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  وزش در علـوم پزشــكيــي آم عهــي توس هــمجل
  27 تا 16 ، صفحات 93بهـار، 13اره ـ، شم7ي  دوره

  
بهداشت عمومي از ديدگاه دانشجويان و گروه  يرشته، واحد درسي كارآموزي در عرصه

  يك پژوهش كيفي:آموزشي 
 3سارا رضائي ،1،2دكتر پيمان پرويـزراد 

  rezaeii.sara@gmail.com       بهداشت يم پزشكي مازندران، دانشكدهساري، دانشگاه علو :نويسنده مسوول
 15/7/92: شپذير         28/12/91: دريافت

  
  چكيده
اي در نظام سالمت خواهند بود تا با قرار بهداشت عمومي پس از فراغت از تحصيل ، كارشناس حرفه يرشتهدانش آموختگان : هدفزمينه و 

ان فوق بايد وليت تامين ، حفظ و ارتقاي سالمت جامعه را به عهده گيرند براي انجام اين مهم دانشجويوگرفتن كنار ساير كاركنان سالمت ، مس
بهداشت عمومي از  يرشتهكارآموزي  واحد درسيكارآموزي ، كسب نمايند، اين پژوهش با هدف بررسي  يهدور درعمدتا  دانش و مهارت الزم را

  . .در دانشگاه علوم پزشكي مازندارن انجام گرفت مربوطهطريق كسب عميق ديدگاه هاي گروه آموزشي و دانشجويان 
بهداشت عمومي در  كارآموزان، فارغ التحصيالن و گروه آموزشيجامعه پژوهش كيفي ،نمونه گيري به شكل هدفمند از بين در اين : بررسيروش 

، ما را براي انتخاب  هابنابراين نتايج حاصل از مصاحبه .صورت نيمه ساختار يافته صورت گرفتهب هايي انجام شدو مصاحبه بهداشت يدانشكده
 اطالعات دست نيامد ، پس از گردآوريهب يدست آمدند تا جايي كه ديگر ايده جديدههاي بعدي ببه ترتيب نمونه ،كرده  بعدي راهنمايي ينمونه

 .  ندپژوهش به روش آناليز محتوا ، مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت يافته هاييازده نفر ،  تعدادهاز نمونه ها ب

ارزيابي سرفصل هاي . حاصل شدفرعي  ياصلي و تعدادي درون مايهحاضر پنج درون مايهاز تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش :  هايافته
 كارآموزي مديريت و برنامه ريزي وحضور در كارآموزي ، پرورش مهارت هاي غيرفني دانشجويان از  يكارآموزي ، انتظارات از كارآموزي ، انگيزه

   .انداز اين دسته
ان مي باشد ، لذا الزم است ي دانشجويكارآموز عمده در برنامه ريزي منسجم عامل بروز مشكالت ضعفداد كه نتايج مطالعه نشان : :نتيجه گيري

  .بردارندبرنامه هاي منسجم تر در جهت ارتقاي كيفيت كارآموزي گام با  والن سوم
 .كارآموزي در عرصه، بهداشت عمومي ، مطالعه كيفي:  واژگان كليدي

 

  مقدمه
ه علوم پزشكي به منظور داشتن حداكثر دانشجويان گرو   

آينده خود بايد دانش و مهارت الزم را  يكارايي براي حرفه
كسب كنند كارآموزي در عرصه در دستيابي دانشجويان به 

 يكه رشته از آنجا .)1(دارد اساسي اي نقشحرفه هايتوانمندي
  ،اساسي علوم بهداشتي است يشاخهبهداشت عمومي نيز 

 
 
 

پس از فراغت از تحصيل، كارشناس حرفه اي موختگان آدانش
بود تا با قرار گرفتن كنار ساير كاركنان  خواهند در نظام سالمت

وليت تامين حفظ و ارتقاي سالمت ومس ،و مديران سالمت
براي انجام اين مهم دانشجويان فوق  .جامعه را به عهده گيرند

 شت فرا هاي بهدابايد دانش و مهارت الزم رادر دانشكده

 
 
 

 دانشگاه علوم پزشكي مازندرانمديريت خدمات بهداشتي و درماني، استاديار دانشكده بهداشت و مركز تحقيقات علوم بهداشتي،  تخصصي دكتراي– 1
  ستاني، دانشگاه علوم پزشكي ايران، مركز تحقيقات مديريت بيمار مديريت خدمات بهداشتي و درماني تخصصي دكتراي -2
 دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، كارشناس بهداشت عمومي-3
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اي الزم هاي حرفهگيرند تا پس از طي دوران تحصيل ويژگي
را براي انجام وظايف و مسووليت خود در نظام سالمت و 

غييرات با توجه به ت. )2(هاي وابسته كسب نمايندسازمان
م يلمداوم در انتظارات و نيازهاي مصرف كنندگان محصول تع

ضرورت تحول و  )مردم و جامعه(و تربيت در علوم پزشكي 
هاي درسي دانشگاه ينوآوري مستمر و رفع نقايص در برنامه

در كشور ما نيز اين نياز  .شودعلوم پزشكي كشور احساس مي
، است و بر همين مبنا وزارت بهداشتبه خوبي احساس شده 

هاي درسي نموده ها را متولي بازنگري در برنامهدانشگاه
هاي به عنوان يكي از جنبهبدين منظوركارآموزي بايد .)3(است

مهم آموزش مورد ارزيابي قرار گيرد و عقيده بر اين است كه 
بايد در مورد محتوا و روش آموزش دانشجويان نظرخواهي 

ها بين دانش آن شود، بسيارند كساني كه دانش كافي دارند ولي
دهند شكاف عميقي وجود دارد و در واقع در و آنچه انجام مي
به عبارت  ؛از آموخته هايشان ديده نمي شود عمل اثر چنداني

ديگر اين افراد در كنار كسب دانش ، مهارت هاي الزم را 
هاي خود كسب كارگيري صحيح و به موقع آموختههبراي ب
، البته مطالعات در مورد ارزيابي كيفيت كارآموزي )2(اندنكرده

از نظر دانشجويان در دانشگاه و در گروه هاي مختلف ، به 
ي كار شكالتي از جمله ضعف در برنامه ي آموزشي و نحوهم

مربيان ، امكانات ، نقش اعضاي ديگر تيم بهداشتي و بازده 
هاي كسب شده و ضعف كلي اين دوره ، ضعف در مهارت

مربيان اشاره نموده است، لذا جهت اصالح اين فرايند دست 
  اندركاران رشته و فراگيران از بهترين افرادي هستند كه 

هاي درسي را مورد ارزشيابي و مطالعه توانند اين برنامهمي
آيد كه آيا دانشجويان ،حال اين سواالت پيش مي)3(قرار دهند

بينند؟ آيا اين دوره مفيد و موثر بوده است؟ آموزش الزم را مي
كنند؟ افراد آيا تمام دانشجويان در كارآموزي شركت مي

