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 و بهداشت خانواده ي درماني خدمات بهداشتيريتديدگاه دانشجويان مد
  دانشگاه علوم پزشكي تبريز درباره كارآموزي در عرصه

  
  يا  زهرا حمزهي، كالنتري هاد ، الدن مرداني،٭يزيجعفرصادق تبر

  
  

  چكيده
مطالعه . بينند هاي كارآموزي آموزش مي صههاي مورد نياز، دانشجويان در عر اي و كسب مهارت هاي حرفه  براي تحقق ويژگي:مقدمه

 مديريت خدمات بهداشتي درماني و بهداشت خانواده دانشكده   دانشجويان حاضر با هدف شناسايي وضعيت كارآموزي در عرصه از ديدگاه
  .بهداشت و تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام شده است

 رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني و   واحد كارآموزي در عرصه را در خصوص تجارب دانشجويان   كيفي   مطالعه  اين:ها روش
در اين . يد گرديآور جمع  متمركز بحث گروهي ها با استفاده از روش   مورد بررسي قرار داده و داده1387 در تير ماه  بهداشت خانواده

ها به روش تحليل محتوا  ها حضور داشتند، تجزيه و تحليل داده  نفر در اين بحث22مطالعه سه بحث گروهي جداگانه انجام شد كه در كل 
  .از نوع قراردادي انجام گرفت

در .  كسب دانش و مهارت، ارزيابي كارآموزي بودي برايريزي درسي، آمادگ مايه برنامه هاي مطالعه بيانگر سه درون  يافته:ها يافته
 به مسائلي از قبيل يدر آمادگ. ريزي، طرح درس و منابع آموزش اشاره داشتند هريزي درسي دانشجويان به مسائل مرتبط با برنام برنامه
 تأكيدهاي توجيهي، هماهنگي دانشكده با عرصه، همكاري با كاركنان بهداشتي، آموزش در عرصه، انجام كار عملي و حضور مربي  كالس

كنان از دانشجويان  كار، حضور و غياب و رضايت مسؤولين و كاردر ارزيابي كارآموزي نيز به مسائل آزمون پايان دوره، گزارش. نمودند مي
  .اشاره داشتند

هاي مورد نياز خود در كارآموزي در عرصه با مشكالتي مواجه هستند و خواستار ارتقاي   دانشجويان براي يادگيري مهارت:گيري نتيجه
گردد با ارائه برنامه درسي مدون و عملي، هماهنگي با  نهاد ميپيش. تر از آن هستند وري افزون ها و بهره فرآيند آموزشي اين كارآموزي

  . كيفيت آن گردنديهاي تدريس و ارزيابي مناسب موجب ارتقا  اجراي شيوه،محيط كارآموزي
  

    كارآموزي در عرصه، مديريت خدمات بهداشتي درماني، بهداشت خانواده، مطالعه كيفي:ها كليد واژه
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 و يريت مديآموزش، گروه )ياراستاد (يزيدكتر جعفرصادق تبر :نويسنده مسؤول *

 يابان خيز، تبري دانشگاه علوم پزشكيه، دانشكده بهداشت و تغذي،بهداشت عموم
  tabrizijs@tbzmed.ac.ir. تبريز، ايرانيشابوري، عطار نيابانگلگشت، خ

 دانشكده بهداشت و ي، و درماني خدمات بهداشتيريت كارشناس مدي مردانالدن
 تبريز، يشابوري، عطار نيابان گلگشت، خبانيا خيز، تبري دانشگاه علوم پزشكيه،تغذ

 ي كارشناسي دانشجوي، كالنتري؛ هاد)manager1366@yahoo.com. (ايران
 دانشگاه يه، و تغذهداشت دانشكده بي و درماني خدمات بهداشتيريتارشد رشته مد

.  تبريز، ايرانيشابوري، عطار نيابان گلگشت، خيابان خيز، تبريعلوم پزشك
)hadi.bm20@gmail.com(خدمات يريت كارشناس رشته مديا ؛ زهرا حمزه 

  مقدمه
هاي مديريت خدمات بهداشتي درماني و   رشتهدانشجويان

بهداشت خانواده پس از فراغت از تحصيل كارشناسان 
اي در نظام سالمت خواهند بود تا با قرار گرفتن در  حرفه

                                                                              
 يابان خيز، تبري دانشگاه علوم پزشكيه، دانشكده بهداشت و تغذي، و درمانيبهداشت

  )z.hamzei86@yahoo.com. ( تبريز، ايرانيشابوري، عطار نيابانگلگشت، خ
ح شده و در  اصال3/7/89 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 24/4/88اين مقاله در تاريخ 

  . پذيرش گرديده است2/8/89تاريخ 
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ين، تأمكنار ساير كاركنان و مديران سالمت، مسؤوليت 
براي . مت جامعه را به عهده گيرندحفظ و ارتقاي سال

انجام اين مهم دانشجويان فوق بايد دانش و مهارت الزم 
هاي بهداشت و مديريت فرا گيرند تا پس از  را در دانشكده

اي الزم را براي  هاي حرفه طي دوران تحصيل ويژگي
ي خود در نظام سالمت و ها تانجام وظايف و مسؤولي

  .هاي وابسته كسب نمايند سازمان
شود مراد سه  ي نام برده ميا فههاي حر وقتي از ويژگي

دانش . 2هاي فردي و انساني،  ارزش. 1: بعد اساسي
در اين ميان ). 1(ي استا فهمهارت حر. 3ي و ا فهحر

ي از اهميت به سزايي ا فهي حرها تفراگرفتن مهار
ي خود شامل دو بخش ا فهي حرها تمهار. برخوردار است

. باشد و مهارت ارتقا مياساسي مهارت تخصصي 
بسيارند كساني كه دانش كافي دارند ولي بين دانش آنها 

دهند شكاف عميقي وجود دارد و در  و آنچه انجام مي
شود،  ميهايشان ديده ن واقع در عمل اثر چنداني از آموخته

ي ها تبه عبارت ديگر اين افراد در كنار كسب دانش، مهار
هاي  به موقع آموختهالزم را براي بكارگيري صحيح و 

 مديريت و بهداشت دانشجويان. اند خود كسب نكرده
هاي  اي خود در عرصه  وظايف حرفه براي انجامخانواده

 هاي مهارت كسب نيازمندارائه خدمات بهداشتي درماني 
 مردم  توقعات و انتظارات نيازها،ندن هستند تا بتواخاص

  .دنرا برآورده سازهاي سالمت  و سيستم
 امكـان و فرصـتي بـراي         در عرصـه    كارآموزي ياه  دوره

آشنايي دانشجويان از نزديك با كارهاي عملـي و مـسايل           
ايـن   كه نه تنهـا بـه كـارآموزان          ،شود  اجرايي محسوب مي  

 ،هاي خود را بـا عمـل تطبيـق           آموخته دهد تا   را مي فرصت  
در رفــع آنهــا  كمبودهــا و نــواقص احتمــالي را درك و   

هاي آنان براي اشـتغال        قابليت  بلكه باعث افزايش   ،بكوشند
 بنابراين در تربيت اين دانـشجويان       .گردد  نيز مي در آينده   

بايد به سه عامل اساسي عرصه آموزش، محتـوا و روش           
اي شده و محتواي مناسب بـا روشـي           آموزش توجه ويژه  

ــد    ــال ياب ــشجويان انتق ــه دان ــحيح ب ــر  .ص ــرف ديگ  از ط
و هـــاي كـــارآموزي بايــد بـــه نـــوعي انتخـــاب   عرصــه 
ريزي شوند تا بستر مناسبي براي ارتقاي دانـش و           برنامه

