توسعهي آموزش جنديشاپور
فصلنامهي مرکز مطالعات و توسعهي آموزش علوم پزشکی
سال هفتم ،شمارهي  ،1بهار 95

بررسی رضایتمندی دانشجویان داروسازی از روش نوین ارائهی واحدهای کارآموزی شهری و
بیمارستانی در دانشکدهی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز
مینا خضریان :داروساز ،گروه داروسازي بالینی ،دانشکدهي داروسازي ،دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز ،اهواز،
ایران.
لیال کوتی :عضو هیأت علمی ،گروه داروسازي بالینی ،دانشکدهي داروسازي ،دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز،
اهواز ،ایران.
مهرداد عصاریان :دانشجوي ،دانشکدهي داروسازي ،دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
امین رخشان :دانشجوي ،دانشکدهي داروسازي ،دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
ارمغان اسالمی :دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی -سازمانی ،دانشکدهي روانشناسی ،دانشگاه چمران
اهواز ،اهواز ،ایران.
کاوه اسالمی* :عضو هیأت علمی ،گروه داروسازي بالینی ،دانشکدهي داروسازي ،دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور
اهواز ،اهواز ،ایران.

چكیده :درس کارآموزي داروخانهي شهري و بیمارستانی از اصلیترین دروس دانشجویان داروسازي است و منجر به کسب
مهارت در زمینهي ارائهي خدمات دارویی میگردد .در مطالعهي توصیفی و مقطعی پیش رو ،واحدهاي کارآموزي در قالب
دروس کارآموزي مقدماتی ،کارآموزي در عرصهي داروخانه شهري  1و  2و کارآموزي بیمارستانی به تمام دانشجویان
داروسازي یک ورودي دانشگاه علوم پزشکی اهواز با روش نوین آزمایشی ارائه شد و در انتها با استفاده از پرسشنامهي
محققساخته ،پس از تأیید روایی و پایایی ،میزان رضایتمندي آنها از این واحدها در سال  1393ارزیابی گردید .نتایج
نظرسنجی نشان میدهد که  45درصد دانشجویان داروسازي ،میزان آمادگی کسبشده پس از گذراندن  4درس کارآموزي را
زیاد و خیلی زیاد گزارش کردهاند .بیشترین تعداد دانشجویان ( 29نفر از  40نفر) ،پس از گذراندن واحدهاي کارآموزي اعالم
کردهاند که درس کارآموزي در عرصهي شهري  ،1منجر به برآورده شدن توقعات دانشجویان گردیده است .بررسی نتایج
بهدستآمده از این نظرسنجی نشان میدهد که استفاده از روش ترکیبی تئوري و عملی همچنین روشهایی مانند
دستنامهي آموزشی در کنار آموزش عملی در داروخانه متناسب با تعداد دانشجویان ،میتواند به افزایش رضایت دانشجویان از
ارائهي واحدهاي کارآموزي منجر گردد.
واژگان کلیدي :کارآموزي داروخانه ،ارزیابی رضایتمندي ،روش نوین آموزش ،دانشگاه علوم پزشکی جنديشاپور اهواز.

