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Introduction: Adherence of standards requires the continuous of education for nurs-
es. Effective educational methods for increasing knowledge and enhancing skills is group 
discussion. The purpose is to determine the effect of education of medication by small 
groups discussion on nursing adherence in intensive care units of medication Standards.

Methods: In this semi-experimental study the intensive care units of two hos-
pitals that were randomly assigned as intervention and control groups 76 nurses 
were enrolled in the census. The medication standards checklist was designed in 
25 sections and 53 questions. The researcher using the checklist, controlled each 
nurse’s adherence of the medication standards in four steps before and after the 
education, subtle and direct observation. If adherence score 1 and in non adherence 
score zero was earned. The education of medication standards was conducted in the 
intervention group by group discussion method during two sessions of two-hours. 
Data analysis was performed using SPSS 16 and independent t-test and paired t-test.

Results: There was no statistically significant difference between the two groups 
in term of the rate of adherence of nurses from the medication standards before 
intervention (P>0.05). After intervention, nurses’ adherence significantly increased 
in the intervention group (87.9±2.5) compared to the control group (77.7±2.7) 
(P<0.001).

Conclusion: Considering the positive effects of education using group discus-
sion method on nursing adherence of medication standards and the importance of 
this issue regarding the care of patients, using this method for nurses’ education is 
suggested.
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مقالۀ پژوهشی
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تأثیر آموزش دارودهی به روش بحث در گروه های کوچک بر تبعیت پرستاران بخش های مراقبت ویژه 
از استانداردهای دارودهی

11 مربی،1مرکز1تحقیقات1بیماری1های1مزمن1)مراقبت1در1منزل(،1گروه1پرستاری1داخلی1جراحی،1دانشکدة1پرستاری1و1مامایی،1دانشگاه1علوم1پزشکی1.
همدان،1همدان،1ایران1

21 کارشناس1ارشد1پرستاری،1دانشکدة1پرستاری1و1مامایی،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1ایران.
31 مربی،1مرکز1تحقیقات1مراقبت1های1مادر1و1کودک،1گروه1پرستاری1داخلی1جراحی،1دانشکدة1پرستاری1و1مامایی،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1.

همدان،1ایران
41 استاد،1گروه1آمار،1دانشکدة1بهداشت،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1ایران.
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مقدمه:1تبعیت1از1استانداردها1به1آموزش1مداوم1پرستاران1نیاز1دارد.1از1روش1های1مؤثر1آموزشی1بر1افزایش1دانش1و1
تقویت1مهارت،1بحث1گروهی1است.1هدف1پژوهش1حاضر1تعیین1تأثیر1آموزش1دارودهی1به1روش1بحث1در1گروه1های1

کوچك،1بر1تبعیت1پرستاران1بخش1های1مراقبت1ویژه1از1استانداردهای1دارودهی1است.

روش کار: در1مطالعة1نیمه1تجربی1حاضر،1761پرستار1به1صورت1سرشماری1از1بخش1های1مراقبت1ویژة1دو1بیمارستان1
به1طور1تصادفی1به1عنوان1گروه1مداخله1و1کنترل1در1نظر1گرفته1شدند.1چك1لیست1استانداردهای1دارودهی1در1251
بخش1و1531پرسش1طراحی1شد.1پژوهشگر1با1استفاده1از1چك1لیست،1تبعیت1هر1پرستار1از1استانداردهای1دارودهی1
را1در1چهار1نوبت1قبل1و1بعد1از1آموزش1به1طور1نامحسوس1و1با1مشاهدة1مستقیم1کنترل1کرد.1در1صورت1تبعیت،1نمرة1
11و1در1غیر1این1صورت1نمرة1صفر1به1دست1آمد.1آموزش1استانداردهای1دارودهی1به1شیوة1بحث1گروهی1در1گروه1
مداخله،1طی1دو1جلسة1دوساعته1انجام1شد.1تحلیل1داده1ها1نیز1با1استفاده1از1SPSS1نسخة1161و1آزمون1های1t1مستقل1

و1زوجی1صورت1گرفت.

