حمید رحیمی و همکاران

اعتبارسنجی و تحلیل عاملی تاییدی نسخه فارسی پرسشنامه و ...

بالینی" :یک مطالعه کیفی
*2

پرند پورقانع ،1مریم رجب پور

تاریخ پذیرش59/10/80 :

تاریخ دریافت مقاله59/10/82 :
چکیده

مقدمه :یکی از رسالتهای دانشکدههای پرستاری ،توانمندسازی دانشجویان جهت پذیرش نقشهاای طییار حرفاه پرساتاری اسات و
آموزش بالینی مبنای برنامه آموزشی را تشکیل میدهد .در این میان ،دانش داروشناسای سسامت مهمای از عملکارد باالینی پرساتار را
تشکیل میدهد و یاددهی -یادگیری فارماکولوژی برای دانش جویان پرستاری مسئله بسیار مهمی است .میالعه حاضار باا هادع تعیاین
تجارب دانشجویان پرستاری و مربیان بالینی در مورد واحد "کارآموزی فارماکولوژی بالینی" انجام گرفته است.
دانشگاه علوم پزشکی گیالن انجام شد .روش انتخاب نمونهگیری ،هدفمند و روش جمعآوری اطالعات ،مصااحبههاای نیماهسااطتارمند
بوده که تا رسیدن به اشباع اطالعااتی اداماه داشات .جهات انجاام فرایناد تحلیال دادههاا از مراحال پیشانهادی گارانهیال و ننادمن
( )Graneheim and Lundmanبهره گرفته شد .درستی ،صحت و استحکام تحقیق براساس معیارهای  Guba & Lincolnصورت گرفت.
یافتهها :نتایج به صورت سه طبقه اصلی و هشت زیر طبقه شامل :یادگیری در بالین (یادگیری موثر ،کوتاهی زماان یاادگیری ،باه یااد
سپاری کوتاه مدت)  ،چالشها ی ارائه واحد (عدم تناسب حجال موضوعات با میزان واحد ،آموزش موضوعات زیاد در زمان کوتااه) ،زماان
ارائه واحد (تکرار ارائه واحد ،ارائه واحد در ترمهای بانتر و ارائه واحد با دروس مرتبط) تعیین گردیدند.
نتیجهگیری :یافتهها نشان داد که تجارب عینی شرکتکننادگان بیاانگر برطای تجاارب میلاوب و تجاارب ناامیلوب در ماورد واحاد
"کارآموزی فارماکولوژی بالینی" است .همچنین تجارب بسیاری از شرکتکنندگان نامناسب بودن حجال موضوعات آموزشی و یاادگیری
در این دوره و میزان واحد اطتصاص یافته را نشان داد .از طرفی تجارب بسیاری از آنان لزوم تکرار ارائه واحد ،ارائاه واحاد در تارمهاای
بانتر و همزمانی واحد با دروس مرتبط را بیان میکردند.
کلید واژهها :فارماکولوژی بالینی ،تجارب دانشجویان پرستاری ،تجارب مربیان بالینی ،آنالیز محتوی

مقدمه
پرستاری رشتهای مستقل و شاطهای از علوم پزشکی است کاه
دانااشآموطتگااان آن ب اه عنااوان عیااوی از تاایال سااالمت در
عرصههای مختلف مربوط به ارائه طدمات بهداشتی ،آموزشای،
پژوهشااای ،مشااااورهای ،پیشاااگیری ،مااادیریتی ،حماااایتی،
مراسبتهای درمانی و تاوان بخشای مایپردازناد ( .)0یکای از
رسالتهای دانشکدههای پرستاری ،توانمندساازی دانشاجویان
جهت پذیرش نقاشهاای طییار حرفاه پرساتاری اسات (.)8
آموزش بالینی بخش مهمای از آماوزش پرساتاری باه حسااب
میآید و حدود نیمی از زمان آموزش دانشکدههای پرستاری را
بااه طااود اطتصاااص ماایدهااد ( )3آمااوزش بااالینی مبنااای
برنامه آموزشی را تشکیل میدهد  ،به طوری که هرچه آموزش
* نویسنده مسئول :مریال رجب پور ،گروه آموزشی پرستاری ،دانشکده پرستاری ،مامایی و
پیراپزشکی شرق گیالن ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،ایران
rajabpur.maryam@yahoo.com
پرند پورسانع ،گروه آموزشی پرستاری،دانشکده پرستاری ،مامایی و پیراپزشکی شرق گیالن،
دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،ایران
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بالینی پربارتر باشد ،آموزش با شتاب و کیفیت مناسبتری باه
پایش طواهاد رفات ( .)0در فرآیناد آماوزش حرفاهای علاوم
پزشکی ،محیط باالینی حاائز اهمیات بسایاری اسات و نقاش
مهمی در کسب تجارب مثبت یا منفی دارد ( .)3محیط بالینی
باه طااور وسایعی بااه عناوان مکااان کلیادی جهاات یااادگیری
دانشجویان پرستاری پذیرفته شده است و پرستاری باه عناوان
یک حرفه عملمحور باید به دانشجویان یاد دهد که چگونه در
محاایط بااالین عملکاارد حرفااه ای داشااته باشااد ( .)9میالعااه
"پازوکیان" که با هادع"تعیاین چاالشهاای آماوزش باالینی
پرستاری در ایران"انجام شده است ،نشان میدهد که آماوزش
بالینی درحال انتقال از بالین بیمااران باه کاالسهاای درس و
حتی راهرو یا اتاقهای کنفرانس بیمارستانهاسات و برآوردهاا
نشااان ماایدهااد زمااانی کااه باار بااالین صاارع ماایشااود ،بااین
09-89درصد متغیر است (.)6
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روشها :تحقیق کیفی حاضر با رویکرد تجزیه و تحلیل محتوایی ساراردادی بار روی دانشاجویان پرساتاری و مربیاان باالینی آناان در
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تجارب دانشجویان پرستاری و مربیان بالینی در مورد واحد "کارآموزی فارماکولوژی