*نویسندهي مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه داروسازي بالینی ،دانشکدهي داروسازي ،دانشگاه علوم پزشکی
جنديشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
))Email: drkaveheslami@gmail.com
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مقدمه
وظیفهي نخستین داروسازان تولید دارو در وهلهي اول و
سپس توزیع داروهاي ساختهشده بود ،اما با پیشرفت
ساخت دارو و پیدایش مفاهیم جدید در داروسازي ،این
وظیفه ،دستخوش تغییر شده است (هاشمیان .)1383 ،از
زمانی که نیاز به آموزش داروساز در ساختاري که در آن
ارتباط مستقیم با بیماران بهعنوان یک اصل مهم تعریف و
شناخته شد ،مدتزمان زیادي نمیگذرد .از دههي 30
میالدي ،تعدادي از اساتید دانشگاههاي برتر دنیا تالش خود
را براي افزودن دورههاي ویژهي آموزش مهارتهاي عملی
نوین به دانشجویان و تغییر در نظام آموزشی داروسازي آغاز
نمودند (کیپوله و همکاران .)1998 ،این تغییرات بهمنظور
ترکیب دانش نظري و عملی در داروسازي و همچنین تغییر
نگرش دانشجویان داروسازي از توزیعکنندهي دارو به
ارائهدهندهي مراقبتهاي دارویی است .مراقبتهاي دارویی
بهمعناي ارائهي مسؤوالنهي خدمات مربوط به دارو و دارو
درمانی ،توسط داروساز با هدف رسیدن به نتایج مطلوب
درمانی است که بهدنبال آن کیفیت زندگی بیمار بهبود
یابد .ارائهي مراقبتهاي دارویی توسط داروسازان میتواند
منجر به افزایش سطح سالمت و کاهش هزینههاي درمان
گردد .با توجه به مطرحشدن مفهوم مراقبتهاي دارویی و
تغییر جایگاه داروساز از سازندهي دارو به ارائهدهندهي
مراقبتهاي دارویی در بیمارستان و داروخانهي شهري،
اولین قدم ،اصالح برنامهي آموزشی و افزایش دانش و
مهارت دانشجویان در زمینهي ارائهي مراقبتهاي دارویی
است ،لذا در برنامههاي نوین آموزشی براي دانشجویان
داروسازي ،وظایف ویژهاي از جمله مراقبتهاي دارویی
درنظر گرفته شده است (اسالمی و همکاران.)2014 ،
درس کارآموزي در داروخانه یکی از واحدهاي اختصاصی
در رشتهي داروسازي است که در آن قابلیت و توانایی
دانشجویان داروسازي براي حضور در داروخانه شکل
میگیرد .در این درس ،آموزشهاي الزم در زمینهي ارائهي
داروهاي بدون نسخه ،آشنایی با نسخههاي رایج ،مهارت
نسخهخوانی و نحوهي ارتباط حرفهاي با بیمار و سایر افراد
شاغل در سیستم پزشکی به دانشجویان داده میشود
(کاسام و کونگ .)2009 ،بهنظر میرسد اکثریت دانشجویان
داروسازي بعد از پایان تحصیل در داروخانه مشغول به کار
میشوند که این مورد ،نشاندهندهي اهمیت درس
کارآموزي داروخانههاي شهري براي آموزش دانشجویان
است .با توجه به اینکه کار داروخانه همزمان به مهارت و
دانش احتیاج دارد (کاسام و کونگ ،)2009 ،واحد
کارآموزي داروخانههاي شهري شاید یکی از مهمترین

واحدها در آموزش دانشجوي داروسازي باشد .همچنین با
تغییرات وظایف داروسازان در سالهاي اخیر ،که منجر به
تغییر هدف داروخانه از توزیع دارو به ارائهي خدمات دارویی
بهصورت مراقبتهاي دارویی شده است ،آموزش موارد
مرتبط با مفهوم مراقبت دارویی در درس کارآموزي ،از
ضرورتهاي اساسی در برنامهي آموزشی داروسازي است.
در ایران ،همانند دیگر کشورهاي در حال توسعه ،در
سالهاي اخیر بهبود و اصالح نظام آموزشی دکتراي عمومی
داروسازي مد نظر وزارت بهداشت و نهادهاي برنامهریز
مربوطه قرار گرفته است .نیاز به توانمندسازي و آموزش
مهارتهاي مربوط به ارائهي مراقبتهاي دارویی منجر به
بازنگري برنامهي آموزش داروسازي در سال  1384گردید
(اسالمی و همکاران .)1390 ،در برنامهي آموزشی جدید،
میزان واحدهاي تئوري مرتبط با خدمات دارویی و کار در
داروخانه مانند دارو درمانی از  10واحد به  9واحد رسیده
است؛ در حالیکه واحدهاي کارآموزي در برنامهي گذشته
که تنها  9واحد بود در این برنامه به  16واحد رسید ،اما
متأسفانه در این برنامه تنها دربارهي کلیات موضوعات و
اهداف درس بحث میشود و هیچگونه اشارهاي به روش
ارائهي این واحد ،استانداردهاي ارائهي درس ،مسؤول ارائهي
واحد ،روش برنامهریزي و گروهبندي دانشجویان نمیکند
(وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی .)1384 ،عدم
وجود روش ثابت و استاندارد براي ارائهي واحد کارآموزي
داروخانه منجر به تفاوت چشمگیر در کیفیت و کمیت
ارائهي این واحد در کشور شده است (اسالمی و چاوشی،
.)2014
همچنین نتیجهي دو مطالعهي انجامشده با موضوع
کارآموزي داروخانه در ایران نشان داده است که علیرغم
اهمیت این واحد درسی و با اینکه بیشترین مدتزمان
کارآموزي دانشجویان در داروخانه سپري میگردد ،اما عمالً
به دالیل مختلف تعداد نسبتاً قابل توجهی از دانشجویان،
توانمندي ارائهي خدمات مناسب دارویی و بالینی به بیمار
را بهطور مطلوب کسب نمیکنند (منجمیزاده و همکاران،
2014؛ نجفی و همکاران .)2012 ،دو اصطالح مراقبتهاي
دارویی  Pharmaceutical Careو داروسازي بالینی
 Clinical Pharmacyداراي مفاهیم مشترک نزدیکی
هستند؛ گرچه تفاوتهایی در میان متخصصان معرف آنها
وجود دارد ،اما هردوي این عبارات براي تعریف وظیفه و
جایگاه جدید داروساز استفاده میشود .با توجه به تأسیس
گروه داروسازي بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز،
متخصصین این رشته در صدد ارائهي آموزشهاي مرتبط با
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مراقبتهاي دارویی در قالب واحدهاي کارآموزي برآمدند.
همچنین با توجه به مواردي مانند اهمیت واحد کارآموزي
داروخانه براي آمادگی دانشجویان داروسازي جهت ارائهي
خدمات حرفهاي پس از اتمام تحصیل و نارضایتی نسبی
دانشجویان داروسازي از روشهاي قبلی ارائهي این
واحدهاي درسی در بررسیهاي شفاهی و کتبی ،دروس
کارآموزي داروخانهي شهري و بیمارستانی بهصورت
آزمایشی و با روشی نوین برنامهریزي گردید .با توجه به
اینکه برنامهریزي انجامشده بهصورت آزمایشی و براي اولین
بار در دانشکدهي داروسازي اهواز صورت گرفته است،
بررسی کیفیت و رضایتمندي واحدهاي کارآموزي از دیدگاه
دانشجویان از موارد ضروري در بهبود و ارزشیابی واحدهاي
ارائهشده میباشد.