یافته ها:1قبل1از1مداخله1میان1دو1گروه،1اختالف1آماری1معناداری1از1نظر1میزان1تبعیت1پرستاران1از1استانداردهای1
از1گروه1 تبعیت1پرستاران1در1گروه1مداخله1)87/9±2/5(1 از1مداخله،1 بعد1 اما1 1،)P>0/05(1دارودهی1مشاهده1نشد

.)P<0/001(11به1طور1معنی1داری1افزایش1یافت)کنترل1)2/7±77/7

نتیجه گیری:1با1توجه1به1تأثیر1مثبت1آموزش1به1روش1بحث1گروهی1بر1تبعیت1پرستاران1از1استانداردهای1دارودهی1و1
اهمیت1این1مسئله1در1امر1مراقبت1از1بیماران1پیشنهاد1می1شود1براي1آموزش1به1پرستاران1از1این1شیوه1استفاده1شود.

کلیدواژه ها: بخش1مراقبت1ویژه،1تبعیت1دارویی،1آموزش
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علوم1پزشکی1 دانشگاه1 مامایی،1 و1

همدان،1همدان،1ایران1
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چکیدهاطالعات1مقاله

مقدمه
از1وظایف1اصلی1مراقبتی1و1درمانی1 اجرای1دستورات1دارویی1
پرستاران1و1بخش1اصلی1فرایند1درمان1است1]1[؛1به1طوری1که1
در1 را1 پرستاران1 زمان1 از1 درصد1 140 حدود1 دارودادن1 فرایند1
بیمارستان1به1خود1اختصاص1می1دهد1]2[.1خطاهای1دارویی1
یکی1از1شایع1ترین1اشتباهات1درمانی1است1که1شاخصی1برای1
وقوع1 1.]3[ مي1شود1 محسوب1 بیماران1 امنیت1 میزان1 تعیین1
برای1 منفی1 تبعاتي1 هزینه1بربودن1 بر1 عالوه1 دارویی1 خطاهای1
حفظ1ایمنی1بیماران1دارد1که1مهم1ترین1اولویت1نظام1سالمت1
کشورها1است1]4[.1از1انواع1راه1های1مصرف1دارو،1بیشترین1خطر1

خطای1دارویی1در1داروهای1تزریقی1رخ1می1دهد1]5[.1
1پیشگیری1از1خطاهای1پزشکی1در1بخش1های1مراقبت1های1
در1 این1خطاها1 بیشتر1 به1طوری1که1 دارد؛1 اهمیت1خاصی1 ویژه1
اثر1درمان1اشتباه1بوده1است1]6[.1از1دالیل1این1امر1می1توان1به1

باالتربودن1متوسط1سن1بیماران،1طوالنی1بودن1مدت1بستری،1
تعدد1داروها،1استفادة1گسترده1از1داروهای1بلوس1و1انفوزیون،1
نیاز1به1محاسبات1دارویی،1استفاده1از1تجهیزات1ویژة1انفوزیون1
شرایط1 و1 سخت1 کاری1 شرایط1 زیاد،1 کاری1 استرس1 داروها،1
اورژانسی1اشاره1کرد1]8، 7[؛1از1این1رو1به1منظور1برآورده1کردن1
است1 ضروري1 ویژه،1 مراقبت1 بخش1 در1 بیماران1 نیازهای1
پرستاران1آگاهی1و1دانش1فراوان1دربارة1نظریات1علمی1و1عملی1

