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گروه پزشکی و پیراپزشکی نسبت  هايدر رشته. ند آموزش هر رشته استآیکارآموزي بخش اساسی و مهم در فر: چکیده

ط قوت و این پژوهش  به بررسی نقالذا  .هاي دانشگاهی دوره کارآموزي از اهمیت بیشتري برخوردار استبه سایر رشته

شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندياسی رشته مدارك پزشکی کارآموزي در عرصه دانشجویان مقطع کارشنضعف  برنامه 

شاپور اهواز براي این منظور دو ورودي از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مدارك پزشکی دانشگاه جندي. پردازداهواز می

ها از یک هبراي گردآوري داد. مورد مطالعه قرار گرفتند 1390کارورزي خود را گذرانده بودند، در تابستاني که دوره

. پس از تأیید روایی و پایایی، این پرسشنامه در اختیار جامعه پژوهش قرار گرفت. پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید

برخورد مربیان کارآموزي با دانشجویان،  ينحوه: کارآموزي شامل يهاي پژوهش نشان داد که نقاط قوت عمده برنامهیافته

ها و ، هماهنگی قبلی بین گروه مدارك پزشکی و بیمارستانوزيی درمانی براي اجراي کارآمهمکاري مدیران مراکز بهداشت

کافی و مناسب نبودن امکانات و . هاي توجیهی شروع دوره براي آشنایی کارآموزان با فرآیند کارآموزي، بودتشکیل کالس

هاي کاربردي در رشته مدارك پزشکی فصلتسهیالت رفت و آمد، عدم سنجش دانش واقعی فراگیران و تأکید نکردن بر سر

با توجه به تغییر نام رشته مدارك . با توجه نیازهاي شغلی آینده دانشجویان، نیز از جمله نقاط ضعف برنامه کارآموزي بود

بنابراین گروه . پزشکی به فناوري اطالعات سالمت، نیازهاي آموزشی جدیدي براي کارآموزي دانشجویان مطرح شده است

کارآموزي دانشجویان، باید رویکردهاي مثبت کیفیت دوره ءبه منظور ارتقا) مدارك پزشکی( اطالعات یت و فناوريمدیر

  .ریزي  نقاط ضعف گذشته را اصالح کندگذشته در برنامه کارآموزي را ادامه داده و با برنامه
  

 .کارآموزي، مدارك پزشکی، آموزش در عرصه  :واژگان کلیدي
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   مقدمه

نقش عمده آموزش عالی، تربیت نیروي انسانی متخصص     

مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقـاي دانـش، تحقیـق و زمینـه     