تجارب دانشجویان پرستاری و مربیان بالینی در مورد و ...

روشها
تحقیاااق حاضااار ،یاااک تحقیاااق کیفااای باااا رویکااارد
تجزیاااااااه و تحلیاااااااال محتااااااااوایی سااااااااراردادی
( )Conventional Qualitative Content Analysisباوده و در
راستای کسب درک تجاارب دانشاجویان پرساتاری و مربیاان
بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیالن از تجاربشان در زمینه ارائه
پژوهش در آموزش علوم پزشكي  /پاییز 5533؛ / )5( 8
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فرآیند یادگیری مراسبت دارویی را تسهیل و تقویت نمایاد (.)5
نتااایج میالعااه  Maniasو  Bullockنشااان داد دانشااجویان
پرستاری معتقدند کاه باه حاد کاافی در اصاول فارمااکولوژی
آمادگی کافی را نیافتهاند و آن را ناشی از فرآیندهای یاادگیری
سیحی میدانستند ( .)00همچنین در میالعاه نیماه تجربای
پورفرزاد و همکاران نتایج نشان داد که برای افزایش اثربخشای
آموزش دانش و عملکرد دارویی و کااهش اشاتباهات دارویای،
مربیان بالینی میتوانند شیوههای آموزش بالینی غنیتار را بار
حسب محتوای ماورد آماوزش و اهاداع آموزشای ماورد ن ار
انتخاب نمایند ( .)01میالعه " "Grandellو همکااران نیاز باه
نقل از نتایج میالعات مختلف بیان کرده که مهارتهای دارویی
پرستاران و دانشجویان پرستاری رضایت بخش نبوده است و از
جمله دنیال آن را آماوزش غیار اثاربخش داروشناسای ،عادم
تخصیص وست کافی در طصوص یاددهی داروشناسی و شاکاع
بین کاربرد تئوری و استانداردهای عملکرد دارودهی در باالین
میداند (.)08
از سال  0353برای اولین دوره ،همزمان باا ارائاه داروشناسای
ن ری ،کارآموزی فارماکولوژی نیز با هدع ایجاد بستر مناساب
جهت پیاده کردن اطالعات علمای در زمیناه فارمااکولوژی در
موسعیااتهااای واسعاای ،در کوریکولااوم آموزشاای کارشناساای
پرستاری گنجانده شد و در این کارآموزی ،دانشجو موظاف باه
بررسی شناطت کاربرد انواع دارو ،اثرات دارویی و عوارض آنها
در مورد بیماران متفاوت است .با توجه به این مسئله کاه ایان
واحد کارآموزی ،بهعنوان یک واحد درسی جدید ارائاه شاده و
نتایج جستجوهای گسترده ،حاکی از عدم انجاام میالعاهای در
مورد اثربخشی آن بوده است .از آنجا که دانشاجویان و مربیاان
مربوطه می توانند تجاارب مختلفای در زمیناه حاضار داشاته
باشند و پاژوهشهاای کیفای باا رویکارد تحلیال محتاوا ،باه
پژوهشگر ،اجازه ورود به دنیاای درونای مشاارکتکننادگان ،و
تعیین و تفسیر عمیق دادهها و معانی را میدهد ( ،)03میالعاه
حاضر با هدع تعیین تجاارب دانشاجویان پرساتاری و مربیاان
بالینی در ماورد واحاد کاارآموزی فارمااکولوژی باالینی انجاام
گرفت.
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در این میاان ،داناش داروشناسای سسامت مهمای از عملکارد
بالینی پرستار را تشکیل میدهد ( .)7بررسی بیمار سبل از دارو
دادن ،تعیین اهداع مراسبتای ،تجاویز ایمان و ماوثر داروهاا و
سپس ارزیابی تاثیر داروهای تجویزی ضروری بوده و راهنمایی
بیماران دربارهی داروهایشان و کمک به پزشاک و داروسااز در
برطاارع نمااودن مشااکالت و اهااداع محاایط مراسبتاای نزم
می باشد .به عبارت دیگر ایجاد ایان ویژگایهاا در پرساتاران،
منجار بااه افازایش دانااش و آگااهی و مهارتهااای دارو درمااانی