پرستاری1داشته1باشند1]9[.1
از1 می1توان1 پرستاران1 دانش1 سطح1 ارتقای1 به1منظور1 1
تبعیت1 سطح1 که1 1]10[ کرد1 استفاده1 آموزشی1 برنامه1های1
مي1بخشد1 بهبود1 مراقبتی1 راهبردهاي1 زمینة1 در1 را1 پرستاران1
]11[.1یکی1از1روش1های1مؤثر1آموزشی،1آموزش1به1روش1بحث1
دربارة1 منظم1 و1 سنجیده1 گفت1وگویی1 یعني1 است؛1 گروهی1
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در1 دارند.1 عالقه11 آن1 به1 شرکت1کنندگان1 که1 خاص1 موضوعی1
را1مطرح1می1کند1 مدرس1موضوعي1خاص1 این1روش،1معموال1ً
عقاید1 سازمان1دهی1 به1 بحث1 ضمن1 بتوانند1 باید1 فراگیران1 و1
و1 دیگران1 نادرست1 و1 درست1 انتقادات1 خود،1 دیدگاه1های1 و1
ارزیابی1نظرهای1گوناگون1بپردازند1]12[.1در1این1روش1مدرس1
فراگیران1 و1 دارد1 عهده1 بر1 را1 گروهی1 فرایند1 تسهیلگر1 نقش1
آشنا1 اطالعات1 تحلیل1 و1 تجزیه1 و1 گردآوری1 روش1های1 با1 را1
مي1کند1]13[.1اگر1آموزش1به1روش1بحث1در1گروه1های1کوچك1
مفاهیم1 بازسازی1 و1 بهتر1 یادگیری1 به1 شود1 مدیریت1 به1خوبي1
پایه1مي1انجامد ]15، 14[؛1بنابراین1با1توجه1به1اهمیت1آموزش،1
مطالعاتی1دربارة1تأثیر1آموزش1بر1تبعیت1پرستاران1در1برخی1
اختالف1نظرهایی1 هنوز1 اما1 است،1 گرفته1 صورت1 حیطه1ها1
و1 دقیق1 شواهد1 هیچ1 به1طوری1که1 است؛1 مطرح1 باره1 این1 در1
قانع1کننده1ای1وجود1ندارد1که1نشان1دهد1آموزش1)با1استفاده1
از1کامپیوتر(1تبعیت1پرستاران1را1از1رعایت1احتیاط1های1کنترل1
عفونت1افزایش1مي1دهد1و1سبب1کاهش1میزان1عفونت،1به1ویژه1
در1درازمدت1مي1شود1]16[.1درحالی1که1در1پژوهش1هاي1دیگر1
تبعیت1 آموزشی1کوتاه1مدت1 برنامة1 است1که1 داده1شده1 نشان1
پرستاران1را1درمورد1شست1وشوی1دست1افزایش1مي1دهد1]11[.1
آموزش1پرستاران1به1روش1گروه1کوچك1سبب1افزایش1تبعیت1
1.]17[ است1 شده1 دیلیریوم1 مراقبتی1 استانداردهای1 از1 آنان1
آموزش1با1استفاده1از1ابزارهای1آموزشی1نیز1تبعیت1پرستاران1از1
شیوه1های1صحیح1دارودهی1)آماده1سازی1و1تزریق(1را1افزایش1

مي1دهد1]18[.1
متفاوت1 رویکرد1 به1 توجه1 با1 و1 اختالف1نظرها1 این1 با1وجود1
عواملی1 از1 آن1 متأثربودن1 و1 مختلف1 فرهنگ1های1 در1 تبعیت1
مانند1دانش1و1نگرش1]11[1به1مطالعات1بیشتري1در1این1زمینه1
پرستاری1 مراقبت1های1 پایین1 کیفیت1 همچنین1 است.1 نیاز1
لزوم1 بر1 عملکردی1 استانداردهای1 رعایت1نکردن1 به1دلیل1
مطالعة1 بنابراین1 ]19[؛1 مي1کند1 تأکید1 بیشتر1 پژوهش1هاي1
حاضر1با1هدف1تعیین1تأثیر1آموزش1دارودهی1به1روش1بحث1در1
گروه1های1کوچك،1بر1تبعیت1پرستاران1بخش1های1مراقبت1ویژه1

از1استانداردهای1دارودهی1انجام1شد.

