
 

 

  مقاله پژوهشي

  سوم سال پايان در يپرستار دانشجويان يوريد داخل يها درمان و يدرمان دارو پايه يها مهارت
  

 ٥ساز ساعت سوسن، ٤رضايي رزيتا ،٣ينظر رقيه ،٢نيا شريف حميد سيد ،١*يحسين يحاج فاطمه
  

  29/09/1390یرش پذیخ تار 18/06/1390یافت دریخ تار

  
 چکيده

 يبررسـ  هـدف  بـا  پـژوهش  ايـن  .اسـت  ضـروري  يپرستار دانشجويان براي يوريد داخل يها درمان و درماني دارو يها مهارت فراگيري :پيش زمينه و هدف

  . است شده انجام سوم سال پايان در يپرستار دانشجويان يوريد داخل يها درمان و يدرمان دارو پايه يها مهارت

 پژوهش ابزار. است شده انجام سوم سال پايان در بابل يپزشک علوم دانشگاه يپرستار يدانشجو ١٠٧ يرو بر يمقطع-توصيفي ،مطالعه اين :کار روشمواد و 

 )٥= کامـل  مهـارت  و ١= مهارت بدون( ليکرت يا درجه ٥ مقياس اساس بر را دانشجويان مهارت ميزان ،عرصه در يآموز کار اول روز در که بود اي نامه پرسش

  . شد استفاده ناپارامتريک آزمون و توصيفي آمارو spss16 افزار نرم از ها داده تحليل و تجزيه جهت .نمود يم ارزشيابي

 کـردن  آماده در دانشجويان مهارت ميانگين .بودند ٠١/١٦ معدل ميانگين داراي و) درصد١/٨٤( باليني کار سابقه فاقد، )درصد٦/٩١( زن ها نمونه اکثر :ها افتهي

 ترين کم. بود ها مهارت ساير از بيشتر ٨٧/٤ ±٤٤/٠ يعضالن تزريق و ٩٢/٤ ±٢٩/٠ ميکروست و مستقيم طريق از دارو تزريق و ٩٦/٤ ±١٩/٠ آن تجويز و سرم

 يبـالين  کـار  سـابقه  بين. بود ٣٢/٤ ±١٣/١ و ٢٨/٤ ±٦٧/٠ ميانگين با ترتيب به يجلد داخل تزريق و سرم قطرات و دارو دوزاژ محاسبه در دانشجويان مهارت

   .)=٠٢/٠p( شد هداد نشان داري معني رابطه يوريد درمان مهارت و غيردانشجويي

. سـاخت  روشن يوريد داخل يها درمان و يدرمان دارو پايه يها مهارت در را يپرستار دانشجويان قوت و ضعف نقاط پژوهش اين نتايج :يگير نتيجهبحث و 

  . کند يم کمک جامعه به توانمندتر يپرستاران تحويل و آموزش تقويت به موارد اين هنگام به تعيين

  يپرستار دانشجويان ،يوريد داخل يها درمان ،يدرمان دارو پايه، يها مهارت :ها واژه کليد

  

  183- 189 ص، 1391 ، خرداد و تیر37پی در پی  ،دومشماره ، دوره دهم، دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه

  

 09113219379: تلفن ،آملنب يحضرت ز مامايي و يپرستار دانشکدهمازندران  يدانشگاه علوم پزشک :آدرس مکاتبه

Email:Fatemeh.hajihosseini@gmail.com 
  

   

