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 یادگیری بین پزشکی و پرستاری و مامایی در خصوص یآمادگی دانشجویان سال آخر رشته
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 چکیده

ه بیشتر میان چهای هر همکاریاین ظرفیت را دارد که باعث ایجاد  (Interprofessional learning) (IPL) ایحرفه بین یادگیری :نه و هدفزمی
گیران راف نگرشی که از آنجای د.باشبا هم می یادگیری برایاما این امر منوط به تمایل این فراگیران  های مختلف مراقبت سالمت گردد.فراگیران رشته

رستاری و پزشکی و پ ینگرش دانشجویان سال آخر رشتهتعیین باشد، این مطالعه با هدف عامل اصلی در اجرا و موفقیت یک برنامه می عنوانبه
 ای انجام گردید.نسبت به اجرای آموزش بین حرفهدانشگاه علوم پزشکی ایران مامایی 

و همچنین دانشجویان سال چهارم پرستاری و مامایی  سال آخرنفر از دانشجویان پزشکی  200مقطعی بود که روی  -مطالعه توصیفی :بررسیروش 
 RIPLS (The Readiness شده ییپایابا با استفاده از پرسشنامه روا و  های بالینی فعالیت کرده و تجربه کار در محیط بالینی را داشتندکه در عرصه

for Inter-Professional Learning Scale)ام شد. نمونه گیری به روش در دسترس بود.، انج 

پرسشنامه  80این میان  ( تکمیل گردید، که در%90دهیپرسشنامه ) نرخ پاسخ 180ای که توزیع گردید در حدود پرسشنامه 200از بین  :هایافته
درصد  4/49نث و مو درصد 6/50ردید. پرستاری و مامایی تکمیل گ یپرسشنامه توسط دانشجویان رشته 100پزشکی و  یتوسط دانشجویان رشته

وجه به باالتر بودن امتیاز کسب تبا   .( بوده است=SD 2/9) 8/69کل دانشجویان مورد مطالعه برابر با  )انحراف معیار( امتیاز . میانگیناندمذکر بوده
حاظ مامایی از ل -ریدو گروه پزشکی و پرستا بین وجود دارد.ای دانشجویان برای یادگیری بین حرفهنگرش مثبتی در (، 57شده از حد مطلوب)

ار تیمی تفاوت آماری همکاری و ک ی، اما در زیر حیطه (P=4/0)آمادگی برای آموزش بین حرفه ای تفاوت معنی داری از نظر آماری مشاهده نشد
 کسب کردند. امایی مپرستاری و  انشجویانکمتری را در این قسمت نسبت به د یدانشجویان پزشکی نمره و (P=001/0) معنی داری مشاهده گردید

جهت  شتوانهپترین مهم این خودای وجود دارد و نتایج نشان داد که نگرش مناسب بین دانشجویان برای آموزش و یادگیری بین حرفه: گیری نتیجه

 باشد.میورود این رویکرد نوین آموزشی در کوریکولوم درسی دانشجویان 

 یان پزشکی و پرستاری.ای، دانشجویری بین حرفهیادگنگرش،  :ان کلیدیواژگ

 
 این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود:
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 مقدمه

