهم مراقبت دارو يها مهارتاز  يان پرستاريدرک دانشجو يابين مطالعه ارزياست. هدف از انجام ا يحرفه پرستار يضرور يها تيصالحاز  يکي

ک پرسشنامه متشکل يتوسط  ها دادهانجام شد.  يدوم، سوم و چهارم پرستار يها سالان يدانشجو يبا شرکت تمام يمقطع-يفين مطالعه توصيا :ها روشمواد و 
 افزار نرمتاً توسط يده و نهايگرد يآور جمع )SARS( دانشجو يابيخودارز يريگ اندازهاس يا نداشتن ضعف و جدول مقياز داشتن  يابيک، ارزيمشخصات دموگرافاز 

  د.يز گرديدو) آنال ي(کا يليو تحل يفيتوص يها روشو با  SPSS (Ver.16) يآمار
ان يدانشجو درصد٦٥ش از يب ها مهارتر يمار در ساينه آموزش به بيمهارت در زم ياستثنا بهزن بودند.  درصد٧/٤٣مرد و  کنندگان مشارکت درصد٣/٥٦ :ها افتهي

نه يرا در زم يين توانايشتريداروها و ب يص عوارض جانبين ضعف خود را در تشخيشتريان بيخود داشتند. دانشجو ييمراقبت دارو يها مهارتاز  يفيضع يابيارز
  نمودند.مار ذکر يآموزش به ب

 يا حرفـه  يهـا  تيصالحک نقص برجسته را در يافته ين ي. اکنند يم يابيف ارزيخود را ضع ييمراقبت دارو يها مهارتزان يان ميدانشجو :يريگ جهينتبحث و 
 يت آموزشيفيشتر کيبود هرچه بمناسب بتوان در به يها وهيش بکار گرفتند است که با يرفع آن است. ام يبرا يازمند توجه فوريکه ن دهد يمان نشان يدانشجو
  نمود. يتالش مضاعف يان پرستاريدانشجو

  يان پرستاري، دانشجوي، داروشناسيي، مراقبت دارويابي، خودارزيآموزش پرستار :ها دواژهيکل
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  سنده مسئول)يه (نوياروم يبوکان، دانشگاه علوم پزشک يدانشکده پرستاري ئت علمي، هي، مربيکارشناس ارشد آموزش پرستار ١
  هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکييکارشناس ماما ٢
  همدان يهمدان، دانشگاه علوم پزشک ييو ماما يژه، دانشکده پرستاريو يارشد پرستار يکارشناس يدانشجو ٣
  هياروم يه، دانشگاه علوم پزشکياروم ييو ماما ي، دانشکده پرستاريارشد آموزش پرستار يکارشناس يدانشجو٤ 
  هياروم يه، دانشگاه علوم پزشکياروم ييو ماما ي، دانشکده پرستاريارشد آموزش پرستار يکارشناس يدانشجو ٥

  مقدمه
سرآغاز توسعه  يان پرستاريدانشجو يبرا يآموزش داروشناس

ـ  يبـرا  ييهـا  مهارتو فراهم آوردن  ياستدالل داروشناس  يريادگي
 مـؤثرِ اجـراي صـحيح و    . پرسـتاران جهـت  )۱(است  مدت طوالني

مـاران در امـور   ي، آمـوزش دادن بـه ب  شـده  دستورات دارويـي داده 
ــا  ــرتبط ب ــان وم ــارز درم ــاول يابي ــد ين يعــوارض جــانب يهي ازمن

ازمنـد درک  ين يداروشناسـ  .)۲(هسـتند   يداروشناسـ  يها مهارت
اسـتفاده   تناسـب  بـه م ين مفاهياست و فهم ا يديم کليکامل مفاه

کـه   )۱( کنـد  يمدا يپ يشتريت بياهم مرورزمان بهداروها و  ينيبال

ط و يت شـرا يرير در مـد ييـ م موجب تغيمستق طور بهن امر خود يا
ان در ي، دانشجوي. در برنامه آموزش پرستار)۳( شود يم ها يماريب

سـم اثـر،   يداروهـا، مکان  بنـدي  طبقهدر رابطه با  يدرس داروشناس
ــرف دارو (اند  ــوارد مص ــذب، انتشــار،  يکاســيم ون)، دوز دارو، ج

، زمان اثر (شروع، اوج و طول مدت)، مـوارد  سم و دفع دارويمتابول
ز دارو و ارائـه  ي، تجويون)، عوارض جانبيکاسيمنع مصرف (کنتراند

