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  چكيده
دانشجو، بايد متناسب با نياز اي  عالوه بر ايجاد يادگيري فعال و رشد فردي و حرفه يكارآموزخصوصاً  و يآموزش يها دوره: مقدمه

از جمله ضروريات  يعلم يآوردها و انعكاس آخرين دست ياجتماع يبه منظور تأمين نيازها يآموزش يها تغيير در برنامه .باشد عهجام
 يكارشناس انيدانشچو1 يدرس كارآموز يدر اجرا يلذا هدف از مطالعه حاضر بررسي دو برنامه آموزش. شود ميمحسوب  ينظام آموزش

  .است يمانرد يخدمات بهداشت تيريارشد مد
ماه  در مهر يدرمان يخدمات بهداشت تيريارشد مد يكارشناس1 يكارآموز انينفر دانشجو 10 يبررو يتجرب مهيمطالعه ن نيا: ها روش
انجام  يمبنا نيشيمصوب پ يها برنامه و يمطابق سرفصل وزارت'مطالعه در گروه اول نيبراساس ا .شد اجرا 90-91 تحصيلي سال

قالب  درها  بيمارستان يتيريمد ياتيجهت با بسته عمل هم و ستميبا س افتهيادغام  رتبه صو يبرنامه درس زين دوم روهدر گ شد و يكارآموز
 يعرصه كل دانشجو از تيمطالعه در قالب رضا نيا شيآزما مورد يرهايمتغ. شد اجرا ها بيمارستان ياعتباربخش يبرنامه استانداردها

كشور  يتيريمد يدست اجرا در روزآمد و ميبا مفاه نشجودا ييآشنا )3 يعرصه كارآموز و دانشجو نيب ونديپ جاديمشاركت و ا) 2يكارآموز
پژوهشگران در عرصه  يريگيپ با حضور و و انجام شدكه توسط دانشجواي  ماده 18پرسشنامه  يطراح قيطر از يابيارز. شدگيري  اندازه

  .شد ليمستقل تحل T ين آماراستفاده از آزمو با ها داده .ديگرد ليتكم يكارآموز
گروه  در يكارآموز يعرصه كل دانشجو از تيرضا نيانگيم. بود شتريب يمعنادار دوم به طور در گروههمه ابعاد  نمرات در نيانگيم: نتايج
در  يرآموزعرصه كا و دانشجو نيب ونديپ جاديا نمره مشاركت و نيانگي، م)=02/0p( و) 28/3±39/0( گروه دوم ، در)48/2±58/0( اول

 يدست اجرا در روزآمد و ميدانشجو با مفاه يينمره آشنا نيانگي، م)=01/0p(و) 85/3±54/0( در گروه دوم ،)32/2±54/0( گروه اول
  .را نشان داد يتفاوت معنادار )=04/0p( و) 95/2±54/0( در گروه دوم ، و)62/2±74/0( كشور در گروه اول يتيريمد

دانشجو در دروس  زهيانگ و ها يكارآموز يغنا دتوان مياست كه  يكشور از موضوعات روز يتيريمد ميتوجه به مفاه: گيري نتيجه
 يده توانند با جهت مي يآموزش يها گروه ،سرفصل دروساي  دوره يضمن توجه به لزوم بازنگر .قرار دهد تأثيرتحت  يكارآموز
 يرشته و به نحو هر يسالمت كشور به مقتضا ستميس يزهااين فتنگر و در نظر Need- Based كرديبه سمت رو يعمل يها آموزش

  .ارائه دهند يتر مطلوب تر ومؤثر يآموزش يها كه از سرفصل دروس مصوب عدول نشود، برنامه
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  مقدمه
مهم  يها از رشته يدرمان يخدمات بهداشت تيريرشته مد

شدن علوم  يتخصص. شود ميبخش سالمت محسوب 
و باالخص در امر  تيريمد يها نهيدر زم ژهيوه مختلف ب