روش بررسی
شد،1 انجام1 11396 سال1 در1 که1 نیمه1تجربی1 مطالعة1 این1 در1
به1صورت1 همدان1 بهشتی1 شهید1 و1 بعثت1 بیمارستان1های1
138 شدند.1 انتخاب1 پژوهش1 محیط1 به1عنوان1 ساده1 تصادفی1
پرستار1شاغل1از1بخش11ICU1این1دو1بیمارستان1نیز1به1روش1
سرشماری1به1عنوان1گروه1مداخله1و1کنترل1مدنظر1قرار1گرفتند.1
و1 1ICU در1 مداوم1 به1طور1 ماه1 16 حداقل1 کار1 سابقة1 داشتن1
نداشتن1آموزش1رسمی1مرتبط1با1پژوهش1طی131ماه1گذشته1
از1معیارهای1ورود1به1مطالعه1بود.1در1صورت1تمایل1نداشتن1به1
ادامة1همکاری،1جابه1جایی1پرستار1از1محیط1پژوهش1و1شرکت1
در1دوره1های1بازآموزی1مرتبط1با1موضوع1پژوهش،1نمونه1ها1از1

مطالعه1خارج1شدند.
ابزار1گردآوری1اطالعات1پرسشنامة1اطالعات1دموگرافیك1و1

1. Intensive Care Unit

چك1لیست1تبعیت1پرستاران1از1استانداردهای1فرایند1دارودهی1
ابزار1 این1 مي1شد.1 شامل1 را1 پرسش1 153 و1 بخش1 125 که1 بود1
پرستاری1 معتبر1 منابع1 و1 دارودهی1 اصل1 هشت1 1براساس1
]20، 2[1تهیه1شد.1پرسش1هاي1چك1لیست1شامل1کنترل1نام1
صحیح1 روش1 دارو،1 صحیح1 دوز1 دارو،1 صحیح1 انتخاب1 بیمار،1
تزریق1دارو،1اجرای1دارو1در1زمان1مناسب،1رعایت1تکنیك1های1
استریل،1تجویز1صحیح،1ثبت1صحیح1دارو،1کنترل1بیمار1هنگام1
دارودهی1و1بعد1از1آن1و1کنترل1و1نگهداری1استاندارد1دارو1بود.1
امتیازدهی1بدین1صورت1بود1که1در1صورت1طي1کردن1فرایند1
)تبعیت(1نمرة111و1در1غیر1این1صورت1نمرة1صفر1در1نظر1گرفته1
شد.1اگر1پرسشي1به1داروی1مورد1نظر1مربوط1نمی1شد1نمرة1آن1

یك1بود.
1بر1این1اساس،1حداقل1نمرة1صفر1و1حداکثر1نمرة1531)امتیاز1
1100درصد(1در1نظر1گرفته1شد.1عدد1باالتر1نشان1دهندة1تبعیت1
بهتر1پرستار1از1استانداردهای1دارودهی1بود.1کسب1نمرة1کمتر1
از1501درصد1به1معنی1تبعیت1ضعیف1بود.1نمرة1بین175-501
درصد1متوسط1و1باالی1751درصد1تبعیت1خوب1را1نظر1داشتند.1
110 به1 چك1لیست1 محتوا،1 و1 صوری1 اعتبار1 بررسی1 به1منظور1
نفر1از1اعضای1هیئت1علمی1دانشکدة1پرستاری1و1مامایی1داده1و1
نظرات1آنها1اعمال1شد.1در1این1مطالعه1با1توجه1به1اینکه1تنها1
پژوهشگر1از1این1چك1لیست1برای1بررسی1استفاده1مي1کرد،1به1