جهـت   درنهايتنند و يب يآموزش م يمار و خانواده ويآموزش به ب
ن يط باليمح ، دريو استفاده از اطالعات تئور ينيکسب تجارب بال

 نفر، چه  ۵که از هر  اي گونه به )۴(کنند؛  ياقدام به دادن دارو م
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اقدام بـه دارو   کرات بهنفر  ۴، يپرستار يپرستار و چه دانشجو
 يان پرسـتار يدانشـجو  يبرا يآموزش داروشناس .)۵( کند يمدادن 

ق خصوصاً يدق يتحت موشکاف يتوجه قابل طور بهر ياخ يها سالدر 
ان ين ميکه از ا )۶(قرار گرفته است  ينيبال يها مهارتدر ارتباط با 

رات ين تأثي، ارتباط بيض جانب، عواريهمچون اثرات درمان يمباحث
 يـي دسـتورات دارو  يدر اجـرا  مار و داشتن مهـارت يدارو و عالئم ب

 يتـ ين اهميچنـ  بـاوجود کن يل .)۷(هستند  يشتريت بياهم يدارا
ان يانگر آن است کـه پرسـتاران و دانشـجو   ين مطالعه بيج چندينتا

کـه بـر    يجهت انجام امـور  يکاف يداروشناس يها مهارت يپرستار
ان ين امـر در دانشـجو  يکه البته ا )۱۰-۷(را ندارند  هاست آنعهده 
درک  يکه به بررس يا مطالعه. در )۵(دارد  يشتريشدت ب يپرستار

بود مشخص  شده پرداختهخود  يداروشناس يها مهارتپرستاران از 
ف يضـع  يياطات دارويد که دانش آنان در مورد عوارض و احتيگرد

ــت  ــدل  .)۱۱(اس ــه گران ــتري، ب١در مطالع ــکل  يش ــعف و مش ن ض
ــجو ــتاريدانشـ ــهيحدر  يان پرسـ ــا طـ ــناميفارماکود يهـ ک و يـ

 ٢گـر بـوگس  يد يا مطالعـه در  .)۵(د يک مشاهده گردينتيفارماکوک
دوزاژ،  يها طهيحدر  ين ضعف داروشناسيشتريمشخص نمود که ب

ن سـطح  يشـتر يک و بيو فارماکوکنت ييدارو سم اثر، تداخالتيمکان
است  يداروها و عوارض جانب ينيکاربرد بال يها نهيزمز در يدانش ن

ن مشکل پرستاران يشتريب ٤وسيو ا ٣؛ گرچه در مطالعات التر)۱۲(
بود  يگزارش شده بود در قسمت عوارض جانب ها آنه توسط خود ک
)۲ ,۱۳(.  

مسـتلزم   يت آمـوزش پرسـتار  يـ فيبهبود و ارتقـاء ک  ازآنجاکه
ت موجود، شناخت نقاط قوت و اصـالح نقـاط ضـعف    يوضع يبررس

 يابيـ درک و خودارز يبررسـ  باهـدف لذا پژوهش حاضر  )۱۴(است 
 ييها نهيزمخود در  يداروشناس يها مهارتاز  يان پرستاريدانشجو
مـاران دارنـد   يمـن و مـؤثر ب  يدر ارائه مراقبت ا يشتريت بيکه اهم

ن يـي ص نقـاط ضـعف و تع  يد که بـا تشـخ  ين اميرفت؛ بديانجام پذ
م در بهبــود دانــش يبتــوان هــا آنکارآمــد جهــت رفــع  يراهکارهــا

توسـط   شـده  ارائـه  يها مراقبتتاً بهبود يو نها يان پرستاريدانشجو
  م.يمؤثر بردار يآنان گام

  
  ها روشمواد و 

اسـت کـه در    يمقطعـ  -يفيتوصـ  يا مطالعـه پژوهش حاضـر،  
ن يـ در ا ازآنجاکـه د. يه انجام گردياروم ييو ماما يدانشکده پرستار

ارائـه   يدر تـرم دوم مقطـع کارشناسـ    يدانشکده درس داروشناسـ 
ن يکه ا شد يمرا شامل  يانين مطالعه دانشجويا يها نمونه گردد يم

                                                
1Grandell 
2 Boggs 
3 Latter 
4 Ives 

نموده  ياقدام به دارودرمان ينيبال يها بخشده و در يواحد را گذران
ان ترم سوم تا يه دانشجوي، کلين بر اساس تمام شماريبنابرا؛ بودند

  قرار گرفتند. يموردبررسنفر بود  ۱۹۷ ها آنترم هشتم که تعداد 
پژوهشگر سـاخته بـود کـه از     يا پرسشنامه، ها داده يآور جمعابزار 

