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 مقدمه
 یهارساختا ترینزیربنایی و تریندیبنیا از سالمت معلو زشموآ   

 آن پیامد ترین بمطلو که باشد،می معاجو دیقتصاا و فرهنگی ،جتماعیا

 ارپاید یتوسعه و رشد تداوم، ،جامعه ادفرا تک تک سالمت سطح یتقاار

 روند ها،بیماری بار جمعیتی، الگوی تغییر به توجه با امروزه(. 1) هاستملت

 و جانبه چند خدمات یارائه ضرورت و مزمن هایبیماری رشد به رو

 نیز سالمت هایحرفه فراگیران آموزشی رویکرد در تغییر به نیاز پیچیده،

 سالمت، حیطه کارکنان و یاننشجودا نهایی فهد(. 5-2)شودمی احساس

 یا روش هر ینابنابر. باشدمی بیماران به موثرتر و بهتر خدمات یارائه

 دییاز اهمیت از برساند غایی فهد ینا به را ما ندابتو شیکهزموآ دیکررو

 خاص ایحرفه گروه یک یا تخصص یک واقع، در(. 2, 6)ستا برخوردار

 بلکه اشد،ب سالمتی مراقبت یپیچیده نیازهای پاسخگوی تواندنمی تنهایی به

 ازهاینی تا باشدمی سالمت مختلف هایحرفه مشارکت و تیمی کار نیازمند

 .(2)گردد برطرف بشر افزون روز

 اعضای سالمت، مراقبت مختلف هایحرفه در تیمی کار اهمیت رغم علی

 ملع مجزا حرفه یک عنوان به و بینندمی آموزش هم با ندرت به هاتیم این

 سایر از ضعیف درک تیمی، کار ضعف دالیل از یکی(. 10-1, 6)کنندمی

 ولاص از یکی عنوانبه نیز ایحرفه بین هایهمکاری طرفی از. است هاحرفه

 ارک اهمیت بر زیادی محققان که ایگونه به باشدمی مطرح آموزشی، موثر

             اندکرده تأکید سالمت تیم اعضای ایحرفه بین همکاری و گروهی

(6 ,1 ,11). 

 چند آموزش  (WHO)بهداشت جهانی سازمان

 آتا آلما نامه قطع در را  ( Multiprofessional Education)ایحرفه

 که ستا ییندافر ایچندحرفه زشموآ: »کرد تعریف اینگونه را وآن مطرح

 یهازمینه با سالمت یهاحرفه نکنارکا یا ننشجویادا از گروهی آن توسط

 دسترسی آزاد                                                             مقاله پژوهشی اصیل

 هایهمکاری افزایش سبب تواندمی و باشدمی سالمت فراگیران و دانشجویان آموزش در جدید رویکردهای از یکی ایحرفه بین آموزش زمینه و هدف: 

 و عرصه زا قبل ایحرفه بین یادگیری آمادگی از دانشجویان ادراک مقایسه  پژوهش، این از هدف. گردد بیمار از مراقبت کیفیت شدن بهتر و ایحرفه بین

 .باشدمی 1332 سال در اصفهاناستان  اسالمی آزاد هایدانشگاه مامایی و پرستاری هایدانشکده در عرصه حین

( عرصه) 1 و( عرصه از قبل) 6 ،5 هایترم مامایی و پرستاری دانشجویان از نفر 214 مشارکت با همبستگی_توصیفی مطالعه این روش بررسی: 

 آمادگی استاندارد پرسشنامه از پژوهش این در. شد انجام دردسترس گیری نمونه با اصفهان استان اسالمی آزاد هایدانشگاه مامایی و پرستاری هایدانشکده

 نرم توسط هاداده تحلیل و تجزیه سپس. شد استفاده( Readiness for Interprofessional Learning_ RIPLS) ایحرفه بین یادگیری برای

 .گرفت صورت  SPSS22 افزار

 از قبل دانشجویان یادگیری ادراک ینمره میانگین. اندبوده مذکر هانمونه از( درصد 2/10) نفر 23 و مؤنث دانشجویان از( درصد 1/13) نفر 255 ها: یافته