و  ياداره ابعاد و سطوح مختلف نظام خدمات بهداشت
 يخاص تيلووو ا تياز اهم يسطح جهاندر  يدرمان

و توجه  تأكيدبه روز مورد  برخوردار بوده و روز
خدمات  ستميهمراه با توسعه س .گيرد ميقرار  يشتريب

 يانسان يروين تيو در كنار ترب يو درمان يبهداشت
پرورش  ،يمختلف علوم پزشك يها رشته يبرا ييكارا
صان در متخص ريكه قادر باشند در كنار سا يرانيمد

 يها در برنامه ،باشند ميسه ياتمؤسس نياداره چن
 يات آموزش عالمؤسسو  ها دانشگاه يو درس يآموزش
هدف از پرورش . شده است دهيگنجان يمترق يكشورها
خدمات  تيريارشد مد يمقطع كارشناس انيدانشجو
و  هيهمچون تجز ييها نقش يفايا يو درمان يبهداشت

از  ها بيمارستان يابيارز ،ينظام خدمات بهداشت قيتحق
و  يشتو مراكز بهدا ها بيمارستاناداره  ،يو كم يفينظر ك
 يها فعاليت ياقتصاد ليو تحل هيو تجز يدرمان

لذا، مديراني كه قرار است . عنوان شده است يمارستانيب
در سطوح باالي مراكز بهداشت و درمان خدمت نمايند، 

جربي بايست از نوعي بلوغ و پختگي علمي و ت مي
  ).1(برخوردار باشند

بخش اساسي و مهم آموزش در هر رشته به  كارآموزي
. خصوص رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني است

اين نوع آموزش، دانشجو در تعامل با محيط و مربي و  در
پرسنل واحدهاي بهداشتي درماني، مفاهيم آموخته شده 

 تر و در ارتباط با ساير تئوري را به صورت ملموس
در واقع هدف از . آزمايد بيند و مي متغيرهاي محيطي مي

 يطي دوره كارآموزي آشنايي كامل دانشجو با اجزا
همچنين شناخت روند و نحوه كاركرد  واحدهاي درماني و

از اين رو اهميت و . شبكه بهداشتي درماني كشور است
آموختگان  دانشاي  جايگاه ويژه آن در ايفاي نقش حرفه

در  انيدانشجو هاي از دانسته ياريبس. تبسيار مهم اس
طول تحصيل از رهگذر دروس كارآموزي تحقق 

  .)2(يابد مي
خصوصاً  و يآموزش يها است كه دوره يهيبد

عالوه بر ايجاد يادگيري فعال و رشد فردي و  يكارآموز
آنچه . دانشجو، بايد متناسب با نياز جامعه باشداي  حرفه

به دانشجو ارائه  يه درسدر قالب برنام يكه نظام آموزش
از  و دياو را به روز نما يها بتواند دانسته ديبا دهد مي

 يكل به طور .را خارج سازد او يذهن يها شهيقالب كل
 يهمه دروس، جوهره هر نظام آموزش در يدرس  برنامه

آن نظام را  يكيفيت و اثربخش ،يمحسوب شده و كارآمد
به منظور تأمين  ها تغيير در اين برنامه. كند يتضمين م

 يعلم يآوردها و انعكاس آخرين دست ياجتماع ينيازها
  ).3(شود مياز جمله ضروريات محسوب 

مهم اما مغفول  ارياز دروس بس يكي يكارآموز درس
است  يگروه پزشك يها رشته ريسا رشته و نيمانده در ا

مختلف  يها در رشته انيدهد دانشجو مي مطالعات نشان
 ياجرا ندارند و يدروس كارآموز از يمناسب اتيتجرب

در . همراه است يمشكالت متعدد درس همواره با نيا
با عنوان  انيدانشجو شده انجامكه در زاهدان اي  مطالعه

چون عدم تناسب آموزش با اهداف  يليكردن دال
 ، استفاده ازها بخش ريزي نادرست در برنامه ،آموزشي