از ســوي ديگــر محتــواي آموزشــي بايــد . مهــارت باشــند

در . ي مـورد نيـاز را ايجـاد كننـد         هـا   تها و مهار    توانمندي
نهايــت محتــواي آموزشــي مناســب خــود نيازمنــد روش  

ي مـورد   هـا   تثر است تا تغيير رفتار و مهـار       ؤآموزشي م 
  .ندانتظار را ايجاد ك

 كه در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام        اي  هنتيجه مطالع 
د بيشتر دانشجويان مديريت خـدمات      هد مينشان  ه است   شد

 را ضـعيف    هـا   ي كـارآموز  اجـراي بهداشتي و درماني روند     
 در دانـشگاه  هككيفي همچنين در مطالعه   .)2(كنند  ارزيابي مي 

  شجويان دانـ    اكثريت ه است علوم پزشكي زاهدان انجام گرفت    
   عـدم   جملـه   از   مختلف   داليل   به  ، عملي   واحدهاي  درخصوص

   نادرسـت   ريـزي   ، برنامـه     آموزشي   با اهداف    آموزش  تناسب
  و  كمبود امكانـات    و   تجربه   كم   ازمربيان  ها، استفاده  دربخش
  ).3(ندا ه نمود  ابراز نارضايتي ،تجهيزات

ي كـارآموزي،   ها  هاي قابل توجه عرصه     با عنايت به تفاوت   
محتـــوا و شـــيوه آمـــوزش و ارزيـــابي دانـــشجويان در 

  عديـده  مشكالتهاي مختلف از يك سو و انعكاس  دانشگاه
 دانشكده بهداشت و تغذيه    دانشجويان كارآموزي از سوي  

توسـعه   و    بهبـود  ها توجه به اينك    ب تبريز از سويي ديگر و    
هاي كـارآموزي     دانشجويان در عرصه  هاي آموزش    روش
ي بـوده و    ا  فـه هـاي حر    جهـت ايجـاد ويژگـي     در  ند   بل گامي

 سالمتهاي   سازمان  در يور  بهرهارتقاي كيفيت و     موجب
وضـعيت   ختبـا هـدف شـنا     ، مطالعـه حاضـر      د شـ  خواهد

ــود ــدگاه موج ــارآموزي در عرصــه از دي ــشجويان  ك    دان
ــد ــان طراحــي گردي ــا امك ــه  شناســايي مــشكالت وت  اراي

 تدوينآموزش و    براي ارتقاي كيفيت      كاربردي پيشنهادات
  .در عرصه مهيا گرددي آموز كاربرنامه مطلوب

  
  ها روش

 واحد  وضعيت   در خصوص  كيفي  به صوت  مطالعه اين
 دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي  كارآموزي در عرصه

.  انجام گرديد1387 در تيرماه و درماني و بهداشت خانواده
زمند از آنجايي كه براي بررسي وضعيت كارآموزي نيا

بررسي عميق و اطالع از تجربيات دانشجويان و دستيابي 
به شواهد از تمامي مراحل كارآموزي بوديم و امكان 
دستيابي به احساسات، ادراكات و تجربيات به صوت عميق 

باشد لذا تحقيق كيفي براي تحقق  با تحقيقات كمي ميسر نمي
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 روشهاي مطالعه با استفاده از  داده. اهداف انتخاب گرديد
 FGD-Focus Group ( متمركز بحث گروهي 

Discussion (بكارگيري هدف از.  است  شدهآوري جمع 
  به دست آوردن اطالعاتبحث گروهي متمركز روش
 درباره وضعيت كارآموزي در عرصه از ديدگاه عميق

 بحث گروهي متمركز .بودشركت كننده  دانشجويان
 ي عمقيبررستوان به  ميروشي است كه به وسيله آن 

 و بدون سهولتاعتقادات، نگرش و عملكرد افراد به  دانش،
 بحث گروهي متمركز روشي كامالً  پرداخت،محدوديت

كارآيي  و ه بودهاي كيفي آوري داده  در جمعقابل انعطاف
،  چگونگي تعامل مردم در جامعهبسيار خوبي در بررسي

روابط بين دانشجو و استاد و همچنين ارتباط بين ارائه 
نندگان و گيرندگان خدمات داشته و يكي از بهترين ك

  .)5و4(باشد ها در بررسي نظرات و نگرش مردم مي روش
 مقطع 6 و 4گروه هدف پژوهش را تمامي دانشجويان ترم 

 مديريت خدمات بهداشتي و درماني و كارشناسي
 دانشكده بهداشت و  بهداشت خانواده4دانشجويان ترم 

تشكيل )  نفر68 اًجمع( تبريز  دانشگاه علوم پزشكيتغذيه
 به منظور استفاده از تجربيات دانشجويان از .ادندد مي

 6 و 4هاي  همه دروس كارآموزي، دانشجويان ترم
. مديريت و چهار بهداشت خانواده انتخاب گرديدند
اند  دانشجويان مديريت كه ترم چهارم را به پايان رسانيده

را ) م چهارمتر ( 2و ) ترم سوم (1تجربه كارآموزي 
داشته و دانشجوياني كه ترم ششم را به پايان 

ترم  (4و ) ترم پنجم (3، 2، 1اند تجربه كارآموزي  رسانيده
هاي زياد كارآموزي در  علت شباهته ب. را دارند) ششم

مديريت و كارآموزي بهداشت خانواده و از ) 1(عرصه 
آنجايي كه هر دو گروه دانشجويان زير مجموعه گروه 

شي مديريت و بهداشت عمومي دانشكده بوده و آموز
گروه بر اساس برنامه استراتژيك خود بدنبال ارتقاي 

ها بود هر دو گروه براي اين مطالعه  كيفي كارآموزي
  .انتخاب شدند

 Convenience(گيري آسان  انتخاب نمونه به روش نمونه
Sampling(  بوده و يكي از محققين پس از حضور در

جويان و تشريح اهداف مطالعه از كالس درس دانش
وطلبين شركت در مطالعه ثبت نام به عمل آورد كه اد

تكميل و امضاي فرم ثبت نام به منزله رضايت آگاهانه 
كه در نيم سال دوم سال از هر كالس . داوطلبين بود

، درس كارآموزي را به پايان رسانده 86-87 تحصيلي
ه نمونه ه ك داشتشركت نفر در هر گروه 6-8بودند 

 بحث  هر جلسه.دادند  نفر تشكيل مي22پژوهش را 
 طول  به ساعت5/1-2 گروهي متمركز به طور منوسط

ها در رابطه  در مرحله اول چارچوب كلي پرسش .يدانجام
 قبل، حين و بعد از :شامل( با مسائل كارآموزي

اساتيد نظران و   صاحباتبا استفاده از نظر) كارآموزي
بحث گروهي بر مبناي چارچوب  و سپس جلسات تهيه

 براي مثال در مرحله قبل از .تدوين شده برگزار گرديد
ريزي، ارائه  كارآموزي سؤاالتي در باره وجود برنامه

ها،  هاي الزم با عرصه منابع آموزشي و انجام هماهنگي
مربيان و دانشكده؛ در مرحله حين كارآموزي سؤاالتي 

هاي اياب  سرويسدرباره معارفه دانشجويان در عرصه، 
و ذهاب، نحوه آموزش مربيان، تعامل با كاركنان 

؛ و نهايتاً در مرحله بعد از كارآموزي ...ها و عرصه
سؤاالتي پيرامون نحوه آزمون، گزارش كار، حضور و 