میگردد ( .)2در واسع ،با گستردگی روزافزون بهداشت و درمان
و رشد نقشهای جدید پرساتاران ،آماوزش داروشناسای بارای
پرستاران ضرورت یافته است و پرستاران نقش بسیار مهمی در
ماادیریت دارودرمااانی بیماااران در بیمارسااتان و جامعااه ایفااا
میکنند و باید دانش کاافی در داروشناسای داشاته باشاند تاا
بتوانند مراسبت ایمن و با کیفیتی را ارائاه دهناد ( .)5باه طاور
متوسااط ،پرسااتاران  01درصااد از زمااان کاااری طااود را در
بیمارستان ،باه دارو دادن اطتصااص مایدهناد ( .)2بناابراین،
موضااوع یاااددهی-یااادگیری فارماااکولوژی باارای دانشااجویان
پرستاری مسئله بسیار مهمی است .متغیارهاایی چاون مربای
بالینی ،فراگیار و محایط آموزشای و باالینی ،نتاایج یاادگیری
دانشجویان را تحت تااثیر سارار مایدهاد ( .)5از آنجاایی کاه
کااارآموزی بااالینی پرسااتاری در شااکلدهاای هویاات حرفااهای
دانشااجویان اهمیاات حیاااتی دارد و سلااب آمااوزش حرفااهای
محسوب میشود ( ،)0مربیان بالینی نقش مهمای در هادایت،
حمایت ،پیشرفت و موفقیت دانشاجویان پرساتاری دارناد ،تاا
آنجاییکه مربیان کارآمد میتوانند با اجرای فرایند یاددهای –
یادگیری موثر ،دانشجویان را سادر ساازند تاا حاداکثر اساتفاده
میلوب از توانمندیهای طود را ببرند ( .)01دانشجویان نیز به
عنااوان دریافااتکنناادگان طاادمات آموزشاای بهتاارین منبااع
شناسایی مشکالت آموزشی بوده ،زیرا حیور و تعاملی مستقیال
و بیواسیه با این فرآیند دارند و به عنوان یک ذینفع از حقی
مشروع بارای ماورد مشاورت سارار گارفتن در زمیناه کیفیات
آموزش پرستاری برطوردارند ( .)0نتایج میالعاه سماری زارع و
همکاران ( )0350در مورد عوامل ماوثر بار یاادگیری مراسبات
دارویی در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری اراک نشاان داد
که مورد توجه سرار دادن و تقویت ویژگایهاای مدرساین ،باه
کارگیری مدرسان کارآمد ،مناسب سازی محیط باالین ،توجاه
به ویژگیها و انگیزانندههای دانشجویان در کساب تجربیاات و
درک اهمیت و ضرورت تحصیل دانش و عملکرد صحیح دارو و
ارائه راهکارهای افزایش یادگیری بالینی در دانشجویان میتواند
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پرستاری عبارت بود از" :لیفا از تجرباه یاادگیری طودتاان در
واحد کارآموزی فارماکولوژی بفرمایید"" ،تجربه شما در رابیاه
با اثر بخشی واحد کارآموزی فارماکولوژی چگونه بوده اسات؟".
در ادامه ،بر اساس پاسخها ،ساوانت بعادی باا تمرکاز بیشاتر،
جهت درک دسیقتر پرسیده شد .تماامی مصااحبههاا توساط
محققین انجام ،ضبط ،کلمه به کلمه تایپ ،مارور ،کدگاذاری و
بالفاصله مورد تجزیه و تحلیل سرار میگرفتند .در واسع تجزیه و
تحلیل دادهها ،هالزمان و به طور مستمر با جمعآوری اطالعات
انجام میگرفت .جهت انجام فرایند تحلیال دادههاا ،از مراحال
پیشاانهادی گاارانهیال و نناادمن ()Graneheim & Lundman
( )8110بهره گرفته شد -0 :مصاحبههای ضبط شده ،پیااده و
سپس چند بار ،با هدع رسیدن به یاک درک کلای و صاحیح،
بازطوانی گردید -8 .همه مصاحبهها و مشاهدهها واحد تحلیال
در ن ر گرفته شد -3 .کلیه کلمات ،جمالت و پاراگراعهاا باه
عنوان واحدهای معنایی که از ن ار محتاوا باا یکادیگر مارتبط
باشند ،لحاظ گردیدند .در اداماه ،واحادهاا باتوجاه باه محتاوا