 آمادگی از ادراک نمرات میانگین در معناداری اختالف ابعاد تمام در. بود( 43/5 معیار انحراف) 21/10 عرصه حین و( 13/6معیار انحراف) 62/26 عرصه

 یادگیری آمادگی از ادراک درصد،0/100 همکاری و تیمی کار بعد در(. p<001/0) نداشت وجود عرصه و عرصه قبل دانشجویان بین اییحرفه بین یادگیری

. بود مطلوب حد در عرصه از قبل ازدانشجویان درصد 3/66 هامسئولیت و هانقش بعد در و درصد 1/35 ایحرفه هویت بعد در درصد، 3/33 ایحرفه بین

 و هانقش بعد و درصد 3/32 ایحرفه هویت بعد درصد، 0/100 همکاری و کارتیمی بعد و ایحرفه بین یادگیری آمادگی از ادراک عرصه دانشجویان در

 .بود عرصه از قبل از بیشتر معناداری بطور هامسئولیت و هانقش بعد در عرصه دانشجویان نمرات میانگین و بود مطلوب حد در درصد 4/34 هامسئولیت

 ایحرفه ویته به نسبت همکاری و تیمی کار یزمینه در دانشجویان. است مناسبی سطح در ایحرفه بین یادگیری برای دانشجویان آمادگی گیری: نتیجه

 .بودند برخوردار بیشتری آمادگی از هامسولیت و نقش و

 .عرصه کارآموزی کارآموزی، ای،حرفه بین یادگیری واژگان کلیدی:

 16 تا 63 صفحات ،39بهار  ، 91 شماره ،79 یدوره و همکاران.صالحی  علوم پزشکیمجله توسعه آموزش در 
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 99 بهار، 13ی ، شماره31ی ی آموزش در علوم پزشكی، دورهی توسعهمجله

 به یکدیگر با تعاملی رتبصو معین، یدوره یک لطو در وتمتفا شیزموآ

 ارتقای تخدما یئهارا به هاریهمکا یشافزا طریق از تا نددازپرمی یگیردیا

, 2)«دبپردازن بهداشتی خدمات سایر و انبخشیتو درمان، پیشگیری، ،سالمت

 کار سوی به باهم یادگیری عنوان تحت گزارشی با آن از پس سال یک(. 11

 یمعرف راهبرد بهترین عنوانبه را ایحرفه بین آموزش سالمت، برای باهم

  (.4, 2)دانست الزامی آموزشی هایسازمان در را آن کارگیری به و نمود

 از یکی  (Inter Professional Education)ایحرفه بین آموزش

 و باشد-می سالمت فراگیران و دانشجویان آموزش در جدید رویکردهای

 مراقبت کیفیت شدن بهتر و ایحرفه بین هایهمکاری افزایش سبب تواندمی

 است یادگیری فرایند ایحرفه بین آموزش از منظور(. 12, 1)گردد بیمار از

 یکدیگر مورد در و هم از هم، با خاص، حرفه چند یا دو فراگیران آن طی که

, 13)یابد ارتقا شان درمانی هایمراقبت ارائه کیفیت و همکاری تا آموزندمی

14). 