  ل شده بود:يسه بخش تشک
ان يدانشـجو  يت شـناخت يـ ت جمعدر بخش نخست، مشخصـا 

و معـدل   ي، نمره درس داروشناسـ يليشامل سن، جنس، ترم تحص
بـود   شـده  خواستهان ي. در بخش دوم از دانشجوديگرد يمکل ثبت 
بر داشـتن   يمبن يا عدم موافقت خود را در پاسخ به سؤاليموافقت 

  ند.يخود درج نما ييدارو يها مهارتا نداشتن ضعف در ي
 يابيخودارز سنجش اسيمق ،پرسشنامه يو اصل در بخش سوم

)SARS(و  ٦چـان يکـه برگرفتـه از پـروژه م    ياز مهارت داروشناس ٥
در مؤسسه سـالمت و جامعـه در دانشـگاه ورکسـتر      )۱۵(همکاران 

 مشتمل بر يبخش، جدول ني. ابه کار گرفته شد بود، ٧ک گروويهانو
(کـامالً   يا نمـره  ۴کـرت  ياس ليـ کـه بـر اسـاس مق    بوده يهفت گو
 شـده  يبند درجه) ۴و کامالً موافق= ۳، موافق=۲، مخالف=۱مخالف=

دانشجو را از داشتن مهارت در نان ياطم مطرح شده، يها هيگوبود. 
ص عـوارض  يح داروها، تشـخ يصح ونيکاسياز اند يآگاه يها نهيزم

ماران، انجام محاسـبات  يکه در بيکنتراند يداروها يي، شناسايجانب
 يـي م دارويـ مـار بـر حسـب رژ   يط بيشرا يابيو ارز تيري، مدييدارو
در ارتباط  ينيژه بخصوص مشاهدات باليج وير نتايز شده، تفسيتجو
ماران يآموزش به ب يينان از توانايز شده و اطميتجو ييم دارويبا رژ

 .داد يمقرار  يمورد بررس را يمصرف يدر ارتباط با داروها
رات هشت نفر از پرسشنامه مذکور بر اساس نظ يمحتوا ييروا

ه ياروم ييو ماما يصاحب نظر دانشکده پرستار يئت علميد هياسات
ن جهـت  يد. همچنـ يـ د گردييـ رات مورد نظر آنـان تأ ييو اعمال تغ

 يان پرستارينفر از دانشجو ۱۵ار ي، پرسشنامه در اختييايپا يبررس
اس يـ بر اسـاس مق  يدرون يل آن، همسانيقرار گرفته و پس از تکم

  ن شد.ييتع ۸۴/۰ زان آنيد و ميکرونباخ محاسبه گرد يآلفا
ان يدانشـجو  يار تماميدر اخت ها پرسشنامه، ييد نهاييپس از تأ

الزم در مـورد   يها ييراهنماشرکت کننده در مطالعه قرار گرفت و 
نکه در يد. عالوه بر اين ارائه گرديل آن توسط محققيتکم يچگونگ

ان ينبود؛ به تمام دانشجو يامبه درج اس يازيپرسشنامه ن يها برگه
نان داده شد که اطالعات پرسشـنامه محرمانـه خواهـد مانـد.     ياطم
ا عدم برگشت پرسشنامه بـود.  يل ناقص ي، تکمها نمونهار خروج يمع

و از  SPSS (Ver.16) يآمار افزار نرمله يبوس ها دادهز ين تيدرنها
  د.يز گرديدو) آنال ي(کا يليو تحل يفيتوص يها آزمونق يطر

                                                
5 Self-Assessment Rating Score (SARS) 
6 Meechan 
7 Institute of Health & Society, University of Worcester 
Henwick Grove 
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 فـرزاد زارعـي، پريسا باقي، خسرو قادريان، شادي شمس، اميد ناصري
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  ها افتهي
ع شده يتوز ها آنن يکه پرسشنامه ب ييدانشجو ۱۹۷از مجموع 

 شـده  ليـ تکم صـورت  بهرا  ها پرسشنامه )درصد۲/۸۱(نفر  ۱۶۰بود 
زن بودند.  درصد۷/۴۳ان مرد و ياز دانشجو درصد۳/۵۶برگرداندند. 