  اي مهمي كسب هشركت كننده در كارآموزي چه ويژگي
اي كه توسط ميمندي انجام شده تاييدي نتايج مطالعه كنند؟مي

هاي ها و مهارتبر اين موضوع است كه معموال دانسته

ي و در مطالعه )2(دانشجو به روش مناسب سنجيده نمي شود
ديگر بيان شده است كه مطالعات كيفي به منظور درك عميق 

و با  )4(نجام شده استتجربيات دانشجويان و مربيان كمتر ا
توجه به وجود مشكالت در آموزش باليني و لزوم بازنگري 

دليل پيچيدگي در محيط كارآموزي هكارآموزي و بي در نحوه
دهند ،تنها تعداد معدودي از پژوهشگران به خود اجازه مي

، لذا هدف ما از انجام اين  )5(چگونگي آن را بررسي كنند
مواد آموزشي كارآموزي در  دقيق يپژوهش كيفي مطالعه

ساده ترين تعريفي كه .بودبهداشت عمومي  يرشته يعرصه
 يهيمي توان از پژوهش كيفي داشت پژوهشي است كه ارا

اي آماري و يا ساير ابزار هاي ههاي آن از طريق روشيافته
پژوهش كيفي روش مناسب  .)6(دست نيايدهسازي بيكم

راد و آنچه كه در پس آن ها و تجربيات افجهت كشف ويژگي
 ياين نوع تحقيقات درباره .باشدمي ،تجربيات قرار دارد

هاي كمي به چرايي و چگونگي يك پديده نسبت به روش
يعني محقق نيازمند درك .)7(دهندطور عميق تري نظر مي

لذا .باشدميعميق از تجارب و احساسات مشاركت كنندگان 
موارد به عنوان مناسب  اين تحقيق كيفي با مزيت بررسي اين

در شد نتخاب با توجه به سوال پژوهش ا ترين نوع تحقيق
 يتر در حيطهاطالعات عميق به منظور كسب نهايت اين مطالعه

بررسي سودمندي كارآموزي در عرصه از ديدگاه دانشجويان ، 
و اطالعات  گرفتالتحصيالن و گروه آموزشي صورت فارغ

ازمان يافته از مشاركت مفصلي به روش مصاحبه نيمه س
ها ، برنامه هايي جهت تا با استفاده از آنآمد دست هكنندگان ب

هماهنگي آموزش در عرصه و نيازمندي هاي شغلي پس از 
تحصيل تبيين شود و بتواند نيازها ، توقعات و انتظارات مردم 

 .خوبي برآورده سازد هو سيستم هاي سالمت را ب

  
 روش بررسي

ترين روش براي مطالعات تحقيقات كيفي مناسباز آنجا كه    
با هدف  ، اين مطالعه به صورت كيفي، )6(باشندعميق مي
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 بهداشت عمومي يكارآموزي در عرصه رشته        18

 93بهار  ،13 ي شماره ،7 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

در  نفعانذي از ديدگاه ،كارآموزي در عرصه وضعيتبررسي 
 .انجام شد 1391در سال ، دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

فارغ التحصيالن و گروه  ،كارآموزان را پژوهش ما  گروه هدف
نمونه گيري به صورت هدفمند انجام .دادندتشكيل مي يآموزش
در اين نمونه گيري افراد به دليل اطالعات دست اولي كه  .شد

يا ديدگاه هاي خاصي درباره آن  شتند ويك پديده دار يدرباره
ها به اشباع شوند و هنگامي كه دادهند انتخاب ميشتدار
داده ها  اشباعدر واقع  يافتد نمونه گيري خاتمه نيدسر

شد كه اطالعات و داده هاي جديدي با هنگامي مسجل مي
پژوهشگر با بدين منظور . )8(دامادامه مصاحبه ها بدست ني

جو و ايجاد  پژوهش و معرفي خود يجامعهبين حضور 
بيان هدف و با  بود يمصاحبه جار نيو دوستانه كه ح يميصم

ي هماهنگي هاي الزم برا، كارآموزبا دانشجوي  پژوهش
د نسبت به احق افر الزم به ذكر است كه.ددارا انجام  مصاحبه

و اصول محرمانه بودن  توضيح داده شدشركت در مطالعه 
 رعايتاطالعات و كسب رضايت آگاهانه جهت مصاحبه 

ه يمبه شكل مصاحبه نمصاحبه  رعايت اصول فوق ،با  لذا.شد
 مصاحبه نيمه ساختار يافته ، .ساختار يافته انجام گرفت

د نشومصاحبه اي است كه در آن سواالت از قبل فراهم مي
ولي براي كسب اطالعات بيشتر و عميق تر با بررسي پاسخ ها 

چرايي و  يتوضيحات بيشتري درباره "چرا"و با سوال 
ابتدا پژوهشگر بنابراين).7(شودچگونگي از فرد خواسته مي

رح مطبا شركت كننده اول  پرسش هاي كلي را براي مصاحبه 
پرسيد و كننده واالت را از مشاركت وس ينمود و سپس ادامه

الي  5/1، مصاحبه حدودا خواستوي  توضيحات بيشتري را از
 از مصاحبه مذكور اطالعات حاصلو ساعت به طول انجاميد 2
نتايج حاصل از مصاحبه باتوجه به  سپس.تحليل شدهمزمان ،
حليل داده تو  تجزيه به بيان ديگر.بعدي انتخاب شد ينمونه،

 يراهنمايي براي انتخاب نمونه، هاي حاصل از هر مصاحبه 
انتخاب  منوالو نمونه هاي بعدتر نيز به همان  واقع شدبعدي 

منظور سنجش هاما بها به عمل آمد ، شدند و مصاحبه از آن

يك بار ديگر پس از ده روز پژوهشگر  ،هاي حاصلاعتبار داده
انجام داد و متوجه شد كه  مصاحبه را با شركت كنندگان

شركت كنندگان مطالبي كه قبال اشاره كرده اند مجدد پذيرفته 
ها اعتبار داده و با انجام پايلوت  لذا بدين طريق ؛كنندو بيان مي

در جامعه اساتيد و مربيان و فارغ براي محقق محرز شد و وي 
تحقيق را ادامه داد لذا نيز به اين منوال  شاغل التحصيالن

با توجه به اينكه در اين دوره ها انتخاب شدند و مونهن
ي فقط دو نفر از مربيان دانشكده به عنوان مربيان آموزكار

بنابراين فقط دو نفر  ،نظارت داشتند كارآموزياصلي بر روند 
 يدو نفر از جامعهبا  همچنين ومورد بررسي قرار گرفتند 

در  .مل آمدمصاحبه به ع ،شدندمايل به همكاري كه  اساتيد
دو نفر از فارغ  ، بر اين اساس پنج نفر از كارآموزان نتيجه

نفر از دو التحصيالن شاغل، دو نفر كارشناسان آموزشي و 
 .در مطالعه شركت داشتندنفر  يازده جمعا، اساتيد