                                                
  )نويسنده مسئول(دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري، ايران  آمل،حضرت زينب  مامايي و يپرستار دانشکده يعلم هيئت عضو ،يمربي، پرستار ارشد کارشناس ١
  دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري، ايران آمل،حضرت زينب  مامايي و يپرستار دانشکده يعلم هيئت عضو ،يمربي، پرستار ارشد کارشناس ٢
  دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري، ايران آمل،حضرت زينب  مامايي و يپرستار دانشکده يعلم هيئت عضو ،يمربي، پرستار ارشد کارشناس ٣
  دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري، ايران آمل،حضرت زينب  مامايي و يپرستار دانشکده يعلم هيئت عضو ،يمربي، پرستار ارشد سکارشنا ٤
  دانشگاه علوم پزشکي مازندران، ساري، ايران آمل،حضرت زينب  مامايي و يپرستار دانشکده يعلم هيئت عضو ،يمربمامايي،  ارشد کارشناس ٥

  مقدمه

 بـه  نيـاز  که است يپرستار پايه يها مهارت از ييک دادن دارو

 بيمار يبهبود در پيشرفت به توجه و الزم مهارت و فن از استفاده

 وظيفــه ينتــر خطرنــاک احتمــاالً دادن دارو). ۱( دارد او امنيــت و

 بسـيار  يهاآمـد  پي تواند يم آن انجام در خطا که باشد يم پرستار

 در دارويـي  يخطاهـا ). ۲( باشد داشته يپ در بيمار يبرا ينامطلوب

 شـده  گـزارش  بسـيار  يپرسـتار  دانشجويان خصوص به پرستاران

 اشـتباه  امکان است کم دانشجويان يبالين تجربه که جا آن از. است

 يکارت مک توسط که يا مطالعه در). ۳( باشد يم زيادها  آن دارويي

 دانشجويان از درصد۵/۴۸ که گرديد مشخص شد انجام همکاران و

 شد انجام ژاپن در که مطالعه يک در). ۲(اند  داشته دارويي يخطا

 غلـط  تزريـق  التحصيل فارغ تازه پرستاران دارويي يخطا ينتر مهم

 يفرايند دارو يوريد داخل تزريق). ۴( بود يوريد داخل يداروها

 دانشـجويان  يبـرا  يمشـکل  اقـدام  يوريـد  راه يبرقـرار  و پيچيده

 ).۵( گردد يم محسوب
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 ساز ساعت سوسن، رضايي رزيتا ،ينظر رقيه نيا، شريف حميد سيد ي،حسين يحاج فاطمه
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 داخـل  يداروها تزريق و کردن آماده حين در خطا بروز ميزان