نفـر)   ۵۴( درصـد ۸/۳۳، ينفر) سال دوم پرسـتار  ۶۹( درصد۱/۴۳
ان سـال چهــارم  ينفــر) را دانشـجو  ۳۷( درصـد ۱/۲۳سـال سـوم و   

ــتار ــک يپرس ــل يتش ــ. مداد يم ــنيانگي ــرکت ين س ــدگان ش  کنن
آنان در ترم دوم  يداروشناس شده کسبن نمره يانگيو م ۶/۱±۷/۲۱

-۲۰ک (يـ سـطح   صـورت  بـه بود که در سه سـطح   ۵۹/۲±۱۹/۱۵
) ۰۱/۱۴-۱۷، ســطح دو (هــا نمونــه درصــد۲/۲۲) و شــامل ۰۱/۱۷

ــامل  ــد۹/۳۹ش ــطح  درص ــه (و س ــامل ۹-۱۴س ــد۹/۳۷) ش  درص
مدت  کل ن معدلِيانگين ميد. همچنيگرد يبند دستهان، يدانشجو
ــال يتحصــ ــراد ي ــود کــه آن ن ۰۴/۱۵±۱۸/۱ن اف ــب ز در ســطوح ي

ــل ــذکر تعر قب ــال ــف گردي ــد (ســطح ي ــطح دو درصــد۲/۶ک ي ، س
  ).شد يمان را شامل يدانشجو درصد۵/۲۱و سطح سه  درصد۲/۷۲

عدم موافقت بـا مقولـه داشـتن    ا يدر پاسخ به پرسش موافقت 
ان شـرکت کننـده در   ينفـر) از دانشـجو   ۱۳۹( درصـد ۹/۸۶ ،ضعف

در خود ضعف دارنـد.   يمطالعه ابراز داشتند که در دانش داروشناس
هفت گانـه، فقـط در مهـارت     يها مهارتت با يارتباط جنس يبررس

ن يبـد =P) ۰۰۳/۰د (يـ مشـاهده گرد  يچهارم ارتباط معنادار آمـار 
محاسـبات   يا ييتواناان زن از ياز دانشجو يشتريکه درصد ب يمعن
کـه   رهـا يمتغ ريسـا  نيمـاب ارتباط نـان داشـتند.  يخود اطم ييدارو

ان از دانـش  يدانشـجو  يابيـ بـر خودارز  يشـتر يب ريتـأث  توانست يم
د شده در پرسشنامه يق يها مهارتبا  خود داشته باشد يداروشناس

  ده است.) آورده ش۱ل در جدول شماره (يبه تفص

 
  انيدانشجو ييدارو يها مهارتبا  يمورد بررس يرهايو ارتباط متغ ها پاسخع يتوز يبررس ):۱جدول (

 مهارت اول مهارت دوم مهارت سوم مهارت چهارم مهارت پنجم مهارت ششم مهارت هفتم
رهايمتغ  

 موافق مخالف موافق مخالف موافق مخالف موافق مخالف موافق مخالف موافق مخالف موافق مخالف

يليتحص الس  

۷/۵۰%  ۳/۴۹%  ۷/۳۷%  ۳/۶۲%  ۲۹%  ۷۱%  ۳/۳۳%  ۷/۶۶%  ۲۹%  ۷۱%  ۹/۱۵%  ۱/۸۴%  ۶/۲۴%  ۴/۷۵%  دوم 

۶۳%  ۳۷%  ۳/۳۳%  ۷/۶۶%  ۵/۳۱%  ۵/۶۸%  ۹/۲۵%  ۱/۷۴%  ۹/۲۵%  ۱/۷۴%  ۵/۱۸%  ۵/۸۱%  ۶/۲۹%  ۴/۷۰%  سوم 

۶/۶۷%  ۴/۳۲%  ۴/۳۲%  ۶/۶۷%  ۸/۳۷%  ۲/۶۲%  ۶/۲۱%  ۴/۷۸%  ۱/۸%  ۹/۹۱%  ۱/۸%  ۹/۹۱%  ۳/۲۴%  ۷/۷۵%  چهارم 

۱۸۱/۰  ۸۲۲/۰  ۶۴۶/۰  ۴۰۱/۰  ۰۴۴/۰  ۳۷۷/۰  ۷۶۸/۰  p-value 

يشناسدارودر درس  نمره  

۸/۵۸%  ۲/۴۱%  ۲/۴۱%  ۸/۵۸%  ۱/۴۴%  ۹/۵۵%  ۳/۳۵%  ۷/۶۴%  ۴/۲۹%  ۶/۷۰%  ۵/۲۳%  ۵/۷۶%  ۲/۴۱%  ۵/۵۸% کيسطح    

۳/۶۲%  ۷/۳۷%  ۸/۳۲%  ۲/۶۷%  ۶/۲۴%  ۴/۷۵%  ۲۳%  ۷۷%  ۳/۲۱%  ۷/۷۸%  ۱/۱۳%  ۹/۸۶%  ۲۳%  ۷۷%  سطح دو 