درونشان ،جمعبندی شده و درکناار هاال سارار گرفتناد -0 .در
مرحله بعد ،مفاهیال مستتر در واحدهای معنایی ،به سیح انتزاع
و مفهومپردازی رسیده و نامگذاری آنها با کادهاا تعیاین شاد
 -9کلیه کدهای استخراج شاده باا توجاه باه ماوارد مشاابه وا
طتالعهایشان ،باهال مقایساه و تحات طبقاات انتزاعایتار باا
برچسب مشخص ،دستهبندی گردیدند -6 .در مرحله آطار ،باا
مقایسه طبقات استخراج شده با یکدیگر و تأمل عمیق و دسیق،
محتوای نهفتاه در دادههاا ،باا عناوان "درون مایاه" یاا "تاال"
میالعه ،معرفی گردیدند (.)00
درستی ،صحت و استحکام تحقیق ،با باهکاارگیری معیارهاای
پیشنهادی گوبا و لینکلن ( )Guba & Lincolnانجام شد (. )09
سابلیت اعتبار ( :)Credibilityپژوهشاگران باا شارکت طاوننی
مدت در روند تحقیق و داشتن ارتباط و تعامل ماوثر باا
شرکتکنندگان ،جمعآوری اطالعاات دسیاق و معتبار و تاییاد
اطالعات کسب شده توسط شارکتکننادگان ،جهات افازایش
اعتبار تحقیق تالش نمودند .سابلیت اعتمااد ()Dependability
دادهها ،با تکرار دسیق مرحله باه مرحلاه جماعآوری و تحلیال
دادهها و بهرهگیری از بازبینی افراد صااحبن ار انجاام شاد .از
تایید اساتید هیئت علمی دانشگاه و ن رات تکمیلی آنان جهت
افزایش معیار تاییدپذیری( )Confirmabilityدادهها بهره گرفته
شاااد .جهااات سابلیااات انتقاااال ( )Transferabilityتحقیاااق،
پژوهشگران تالش نمودند تا با ارائاه توصایف غنای از گازارش
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واحد جدید کارآموزی فارماکولوژی و اثربخشی آن انجام گرفته
است .انتخاب روش تحقیق پژوهش حاضر باا توجاه باه ساوال
اصلی و هدع کلی پژوهش بود .ساوال اصالی تحقیاق عباارت
است از" :تجارب دانشجویان پرستاری و مربیان بالینی در مورد
واحد کارآموزی فارماکولوژی چگونه بوده است؟" و هدع کلای
پژوهش نیز "تعیاین تجاارب دانشاجویان پرساتاری و مربیاان
بالینی در مورد واحد کارآموزی فارمااکولوژی باالینی" در ن ار
گرفتااه شااد .مشااارکتکنناادگان در تحقیااق ،شااامل کلیااه
دانشجویان پرستاری کارشناسی که تجربه گذراندن این واحاد
را در ترم گذشته داشته و مربیان بالینی آنهاا بودناد .بار ایان
اساس به ن ر میرسد آنالیز محتوی کیفی ،بهترین روش بارای
درک تجارب مربیان باالین ایان دوره و دانشاجویانی کاه ایان
واحد را گذرانیدهاند ،بود.
روش انتخاب نمونه در این تحقیق ،نمونهگیری هدفمند بوده و
مربیااان بااالینی واحااد کااارآموزی فارماااکولوژی بااالینی و
دانشجویان پرستاری با تجارب گذراندن این واحد درسی را که
تمایاال بااه مصاااحبه داشااتند ،در باار گرفتااه اساات .انتخ ااب
شرکتکننده بعدی ،با توجه به این موضوع که او چقادر مای-
تواند به روشنتر شدن سوال پژوهش کمک نماید ،بوده و روناد
جمعآوری دادهها تا زمان اشباع دادههاا ،یعنای تاا زماانی کاه
دادههای جمعآوری شده ،تکرار دادههای سبلی باشد و اطالعات
جدیدی حاصل نگردد ،ادامه یافت .جهت رعایت نمونهگیری باا
حداکثر تنوع ،طیف وسایعی از دانشاجویان پرساتاری از ن ار
جنس و معدل تحصیلی در ن ر گرفته شد.
روش جمعآوری اطالعات ،مصاحبههای نیمه ساطتارمند چهره
به چهره ،به صورت  80مصاحبه انفرادی و  3مصاحبه گروهای
در محییی تقریباً آرام صورت گرفات .ابتادا هادع از پاژوهش