خدمات سالمت  یارایههای امروزه با تغییر رویکرد سیستم   

روند رو به  ها،یتی، بار بیماریعبا توجه به تغییر الگوی جم

خدمات چند جانبه  یهیو ضرورت ارا های مزمنرشد بیماری

های فراگیران حرفهآموزشی رویکرد  ن نیاز در تغییرای و پیچیده،

 یارایهنجایی که آاما از .(3-1) گردداس میسالمت نیز احس

خدمات همه جانبه به بیماران نیازمند کار تیمی و مشارکت 

ای بین المللی در باشد، عقیدهمختلف سالمت میهای حرفه

 .(4) شکل گرفته استای حرفه بین و یادگیری آموزش خصوص

 گردهمایی قطعنامه نیز در (WHO) سازمان جهانی بهداشت

 هایآموزش گسترش بر ، 1978 قزاقستان در سال آلماتای

 بهره و نگر جامعه پزشکی علوم در چارچوب ویژههب هی،گرو

نمود  کیدات پزشکی علوم آموزش در لهامس روش حل از گیری

 در نوین رویکردهای از یکی عنوانرا به ایحرفه بین وآموزش

طبق  .داد قرار توجه مورد نظام سالمت فراگیران آموزش

 است یادگیری فرآیند ایحرفه آموزش بین از منظور ،تعریف

 یک فراگیری بر عالوه حرفه چند یا دو فراگیران آن طی که

 را اطالعاتی نیز یکدیگر درباره و از یکدیگر مشترك، محتوای

 مراقبت ارایه کیفیت و همکاری ارتقای به تا نمایند؛می کسب

مطالعات مختلف نیز نشان داده است که  .(7-5) بیانجامد

ای در طول مقطع پزشکی یادگیری و آموزش بین حرفه

ها عمومی باعث تغییر در دانش و آگاهی فراگیران درباره نقش

هایشان نسبت به حرف دیگر و افزایش کار تیمی ولیتوو مس

و  معصومی (12-8) های دیگر شده استومشارکت حرفه

اهداف اجرای ، (Barr)به نقل از باردر مطالعه خود ران کاهم

 ای را : آموزش بین حرفه

 یطه سالمتح کارکنان منفی احساسات و نگرش تغییر -1

 یکدیگر؛ به نسبت

 باطاتارت افزایش و سالمت حیطه نانکارک اعتماد بردن باال -2

 ها؛آن بین

 ها؛آن بین مشارکت و همکاری هایصالحیت تقویت -3

 خارج یاحرفه فرد یک ظرفیت از که مشکالتی با مقابله  -4

 است؛

 استرس؛ کاهش و شغلی رضایت بردن باال -5

 انعطاف؛ قابل کار نیروی تربیت  -6

 اند.کرده ذکر ،گرین جامع و محوری تخصص مراقبت ادغام -7

(13) 

سال از عمر این رویکرد نوین آموزشی  30اکنون که بیش از 

مانند نیوزلند، ایرلند و انگلیس گذرد و کشورهای در جهان می

، اندبر روی نگرش فراگیران انجام دادهای را دهمطالعات گستر

این رویکرد آموزشی نوین در نظام سالمت کشورمان به خوبی 

انجام های اخیر شاهد ، گرچه در سال(12) شناخته نشده است

های حرفهدر خصوص بررسی نگرش دانشجویان  یمطالعات

است  که اگرچه اندك (14, 10) ایمسالمت در کشورمان بوده

این رویکرد آموزشی در  به روز افزونتوجه ولی نشان از 

عنوان عامل از آنجایی که نگرش فراگیران به دارد. هادانشگاه

 ،گرددمحسوب می یک برنامه موفقیت اجرا و پذیرش، اصلی در

دانشجویان سال  نگرش و آمادگیا هدف بررسی این مطالعه ب

پزشکی عمومی و پرستاری و مامایی دانشگاه  یآخر رشته

علوم پزشکی ایران در خصوص آموزش و یادگیری بین 

 ای انجام شد.حرفه

 

 بررسیروش 

 200روی مقطعی بود که  -این مطالعه یک مطالعه توصیفی   

همچنین انترنی و  ینفر از دانشجویان پزشکی دوره

انجام گردید. دلیل دانشجویان سال چهارم پرستاری و مامایی 

های بالینی و این دانشجویان ورود ایشان به محیطانتخاب 

هایی بهداشتی درمانی بود.از سایرحرفه مواجهه با دانشجویان

های بالینی فعالیت کرده و تجربه کار در در عرصهطرفی ایشان 

برای . داشتندنیز را ها حرفه و همکاری با سایرمحیط بالینی 

ها از روش نمونه گیری در دسترس و آسان انتخاب نمونه

جمع آوری اطالعات از پرسشنامه سنجش جهت  استفاده شد.
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استفاده گردید.  (RIPLS)ای آمادگی برای آموزش بین حرفه