 يزات از اجراتجهي مربيان كم تجربه و كمبود امكانات و
مطالعه  در ).4(اند ابراز نارضايتي نموده يدرس كارآموز

برداري  در بهره يانانگيزگي دانشجو به بي نيمحقق يگريد
 يگريدر مطالعه د ).2(اند كارآموزي اشاره نموده از زمان

در  يپرستار انيدانشجو ينيبال يكه در مورد كارآموز
انات رفاهي انجام شده است دسترسي ناكافي به امك زدي

و آموزشي، عدم همكاري تيم بهداشتي درماني و 
 اهمعنوان  ي باليني را بهها بخش پراكندگي كارورزي در

اند بايد  داشته اظهار دوره عنوان كرده و نيا مشكالت
تغييراتي در نحوه اجراي كارآموزي در عرصه داده 

  )5(شود
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 نينوشتار به آن اشاره گردد ا نيكه الزم است در ا آنچه
 بر عالوه يخدمات بهداشت تيريرشته مد انيدانشجو كه

 يليتحص يها رشته ريموجود در سا مشكالت معمول و
 نيب .،آن دغدغه و مواجه هستند زين يگريبا دغدغه د

خدمات  تيريرشته مد و تيريمد ميبودن مفاهاي  رشته
معنا كه  نيسالمت است بد خشب در يدرمان يبهداشت
خالف  بر يدرمان يت بهداشتخدما تيريمد انيدانشجو

از  يكه با مجموعه مشخص يليتحص يها رشته ريسا
بخش  ينيرباليغ اي ينيمشخص بال يها فعاليت و ندهايفرا

خاص  تيحسب ماه كار دارند الزم است بر و سر سالمت
پرداخته ودر  يمتعدد يها فعاليت و ندهايرشته به فرا

 هم به موضوعات يو تخصص ينيبالكامالً  يطيحم
همچون  ينيرباليهم به موضوعات غ و ينيبال يتيريمد

 ،مارستانيسازمان ب ييمحتوا و يساختار ميمفاه
 و يانسان يروين ،مواد واحدها، يندهايفرا و ها فعاليت

 يدانشجو گريبه عبارت د .بپردازند زاتيتجه يحت
 يواحد كارآموز كيدر  يدرمان يخدمات بهداشت تيريمد

 و ياداركامالً تا  ينيبالامالً كاز مطالب  يفيط عموماً
تعدد مطالب  تنوع و نيا .دينما يرا دنبال م يياجرا

واحد  نيا يجذاب برا برنامه جامع و يطراح يدشوار
مشكالت روزآمد  نيا نيدر ب .كند يرا دوچندان م يدرس

از مشكالت مهم نظام  يكينبودن سرفصل دروس 
همه دروس  و ها رشته شتريب راست كه د يآموزش

رفع  يمقاله خود برا در واجارگاه فتحي. شود مياحساس 
 يكارهاي راه يدرس يها در برنامه يبازنگر و رييموانع تغ

مناسب در مورد  يآموزش يها كارگاه يچون برگزار
ايجاد يك ساختار   ،يدرس يها برنامه يتغيير و بازنگر

و  يدرس يها برنامه يمتناسب با تفويض اختيار بازنگر
دن آن در دانشگاه، تأمين و تخصيص بودجه نهادينه كر

 يعلم هيأت ياعضا يدرس يها پيشبرد برنامه يبرا يكاف
 يدرس يها در برنامه يدر فرايند تغيير و بازنگر

 كرده تأكيدآن  يلزوم اجرا بر نموده و رهاشا يدانشگاه
  ).3(است

 يخدمات بهداشت تيريرشته مد يدروس كارآموز
 ينبوده و در بررس يستثنموضوع م نياز ا زين يدرمان

به  توان يم يمطالب سرفصل دروس خصوصاً كارآموز
تكرار و روزآمد نبودن مطالب مندرج در سرفصل  يخوب

