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  مقدمه 

 و پژوهان دانش با هدف تربیت محققان، هادانشگاه   

در جامعه داراي نقش حائز  علم قاي سطحدر ارت دانشجویان،

هاي علوم پزشکی در کنار این دانشگاه. باشنداهمیت می

خطیر تربیت نیروي انسانی ماهر و  يهدف، داراي وظیفه

هاي یادگیري مهارت. )1(باشد متخصص مورد نیاز جامعه می

عملی و ارتباطی در کنار دروس تئوري و نظري یکی از 

وم پزشکی ـهاي علتهـرش يهـکلی هاي آموزش درویژگی

وان یک نوع ـوزي به عنـن راستا کارآمـدر همی. )2(است 

از  که باشدنظام آموزشی بر اساس الگوي استاد شاگردي می

ها و مشاغل صنعتی، مورد استفاده زمان رواج حرف و پیشه

درس کارآموزي در کوریکولوم . )3(گرفته است قرار می

خدمات بهداشتی و درمانی در  مدیریت يآموزشی رشته

ش حائز اهمیت ـه نقـدستیابی به اهداف آموزشی این رشت

 يهدف از برگزاري درس کارآموزي در رشته. )4(باشد می

 يف شبکهـاي مختلـهو با بخشـسازي دانشج اـمدیریت آشن

باشد بهداشت تا بیمارستان می يبهداشتی و درمانی از خانه

)5(.  