طراحی  1999این پرسشنامه توسط پارسل و بلینگ در سال 

عات دموگرافیک سن، جنس، اطال شامل خش اولگردید. ب

رشته، سابقه کار بالینی و بخش دوم این پرسشنامه مشتمل بر 

)کامال موافقم تا ایگزینه 5سوال در قالب مقیاس لیکرت  19

 9) همکاری کارتیمی و یدر سه حیطه کامال مخالفم ( و

 3) هاولیتومس ها وو نقش گویه( 7) ایهویت حرفه گویه(،

و در زیر مقیاس  95تا  19از کل ابزار از . امتیباشدمیگویه( 

ر مقیاس هویت ـ، در زی45تا  9همکاری و کار تیمی از 

ها از ولیتوها و مسو در زیر مقیاس نقش 35تا  7ای از حرفه

پارسل و  یدر مطالعه پایایی این پرسشنامهمتغیربود.  15تا  3

ست بد 9/0با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و عدد بلینگ 

های نظران رشتهنفر از صاحب 13روایی آن توسط  آمد و

پس از آن بسیاری از محققان از  .(8)مختلف بررسی گردید 

 .(16, 15) کردند فادهخود است هایاین پرسشنامه جهت پژوهش

مونه ن بازآزمون با -در این مطالعه تایید پایایی با روش آزمون

 وپزشکی  ینفر از دانشجویان رشته 10) نفری دانشجویان 30

ه به فاصل پرستاری و مامایی( ینفر از دانشجویان رشته 20

پس از بدست آمد. 92/0خیک هفته انجام شد و آلفای کرونبا

ت. نفر از جمیعت مطالعه قرار گرف 200آن پرسشنامه در بین 

 نرم از استفاده تحلیلی و با ها بر اساس آمار توصیفی وداده

برای  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS 18 افزار

زمون ها جهت نشان دادن توزیع نرمال از آبین گروه یمقایسه

ها جهت تعیین برابری واریانس و فاسمیرونو -کولموگروف

 ها وگروه یبرای مقایسه، همچنین آزمون لون استفاده شد

ت و های پیرسون، تی تستعیین ارتباط بین متغیرها از آزمون

سطح معنی داری و  طرفه استفاده شدتحلیل واریانس یک

 تعریف شد. 05/0

 

 هاهتیاف

  180ر حدود ای که توزیع گردید دپرسشنامه 200از بین    

که در این  ،( تکمیل گردید%90دهیپرسشنامه ) نرخ پاسخ

 100پزشکی و  یپرسشنامه توسط دانشجویان رشته 80میان 

یل پرستاری و مامایی تکم یپرسشنامه توسط دانشجویان رشته

درصد(  4/49) نفر 89درصد( مونث و  6/50) نفر 91گردید. 

. دسال بو 5/24گان میانگین سنی شرکت کنند اند.مذکر بوده

درصد از  54درصد شرکت کنندگان از گروه پزشکی،  45

 پرستاری و مامایی بودند. یرشته

متیاز ا 5سوال و هر سوال  19در این مطالعه با توجه به اینکه 

ه امتیاز بوده است ک 95داشته است، امتیاز کل پرسش نامه 

 .فتعنوان نگرش مثبت مد نظر قرار گربه 57امتیاز باالی 
لعه کل دانشجویان مورد مطا )انحراف معیار( امتیاز میانگین

( امتیاز )انحراف معیار ( بوده است. میانگین2/9) 8/69برابر با 

با  ای دانشجویان پزشکی برابربرای آموزش بین حرفه آمادگی

ای بر آمادگی)انحراف معیار( امتیاز  میانگین و( 4/9) 8/67

ایی پرستاری و مام یشکدهندا ای دانشجویانآموزش بین حرفه

بین دو گروه پزشکی و  .( بوده است1/9) 3/71برابر با 

ای امایی از لحاظ آمادگی برای آموزش بین حرفهم -پرستاری

ن بی (.P=4/0 ) تفاوت معنی داری از نظر آماری مشاهده نشد.