 در کـه  داد نشـان  انگلسـتان  در مطالعـه  يـک . شود يم زياد يوريد

 يوريـد  داخـل  يداروهـا  تزريـق  و آمـاده  مرحله در موارد از ينيم

 هـا  آن درصـد  ۱ حـدود  کـه  اسـت  افتـاده  اتفـاق  خطـا  يک حداقل

 پرسـتار  .)۶( است بوده متوسط يخطا ها نآ درصد ۵۸ و خطرناک

 خـود  اعمـال  تمام گوي جواب و مسئول يا حرفه فرد يک عنوان به

 تجويز هنگام پرستاران رود يم انتظار .)۷( است دارو تجويز پيرامون

 و داروهـا  دوزاژ محاسـبه  ،يرياضـ  شدان مانند الزم يها يآگاه دارو

 يبـرا  هـا  مهـارت  ايـن  زيرا باشند داشته را يدرمان دارو يها مهارت

 .)۸( باشـد  يم يضرور و الزم بالين در داروها صحيح و ايمن تجويز

 پرسـتار  يهـا  تيـ فعال در دارو دادن اهميـت  بر تايلور اساس اين بر

 فعـال  طـور  به که شوند تشويق بايد دانشجويان .)۱( کند يم تاکيد

 شـرکت  شـود  يمـ  انجـام  بيمـاران  يرو بر که يعمل يها مهارت در

 و داروهـا  دوزاژ بايـد  يپرسـتار  دانشـجويان  چنـين  هـم . )۹( کنند

 مختلـف  منـابع  از را يوريـد  داخل يداروها تزريق سرعت محاسبه

 يپرسـتار  يهـا  برنامـه  قبول قابل حد ها در آن مهارت تا گيرند فرا

 گيرنـد  يـاد  يمرب با يبالين محيط در را ها مهارت اين سپس و شود

 بيـان  يده گزارش خود صورت به دانشجويان ولف تحقيق در .)۳(

 يبـالين  عملکـرد  ضـعف  دارويي يخطاها علل نيتر عيشا که کردند

 کـه  بـود  يا گونـه  بـه  يبـالين  آمـوزش  گذشـته  در. )۳( اسـت  بوده

 جهـت  يکـاف  فرصـت  بـا  را يبـالين  مهارت توانستند يم دانشجويان

 يحـال  در گيرند، فرا يارزشياب و بازخورد دريافت ،تمرين و مشاهده

 بـا  بيمـاران  شـدن  يبستر و يبستر مدت شدن کوتاه با اکنون که

 با کار عدم بر يمبن بيماران يآگاه نيز و تر وابسته و تر حاد وضعيت

 يهـا  مهـارت  يفراگيـر  و تمـرين  يبرا دانشجويان فرصت ،دانشجو

 اســت ممکــن کــه يطــور بــه ،)۱۰( اســت يافتــه کــاهش يبــالين

 روبـرو  يکـارآموز  يطـ  در يبـالين  يهـا  مهـارت  همه با دانشجويان

 يبررسـ  در. باشـند  نداشـته  را ها مهارت همه انجام فرصت و نشوند

 مهـارت  دانشجويان از درصد ۲۳/۷۹ که شده مشخص يروغن سيد

 کسـب  تسـلط  سـطح  در را دادن دارو و سـرم  و تزريقات به مربوط

ــد کــرده ــل تعــداد و بودن  از يبرخــ در دانشــجويان از يتــوجه قاب

 از). ۱۱( بودند نرسيده نظارت تحت مهارت انجام سطح به ها مهارت

 يآموزش فرايند در مهم يها جنبه از ييک دانشجو يارزشياب که آنجا

 نقـاط  ،آن نتـايج  اسـاس  بـر  تـا  سازد يم فراهم را امکان اين و بوده

 مهـارت  يبررسـ  بـه  پـژوهش  ايـن  در ،شود مشخص قوت و ضعف

 شده پرداخته يوريد داخل يها درمان و يدارودرمان در دانشجويان

 مـورد  در يگيـر  تصميم و يگير نتيجه امکان ترتيب اين به. است

 و عرصـه  در يآمـوز  کـار  به ورود جهت دانشجويان مناسب مهارت

 يدسـتياب  و توانـايي  از دانشجويان خود يآگاه زمينه در يبازخورد

  . ديآ يم دست به انتظار مورد يشايستگ به

 