روش کار
مطالعهي پیش رو از نوع توصیفی و مقطعی میباشد که
در طی آن بررسی رضایت و نظر دانشجویان داروسازي از
ارائهي روش جدید کارآموزي بر یک ورودي از دانشجویان
دانشکدهي داروسازي اهواز در سال  1393انجام شده است.
جمعیت مورد مطالعه تمام دانشجویان یک ورودي
دانشکدهي داروسازي میباشند .با توجه به محدود بودن
تعداد دانشجویان یک ورودي دانشکده بررسی از تمام این
دانشجویان انجام شد .واحدهاي کارآموزي مقدماتی،
کارآموزي در عرصهي شهري  1و  2و کارآموزي
بیمارستانی ،در مجموع در  10واحد درسی به دانشجویان
در دو سال آخر تحصیل و طی سه ترم متوالی (دورهي
زمانی مهرماه  1391تا اسفند  )1392ارائه شد .پس از
گذراندن واحدهاي کارآموزي ،نظر دانشجویان در خصوص
نحوهي ارائهي واحد با استفاده از پرسشنامهي
محقق ساخته و پس از بررسی روایی و پایایی پرسیده شد و
بهمنظور رعایت نکات اخالقی پرسشنامههاي بدون اسم در
اختیار دانشجویان قرار گرفت .بهمنظور آنالیز دادهها از
آزمون مجذور کا و بهمنظور بررسی پایایی پرسشنامهها از
روش آلفاي کرونباخ استفاده گردید .بهمنظور تأیید روایی
پرسشنامهها از نظر  3نفر از اساتید داروسازي بالینی
استفاده شد .براي آنالیز داده از نسخهي  22نرمافزار
 SPSSاستفاده شد .بهمنظور طراحی روش آموزشی و
محتواي دوره ،عالوه بر بررسی سرفصل دروس در برنامهي
آموزشی داروسازي عمومی از دانشجویان دورههاي قبل
نیازسنجی انجام شد .سپس تجربیات دانشکدههاي موفق در
ارائهي این واحد درسی همچون دانشکدهي داروسازي
دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی شد .در نهایت،
برنامهریزي براي این واحد درسی با توجه به امکانات موجود