ي ضعیف دانش آموختگان و کاهش کارایی اهاي حرفهمهارت

خدمات بهداشتی و درمانی ناشی از ضعف در  يارایهها در آن

دانشجویان به عنوان . )6(باشد ریزي آموزشی میبرنامه

گیرندگان خدمات آموزشی در درس کارآموزي با حضور و 

فعالیت مستقیم در فیلد کارآموزي یکی از بهترین منابع 

ی این درس ـل آموزشـالقوه و بالفعکالت بـص مشـتشخی

شناسایی و برطرف کردن نقاط قوت و ضعف . )7(باشند می

درس کارآموزي در بهبود کیفیت و اثربخشی این درس امري 

حاضر با هدف بررسی دیدگاه  يلذا مطالعه. باشدضروري می

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  يدانشجویان رشته

ع رسانی دانشگاه علوم پزشکی مدیریت و اطال يدانشکده

مشکالت موجود بر سر راه دروس کارآموزي  يتبریز درباره

  .طراحی و اجرا گردید 1393در عرصه در سال 

   بررسی روش 

. باشدکیفی توصیفی می از نوع مطالعاتپژوهش حاضر    

د و نمونه منمشارکت کنندگان در این مطالعه به صورت هدف

تا  1که دروس کارآموزي در عرصه  همگن از بین دانشجویانی

اطالعات را در این خصوص را گذرانیده بوده و غنی ترین  4

هاي این تحقیق با استفاده از داده. انتخاب گردیدندداشتند 

 )Focus Group Discussion( روش بحث گروهی متمرکز

براي این منظور چهار جلسه بحث گروهی . گردآوري شدند

 36نفر در هر جلسه و در مجموع  10تا  8متمرکز با حضور 

ساعت به طول  2هر جلسه به طور میانگین . نفر تشکیل شد

تجربیات دانشجویان از درس کارآموزي در عرصه و . انجامید

هاي نیمه ساختار یافته در مشکالت این درس از طریق پرسش

طی جلسات و تا رسیدن به اشباع به طوري که دیگر تجربه و 

ها با استفاده از پرسش. نشود، اخذ گردید ارایهنظر جدیدي 

مدیریت  يکارآموزي رشته ينظران حوزهنظرات صاحب

خدمات بهداشتی و درمانی در رابطه با مشکالت مربوط به 

حیطه مشکالت مربوط به مربیان،  3درس کارآموزي در 

مشکالت مربوط به فیلد کارآموزي و مشکالت مربوط به 

در آغاز . دگاه دانشجویان، تهیه گردیدشده از دی ارایهکارپوشه 

. هر جلسه اهداف مطالعه براي دانشجویان توضیح داده میشد

همچنین با کسب اجازه از دانشجویان حاضر در جلسات 

  .گردیدها ضبط میصداي آن

 Content( ها به روش تحلیل محتواتجزیه و تحلیل داده

Analysis( ضبط نوارهاي . و به صورت دستی انجام گرفت

شده بالفاصله پس از اتمام هر جلسه بحث گروهی متمرکز به 

هاي دستی که صورت کلمه به کلمه پیاده گردیده، یادداشت

ها ضمن کامل حین جلسه نوشته شده بودند مرتب شده و داده

این کار تا غوطه وري کامل محقق . شدن سازماندهی گردید

کد گذاري، دسته ها در نهایت یادداشت. ها انجام یافتدر داده

 .ها استخراج گردیدبندي و درون مایه

  ارکت ـی مشـا، از روش بازبینـهوام دادهـان از قـراي اطمینـب
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که بعد از شنیدن کامل به طوري. کنندگان استفاده گردید

تجربیات دانشجویان محقق خود اقدام به بازگو نمودن درك 

توسط ها کرده و در صورت تایید هاي آنخود از صحبت

  .دانشجویان، به عنوان تجربه مالك عمل قرار میگرفت

رضایت آگاهانه از تمام مشارکت کنندگان  :مالحظات اخالقی

همچنین اهداف پژوهش به طور واضح . در پژوهش کسب شد

به دانشجویان حاضر در جلسات بحث گروهی متمرکز بیان و 

در نیز دانشجویان . ها در مطالعه جلب گردیدهمکاري آن

  . خصوص ترك مطالعه در هر زمان آزاد بودند

  