  کارمواد و روش 

 را پژوهش نمونه و جامعه. است يمقطع-توصيفي ،مطالعه اين 

 بابـل  يپزشک علوم دانشگاه يپرستار دانشکده سه دانشجويان کليه

 يتحصيل سال اول سال نيم در که دهند يم تشکيل )دانشجو ۱۰۷(

 يگيــر نمونــه روش .کردنــد يمــ تحصــيل هفــت تــرم در ۸۹-۸۸

: بـود  يقسـمت  دو اي نامه پرسش پژوهش ابزار. است بوده يسرشمار

. ها مهارت سنجش دوم قسمت و دموگرافيک مشخصات اول قسمت

 و اصـول  کتـب  در کـه  است ييها مهارت مذکور يبالين يها مهارت

 يهـا  درمان و يدارودرمان پايه يها مهارت عنوان به يپرستار فنون

ـ  يپرسـتار  فنـون  و اصـول  واحد درو  شده محسوب يوريد  يعمل

 و مطالعـه  هـدف  ،يخودارزيـاب  فـرم  تکميـل  يبرا. شود يم تدريس

 يبـرا  نهـايي  يارزشياب در يخودارزياب نمره بودن تأثير بي همچنين

 يارزشياب تا شد خواسته دانشجو هر از .شد داده توضيح دانشجويان

 :دهـد  نشـان  ها نهيگز اين از ييک انتخاب با ها مهارت اين از را خود

 مشــاهده را آن يحتــ و نــدارم پروســيجر انجــام در يمهــارت هــيچ

 مشـاهده  را پروسـيجر  ايـن  انجـام  فقط .)۱=مهارت بدون( ام نکرده

 بـا  را پروسـيجر  ايـن  انجـام  توانـايي . )۲=کم بسيار مهارت( ام کرده
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 سوم سال پايان در يپرستار دانشجويان يوريد داخل يها درمان و يدرمان دارو پايه يها مهارت
 

  پرستاري و مامایی ارومیه دانشکدهدوماهنامه     1391 ریخرداد و ت، 37، پی در پی دومهم، شماره ددوره  185

 را پروسيجر اين انجام توانايي. )۳= ناقص مهارت( دارم يمرب کمک

 به را پروسيجر انجام توانايي. )۴=ينسب مهارت( دارم يمرب نظارت با

 روايي. )۵= کامل مهارت( دارم يمرب حضور بدون و مستقل صورت

 روايـي  صـورت  بـه  يعلمـ  ئـت يه ياعضا ينظرخواه با نامه پرسش

 قابل حد در )=۸/۰r( مجدد آزمون با آن پايايي و يمحتو و يصور

 در و توزيـع  عرصه در يآموز کار اول روز در نامه پرسش. بود قبول

 از اسـتفاده  بـا  هـا  داده تحليـل  و تجزيه. شد يآور جمع روز همان

 ،ينسـب  و مطلق يفراوان توزيع از و گرفت صورت SPSS16 افزار نرم

 اسـتفاده  يويتنـ  من ناپارامتريک آزمون و معيار انحرافو  ميانگين

  . شد

  