جلسات بحث گروهي  .پرسيده شد... غياب دانشجويان و
متمركز در محل گروه آموزشي مديريت و بهداشت 

 كاتبگر،   توسط سه نفر شامل مصاحبه وتشكيلعمومي 
  .گرديداداره گر   مشاهدهو

  اجراجهت آشناييه هر جلسه پس از معارفابتداي در 
 شركت كنندگان، توضيحات الزم درباره نحوه كنندگان و
 ارايه و به شركت كنندگان  بحث گروهي متمركزبرگزاري

اطمينان داده شد كه اطالعات ارايه شده از طرف آنها 
 ات، جلس طولسپس در .بودمحرمانه خواهد  الًكام
از شركت كنندگان پرسيده كننده  مصاحبهاالت توسط ؤس
همكار وي  مطالب توسط كاتب يادداشت و توسط ه،شد

كرد كليه   همچنين سعي ميكننده صاحبهم. گرديد ميضبط 
را تحت نظر گرفته و افرادي را كه كمتر شركت كنندگان 

بالفاصله پس . د، مشاركت دهدكردن ها شركت مي در بحث
هاي متمركز، مطالب ضبط شده، به  از اتمام بحث در گروه

صوت كلمه به كلمه پياده شده و به روش تحليل محتوا 
به اين صورت . مورد تحليل قرار گرفت) از نوع قراردادي(

هاي  كه اطالعات كدگذاري شده و كدهاي مشابه در دسته
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. استخراج شدند) ها مايه درون(ها  مشخص قرار گرفته و تم
اي از  ها، مصاحبه كننده خالصه براي افزايش صحت داده

آوري شده را در پايان هر جلسه به شركت  نظرات جمع
كنندگان ارائه و درباره درستي نظرات استنتاج شده بحث 

ييديه و تأو در صورت لزوم تغييرات اصالحي معمول 
ي نيز در اختيار هاي نهاي مايه عالوه دورنه ب. اخذ گرديد

شوندگان قرار گرفت كه پس از   نفر از مصاحبه4-2
  .عمل آوردنده  بييمطالعه اصالحات جز

  
  نتايج

  نفر شركت كننده تقريبا22ًدر مطالعه حاضر از مجموع 
و نيم ديگر  20-21 سني دامنهنيمي از شركت كنندگان در 

  درصد60بيش از .  قرار داشتند22- 23ني  سدامنهدر 
آنها را   درصد8/72نث بوده و ؤكنندگان مشركت 

 دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني
 تشكيل  درصد دانشجويان بهداشت خانواده3/37

نيمي از دانشجويان مديريت شركت كننده در . دادند مي
 تحصيلي بودند كه تا آغاز اين مطالعه 6مطالعه در ترم 

نيمي ديگر  دند و واحد كارآموزي را سپري كرده بو16
 واحد كارآموزي را گذرانده 8 بودند كه 4دانشجويان ترم 

 واحد 12 بهداشت خانواده نيز 4، دانشجويان ترم بودند
 درصد 80نزديك به . كارآموزي را گذرانده بودند

  .غير بومي بودند دانشجويان شركت كننده در اين مطالعه
اج كدها، هاي مطالعه و استخر پس از تجزيه و تحليل داده

ريزي درسي،  مايه حاصل شد كه شامل برنامه سه دورن
آمادگي براي كسب دانش و مهارت، و ارزيابي كارآموزي 

ها وضعيت كارآموزي در عرصه را  اين دور نمايه. شد مي
منعكس نموده  در مراحل قبل، حين و بعد از كارآموزي

هاي استخراج شده همراه  مايه  دورن يك،در جدول. است
دهد مسائل  ها ارائه گرديده است كه نشان مي ير حيطهبا ز

اساسي اين دانشجويان در كارآموزي در عرصه بر 
موضوعات مرتبط با طرح درس، دسترسي به منابع 

ي ها يريزي مرتبط با يادگيري، هماهنگ آموزشي، برنامه
هاي  سازي دانشجويان و كاركنان عرصه مرتبط با آماده

 تأكيد ارزيابي دانشجويان هاي ارائه خدمات؛ و شيوه
هاي  مايه تر درون به منظور توصيف جامع. داشته است

  .شوند كدام به طور مجزا شرح داده مي اين مطالعه، هر
  

ها حاصله از ديدگاه دانشجويان مديريت  مايه  دورن:1ول جد
خدمات بهداشتي درماني و بهداشت خانواده دانشگاه علوم 

  ي در عرصهپزشكي تبريز در مورد كارآموز
  زير طبقات  دورنمايه

  ريزي برنامه  ريزي درسي برنامه
  طرح درس

  منابع آموزشي
گي براي كسب  آماد

  دانش و مهارت
  هاي كارآموزي هماهنگي دانشكده با عرصه

  هاي كارآموزي همكاري كاركنان عرصه
  هاي توجيهي كالس

  آموزش در عرصه
  انجام كار عملي و مشاركت در ارائه خدمات

  ربي در عرصه كارآموزيحضور م
  آزمون پايان دوره  ارزيابي كارآموزي

  گزارش كار 
  رضايت مسؤولين و كاركنان

  حضور و غياب
  
  ريزي درسي  برنامه-1

مايه دانشجويان بر ضرورت اجراي  در اين درون
ي الزم براي زمان و چگونگي اجراي فرآيندهاي ها يهماهنگ

مل سه زير حيطه مايه شا اين درون.  داشتندتأكيدآموزشي 
  .ريزي، طرح درس و منابع آموزشي بود برنامه
 بي ،ريزي قبل از كارآموزي در برنامه: ريزي برنامه) الف
هاي اياب و ذهاب، زمان شروع  گي در سرويس هبرنام

ها و همچنين عدم ثبات در  كارآموزي، زمان انتخاب بخش
مشكالت اصلي عنوان ه بهاي كارآموزي  انتخاب عرصه

به عقيده دانشجويان شركت كننده . مطرح شدويان دانشج
هاي  در مطالعه فضاي فيزيكي موجود در عرصه

كارآموزي و همچنين ظرفيت پاسخگويي كاركنان عوامل 
 هستند كه از  كارآموزيهاي ثر در انتخاب عرصهؤم

 و در هر دوره با هطرف مسؤولين در نظر گرفته نشد
 همكاري از طرف مشكالتي از قبيل كمبود فضا و يا عدم

. گردند كاركنان به دليل تعداد زياد دانشجويان مواجه مي
همچنين مدت حضور دانشجويان در مراكز بهداشتي 

ها  هاي بهداشت زياد و زمان رفتن به بخش درماني و خانه
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عتقاد به ا. هاي بيمارستاني نا متناسب است و واحد
 هاي مهم در  واحد حسابداري يكي از واحددانشجويان

كارآموزي رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني 
 اين 6 كارآموزي ترم  از اين رووشده محسوب 

 حسابداري و هاي  بخشدانشجويان فقط مختص
  .كارگزيني است

اما مشكل اساسي از ديد دانشجويان انتخاب نيمسال 
تحصيلي دوم براي كارآموزي حسابداري و كارگزيني 

 حسابداري پايان  بخشي اسفند ماه براكه يبه طور. است
دوره مالي محسوب شده و اين امر حتي تا نيمه اول 

 كاركنان وقت كشد و مسلماً ميارديبهشت ماه هم طول 
. ها را ندارندنپاسخگويي به كارآموزان و آموزش آ

 حسابداري، اين موضوع  بخشعليرغم اهميت بسيار زياد
 كارآيي ، مديريت6باعث شده است كه كارآموزي ترم 