 اگیرانفر یادگیری در موثر عوامل ، ایحرفه بین آموزش مولفه تریناصلی از

 آن فراگیران یادگیری و انگیزش میزان به آموزشی هرنظام(. 15)باشدمی

 توایمح و ساختار بر عالوه آموزشی یبرنامه یک موفقیت و شودمی معتبر

 ضرورت و اهمیت از دانشجویان درک و نیاز احساس نگرش، آمادگی، به آن

 مهم آموزشی نوین الگوهای در فراگیران آمادگی نقش(. 1)دارد بستگی آن

 سهیلت جو یک تامین در بسزایی نقش انگیزش و عاطفی آمادگی زیرا است؛

 مانع انگیرافر نامناسب شنگر و ناکافی گیدماآ(. 13)دارد یادگیری در کننده

 قرار شیزموآ هایبرنامه کنندگان اجرا و ریزان برنامه مقابل در را عظیمی

 از یکی انعنوبه نداتومی انگیرافر گیدماآ سیربر ینابنابر(. 16)ستا داده

 یگیردیا و زشموآ فرآیند از یمند هبهر و یگیررکا به اساسی و پایه اصول

 مبادرت ضمن نمحققا برخی منظر این از. گیرد ارقر توجه ردمو ایحرفه بین

 یهاحیطه در را مقوله این به توجه همیتا ان،گیرافر گیدماآ بررسی به

 بین زشموآ زمانی چه که ینا اما(. 12, 4)اندداده قرار تأکید ردمو شیزموآ

 جای ود،ش وعشر شتیابهد هایحرفه بین زشیموآ هایبرنامه در ایحرفه

 در یدبا ایحرفه بین زشموآ که معتقدند انهشگروپژ برخی. دارد بحث

 ستا ینا هاآن لیلد. شود وعشر بالین به ورود از قبل و زشموآ اولیه حلامر

 در نباید ها،حرفه سایر به نسبت منفی و ایکلیشه هاینگرش دیجاا که

 دشوار آن کردن برطرف صورت ینا در که بگیرد شکل زشموآ اولیه حلامر

 نخست فراگیران، ستا بهتر که معتقدند دیگر برخی طرفی از(. 11)است

 ،تیم یک عضو انعنوبه نندابتو تا کنند درک را نشادخو ایحرفه هاینقش

 زشموآ که ستا ینا هاآن توصیه ینابنابر باشند شتهدا قبولی قابل دعملکر

 با حاضر یمطالعه(. 11)شود ئهارا زشموآ پایانی حلامر در ایحرفه بین

 قبل ایحرفه بین یادگیری آمادگی از دانشجویان ادراک مقایسه تعیین هدف

 دآزا هایدانشگاه مامایی و پرستاری هایدانشکده در عرصه حین و عرصه از

 گردد مشخص که دلیل این به باشدمی 1332 سال در اصفهان استان اسالمی

 جودو بیشتر آموزش از مرحله کدام در ایحرفه بین یادگیری برای آمادگی

 این با( عرصه در کارآموزی و کارآموزی) کارآموزی ینحوه آیا و دارد

 خیر؟ یا دارد ایرابطه آمادگی

 

 روش بررسی
 و یپرستار دانشجویان مشارکت با همبستگی_توصیفی مطالعه این    

 پرستاری هایدانشکده( عرصه)  1 و( عرصه از قبل)  6 ،5 هایترم مامایی

 این انتخاب دالیل. بود اصفهان اسالمی آزاد هایدانشگاه مامایی و

 جههموا و بالینی هایمحیط به ایشان ورود زمان در و ورود از قبل دانشجویان

 ستقلم پرستار صورت به درمانی و بهداشتی هایحرفه سایر دانشجویان با

 کار جربهت خود ترپایین هایترم به نسبت دانشجویان این طرفی از. باشدمی

 .اندداشته را هاحرفه دیگر با همکاری و بالینی محیط در

 حجم. شد استفاده دردسترس گیری نمونه روش از هانمونه انتخاب برای

 درصد 10 احتساب با که بود نفر 214 کوکران، فرمول از استفاده با نمونه

 .شد گرفته نظر در نفر 312 ریزش

𝑛 =
2𝜎2(𝑧1−𝛼 2⁄ + 𝑧1−𝛽)