  هایافته

حاضر، مشکالت درس  يهاي مطالعهبر اساس یافته    

حیطه مربیان، فیلد  3، در 4تا  1کارآموزي در عرصه 

ها به تفکیک این یافته. کارآموزي و کارپوشه استخراج گردید

  . اندهر حیطه بیان شده

  :آموزيمشکالت مربوط به مربیان کار. الف

فرعی  يدرون مایه 13اصلی و  يدرون مایه 3در این حیطه 

هاي اصلی شامل مشکالت مربوط به درون مایه. به دست آمد

مربیان، مشکالت سیستم آموزشی مرتبط با کارآموزي، و موانع 

- اجرایی مرتبط با برنامه ریزي انجام کارآموزي در عرصه می

فرعی مشکالت هاي اصلی و درون مایه 1جدول . باشند

مشکالت مربوط به مربیان را  يکارآموزي در عرصه در حیطه

  .دهدنشان می

درون مایه فرعی در  5شامل : مربیان به مربوط مشکالت. 1

  .باشدهاي ذاتی مربیان میها و ضعفمورد توانمندي

والن وعدم توانمندي مربیان در برقراري ارتباط با مس

 در بحث 7شارکت کننده م: واحدها در فیلدهاي کارآموزي

ها توانایی تعدادي از مربی ": اظهار داشت اول گروهی

باید مربیان ما فیلد و پرسنل را . برقراري ارتباطشان صفر است

ها بگویند که قصد این دانشجویان یادگیري توجیه کنند به آن

  . "...ست نه دخالت

: ریزي آموزش مطابق با طرح درسعدم توانمندي در برنامه

اي مربی ها کامال سلیقه": مشارکت کننده بیان میکندک ی

برخورد میکنن و از هر کجاي کارپوشه خوششون بیاد تاکید 

ترین بخش بیشتري روي اون میکنن و اون قسمت مهم

  ."...کارپوشه میشه 

یکی از : مانع بودن مربی از انعکاس مشکالت به دانشکده

فاف بگم که خیلی ش... ": مشارکت کنندگان اظهار داشت

برخی از مربیان نمیخوان بگذارن که مشالت فیلد به گروه 

  ."...انتقال پیدا کنه

مشارکت : ولیت در قبال دانشجویانوضعف احساس مس

هایی که در کارآموزي برخی از مربی": بیان کرداي کننده

هستند توجیه نیستن که حضورشون به خاطر نیاز دانشجوست 

کنن نه اینکه به کاراي خودشون  تا مشکالن دانشجوها رو حل

  ."...رسیدگی کنن

یکی از : ضعف مربیان در شناسایی نیاز فیلدهاي کارآموزي

برخی از  ": مشارکت کنندگان در این خصوص اشاره کرد

ها توانمندي الزم براي شناسایی مشکالت فیلدها و مربی

  . "...حرکت در راستاي نیازهاي فیلد رو ندارن

این درون : کارآموزي با مرتبط آموزشی سیستم مشکالت. 2

فرعی در مورد مشکالت مربوط به  يدرون مایه 5مایه شامل 

  .باشدسیستم آموزشی و ارزیابی دانشجویان و مربیان می

در همین راستا : مین نبودن مربیان از بابت حق الزحمهات

تعدادي از دانشجویان کارشناسی ": گویداي میمشارکت کننده

ه فارغ التحصیل شده کارشناسی براي دریافت ارشد و تاز

گواهی و بدون دریافت حق الزحمه مربی میشن و این باعث 

  ."آموزي سرسري گرفته بشهرمیشه که کا

  یکی از مشارکت : وزشـان براي آمـاي یکسـاهـنبود راهنم
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تو کارآموزي ما راهنماي آموزشی براي ... ": کنندگان میگوید