مهارت دانشجويان نداشته  نداني درافزايش دانش وچ
 بيان دومبه عنوان مثال نفر هفتم در بحث گروهي . باشد

 رويم در حالي  به حسابداري مي6ترم ...« :كرده است كه
كه اسفند ماه پايان دوره مالي است حسابداري نبايد ترم 

كه يكي از كارمندان حسابداري  به طوري.  باشد6
توانم  گر من هم بخواهم همكاري كنم نميحتي ا: گفت مي

  .»...زيرا وقت ندارم
 يك طرح درس جامع كه بتواند نبود :طرح درس) ب

برنامه منظم كاري را نشان دهد باعث ايجاد مشكالتي از 
هاي   در زمان رفتن به عرصهريزي عدم برنامهقبيل 

همكاري كارآموزي، تغيير زمان ارزشيابي و حتي عدم 
بنا به گفته . گردد  كارآموزي ميكاركنان عرصه

سفانه طرح درس أدانشجويان شركت كننده در مطالعه مت
 متفاوت با  كه كامالًهها تحويل داده شد در آخر ترم به آن

همچنين . اي بود كه در عرصه كارآموزي داشتند برنامه
 بود كه سؤالطرح درس ارائه شده شامل تعدادي 

نان براي آنها پاسخ بايد ضمن پرسش از كارك دانشجويان
دادند و در گزارش كار   ارتقاي فرآيند انجام مي،پيدا كرده

در . نوشتند ت را ميسؤاالياني كارآموزي پاسخ همين اپ
دادند  كه آنچه كه دانشجويان در عمل انجام مي حالي

در اين ارتباط . همخواني و مطابقت با طرح درس نداشت
كار ...« :كند  مي چنين بيانسوم در بحث گروهي هفتمنفر 

مدير بيمارستان هم در . ما هماهنگ با طرح درس نبود
در آخر ترم . جريان نبود كه طرح درس ما چگونه است

هم كه طرح درس را به ما دادند تازه فهميديم كه ما 
هايي  هايي را رفتيم كه در طرح درس نبودند و بخش بخش

  .»... بودند نرفتيمبرنامه را كه در
به عقيده دانشجويان منابع آموزشي : زشيمنابع آمو) ج

مورد نياز قبل از ورود به عرصه كارآموزي در اختيار 
آنان قرار نگرفته بود و به همين دليل از آمادگي مناسب 

دانشجويان .  برخوردار نبودندها عرصهبراي ورود به 
 در شروع كارآموزي هبهداشت خانواده عقيده داشتند ك

بسيار مفيد بود ولي اين  بود كه ده داده ش به آنهااي جزوه
چرا كه به عقيده آنها . اشكال نبوداز جزوه نيز خالي 

بخشي از جزوه داده شده ناقص و حاوي اطالعات قديمي 
) دانشجويان مديريت (سهدر بحث گروهي  سوم نفر. بود

در كالس توجيهي اول ترم فقط ... «: اينطور بيان كرد
 بهداشت خانواده را در جزوه و اطالعات مربوط به رشته

اختيار ما گذاشتند كه ضرورت آنچناني نداشت و در 
  .»...كرد ميدانشجويان نگرش مديريتي ايجاد ن

  
   آمادگي براي كسب دانش و مهارت-2

سازي ارائه خدمات، دانشجويان به  در درون مايه آماده
سازي دانشجو و كاركنان  مسائل هماهنگي و آماده

ائل مرتبط با اياب و ذهاب و نقش بهداشتي و همچنين مس
اين . مربي و كاركنان در يادگيري عملي اشاره داشتند

هاي   زير مجموعه شامل كالس6مايه خود از  درون
هاي كارآموزي،  توجيهي، هماهنگي دانشكده با عرصه

هاي كارآموزي، آموزش در  همكاري كاركنان عرصه
ت، و عرصه، انجام كار عملي و مشاركت در ارائه خدما

حضور مربي در عرصه كارآموزي تشكيل گرديد كه در 
  .شود تري شرح داده مي  به صورت جامعزير

  
هاي توجيهي برگزار شده   كالس: توجيهيهايكالس) الف

در ابتداي هر ترم و قبل از شروع كارآموزي، زمان 
 محتوا و مدت زمان آنها از نظر افراد ،ها برگزاري كالس

دانشجويان نظر به . كال بودحاضر در جلسه داراي اش
هاي توجيهي از محتواي مناسبي برخوردار نبوده و  كالس
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 عقيده دانشجويان. مدت زمان آن نيز بسيار كوتاه است
ريزي نشده و  ها به درستي برنامه  اين كالسداشتند كه

كيفيت . ندارندآنها ارتباط كاملي با رشته تحصيلي 
دانشجويان قبل ها در حدي نيست كه  آموزشي اين كالس

از ورود به عرصه توجيه شده و دانش و زمينه ذهني 
اين امر باعث بروز مشكالت اساسي . مناسبي كسب كنند

از نظر اين . شود هاي حين دوره كارآموزي مي در آموزش
 مؤثرها براي حضور  دانشجويان هماهنگي كالس

يكي از . دانشجويان از اهميت زيادي برخوردار است
 :كه شته بهداشت خانواده اين طور بيان كرددانشجويان ر

 روز كالس توجيهي داشته 5قرار بود بعد از عيد ...«
 روز خالصه شد و هيچ مطلب مفيدي 2باشيم كه همه در 

 دقيقه 20كالس نيز در هر كه طول مدت  به طوري. نگفتند
  .». ..خالصه شد

  
موضوع : هاي كارآموزي  دانشكده با عرصههماهنگي) ب

اهنگي با مسؤولين اداري دانشكده، مسؤولين و فوق هم
هاي كارآموزي و سرويس اياب و ذهاب  كاركنان عرصه

 همه دانشجويان تقريباً. گيرد دانشجويان را در بر مي
كيد داشتند كه أشركت كننده در مطالعه به اين نكته ت
هاي كارآموزي  هماهنگي كامل با مسؤولين عرصه

نشجويان در جلسات اول دا صورت نگرفته و تقريبا همه
هر دوره كارآموزي به دليل عدم معارفه حضوري توسط 
مربي و بسنده كردن به ارسال نامه به مسؤولين 

شدند تا   با مشكل مواجه مي،هاي كارآموزي عرصه
له چندين بار موجب بازگشت بي نتيجه أجاييكه اين مس

موضوع . هاي كارآموزي شده بود دانشجويان از عرصه
 با دانشكده در اين بحث در قالب هماهنگي با هماهنگي

سرويس اياب و ذهاب و هماهنگي كالس توجيهي بيان 
از نظر هماهنگي با دانشكده مشكل حادي بيان . گرديد

نشده و اغلب دانشجويان پشتيباني خوب دانشكده از 
جمله نقاط مثبت برنامه ياد  هاي كارآموزي را از برنامه

شجويان از عدم هماهنگي تعدادي از دان. كردند مي
اي از مواقع شاكي  هاي اياب و ذهاب در پاره سرويس

 سبب دير رسيدن و يا كه اين امر بعضاً به طوري. بودند
شركت . شده است بازگشت زودتر از موقع دانشجويان مي

 اينگونه بيان سوم در بحث گروهي هفتكننده شماره 
 هماهنگ ساعات كارآموزي با بيمارستان...« :كند كه مي

رفتيم و   به بيمارستان مي30/9كه ما  نيست به طوري
شديم هميشه سر اين   از بيمارستان خارج مي15/12

 با مدير بيمارستان مشكل داشتيم چرا كه ما به مسأله
رفتيم و هميشه  حركتمان مي آخرين بيمارستان در مسير