2

𝛿2
 

 مورد پرسشنامه 214 و شدند حذف مطالعه از ناقص هایپرسشنامه پایان در

 صورت هب پرسشنامه از استفاده با هاداده گردآوری برای. گرفتند قرار بررسی

 و اصفهان آزاد هایدانشگاه مامایی و پرستاری هایدانشکده در حضوری

 از قبل مامایی و پرستاری دانشجویان از کارآموزی محل هایبیمارستان

 در حضوری صورت به اطالعات آوری جمع. شد استفاده عرصه و عرصه

 زا استفاده با و اصفهان آزاد هایدانشگاه مامایی و پرستاری هایدانشکده

 Readiness for) ایحرفه بین یادگیری برای آمادگی پرسشنامه

Interprofessional Learning_ RIPLS  )د.بو  

 Readiness for) ایحرفه بین یادگیری برای آمادگی پرسشنامه

Interprofessional Learning_ RIPLS   )بلینگ و پارسل توسط 

 این ایران در(. 12)گرفت قرار استفاده مورد و طراحی 1333 سال در

 ترجمه فارسی به علوی و پور ایرج توسط 1313-30 سال در پرسشنامه

 آلفای ضریب با آن پایایی و نظران صاحب توسط ابزار این روایی. است شده

 مختلفی پژوهشگران آن از پس(. 13)گرفت قرار تایید مورد( 1/0) کرونباخ

 این ابتدای در(. 15, 13, 1, 3)کردند استفاده خود مطالعات در ابزار این از

 رب تاکید حوزه، با مرتبط مهم هایواژه تعریف پژوهش، هدف پرسشنامه

 سه و دهندگان پاسخ فردی مشخصات از برخی اطالعات، ماندن محرمانه

. است شده مطرح پرسشنامه اصلی سوال 13 سپس و پاسخ کوتاه سؤال

 سه شامل و گویه 13 دارای ایحرفهبین یادگیری برای آمادگی پرسشنامه

 و گویه 2 با ایحرفه هویت گویه، 3 با تیمی کار و همکاری مقیاس، زیر

 تیمی، کار و همکاری مقیاس زیر. است گویه 3 با هامسئولیت و هانقش

 اندازه را ایحرفه بین موثر ارتباط و تیمی کار اثربخشی اهمیت و درک ابعاد

 و باورها گیری اندازه به ایحرفه هویت مقیاس زیر کند،می گیری

 دارد هاحرفه دیگر و خود به نسبت ایحرفه هر که منفی و مثبت هاینگرش



 1        و همكاران صالحی

 99، بهار 13ی شماره، 31ی ی آموزش در علوم پزشكی، دورهی توسعهمجله

 هانقش از افراد شناخت شامل هامسئولیت و هانقش مقیاس زیر و پردازدمی

 این. است دیگر هایحرفه و خود حرفه هایمحدودیت و هامسئولیت و

 امتیاز اب مخالفم کامال از که طوری به باشد،می لیکرت مقیاس اساس بر ابزار

 13 از ابزار کل امتیاز بنابراین .گرددمی مشخص 5 امتیاز با موافقم کامال تا 1

 و 1-3 سواالت شامل تیمی کار و همکاری مقیاس زیر. باشدمی 35 تا

-16 سواالت شامل ایحرفه هویت مقیاس زیر ،45 تا 3 امتیاز یمحدوده

 شامل هامسئولیت و هانقش مقیاس زیر و 35 تا 2 امتیاز یمحدوده و 10

 متغیر متوسط حد. است 15 تا 3 امتیاز یمحدوده و 12-13 سواالت

 و هانقش ،21 ایحرفه هویت ،22 تیمی کار و همکاری ،52آمادگی

 یازاتامت. است شده گرفته نظر در ابزار کلی میانگین عنوانبه 3 هامسئولیت

 مقادیر نای از ترپایین امتیازات و خوب وضعیت عنوانبه مقادیر این از باالتر

 (.15, 13, 3, 2)است شده بندی دسته ضعیف وضعیت عنوانبه

 هادانشگاه در نظر مورد آموزشی هایگروه به مربوطه، مجوزهای اخذ از بعد

 دگانکنن شرکت و دانشکده مسئوالن به. شد گیری نمونه به اقدام و مراجعه

 و باشدمی داوطلبانه هاآن شرکت که شد داده اطمینان این پژوهش در

 برای پژوهش اهداف تبیین از پس. ماند خواهد محرمانه شده داده اطالعات

 گیآماد پرسشنامه پژوهش، در شرکت از ایشان رضایت و کنندگان شرکت

 عجم از پس و شد داده نظر مورد هاینمونه به ایحرفه بین یادگیری برای

 سطح دو در تحلیل و تجزیه با پرسشنامه از حاصل اطالعات ها،داده آوری

 وزیعت جداول از توصیفی سطح در. گرفت انجام استنباطی و توصیفی

 وضعیت توصیف برای معیار انحراف و میانگین هایشاخص و فراوانی

 و مستقل تی آزمون از استنباطی سطح در و هاگروه از یک هر در نمونه

 هاحلیلت. شد استفاده پژوهش اهداف به پاسخ برای یکطرفه واریانس آنالیز

 تحلیل و تجزیه مورد SPSS22 استفاده با و درصد پنج خطای سطح در

 .گرفت قرار

 