  ها افتهي

 ،نمونـه  ۱۰۷ کـل  تعـداد  از دهـد  يمـ  نشان پژوهش يها افتهي

. بـود  سـال  ۰۷/۲۲ ±۹۷/۰ يسـن  ميـانگين  با زن ها نمونه اکثريت

 تحصـيل  روزانـه  دوره ها در آن اکثريت. بودند مجرد ها نمونه بيشتر

 دانشـجويي  غيـر  يبـالين  کـار  سابقه فاقد ها نمونه بيشتر. کردند يم

  . بود ۰۱/۱۶ گذشته يها ترم در دانشجويان معدل ميانگين. بودند

 دانشـجويان  مهـارت  ميانگين دهد يم نشان پژوهش يها افتهي

 از دارو تزريـق  و ۹۶/۴ ±۱۹/۰ آن تجـويز  و سـرم  کـردن  آماده در

ــق ــتقيم طري ــت و مس ــق و ۹۲/۴ ±۲۹/۰ ميکروس ــالن تزري  يعض

 کـردن  آمـاده  مهارت در. بود ها مهارت ساير از بيشتر ۴۴/۰±۸۷/۴

ــويز و ســرم ــق آن، تج ــه دارو تزري ــد صــورت ب  و مســتقيم يوري

 و درصـد ۵/۹۳ ،درصـد ۳/۹۶ ترتيب به يعضالن تزريق و ميکروست

 يها افتهي چنين هم. کردند گزارش کامل را خود مهارت درصد۶/۹۱

 دوزاژ محاسبه در دانشجويان مهارت ترين کم دهد يم نشان پژوهش

 ميـانگين  بـا  ترتيـب  بـه  يجلـد  داخل تزريق و سرم قطرات و دارو

ــود ۳۲/۴ ±۱۳/۱ و ۲۸/۴ ۶۷/۰± ــدامات ايــن در. ب ــه اق  ترتيــب ب

 يکلـ  ميـانگين . داشـتند  کامـل  مهـارت  درصد۵/۶۴ و درصد۳/۳۹

 يبالين کار سابقه بين يويتن من آزمون .بود ۶۶/۴ ±۳۰/۰ ها مهارت

 داد نشـان  داري معني رابطه يوريد درمان مهارت و دانشجويي غير

) ۰۲/۰p= (. ــين ــه ب  دوره و دانشــجويان معــدل رشــته، بــه عالق

 مهـارت  از يابيخود ارزشـ  نمره ميانگين با شبانه و روزانه يتحصيل

. نداشـت  وجـود  داري معنـي  رابطه يوريد يها درمان و يدرمان دارو

 يخودارزشـياب  نمـره  معيـار  انحـراف  و ميـانگين  يک شماره جدول

 يوريـد  يها درمان و يدرمان دارو پايه يها مهارت در را دانشجويان

 يبـالين  يهـا  مهـارت  سـطح  توزيـع  ۲ شماره جدول. دهد يم نشان

 نشان را يوريد يها درمان و يدرمان دارو پايه اصول در شده کسب

  . دهد يم

   يها مهارت در دانشجويان يخودارزشياب نمره معيار انحرافو  ميانگين :)۱( شماره جدول

  يوريد داخل يها درمان و يدرمان دارو

)معيار انحراف( ميانگين  مهارت 
۱۹/۰(۹۶/۴ آن تجويز و سرم کردن آماده (  
۲۹/۰(۹۲/۴ ميکروست و مستقيم روش به دارو تزريق (  
۴۴/۰(۸۷/۴ يعضالن تزريق (  
۵۴/۰(۷۸/۴ يجلد زير تزريق (  
۱۷/۰(۷۱/۴ دارويي مختلف اشکال از استفاده (  
۷۶/۰(۵۴/۴ پزشک دستورات کنترل (  
۵۷/۰(۵۱/۴ )آنژيوکت( يمحيط يوريد راه يبرقرار (  
۹۹/۰(۴۳/۴ يا پروانه سوزن دادنر قرا (  
۱۳/۱(۳۲/۴ يجلد داخل تزريق (  
۶۷/۰(۲۸/۴ سرم قطرات و دوزاژدارو محاسبه (  
۳۰/۰(۶۶/۴ کل ميانگين (  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               3 / 7

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-822-fa.html


 ساز ساعت سوسن، رضايي رزيتا ،ينظر رقيه نيا، شريف حميد سيد ي،حسين يحاج فاطمه
 

  پرستاري و مامایی ارومیه دانشکدهدوماهنامه     1391 ریخرداد و ت، 37، پی در پی دومهم، شماره ددوره  186

  يوريد داخل يها درمان و يدرمان دارو پايه اصول در شده کسب يبالين يها مهارت سطح توزيع :)۲( شماره جدول