در دانشکده ،مثل تعداد اساتید ،تعداد داروخانههاي آموزشی
و فضاي داروخانههاي آموزشی صورت گرفت .قبل از
طراحی دورههاي کارآموزي ابتدا نیازسنجی از  10نفر
دانشجویان پیش از فارغ التحصیلی و  5نفر از داروسازانی
که بهتازگی فارغ التحصیل شده بودند ،انجام شد .در طی
این نیازسنجی از دانشجویان خواسته شد تا موارد و
موضوعاتی را که در آن زمینهها نیاز به آموزش بیشتري
دارند عنوان کنند .در این نیازسنجی مواردي که بهعنوان
اولویت دانشجویان براي یادگیري در واحد کارآموزي
گزارش شد ،شامل نیاز به آموزشهاي عملی در داروخانه،
حضور در محیط کار واقعی (داروخانه) ،ارتباط مستقیم
کارآموز با بیمار ،آموزش ( OTC Therapyارائهي
داروهاي بدون نسخه) ،آموزش اصول و جزییات توصیههاي
دارویی و نحوهي ارتباط صحیح با بیماران و تمرین عملی
نسخهخوانی بود .سپس بر اساس نیازسنجی انجامشده و
همچنین بر اساس سرفصلهاي مطرحشده توسط معاونت
آموزشی وزارت بهداشت ،برنامههاي دورههاي کارآموزي در
 4درس تفکیکشده به شرح زیر به دانشجویان داروسازي
ارائه گردید.
-1کارآموزي مقدماتی در  2واحد درسی
 -2کارآموزي در عرصهي داروخانهي شهري  ،1در  2واحد
درسی
 -3کارآموزي در عرصهي داروخانهي شهري  ،2در  4واحد
درسی
-4کارآموزي بیمارستانی مقدماتی ،در  2واحد درسی
در درس کارآموزي مقدماتی ،اصول اولیهي نسخهخوانی،
دستههاي دارویی و دستهبندي اشکال دارویی تنها در
کالس درس و بهصورت تئوري توسط اساتید گروه
داروسازي صنعتی مطرح گردید .درس کارآموزي در
عرصهي شهري  1با محوریت ارائهي مطالب مهم در کالس
تئوري و همچنین حضور دانشجویان در داروخانه
برنامهریزي شد .کالسهاي تئوري با سرفصلهاي ،نسخه
خوانی پیشرفته ،اثرات و عوارض جانبی داروها و نیز مباحث
( OTC Therapyارائهي داروهاي بدون نسخه) و
کالسهاي عملی بود که توسط اساتید داروسازي بالینی به
دانشجویان ارائه گردید .در کالسهاي عملی این واحد
کارآموزي ،هر دانشجو در گروههاي  3الی  4نفره درمجموع
بهمدت  25ساعت در داروخانههاي آموزشی دانشکدهي
داروسازي زیر نظر دانشجویان مقطع باالتر حضور یافته و به
سؤاالت دستنامههاي طراحیشده پاسخ میدادند.
دستنامهها براي هر جلسه و با توجه به سرفصلهاي
تعیینشده؛ توسط اساتید داروسازي بالینی طراحی گردیده
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اسالمی و همكاران
و شامل سؤالهاي کاربردي و مهم دارویی در مبحث
مربوطه بود .عالوه بر پاسخگویی به سؤاالت دستنامهها ،در
کالس عملی در داروخانههاي دانشکدهي داروسازي ،به
دانشجویان در خصوص نحوهي مدیریت داروخانهي شهري،
وظایف داروساز بهعنوان مسؤول فنی داروخانه و نسخ و
داروهاي موجود در داروخانههاي شهري آموزشهاي عملی
الزم داده شد .در واحد درسی کارآموزي در عرصهي شهري
 2تمرکز عمده بر روي کالس عملی و حضور دانشجویان در
داروخانه قرار داده شد و در کالسهاي تئوري چکیدهاي از
سرفصلهاي موارد مصرف داروها ،تداخالت و دلیل تجویز
هر قلم دارویی و مراقبتهاي دارویی الزم در گروههاي
خاص ازجمله کودکان ،سالمندان و بارداري بهعالوه مباحثی
از قبیل قوانین و مقررات دارویی کشور ،مدیریت داروخانه،
اخالق در داروسازي ،توسط اساتید داروسازي بالینی عنوان
شد .کالسهاي عملی این واحد درسی نیز در محل
داروخانههاي آموزشی دانشکدهي داروسازي برگزار شد .در
این کالسهاي عملی دانشجویان در گروههاي  2نفره در
مجموع بهمدت  50ساعت زیر نظر مسؤول فنی داروخانه به
ارائهي عملی خدمات دارویی به بیماران پرداختند .در درس
کارآموزي بیمارستانی اصول و نحوهي تجویز دارو در
بیمارستان ،نقش داروساز در داروخانهي بیمارستانی ،جایگاه
علمی و عملیاتی داروساز بیمارستانی و متخصص بالینی،
تجهیزات پزشکی و داروهاي مورداستفاده در عکسبرداري
بهصورت کالسهاي تئوري به دانشجویان آموزش داده شد.
پس از گذراندن دورههاي کارآموزي ذکرشده ،بهمنظور
ارزیابی رضایتمندي ،از دانشجویان خواسته شد تا به
پرسشنامههاي طراحیشده در خصوص کیفیت موارد
مختلف آموزش دادهشده از واحدهاي درسی گذرانده پاسخ
دهند .پرسشنامههاي طراحیشده پس از کنترل روایی و
پایایی در اختیار  40نفر از دانشجویان قرار داده شد و نتایج
کیفی در خصوص ارائهي واحد کارآموزي به دانشجویان
داروسازي از پاسخ به سؤاالت پرسشنامه استخراج گردید.