برای هر مشارکتکننده بیان گردید تاا در صاورت رضاایت در
تحقیق شرکت کنناد .ماوازین اطالسای شارکت داوطلباناه در
تحقیق ،گمنام بودن ،محرمانه بودن اطالعات ،حق کنارهگیاری
در هر زمان و از بین بردن فایلهای ضبط شده بعاد از کساب
نتایج ،از دیگر مالح ات اطالسی بودند که رعایت شدند .زماان
و مکان مصاحبه با توافق مشارکتکنندگان تعیین گردید .طول
مدت مصاحبهها بین  39-99دسیقه متغیر و مصاحبه باا چناد
سوال باز آغاز میگردیاد .نموناه ساوانت هنگاام مصااحبه باا
مربیان بالینی عبارت بود از":لیفا تجربه طودتان را از آماوزش
در واحد کارآموزی فارمااکولوژی بفرماییاد"" ،تجرباه شاما در
رابیه با اثربخشی واحد کاارآموزی فارمااکولوژی چگوناه باوده
است؟" .همچنین نمونه سوانت هنگام مصاحبه با دانشاجویان
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مشارکتکنندگان در تحقیاق  83نفار بودناد 9 .مربای باالینی
واحد کارآموزی فارمااکولوژی و  02دانشاجوی پرساتاری کاه
تجرباااه کاااارورزی در ایااان واحاااد را داشاااتند .اکثریااات
شرکتکنندگان ( 62/7درصاد) موناب بودناد .محادوده سانی
شاارکتکنناادگان در مربیااان  87-98سااال و در دانشااجویان
 05-88بود .از توصیف غنی و عمیق مشارکتکنندگان به طور
کلی 798 ،کد اولیه استخراج گردید .کدهاای اساتخراج شاده،
پس ازچندین باار مارور ،طالصاهساازی و بار اسااس تشاابه و
تناسب ،طبقهبندی شدند .معنای درونی با تحلیل و مقایسه ،به
صورت سه طبقه اصلی و هشت زیار طبقاه تعیاین و براسااس
ماهیتشان به صورت مفهومی و انتزاعی ناامگاذاری گردیدناد.
طبقات شامل" :یادگیری در بالین" باا زیار طبقاات :یاادگیری
موثر ،کوتااهی زماان یاادگیری ،باه یاادساپاری کوتااه مادت،
"چالشهای ارائه واحد" باا زیار طبقاات :عادم تناساب حجاال
موضوعات با میزان واحد"،آموزش حجال زیاد در زمان کوتااه"،
"زمان ارائه واحد" با زیر طبقات :تکرار ارائه واحد ،ارائاه واحاد
در ترمهای بانتر و ارائه واحد با دروس مرتبط باود (جادول.)0
بسیاری از تجارب دانشجویان با موضوعات مرتبط با "یادگیری
در بالین" میرح شد .گرچه چگونگی یادگیری ،حاوزه وسایعی
از موارد را شامل میشود ،اما آنچه در این میالعه به این درون
مایه مرتبط میگردید ،یادگیری موثر ،کوتاهی زمان یادگیری و
به یاد سپاری کوتاه مدت را در بر میگرفت.
به طور کلی ،زمانی که از دانشجویان طواسته شد تا از تجارب
یادگیری طود در این واحد صحبت کنناد ،اکثریات آنهاا ،باه
مواردی اشاره نمودند که برطی موارد باه یاادگیری میلاوب و
برطی بار یاادگیری نامناساب دنلات داشات .گزیادههاایی از
جمالت دانشجویان به سرار زیر بود:
(دانشجوی  -00مونب)" :به ن ر من واحد طوبی بود .چاون در
عمل با شکل داروها و نحوه صحیح دادن دارو باه بیماار آشانا
ماایشاادیال"( .دانشااجوی -03مااذکر)" :رفااتن بااه داروطانااه و
یادگیری مکمل در آنجا ،باه یاادگیری ماوثرتر کماک طواهاد
نمود"( .مربی بالینی  -02مونب)" :به ن رم واحد طوبی باود و
یادگیری ماوثرتر هاال طواهاد شاد در زماانی کاه دانشاجویان
هالزمان با یادگیری در بالین ،به منابع کتابخاناهای هاال جهات
پایداری یادگیری مراجعه کنند"( .دانشاجوی  -3موناب)" :ماا
برای یادگیری نیاز به زمان مناسب داریال که این زمان در ایان