   مهارت سطوح

  ينيبال مهارت

  مهارت بدون

 )درصد( تعداد

  کم مهارت

 )درصد( تعداد

  ناقص مهارت

 )درصد( تعداد

  ينسب مهارت

 )درصد( تعداد

  زياد مهارت

 )درصد( تعداد

ان تجويز و سرم کردن آماده  ۰ ۰  ۰  )۷/۳(۴  )۳/۹۶(۱۰۳ 

ميکروست و مستقيم روش به دارو تزريق  ۰ ۰  )۹/۰(۱  )۶/۵(۶  )۵/۹۳(۱۰۰ 

يعضالن تزريق  ۰  )۹/۰(۱  )۹/۱(۲  )۶/۵(۶  )۶/۹۱(۹۸ 

يجلد زير تزريق  ۰  )۹/۱(۲  )۹/۰(۱  )۱۴(۱۵  )۲/۸۳(۸۹ 

دارويي مختلف اشکال از استفاده   )۹/۰(۱  )۹/۱(۲  )۹/۱(۲  )۱/۱۲(۱۳  )۲/۸۳(۸۹ 

پزشک دستورات کنترل   )۹/۱(۲  )۹/۰(۱  )۸/۲(۳  )۹/۲۹(۳۲  )۵/۶۴(۶۹ 

)آنژيوکت( يمحيط يوريد راه يبرقرار  ۰ ۰  )۷/۳(۴  )۱/۴۱(۴۴  )۲/۵۵(۵۹ 

يا پروانه سوزن دادنر قرا   )۲/۸(۳  )۶/۵(۶  )۸/۲(۳  )۴/۲۲(۲۴  )۴/۶۶(۷۱ 

يجلد داخل تزريق   )۷/۴(۵  )۵/۶(۷  )۷/۴(۵  )۶/۱۹(۲۱  )۵/۶۴(۶۹ 

سرم قطرات و دوزاژ محاسبه  ۰  )۹/۱(۲  )۵/۶(۷  )۳/۵۲(۵۶  )۳/۳۹(۴۲ 

)درصدها ميانگين( جمع  ۱/۵ ۱/۹ ۲/۶ ۲۰/۶ ۷۳/۷ 

  

  و نتيجه گيري بحث

 گـزارش  بـه  دانشـجويان،  مهـارت  پـژوهش  يها افتهي اساس بر

 روش بـه  دارو تزريـق  ،آن تجـويز  و سرم کردن آماده در خودشان،

 بوده اقدامات ساير از بيشتر يعضالن تزريق و ميکروست و مستقيم

 و داروهـا  دوزاژ محاسـبه  در شـده  گـزارش  مهـارت  تـرين  کم. است

 حـد  تـا  نتـايج  ايـن . اسـت  بوده يجلد داخل تزريق و سرم قطرات

 يارزشـياب  در يدوکـوهک . باشد يم يکسان ها پژوهش ساير با يزياد

 تحصيلشان سوم سال پايان در دانشجويان دارويي عملکرد و دانش

 يعضالن داخل تزريقات در دانشجويان امتياز حداکثر که داده نشان

 در). ۱۲( اسـت  بوده يجلد داخل تزريقات از ها آن امتياز حداقل و

 راه يبرقـرار  در دانشـجويان  نمـره  ميـانگين  نيز ينصيريان پژوهش

). ۱۳( اسـت  بـوده ) ۱۸ حـداکثر  از( ۸۵/۱۱ يدرمان سرم و يوريد

 تزريـق  دانشـجويان  درصـد ۳/۸۳ کـه  داده نشـان  هـم  يروغن سيد

   ).۱۱( اند آموخته تبحر حد در را يعضالن

و  هـات  پـژوهش  در ،کشـور  از خـارج  تحقيقـات  با مقايسه در

 و يوريـد  تزريـق  در دانشـجويان  مهـارت  نمره ميانگين ١همکاران

ــالن ــداکثر از( ۵/۳ يعضـ ــژوهش در و )۱۴( )۵ حـ ــل پـ و  يبارنسـ

 يوريـد  راه يبرقرار در دانشجويان مهارت نمره ميانگين ٢همکاران

 گفت توان يم ها افتهي اين پايه بر. )۱۵( است بوده) ۵ حداکثر از( ۴

 بـا  رويـارويي  فرصت مختلف مناطق در يپرستار رشته دانشجويان

 احسـاس  هـا  آن مـورد  در کـه  انـد  داشـته  يحد به را ها مهارت اين

 زانيـ م اسـت  آمـده  يپژوهشـ  در نکتـه  اين تاييد در. کنند کفايت

 يعضـالن  داخـل  و يوريـد  داخـل  تزريقـات  بـا  دانشجويان مواجهه

 همـراه  دانشـجويان  مهارت يباال امتياز با که است بوده درصد۱۰۰

   .)۱۲( است شده

 به مربوط صالحيت سطح حداقل است آمده ديگر يپژوهش در

 سطح بيشترين و اند نشده گرفته کار به هرگز که است ييها مهارت

 مـورد  مکـرر  صـورت  بـه  که است ييها مهارت به مربوط صالحيت

  . )۱۶( اند گرفته قرار استفاده

                                                
1 Hoot, et al 
2 Barensly, et al 
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ـ  حيطـه  مورد در ١ديو ديدگاه از ييادگير يها طهيح در  يروان