ذكر است محقق با چند نفر ديگر از دوستان هالبته الزم ب 
نها به تكرار داده ها رسيد كارآموز نيز مصاحبه را انجام داد اما ت

، در  تايي كارآموزان اكتفا نمود،پنج يو به همين دليل به نمونه
كه  ندتنها شامل افرادي بود ، معيار ورود به مطالعهاين تحقيق 

در دانشگاه علوم پزشكي مازندران به عنوان يك فرد دانشجو 
بهداشت  يرشته) ترم آخر(شناخته شده و هم اكنون كارآموز 

بهداشت  يمومي بودند و يا فارغ التحصيالني ، كه در رشتهع
 يبهداشت فارغ التحصيل شده و دوره يعمومي از دانشكده

 ييك سال سابقه و حداقل بودندكارآموزي را به اتمام رسانده 
 يو همچنين  گروه آموزشي شامل مربيان و اعضا داشتندكار 
، داشت به يت علمي گروه بهداشت عمومي دانشكدهاهي

دانشگاه علوم پزشكي مازندران توانستند در مطالعه وارد شوند 
من جمله  ،و عالوه بر آن در يكي از محورهاي مختلف

 ،تدريس، نظارت و برنامه ريزي در كارآموزي مشاركت داشتند
اما در نهايت كساني كه عالقه به حضور در مصاحبه نداشتند و 

 د در مطالعهنتوانستنمي ،ها بودند يا حتي كارآموز ساير رشته
بنا ه مشاركت كنندگان ـاز آنجا ك .حاضر شركت داشته باشند
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كه اي رغم جو صميمي و دوستانه عليبه داليل شخصي و 
تمايلي به استفاده جاري بود ايجاد شده و حين مصاحبه قبل و 

اطالعات ، پژوهشگر  لذا، د ـوت نداشتنـط صبپژوهشگر از ض
خاطر پيشينه هالبته بمكتوب ثبت كرد  صورت نوشتاري وهرا ب

و مصاحبه شوندگان و همچنين مهارت  انآشنايي پژوهشگر
از در ايجاد محيط صميمي با مصاحبه شوندگان ،  انپژوهشگر

و براي همين  هنشدرفتارهاي غيركالمي شركت كنندگان غافل 
پس از  .دليل انجام مصاحبه و نوشتن مطالب كار سختي نبود

نوشته اطالعات بعدا  ،مطالب هو بازنگري چندبار و مرورتاييد 
كلمه به كلمه تايپ ها ، متن داده هاحاصل از مصاحبهشده 
در اصل تجزيه و  گرچه و) همزمان نبوده است تايپ (  شدند
 اطالعاتآوري  جمع يا مصاحبه موازات انجام به اطالعات تحليل

به نيز  كليتحليل  و تجزيه ولي، )تحليل همزمان(انجام گرفت
عنوان يك روش تحقيق هخود بآناليز محتوي كه  يشيوه

با خالصه كردن  و در پايان .پذيرفتصورت  شود،تعريف مي
استخراج و دسته  )دستي( توسط خود پژوهشگر كدهاها، داده
ها مورد تجزيه يافته و ديگرد مشخص ياصل يهاتم و شدند يبند

 .نهايي به عمل آمدگيري نتيجهسپس و و تحليل قرار گرفتند 

  
  ها يافته

در پژوهش حاضر كه با هدف بررسي مواد آموزشي     
كارآموزي در عرصه از ديدگاه كارآموزان و گروه آموزشي 

در مجموع يازده نفر ، هشت نفر زن و سه نفر  ،انجام گرفت
مرد ، مشاركت داشتند كه دو نفر داراي تحصيالت دكترا ، يك 

بهداشت  ينفر كارشناس در رشته نفر كارشناسي ارشد ، سه
بهداشت  يعمومي و پنج نفر دانشجوي ترم آخر رشته

 46مشاركت كنندگان در گروه اساتيد هر كدام  عمومي بودند،
  سال و در گروه دانشجويان و  44و  38سال و مربيان ، 

از تجزيه و تحليل  .بودسال  25التحصيالن ميانگين سني فارغ
زير حاصل  اصلي ضر درون مايه هايحا يداده هاي مطالعه

درون مايه ها ، خود شامل تعدادي درون مايهاز  هر يكشدند 

ارزيابي سرفصل هاي كارآموزي ، انتظارات از :  بودفرعي 
حضور در كارآموزي و افزايش آن ،  يكارآموزي ، انگيزه

ريزي برنامهمديريت و هاي غيرفني و ارزيابي مهارت پرورش
جلسات ابتدايي ، بازديدها ، پروژه :  كارآموزي شامل

تحقيقاتي ، آزمون پاياني ، آموزش و فعاليت عملي در عرصه ، 
همكاري بين بخشي ، همكاري و حضور مربيان ، همكاري و 
حضور اساتيد ، حضور كارآموزان ، تسهيالت جانبي و برنامه 

طور مجزا هب ا به منظور توضيح بيشتر ، هر موردريزي ، ام
  .دشوده ميشرح دا
  :حضور در كارآموزي و افزايش آن  يانگيزه

كارآموزي را در افزايش انگيزه  يمربيان دورهاساتيد و 
شغلي آينده كارآموزان بسيار  يكارآموزي خصوصا در حيطه

موثر و ضروري دانستند ، اما معتقد بودند عوامل انگيزشي 
توقع  شود و همچنين دانشجويانموجود چندان موثر واقع نمي

افزايش اين دوره  هايها در پي آموزشآن يداشتند انگيزه
يابد و كارهاي عملي را به نحو احسن ياد گيرند چنانچه مربي 

دانشجو تمام انگيزه خود را در اين دوره  "بيان نمود كه  6كد 
گويند ما در سه ترم اول چيزي كسب مي كند ، دانشجويان مي

گرفتيم و در ترم آخر متوجه درد كارمان بخورد ياد نهكه ب
گيريم و مفيد بودنش در اين شديم كه كجاي سيستم قرار مي

از آنجاكه در  ": گفت  3و كارآموز كد  "دوره ديده ميشه 
عرصه هيچ فعاليتي نداشتيم و مهارتي به ما ياد نمي دادن و 
چيزي نمي خواستن براي ما  نوعي وقت تلفي بود و در واقع 

دوره متوجه شدم كه چه رشته بي فايده اي تو كارآموزي اين 
دانشجويان معتقد بودند كه اگر  ."دارم و متاسف شدم 

كارآموزي با در نظر گرفتن تسهيالت خاص من جمله دادن 
  مناسب براي استخدام محسوب شود  يفرصت مقرري يا

گفت كه  4كارآموز كد موزان را باال ببرد آراكتواند انگيزه مي
و كارآموز  شودكارآموزي به چهار ترم تقسيم  ياگر كل دوره:

موظف شد در هر ترم قسمتي را با مهارت ياد بگيره خوب 
كرد و كسي كه و اگر بين كسي كه در دوره شركت مي هشمي
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كرد تفاوت بود باز به بقيه انگيزه بخش بود و در شركت نمي
 نظر داشتن حقوق مختصري براي كارآموز اونو ترغيب