یافتهها
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داروسازي بالینی نیز پایایی پرسشنامه تأیید شد .به  40نفر
از دانشجویان پرسشنامههاي بدون نام ارائه شد که تمام
آنها به پرسشنامههاي پاسخ دادند .نتایج استخراجشده از
پرسشنامههاي توزیعشده بین دانشجویان در جدول
شمارهي  1گزارش شده است .در جدول شمارهي 2
نتیجهي آزمون مجذور کا بهعنوان شاخص آماري براي
بررسی تفاوت معنادار بین گروههاي مختلف در  10سؤال
پرسیده شده ،گزارش شده است .در این آزمون ،سطح
معناداري براي پذیرش فرضیهي وجود تفاوت معنادار 0/05
در نظر گرفته شده است .با توجه به نتایج آزمون مجذور کا
و معناداري تفاوت فراوانی و درصدهاي مشاهدهشده بهنظر
میرسد که تفاوت بین فراوانی و درصد بین پاسخهاي
مختلف در هر سؤال پرسیده شده از نظر آماري معنادار
است .با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول شمارهي ،1
بیش از  90درصد دانشجویان داروسازي بعد از گذراندن 10
واحد درسی کارآموزي تدوینشده ،اعالم کردهاند که تمایل
دارند تا پس از فارغالتحصیلی خدمات منطبق بر استاندارد
را در مراکز و مؤسسات پزشکی ارائه دهند .بهنظر میرسد
که آشنایی دانشجویان داروسازي با اصول حرفهاي و علمی
کار عملی در داروخانه و بیمارستان منجر تمایل باالي
دانشجویان در ارائهي خدمات استاندارد حرفهاي باشد45 .
درصد دانشجویان داروسازي میزان آمادگی کسبشده پس
از گذراندن  4درس کارآموزي را باالي متوسط (زیاد و
خیلی زیاد) گزارش کردهاند .نیمی از دانشجویان داروسازي
پس از گذراندن دروس کارآموزي میزان اطالعات علمی
بهدستآمده را متوسط و در مجموع حدود  40درصد
دانشجویان اطالعات علمی بهدستآمده را زیاد و خیلی زیاد
ارزیابی کردهاند .بیشترین تعداد دانشجویان ( 29نفر از 40
نفر) ،پس از گذراندن واحدهاي کارآموزي اعالم کردهاند که
درس کارآموزي در عرصهي شهري  1منجر به برآورده
شدن توقعات دانشجویان گردیده است .همچنین کمترین
رضایت دانشجویان از درس کارآموزي مقدماتی و کارآموزي
بیمارستانی گزارششده است.

پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ
( )0.78مـورد تـأیـید قـرار گـرفت و بـا بررسی متخصصان

فصلنامهي علمی-پژوهشی توسعهي آموزش جنديشاپور ،سال هفتم ،شمارهي  ،1بهار 1395

بررسی رضایتمندي دانشجویان داروسازي و ...

79

جدول شماره  -1پرسشنامهی میزان رضایتمندی دانشجویان از دروس کارآموزی
فراوانی(درصد) ()N=40

سؤال

خیلی زیاد

متوسط

زیاد

خیلی کم

کم

)٪12.5(5

)٪27.5(11

)٪50(20

)٪7.5(3

)٪2.5(1

.2در کل کیفیت اطالعات علمی کارآموزیهایی که در طی

)٪15(6

)٪27.5(11

)٪50(20

)٪5(2

)٪2.5(1

 .3به نظر شما به چه میزان کارآموزیهایی که گذراندهاید

)٪7.5(3

)٪37.5(15

)٪42.5(17

)٪10(4

)٪2.5(1

د .1 .1درکل میزان اطالعات علمی کارآموزیهایی که طی دورهی
تحصیل خود گذراندهاید را چگونه ارزیابی میکنید؟
دورهی تحصیل خود گذراندهاید را چگونه ارزیابی میکنید؟

شمارا جهت ارائهی خدمات پس از فارغ التحصیلی آماده کرده
است؟
 .4کارآموزیهایی که تاکنون گذراندهاید چه میزان نگرش را