دوره براماون فاراهال نباود"( .دانشاجوی  -7موناب)" :میالاب
مربوط به داروهای مختلف طیلی زیاد بودند ،اما وست ماا بارای
یادگیری آنها طیلی کال باود .طاوب ،در آن زماان کوتااه کاه
نمیتوانستیال همه را یاد بگیریال"( .دانشجوی  -9مذکر) :شااید
بتااونال بگااال کااه در زمااان کااارآموزی ،تعاادادی از داروهااا و
عوارضشون و کاربردشون را یاد گرفتال ،ولای راساتش ،حاان از
من بپرسید ،بلد نیستال .چون چیزی یادم نمونده"( .دانشاجوی
 -0مذکر)" :همکاری پرسنل در یادگیری دانشجو تاثیر زیاادی
دارد .همچنین ،اطتیار عمل دادن بیشتر مربی به دانشاجو نیاز
میتواند بسیار کمک کننده باشد".
تجارب بسیاری از شرکتکنندگان ،بیانگر نامناسب بودن حجال
موضوعات آموزشی و یادگیری در ایان دوره و میازان واحادی
بود کاه باه آن اطتصااص یافتاه باود .گزیادههاایی از بیاناات
شاارکتکنناادگان باادین ساارار بااود (دانشااجوی  -80مااذکر):
"براساس سرفصل ،ما بایستی با کاربرد بسیاری از داروها آشانا
میشدیال .طوب ،از این ن ر ،طیلی طوب بود .ولی مسئله مهاال
این بود که ما وستش را نداشتیال تا بتاونیال ایان هماه ماوارد را
طوب یاد بگیریال"( .مربی بالینی  -2مونب)" :با توجه به میزان
زیاد موارد مورد نیاز برای آموزش ،وست ،کافی نباود .یعنای باه
ن ر من بایاد تغییراتای در میازان واحاد داده بشاه تاا بتاوان
آموزش مناسبی را در زمان کافی برای دانشاجویان ارائاه داد".
(مربی بالینی  -08مونب)":در این واحد ،طیلی میلوب بود که
وست کافی داشتیال تا میتوانستیال موضاوعات کامالتاری را در
بالین برای دانشجوها آموزش بدیال .چون دانشجوها هال ،طیلای
مشتاق بودند که موارد مهال دارویی را در بالین یاد بگیرناد .اماا
متاسفانه ،اصالً وست کافی نبود".
تجارب بسیاری از شرکت کنندگان در محوریات "زماان ارائاه
واحد" با زیر طبقات :لازوم تکارار ارائاه واحاد ،ارائاه واحاد در
ترمهای بانتر و ارائه واحد باا دروس مارتبط سارار مایگرفات.
برطی از تجارب آنان در ذیل ذکر می گردد:
(دانشجوی  -88مونب)" :به ن ر من ،واحد طیلی طاوبی باود.
اما به شرطی که عالوه بر ارایه در ترم دوم ،در ترمهاای باانتر
هال کاه بیمااریهاا را مایطوانادیال ،داروهاای مربوطاه تکارار
ماایشااد"( .دانشااجوی  -05مااذکر)" :بااه ن اار ماان و طیلاای
دوستهام ،این واحد باید در ترمهای بانتر ارائه میشاد .چاون،
مثالً ،مربیمون میگفت این دارو بارای فاالن بیمااری هسات.
طااوب ،اگاار ماان بیماااری و عالیمااش را ماایشااناطتال ،بهتاار
میتونستال ،اثرات دارویی را در طااطرم بساپارم"( .دانشاجوی
 -00مونب)" :چون بعیی از داروهایی را که میدیدیال در درس
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تحقیق ،به ارزیابی و سابلیت کاربرد تحقیق در ساایر زمیناههاا
کمک نمایند.
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جدول : 1درون مایههای استخراج شده از تجارب شرکتکنندگان در مطالعه
درون مایه اصلی