  .   "....ه تا بر اساس اون تدریس کننتدریس مربیان وجود ندار

یکی از : عدم رعایت شایسته ساالري در انتخاب مربیان

شاخصی ...": گویدن در بحث گروهی اول میمشارکت کنندگا

 اینکه آیا مربی دانش و مهارتها به لحاظ براي انتخاب مربی

  . "...، وجود نداشتهدارد

 ايکت کنندهمشار: هایی براي ارزیابی دانشجونبود شاخص

شجو مهارت دانشجویان مد نظر در ارزیابی دان...": گویدمی

  . "این امر پویایی کارآموزي رو از بین میبره. نیست

یکی از : ضعف سیستم آموزشی کارآموزي در عرضه

برخی از مربیان ...": این چنین میگویدمشارکت کنندگان 

اینکه سواالت رو به طریقی به دانشجوها گفته بود به خاطر 

مبادا دانشجوهاش نتونن نمره بگیرن و آن موقع معلوم بشه که 

  . "...مربی درست آموزش نداده

موانع اجرایی مرتبط با برنامه ریزي انجام کارآموزي در . 3

درون مایه فرعی در ارتباط با  3این درون مایه شامل : عرصه

مشکالت مربوط به نبود برنامه ریزي مناسب براي این درس 

  .اشدبمی

دانشجویان به : هاي مربیانعدم نظارت و سرکشی بر فعالیت

باشند مشکالتی که مربوط به عدم حضور مربی در فیلد می

در بحث  6به طور مثال مشارکت کننده . انداشاره نموده

مربی ما در طول ترم فقط ما رو به ...": گویدگروهی اول می

  . "کرد و میرفتواحد معرفی می

یکی از مشارکت کنندگان : ن از مربیان ثابتاستفاده نکرد

ها در فیلدها ثابت باشند هم توانایی اگه مربی...": اظهار داشت

  ."...اطالعاتشون به روز میشه هامربی هم و میره باال ارتباط برقراري

هاي کاري پرسنل مطابق بودن زمان کارآموزي با فرصت

وزي ـزمان کارآم...": گویددگان میـیکی از مشارکت کنن: فیلد

  ظهر بود که  1تا  ـصب 8از ساعت 

  ."...نــادي داشتـاري زیـه کـادر مشغلـا کـهانـدر آن زم

  مشکالت مربوط به فیلد کارآموزي در عرصه. ب

درون مایه فرعی  11درون مایه اصلی و  3در مورد این حیطه 

هاي اصلی و فرعی درون مایه 2جدول . پدیدار گردید

مشکالت مربوط  يزي در عرصه در حیطهمشکالت کارآمو

  .دهدبه فیلد کارآموزي را نشان می

شش : ضعف در سیستم مدیریت کارآموزي در عرصه. 1

درون مایه فرعی در ارتباط با سیستم مدیریت کارآموزي 

  .شناسایی شد

مدیریت در نظام سالمت  يعدم بستر سازي جایگاه رشته

مشارکت کنندگان اظهار  در همین ارتباط یکی از: براي فیلدها

دانشجوي پرستاري حجم کار فیلد و پرسنل را ...": داشت

-ها نگاه میدهد پرسنل فیلد به عنوان فرصت به آنکاهش می

گردد کنند و این برمیولی به ما به عنوان تهدید نگاه می. کنند

مدیریت براي فیلدها  يبه اینکه وظایف دانشجوي رشته

  . "...شناخته نشده

اي در این مشارکت کننده: هاي کارآموزيت نبودن محلثاب

 مثال. مکان فیلدها تغییر میکنه...": خصوص بیان نموده

به . بیمارستان کودکان امسال جزء فیلدهاست سال بعد نیست

  . "...اي اختصاص میدنجاش یک فیلد دیگه

 10 يمشارکت کننده شماره: نبود رابط آموزشی در فیلدها

موردي ...": گویدوم درباره این مشکل میسدر بحث گروهی 

گفتند کردیم میرفتیم فیلد از پرسنل سوال میداشتیم ما می

هاي قبل دوستانتون اومدند سوال کردند برید از اونها یاد سال

اگه رابط آموزشی داشتیم بهتر میتونست اونا رو توجیه . بگیرید

  ."...کنه

مشارکت : و فیلدهابازخورد به پرسنل  يارایهنبود سیستم 

موردي ... ": گویددر بحث گروهی دوم می 9شماره  يکننده

. کردیمسوال می بخش و از پرسنل رفتیم داشتیم ما به بخش

اي هاي قبل با دوستاتتون همکاري کردیم نتیجهسال میگفتند

  . "...نگرفتیم
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در این : مراتب یادگیري در کارآموزي يعدم رعایت سلسله