 شدو سن ارتباطی معنی داری مشاهده ن آمادگیمتغیر امتیاز 

(01/0 =r ، 165n= ،8/0=P) . ن در میا آمادگیهمچنین امتیاز

 .ودب 5/72و در جنس مونث برابر با  1/67جنس مذکر برابر با 

ای بر آمادگیامتیاز در بین دو گروه براساس جنسیت از لحاظ 

دار آماری اختالف معنی  ایآموزش و یادگیری بین حرفه

متغیر امتیاز  بین. (df ،73/2=T،007/0=P=163)ده شدهمشا

 از لحاظ معنی داری کار بالینی ارتباط یو سابقه دگیآما

  مشاهده نشد.آماری 
 

بدست آمده در حیطه همکاری و کار تیمی  نتایجبا توجه به 

تفاوت معنی داری در نگرش هر دو گروه از دانشجویان در 

 یدانشجویان رشته (.P=001/0) شتاین حیطه وجود دا

انجام کارهای تیمی  پرستاری و مامایی نگرش مثبت تری برای
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همچنین در  ند.شتپزشکی دا ینسبت به دانشجویان رشته

ها تفاوت معنی داری بین دو گروه ولیتوها و مسحیطه نقش

مشاهده گردید که در این حیطه دانشجویان پزشکی نگرش 

هویت وص حیطه ـدر خص(. P=01/0)تری داشتندمثبت

یی تفاوت بین دو گروه پزشکی و پرستاری و ماما ایحرفه

 (1)جدول معنی داری مشاهده نگردید.

 
 تحصیلی یمیانگین امتیاز دانشجویان در سه حیطه به تفکیک رشته یمقایسه :1جدول

 P value  میانگین و انحراف معیار رشته حیطه

 همکاری و کار تیمی

 

 10/34 ± 74/5 پزشکی
001/0 

 05/38 ±14/7 اییمام -پرستاری

 42/25 ±94/4 پزشکی ایهویت حرفه
35/0 

 33/26 ±85/4 اماییم -پرستاری 

 30/11 ±77/1 پزشکی هاولیتوها و مسنقش
01/0 

 65/10 ±10/2 اماییم -پرستاری 

 

