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    يچكيده فارس

و سنجش   هاي دارويي در داروخانهدر ارائه خدمات مراقبت اخالقي  هاي چالشتبيين 

 ها: طراحي و روانسنجي ابزار نگرش داروسازان نسبت به آن

  

ها، همگام با توـسعه و محور اـست كه همانند ـساير حرفهاي دانشداروـسازي حرفهي  حرفه مقدمه:

مندان خود  اي و اخالقي جديدي براي حرفههاي حرفهمسئوليتگسترش علم و صنعت، توسعه يافته و  

تعريف و ايجاد كرده است. حرفه داروسازي در طول اين چند دهه، از ساخت و تهيه محصوالت دارويي  

ازان هم از رويكرد روش  يد و وظيفه داروـس يميايي رـس والت ـش اخت و تهيه محـص اء گياهي به ـس با منـش

خه پيچي به يك رويكرد نتي نـس اما در مقام عمل و جديد جهاني به نام مراقبت دارويي تغيير يافت.    ـس

اعمال حرفه به نظر مي رســـد كه داروســـازان در دســـتيابي به اين هدف موفق نيســـتند. لذا تبيين  

تواند راه را براي ارائه شــوند ميروســازي كه مانع از اعمال حرفه ميهاي اخالقي حرفه مندان داچالش

  هاي دارويي باز كند.فعلي نظام ارائه خدمات و مراقبتراهكار و حل مشكل 

اخالقي موجود و پيش روي داروسازان در ارائه    هايهدف از اين مطالعه، شناسايي چالشهدف:

 خدمات 

  هاي اخالقي و طراحي ابزاري براي سنجش نگرش آنها به اين چالش  هاي دارويي در داروخانهمراقبت

  بود. 

اكتشافي بوده و از دو بخش كيفي و كمي  متوالي  مطالعه حاضر، يك مطالعه تركيبي    كار:روش

تشكيل يافته است. در مرحله كيفي، پس از مرور متون، مصاحبه نيمه ساختار يافته از داروسازان شاغل  

ها با روش تحليل محتواي كيفي و با تشكيل يك جلسه بحث  داروخانه انجام گرفت. متون مصاحبهدر  

گروهي مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. سپس قوانين و مقررات امور دارويي مطالعه گرديده و پس از  

تحليل    ها و مميزي اخالقي آنها، با تشكيل جلسه بحث گروهي با متخصصان مورد بررسي و تبيين چالش

ها تدوين  ي بخش كيفي مورد استفاده قرار گرفته و گويههاداده   قرار گرفت. در نهايت براي طراحي ابزار،  

ها روايي صوري و محتوايي و براي روايي سازه تحليل عاملي اكتشافي و  گرديد. سپس براي روايي گويه

  د.     بازآزمون بكار برده ش -تاييدي و همچنين براي  پايايي ابزار آزمون 

گري در داروسازي  اي اي به نام حرفهمايههاي اخالقي در يك درون در مطالعه كيفي، چالشيافته:

(Pharmacy Practice) هاي مرتبط  اي و چالشهاي اعمال حرفه، ارتباطات حرفهو در سه طبقه به نام

مورد مميزي    ٢٤از بررسي و تحليل قوانين و مقررات دارويي كشور،    با قوانين و مقررات قرار گرفتند.



هاي سازماني  نامهمورد مربوط به آيين  ١١مورد مربوط به قوانين مختلف و    ١٣اخالقي صورت گرفت كه  

ها تدوين  ي بخش كيفي، گويههاداده   و اداري بودند. در بخش مطالعه كمي و ابزارسازي، با استفاده از  

دار بود. در تحليل عاملي  و آزمون كرويت بارتلت معني  ٩٢٣/٠برابر    KMOو روانسنجي گرديد. شاخص  

اي و مشاوره و  ، ارتباطات حرفه هاي مرتبط با قوانين و مقررات هاي چالشاكتشافي، سه عامل به نام

(آلفا كرونباخ)   استخراج شد. مجموع پايايي در همساني دروني  و همبستگي    ٩١٩/٠مراقبت دارويي 

به دست امد. در نهايت ابزاري    ٢٩/٤  ) SEM(گيري  و خطاي معيار اندازه  ٠/ ٩١٤)  ICCاي ( درون خوشه

    سئوال طراحي گرديد. ٢٢و روا با  پايا

چالش مهمگيري:نتيجه مراقبتترين  خدمات  ارائه  در  داروسازان  اخالقي  در  هاي  دارويي  هاي 

اي نيز  هاي ديگري همچون ارتباطات حرفهاي داروساز بود كه چالش داروخانه مرتبط با تعهدات حرفه

ده  هاي اخالقي و سنجش نگرش داروسازان با استفادر اين زمينه تاثير گذار بودند. شناسايي اين چالش

يابي مشكالت حرفه داروسازي و ارائه راهكار موثر  ريشه ارزيابي و  تواند در  از ابزار معتبر طراحي شده مي

اي داروسازان، استفاده از رويكردهاي آموزشي موثر و اصالح سياستگذاري  در جهت ارتقا جايگاه حرفه

و قوانين و مقررات حاكم بر اين حرفه تاثير بسزايي داشته باشد. 

  :  ات كليديكلم

  دارويي، داروخانه شهري  هاي اخالقي، مراقبتگري، چالشاي حرفه اخالق داروسازي،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