 هایافته
 از شدند، تکمیل پرسشنامه 214 شد توزیع که ایپرسشنامه 312 بین از     

 142 و عرصه قبل دانشجوی 142 شده تکمیل پرسشنامه تعداد این

( درصد 1/13) نفر 255 که داشتند؛ حضور نمونه در عرصه دانشجوی

 درصد 3/12. بودند پسر دانشجوی( درصد 2/10) نفر 23 و دختر دانشجوی

. اندبوده دختر عرصه دانشجویان از درصد 3/32 و عرصه قبل دانشجویان از

 درصد 1/13 و سال 20-22 عرصه دانشجویان از درصد 0/11 سنی نظر از

 دانشجویان از درصد 3/23. اندداشته سن سال 23-24 عرصه دانشجویان از

 آموزش ای اشتراکی یادگیری یبرنامه در شرکت یسابقه عرصه و عرصه قبل

 (. 1جدول) نداشتند را ایحرفه بین

 

 

 

 

 

 های تحصیلی و سابقه یادگیری بین حرفه ایتوزیع فراوانی واحدهای پژوهش بر اساس جنس، سن، ویژگی :3جدول

 دسته متغیر

 کل عرصه قبل از عرصه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1.13 255 3.32 131 3.12 124 مؤنث جنس

 2.10 23 2.2 11 2.12 11 مذکر

سال 20-22 سن  115 0.11 11 2.2 126 4.44 

سال 24-23  21 1.14 111 1.13 133 3.41 

سال و بیشتر 25  6 2.4 13 2.3 13 2.6 

 3.56 160 1.52 24 6.60 16 پرستاری رشته

 2.43 124 3.42 61 4.33 56 مامایی

 هایسابقه شرکت در دوره

 یاحرفهآموزش بین 

 1.26 24 1.26 32 1.26 32 بلی

 3.23 210 3.23 105 3.23 105 خیر

 0.100 214 0.100 142 0.100 142  کل
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 کل رد که داد نشان پیرسون همبستگی ضرایب یمحاسبه از حاصل نتایج

 امادگی از ادراک نمرات و سن بین معناداری یرابطه نمونه دانشجویان

 و کارتیمی بعد امتیاز ،(=r-041/0و  =416/0p) ایحرفه بین یادگیری

 اییحرفه هویت بعد امتیاز و (=r-013/0و  =133/0p) همکاری

(113/0p=  034/0و-r=) هامسئولیت و هانقش بعد امتیاز و          

(345/0p=  056/0و-r=) (.2جدول) نداشت وجود 
 

 

 دانشجویان ایحرفه بین یادگیری آمادگی از ادراک نمرات و سن همبستگی ضریب :2جدول 

 مقدار p همبستگی ضریب تعداد بعد

 .416 -.041 214 اییادراک از آمادگی یادگیری بین حرفه

 .133 -.013 214 کارتیمی و همكاری

 .113 -.034 214 اییهویت حرفه

 .345 .056 214 هاها و مسئولیتنقش

 

 