۷/۵۱%  ۳/۴۸%  ۳۱%  ۶۹%  ۸/۳۲%  ۲/۶۷%  ۳/۲۹%  ۷/۷۰%  ۴/۲۲%  ۶/۷۷%  ۳/۱۰%  ۷/۸۹%  ۷/۲۰%  ۳/۷۹%  سطح سه 

۴۹۹/۰  ۵۹۲/۰  ۱۴۶/۰  ۴۲۵/۰  ۶۵۰/۰  ۲۰۶/۰  ۰۷۴/۰  p-value 

ليکل مدت تحص معدل  

۶/۵۵%  ۴/۴۴%  ۶/۵۵%  ۴/۴۴%  ۷/۶۶%  ۳/۳۳%  ۶/۵۵%  ۴/۴۴%  ۶/۵۵%  ۴/۴۴%  ۶/۵۵%  ۴/۴۴%  ۲/۲۲%  ۸/۷۷% کيسطح    

۶/۶۰%  ۴/۳۹%  ۷/۳۳%  ۳/۶۶%  ۹/۲۶%  ۱/۷۳%  ۲۵%  ۷۵%  ۳/۱۶%  ۷/۸۳%  ۶/۱۰%  ۴/۸۹%  ۲۴%  ۷۶%  سطح دو 

۶/۵۱%  ۴/۴۸%  ۷/۳۸%  ۳/۶۱%  ۵/۳۵%  ۵/۶۴%  ۳/۳۲%  ۷/۶۷%  ۵/۳۵%  ۵/۶۴%  ۴/۱۹%  ۶/۸۰%  ۷/۳۸%  ۳/۶۱%  سطح سه 

۶۶۴/۰  ۳۹۹/۰  ۰۴۰/۰  ۱۳۰/۰  ۰۰۵/۰  ۰۰۱/۰  ۲۵۷/۰  p-value 

  در نظر گرفته شده است. ۰۵۰/۰، کمتر از P ي* سطح معنادار برا
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آمده در جدول شماره  يارهايو انحراف مع نيانگيمبا توجه به 
، ۸۹/۱دوم و سـوم (  يهـا  مهـارت مربـوط بـه    ها ضعفن يشتري، ب۲

 ).۵۱/۲است (ن آن مربوط به مهارت هفتم ي) و کمتر۰۳/۲

  
  يمورد بررس يها مهارتار ين و انحراف معيانگيم يبررس ):۲(جدول 

اريانحراف مع نيانگيم   شماره مهارت 

۷۰۸/۰  ۰۹/۲ ص دهميح داروها را تشخياستفاده صح توانم يمشه ينان دارم هميمن اطم   ۱ 

۶۳۰/۰  ۸۹/۱ ص دهميدرست دارو را تشخ يعوارض جانب توانم يمشه ينان دارم هميمن اطم   ۲ 

۷۳۵/۰  ۰۳/۲ مينما ييمارم منع مصرف دارد شناسايرا که در ب ييدارو توانم يمنان دارم يمن اطم   ۳ 

۷۷۶/۰  ۱۴/۲ رميرا بر عهده بگ ييانجام محاسبات دارو توانم يمشه ينان دارم هميمن اطم   ۴ 

۷۴۷/۰  ۲۱/۲ ز شده هستميتجو ييم دارويمارم بر حسب رژيط بيت شرايريمدنان دارم که قادر به يمن اطم   ۵ 

۷۱۵/۰  ۲/۲ ر کنميمار تفسيب ز شدهيتجو ييم دارويرا در ارتباط با رژ ينيمشاهدات بال توانم يمنان دارم که يمن اطم   ۶ 

۸۰۹/۰  ۵۱/۲ شان آموزش دهميمارانم را در ارتباط با داروهايب توانم يمنان دارم که يمن اطم   ۷ 

  
ــه نتــا شــتريبجهــت وضــوح  ــا در نظــر گــرفتن يدر ارائ ج و ب

مخالف و کامالً مخالف تحت عنوان "مخالفت" و موافق و  يها نهيگز
ان در ينظرات دانشـجو  يکامالً موافق تحت عنوان "موافقت"، چگونگ

خود در نمـودار شـماره    ييمراقبت دارو يها مهارتاز  يابيمورد ارز
ان يت دانشـجو يـ اکثر شود يم) آمده است. همانگونه که مشاهده ۱(
ص يتشـخ  يعنين ضعف خود را در مهارت دوم يشتري) بدرصد۸۵(