 4در کارآموزي ... ": مشارکت کنندگان بیان نمودمورد یکی از 

هیچ کدوم از دانشجوهاي ما بودجه ریزي رو مسلط نبودند 

  ."....ریزي رو میخوان یاد بگیرند بودجه مهارت کارآموزي در ولی

مشارکت  :ضعف گروه در انعقاد قرارداد و تفاهم نامه

 اگه... ": در بحث گروهی اول بیان نمود 8شماره  ي-کننده

بتونه انتظارات با فیلدها رئیس دانشکده با انعقاد قرارداد 

  "...تونیم همکاري اونها رو بیشتر کنیممی، خودش را بیان کنه

 2شامل : محدودیت امکانات محیط کاري در فیلدها. 2

فرعی در مورد محدودیت فضاي کاري براي  يدرون مایه

  .باشددانشجویان در فیلدها می

یکی از مشارکت کنندگان در این باره : نبود امکانات رفاهی

مدیریت در  يرختکنی براي دانشجویان رشته... ": گفته است

نظر گرفته نشده و دانشجو مجبوره با کیف و کاپشن و شال به 

  . "...بخش بره

: عدم اختصاص فضاي آموزشی براي کارآموزان در فیلدها

... ": تدر این مورد هم یکی از دانشجویان ناراضی اظهار داش

  . "...مربی توي راهرو به دانشجوها توضیح میده

 3شامل : مشکالت مربوط به پرسنل فیلدهاي کارآموزي. 3

  .باشدفرعی می يدرون مایه

دانشجویان از : پرسنل برخی از فیلدها مهارت ناکافی

در این . نمودندهاي ناکافی پرسنل اظهار نارضایتی میمهارت

 2در کارآموزي ... ": گویدخصوص یکی از دانشجویان می

اصال پرسنل تفاوت بین فرایند خدمت، پشتیبانی و مدیریت 

  ."....رو نمیدونست که بخواد به ما تدریس کنه

یکی : توجیه نبودن پرسنل نسبت به وظایف آموزشی خود

پرسنل توجیه نیستند که ... ": گویداز مشارکت کنندگان می

یف اول شرح وظایف دها آموزشی هستند و راین بیمارستان

  "...، آموزش هستشغلی هر کارمند

  ا ـن راستـدر همی :تـتصور اداري بودن دانشجویان مدیری

 ": گیوددر بحث گروهی سوم می 4شماره  يمشارکت کننده

هاي اداري سر و کار داره، چون دانشجوي مدیریت با بخش

کنند روند، پرستارا احساس میوقتی اونها پیش سرپرستار می

  ".که براي نظارت اومدند

شده در کارآموزي  ارایهمشکالت مربوط به کارپوشه . پ

  :در عرصه

 يدرون مایه 6اصلی و  يدرون مایه 2این حیطه نیز شامل 

هاي اصلی و فرعی درون مایه 3جدول . باشدفرعی می

مشکالت مربوط  يمشکالت کارآموزي در عرصه در حیطه

  .دهدرا نشان میشده  ارایه يبه کارپوشه

  مطالب کارپوشه. 1

در  6شماره  يمشارکت کننده: عدم انسجام مطالب کارپوشه

کارپوشه انسجام الزم رو ... ": گویدبحث گروهی سوم می

دانشجو نمیدونه از کجا باید ... نداره و مطالب پیوسته نیست و

  . "...شروع کنه و چطور این مسیر رو پیش بره

 يدر این راستا مشارکت کننده: پوشهپویا نبودن مطالب کار

هاي فصل... ": گویددر بحث گروهی چهارم می 7شماره 

ما باید آن چیزي که . کارپوشه با نیازهاي فیلد تناسب نداره

  . "...یاد بگیریم مهارت اونا نیازهاي با مطابق و شناسایی اونهاست نیاز

 يمشارکت کننده :ساده و ابتدایی بودن مطالب کارپوشه

ما به بخش ... ": کنددر بحث گروهی چهارم بیان می 6شماره 

و اون  هارو میپرسیمکنیم و از سرپرستار اسم فرایندمراجعه می

  ."...میکنه و به ما ارزشی قائل نمیشه تصور پایین سطح کامال رو ما

در بحث  8شماره  يمشارکت کننده: حجم زیاد کارپوشه

د کارپوشه با توجه به حجم زیا ": گویدگروهی چهارم می

مثال . محدودیت زمانی، دانشجو رو مجبور به داده سازي میکنه

  ."...داده جمع کنین 60مربی به دانشجو میگه  2در کارآموزي 

  کارپوشه ارزیابی توسط. 2

: بی توجهی برخی از مربیان به محتواي کارپوشه در ارزیابی

ها کارپوشه ...": از مشارکت کنندگان در این باره بیان نمود
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ارزیابی نمیشن و فقط مربی به  م اصالبعد از پایان تر

  . "...کنه و نمره میدهها نگاه میکارپوشه

  یکی از : توجه به کمیت کارپوشه بدون توجه به کیفیت آن

  

هدف از ...": گویدمشارکت کنندگان در این راستا می

یم کنما کارپوشه رو پر می. کارآموزي پر کردن کارپوشه شده

  . "...تا نمره بگیریم

  کارآموزي مربیان به مربوط درون مایه هاي حاصل از دیدگاه دانشجویان در خصوص مشکالت کارآموزي در عرصه در حیطه مشکالت: 1جدول 