رسيد و در مسير بازگشت  سرويس دير به بيمارستان مي
گروه دانشجويان بوديم كه بايد سوار سرويس ما اولين 

بنابراين بايد خيلي زود از بيمارستان خارج . شديم مي
   »...شديم مي
دانشجويان  :هاي كارآموزي  كاركنان عرصههمكاري) ج

 بدين ترتيب ردند،ك رضايت نميابراز همكاري پرسنل از 
ت سؤاالكه اكثر پرسنل مايل به آموزش و پاسخگويي به 

كه دانشجويان رشته  به طوري. دنبودنان دانشجوي
هاي  كردند كه پرسنل عرصه بهداشت خانواده اظهار مي

. كارآموزي گاهي اوقات برخورد نا مناسبي با آنها دارند
در بعضي از مواقع پرسنل به دانشجو اجازه ورود به 

در اين ارتباط شركت كننده . دهند محل كارآموزي را نمي
: كند  اين چنين بيان ميسوم در بحث گروهي هفتم

كنند و آنها را   دانشجويان را قبول نميپرسنل اصالً...«
چهار هفته بود كه به واحد . دانند مزاحم كار خود مي

گفتند كه چون وقت نداريم هفته  ميرفتيم و  ميترخيص 
ها به ما  پرسيديم پاسخ آن ميال ؤ وقتي هم س،آينده بياييد

كه چقدر بلد هستيد جاهايي اول خودتان بگوييد : اين بود
 از ترخيص ما اصالً. دهيم را كه اشكال داريد توضيح مي

  .»...دانيم چيزي نمي
  
ترين  مهم آموزش يكي ديگر از: آموزش در عرصه) د

موضوعات مطرح شده در اين جلسات بود به اين ترتيب 
هاي  كه افراد بيشتر بر روي آموزش در عرصه

يش مهارت دانشجويان ثير آن در افزاأكارآموزي و ت
 ضعف عملي و علمي لكردند و بخشي از عل  ميكيدأت

هاي  ها را ضعف كاركنان عرصه ن رشتهدانشجويان اي
- شركت. دانستند ميكارآموزي در انتقال مطالب به آنها 

 مطالعه انگيزه پايين كاركنان را يكي ديگر از كنندگان در
. دعوامل اصلي پايين بودن كيفيت آموزشي برشمردن
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براي مثال نفر چهارم در بحث گروهي دوم عقيده داشت 
وقتي وارد بخش شدم يكي از پرسنل آن بخش به ...  «:كه

ام ولي  من گفت كه به دانشجويان قبل از شما آموزش داده
ثيري در حقوق و مزاياي من نداشته بنابراين به أهيچ ت

عالوه بر انگيزه كاركنان، سطح  .»..دهم شما آموزش نمي
 مهم ديگري از نظر مسألهنش تخصصي پرسنل نيز دا

هاي انجام گرفته به  با توجه به بحث. دانشجويان است
 از سطح ها عرصهعقيده شركت كنندگان اكثر كاركنان 

 برخوردار بوده و توانايي پاسخگويي به يپاييندانش 
االت دانشجويان و آموزش آنها را ندارند و يا ؤس

به عقيده  .ا منتقل كنندخواهند مطالب آموزشي ر نمي
 باعث شده است كه مطالب غير مسألهدانشجويان اين 

 تجربي مطرح گردد كه مرتبط و غير ضروري و كامالً
 مسأله. ها نداردنتاثيري در افزايش اطالعات و مهارت آ

ديگر از نظر دانشجويان عدم تطابق و تناسب زماني 
ده هاي درسي گذرانده ش هاي كارآموزي با واحد واحد
به نظر شركت كنندگان در مطالعه به دليل . باشد مي

ها، دانشجويان هنگام حضور در  رعايت نشدن پيش نياز
عرصه كارآموزي از آمادگي كافي نسبت به موضوع 

  .نظر برخوردار نيستند مورد
  
دانشجويان رشته بهداشت خانواده  :انجام كار عملي) هـ

هاي  صهكه ترم چهار را بايد به صورت عملي در عر
كارآموزي كار كنند عقيده داشتند كه در كل اجازه كار 

هاي كارآموزي به آنان داده  عملي مفيد در عرصه
شود و كارهاي مراقبتي و تكميل پرونده، تزريق  نمي

در نتيجه اكثر اوقات در . ددهن  انجام نميواكسن را عمالً
 در 5 و 3نفرات  مثالً. نشستند ميعرصه كارآموزي بيكار 

اجازه ...« : اين طور بيان كردند كهاولث گروهي بح
دادند و  ها و مراكز به ما نمي واكسن زدن را در خانه

  .»...آمديد گفتند كه بايد با مربيان مي مي
  
له مهم أمس: عرصه كار آموزي حضور مربي در) و

ديگري كه توسط شركت كنندگان مطرح شد حضور مربي 
شجويان در عرصه يا يك فرد آگاه و توانا همراه دان

 توسط با توجه به مباحث مطرح شده. كارآموزي بود

دانشجويان حضور مربي در عرصه كارآموزي و در كنار 
دانشجويان باعث همكاري بيشتر كاركنان عرصه، افزايش 
كيفيت آموزش، افزايش جديت دانشجويان براي حضور 

فعاليت  در عرصه كارآموزي، نظارت مستقيم بر
رصه كارآموزي و در نتيجه انجام دانشجويان در ع

هاي دانشجويان در طول دوره  ارزيابي جامع مهارت
گونه بيان   اينيكدر بحث گروهي  چهارم نفر. شود مي

 آيا ،كنيم كسي نبود كه ببيند چگونه مراقبت مي...«: كرد كه
 را به ما  كاراشكاالتكسي نبود كه  ؟درست است يا خير

ستيم كه كار را درست انجام دان و در نهايت ما نميبگويد 
  .»...!داديم يا خير

  
  ارزيابي كارآموزي -3

مايه ارزيابي كارآموزي نيز دانشجويان به  در درون
نمودند و  هاي ارزيابي فعاليتشان اشاره مي شيوه

موضوعات آزمون پايان دوره، گزارش كار كارآموزي، 
هاي كارآموزي از  رضايت مسؤولين و كاركنان عرصه

مايه را  ان و باالخره حضور و غياب اين دروندانشجوي
  .گردد  توصيف مييل داد كه در زيرتشك

  
انجام آزمون عملي بعد از پايان  :آزمون پايان دوره) الف

دوره كارآموزي براي سنجش ميزان مهارت دانشجويان 
اين آزمون به نظر دانشجويان . مهم و ضروري است

يزان فعاليت ها را آشكار كرده و م تواند تفاوت مي
 مسألهاما . دانشجويان را در عرصه كارآموزي نشان دهد

قابل توجه در كارآموزي دانشجويان مديريت برگزاري 
. امتحان كتبي به جاي آزمون عملي در پايان دوره است

به اعتقاد دانشجويان امتحان كتبي قادر به سنجش مهارت 
چرا كه با . هاي كارآموزي نيست دانشجويان در عرصه
توان ميزان دانش و اطالعات  اين آزمون تنها مي

. دانشجويان را در زمينه موضوع مورد نظر سنجيد
عليرغم اين موضوع، آزمون كتبي براي دانشجويان 

برگزار ) به صورت دلخواه(بهداشت خانواده و مديريت 
 به نظر .شده و از كيفيت پاييني نيز برخوردار بوده است

له باعث مشخص أشركت كنندگان در مطالعه، همين مس
نشدن ميزان مهارت و تغيير رفتار ايجاد شده در 
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. شود دانشجويان گرديده و باعث احساس تبعيض مي
دانشجويان رشته بهداشت خانواده نيز نظرات مشابهي 