خوبي  يكنه و براي كسي كه نمرهور ميتشويق به حضو
يه  اما نشدنيه گرفته تسهيالت استخدامي درنظر بگيرن خوب

كارآموز شاغل كد  ."كننچون گروه ها سليقه اي عمل مي 
كارداني كه شهر  يمن در كارآموزي دوره ":اشاره كرد  11

ديگه بودم خيلي مطالب خصوصا عملي يادگرفتم و با اون 
نظرم مهم  حضور فعال و با شوق و هومدم  بو انگيزه اديد 

و استاد ، "ده  عالقه مربيان  و اساتيده كه به ما هم انگيزه مي
ميزان دانش مربيان در افزايش انگيزه كارآموزان  ": گفت 9كد 

  ."موثره
  :ارزيابي سرفصل هاي كارآموزي

هاي موجود هاي مهم در اين پژوهش سرفصليكي از مولفه
كه مواردي چون آموزش گروه هدف د چناندر طرح درس بو

جوانان و نوجوانان ناديده گرفته شده كه نيازمند بازنگري 
مشاركت كنندگان در پژوهش معتقد بودند در طرح  .است

 9براي مثال استاد كد ،  درس كلي گويي صورت گرفته است
متاسفانه طرح درس بسيار كلي گويي شده ": چنين بيان كرد 

اند و هر دانشگاه ، اساتيد ، گنجانده نشده است و گروه هدف
كند و شناخت مشكالت بهداشتي اي عمل ميبيشتر سليقه

در  "براي دانشجو مشخص نيست در واقع عملياتي نيست 
ها بسيار كلي سرفصل ":نيز ابراز داشت  8 اين زمينه استاد كد

داد گويي شدن و بايد محورهاي اصلي را هم مد نظر قرار مي
هايي هستند كه ي از سرفصل اصال بروز نيستند و همان، بخش

واحد درس  12اند مطالب در حد چند سال پيش نوشته شده
نيست كه در يك صفحه خالصه شده ، بايد هر برنامه در 
  طرح درس خودش چندين سرفصل مشخص و مجزا 

ها بايد بچه ": طور بيان كرد كه اين 7مربي كد  "داشت مي
هاي بهداشتي را بشناسن تا بتوانند قبتسطوح مختلف مرا

و  " .تجزيه و تحليل كنن كه اين مبحث در سرفصل نيست

 توآموزش نوجوانان و جوانان  ": عنوان كرد  6مربي كد 
ورود به جامعه يا  موقعسرفصل نيست مقاطع دبيرستان 

ازدواج بايد اطالعات بهداشتي داشته باشند كه متاسفانه 
ي ندارند اما ما خودمون اين برنامه را اطالعات بهداشتي خوب
سرفصل كمبودش حس  توكنيم اما وارد كرديم و اجرا مي

  ."ميشه
  :انتظارات از كارآموزي 

هايشان افزوده خواستند در اين دوره به مهارتدانشجويان مي
شود و بتوانند عملي در عرصه كار كنند و فراتر از كاردان 

 4آشنا شوند كارآموز كد  باشند و با خدمات بهداشتي بيشتر
انتظار داشتم كه مهارتم افزايش يابد و در پايش  ": گفت 

حضور منظم مربيان و اساتيد را ببينم اما دستي داشته باشم
هاي سه انتظار داشتم آموخته": گفت  2كارآموز كد   "نشد

كار ببرم و با انجام خدمات بهداشتي هترمم را در اين دوره ب
باالتري از كارداني  يشنا بشم و درجهبه صورت عملي آ

دوست  ":اشاره كرد  10كارآموز شاغل كد .  "داشته باشم 
گرفتم كه حاال يك بهورز داشتم در كارآموزي چيزي ياد مي

و انتظار مربيان و  "!هبه كارم ايراد بگيره به من كارشناس نتون
اساتيد در مجموع حضور منظم كارآموزان بود كه ميسر نشده 

  .ت اس
  :پرورش مهارت هاي غيرفني 

هاي مهمي كه در اين پژوهش حاصل شد يكي از مولفه
پرورش مهارت هاي غير فني من جمله مهارت مديريتي ، 

هاي ارتباطي بود كه نفس ، استقالل كاري ، مهارتهاعتماد ب
گفت  9دست آمد ، براي مثال استاد كد ههاي متفاوتي بايده

  يتي بسيار اهميت دارد و آموزش مهارت هاي مدير":
  هاي ارتباطي نيز از اهميت خاصي برخوردار است مهارت

كاري خود بايد  يدليل اينكه يك كارشناس در حيطه-هب
مديريت را آموخته باشد و آن را در كارآموزي تمرين كرده 

اما طي مصاحبه هاي به عمل آمده از دانشجويان و  "باشد 
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صل شد كه آموزش مهارت فارغ التحصيالن چنين نتيجه حا
هاي غير فني من جمله مهارت هاي مديريتي و ارتباطي از 

اين  آگاهي از ها نيازمنداهميت خاصي برخوردار است و آن
ترين تفاوت بين موارد طي كار خود در آينده هستند و اصلي

دانند شاغلين نيز به كاردان و كارشناس را در اين تم مي
كد شاغل ند براي مثال كارآموز اهميت اين مورد اشاره كرد

مهارت هاي غيرفني خصوصا در  ": چنين بيان نمود كه  10
چون وقتي قرار است با  .خورددرد ميهمراكز روستايي بيشتر ب

بهورز ارتباط مستقيم برقرار كنيم مهمه بلد باشيم كه چگونه 
  اين كار را انجام بديم من در اوايل كارم در روستا خيال 

ها برخورد كنم اما ايد مثل خانواده يا دوست با آنكردم بمي
پس از يك سال فهميدم اشتباه است بهورز ، بهورز است و 
من رده مياني، كه بايد ارتباط اداري داشته باشم كه بلد نبودم 

براي شغل آينده ": گفته است  3يا براي مثال كارآموز كد  "
راي برقراري مون ما نياز داريم به آموزش اين مهارت ، ما ب

رابطه با ارباب رجوع ، شناخت جايگاه خودمون و مديريت 
  "برنامه هاي كاري مون  نياز به آموزش اين مهارت ها داريم 

ما صرف ياد گرفتن آمپول زدن اينجا  ":گفت  5و كارآموز  كد
نيوميدم بايد به ما مهارت هاي ارتباطي و روابط اجتماعي كه 

بدن اما متاسفانه اين مورد بسيار تو كارمون الزم داريم ياد 
  ."ه نميشه يبسيار كم رنگه و ارا

  :كارآموزي  رنامه ريزييريت و بدم ارزيابي
هاي نيازمند برنامه ريزي موفق كارآموزي رسد اجرايبه نظر مي

آنچه  ":  ذكر كرد  8باشد چنانچه استاد كد منسجم تري مي
صل نشد چون بخش افتاد نيافتاد و اهداف حاكه بايد اتفاق مي