 گفت، شيبا توجه به مشكل پ نيبنابرا. را احساس نمود
با  سرفصل يدرصد محتوا 50از  شيمشابهت ب

موجب تكرار  عتاًيكه طب يدوره كارشناس يها يكارآموز
اتالف وقت و كاهش اعتماد دانشجو به  ،يزدگ دل مباجث،

الزام به اجرا و حركت بر طبق  نيهمچن و شد يم ستميس
 يبرنامه آموزش دو يسرفصل مصوب در اجرا

شده  اجرا يها روش آموزش سهيبه مقا مساليدردون
و  يمقاله حاصل طراح نيااساس  نيا بر .پرداخته شد

ضمن حفظ است كه  يمتفاوت يبرنامه آموزش ياجرا
رو به جلو در  يراتييچارچوب سرفصل مصوب بتواند تغ

 ليتحل ،ييو دانشجو را در شناسا جاديها ا آموزش ياجرا
برنامه به  نيا. توانمند كند ستميمشكالت س يبند و دسته

شد كه بتواند نقش دانشجو را در ادغام با  يطراح يا گونه
  .ديپررنگ و فعال بنما ستميس
  

  ها روش
 انيهمه دانشجو يرو بر يتجرب مهين مطالعه نيا

 يخدمات بهداشت تيريارشد مد يكارشناس 1 يكارآموز
كل  دتعدا. شد اجرا 91 و 90در مهرماه سال  يدرمان

 .وارد مطالعه شدند ينفر بود كه همگ 10 يجامعه مطالعات
گروه  كيمطالعه، در  نيا يبراساس روش اجرا

مصوب  يها امهبرن و يمطابق سرفصل وزارت انيدانشجو
 زيگروه ن كيدر  شدند و يوارد عرصه كارآموز نيشيپ

هم  و ستميبا س افتهيبه صورت ادغام  يبرنامه درس
 در يعني ها بيمارستان يتيريمد ياتيجهت با بسته عمل

 اجرا ها بيمارستان ياعتباربخش يقالب برنامه استانداردها
 يها بيمارستان يتيريبرنامه مد نيبرنامه آخر نيا. شد
 ها آموزشانطباق  يراستا در اساس و نيا بر. بود شورك

 ريدرگ ،ها آموزش يمحتوا يروزآور به ستم،يس ازيبا ن
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 يتيريمد يها نقش رندگانيبه عنوان پذ انيدانشجو كردن
روز وزارت بهداشت  يياجرا يها برنامه مسائل و با ندهيآ

 ياعتباربخش و يزيمم يذهن ميبه مفاه دنيبخش تينيو ع
 انيطرح درس دانشجو نيتدو يمبنا يتيريه مدبست نيا

برنامه ضمن حفظ چارچوب  نيا ياجرا در .ديگرد
 در يانجام كارآموز يبرا انيدانشجو ،يسرفصل وزارت

وزرات  ينيچارچوب تدو يبر مبنا مارستانيواحد ب 19
 ياز واحدها كي هر ياعتباربخش ميبه سمت مفاه متبوع

  .شدند يده جهت مارستانيب
 تيمطالعه در قالب رضا نيشده ا يبررس يرهايمتغ

 جاديمشاركت و ا) 2يكارآموز يعرصه كل دانشجو از
 ييآشنا )3 يعرصه كارآموز و دانشجو نيب ونديپ

 يتيريمد يدست اجرا در روزآمد و ميدانشجو با مفاه
ابعاد مورد گيري  اندازه و يابيارز. شدگيري  كشور اندازه

بسته  يتسؤاال يطراح قيطر طرح، از نيدر ا يبررس
 4-0 اسيبا مق(اي  ماده 18 ستيل چك كيپاسخ در قالب 

 پرسش و حضور و نيهمچن و توسط دانشجو )كرتيل
 نيبه ا .انجام شد يپاسخ پژوهشگران در عرصه كارآموز