)٪7.5(3

)٪55(22

)٪30(12

)٪2.5(1

)٪5(2

 .5چه میزان کارآموزیهای ارائهشده شمارا برای خدمات

)٪25(10

)٪57.5(23

)٪15(6

)٪0(0

)٪2.5(1

 .6چقدر تصمیم دارید که پس از فارغ التحصیلی ارائهی خدمات

)٪35(14

)٪55(22

)٪5(2

)٪2.5(1

)٪2.5(1

 .7چه میزان نحوهی دستیابی به اطالعاتی علمی و دارویی که

)٪17.5(7

)٪52.5(21

)٪25(10

)٪0(0

)٪5(2

نسبت به خدمات داروساز تغییر داده است؟
استاندارد توانمند ساخته است؟
منطبق بر استانداردها باشد؟
در حال حاضر در داروخانه بهکار میبرید حاصل از آموزش
کارآموزی بوده است؟
 .8بهطورکلی ،چه میزان آموزش کارآموزی را جهت کار امروز

)٪10(4

)٪55(22

)٪32.5(13

)٪0(0

)٪2.5(1

 .9به چه میزان توقعات شما از ارائهی کارآموزی برآورده شده

)٪7.5(3

)٪22.5(9

)٪62.5(25

)٪5(2

)٪2.5(1

 .10در کل کیفیت کارآموزیهایی که در طی دورهی تحصیل

)٪2.5(1

)٪42.5(17

)٪50(20

)٪5(2

)٪0(0

مقدماتی

عرصه 1

عرصه 2

بیمارستانی

در داروخانه بهعنوان مسؤول فنی کاربردی میدانید؟
است؟
خود گذراندهاید چگونه ارزیابی میکنید؟
فراوانی (درصد)

سؤال
()N=40

 .11درمجموع کدام دوره کارآموزی توقعات شمارا برآورده

)٪72.5(29

)٪2.5(1

)٪7.5(3

)٪17.5(7

کرده است؟

1

2

3

4

5

29.50

30.25

27.50

40.25

29.00

45.75

19.40

27.00

50.00

29.40

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

7

8

سطح معناداری

9

کای χ 2

10

سؤال

11

جدول شماره  -2نتیجهی آزمون آماری کای بین فراوانیهای مختلف گزارششده
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اسالمی و همكاران

بحث و نتیجهگیري
ارزیابی رضایتمندي دانشجویان از نحوهي ارائهي یک
واحد درسی از موارد ضروري جهت ارتقاي کیفیت آموزشی
است .پرسش از میزان رضایت دانشجویان در سطوح
مختلف و بررسی پاسخهاي دادهشده ،میتواند منجر به
مشارکت بیشتر دانشجویان در ارائهي بهتر و مؤثرتر یک
واحد درسی شده و رسیدن به اهداف آموزشی تعیینشده را
تسهیل نماید .این مهم ،در دروس کارآموزي که از دروس
ضروري و کاربردي در هر رشته میباشند ،در جهت آموزش
کارآمدتر علمی و عملی به دانشجویان ،بیش از سایر دروس
اهمیت و ضرورت مییابد (کوین و همکاران .)2002 ،در
حال حاضر ،دروس کارآموزي در رشتهي داروسازي که در
دو سال آخر تحصیل به دانشجویان داروسازي ارائهشده و
جز دروس اصلی براي آمادهسازي دانشجویان جهت فعالیت
حرفهاي در داروخانهي شهري و بیمارستانی محسوب
میشوند .با توجه به افزایش نیاز به ارائهي مراقبت دارویی
توسط داروساز ،این دروس در راستاي تربیت داروسازان
کارآمد و مسلط به ارائهي خدمات حرفهاي اهمیت
روزافزونی یافتهاند (اعتبارنامهي انجمن آموزش داروسازي،
 .)2011برنامهریزي براي نحوهي ارائهي دروس کارآموزي
با در نظر گرفتن سرفصلهاي تعیینشده از طرف معاونت
آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،با توجه
به امکانات آموزشی موجود در دانشکدهي داروسازي صورت
میگیرد و الگوي ثابتی براي نحوهي ارائهي واحدهاي
کارآموزي داروسازي وجود ندارد (وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی.)1384 ،
ارائه واحد کارآموزي باید بهگونهاي باشد که نیازهاي
علمی و عملی دانشجویان را برآورده کند .این مهم با
آموزش توأم دانش و مهارت مورد نیاز براي کار در داروخانه
فراهم میشود .بهنظر میرسد بهترین محیط آموزشی براي
آموزش مهارتهاي کار عملی ،استفاده از محیط واقعی یا
شبیهسازيشده کار باشد (مناگان و همکاران.)1995 ،
درگذشته ،واحد کارآموزي در قالب کالسهاي تئوري و
دستهجمعی در محل دانشکدهي داروسازي یا در کالسهاي
درس در محل داروخانههاي آموزشی برگزار میگردید .این
روش قدیمی که تماماً مبتنی بر آموزشهاي تئوري است
منجر به کسب مهارتهاي کافی براي ارائهي خدمات
حرفهاي نمیشود .از طرفی ،افزایش مهارت دانشجویان
داروسازي براي کار در داروخانه ،وابستگی مستقیم به دانش
و اطالعات دارویی مناسب براي کار عملی دارد (کاسام،
 .)2006بنابراین در این طراحی آزمایشی ،تالش بر این بود
تا ترکیب توأم آموزشهاي تئوري و عملی در برنامهریزي