شد و ها همكاري نكردند ، افسار گسيخته و نامنظم اجرا مي
قسمت ها نامنظم  يفقط بخش پروژه تحقيقاتي منظم بود بقيه

بودند و بايد برنامه ريزي بشه و شرح وظايف داده بشه و 
ها افزايش بيابد و مربي توانمند استفاده شود اگه توانمندي

وجود كارگاه : ر نتيجه ميده كارآموزي سه بخش باشه بيشت

توجيهي مفيد ، كار در داخل سيستم هم شهر و هم روستا و 
كار در خارج سيستم براي آشنايي با مسايل ديگر جامعه در 

 7، مربي كد  "دانشجو يها و مرتبط با رشتهساير سازمان
ت علمي اكارآموزي بايد منسجم تر باشد و هي ": اشاره كرد 

شته باشند چند وقت يكبار يك گردهمايي حتما بايد حضور دا
والن برگزار بشه كه نواقص كارآموزي وبين دانشگاه و بقيه مس

  . "را حل كنه 
  :جلسات ابتدايي  )الف

جلسات ابتدايي يا كارگاه آموزشي كه در ابتداي ترم  به مدت 
يك هفته در سالن آمفي تائتر دانشكده برگزار شده بود از 

انشجويان به آن اشاره كردند و اظهار جمله مواردي بود كه د
ها اما آن ،نمودند گرچه اين جلسات منظم برگزار شد

نتوانستند دانش كافي و الزم براي كارآموزي كسب كنند ، 
گرچه وجود كارگاه الزم است اما  "اشاره كرد كه  9استاد كد 

كفايت الزم را ندارد و افرادي كه در اين حيطه فعاليت دارند 
م را ندارند و بايد افراد صاحب فرايند بيشتر در اين دانش الز

برگزاري يك  ":اظهار كرد  8استاد كد .  "زمينه در گير باشند 
اي در ابعاد مختلف عملياتي ضروري است كارگاه يك هفته

يعني صرفا سخنراني نباشد و در مورد روش تحقيق توضيح 
نشود  داده بشه تا دانشجو در حين انجام پروژه دچار مشكل

اين كارگاه بايد به صورتي باشد كه  ": گفت  6مربي كد . "
هاي كارآموزي آموزش داده در همان جلسات تمام سرفصل

بشه و حتي روش جستجوي مقاله كه براي نوشتن پروژه 
تحقيقاتي الزمه بايد مجزا در اين جلسات آموزش داده بشه 

ترم شده و تا در پايان ترم دانشجو سردرگم نشه نه اينكه آخر 
. "كنه هنوز دانشجو سر عنوان با استاد راهنما بحث مي

تو جلسات ابتدايي اساتيد خوب اقدام  ": گفت   4كارآموز كد
كردند به موقع و واضح توضيح دادن و وظايف را شرح دادن 
خيلي خوب بود اما تو بازديدها و مشاوره ها اصال حضور 

اكتفا كنن بايد خودشون  اساتيد نبايد به مربي ،اساتيد را نديدم
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و ـه دانشجـكنه كهم حضور داشته باشن انگيزه ايجاد مي
  ."و خوب انجام بده ـكارش
  :بازديدها ) ب

منظور انجام بازديدهاي مفيد تر هبود كه ب اينگفته ها مبني بر 
و مناسب تر الزم بود از قبل هماهنگي هاي الزم صورت 

يد هم در بازديدها بايد اسات ":گفت  8استاد كد  .بپذيرد
حضور داشتند و بازديدها بايد با برنامه دقيق تر و هماهنگ 

و استاد كد .  "تر اجرا بشه و محل بازديد ها از قبل معلوم بشه
تكاليف واضح نيستند خصوصا حضور اساتيد و  ":گفت  9

وظايف آنان مشخص نيست و بايد بازديدها بسيار كارشناسانه 
متاسفانه بازديدها ":مي گويد  7كد مربي ."و قوي اجرا شود 

ضعيف بودند اگر از قبل نماينده واحد ها باهم صحبت كنن 
لذا در اين بخش مي توان  ."بازديد هاي مفيدي بدست مياد

گفت براي اجراي بازديدها هماهنگي خاصي كه مستلزم 
له تشريفات اداري و نامه نكاري اداراي بود تدابيري من جم

انجام نپذيرفته است و كارآموزان وقتي به مراكز مورد بازديد 
ولين مربوطه از وشدند متوجه غافلگيري مسانتقال داده مي

حضور ايشان شده و  ناچار به گزارش به مربيان و دانشكده 
يه ":كفت  5مربوطه مي شدند براي اين منظور كارآموز كد 

روز كه ما به مركز درماني براي بازديد رفتيم به ما گفتند 
هماهنگي صورت نگرفته و شما حتما بايد با نامه به مركز 

كه اومدند به ما  مربي بياييد و ما با مربي تماس گرفتيم و خود
  ."اجازه حضور در مركز دادن

  :پروژه تحقيقاتي  )ج
زامي و موثر از مصاحبه ها چنين برآمد كه پروژه تحقيقاتي ال

بوده است و بايد از ترم هاي اول به اهميت آن اشاره شود 
كارآموزي اجرا  يپروژه تحقيقاتي را دانشجويان در طي دوره

به نظرم اگر  ": در اين مورد گفت 8مي كنند چنانچه استاد كد 
اين مورد جزيي از دوره باشد خيلي خوب است نه اينكه همه 

رم هاي اول موضوعي در نظر آن ، دانشجو بايد از همان ت

بگيريد كه البته در راستاي مشكالت و معضالت نظام 
بهداشت باشد و به اين طريق دانشجو با مسايل جامعه شناسي 
 "هم آشنا مي شود و مشكالت جامعه اش را بهتر مي بيند

مهم ترين دغدغه كارآموز  ": نيز در اين باره گفت 7مربي كد 
بودند بايد از ترم هاي قبل شروع پايان نامه بود و نگرانش 

ات مربوط عتحقيقاتي دانشجو بايد موضو يدر پروژه ، كنن
بهداشت عمومي را بررسي كند مثال نه اينكه  يبه عرصه

بنظر من يا  ":اشاره كرد  4و يا كارآموز كد  ."بررسي ديابت 
دو جا  بايد پروژه داشته باشيم يا فقط كارآموزي، اينطور از هر

تونيم هيچكدومو بخوبي و با خيال راحت  م و نميمي موني
  "!انجام دهيم 

  :آزمون پاياني ) د
يكي از مولفه هاي مهم در كارآموزي برگزاري آزمون پاياني 
بود كه بهتر بود فعاليت هاي عملي كارآموزان بيشتر مدنظر 

در برگزاري آزمون پاياني "معتقد بود  8قرار بگيرد استاد كد
مل مي شود  و در حين كارآموزي مشخص بيشتر سليقه اي ع