 بـاالترين  يفيزيکـ  مهارت يک شدن يعاد است آمده نيز ٢يحرکت

 تـوان  ينمـ  را يحرکت يها مهارت .شود يم محسوب ييادگير سطح

. گرفـت  يـاد  کـار  يواقع محل از غير ييها محل در يکارآموز بدون

 تمـرين  بـا  ييـادگير  دوره از بعد بالفاصله بايد ها يريادگي گونه نيا

 در دانشـجويان  مهارت ميانگين. )۱۷( شوند تقويت شغل بر يمبتن

 يجلد داخل تزريق چنين هم و سرم قطرات و داروها دوزاژ محاسبه

 دانشـجويان  مشـابه  پـژوهش  در. اسـت  بوده اقدامات ساير از تر کم

 بودند کرده کسب يجلد داخل تزريق در را امتياز حداقل يپرستار

 درصـد  ۲۵/۶ مربوطـه  پروسـيجر  با دانشجويان رويارويي درصد که

 را تمرين و تکرار مسئله همان اهميت تواند يم که )۱۲( است بوده

 در يجلـد  داخـل  تزريقـات  پژوهشـگران  نظر به البته. نمايد تاييد

 دانشـجويان  تعـدد  به توجه با که داشته يبالين کاربرد ياندک موارد

 تواند يم که ندارد وجود دانشجويان تک تک توسط آن تجربه امکان

 با توانند يم مربيان البته. باشد دخيل ها آن مهارت سطح کاهش در

 موالژهـا  از اسـتفاده  و تمـرين  جلسـات  در پروسـيجر  اين بر تاکيد

  . دهند افزايش را دانشجويان ممکن مهارت حداکثر

 دارو صـحيح  تزريـق  جهـت  پرسـتاران  بايـد  که ياصول از ييک

 يعبـارت  بـه  .باشـد  يمـ  صـحيح  دارويـي  محاسـبات  ،کننـد  رعايـت 

 پرسـتاران  يبـرا  يضـرور  يهـا  مهـارت  از ييکـ  دارويـي  محاسبات

 محاسبه در دانشجويان مهارت ترين کم حاضر پژوهش در. باشد يم

  . است بوده سرم قطرات و دارو دوزاژ

 اسـت  تأمل يجا و مهم بسيار يپرستار مربيان يبرا نکته اين

 غفلـت  مـورد  يپرسـتار  رشـته  در يرياضـ  محاسـبات  اهميت زيرا

ر د که يحال در. رديگ يم قرار اولويت در تر کم و شده واقع يبسيار

 بايـد  پرستار داروها خطر بي تجويز و دستور طبق دارو يساز آماده

 به سيستم يک از يگير اندازه روش يک تبديل جهت يکاف مهارت

 يپژوهش در. )۷( باشد داشته را داروها دوز محاسبه و ديگر سيستم

                                                
1 Dave 
2 Psycho-motor Domin  

 در يپرسـتار  دانشـجويان  يخطـا  نيتـر  عيشـا  که شده داده نشان

 در خطـا  نيتـر  عيشا و انفوزيون در مناسب نا سرعت ،تزريق مرحله

 در. باشد يم انفوزيون سرعت در اشتباه يوريد داخل تزريق مرحله

 دانشـجويان  يخطاهـا  از درصـد ۷۹/۱۸ که است آمده پژوهش اين

  . )۲( است بوده دارويي غلط محاسبات از يناش

 ششــم يــک کــه شــده مشــخص هــم تحقيــق يــک نتــايج در

 غلـط  دارويـي  محاسـبات  علـت  بـه  پرستاران در دارويي اشتباهات

 دارويي اشتباهات علل مورد در هم ٣و همکاران ولف .)۱۸( باشد يم