 آنها معتقد بودند كه آزمون به عمل ري كهداشتند، به طو
 سطحي و غير علمي صوت شفاهي، كامالًه از آنها به دآم
كه در عرض نيم ساعت از تمام  به طوري. باشد مي

شفاهي پرسيده شده و مهارت  سؤالفقط مباحث 
. شود دانشجويان در انجام كارهاي مراقبتي سنجيده نمي

 اول در بحث گروهي سومكه شركت كننده  به طوري
 شفاهي سؤالاز هر دانشجو سه ...« :كند اظهار مي

 گونه كار عملي يا مراقبت انجام نداديم چپرسيدند و ما هي
  .»...و سپس نمره را دادند

  
دانشجويان شركت كننده در :  كارآموزيگزارش كار) ب

مطالعه عقيده داشتند كه يك چار چوب روشن براي 
گزارش كار وجود ندارد و همه بايد هر آنچه كه در طول 

ويسند كه در نهايت ترم اتفاق افتاده را در گزارش كار بن
منجر به حجم زياد مطالب ارائه شده از طرف دانشجويان 

گردد و اين امر نيز به طور طبيعي فرصت مطالعه  مي
براي دانشجويان . گيرد  ميكامل گزارش كارها را از مربي

بهداشت خانواده نيز مشكل مشابهي در نوشتن گزارش 
  .كار روزانه وجود دارد

  
  كارآموزييها عرصهاركنان مسؤولين و كرضايت ) ج

رضايت عرصه كارآموزي در قالب : از دانشجويان
  مراكز بهداشتي درماني ورضايت پرسنل و مديريت

ها از عملكرد دانشجويان در عرصه كارآموزي  بيمارستان
اين . دهد بخشي از نمره ارزيابي را به خود اختصاص مي

و شاخص به دليل همكاري كم كاركنان عرصه كارآموزي 
  فقط نمره حضورنداشتن اختيار ارزيابي دانشجويان عمالً

و غياب دانشجويان و نظر مدير بيمارستان را در بر 
 :كهدارد  اظهار مي دوم در بحث گروهي هفتمنفر  .گيرد مي

مشخص نيست نمره رضايت عرصه كارآموزي را چه ...«
دهد از روي  اگر مدير اين نمره را به من مي .دهد كسي مي

 فكر . من را نديدهاين ترم اصالًگذشته است چرا كه ترم 
كنم بيشتر از روي حضور و غياب باشد چون هيچ  مي

  .»آموزشي از طرف آنان به ما داده نشده است

دانشجويان حاضر در جلسات بحث : حضور و غياب) د
هي بر اين عقيده بودند كه روش جاري در انجام وگر

ي كارآموزي ها حضور و غياب دانشجويان در عرصه
. روش مناسبي براي آگاهي از حضور دانشجويان نيست

بنا به گفته تعدادي از شركت كنندگان، بعضي از 
هاي كار  دانشجويان حتي يك ساعت هم در عرصه

آموزي حضور نداشتند و يا اينكه پس از امضاي برگه 
مربي شده و حضور و غياب از عرصه كارآموزي خارج 

 در اولكه نفر  به طوري.  بود بي خبرهم از غيبت آنان
وقت قانوني حضور ...« : معتقد بود كهسومبحث گروهي 

 ظهر است اما 30/12در عرصه كارآموزي تا ساعت 
 در 30/10هاي ما فقط تا ساعت  بعضي از همكالسي

امضا زدن به جاي هر كس در برگه . بيمارستان بودند
از طرف ديگر  .»...حضور و غياب خيلي راحت است

 عرصه كارآموزي و پرسنل آن را ،ي از دانشجويانبعض
 دانشجويان مهم و موثر  يا عدم حضوردر حضور

كه در بيمارستاني كه مدير آن جديت  به طوري. دانستند
ها مشاركت  داد و پرسنل بخش ميبيشتري به خرج 

بيشتري در آموزش دانشجويان داشتند، دانشجويان با 
  .شدند ميتري در عرصه حاضر  عالقه افزون

  
 حثب

ترين  گونه كه در نتايج به تفصيل شرح داده شد مهم همان
مسائل كارآموزي كه بيشترين حجم مشكالت كارآموزي 

ريزي درسي،  برنامههاي  مايه كردند درون را ايجاد مي
آمادگي براي كسب دانش، مهارت و ارزيابي كارآموزي 

ريزي، طرح درس، منابع آموزشي،  برنامهموضوعات . بود
هاي توحيهي از اهميت نسبي  گزارش كارآموزي و كالس

هاي انجام كار عملي، نحوه  مايه برخوردار بوده و درون
حضور و غياب دانشجويان، همكاري و رضايت كاركنان 

 مشكالت كمتري را  از دانشجويانهاي كارآموزي عرصه
  .شدند سبب مي

ترين  اي كه توسط همه دانشجويان به عنوان مهم  لهأمس
كل در كارآموزي مطرح گرديد عدم هماهنگي و عدم مش

هاي كارآموزي براي پذيرش دانشجويان  آمادگي عرصه
كيد أهمانگونه كه تقريباً تمامي دانشجويان با ت. بود
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خاصي ابراز كردند چندين روز از ابتداي هر دوره 
ها با دانشكده و  كارآموزي صرف هماهنگ نمودن عرصه

اي  ين مدت دانشجويان بهرهشده كه در ا دانشجويان مي
اين موضوع بر خالف آن چيزي . اند از آموزش نداشته

منعكس ) 6(است كه در مطالعه جوادي و همكارانشان 
گرديده كه نشان دهنده همكاري و تعامل بسيار خوب بين 

  .ي كارآموزي بوده استها دانشكده و عرصه
آيد كه كمبود مربي در  مياز نتايج مطالعه چنين بر 

هاي آموزشي نقش كليدي در بروز مشكالت عديده  صهعر
توان  ميكه  به طوري. ذكر شده توسط دانشجويان دارد

به صوت جدي ادعا كرد كه از سيزده زير طبقه حاصله از 
ها حداقل شش مورد آن در ارتباط بسيار  مايه درون

نزديك با حضور فعال مربي آموزشي در عرصه 
عات انجام گرفته در ارتباط نتايج حاصله از مطال. باشد مي

يد اين نكته است ؤبا مشكالت كارآموزي و اثربخشي آن م
كه حضور مربي و استاد در حين كارآموزي در كنار 

ثير را چه به صوت مستقيم و چه أدانشجويان بيشترين ت
كه  به طوري. غير مستقيم بر كيفيت آموزش داشته است

اند كه  نشان داده) 7(و همكارانشان) Remmen(رمن 
ها و توجيه دانشجويان توسط مربيان  هدايت كارآموزي

ماهر و با تجربه عامل بسيار مهمي در ارتقاي كيفيت 
از طرف ديگر مطالعه وحيدي و . ها بوده است كارآموزي
دانشگاه در دانشكده پرستاري و مامايي ) 8(همكاران

 وجود مربيان ماهر  كهدهد مي نشان زيعلوم پزشكي تبر
ثر ؤمبسيار هاي  هاي كارآموزي از جمله فاكتور در عرصه

 ،بر اين عالوه .هاي كارآموزي است  برنامهاثربخشي بر
اي كه در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام  مطالعه
 اهميت نقش استاد در باال رفتن توانمندي نشان ازگرفته 

همراهي يك  در درس كارآموزي داشته و دانشجويان
ا با دانشجويان در عرصه مربي يا مسؤول توان