بررسی1پایایی1نیاز1نبود.1
پس1از1کسب1تأییدیة1اخالق1از1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان1
و1کسب1مجوزهای1رسمی1از1بیمارستان1های1مربوط،1پژوهشگر1
هدف1مطالعه1را1کنترل1فرایندهای1موجود1در1ICU1عنوان1کرد1
و1رضایت1پرستاران1را1براي1شرکت1در1پژوهش1جلب1نمود.1به1
افراد1اطمینان1داده1شد1که1اطالعات1آنها1در1پژوهش1محرمانه1
پرستاران،1 حساسیت1 از1 جلوگیری1 به1منظور1 ماند.1 خواهد1
پژوهشگر1یك1ماه1پیش1از1جمع1آوری1داده1ها1در1بخش1حضور1
بعد1 هفته1 12 و1 آموزشی1 مداخلة1 آخرین1 از1 قبل1 وي1 داشت.1
به1طور1 را1 پرستار1 هر1 کاری1 مختلف1 شیفت1های1 در1 آن،1 از1
نامحسوس1یا1با1مشاهدة1مستقیم1از1نظر1تبعیت1از1استاندارد1
با1 دارودهی1 فرایند1 بار1 چهار1 در1 وریدی1 داروهای1 دارودهی1
استفاده1از1چك1لیست1بررسی1کرد؛1بنابراین1با1توجه1به1اینکه1
از1مداخله،1هر1پرستار1چهار1 از1مراحل1قبل1و1بعد1 در1هریك1
بار1از1نظر1فرایند1دارودهی1کنترل1شده1بود،1درمجموع1در1هر1
گروه11521چك1لیست1قبل1و11521چك1لیست1بعد1از1مداخله1

تکمیل1شد.112
تنها1در1گروه1مداخله1یك1هفته1بعد1از1آخرین1نمونه1گیری،1
دو1جلسة1آموزشی1در1هفته1)فاصلة1آموزش1ها1حداقل1دو1روز(1
گروه1های1 در1 بحث1 روش1 به1 ساعت1 12 مدت1 به1 هر1جلسه1 و1
جلسات،1 برگزاری1 ساعت1 شد.1 برگزار1 نفر(1 110-8( کوچك1
اهداف1آموزشی1و1منابع1مطالعه1هر1جلسه1به1صورت1تلفنی1به1
اطالع1پرستاران1رسید.1به1منظور1مشارکت1فعال،1صندلی1های1

ــارت1پرســتاران1 ــت1و1مه ــرای1بررســی1دق ــه1ب ــن1اســاس1اســت1ک ــر1ای ــن1انتخــاب1ب 1.2ای
ــان1 ــه1و1زم ــورت1بودج ــه1در1ص ــت1ک ــرل1الزم1اس ــار1کنت ــل1دو1ب ــری1حداق در1اندازه1گی
ــداد1 ــت1تع ــل1محدودی ــن1پژوهــش1به1دلی ــش1داد.1در1ای ــداد1را1افزای ــن1تع ــوان1ای الزم1می1ت
ــرل1 ــار1کنت ــار1ب ــه1چه ــش1ب ــم1پژوه ــت1کار1تی ــا1و1دق ــش1نمونه1ه ــراي1افزای ــتاران1ب پرس

اکتفــا1شــد.
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کالس1به1صورت1دایره1وار1چیده1شدند1و1برحسب1زمان1درنظر1
گرفته1شده1برای1هر1بحث1سعی1شد1شرکت1کنندگان1به1پرسش1
تسهیلگر1 نقش1 پژوهشگر1 و1 بپردازند1 موضوع1 دربارة1 پاسخ1 و1
داشته1باشد؛1درحالی1که1در1گروه1کنترل1هیچ1گونه1آموزش1یا1
افراد1 اختیار1 در1 دارودهی1 مراقبت1های1 دربارة1 دستورالعملی1
نرم1افزار11 از1 استفاده1 با1 جمع1آوری1شده1 اطالعات1 نگرفت.1 قرار1
1SPSSنسخةSPSS1Inc.1Chicago,1IL,1USA(1161(1و1آزمون1
کای1دو،1فیشر،1t1مستقل1و1t1زوجی1تجزیه1تحلیل1شد.1سطح1

معنی1داری1در1این1مطالعه1کمتر1از10/051بود.