 هـا  ضعفن يشتريطه، بين حي. بعد از ااند دانستهدارو  يعوارض جانب

ص موارد منـع مصـرف، مـوارد مصـرف،     يب مربوط به تشخيبه ترت
م يـ مـار بـر حسـب رژ   يط بيت شـرا يري، مـد ييدارو انجام محاسبات

م يـ در ارتبـاط بـا رژ   ينير مشاهدات باليز شده و تفسيتجو ييدارو
ان ين نشـان داد کـه دانشـجو   يهمچنـ  هـا  افتهيمار است. يب ييدارو

 يين مهارت مراقبت دارويشتريگر بيا به عبارت دين ضعف و يکمتر
ز يتجو ييم دارويبا رژمار در ارتباط يآموزش به ب ييخود را در توانا

   ).درصد۵/۵۸( دانند يمشده 
  

  خود ييمراقبت دارو يها مهارتان از يدانشجو يابيع ارزيتوز ):۱نمودار (
  

  يريگ جهينتو  بحث
 يفيار ضـع يبسـ  يابيان خودارزيدانشجو تياکثرن مطالعه يدر ا

داشتند و در شش مورد از هفت مورد  ييمراقبت دارو يها مهارتاز 
ــال  ــارت ب ــ  ينيمه ــورد بررس ــ يم ــد۶۵ش از يب ــجو درص ان يدانش

 يانگر شـکاف يـ زان بيـ ن مي. ادانستند يم يخود را ناکاف يها مهارت

اســت؛ چراکــه  يپرسـتار  ي حرفــهات يضـرور  يريادگيــق در يـ عم
ازمنـد  يکه امروزه بر عهده پرستاران است ن ينيد باليجد يها نقش

کاربرد اصول  يها مهارتز يو ن ياز جمله دانش داروشناس يملزومات
جهـت  ز يـ گـر ن ي. از طـرف د )۱(اسـت   ينيبـال  يها تيوضعآن در 

من و مؤثر، پرسـتاران  يا ينان از فراهم نمودن مراقبت پرستارياطم
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. )۱(هسـتند   يمناسب از دانش و اصول داروشناس يه ايازمند پاين
را در  يان، نقش مهمـ يط دانشجوتوس يمناسب داروشناس يريفراگ

فـاء  يآنـان ا  ينـده کـار  يدر آ يـي مراقبـت دارو  يهـا  مهـارت کسب 
شــتر انتقادهــا بــه نبــود دانــش يکن امــروزه بي. لــ)۱۶( ديــنما يمــ

. در )۱(اشـاره دارد   ينيبـال  يها طيمحو کاربرد آن در  يداروشناس
 يناکاف يان پرستاريدانشجو يداروشناس يها مهارتن مطالعه يچند

ن يآنان در ا يها مهارتدانسته شده است و مشخص شده است که 
ج نشان يتان ١ي. در مطالعه کالنس)۷, ۵(ست يت بخش نينه رضايزم

ان از دانش خود در مورد عملکرد داروهـا مطمـئن   يداد که دانشجو
ن پـژوهش قـرار   يج ما در ايکه هم راستا با نتا يجي. نتا)۸(ستند ين
ان يت دانشـجو يزان عدم رضايبه درصد م ها آن؛ گرچه در رنديگ يم

  ده است.ينگرد ياز دانش خود اشاره ا
زان دانــش يــاز م يان پرســتاريدانشــجو فيضــع يابيــخودارز

اسـت   ٢نـگ ين مطالعه بر خالف نظر کروگر و دونيدر ا يداروشناس
و عملکرد خـود   ييک افراد توانايستماتيس طور به: دارند يمان يکه ب

ت يصـالح  -ي. در مدل آگاهزنند يمن يرا باالتر از حد معمول تخم
ران از يتمام فراگ يچهار سطح است برا ينگ که دارايکروگر و دون

ت يعـدم صـالح  -يکه شـامل عـدم آگـاه    شود يمسطح اول شروع 
-يت، سطح سوم آگاهيعدم صالح -ياست. سطح دوم شامل آگاه

 تـوان  يمـ ت اسـت.  يصـالح -يت و سطح چهارم عدم آگـاه يصالح
ــه بيا ــنگون ــه درک ضــع يانيان داشــت دانشــجوي ــش  يفيک از دان

دارنـد   ا چهارم قـرار يخود دارند احتماالً در سطح دوم  يداروشناس
افراد از دانش  يابيو خودارز يز خودگزارشين ٣وس و سودهاي. ا)۱۷(