ها  افزايش يادگيري مهارترا عاملي حياتي در كارآموزي 
از سوي ديگر، در ). 2(داند  انگيزه دانشجويان ميارتقايو 

در دانشكده پرستاري اي كه  مطالعه حاضر، همانند مطالعه
، چنين )9( انجام گرفته است)س(و مامايي حضرت فاطمه 

ان كارآزموده و با تجربه رسد كه كمبود مربي به نظر مي
عامل بسيار مهم در بروز مشكالت و ابراز شكايات 

. باشد دانشجويان در دانشكده بهداشت و تغذيه تبريز مي
هاي كارآموزي و  كه براي مديريت برنامه به طوري

و مديريت خدمات  آموزش دانشجويان بهداشت خانواده
ود بهداشتي درماني تنها يك مربي در اين دانشكده وج

گوي تعداد كثيري از  دارد و بديهي است كه هرگز جواب
هاي تحصيلي مختلف  دانشجويان در مقاطع و رشته

  .نخواهد بود
يكي از موضوعاتي كه از طرف دانشجويان مطرح شده 

هاي كارآموزي با  بود همكاري كاركنان عرصه
اين موضوع از دو منظر مهم قابل . باشد دانشجويان مي

گونه كه از نتايج ساير  ست آنكه، همانموشكافي است، نخ
آيد همراهي مربي ثابت با دانشجويان في  مطالعات بر مي

تواند عامل مهمي در پذيرش و همكاري كاركنان  نفسه مي
بعد ديگر عدم ). 10(در امر آموزش دانشجويان باشد

هاي كارآموزي  عرصه پرسنل شناخت و آشنايي
  ومانيمراكز بهداشتي درهاي بهداشت،  خانه(

از رشته تحصيلي دانشجويان است، به ) ها بيمارستان
 آگاهي ي كارآموزي عموماًها كه كاركنان عرصه طوري
 ديدگاه روشني نسبت به رشته مديريت خدمات كافي و

ييد أدر ت. دارندن آنبهداشتي درماني و نيازهاي آموزشي 
اين موضوع مطالعه انجام شده توسط اميدوار و 

گان دهند  درصد پاسخ5/74 كه دهد ن مينشا) 11(همكاران
 عدم مرتبط با كارآموزي رامشكالت مربوط به آموزش 

 از رشته آگاهي و شناخت پرسنل مراكز بهداشتي درماني
اين موضوع در مطالعه حاضر، . دانستند  آنان ميتحصيلي

در هر دو بحث گروهي انجام گرفته با دانشجويان 
ح و پيشنهاد گرديد مطرخدمات بهداشتي درماني مديريت 

تا اقدامي در جهت معرفي و شناساندن هر چه بيشتر اين 
رشته حداقل در سطح سيستم بهداشتي درماني، 

  .ي كارآموزي صورت پذيردها خصوصاً در عرصه
از نكات مهم ديگر از ديد دانشجويان، آموزش در عرصه 

با كارآموزي است كه خود تابعي از حضور مربي ماهر و 
 رمندر اين ارتباط . باشد رصه ميتجربه در ع

)Remmen(و همكارانشان )گيري  عالوه بر نقش بهره) 7
 از ي استفاده دانشجويان كارآموزاز مربيان كارآزموده،

  براي آشنايي با اهداف،)Logbook (راهنماي آموزشي
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ثر ؤميادگيري و كسب مهارت را هاي  محتوا و روش
ز ديدگاه دانشجويان يكي ديگر از موارد مهم ا. اند دانسته
كننده در اين مطالعه، كه ارتباط تنگاتنگي با  شركت

آموزش دانشجويان در عرصه نيز دارد، نبودن يا دير 
تدوين طرح . باشد ارائه شدن طرح درس كارآموزي مي

ريزي است كه امري  درس در واقع نقطه آغازين برنامه
حياتي براي تمام دروس، خصوصاً درس كارآموزي 

بندي شده و  دوين يك طرح درس خوب و زمانت. است
تواند سهم قابل توجهي  اجراي كارآموزي مطابق آن مي

در حل بسياري از مشكالت از قبيل ارتقاي آموزش در 
. هاي كارآموزي داشته باشد عرصه و هماهنگي با عرصه

نشان ) 6(كه مطالعه جوادي و همكارانشان به طوري
ه كامل و دقيق تنظيم طرح درس و توجيدهد كه  مي

ثر براي ارتقاي آموزش و ؤ اقدامي بسيار مدانشجو
از سوي ديگر . كاستن از مشكالت دانشجويان بوده است

هاي  طرح درس تدوين شده نحوه همكاري پرسنل عرصه
روشن كارآموزي را مشخص كرده و انتظارات از آنها را 

كه طرح درس در اختيار  در صورتيبنابراين . كند مي
 قرار بگيرد در آموزش دانشجويان و ها عرصهكاركنان 

  .ثر خواهد بودؤارزيابي آنان بسيار م
آزمون پايان دوره كارآموزي يكي ديگر از موضوعات 
بسيار مهم از نظر دانشجويان شركت كننده در اين 

با آزمون شفاهي و يا آنها عقيده داشتند كه . مطالعه بود
ن توان سطح مهارت كسب شده در حي كتبي نمي

 ميمندي اي كه توسط  مطالعهنتايج. كارآموزي را سنجيد
  كه معموالًاستهمين موضوع ييدي بر أ انجام شده ت)12(

يده سنجبه روش مناسب دانشجو هاي  مهارتها و  دانسته
شركت كنندگان در براساس نظر كه  به طوري. شود نمي

هاي انجام شده توسط مربيان يكي از  ارزيابياين مطالعه، 
عالوه .  دروس كارآموزي استي كيفيتل مهم ارتقاعوام

بر اين، تجربه نيز نشان داده است كه نوع آزمون تعيين 
شده توسط اساتيد، به رفتار دانشجو و نحوه مطالعه او 

اگر دانشجو بداند كه آزمون پاياني شفاهي  .دهد جهت مي
است، بر حيطه دانش تاكيد داشته و به حفظ كردن مطالب 

آنها در روز امتحان روي خواهد آورد و اگر و يادآوري 
نوع آزمون سنجش مهارت باشد، دانشجو در طول ترم به 

  .مرين و تكرار آنها خواهد پرداختها و ت كسب مهارت
از موضوعات ديگري كه از نگاه دانشجويان مطرح بود 

اين . ي كارآموزي بودها انجام كار عملي در عرصه
رشته بهداشت خانواده  توسط دانشجويان موضوع عمدتاً

هايي را كه بعدها  مطرح گرديد كه انتظار داشتند مراقبت
اي آنها را تشكيل خواهد  بخش اعظمي از وظايف حرفه

زيرا . داد، حداقل يك بار به طور عملي تمرين نمايند
مايه فوق گرچه از ديد بخشي از دانشجويان از  درون

سيار مهم اهميت بااليي برخوردار نبود ولي امري است ب
اين امر با تدوين طرح درسي . كه نيازمند توجه جدي است

كه بخشي از اهداف آن به انجام كارهاي عملي اختصاص 
يافته باشد و با بهره مندي از مربيان با تجربه قابل حل 

شركت كنندگان در اين مطالعه، همانند . خواهد بود
دهندگان به پژوهش انجام گرفته توسط شكوه و  پاسخ
، كنترل حضور و غياب دانشجويان توسط )10(ارانهمك

هاي كارآموزي را امري مناسب و پسنديده  پرسنل عرصه
پيشنهاد به جا و مناسب دانشجويان مبني بر . پندارند نمي

ين مربي تأمانجام حضور و غياب توسط مربيان، تنها با 
  .به تعداد كافي ميسر خواهد بود