  هاي فرعیدرون مایه  هاي اصلیدرون مایه

  مربیان به مربوط مشکالت

  کارآموزي فیلدهاي در احدهاو مسئوالن با ارتباط برقراري در مربیان توانمندي عدم

  درس طرح با مطابق آموزش ریزي برنامه در توانمندي عدم

  دانشکده به مشکالت انعکاس از مربی بودن مانع

  دانشجویان قبال در مسئولیت احساس ضعف

  کارآموزي فیلدهاي نیاز شناسایی در مربیان ضعف

  کارآموزي با مرتبط آموزشی سیستم مشکالت

  الزحمه حق بابت از مربیان دننبو تأمین

  آموزش براي یکسان هاي راهنما نبود

  مربیان انتخاب در ساالري شایسته رعایت عدم

  دانشجو ارزیابی براي شاخصهایی نبود

  عرضه در کارآموزي آموزشی سیستم ضعف

 کارآموزي انجام ریزي برنامه با مرتبط اجرایی موانع

  عرصه در

 هاي مربیانفعالیت عدم نظارت و سرکشی بر

 استفاده نکردن از مربیان ثابت

  فیلد پرسنل کاري هايفرصت با کارآموزي زمان بودن مطابق

  

  

  

  در عرصه کارآموزي فیلد به مربوط درون مایه هاي حاصل از دیدگاه دانشجویان در خصوص مشکالت کارآموزي در عرصه در حیطه مشکالت: 2جدول 

  هاي فرعین مایهدرو  هاي اصلیدرون مایه

  عرصه در کارآموزي مدیریت سیستم در ضعف

 عدم بستر سازي جایگاه رشته مدیریت در نظام سالمت براي فیلدها

 ثابت نبودن محل هاي کارآموزي

 نبود رابط آموزشی در فیلدها

 نبود سیستم ارایه بازخورد به پرسنل و فیلدها

 موزيعدم رعایت سلسله مراتب یادگیري در کارآ

 ضعف گروه در انعقاد قرارداد و تفاهم نامه

  فیلدها در کاري محیط امکانات محدودیت
 نبود امکانات رفاهی

 عدم اختصاص فضاي آموزشی براي کارآموزان در فیلدها

  کارآموزي فیلدهاي پرسنل به مربوط مشکالت

 مهارت ناکافی پرسنل برخی از فیلدها

  ظایف آموزشی خودتوجیه نبودن پرسنل نسبت به و

  تصور اداري بودن دانشجویان مدیریت
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 کارپوشه ارایه شده در به مربوط درون مایه هاي حاصل از دیدگاه دانشجویان در خصوص مشکالت کارآموزي در عرصه در حیطه مشکالت: 3جدول 

  در عرصه کارآموزي

  هاي فرعیدرون مایه  هاي اصلیدرون مایه

  مطالب کارپوشه

 مطالب کارپوشه  پویا نبودن

 ساده و ابتدایی بودن مطالب کارپوشه

 عدم انسجام مطالب کارپوشه

 حجم زیاد کارپوشه

  ارزیابی توسط کارپوشه
 بی توجهی برخی از مربیان به محتواي کارپوشه در ارزیابی

 توجه به کمیت کارپوشه بدون توجه به کیفیت آن

  