 ياساس سؤال 6 دانشجو با طرح تيصورت كه بعد رضا
 يآگاه زانيبعد م .شدگيري  اندازه انيدانشجو مشخص از

 ميمفاه روزآمد كشور و يتيريمد يها از برنامهدانشجو 
 .شد يابيارز يديكل سؤال 7 ميبا تنظ زين تيفيك تيريمد

 دانشجو نيب ونديپ جاديا سنجش بعد مشاركت و ياما برا
 يبرا طرح شد و سؤال 5 تعداد يعرصه كارآموز و

 يآموزش يشركا ان،ياز نظرات دانشجو يقيتلف ،يابيارز
در برنامه مورد  ريد درگيخود اسات و مارستانيگروه در ب

سه گروه با هم  نمره هر نيانگيم استفاده قرارگرفت و
 يتعداد يدر رابطه با بعد سوم بررس. مالك قضاوت بود

به عنوان مكمل  زين انيدانشجو تياز فعال يفيشاخص ك
 نيا .آموزش استفاده شد تيقضاوت در بهبود وضع

توسط  ميتنظ خود يعلم يها نشست تعداد ها شاخص
در گزارش  يمورد بررس يتعداد استانداردها ،دانشجو
در  يكارگاه آموزش يبرگزار آنها و يكارآموز

استفاده  با ها داده .بود انيدانشجو تيريبا مد مارستانيب
مستقل  T يانجام آزمون آمار و spss18افزار  نرم از
  .شد ليتحل

  
  نتايج

 مهر و 88مهر يها يمورد مطالعه ورود انيگروه دانشجو
 يخدمات بهداشت تيريمدارشد  يمقطع كارشناس 89

 70( نفر ، دو88 مهر يدر گروه ورود. بودند يدرمان
گروه  در مرد بودند و )درصد 30( نفر كي زن و) درصد
  .زن بودند )درصد 100( ينفر همگ، هفت 89 مهر يورود

 يبرا يبرنامه آموزش كي يمطالعه در قالب اجرا نيا
 يكارشناس انيدانشجو 1  يارآموزطرح درس ك نيتدو

انجام  89 در مهر يدرمان يخدمات بهداشت تيريارشد مد
ارزيابي نتايج اين  .شد سهيمقا 88 با مهر شد و

در  .انجام گرفت يسه بعد اساس فيتعر اي فرايندآموزشي
نمره نظرات  نيانگيدانشجو م تيرضا يعنيبعد اول 
را  يمعنادارتفاوت  يگروه مورد بررس در دو انيدانشجو

نمره  نيانگيكه م بيترت نيبه ا). =02/0p(نشان داد 
انجام  از) 89مهر( گروه دوم انيدانشجو يكل تيرضا

  )1جدول( بود )88مهر(ازگروه اول  شتريب يكارآموز
  

  يدانشجو از انجام كارآموز يكل تيرضا زانيم سهيمقا :1 جدول

  سطح معناداري  نمره گروه دوم  نمره گروه اول  حيطه
  فاوتت

 رضايت كلي
  دانشجو

58/0±48/2  39/0±28/3  02/0  

  
 مياز مفاه انيدانشجو يآگاه زانيدر بعد دوم كه م

سالمت روز كشور را  تيريمباحث مد روزآمد و يتيريمد
 انيگروه دانشجو ينمره آگاه نيانگيم زين كرد يم يابيارز
 يازنظرآمار زيتفاوت ن نيشتر بود وايبه مراتب ب 89 مهر

  ).2جدول ) (=01/0p(بود معنادار
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 يتيريمد مياز مفاه انيدانشجو يآگاه زانيم سهيمقا: 2 جدول
  سالمت روز كشور تيريمباحث مد روزآمد و

 سطح معناداري  نمره گروه دوم  نمره گروه اول  حيطه
  تفاوت

 ميزان آگاهي
  دانشجويان از

  مفاهيم مديريتي
  روزآمد

54/0±32/2  54/±85/3  01/0 

  
 مشاركت دانشجو و ميمفاه يرو طالعه برم نيبعد سوم ا

تمركز  يعرصه كارآموز دانشجو و نيب ونديپ جاديا
مورد  وگيري  اندازه يفيك و يصورت كم داشت كه به دو