ثري در ايجاد ؤمكالس توجيهي قبل از كارآموزي نقش 
 براي هاي كارآموزي عرصهزمينه ذهني از پيش 

 انشناسحضور كاربه همين جهت  .دانشجويان دارد
 يا استادان هر يك از خبره سيستم بهداشتي درماني و

 و حتي رييس و مدير ها عرصه در نظرهاي مورد  رشته
هاي توجيهي دانشجويان مديريت  بيمارستان در كالس
دانشجويان معتقدند كه  همچنين . بودبسيار موثر خواهد

، بلكه دو يا سه جلسه باشدها نبايد محدود به  اين كالس
 .اي برگزار گردند بايد به صوت كارگاه حداقل يك هفته

بر اين عقيده هستند  دانشجويان رشته بهداشت خانواده
كه برگزاري كالس در هر هفته به مدت يك روز عالوه بر 

ث رفع اشكال دانشجويان نيز مرور مطالب مربوطه باع
 انجام آزمون كتبي در ابتداي  دارندعقيده آنها .خواهد بود

هاي  از مطالب ارائه شده در كالسدوره كارآموزي 
 ردااطالعات كافي وبا  دانشجويان شود   ميباعثتوجيهي 
موضوعات تناسب زماني . هاي كارآموزي شوند عرصه
 گذرانده سيهاي در با واحدكارآموزي شده در مطرح 
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 باعث آمادگي بيشتر دانشجويان براي حضور شده نيز
بهبود را  در نتيجه عملكرد آنان  و شدهها عرصهدر 
ييد اين موضوع، مطالعه وحيدي و أ در ت.دبخش مي

ثير واحدهاي گذرانده شده بر اثر أنيز بر ت) 8(همكاران
  .كيد داشته استأها ت بخشي كارآموزي

كنندگان در اين  توسط شركت يكارها و پيشنهادات راه
كه  در كنار بازگويي مشكالت بيان گرديد، به طوري تحقيق

وري  بهره ارتقاي فرآيند كارآموزي وخواهان  دانشجويان
ترين  افزايش مهارت دانشجويان مهم .بودند آنتر  افزون

شود و اين هدف جز  هدفي است كه در كارآموزي دنبال مي
  كيفيت كارآموزيودبهبو  مشكالت مطرح شده با حل

هايي كه از  مايه در مطالعه حاضر، درون. ميسر نيست
ديدگاه دانشجويان، بيشترين مشكالت كارآموزي را سبب 

گذاري و عملكردي  شدند عمدتاً در حيطه سياست مي
توانند با يك   هاي آموزشي قرار گرفته و اغلب آنها مي گروه
هاي مهم از  هماي ريزي مدون، كه خود يكي از درون برنامه

 Lesson (ديدگاه دانشجويان بود، و تدوين طرح درس
Plan ( و طرح جلسه)Session Plan (قابل حل باشند .

ريزي، هماهنگي با دانشكده و  براي مثال برنامه
هاي آموزشي، تدوين طرح درس و تعيين و اجراي  عرصه
هاي آموزشي و ارزيابي دانشجويان، تهيه و توزيع  شيوه

زشي و حضور و غياب دانشجويان در حيطه منابع آمو
بنابراين . باشد هاي آموزشي مي وظايف و اختيارات گروه

ترين و  توان اساسي هاي فوق را مي ريزي در زمينه برنامه
ترين بخش از مديريت كارآموزي دانست كه در  ضروري

واقع مرحله قبل از كارآموزي را شامل شده و به 
هاي  سرويسبي نظمي  :موضوعات بسيار مهمي از قبيل

 ترم،  در ابتداياياب و ذهاب، زمان شروع كارآموزي
  شده در كارآموزي بيمارستان انتخابيها بخشتناسب 

.  نيز پاسخ خواهد دادهاي كارآموزي و عدم ثبات عرصه
 محيط به توجه ضرورتريزي،  در مقوله برنامه

ها براي آموزش   حداقل استانداردداشتن و كارآموزي
 ثير قابل توجهي برأناپذير است كه بي شك ت اجتنابامري 
ريزي  برنامه. ها خواهد داشت آموزش كيفيت ارتقاي

ين و توزيع به موقع منابع آموزشي و تأمتواند شامل  مي
تغيير در شيوه نوشتن گزارش كار دانشجويان نيز باشد 

ثير آشكاري بر ارتقاي دانش و أكه هر يك به نوبه خود ت
  .يان داردمهارت دانشجو

  
  گيري  نتيجه

ي مورد ها تدانشجويان اين مطالعه براي يادگيري مهار
نياز خود در كارآموزي در عرصه با مشكالتي مواجه 

ريزي درسي، آمادگي  هاي برنامه بودند كه با درون مايه
براي كسب دانش و مهارت و ارزيابي كارآموزي مشخص 

د آموزشي گرديد، اين دانشجويان خواستار ارتقاي فرآين
لذا . تر از آن هستند وري افزون  و بهرهها ياين كارآموز
گردد برنامه درسي مدون و عملي براي آنان  پيشنهاد مي

ي الزم با محيط كارآموزي و ها يتدوين و هماهنگ
هاي تدريس و  كاركنان بهداشتي انجام گيرد و شيوه

كار گرفته ه ارزيابي مناسبي براي پيشبرد مهارت آنان ب
انجام مداخالت براي بهبود وضعيت كنوني و . شود

  .گردد خشي آن پيشنهاد ميبررسي اثرب
  

  قدرداني
مطالعه فوق با حمايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
بهداشتي درماني تبريز، مركز كشوري مديريت سالمت و 
. مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي تبريز انجام گرديد

هاي   كننده در بحث از كليه دانشجويان شركتضمناً
گروهي متمركز، كه انجام اين مطالعه بدون مشاركت فعال 

  .شود پذير نبود صميمانه قدرداني مي  آنها امكان
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Clerkship from the Perspective of Students of Health Services 
Management and Family Health in Tabriz University of Medical 

Sciences 
 

Jafarsadegh Tabrizi1, Ladan Mardani2, Hadi Kalantari3, Zahra Hamzehei4 
 

Abstract 
 
Introduction: Health services management and family health students require professional knowledge and 
skills to meet clients’ and health systems needs and expectations. In this area, clerkship has a fundamental role 
to achieve specific skills and competencies. This study aimed at exploring the root problems in clerkship from 
the viewpoint of students in order to suggest applicable recommendations to promote the quality of education 
and  design an  appropriate clerkship program. 
Methods: This is a qualitative research  conducted to detect clerkship problems in health services management 
and family health programs in July2008. Focus Group Discussion (FGD) as a qualitative data collection 
method was used to determine clerkship problems from the perspective of health services management and 
family health students. Three FGDs were carried out with 22 students.  
Results: The results showed that themes of coordination, teaching and supervision in the fields, tutor attendance 
in the fields and final exam were as the most important problem roots. Themes of planning, lesson plan, 
educational resources, field report and orientation workshops were found as relatively important problems. 
Finally, themes of hands-on practice, checking students’ presence, field workers cooperation and their 
satisfaction were the least important problems.  
Conclusion: The findings  revealed that most of the concerns expressed by the students rooted from themes of 
coordination with school and clerkship fields, teaching and supervision in the fields, attendance of  tutor in the 
fields , final exam, planning, lesson plan, educational resources, field report and orientation workshops. 
Therefore, solving these problems will improve quality of clerkship education and consequently students’ 
knowledge and competencies.  
 
Keywords: Clerkship, education in the filed, health services management students, family health students. 
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