 یآمادگ از ابعاد تمام نمرات میانگین در مستقل تی آزمون یجهنتی طبق

 حین و عرصه قبل دانشجویان بین معناداری اختالف اییحرفه بین یادگیری

 در همکاری و کارتیمی بعد در(. p<001/0) نداشت وجود عرصه

 بعد در درصد، 3/33 ایحرفه بین یادگیری آمادگی از ادراک درصد،0/100

 درصد 3/66 هامسئولیت و هانقش بعد در و درصد 1/35 ایحرفه هویت

 ییادگیر آمادگی از ادراک عرصه دانشجویان در و عرصه از قبل ازدانشجویان

 هویت بعد درصد، 0/100 در همکاری و کارتیمی بعد و ایحرفه بین

 حد در درصد 4/34 هامسئولیت و هانقش بعد و درصد 3/32 ایحرفه

 نمرات میانگین مستقل تی آزمون ی¬نتیجه اساس بر همچنین. بودند مطلوب

 و ایحرفه بین یادگیری آمادگی از ادراک عرصه از قبل و عرصه دانشجویان

 در نشد؛ مشاهده آماری لحاظ از معناداری تفاوت همکاری و تیمی کار بُد

 دانشجویان بین اندکی بسیار تفاوت آماری لحاظ از ایحرفه هویت بعد

 و عرصه دانشجویان نمرات میانگین اما شد، مشاهده عرصه از قبل و عرصه

 معناداری تفاوت آماری لحاظ از هامسئولیت و هانقش بعد در عرصه از قبل

 (.3 جدول.)شد مشاهده

 

 عرصه حین و عرصه از قبل دانشجویان در ایحرفه بین یادگیری آمادگی از ادراک میزان اساس بر پژوهش واحدهای فراوانی توزیع:  1جدول 

 اصفهان استان اسالمی آزاد هایدانشگاه

 حین عرصه    قبل عرصه سطح  متغیر

 درصد تعداد    درصد تعداد

 0.0 0    .2  1 ضعیف ایادراک از آمادگی یادگیری بین حرفه

 0.100 142    3.33 141 مناسب

 0.0 0    0.0 0 ضعیف کار تیمی و همكاری

 0.100 142    0.100 142 مناسب

 1.2 3    3.4 2 ضعیف ایهویت حرفه

 3.32 133    1.35 135 مناسب

 6.5 1    1.33 42 ضعیف هاها و مسئولیتنقش

 4.34 134    3.66 35 مناسب

 0.100 142    0.100 142  کل

 
 

 بحث
 گیرییاد برای دانشجویان آمادگی که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج    