کدها

درون مایههای فرعی
یادگیری مکمل-یادگیری از پرسنل

یادگیری موثر

یادگیری در بالین

بهیادسپاری کوتاه مدت

فراموشی زودهنگام-یادگیری کوتاه مدت

عدم تناسب حجال موضوعات با میزان واحد

 یادگیری داروهای زیاد -میزان کال واحد

چالشهای ارائه واحد
آموزش موضوعات زیاد در زمان کوتاه
تکرار ارائه واحد
زمان ارائه واحد

ارائه واحد در ترمهای بانتر

ارائه واحد با دروس مرتبط

بحث و نتیجهگیری
یافتههای این میالعه کاه تجاارب عینای شارکتکننادگان را
نشان میداد ،بیانگر برطای تجاارب میلاوب و برطای تجاارب
نامیلوب بود .تجاارب مرباوط باه یاادگیری در باالین شاامل:
یادگیری موثر ،کوتاهی زمان یاادگیری و باه یادساپاری کوتااه
مدت بود .تجارب برطی شرکتکنندگان در این تحقیق بیاانگر
یادگیری میلوب و برطی نیز یاادگیری نامناساب باود .از ن ار
شرکت کنندگان یادگیری میلوب با آشنایی با شکل داروهاا و
نحوه صحیح دادن دارو به بیمار ،دیدن اشکال مختلف دارویای
در داروطانهها و مراجعه همزمان به مناابع کتابخاناهای کساب
میشود .در میالعه "زارعای" نیاز گذرانادن واحاد درسای در
داروطانهها ،عاملی جهت آشانایی بیشاتر باا داروهاا و حاداسل
اشکال دارویی شناطته شده است (.)06
از ن ر شرکتکنندگان عدم همااهنگی درس تئاوری و عملای،
زمان نامناسب ،وست کاال بارای یاادگیری حجاال باان و ایجااد
35
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اضیراب توسط مربی ،باعب یادگیری بالینی نامناسب میشاود.
در میالعه کوهستانی نیاز زماان آماوزش داروشناسای ،کوتااه
عنوان شده است ( .)07در میالعاه پورساانع عناوان شاده کاه
یادگیری کارآمد با بهکارگیری آموطتاههاای تئاوری در عمال
کسب میگردد ( .)3همچنین نتایج سایر تحقیقات نیاز نشاان
داده است که توساعه تجاارب یاادگیری میلاوب مایتواناد از
طریق ارتباط نزدیک دانش تئوری و عملی فراهال گردد (.)9 ,0
میالعه پورفرزاد نشان داد که یادگیری سیحی دانشجویان باه
دلیل عوامل فردی و علل مربوط به مربی است ( .)01پازوکیان
در میالعهای نشان داد کاه عملکارد مربیاان و عادم همکااری
پرسنل میتواند در دانشجویان تنشهای طیلی زیادی را ایجاد
نماید ( .)6میالعه پورسانع و حسینی نیز به ضارورت همکااری
کادر پرستاری با دانشاجویان در آماوزش باالین اشااره نماوده
است ( .)02اما میالعاه سماری زارع و همکااران نحاوه ارتبااط
مربی و پرسنل بخش در سبول مسئولیت دارو و شرایط موجاود
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کوتاهی زمان یادگیری

کوتاهی دوره-داروهای زیاد و وست کال
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تئوری هنوز نخوانده بودیال ،یادگیری و درک موضاوع برایماان
سخت بود"( .مربی بالینی  -09مونب)" :بر اساس تجربهای که
در آموزش بالینی دانشجویان دارم ،فکر میکانال واحاد طاوبی
بود ،اما به ن ر من با این شکل و ایان میازان ،کاارآیی زیاادی