یافته ها
181/6( مداخله1 گروه1 در1 پرستاران1 بیشتر1 پژوهش1 این1 در1
درصد(1و1گروه1کنترل1)189/5درصد(1را1زنان1تشکیل1مي1دادند.1
کنترل1 و1 مداخله1 گروه1 پرستاران1 از1 درصد1 144/7 همچنین1
آزمون1 نتایج1 براساس1 داشتند.1 سال1 139-30 و1 بودند1 مجرد1
اطالعات1 نظر1 از1 گروه1 دو1 هر1 کای1دو،1 و1 مستقل1 1t فیشر،1

دموگرافیك1مشابه1بودندP<0/05(1(1)جدول11(.
از1 از1مداخله،1درصد1نمرة1تبعیت1 با1توجه1به1جدول1،21قبل1
177/8± دارویی1در1گروه1مداخله12/81 مراقبت1 استانداردهای1
و1در1گروه1کنترل12/91±178/71در1سطح1خوب1قرار1داشت.1
براساس1آزمون1t1مستقل1اختالف1آماری1معنی1داری1میان1دو1
گروه1مشاهده1نشدP<0/05(1(.1اگرچه1بعد1از1مداخله1هر1دو1
نظر1 از1 1)77/7± 12/7( کنترل1 و1 1)87/9± 12/5( مداخله1 گروه1
تبعیت1از1استانداردهای1مراقبت1دارویی1در1سطحي1خوب1قرار1
مراقبت1 استانداردهای1 از1 تبعیت1 مداخله1 گروه1 در1 داشتند،1
دارویی1بیشتر1از1گروه1کنترل1بود1که1براساس1آزمون1t1مستقل1
این1اختالف1از1نظر1آماری1معنی1دار1بودP>0/001(1(.1مقایسة1
تبعیت1از1استانداردهای1مراقبت1دارویی1قبل1و1بعد1از1مداخله1
در1هر1گروه1نشان1مي1دهد1پس1از1آموزش1به1شیوة1بحث1در1
معنی1داری1 افزایش1 مداخله1 گروه1 در1 تنها1 کوچك1 گروه1های1
به11وجود1مي1آید11 استانداردهای1مراقبت1دارویی1 از1 تبعیت1 در1

.)P>0/001(

جدول شمارۀ 1. مقایسة فراوانی و میانگین اطالعات دموگرافیک در دو گروه کنترل و مداخله

متغیرگروه
گروه مداخله )38 نفر(

تعداد )درصد(

گروه کنترل )38 نفر(

تعداد )درصد(
P-value

جنس
)10/5(4)18/4(7مرد

0/32
)89/5(34)81/6(31زن

سن

)سال(

)34/2(13)47/4(18کمتر1از301

0/18 30-3918)47/4(18)47/4(

)18/4(7)5/3(1402و1بیشتر

وضعیت1تأهل
)55/3(21)55/3(21متأهل

0/59
)44/7(17)44/7(17مجرد

تحصیالت
)0(0)2/6(1کاردانی

0/5
)100(38)97/4(37کارشناسی1و1باالتر

وضعیت1اشتغال

)68/4(26)71/1(27استخدام

0/87 )15/8(6)10/5(4قراردادی

)15/8(6)18/4(7طرحی

درآمد1ماهیانه

)تومان(

)60/5(23)57/9(22کمتر1از131میلیون
0/5

)39/5(15)42/1(1316میلیون1و1بیشتر

سابقة1کار1در1ICU1)ماه(1
6/60/62±5/870/50±65/39)میانگین±انحراف1معیار(
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جدول شمارۀ 2. مقایسة میانگین نمرۀ تبعیت پرستاران از استانداردهای مراقبت دارویی در دو گروه مداخله و کنترل