نمره نظرات  نيانگيم يقضاوت قرارگرفت در روش كم
 ياجرا كه همكار در مارستانيدانشجو، پرسنل ب

شد كه  حاسبهم يكارآموز دياسات بودند و يكارآموز
 نيمورد ب نيدر ا يتفاوت معنادار انگريب زيبعد ن نيا جينتا
گروه  انيدانشجو .)=02/0p(بود انيگروه دانشجو دو

 يهمراه با اجرا يشتريدوم توانسته بودند مشاركت ب
  .داشته باشند مارستانيدر ب يتيريمد يها فعاليت

  
 نيب ونديپ جاديا مشاركت دانشجو و زانيم سهيمقا :3 جدول

  يعرصه كارآموز انشجو ود

 سطح معناداري  نمره گروه دوم  نمره گروه اول  حيطه
  تفاوت

  ميزان مشاركت
  ايجاد دانشجو و
  پيوند بين

  دانشجو وعرصه
  كارآموزي

74/0±62/2  54/0±95/2  04/0 

  
از  يآزمون آمار و يكم جيبعد عالوه بر نتا نيا يابيمورد ارز در

قابل برآورد  بوده و كه مستندات آن در دسترس يگريشواهد د
 يها چون تعداد نشست يگريد يها فعاليت استفاده شد و زين بود
بود  يدر ارتباط با مباحث كارآموز انيدانشجو ميخود تنظ يعلم

جلسه بود 2در گروه دوم  طول ترم و درجلسه  1كه در گروه اول 
 يها كارگاه تعداد گريشاخص د. داد مي رشد نشان درصد 50و

بود كه  يآموزركا يها عرصه و انيدانشجو شنهاديبه پ يآموزش

 مورد وجود كيدر گروه دوم  ووجود نداشت در گروه اول 
 تعداد زين گريشاخص د. شاخص بود نيرشد در ا انگريب كهداشت 

در گزارشات  انيدانشجو توسطشده  يبررس ياستانداردها
مورد  8 در گروه دوم مورد و 19 بود كه در گروه اول يكارآموز

توسط  تيفعال نيا يدر اجرا يدرصد 42 رشد انگريب زانيم نيا و
  .بوده است انيداتشجو

  
  بحث

 كي يحاصل از اجرا جيمطالعه حاضر در زمينه بررسي نتا
با  افتهيادغام  يبه عبارت و ستميس بر يمبتن يبرنامه آموزش

مطالعه  نيدر ا .انجام شد ها بيمارستان يتيريمد ستميس
گروه  دو يرو بر يآموزش نديفرا نيا يحاصل از اجرا جينتا

 يخدمات بهداشت تيريكارشناسي ارشد مد انيدانشجو
  .شد سهيمقا يدرمان
خاص  يها يژگيو ينيبال يها طيدر مح يكارآموز ياجرا

 تيريمد انيدانشجو يبرا تيكه ضمن جذاب دارد خود را
محيط باليني در برگيرنده . به همراه دارد زيرا ن يمشكالت

زمينه را  ي مؤثر بر يادگيري است وها يط و محرككليه شرا
كند و همزمان به عنوان يك عامل  مي براي يادگيري فراهم

تواند در  مي نمايد و مي دخيل در يادگيري و ياددهي عمل
ي يادگيري ها حمايت، ممانعت و يا محدوديت موقعيت

  ).8(آفريني كند دانشجويان نقش
 انيدانشجو يبرا به خصوص ينيبال طيدوگانه مح تأثير
 تيريمداي  به گونه ديبا يدرمان يخدمات بهداشت تيريمد

بتواند  يريادگي تيموقع جاديا و تيشود كه ضمن حفظ جذاب
 نيشان توانمند كند در ا ندهيآ يتيرينقش مد يفايآنان را در ا