جـه  يکه مخالف نت )۱۳, ۱۰( دانند يم يزان واقعيخود را باالتر از م
ن به داشـتن ضـعف اسـت.    ايبر اذعان دانشجو يپژوهش حاضر مبن

 ياند که پرستاران درک کـاف ان نمودهيمطالعات هم ب ياگرچه بعض
  .)۱۹, ۱۸(خود ندارند  ياز دانش داروشناس

ــدر ا ــتريب مطالعــهن ي ــعف دانشــجو  يش ان از ين بــرآورد ض
داروهـا بـود    ينـه عـوارض جـانب   يخـود در زم  يـي دارو يها مهارت

 يکه درک پرستاران را در مورد داروشناس ي). پژوهشگراندرصد۸۵(
در مـورد عـوارض    يافتند که پرستاران دانشـ يدر کردند يم يبررس
ن يشـتر يز بين يگري. در مطالعات د)۱۱(اطات ندارند يو احت يجانب

ده بود به قسمت يگزارش گرد ها آنضعف پرستاران که توسط خود 
جـه مطالعـه مـا    يکـه بـا نت   )۱۳, ۲( شـد  يممربوط  يعوارض جانب

جه مطالعـه بـوگس کـه    يما با نت يافته مطالعهين يدارد. ا يهمخوان
مربـوط   يطه عـوارض جـانب  ين دانش پرستاران به حيشتريدر آن ب

تفـاوت   تـوان  يمن امر را يکه البته علت ا )۱۲(مخالف است  شد يم

                                                
1Clancy 
2Kruger & Dunning 
3Sodha 

ــشدر  ــا بخ ــار يه ــ   يک ــه در بعض ــت؛ چراک ــتاران دانس از  يپرس
، يمصـرف  يو به تناسب حساس بودن داروها يمارستانيب يها بخش

ن در يعوارض داروها هسـتند. همچنـ   يرياگپرستاران مجبور به فر
منفـک   يان پرسـتار يپرسـتاران را از دانشـجو   تـوان  يمنه ين زميا

  دانست.
ک يـ از اصـول مهـم تئور   يکـ يمصـرف داروهـا    مـوارد دانستن 

ن يـ ن وجـود در ا يـ . بـا ا )۷(است  ين پرستاريبال يبرا يداروشناس
نـه  يان مهارت خـود را در زم ياز دانشجو درصد۷۳ش از يپژوهش ب

 يون داروهــا ناکــافيکاســيون و کنترانديکاســياند مــوارد ييشناســا
ب در يـ ، بـه ترت يکـه بعـد از ضـعف در عـوارض جـانب      دانستند يم

ان يز دانشجويچان نيدوم و سوم قرار داشتند. در مطالعه م يها رده
طه مربـوط بـه مـوارد منـع مصـرف      ين ضعف خود را در حيشتريب

ک يـ از  توان يممذکور را  يها ضعف. علت )۱۵( دانستند يمداروها 
ان يتوسط دانشـجو  يکارآموز يهاعدم مرور داروها در بخش سو به

 يها مراقبتبه  يان پرستاريمرب يگر به عدم توجه کافيد يو از سو
مـاران مـرتبط   ينوشته شـده در پرونـده ب   يخصوصاً داروها ييدارو

  دانست.
ان ياز دانشجو درصد۹/۷۱ن مطالعه نشان داد که يا گريدافته ي

که بـا   يجه اي. نتدانند يمناتوان  ييداروخود را در انجام محاسبات 
ان مهـارت  ياز دانشـجو  درصـد ۱/۶۳کـه در آن   يمطالعه کوهسـتان 

. در )۲۰(داشـتند مخـالف اسـت     يـي در انجام محاسبات دارو يکاف
محاسـبات   ييان در توانـا يزان ضـعف دانشـجو  يمطالعات مختلف م

ن يـ . علـت ا )۲۲, ۲۱(درصـد متفـاوت اسـت     ۸۱تـا   ۱۵از  ييدارو
ن ياز تفـاوت در نحـوه آمـوزش و همچنـ     توانـد  يمج يتفاوت در نتا

  شود. يناش يين به محاسبات دارويت دادن مدرسيزان اهميم
و  درصـد ۱/۶۸ب يـ ن مطالعه مشخص نمود که به ترتيگر ايافته دي

ـ    کنندگان شرکتاز  درصد۶۵ ت يريه مـد در مطالعه خـود را قـادر ب
 يـي م دارويـ بـر حسـب رژ   ينير مشاهدات بـال يمار و تفسيط بيشرا
مار يرات دارو و عالئم بين تأثي. فهم رابطه بدانستند ينمز شده يتجو