بحث
در1 بحث1 روش1 به1 دارودهی1 آموزش1 تأثیر1 مطالعه،1 این1 در1
گروه1های1کوچك1بر1تبعیت1پرستاران1بخش1مراقبت1ویژه1از1
استانداردهای1مراقبت1دارویی1بررسی1شد.1یافته1های1پژوهش1
نشان1مي1دهد1با1وجود1اینکه1تبعیت1پرستاران1از1استانداردهای1
بعد1 بود،1 مداخله1مشابه1 از1 قبل1 دو1گروه1 در1 دارویی1 مراقبت1
از1آموزش1به1روش1بحث1در1گروه1های1کوچك1درصد1تبعیت1
پرستاران1به1طور1معنی1داری1در1گروه1مداخله1از1گروه1کنترل1
تبعیت1 توانست1 آموزشی1 مداخلة1 بنابراین1 یافت؛1 افزایش1
دهد.1 افزایش1 را1 دارویی1 مراقبت1 استانداردهای1 از1 پرستاران1
در1مطالعات1مشابهي1یافته1های1پژوهش1حاضر1تأیید1مي1شود.1
بدین11صورت1که1براساس1برخی1مطالعات،1آموزش1پرستاران1به1
روش1بحث1در1گروه1های1کوچك1سبب1افزایش1درک1پرستاران1
از1موانع1تبعیت1از1اجرای1استانداردهای1عمومی1کنترل1عفونت1
]21[،1افزایش1تبعیت1از1استانداردهای1مراقبتی1دیلیریوم1]17[1
و1افزایش1سطح1دانش1و1عملکرد1دربارة1اجرای1دستورات1دارویی1
غذایی1از1طریق1لوله1های1تغذیه1ای1شده1است1]22[.1براساس1
با1 فراگیران1 نتایج،1در1روش1بحث1در1گروه1های1کوچك،1 این1
ابراز1 و1 اطالعات1 تبادل1 برای1 فرصتي1 بحث،1 در1 فعال1 شرکت1
عقیده1پیدا1می1کنند1که1این1امر1سبب1تغییر1در1رفتار1آنان1و1

به1دنبال1آن1افزایش1تبعیت1از1موارد1آموخته1شده1می1شود.
تأثیر1 دربارة1 نیز1 مطالعاتی1 شد،1 بیان1 آنچه1 بر1 افزون1
آموزش1به1شیوه1های1مختلف1بر1تبعیت1پرستاران1انجام1شده1
ابزارهای1 از1 استفاده1 با1 آموزش1 آنها1 نتایج1 براساس1 که1 است1
آموزشی1سبب1افزایش1تبعیت1پرستاران1از1شیوه1های1صحیح1
کمك1 به1 1.]18[ می1شود1 تزریق(1 و1 )آماده1سازی1 دارودهی1
برنامة1آموزشی1کوتاه1مدت1)کارگاه1آموزشی141ساعته1در1دو1
را1 پرستاران1 تبعیت1 و1 نگرش1 دانش،1 سطح1 می1توان1 نوبت(1
نتایج1 این1 1.]11[ افزایش1داد1 در1زمینة1شست1وشوی1دست1ها1
نشان1مي1دهد1شرکت1پرستاران1در1برنامه1های1آموزشی1سبب1
آن1 به1دنبال1 و1 استانداردها1 رعایت1 برای1 آنها1 حساس1شدن1
افزایش1تبعیت1مي1شود؛1درحالی1که1Khodadadi1و1همکاران1
در1مطالعة1خود1به1این1نتیجه1رسیدند1که1آموزش1گروهی1و1
آموزش1با1لوح1فشرده1در1ارتقای1آگاهی1و1عملکرد1پرستاران1