 در و اشـتباه  محاسـبه  مـوارد  درصد۵۶/۲در دنسينو يم دانشجويان

 شده دانشجويان يخطا سبب اشتباه دوز تجويز موارد درصد۱۶/۱۷

 دانشـجويان  و پرسـتاران  کـه  است آن است يبديه آنچه .)۳( است

 يرياضـ  مهـارت  بـه  نيـاز  بالين در دارو ايمن تجويز يبرا يپرستار

 يوضعيت به منجر تواند يم دوزاژ محاسبه در اشتباه يک و )۸( دارند

 سـنجش  ايـن  بـر  بنـا . شـود  بيمـاران  مرگ و يزندگ کننده تهديد

 ميزان ثبت يبرا دارو دوزاژ محاسبه در دانشجويان عملکرد روزمره

 مـورد  يمهارت يکمبودها و ها نقص شدن مشخص و ها آن پيشرفت

 و داروها دوزاژ بايد يپرستار دانشجويان دارد تاکيد ولف. است نياز

 فـرا  مختلـف  منـابع  از را يوريـد  يداروهـا  تزريق سرعت محاسبه

 .باشـد  يپرسـتار  برنامـه  قبـول  قابـل  حد به ها آن مهارت تا گيرند

 گيرند فرا يمرب با يبالين محيط در را مهارت اين دانشجويان سپس

)۳  .(  

 يپرسـتار  رشـته  دانشـجويان  دهد يم نشان پژوهش اين نتايج

 حـد ر د را يوريـد  يهـا  درمـان  و يدارودرمان پايه يها مهارت اکثر

 يآموزشـ  يهـا  برنامـه  رسـد  يم نظر به. اند کرده گزارش يقبول قابل

 کنـد  ايجاد ها مهارت ييادگير يبرا يمناسب فرصت توانسته موجود

 ۲ شـماره  جدول به ينگاه با .دارد اصالح و تقويت به نياز البته که

 ،مهـارت  بـدون  از يمـوارد  يپرسـتار  اقدامات اکثر در ميابي يم در

 ايـن  ديـو  بنـدي  طبقه به توجه با .دارد وجود ناقص يا و کم مهارت

                                                
3 Wolf and et al 
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 يبـاق  يحرکتـ  يروان يها مهارت ييادگير ابتدايي سطوح در موارد

 تشـکيل  يدانشجويان را پژوهش اين يها نمونه که جا آن از. اند مانده

 اين نتايج ،باشند يم عرصه در يکارآموز به ورود بدو در که دهد مي

   .باشد دانشجويان آموزش يبرا الگويي عنوان به تواند يم پژوهش

 يپزشک علوم دانشگاه يپرستار دانشجويان :ينهاي يگير نتيجه

 يدرمـان  دارو و يوريـد  داخل يها درمان به مربوط يها مهارت بابل

. دارد وجـود  هم يصينقا البته که اند گرفته فرا يقبول قابل حد تا را

 يها يکاست موقع به رفع و دانشجويان يبالين يها مهارت يجستجو

 بـه  کارآمـد  يالنيالتحصـ  فـارغ  تحويـل  جهـت  مناسب ياقدام ها آن

  . است جامعه

  

  تشکر و تقدير

 و رياست صميمانه يهمکار از را خود تشکر مراتب پژوهشگران

 همچنـين  و رامسـر  و بابـل  يپرستار يها دانشکده آموزش پرسنل

 اعـالم  يامينـ  جمـال  يو آقـا  يشعشـعان  ثمـين  خـانم  دانشجويان

  . ندينما يم
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