پرسـتاران اسـت.    يمهم برشـمرده شـده بـرا    ينياز اصول بال يکي
داشـته   يکـامل  يد دانـش داروشناسـ  ينقش با يفايا يپرستاران برا

م يتعمـ  ييز توانايو ن يداروشناس يباشند که در آن فهم اصول علم
مـاران بـه   ير بييـ ده و در حـال تغ يچيپ يازهايبه ن ييت دارويريمد

ن فرصـت و  يشـتر يپرستاران ب ازآنجاکهخصوصاً  )۷(کارگرفته شود 
ــت تشــخ يوظ ــص تغيفــه را جه ــار داشــته و يط بيرات و شــرايي م

ح را بـر عهـده   ياز اقدام صـح يه و در صورت نياول يابيت ارزيمسئول
   .)۲۳(دارند 

ـ   يـ دبخش ايام افتهيتنها  از  يمـ يش از نين مطالعـه احسـاس ب
در  ييبـر داشـتن توانـا    ي) مبنـ درصـد ۸/۵۸( يان پرستاريدانشجو

بـود. در مطالعـه    يـي م دارويمار در ارتباط با رژينه آموزش به بيزم
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طـه  ين حيـ را در ان ضـعف خـود   يان کمتـر يز دانشـجو يـ چـان ن يم
د بتوان در سطح اول مدل ين مورد را شاي؛ البته ا)۱۵( دانستند يم

با  ي. ول)۱۷(ت) دانست يعدم صالح-ينگ (عدم آگاهيکروگر و دون
 تـوان  ينمـ  يت نقش آموزش در پرستارين وجود با توجه به اهميا

  ده گرفت.يز نادين مقدار از اتکاء به دانش خود را نيهم
 يها مهارتبه مدنظر قرار ندادن  توان يمن مطالعه ياز نقاط ضعف ا

ــجو ــايدانش ــهيزمر يان در س ــا ن ــت دارو يه ــيمراقب ــه  ي از جمل
 يسـنت  طور بهک اشاره نمود؛ اگرچه يک و فارماکوکنتيناميفارماکود

, ۵(نه ضعف دارنـد  ين دو زميمشخص شده است که پرستاران در ا
 يهـا  مهـارت از  يمناسـب  يابيارز يپرستار انيدانشجو. در کل )۱۲

داروهـا   ينـه عـوارض جـانب   يخـود خصوصـاً در زم   ييمراقبت دارو

همچون منطبق نبودن دانـش   ينداشتند. مطالعات گوناگون به علل
 ينيبال يها طيمحو فشار  )۲۴(ان يدانشجو يعمل يازهايبا ن يتئور

 گردد يمه ي. توص)۱۸( اند نمودهت موجود اشاره يه وضعيجهت توج
ن ين ضعف و همچنيجهت فهم علل ا ينده مطالعات اختصاصيدر آ

 يان پرسـتار يدانشجو يابيسه خودارزيمقا يدر راستا ييها پژوهش
  آنان انجام شود. يبا دانش واقع

  
  ر و تشکريتقد

که مـا را در   يگرامان يد و دانشجوياسات يله از تمامين وسيبد
  .گردد يم ينمودند قدردان يارين پژوهش يا ياجرا يراستا
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Abstract 
Background & Aims: Pharmacology education in nursing is a process to teach the students to acquire 
the necessary skills in the field of patient's pharmaceutical-cares, and the acquisition of these skills is 
one of the necessary qualifications in the nursing profession. The aim of this study was to evaluate 
nursing student's perception of their important skills in pharmaceutical-care. 
Materials & Methods: This cross-sectional study involved all the nursing students in their second, 
third and fourth years of study. The data were gathered by a questionnaire consisting of demographic 
data, the question on presence or absence of weaknesses in pharmacology and table of Self-
Assessment Rating Score (SARS), and they were finally analyzed by SPSS statistical software 
(ver.16).  
Result: 56/3% of participants were male and 43/7% were female. Except in patient education skills, in 
other skills over 65% of students had poor assessment of their pharmaceutical care skills. Students 
estimated themselves highly weak in their ability to detect the common side effects of medicines, and 
highly capable in patient education.  
Conclusion: Students evaluated their pharmaceutical care's skills as poor. These findings highlight a 
flaw in the student's professional competencies that require immediate attention to fix it. We hope to 
be able to apply appropriate ways to further improve the quality of education of nursing students in an 
effort to double. 
Keywords: Nursing education, Self-Assessment, Pharmaceutical-care, Pharmacology, Nursing 
students 
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