تأثیر1 عملکرد1 افزایش1 در1 فشرده1 لوح1 روش1 اما1 است،1 مؤثر1
آن1 به1 مربوط1 می1تواند1 درنتیجه1 اختالف1 این1 دارد.1 بیشتري1
در1 فراگیر1 و1 است1 لوح1فشرده1همواره1در1دسترس1 باشد1که1
منابع1 به1 فراغت1شخصی1می1تواند1 اوقات1 و1 دلخواه1 زمان1های1
چندبار1 مي1توان1 نیز1 را1 آموزشی1 منابع1 کند.1 مراجعه1 آموزش1
مرور1کرد.1در1مقابل،1در1آموزش1گروهی1زمان1غیرقابل1انعطاف1
1Wardهیچ1 از1دیدگاه1 1.]23[ و1آموزش1غیرقابل1تکرار1است1
دهد1 نشان1 که1 ندارد1 وجود1 قانع1کننده1ای1 و1 دقیق1 شواهد1
را1 پرستاران1 تبعیت1 مي1تواند1 نرم1افزار1 از1 استفاده1 با1 آموزش1
زیرا1 افزایش1دهد؛1 عفونت1 کنترل1 احتیاط1های1 رعایت1 دربارة1
متغیرهای1زیادی1از1جمله1حجم1کاری1باال،1مشکالت1کارکنان،1
کمبود1وقت1و1امکانات1موجود1برای1کارکنان1در1نحوة1عملکرد1

فرد1تأثیرگذار1است ]16[.
روشي1 حاضر1 مطالعة1 در1 گروهی1 بحث1 اینکه1 به1 توجه1 با1
اثربخش1است1و1براساس1تمایل1و1عالقه1مندی1پرستاران1به1این1
شیوة1آموزشی،1پیشنهاد1می1شود،1از1روش1بحث1در1گروه1های1
کوچك1براي1ارتقاي1سطح1کیفی1و1کمی1یادگیری1و1افزایش1
این1 از1محدودیت1های1 استفاده1شود.1 تبعیت1پرستاران1 سطح1
پژوهش1تعداد1کم1پرستاران1در1هر1گروه1بود.1همچنین1ممکن1
بود1که1پرستاران1در1حضور1پژوهشگر1رفتار1خود1را1تغییر1دهند1
که1در1مطالعات1مشاهده1ای1خارج1از1کنترل1کامل1است،1اما1با1

حضور1مکرر1پژوهشگر،1اندکی1از1این1حساسیت1کاسته1شد.

نتیجه گیري1
یافته1های1پژوهش1حاضر1در1دو1گروه1مداخله1و1کنترل1نشان1داد1
که1آموزش1استانداردهای1دارودهی1به1پرستاران1در1گروه1های1
از1استاندارهای1 را1 آنها1 کوچك،1به1کمك1روش1بحث1تبعیت1
این1رو1آموزش1به1شیوة1بحث1در1 از1 افزایش1مي1دهد؛1 دارویی1
گروه1های1کوچك1روشی1است1که1می1توان1از1آن1براي1افزایش1
دانش،1تقویت1مهارت1ها،1تفکر1انتقادی1فراگیران،1افزایش1عمق1
یادگیری1و1احساس1مسئولیت1استفاده1کرد.1همچنین1کاربرد1
کیفیت1 که1 ویژه1 مراقبت1 بخش1های1 در1 آموزشی1 شیوة1 این1
مراقبت1های1پرستاری1در1آنها1اهمیت1بسیاري1دارد1و1ماهیت1
بخش1ها1به1گونه1ای1است1که1احتمال1خطا1بیشتر1است،1می1تواند1

بسیار1سودمند1باشد.

گروه

تبعیت
آزمون

P
بعدقبل

میانگین± انحراف معیارمیانگین ±انحراف معیار

0/001<**2/5±2/887/9±77/8مداخله1)138نفر(

0/13**2/7±2/977/7±78/7کنترل1)138نفر(

P*0/06*>0/001

*نتایج1آزمون1t1مستقل1**1نتایج1آزمون1t1زوجی



تأثیر آموزش دارودهی به روش بحث در گروه های کوچک بر تبعیت پرستاران...... 168

دورۀ 27 شمارۀ 3 - مرداد و شهریور 1398 مجلة مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا

سپاسگزاری
تاریخ1 در1 پژوهش1 در1 اخالق1 کمیتة1 در1 پژوهش1 این1
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