 بحث

 برایدانشجویان  که آمادگی داد نشان این مطالعه نتایج   

با توجه به باالتر بودن   .بود 8/69± 2/9 ایحرفه یادگیری بین

(، نگرش مثبتی در 57) شده از حد مطلوب امتیاز کسب

ها یافته این ای وجود دارد.دانشجویان برای یادگیری بین حرفه

شناخت و درك مشترك این دو گروه نسبت به  ینشان دهنده

همکاری هر چه بیشتر و احساس نیاز و ضرورت در ایجاد 

باشد. اگر چه ها میبستری مناسب برای این نوع آموزش

ی معنی داری بین دو گروه شرکت کننده مشاهده تفاوت آمار

نشد ولی میانگین کل امتیاز در گروه پرستاری ومامایی بیشتر 

با مطالعه جاسمی و همکاران  پزشکی بود. این نتایجاز گروه 

مطابقت دارد. نویسنده دلیل این امر را ناشی از آگاهی بیشتر 

ی دانسته اهای حرفهپرستاران در مقایسه با پزشکان از نقش

 .(17)است

دانشجوی  500وفادار و همکاران که بر روی  یدر مطالعه

مت )گروه پرستاری، گروه مقاطع تحصیالت تکمیلی علوم سال

های وابسته و پیراپزشکی( انجام شد، پزشکی و سایر رشته

دانشجویان برای آموزش  آمادگیکه میانگین کلی  نشان داد

ای های حرفهای باالتر از حد متوسط بود. بین گروهبین حرفه

ای تفاوتی وجود برای آموزش بین حرفه آمادگیاز نظر میزان 

-آموزش بین حرفه آمادگیکلی سنجش  نداشته است. مقیاس

و سایر  30/79، گروه پزشکان 30/83ای برای گروه پرستاران 

برای تمامی  آمادگیبود. مقیاس کلی سنجش  10/80ها گروه

همکاری و کار  یبود. در این مطالعه حیطه 80/80ها گروه

در این مطالعه . تیمی باالترین میانگین امتیاز را داشت

تری در حیطه تاری و مامایی نگرش مثبتدانشجویان پرس

که همکاری و کار تیمی نسبت به دانشجویان پزشکی داشتند 

بیشتر  مواجههرا  شاید دلیل آن باشد ومشابه مطالعه حاضر می

ای بتوان های موجود در روابط بین حرفهاین گروه با چالش

جاسمی و  یبا مطالعههمچنین . این نتایج (18) ذکر کرد

همکاران و نیز مطالعه ایرج پور مطابقت دارد. جاسمی در 

تر دانشجویان پرستاری را در خود علت نگرش مثبت یمطالعه

آگاهی بیشتر پرستاران در مقایسه با  ،مقایسه با پزشکان 

. (17, 10) کندای خویش ذکر میهای حرفهپزشکان از نقش

 یو مطالعه آزیز و همکاران در مالزی، یهمچنین مطالعه

عربی، نشان داد ارات متحده الزبیر و همکاران در دانشگاه ام
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های پرستاری بطور معنی داری از دانشجویان رشته آمادگیکه 

پزشکی باالتر بوده و این تفاوت در حیطه  یدانشجویان رشته

که مشابه مطالعه حاضر ،همکاری و کار تیمی بارزتر بوده است

 ، همکاری،نفس به همکاران اعتماد و وی .(20, 19) باشدمی

 پذیری ولیتومس و گویی پاسخ ارتباطات، هماهنگی، استقالل،

ترین عامل در موفقیت کار متقابل را مهم و احترام اعتماد و

  .(21) دانندتیمی می

نشان داد که بین متغیر جنس و  همچنین حاضر ینتایج مطالعه

ای تفاوت معنی داری برای آموزش بین حرفه آمادگیمیزان 

تری نسبت به دیدگاه مثبت مونثوجود دارد و دانشجویان 

 که نشان داد ویلهلمسونی مطالعهاند. داشته مذکردانشجویان 

شجویان پسر دانشجویان دختر در کارهای تیمی نسبت به دان

حاضر  یمطالعهبا نتایج  که ،(22) نگرش بهتری داشتند

جاسمی  یمطالعهحاضر با  یاما نتایج مطالعه همخوانی دارد.

در  و همچنین (23, 17) داردخوانی نهمیلدیریم  یو مطالعه

 آمادگی یوفادار و ایرج پور بین دو جنس و نمره یمطالعه

 ای تفاوت معنی داری مشاهده نشدبرای آموزش بین حرفه

(10 ,18). 