  بحث

بهداشتی و دیریت خدمات م ياز دیدگاه دانشجویان رشته   

درمانی مشارکت کننده در این مطالعه، یکی از مشکالت 

مربوط به درس کارآموزي در عرصه موانع مربوط به مربیان 

در مطالعه خود عواملی از جمله  هروي و همکاران. درس بود

ناکارآمدي مربیان بالینی، ناکارآمدي مدیریت اجراي 

به عنوان فاکتورهاي کارآموزي، و گسست تئوري و عمل را 

بازدارنده و مشکالت بر سر راه کارآموزي در عرصه براي 

حاضر  ياند که با نتایج مطالعهپرستاري مطرح نموده يرشته

توجه کافی در انتخاب و . )8(تا حدودي همخوانی دارد 

آموزش مناسب مربیان درس کارآموزي به منظور رفع این 

بودن حق الزحمه  ناکافی. رسدمشکل ضروري به نظر می

مربیان کارآموزي یکی دیگر از مشکالت موجود در درس 

باشد که این موضوع با نتایج کارآموزي از دید دانشجویان می

که ایشان به طوري. و همکاران مطابقت داردطوالبی  يمطالعه

ت علمی به دلیل کم اعدم همکاري مربیان مجرب غیر هی

هاي ناکارآمدي برنامه بودن مبلغ حق التدریس را از دالیل

-اي از دیدگاه دانش آموختگان رشتههاي حرفهآموزشی با نیاز

عدم توجه به برقراري سیستم . )9(پرستاري برشمرده است  ي

ها یکی از انگیزشی مناسب براي مربیان کارآموزي در دانشگاه

یکی دیگر از مشکالت . سدرعلل احتمالی این امر به نظر می

. هاي مربیان بودارت و سرکشی بر فعالیتعدم نظ کارآموزي

رمن و همکاران نشان داد  يدر این خصوص نتایج مطالعه

پزشکی در  يمربیگري، بازخورد و نظارت در کارآموزي رشته

براي این منظور در نظر . )10(گرفت حد مطلوب انجام نمی

اي بر فعالیت و حضور هاي دورهگرفتن نظارت و بازرسی

ها با دانشجویان داراي آموزش و ارتباط آن يمربیان و نحوه

  . باشداهمیت می

- حاضر می ياز مشکالت مربوط به فیلد کارآموزي در مطالعه

مدیریت در نظام  يتوان به عدم بستر سازي جایگاه رشته

نتایج . سالمت و آشنا نبودن فیلدها با این رشته اشاره نمود

م آگاهی پرسنل و تبریزي و همکاران نشان داد عد يمطالعه

مدیریت  يولین سیستم بهداشتی و درمانی با رشتهومس

عنوان یکی از مشکالت خدمات بهداشتی و درمانی به

حاضر  يباشد که با نتایج مطالعهکارآموزي این رشته می

-همچنین تبریزي و همکاران در مطالعه. )11(همخوانی دارد 

هاي کارآموزي اي دیگر به این نتیجه رسیدند که پرسنل فیلد

تحصیلی دانشجویان مدیریت و نیازهاي آموزشی  ياز رشته

در این راستا . )12(ها شناخت و آشنایی کافی ندارند آن

مدیریت  يهاي توجیهی و شناساندن رشتهبرگزاري کالس

خدمات بهداشتی و درمانی براي فیلدهاي کارآموزي ضروري 

  .رسدبه نظر می

اختصاص فضاي آموزشی براي نبود امکانات رفاهی و عدم 

کارآموزان در فیلدها مشکالت دیگري بودند که از دیدگاه 
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در این . کردنددانشجویان در اثربخشی درس خلل ایجاد می