نداره .به ن ر من ،عالوه بر افزایش واحدش ،بایاد برناماهای در
ن ر گرفته بشه تا دانشجویان با گذرانادن واحادهای داطلای و
جراحی ،داروهای مربوطه را نیز در همان زمان یااد بگیرناد تاا
بهتر در ذهنشون بمونه".
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قدردانی
پژوهشگران بر طود نزم میدانناد مراتاب تقادیر و سادردانی
طود را از مربیان محترم بالینی و دانشاجویان عزیاز جهات در
اطتیار گذاشتن تجارب طود اعالم دارند.
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آموزش ترکیبی را در تحکیال دانش کمککننده میدانند ،ولای
دانشااجویان تاارجیح ماایدهنااد کااه دوره اطتصاصاای باارای
داروشناسی داشته باشند (.)00
میتوان نتیجه گرفت که تجارب یادگیری دانشجویان بر هر دو
محااور یااادگیری میلااوب و یااادگیری نامناسااب دنلاات دارد.
همچنین تجارب بسیاری از شارکتکننادگان نامناساب باودن
حجال موضاوعات آموزشای و یاادگیری در ایان دوره و میازان
واحد اطتصاص یافته را نشان داد و از طرفی تجارب بسیاری از
نمونهها لزوم تکرار ارائه واحد ،ارائه واحد در تارمهاای باانتر و
هالزمانی واحد با دروس مرتبط را اشااره کردناد .باا توجاه باه
نتایج پژوهش ،پیشنهاد میشود که میالعات بیشاتری در ایان
زمینااه باار روی دانشااجویان پرسااتاری و مربیااان بااالینی در
دانشکدههای دیگر نیز انجام گیرد تا اثربخشی این واحد جدیاد
در کوریکولوم پرستاری مورد بررسی جامعتری سرار گیرد.
از نقاط سوت میالعه حاضار ،مایتاوان باه آگااهی از تجاارب
دانشااجویان و مربیااان بااالینی در رابیااه بااا واحااد کااارآموزی
فارماکولوژی بالینی که واحد جدید کوریکولوم پرستاری بوده و
از سااال  0353بااه اجاارا درآمااده ،اشاااره نمااود .بااا در اطتیااار
گذاشتن نتایج حاضر به مسئولین مربوطه و برناماهریازیهاای
مناسب ،می توان شااهد تغییارات ماورد نیااز باا هادع ارتقاا
یادگیری دانشجویان باشیال .از محدودیتهای میالعه میتاوان
به محدود بودن میالعه در دانشگاه علوم پزشکی گیالن اشااره
نمود که با بررسیهای بیشتر در سایر دانشگاهها مایتاوان باه
تجارب ارزشمند سایر دانشاجویان و مربیاان باالینی باا هادع
سابلیت تعمیال بیشتر دادهها دست یافت.
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تاثیر متوسط را نشان داد ( .)5همچنین ،میالعه عابدینی نشان
داد که همکاری ناکافی پرسنل مراکز آموزشی درمانی و ایجااد
اضیراب توساط مربای از درجاه اهمیات کمتاری در آماوزش
بالینی برطوردار است ( .)0شاید علت تیااد در میالعاه حاضار
با سایر میالعات به دلیل پایین بودن ترم تحصیلی دانشاجویان
و گذراندن هالزمان واحد تئوری داروشناسی است ،زیارا واحاد
کارآموزی فارماکولوژی برای اولین بار و در تارم دوم پرساتاری
ارائه میشود و نتیجه این مسئله باعب حساسیت بیشتر پرسنل
و مربیان میگردد.
تجارب مرتبط با چالشهای ارائاه واحاد شاامل عادم تناساب
حجال موضوعات با میزان واحد و آموزش حجاال زیااد در زماان
کوتاه بود .از ن ر شرکتکنندگان وست کافی بارای آشانایی باا
کاربرد بسیاری از داروها وجود نداشات .نتاایج تحقیاق زارعای
نشان داد که ارائه حجال زیاد میالب در یکترم ،مهالترین علت
ضااعف در داروشناساای دانشااجویان پرسااتاری اساات (.)06
همچنین میالعه گراندل) (Grandelو همکاران نیز بیاانگر کاال
بودن مدت زمان آموزش داروشناسی بود (.)08
نتایج میالعه حاضر حاکی از آن بود که تجارب مرتبط با زماان
ارائه واحد شامل تکرار ارائه واحد ،ارائه واحد در ترمهای باانتر
و ارائه واحد با دروس مرتبط است .از ن ر شرکتکنندگان ارائه
واحد در ترمهای بانتر و اطتصااص مجادد واحاد داروشناسای
بعد از گذراندن واحدهای داطلی – جراحی میلوب بود.
میالعه زارعی و همکاران تدریس داروشناسی همراه باا دروس
داطلی  -جراحی به عنوان یک راهکار پیشانهادی جهات رفاع
ضااعف داروشناساای ارائااه گردیااده اساات ( .)06جیجاای لاایال
( )Gigi Limنیز در میالعه طود بیاان داشات کاه باا ترکیاب
نمودن مبحب داروشناسی در طی آموزش سایر دروس ،تئوری
و بالین به هال پیوند طورده و مهارت ایجاد میشاود و در واساع
فهال تئوری و عملای هماراه باا تمرکاز باالینی در برناماههاای
آموزش پرستاری با هال ،درک میالب را در دانشجویان افزایش
ماااایدهااااد ( .)05امااااا در میالعااااه مانیاااااس و بااااالک
( )Bullock & Maniasعنااوان شااده کااه اگرچااه مدرسااان،
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Abstract
Introduction: Empowering nursing students for this critical profession is one of the objectives of
school of nursing and educational programs are based on clinical training. In this regards,
knowledge of pharmacology is an important part of nursing clinical performance also, teaching and
learning about pharmacology is important too. This study aimed to explain experiences of Nursing
students’ and Clinical Teachers’ about the course of "Clinical Pharmacology "in the nursing
curriculum.
Methods: This Study is a qualitative design, using a conventional qualitative content analysis
approach. The statistical population included clinical instructors and nursing students in Guilan
University of Medical Sciences. Sampling was selected through a purposive sampling strategy and
semi structured interviews were held in order to collecting data and Continued until data saturation.
Analyzing data was performed as per the stages recommended by Graneheim & Lundman (2004).
Research strength and its scientific accuracy were evaluated as per the criteria proposed by Guba &
Lincoln.
Results: The data analysis revealed 3 main categories and 8 sub categories: Learning in practice
(effective learning, short time to learn, short-term retention), Challenges in offering course
(mismatch between workload issues and amount of the course, Many issues training in a short
time), time for offering the course (repeat offering the course, offering course in higher terms, offer
ing course with related Courses).
Discussion: based on findings, participants' subjective experiences show some good experiences
and some bad experiences. Also, Many participants experiences indicate inadequate issue of
education and learning and amount of the course. Again, the experience of many samples show
necessity to repeat offering the course ,offering course in higher terms and synchronization of
offering the course and the related lessons.
Keywords: Clinical Pharmacology, experiences of nursing students, experiences of Clinical
Teachers, Content analysis
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