 تواند ساختار و مي است كه دانشجو ييفرصت طال تجربه و
 ا بشناسد مشكالت ور يعرصه كارآموز يواقع يمحتوا
خود  يها با توجه به دانسته و صيآن را تشخ يها تيمحدود

 نيكه ا نيپس آنچه مسلم است ا .را برشمرد ييكارها راه
 يكاربرد و نيموضوعات نو روزآمد و ميمفاه ديعرصه با
ي ها برنامه كه شود ميگفته  اصوالً .ديارائه نما را به او

اي مكرر در طي اجر پس از طراحي و هيدرسي دانشگا
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به صورت ادواري مورد تجديدنظر قرار  بايد زمان ضرورتاً
رو به زوال « تحت عنواناي  گيرند، در غير اين صورت پديده

افتد، كه به معناي كهنگي و  مي اتفاق »رفتن برنامه درسي
محتواي برنامه درسي دانشگاهي با  عدم ارتباط دروس و

  ).9(اجتماعي است والتنيازها و تح
در گروه دوم به  انيحاصله نشان داد دانشجو جيانت

 يشتريب تيخود رضا يدوره كارآموز ياز ط يطورمعنادار
  .داشتند

دوره  يدر ط انيدانشجو كه عموماً يتوجه به مشكالت با
 ياز اجرا انيدانشجومعموالً خود با آن مواجهند  يكارآموز
ن آ يبرا يمختلف ليدال ناخشنودند و يكارآموز يها برنامه

 نظارت و، ها آموزشمنفعل بودن  ليقب از. كنند يعنوان م
 يها عرصه يها يريادگيبودن  ، محدود)10(يناكاف تيهدا

 ،)12(يپرسنل محل كارآموز يعدم همكار ،)11(يوزكارآم
  .)13(يكارآموز يها پرسنل عرصه يناآگاه و نبودن هيتوج
از  انيدانشجو يآگاه شيمطالعه افزا نيا يها افتهي گريد از

 نيآخر ليقب روزآمد نظام سالمت از يتيريموضوعات مد
 ،خدمات تيفيبخش سالمت در مورد ك ياستانداردها

 ياعتباربخش نديارائه خدمت فرا ،ينيبال يندهايفرا
 بودن معنادار از باالتر يحاك جيكه نتا ديگرد ها بيمارستان

 انيمورد مطالعه نسبت به دانشجو انيدانشجو در دبع نيا
  .بوده است گريگروه د
 يبرنامه كارآموز نيا ياجرا يامدهاياز پ گريد يكي نيهمچن
دانشجو  ونديپ ينوع جاديا مشاركت و زانيم افتني شيافزا

 انيبراساس مطالعات دانشجو .بود يبا عرصه كارآموز
 به صورت فعال و يدوره كارآموز ها آموزشعالقه دارند 

  ).10(نه منفعل انجام شوند
 ليتواند از دال مي در پاراگراف قبل دهعوامل برشمر همه

فعال دانشجو در  حضور ينداشتن عالقه برا و يزگيانگ يب
مطالعه با  نيكه در ا) 13تا10(باشند يكارآموز يها طيمح

بسته  يندهايدر انجام فرا انيمشاركت دادن دانشجو
از  ييها نمونه نيتدو ليقب از ياعتباربخش يتيريمد

 شاهد مارستانيب يواحدها يكار يها هيرو و ها يخطمش

خصوص  نيهم در. ميبود انيدر دانشجو زهيانگ جاديا
انجام شده  زيتبر يكه در دانشگاه علوم پزشكاي  مطالعه

 دغدغه خود در نيتر مهم انيكه دانشجو اشاره دارد
ي ها عدم هماهنگي و عدم آمادگي عرصه را ها يكارآموز

در  .)14(اند هكارآموزي براي پذيرش دانشجويان اعالم كرد
 يمطالعه با توجه به هم راستا بودن مطالب كارآموز نيا