نيست كه به دانشجو چه چيز ياد داده مي شود و برنامه ها و 
انتظارات معلوم نيست و مشخص نيست كه مهارت دانشجو 
سنجيده مي شود يا حفظيات وي ، بنابراين آزمون پاياني 

ارزشيابي  ( OSKEمناسب نخواهد بود و پرسش سوال بايد 
باشد و در محيط عملي صورت ) يني باليني با ساختار ع

دو سال پيش كه كارآموزي ": گفت  11كارآموز كد  ".بگيرد
را مي گذراندم خيلي از بچه ها حضور نداشتند و بعضي ها 
 حتي به پوشيدن يونيفرم هم مقيد بودند و منظم حضور داشتند

اخذ شده توسط هيچكدام عادالنه نشد و ناراضي  ياما نمره
بي معني ست كه كارآموزي بصورت كتبي بودن ، بسيار 

ارزيابي بشه و بايد عمال در عرصه ، كارآموزان فعاليتشون 
  ."سنجيده بشه

  :آموزش و فعاليت عملي در عرصه ) ه
 رصه با توجه به عنوان بسيار قابل ـوزان در عـارآمـوزش كـآم
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تامل است و انتظار مي رفت كه فعاليت ها به صورت عملي 
رت عملي كارآموزان را ارتقاء دهد اما نتيجه اجرا شود و مها

نشان داد كه فعاليت عملي محسوسي صورت نمي پذيرفت 
وقتي  ": گفت  1كارآموز كد ، براي نمونه يكي از كارآموزان

من براي كارآموزي ميرم اسمش روشه يعني كارآموزي  يعني 
كارآموز خودش كار را انجام بده كه متاسفانه هيچ اقدامي 

رآموز انجام داده نميشد انتظار داشتم خودم انجام بدم توسط كا
  .  "كه بصورت عملي صورت نگرفت

  :همكاري بين بخشي) و
همكاري بين بخشي من جمله مولفه هاي مهم بود كه 

له معارفه اكارآموزي را تحت تاثير قرار داد و به اهميت مس
توان سخنان بعضي بسيار تاكيد شد براي توضيح بيشتر مي

د كه مصاحبه شدند را درنظر داشت براي مثال استاد كد اساتي
وقتي دانشجو براي كارآموزي مراجعه مي كنه  ": گفت  8

كه هماهنگي قبلي صورت  هبهتر خبميگن به ما ربطي نداره 
بگيره و مراكز مشخص بشن و  يه حق الزحمه براشون در 

هم  8مربي كد  "نظر بگيرن كه خوب بتونن همكاري كنن 
بينن دانشجو رفته بعضي مراكز همينكه مي "داشت كه اظهار 

كنن و توقع دارن فشار كاري رو به  دانشجو تحميل مي
دانشجو انجام بده البته بعضي ها دوست دارن مهارت مورد 
نياز دانشجو را بهش ياد بدن اما وقت اجازه نميده اگرچه 
دانشجو واقعا نياز داره از همه طرف تجربيات خاص رو 

رفتار كاركنان ":  بيان كرد 1كارآموز كد .  "ت كنه درياف
، خوب و مودبانه بود اما با كارآموز به عنوان فرد خارج از فيلد

  ها هماهنگي بشه غريبه برخورد مي كردند اگر با آن مثل
شك بهتر همكاري خواهند كرد اما در بعضي موارد هم بي

ز بعضي ا":  گفت 5كارآموز كد  "خوب كمك مي كردند 
مراكز كه رفتيم حاضر نبودند كه كمكمون كنن كه با اونا كار 
كنيم و پرونده براي بررسي بهمون بدن، با اكراه به ما جواب 

دادن ولي بعضي مراكز هم افرادي بودند كه با مهرباني مي

تحويل ميگرفتن ولي خب اگر يك معرفي نامه بود بيشتر با ما 
  ."همكاري مي كردن

  :و اساتيد همكاري مربيان ) ز
  اره ـا اشـروه هـاط گـت ارتبـمصاحبه هاي انجام شده به اهمي

داشت و الزم بود گروه ها بيشتر باهم در ارتباط باشند تا 
آسيب شناسي صورت گرفته و مشكالت حل شوند مربي كد 

ها باهم همكاري چنداني گروه ":در اين مورد گفت  6
د خيلي مفيد بود و نداشتند ولي واقعا اگر اساتيد حضور داشتن

دانشجويان حضور مربيان و . "گرفت كارآموز انگيزه مي
 10كارآموز شاغل كد  اساتيد را بسيار كم رنگ اعالم نمودند

هم  بنظرم اصال مربيان و اساتيد در زمينه كارآموزي با "گفت 
ارتباط نداتشند و اصال اساتيد در جريان روند كارآموزي 

له هماهنگي و اهمان مس نميدونم علت شايد ،نبودند
  ."!وليت ها بودومس
  :حضور كارآموزان   )ح

حضور كارآموزان بسيار نامنظم و ضعيف ارزيابي شده است 
نظر مي آيد هكارآموز ب ": اشاره كرد  6در اين مورد مربي كد 

اين دوره را مفيد نميداند و آن را وقت تلفي مي داند اگر 
يابي پايان دوره بطور آموزش اجباري باشه و منوط به ارزش

دقيق باشه و مسوليتي بهشون سپرده بشه و تكليفي داده بشه 
  . "كارآموز مسقل عمل مي كنه و احساس مسوليت مي كنه

  :تسهيالت جانبي  )ط
شد ترين بخش محسوب ميضعيف "اين مولفه ظاهرا

مشاركت كنندگان گفتند كه قبال به تسهيالت جانبي مجهز 
وره تجهيزات چنداني نداشتند و الزم بود اما در اين د ،بودند

هاي الزم براي در دسترس بودن اين تجهيزات من هماهنگي
ها نشان شد و صحبتحمل و نقل انجام مي يجمله وسيله

  ها و اياب ذهاب ها از وضعيت سرويسداد كه تمام گروه
همچنين از وضعيت امكانات آموزشي نيز  .مند بودندگله

دانشجو حتي  ": بيان كرد كه  6ربي كد م .رضايت نداشتند
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يك كمد ندارد كه وسايل شخصي شو بزاره يا اتاق استراحت 
و بقيه امكانات استاندارد ندارد اگر هم بود مستعمل بود محيط 

مربي كد  "و فضا به نسبت حجم پذيرش دانشجو ناكافي بود 
بايد يك اتاق آموزش براي كارآموز در  ":نيز گفته است  7

گيرند اياب ذهاب رو در نظر بگيرن كه خوب باشه، نظر ب
اينكه از چه تاريخي تا چه تاريخي كارآموزي برن معلوم بشه 

بخاطر بي توجهي گروه و  "گفت  5كارآموز كد   "
مي اومد  10 يناهماهنگي اصال اياب ذهاب خوب نبود راننده

كارآموز ، "گفت بيرون مركز باشيد تا بيامهم به ما مي 11و 
: هم از عدم وجود امكانات در محيط گفت و اشاره كرد  1 كد
ما بيشتر به امكانات آموزشي مثل وجود واكسن نياز داشتيم  "