80
براي دانشجویان در نظر گرفته شود .نیمی از دانشجویان
داروسازي پس از گذراندن دروس کارآموزي میزان اطالعات
علمی بهدستآمده را متوسط و تنها در مجموع حدود 40
درصد دانشجویان اطالعات علمی بهدستآمده را زیاد و
خیلی زیاد ارزیابی کردهاند .بنابراین بهنظر میرسد
دانشجویان نیاز به دریافت میزان بیشتري از اطالعات علمی
با گذراندن واحد کارآموزي دارند .با توجه به محدودیت
زمانی دانشجویان براي حضور در کالس درس در کنار
ساعات عملی و همچنین محدودیت تعداد اساتید داروسازي
بالینی ،مواردي همچون آموزش الکترونیکی و مجازي و
استفاده از جزوههاي آموزشی مناسب میتواند منجر به
افزایش اطالعات علمی دانشجویان در طی دوره گردد (
سالتر و همکاران )2014 ،و در برنامهریزيهاي آتی مد نظر
قرار گیرد .از دیگر موارد جدید که براي اولین بار و بهصورت
آزمایشی در برنامهریزي براي دانشجویان درنظر گرفته شد،
استفاده از دستنامههاي طراحیشده در درس کارآموزي در
عرصهي  1بود .با توجه به کمبود تعداد اساتید براي حضور
در تمام ساعات کار عملی براي تمام دانشجویان ،طراحی
دستنامه میتواند منجر به یکسانسازي و استاندارد شدن
موارد آموزشی عملی در ساعات حضور دانشجویان در
داروخانه باشد .استفاده از دستنامه در کارآموزي 1
میتواند یکی از دالیل برآورده شدن توقعات بیشتر
دانشجویان ( 72/5درصد) از این واحد باشد .همانطور که
در قسمت نتایج اشاره گردید 72/5 ،درصد دانشجویان،
پس از گذراندن واحدهاي کارآموزي اعالم کردهاند که درس
کارآموزي در عرصهي شهري  1منجر به برآورده شدن
توقعات دانشجویان گردیده درحالیکه توقعات تنها  2/5و
 7/5درصد دانشجویان از درس کارآموزي مقدماتی و
کارآموزي بیمارستانی برآورده شده است .دانشکدهي
داروسازي دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،تنها مجهز به دو
داروخانهي آموزشی میباشد که در شروع برنامهریزي براي
دانشجویان ،در درس کارآموزي مقدماتی( ،نیمسال
تحصیلی اول  )92-1391تنها داروخانهي آموزشی امام
جعفر صادق (ع) فضاي آموزشی کافی براي حضور
دانشجویان در برخی ساعات را داشت .به همین دلیل ،در
برنامهریزي درس کارآموزي مقدماتی ،امکان اختصاص
ساعات کار عملی براي دانشجویان فراهم نگردید .بهنظر
میرسد ارائهي این درس بهصورت تماماً تئوري منجر به
برآورده نگشتن توقعات دانشجویان از این واحد درسی
گشته است .همچنین در درس کارآموزي بیمارستانی که
تنها منجر به برآورده شدن توقعات  7/5درصد دانشجویان
گـردیـد نـیز امـکان حـضور دانشجـویان در داروخانـههاي
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بیمارستانی و انجام کار عملی نبود .همانطور که نتایج
نظرسنجی نشان میدهد ،ارائهي واحدهاي کارآموزي با
روش نوین در نیمی از دانشجویان منجر به آمادگی متوسط
براي ارائهي خدمات حرفهاي و مراقبتهاي دارویی در
داروخانه شده است .بهنظر میرسد ،اختصاص ساعات کار
عملی بیشتر و بهبود آموزشهاي عملی میتواند بهعنوان
راهکاري براي افزایش آمادگی دانشجویان در برنامهریزي
براي دورههاي بعد درنظر گرفته شود .همچنین ارائهي واحد
بهصورت کارورزي که دانشجویان در محیط واقعی کار به
آموزش مراقبتهاي دارویی بهصورت عملی بپردازند،
میتواند منجر به افزایش آمادگی دانشجویان براي ارائهي
خدمات گردد .بیش از  90درصد دانشجویان داروسازي در
انتهاي دوره اعالم کردهاند که تمایل دارند پس از فارغ
التحصیلی خدمات منطبق بر استاندارد را ارائه دهند.
درنتیجه بهنظر میرسد طراحی نوین ارائهي کارآموزي
شهري و بیمارستانی منجر به تغییر نگرش درصد باالیی از
دانشجویان شده است و با توجه به این امر بهنظر میرسد
این برنامهي آموزشی در حیطهي عاطفی موفق بوده است.
همانطور که در جدول یافتهها گزارش گردیده است70 ،
درصد دانشجویان اعالم کردهاند نحوهي دستیابی به
اطالعات علمی و دارویی که در حال حاضر در داروخانه به-
کار میبرند به میزان زیاد و خیلی زیاد حاصل از آموزش
کارآموزي بوده است که این نتیجه ،نشان از اهمیت درس
کارآموزي براي دانشجویان داروسازي دارد ،اما در انتهاي
دوره تنها  30درصد دانشجویان داروسازي گزارش کردهاند
که توقعاتشان به میزان زیاد و خیلی زیاد برآورده شده
است .همچنین کیفیت این برنامهریزي نوین آزمایشی از
دید تنها  45درصد دانشجویان ،پس از گذراندن واحدهاي
درسی زیاد و خیلی زیاد ارزیابیشده است .رضایت نسبی
دانشجویان از برنامهریزي نوین آموزشی نشان از قابلیت
ارتقا و نیاز به بهبود و اصالح هر چه بیشتر ارائهي واحدهاي
کارآموزي دارد.
توجه به این نکته ضروري بهنظر میرسد که استفاده از
پرسشنامه و نظرسنجی از دانشجویان تنها یکی از راههاي
بررسی و ارزیابی در این خصوص است .براي بررسی جامع
کارآمدي ارائهي واحد درسی ،مقایسه بین نمرات
دانشجویان قبل و بعد از ارائهي واحد درسی و ارزیابی
توانمندي عملی دانشجویان با شاخصهاي کمی مناسب از
دیگر ابزارهاي ارزیابی در جهت بهبود کیفیت ارائهي واحد
درسی کارآموزي میباشد (مناگان و همکاران .)1995 ،با
بررسی نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،بهنظر میرسد
بهبود فضاي آموزشی عملی متناسب با تعداد دانشجویان و