تری پزشکی نگرش مثبت یدر این مطالعه دانشجویان رشته

که مشابه  های خود داشتندولیتوها و مسبرای انجام نقش

که با  گروسی یباشد. مطالعهمی گروسی و همکاران یمطالعه

های ذهنی دانشجویان پرستاری و پزشکی هدف بررسی کلیشه

ای و امکان سنجی اجرای آموزش بین حرفه نسبت به یکدیگر

ای انجام شد، نشان داد اگر در بین این دو گروه بزرگ حرفه

جویان با این رویکرد آموزشی موافق بودند ولی شچه تمام دان

پزشکان با داشتن کلیشه ذهنی و باور به برتری پزشکان در 

ها موافقت بیشتری های حرفه ای نسبت به سایر حرفهویژگی

  .(12) ندبت به پرستاران داشتنس

های ذهنی خاص دانشجویان با قالب ده،انجام ش طبق مطالعات

ی ـها وارد محیط آموزشنسبت به حرفه خود و دیگر حرفه

های ذهنی نیز نشات گرفته از شوند که معموال این قالبمی

اما آنچه امروزه در  (14) فرهنگ حاکم بر جامعه است

خدمات سالمت مهم است توانایی پزشکان و  ارایههای سیستم

عنوان یک تیم واحد است پرستاران در کار کردن با یکدیگر به

ها را این نوع آموزش ها از طریق برگزاریو بهبود این نگرش

اصالح ساختار  ضرورت دالیل ترینمهم از عنوان برخیتوان بهمی

 ها برشمرد.ای پرستار و پزشک و دیگر حرفهبین حرفه روابط

گاهی و همکاران که به بررسی نگرش دانشجویان در یمطالعه

های آموزش یارایهدر خصوص  داروسازی و پزشکی، پرستاری

انشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته است، ای در دبین حرفه

های نشان داد که تمایل و نیاز به یادگیری مشارکتی و مهارت

تواند راهی های حوزه سالمت میآن با دیگر دانشجویان حرفه

. (14) ل و مشکالت بالینی در محل کار باشدیبرای حل مسا

 آمادگی و نگرش ای،در مطالعه همکاران و همچنین علیزاده

 کرده بررسی ایحرفه بین برای یادگیری را پزشکی دانشجویان

 نگرش داشتن رغم علی دانشجویان هک نتیجه رسیدند این به و

وظایف  با آشنایی عدم دلیل به ایحرفه بین به یادگیری مثبت

 نیازمند دریافت پزشکی، علوم هایرشته سایر و خود ایحرفه

 .(24) هستند آمادگی ارتقای منظور به آموزش

توان و در آخر باید گفت آنچه که از مطالعات مختلف می

ای توانسته است این است که یادگیری بین حرفه ،دریافت

ای هدانشجویان را برای کار بهتر و موثرتر با دیگر حرفه

 یارایهمثبتی بر روی اثر  و مراقبت سالمت آماده نماید

ی داشته باشد، اگر چه طیف وسیعی از موانع خدمات بهداشت

ها جهت اجرای آن وجود دارد، ولی ساختاری در اکثر دانشگاه

های علوم ای در بسیاری از دانشگاهیادگیری بین حرفه

, 25) باشدبهداشتی دنیا در حال برنامه ریزی و توسعه می

امید است مدیران برنامه ریز نظام سالمت کشور با توجه  .(26

 های درونی کشور و استقبال فراگیران به این نوعبه سرمایه

رویکرد آموزشی، در اجرا و شناساندن آن به ذی نفعان گام 

 موثری بردارند.

 ب ـش در قالـات سالمت اثربخـهای پژوهش: خدممحدودیت
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های سالمت های مراقبتحرفه یکار تیمی متشکل از کلیه

 هاهشود. در این مطالعه فقط نگرش دو گروه از حرفمی ارایه

 شود در مطالعات آتی نگرشارزیابی گردید که پیشنهاد می

سالمت مورد بررسی قرار گیرد.  یهای حوزهحرفه یکلیه

گی و نگرش همچنین این مطالعه تنها به بررسی میزان آماد

 ای پرداخته است و ممکندانشجویان در یادگیری بین حرفه

-های یادگیری بین حرفهاست در عملکرد و اجرای استراتژی

  ی دیگری باشد.ای نتایج به گونه

 

 گیرینتیجه

 هااین نوع آموزش ارایهبا توجه به نگرش مثبت فراگیران به    

وصا آموزش و ها خصکارگیری این مهارتهاز آنجایی که ب

-ای در مورد رشتههای بین حرفهیادگیری در چارچوب تیم

 ای برخوردار است وهای گروه علوم پزشکی از اهمیت ویژه

سازی آن گامی اساسی در بسترسازی مناسب در راستای پیاده

باشد که دست اندرکاران و جهت تحقق این اهداف می

 ژه داشته باشند.گذاران این حوزه باید به آن اهتمام ویسیاست

 

 قدیر و تشکرت
این مقاله نتیجه طرح پژوهشی مصوب در دانشگاه علوم    

 بوده است. 24519-133-01-93پزشکی ایران با کد 

دانشجویان  یدانند که از کلیهپژوهشگران بر خود الزم می

شرکت کننده در پژوهش که ما را در انجام این مطالعه یاری 

 .نمودند، قدردانی نمایند
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