تا وايت برد يا مثال پروژكتور كه متاسفانه اين هم در 
  "اختيارمون نبود 

  :برنامه ريزي  )ي
اب ـرويس ايـي در سـگـامـرنـي بـه بـزي بـه ريـامـرنـدر ب
اب ـخـان انتــوزي ، زمــارآمـروع كـان شـزماب ، ـذه
ده ـاره شــان اشـحـودن روز امتــص بـخـامشـز ،نـراكـم

ه ــود و بـوزي بــارآمـكالت كــده مشـاست كه از عم
ت ـز ظرفيـراكـي مـاي فيزيكـان فضــده آنــعقي

ود و ـده بـرفته نشـر گـان در نظـي كاركنـويـپاسخگ
ت ـان وقـود و كاركنـاد بـز زيـاكرـت مـه نسبـو بـدانشج
 .دارند ـي نـويـپاسخگ

  درون مايه هاي بررسي حاضر :1جدول
  )subtheme(فرعي   يدرون مايه )theme(اصلي يدرون مايه رديف

  حضور فعال كارآموزان   حضور در كارآموزي و افزايش آن يانگيزه 1
   بازنگري سرفصل ها    ارزيابي سرفصل هاي كارآموزي 2
  توقعات كارآموزان در طي دوره    انتظارات از كارآموزي 3
  ساير مهارت ها     پرورش مهارت هاي غيرفني 4

  ارزيابي مديريت و  برنامه ريزي كارآموزي  5

  جلسات ابتدايي
  بازديدها

  پروژه تحقيقاتي
  آزمون پاياني

  آموزش و فعاليت عملي در عرصه
  همكاري بين بخشي

  كاري و حضور مربيانهم
  همكاري و حضور اساتيد

  حضور كارآموزان
  تسهيالت جانبي
  برنامه ريزي

  
  بحث

حاصل  ياصل يهيپژوهش حاضر پنج درون ما يهاافتهياز    
 انيبمحورها  نيدر ا يمشكالت كارآموز نيشدند كه عمده تر

 ،يرفنيغ يهاآموزش مهارت ،يكارآموز يهاسرفصل :شد 
حضور و اجزا مختلف  يكارآموزان برا يهازهينتظارات و انگا

نشان داد  قيتحق يهاافتهي يكارآموز يزيو برنامه ر تيريمد
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 يدر دوران كارآموز ديگونه كه باآن يعمل يهاكه مهارت
 يو به خوب يبه صورت عمل انيگردد و دانشجويه نميارا
مطالعه  جيتامذكور با ن افتهي ،كننديخود را تجربه نم فيوظا

 يآمادگ زانيدر خصوص م )1( و همكارانش ونديش كه يا
 يانجام دادند همخوان يكارآموز رد كايامر يپزشك انيدانشجو
معتقدند  يكارآموز رانيدهد كه اكثر مدينشان م ،داشته

  كمتر از حد ضرورت به مهارت الزم دست  انيدانشجو
در  يت عملها به صورمطالعه مهارت نيو همانند ا ابندييم

در پژوهش حاضر با  محقق.رديگيدانشجو قرار نم ارياخت
كه در  ديرس جهينت نيو كارآموزان بد انينظرات مرب يبررس

آن،  ريخاص و نظا يمقرر اي ياستخدام التينظر گرفتن تسه
كند و  يم قيو تشو بيحضور در عرصه ترغ يآنها را برا

و  انيال مربگونه كه كارآموزان اظهار كردند حضور فعهمان
نقش  نينخواهد بود بنابرا لطفاز  يخال زيدر عرصه ن دياسات

 يبرا انيو عالقه دانشجو زهيانگ شيدر افزا يگروه آموزش
 اريبس يعمل تيها به فعالآن ليحضور در عرصه و تما

حضور  زهيانگ شيتمركز بر عوامل افزا و شد يابيارز تيپراهم
دنبال  ديبه جد با يوزاست كه در كارآم يليمسا نياز مهم تر

در  )2( و همكاران يزيمطالعه تبر باموضوع  نيكه ا شود
 تياهم با داشته و يكارآموزان همخوان زهيانگ شيافزا ينهيزم
 يبهداشت ميت يحاصله درباره همكار جينتا.تشده اس يابيارز

الزم و مناسب  يهاينكته است كه همكار نيا ديمو يدرمان
صورت نگرفته  يمكاران دانشگاهو ه يمراكز بهداشت نيب

 نيالزم بد يهايريگياست و اگر هم گرفته مناسب نبوده و پ
مراجعه خود به مراكز با  يمنظور اتفاق نافتاده و كارآموز در ط

 يتوان به مطالعاتيمنظور م نيا يشود برا يمواجه م يكالتمش
و  يكه دهقان يااشاره نمود از جمله در  مطالعه زين

 يصدوق ديشه ييو ماما يپرستار يدر دانشكده )10(همكاران
 ميت يعدم همكار لياز قب يانجام دادند كه به مشكالت زدي

در طول دوره اشاره  يكارورز يو پراكندگ يدرمان يبهداشت
با  يبه همكار ياز كاركنان عالقه ا يو نشان دادند تعداد دش

ا ب جينتا يياز همسو يحاك جهينداشتند كه در نت انيدانشجو
بصورت  انيحضور مرب گر،يد افتهي .حاضر داشت يمطالعه

و  يبهان روز يو فعاالنه در دوره ها بود مثال در مطالعه يجد
در عرصه را مورد  انيكه عملكرد و حضور مرب )1(همكاران

موضوع موكدا اشاره  نيا تيقرار داده است به اهم يبررس
 و يكه توسط جعفر يگريدر مطالعه د ايشده است و 

اصفهان انجام گرفته  يكدر دانشگاه علوم پزش )11(همكاران 
شده  ديتاك يعلم تايمحترم ه ياز حد اعضا شيب يريبه درگ

پژوهش  يها افتهي دييتا يكه هر دو مطالعه مذكور در راستا
 يروشن است كه برگزار يبخوب نيهمچن .باشند يحاضر م

 يگدر آماد ينقش موثر يقبل از كارآموز ييجلسات ابتدا
 يجلسات كه ط يدارد بررس يبه كارآموز انيدانشجو يذهن
تاتر دانشكده برگزار شد نشان داد كه  يهفته در سالن آمف كي

همچنان برگزار  يصورت جدكارگاه ها به نيالزم است ا
از شروع دوره  شي، دانش مربوطه را پ انيشوند تا دانشجو

ه در مطالعه دست آمدهب يهاافتهيموضوع با  نياما ا اموزنديب
 زيتبر يكه در دانشگاه علوم پزشك )2( و همكاران يزيتبر

از آن بود كه  يمطالعه حاك جينتا رايانجام شد تناقض داشت ز
البته ضرورت . اشكال بود يبرگزار شده دارا ييجلسات ابتدا