حضور اساتید و مربیان آموزشی در تمام ساعات حضور
دانشجویان در داروخانه ،همچنین طراحی دستنامههاي
استاندارد براي تمامی واحدهاي کارآموزي میتواند منجر به
افزایش کیفیت ارائهي واحدهاي کارآموزي گردد .همچنین
افزایش میزان اطالعات علمی آموزشی به دانشجویان با
استفاده از روشهاي آموزش الکترونیک در کنار روشهاي
تئوري و عملی مرسوم و تهیهي محتواي آموزشی استاندارد
نیز میتواند از دیگر موارد مدنظر در برنامهریزيهاي آتی
بهمنظور ارتقاي کیفیت آموزش در دروس کارآموزي
داروخانهي شهري و بیمارستانی باشد.
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Abstract: Civic and hospital pharmacy clerkship are two most important courses of pharmacy
education which lead to skill acquisition in offering pharmaceutical care services. In this
descriptive-cross sectional study, these courses (including elementary, in field (2 levels) and
hospital pharmacy clerkships) were presented to all students of one class with a new method. At
the end, the satisfaction rates were assessed by a questionnaire at the end of educational year in
2014. The questionnaire’s validity and reliability were tested beforehand. The results showed that
45% of the students reported high and very high acquired skills. Most of the students (29 out of
40) announced that community pharmacy in field (level 1) training method had met their
expectations. According to the result, a combination of theoretical and practical training (e.g.
manual education along with practical training appropriated to the number of students in
pharmacy) can raise the satisfaction of students.

Keywords : Pharmacy Training Courses, Satisfaction Assessment, Pharmacy Student, AJUMS.
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