 ایرفهح بین یادگیری آمادگی از ادراک و است مناسبی سطح در ایحرفه بین

 هویت همکاری، و تیمی کار ابعاد در عرصه از قبل و عرصه دانشجویان در

 رد ایحرفه بین یادگیری آمادگی و نشد مشاهده معناداری تفاوت ایحرفه

 زا بیشتر معناداری طور به عرصه دانشجویان در هامسولیت و هانقش بعد

 و نقش یزمینه در دانشجویان همچنین. بود عرصه از قبل دانشجویان

 داد اننش مطالعه این نتایج. بودند برخوردار بیشتری آمادگی از هامسولیت



 5        و همكاران صالحی

 99، بهار 13ی شماره، 31ی ی آموزش در علوم پزشكی، دورهی توسعهمجله

 و جنس سن، مثل شناختی جمعیت متغیرهای و ایحرفه بین آموزش بین

 ینا نتایج که ندارد؛ وجود معناداری یرابطه آموزشی و بالینی کار سابقه

 هدف با که علوی و پور ایرج مطالعات از آمده بدست هاییافته با مطالعه

 یپزشک علوم دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان آمادگی بررسی

 متغیرهای یبرخ با آن ارتباط تعیین نیز و ایحرفه بین یادگیری برای اصفهان

 تغیرهایم و دانشجویان آمادگی متغیر بین داشتند بیان دادندکه انجام ایزمینه

 ارید معنی یرابطه آموزشی و بالینی کار سابقه جنس، سن،: مانند ایزمینه

 .دارد مطابقت( 13)نشد یافت

 راه ایحرفه بین آموزش عنوان تحت خود درپژوهش همکاران و دلویی

 بین آموزش نقش بررسی هدف با را سالمت مراقبت بهبود جهت کاری

 ینا از مطالعه این نتایج لذا. دادند انجام سالمت مراقبت بهبود در ایحرفه

 داشته مثبت تأثیر فراگیران تیمی عملکرد در ایحرفه بین آموزش که جهت

 یمطالعه با همسو( 13)دارد سالمت ارتقا در مهمی نقش همچنین و است

 شآموز اصلی و نهایی هدف که نمود بیان اینگونه توانمی. باشدمی حاضر

 هاپژوهش از حاصل نتایج است بیمار از مراقبت کیفیت بهبود ایحرفه بین

 هبودب بر ایحرفه بین آموزش دارد؛می بیان مرتبط مطالعات با آن ومقایسه

  .است داشته مثبت تاثیر سالمت تیم اعضا تیمی عملکرد

 مقاطع دانشجویان از نفر 500 روی بر ایمطالعه همکاران و وفادار

 سایر و پزشکی گروه پرستاری، گروه) سالمت علوم تکمیلی تحصیالت

 تتحصیال دانشجویان آمادگی هدف با( پیراپزشکی و وابسته هایرشته

 ینا نتایج لذا. دادند انجام ایحرفه بین آموزش برای سالمت علوم تکمیلی

 میانگین باالترین تیمی کار و همکاری یحیطه که جهت این از پژوهش

 به نسبت مثبت نگرش مامایی و پرستاری دانشجویان و دارد رو را امتیاز

 حاضرمطابقت پژوهش نتایج با( 2)داشتند تیمی کار و همکاری یحیطه

 ملکردع و توانایی یتوسعه کلیدی عامل همکارانه و مشارکتی یادگیری. دارد

 وجبم ایحرفه بین یادگیری و تیمی کار. باشدمی ایحرفه بین همکاری و

 اعثب نهایت در و شودمی تیمی عملکرد و پذیریمسئولیت ارتباط، بهبود

 سهیلت باعث ایحرفه بین آموزش. گرددمی بیمار از مراقبت کیفیت ارتقای

 .شودمی ایحرفه بین هایوهمکاری تیمی کار

 ایحرفه بین روابط عنوان تحت ایمطالعه همکاران (Foronda) فاروندا

 پزشکان و پرستاران داد نشان که دادند انجام بهداشتی هایمراقبت در

 دوجو هاییتفاوت نیز ارتباطی هایسبک در و دارند متفاوتی هایآموزش

 و سازماندهی عدم ، نفس به اعتماد عدم شامل ارتباطی موانع جمله از. دارد

 هایامهبرن که است آن از حاکی تحقیقات .باشدمی ساختاری مراتب سلسله

 هم و( 20)هستند مؤثر ایحرفه بین ارتباطی هایمهارت بهبود در آموزشی

 زا عبارتند آموزش در آینده هایدستورالعمل. است حاضر یمطالعه با سو

 از استفاده درسی، یبرنامه به بیمار ایمنی به مربوط هایدوره افزودن

 رایب شده سازی شبیه هایبیمارستان در تمرین ای،حرفه انتقال ابزارهای

 .شود استفاده هاحرفه کردن متحد برای و آموزش

 یدرمان هایمحیط در تیمی کار تقویت روش ترین رایج تیمی کار آموزش

 تیم فرآیندهای روی تواندمی مختلف آموزشی هایروش. شودمی محسوب

 در را تیمی کار که هایروش اما. باشد بخش اثر بیماران برآیندهای و

 آموزش در کلی طور به. موثرترند کندمی ادغام تیم روزانه هایفعالیت

 این ؛بگیرند یاد هم درباره و باهم هم، از افراد که است شده توصیه کارتیمی