 ننديالزم را بب يهاآموزش زين يبصورت عمل انينشجودارد دا
داشته باشند كه مطالعه  يعمل تيانجام فعال يبرا يو زمان كاف

در  ستيحاضر نشان داد كه مدت حضور در عرصه مناسب ن
در   )11( و همكارانش كوگان كه ياارتباط مطالعه نيا

 يرشته انيدانشجو يزمان در كارآموز ريتاث يابيخصوص ارز
چالش  نياز عمده تر يدادند كه مدت كارآموز نشان يپزشك

 يهاافتهيبا قسمت مربوطه در  باشد كهيكارآموزان م يها
 التيناگفته نماند  تسه انيپا در .دارد يمطالعه حاضر همخوان

بود كه  يمشكالت كارآموز نيتر ياز جمله اساس زين يجانب
 ينيموضوع با مطالعه عابد نينداشت و ا ياصال برنامه مشخص

هرمزگان انجام  يكه در دانشگاه علوم پزشك )13(و همكاران 
  .دارد يشده همخوان
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  گيرينتيجه
 گروه خاص توجه مورد كه اي لهامس ترينمهم از يكي   

كه نيازمند  بود ها سرفصل موضوع بود گرفته قرار آموزشي
 جمله از هدف هاي گروه بعضي كه چرا است اساسي بازنگري
 با و است نشده گنجانده آن در نوجوانان و جوانان آموزش
 در نظري تجديد ها است مدت كه درس طرح مجدد بررسي

 و تر منسجم مفيدتر، موارد توانمي ،است نگرفته صورت آن
 حالت از را كارآموزي تواندمي كه گنجاند آن در تر كاربردي
 و تر عملي موارد و كند خارج برنامگي بي و يكنواختي
عالوه بر آن . دهد هيارا كارآموز به كارآموزي كلمه با همسوتر

هاي  كه مهارت دانستند يم ملزم را خود آموزشي گروه
 تا شود عرضه كارآموز به دوره اين در بايد غيرفني نيز

 در خصوصا را ها مهارت اين عملي صورتهب بتواند كارآموز
 كه داد نشان نتايج اما گيرد، كار به آينده در خود كاري حيطه
 نمي قرار دانشجو اختيار در عملي صورت به ها مهارت اين
توجه  لهامس اين مي بايستي بيشتر به شيآموز گروه لذا .گيرد
 .كنند خوبي ياريهب محور اين در را دانشجو و باشند داشته
 از بيش بايد هـرصـع در خود ورـحض با انـين مربيـهمچن
 اقدامات و ندـده انجام مراكز با را الزم هاي هماهنگي بيش
زامي ديده ـال بسيار مراكز  به دانشجويان معرفي جهت الزم

 نداشتند حضور يانـمرب كه يـشرايط در زيرا ودمي ش
 ارزيابي مطلوب چندان انـدانشجوي اـب انـكاركن همكاري

 مي داده پاسخ مشكالت نتاي به هـنام يـمعرف يك با كه نشد
 حضور كه آيد مي بر چنين مطالعه نتايج ن ازـابرايـبن .شد
 را يرـتاث نـبيشتري رصهـع در ادـاست و يـوزشـآم يـمرب فعال
 هاييتـفعال در ورتحض هـب هـعالق و زهـانگي شـزايـاف در

 ويانـدانشج گرميـدل باعث و دـباش هـداشت كارآموزي عملي
  كه كند تشويق عرصه در فعال حضور به را آنان و دهـش

 

 به الزم لذا .داشت خواهد تري مناسب آموزشي اثرات بالطبع
 اين به ويژه توجه محترم مربيان و اساتيد كه است يادآوري
 جهت در بيشتر و بهتر را دانشجويان تا باشند داشته موضوع
از سوي ديگر، نتايج . نمايند ياري كارآموزي دانش ارتقاي

 يتحقيق ما نشان داد كه برگزاري آزمون پاياني و پروژه
پذيرد، صورت مي كارآموز نهايي منظور ارزشيابي تحقيقاتي كه به

موارد مهارت و دانش كسب  از آن جهت كه تا چه حد اين
كند، نيازمند بازنگري درستي ارزشيابي ميهشده كارآموز را ب

حاضر راهكارها و  ياز آنجا كه در مطالعه.اساسي است
ارآموزان ـك ،رديدـان گـالت بيـمشك بازگويي كنار در پيشنهادات

و گروه آموزشي خواهان ارتقاي فرايند كارآموزي و بهره وري 
بودند بازنگري سرفصل خواهان اساتيد  ، بودند روز افزون آن

اصرار داشتند و  بيشتري بين بخشيهاي  مربيان به هماهنگي ،
دانشجويان خواستار برنامه ريزي هاي منسجم تر بودند زيرا 

 مهم عامل چنين به نظر مي رسد كه نبود برنامه ريزي منسجم

در  ، باشدكارآموزي مي مشكالت كارآموزان در اكثر بروز در
هاي  ريزي و برنامهوالن با تالش بيشتر وپايان اميدواريم كه مس

در جهت ارتقاي كيفيت كارآموزي گام برداشته و منسجم تر 
 . كارآموزان را در كسب دانش و مهارت بيشتر ياري نمايند

  
  تقدير و تشكر

 يرا در تهيه اـم هـي كـدوستان امـهمكاري صميمانه تماز      
 شوديـدرداني مـنمودند ق ياري دانشجويي قاتيتحقي پروژه اين
 تحقيقات دانشجويي و معاونت يتهـاز كمي ينـهمچن و

جهت حمايت مازندران  پزشكي علوم دانشگاهفناوري  و تحقيقات
گروه آموزشي بهداشت عمومي  محترممربيان و اساتيد مالي و 

كه دانش و دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
 .نمائيم تقدير و تشكر مي قرار دادنداختيار ما  را در ودـخ بهتجر
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Background and Objective: Public health graduates are experts who together with other health workforce 
will be responsible for provision, maintenance and promotion of community health. To do this important job, 
the students must gain the necessary knowledge and skills principally at clerkship period. This research was 
done with the purpose of examining the public health clerkship course by knowing about the viewpoints of 
the related faculty members and students at Mazandaran University of Medical Sciences. 

Materials and Methods: In this qualitative study, a purposive sampling was used to select the subjects from 
the population of trainees, graduates and the faculty members of public health. Semi-structured interviews 
were conducted. The results of the interviews led us to select the next sample, until no fresh ideas were 
gained.  After gathering data from 11 persons, the results of the study were investigated by means of content 
analysis methodology. 

Results: By analyzing research data, five key themes were identified including clerkship curriculum, 
expectations from clerkship, motivation of students for clerkship involvement, training of non-technical 
skills, and clerkship planning and management.  

Conclusion: The results of this study demonstrated that lack of integrated planning is the most significant 
issue causing major setbacks for students' clerkship. So it is indispensable for officials to improve the quality 
of clerkship through more incorporated plans.  

Keywords: Clerkship, Public health, Qualitative research. 
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