بودند  كيشر و ريآنچه كه پرسنل با آن درگ و انيدانشجو
 ارتباط دو يبه نوع پرسنل و موجبات مشاركت دانشجو و

  .به همراه داشت يثمربخش جيجانبه شده است كه نتا
 يفيك سه شاخص جينتا يكم يابيبعد عالوه بر ارز نيا در
 يعلم يها نشست دتعدا يعنيقرار گرفت  توجهمورد  زين

درصد  50 يارتباط با كارآموز در انيدانشجو ميخودتنظ
در  يكارگاه آموزش كي يبرگزار نيهمچن .افزابش نشان داد

 نيپرسنل در تدو يآمادگ يبرا يكارآموز طيمح
 ديمف يامدهايپ واحد خود از يكار يها هيرو و ها يخطومش

شده  يبررس ياستانداردها تعداد. بود يامه آموزشبرن نيا
 نيداشت كه ا شيافزا انيتوسط دانشجو يابيمورد ارزش و

ورود به  دانشجو در شتريشوق ب و زهيانگ انگريب زيامر ن
  .بوده است يكارآموز نيمباحث ا

  
  گيري نتيجه

دهنده آن  به طور خالصه نتايج حاصل از اين مطالعه نشان
ادغام  كشور و روز يتيريز موضوعات مداست كه استفاده ا

خدمات  تيريرشته مد يموزآكار يها دوره يبرنامه آموزش
 يها نامه نييآ و نيقوان ،موضوعات با يدرمان يبهداشت

 يبرا يتواند روش كارآمد مي بخش سالمت يتيريمد
 يبرا آنان را شده و انيدانشجو يآگاه زه ويانگ شيافزا

. دينما  تر بخش سالمت آماده تيريمد يورود به مباحث واقع
 رشته در نيا يآموزش يها گروه شود مي شنهاديلذا پ

در  يگرفتن چارچوب مصوب وزارت نظر با در ها دانشگاه
بخش  يتيريمد يها برنامه نيآخر ها، يكارآموز ياجرا

  .رنديگ سالمت را به كار
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System-Integrated Education: Useful Experience in Health 
Management Clerkship 

 
Marzieh Javadi1, Asadollah Shams2, Maryam yaghoobi3 

 
Abstract 
 
Introduction: Educational courses specially clerkship should be improve an active learning and students' 
personal and professional development and in addition must be tailored to the needs of society. In each 
educational system, it is necessary to change educational programs in order to meet social needs and reflect 
the latest scientific achievements. This study aimed to compare two educational programs for first clerkship 
course of MSc health services management students. 
Methods: This quasi-experimental study was undertaken on 10 MSc health services management students 
who were passing first clerkship course during 2010-2011. They were divided in two groups. We compared 
the effect of implementing a routine method (which was based on approved curriculum) in the first group 
versus system-integrated education (which was according to the hospital accreditation standards) in second 
group. Results were measured in three following areas: students' satisfaction, students' participation in 
clerkship fields and their linkage, student acquaintance with updated and current concepts in managerial 
levels of health system. Data was collected using 18-point questionnaire. Data were analyzed using 
independent T-test. 
Results: Mean score of all areas in the second group was significantly higher than the first group. 
Satisfaction mean score was 2.48±0.58 in first group and 3.28±0.39 in second group (p=0.02). Students 
participation in clerkship fields and their linkage was 2.32±0.54 in first group and 3.85±0.54 in second 
group (p=0.01). Student acquaintance with updated and current concepts was 2.62±0.74 in first group and 
2.95±0.54 in second group (p=0.04). 
Conclusion: Attention to new managerial concepts of health system can enrich the clerkships and be 
effective on students' motivation. Educational groups can direct training into need–based approaches with 
considering health system requirements as well as basic approved curriculum. Therefore, they can provide 
more effective and appropriate training programs. 
Keywords: clerkship, health services management, health system. Education. 
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