هاي آموزشی و بیانگر ضعف سیستم دالرامرابطه نتایج مطالعه 

عنوان یکی ایجاد امکانات رفاهی مناسب به يدرمانی در زمینه

مامایی بوده است  يکارآموزي رشته ياز مشکالت عرصه

بهرامی و همکاران نیز مشکالت آموزش بالینی از دیدگاه . )6(

دانشجویان را کمبود امکانات رفاهی، کمبود فضاي آموزشی 

از وسایل کمک  مناسب جهت کارآموزي، عدم استفاده

آموزشی در محیط بالینی، ناکافی بودن امکانات و تسهیالت 

همچنین دهقانی و . )13( اندرش نمودهمراکز آموزشی گزا

هاي آموزشی و رفاهی همکاران کمبود امکانات و فرصت

ها را به عنوان مشکالت درس مناسب براي تمرین مهارت

عابدینی و همکاران نیز . )14(کارآموزي برشمرده است 

بیشترین مشکالت آموزشی بالینی کارآموزي در عرصه را 

فضاي آموزشی مناسب، عدم  کمبود امکانات رفاهی، کمبود

استفاده از وسایل کمک آموزشی و ناکافی بودن امکانات و 

 ي، و در مطالعه)15(تسهیالت مراکز آموزشی گزارش نموده 

کاپ بورگ امکانات و تجهیزات ناکافی به عنوان مشکالت 

تمام این مطالعات با . )16(آموزشی بالینی مطرح شده است 

  .ردحاضر همخوانی دا يمطالعه

نبود ساز و کار تشویق پرسنل و توجیه نبودن ایشان نسبت به 

ف آموزشی خود از جمله مشکالت مربوط به پرسنل یوظا

در همین . فیلد بودن که توسط دانشجویان گزارش شدند

خود عدم همکاري  يراستا جوادي و همکاران در مطالعه

-هپرسنل فیلد کارآموزي، توجیه نبودن و ناآگاهی پرسنل را ب

عنوان مشکالت موجود در درس کارآموزي گزارش نمود 

برگزاري جلسات توجیهی براي پرسنل فیلد در ابتداي . )17(

دوره و ترغیب و تشویق کارکنان فیلد در این زمینه امري 

  .رسدضروري به نظر می

در خصوص کارپوشه مورد استفاده براي آموزش و ارزشیابی 

پویایی و عدم آشنایی  درس کارآموزي، دانشجویان از حجم،

مربیان با کارپوشه اظهار نارضایتی نموده و خواستار بازنگري 

واقعی و همکاران در این  ينتایج مطالعه. اساسی در آن بودند

خصوص با پژوهش حاضر همخوانی نداشت به این صورت 

که وي در مطالعه خود به این نتیجه رسید که استفاده از 

ستقالل دانشجو در خودارزیابی کارپوشه به دلیل افزایش ا

موجب افزایش مشارکت دانشجو در امر یادگیري و افزایش 

این . )18(مندي دانشجو از کارآموزي شده است میزان رضایت

هاي تحصیلی تواند به علت تفاوت در رشتهعدم همخوانی می

  .مورد مطالعه باشد

  

  نتیجه گیري

گردد به منظور یحاضر توصیه م يبا توجه به نتایج مطالعه   

برطرف کردن بخشی از نقاط ضعف این درس، بازنگري کلی 

هاي در کوریکولوم شامل اصالح طرح درس و سرفصل

 دروس، اصالح و بازنگري اساسی کارپوشه بر اساس مطالب

مرتبط نظام سالمت انجام گیرد تا بدین وسیله  بروز

هاي ديفارغ التحصیلی با استفاده از توانمندانشجویان پس از 

در بازار کار موفقیت بیشتر کسب شده در دروس کارآموزي، 

عالوه بر این برقراري نظام . و چشمگیرتري داشته باشند

تشویق و پرداخت پاداش مبتنی بر عملکرد به مربیان و حتی 

باشد تا امر پرسنل فیلدهاي کارآموزي نیز اجتناب ناپذیر می

ش بیشتر انجام آموزش دانشجویان با عالقه مندي و انگیز

به منظور عادالنه کردن ارزشیابی این درس با توجه به . گیرد

نتایج مطالعه نیز انجام آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شواهد 

  .گرددپیشنهاد می

  

  تقدیر و تشکر

کارشناسی مدیریت  يحاضر برگرفته از پروژه يمطالعه    

انیم از دبر خود فرض می. باشدخدمات بهداشتی و درمانی می

اند حاضر مشارکت نموده يتمام دانشجویانی که در مطالعه

  .تشکر و قدردانی نماییم
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