 افراد اینکه برای است رفته کار به مختلف آموزشی هایبرنامه در جنبه سه

 با ردک توصیه را ایحرفه بین آموزش توانمی بگیرند یاد باهم هم از بتوانند

 ایهحرف بین یادگیری برای مختلف هایحرفه دانشجویان آمادگی حال این

 .است متفاوت

 نبی آموزش هایبرنامه از بخشی عنوان به مامایی و پرستاری دانشجویان

 همکاری ایحرفه دانشجویی هایگروه از ایگسترده طیف با ای،حرفه

 هایکارگاه وتشکیل هاسخنرانی یادگیری استراتژی ترینمتداول. دارند

 ملکردع و تیمی تعامالت با دانشجویان آشنایی جهت ایحرفه بین آموزشی

 رب مبتنی ایحرفه بین نظری آموزش جلسات تشکیل همچنین همکارانه

 تبطمر و مشترک دروس در مختلف هایحرفه دانشجویان مشارکتی تعامالت

 ینب آموزش مهم اصول از بازاندیشی و تعامل گفتگو، مهم اصل سه. است

. ابدی ارتقاء دانشجویان در ایحرفه بین آموزش باید. باشدمی نظری ایحرفه

 ندچ دانشجویان بین گروهی مباحث معرفی یادگیری، هایروش بهبود با

 فادهاست با ایحرفه بین آموزش هایبرنامه معرفی یا هاسخنرانی در ایحرفه

 یادگیری .ودش برطرف ایحرفه بین یادگیری موانع تیم بر مبتنی یادگیری از

 هایمراقبت ایحرفه هایبرنامه یکلیه درسی یبرنامه در باید ایحرفه بین

 نسبت آمادگی و نگرش تا شود گنجانده عرصه از قبل دانشجویان و بهداشتی

 ابدی ارتقا مختلف هایحرفه دانشجویان بین ایحرفه بین یادگیری به

 و دهد سوق بهداشتی هایمراقبت دهندگان ارائه سمت به را دانشجویان

 .سازند برطرف را بیماران نیازهای بتوانند کنندتا درک بهتر را حرفه هر نقش

 

 گیری نتیجه
 ینب یادگیری برای دانشجویان آمادگی که داد نشان مطالعه این نتایج    

 ایحرفه بین یادگیری آمادگی از ادراک و است مناسبی سطح در ایحرفه

 ربیشت معناداری طور به هامسولیت و هانقش بعد در عرصه دانشجویان در

 ایحرفه بین یادگیری آمادگی از ادراک و بود عرصه از قبل دانشجویان از

 بین معناداری تفاوت ایحرفه هویت و همکاری و تیمی کار ابعاد در

 کل در همچنین. نداشت وجود عرصه و عرصه از قبل دانشجویان

 و ایحرفه هویت به نسبت همکاری و تیمی کار یزمینه در دانشجویان،

 همیتا به توجه با. بودند برخوردار بیشتری آمادگی از هامسولیت و نقش

 مامایی و پرستاری دانشجویان آمادگی و ایحرفه بین یادگیری و آموزش

 موزشآ ارتقاء به درسی یبرنامه در هافعالیت این به توجه و مشارکت برای

 ارتقاء در مهمی نقش تواندمی آموزش نوع این. انجامدمی آنان ایحرفه بین

 آیدمی شمار به سالمت خدمات یارائه در نهایی و غایی هدف که سالمت

 ایرفهح بین یادگیری برای افراد آمادگی میزان تعیین همچنین. باشد داشته
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 برنامه در را سالمت یحوزه گذاران سیاست و اندرکاران دست تواندمی

 مراکز در ایحرفه چند سالمت هایتیم تشکیل به نیل در آتی هایریزی

 .رساند یاری درمانی و آموزشی

 ندبود روبرو آن با تحقیق این انجام در محققان که هاییمحدودیت جمله از

 ها؛وزهح و هابخش سایر به  نتایج تعمیم امکان عدم و تحقیق بودن مقطعی

 تعداد بودن کم ای؛حرفه بین آموزش از دانشجویان صحیح درک عدم

 در پزشکی علوم دانشجویان از خاصی گروه بررسی موجود، هاینمونه

 رسراس هایدانشگاه کل در بررسی و مقایسه عدم و اصفهان آزاد هایدانشگاه

 این در پژوهش به مندعالقه که نظرانیصاحب و پژوهشگران به. بود کشور

 میزان و اهبرنامه گونه این اجرایی قابلیت گرددمی پیشنهاد باشند،می زمینه

 کیپزش علوم هایدانشگاه تمام در تریگسترده صورت به هاآن اثربخشی

 جامعه با هامحیط از کدام هر شرایط داشتن نظر در با کشور سراسر در

 .دهند انجام را کار این متفاوت هایآماری

 

 تقدیر و تشکر
 سالمت پرستاری ارشد کارشناسی ینامه پایان از بخشی مطالعه این    

 پژوهشگران. باشدمی IR.IAU.YAZD.RCE.1398.009 کد با جامعه

 ارام که پژوهش در کننده شرکت دانشجویان تمامی از دانندمی الزم خود بر

 .نمایند قدردانی رساندند، یاری مطالعه این انجام در

 

 جودو منافع در تضادی هیچ که کنند می اعالم نویسندگان تضاد منافع:

 .ندارد
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