). 1387بـرزو و همکـاران   ( سازي براي توسعه کشور اسـت 

نظام آموزشی علوم پزشکی، بخش مهمی از نظـام آمـوزش   

هـا سـر و کـار دارد و وظـایف     با حیات انسان عالی است که

مهمی همچون آموزش، پـژوهش، ارائـه خـدمات بـه افـراد      

هـاي گونـاگون درون خـود و    اي رشـته جامعه، تکامل حرفه

ــده دارد   ــه عه ــگ را  ب ــاران(توســعه فرهن ــرینس و همک  پ

هاي علـوم پزشـکی، در کنـار    عالوه بر این، دانشگاه). 2005

مانی به مردم، وظیفه مهم تربیت در_ارائه خدمات بهداشتی

هاي مختلف نیروي انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز بخش

نقش دانشگاه   ).1391 رضائیان(دهد جامعه را نیز انجام می

فقط تربیت نیروي انسانی متخصص نیست، بلکـه کـارایی و   

آن بـراي کـار در جامعـه     يآموختـه توانایی نیروهاي دانش

غیر این صـورت  بودجـه و انـرژي     در ،اهمیت بیشتري دارد

صـادقی و  ( رودف شده براي تربیـت آنـان بـه هـدر مـی     صر

اي و کسـب  هاي حرفهبراي تحقق ویژگی). 1387همکاران 

هـاي کـارآموزي   هاي مورد نیاز، دانشجویان در عرصهمهارت

در چارچوب  ).2009اسکلدارو همکاران (  بینندآموزش می

هـاي  کارآموزي به تجربههاي رسمی، اصطالح نظام آموزش

ـ    اي گفتـه مـی  کاري نظارت شـده  ه شـود کـه دانشـجویان ب

تحصـیلی خـود در دانشـگاه فقـط      يطورکلی در طول دوره

کنند و بعضی مواقع ممکن است بـه  بار آن را تجربه می یک

ــتمزدازاي آن  ــود  دس ــت ش ــچمیدت و ( پرداخ ــر، اس  ویم

  ).2006اسپلینتر 

در این . ر هر رشته استکارآموزي بخش اساسی و مهم د    

مربـی و پرسـنل    ،نوع آموزش، دانشجو در تعامل بـا محـیط  

واحدهاي بهداشتی درمانی، مفاهیم آموخته شده تئـوري را  

رتباط با سایر متغیرهاي محیطی تر و در ابه صورت ملموس

کارآموزي،  يواقع هدف از طی دوره در. آزمایدبیند و میمی

ــا اجــزا  ــانی و  يآشــنایی کامــل دانشــجو ب واحــدهاي درم

کارکرد سیستم بهداشتی و  يهمچنین شناخت روند و نحوه

از این رو اهمیت و ). 2000گاردن و همکاران ( درمانی است

آموختگـان  اي دانـش جایگاه ویژه آن در ایفاي نقـش حرفـه  

عملی دانشجویان، نـوع   نوع محیط آموزش .بسیار مهم است

ا و هـ کـارآموزي هاي آموزشی بـه کارگرفتـه شـده در    روش

ثر در ؤها و روش ارزشیابی دانشجویان از عوامـل مـ  کارورزي

 شــریف زاده و محبــوبی( تحقــق اهــداف کــارآموزي اســت

هـا  کارآموزي( عرصه آموزش در يارزشیابی برنامه).  1391

براي تشخیص نقاط قوت و ضـعف برنامـه، از   ) هاو کارورزي

 ).1381جعفـري و ولیـانی   ( اهمیت زیادي برخوردار اسـت 

کـارآموزي،   يزمان صرف شده توسط کارآموز در طی دوره

کـارآموزي، سـطح کیفـی     يمکان و موقعیت برگزاري دوره

اجراي دوره، میزان هـدایت و نظـارت مربـی در طـول دوره     

کـارآموزي،   يهـا و سـاختار برنامـه   فعالیت موزي، نوع آکار

 مبنـاي اسـتانداردها و همکـاري تـیم     ها برمطابقت فعالیت

موزان، همگی از آدانشگاهی براي برطرف نمودن نیازهاي کار

کارآموزي هستند  يثیرگذار بر اجراي برنامهعوامل تأجمله 

مدارك پزشـکی   يدر رشته ). 2003باگ ( اندمعرفی نموده

هاي اساسـی و  دهی مهارتهاي کارآموزي در شکلدورهنیز 

ضـعف   ، و اي دانشجویان نقش اساسی داردحرفه توانمندي

مل مشکالتی گردد کـه بـه   عاتواند می این دوره آموزش در

التحصیالن، کاهش کارایی و اي فارغهاي حرفهضعف مهارت

رنگرزجــدي، صــدوقی و ( اثربخشــی آمــوزش منجــر گــردد

  ).1384رضایی مفرد 

 يهاي اخیر مطالعات زیادي در خصـوص برنامـه  در سال    

نجام شده اسـت و  بالینی ا يکارآموزي و کارورزي در حوزه

هایی نظیـر پرسـتاري، مامـایی و    فرایند کارآموزي در رشته

. هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته اسـت پزشکی از جنبه

هـایی غیـر بـالینی    کارآموزي در رشته ياما در مورد برنامه

. نظیر مدارك پزشکی مطالعات محدودي صورت گرفته است

ــ     يوت دورهلـذا ایــن مطالعـه بــه بررســی نقـاط ضــعف و ق

کارآموزي دانشجویان کارشناسی مدارك پزشکی از دیـدگاه  

از . پــردازدمــدارك پزشـکی مــی  يالتحصــیالن رشـته فـارغ 

آنجــایی کــه بهتــرین منبــع بــراي ارزیــابی اثربخشــی دوره 

ارزیابی . التحصیالن استکارآموزي نظرات دانشجویان و فارغ

 ان را تحصـیل ایـن امکـ   از کارآموزي بعد از فراغـت   يدوره

هاي دوره را بهتر دهد تا اوالً افراد کاربردي بودن آموزشمی

ارزیابی کنند و دوم اینکه افراد بـدون اسـترس و سـوگیري    

بنابراین این مطالعه بـا  .  کننداقدام به بیان دیدگاه خود می

 يکـارآموزي رشـته   يهدف بررسـی ابعـاد مختلـف برنامـه    

شاپور اهواز، نديمدارك پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ج

مـدارك پزشـکی ایـن     يالتحصـیالن رشـته  از دیدگاه فـارغ 

 يبررسـی ابعـاد مختلـف برنامـه    . دانشگاه، انجام شده است

ینـد اجـراي   آکارآموزي، امکان شناسایی نقـاط و ضـعف فر  

   .سازدمدارك پزشکی را فراهم می يکارآموزي رشته

  هامواد و روش

باشد که  در  فی میتوصی ياین پژوهش یک مطالعه     

به مدت شش ماه انجام شده  1390تابستان و پاییز سال 

با توجه به اینکه هدف اصلی این فرایند تعیین نقاط . است

کارشناسی مدارك پزشکی  يقوت و ضعف کارآموزي دوره

هایی از دانشجویان مورد مطالعه قرار بود، بنابراین ورودي

.ور کامل گذرانده بودندطه کارآموزي را ب يگرفتند که دوره



 14                                                                                                                                                                 زارعی و همکاران

 13931393، بهار، بهار11  شمارهشماره  ،،  پنجمپنجمسال سال   ،،شاپورشاپور  جنديجندي  آموزشآموزش  يي  توسعهتوسعه  پژوهشیپژوهشی  --مجله علمیمجله علمی

مدارك پزشکی در  يالزم به ذکر است که کارآموزي رشته

کارآموزي در صورت ه مقطع کارشناسی در تمام ایران ب

 يیند دو دورهآدر این فر. گردده میدر ترم آخر ارائ عرصه

اخیر کارآموزي برگزار شده براي مقطع کارشناسی، مورد 

براي دانشجویان ورودي این دو دوره . مطالعه قرار گرفت

برگزار شده بود، که  1388و دانشجویان ورودي  1387

        یندآدانشجویان هر دو ورودي در مدت اجراي فر

پژوهش شامل  يبنابراین جامعه. التحصیل شده بودندفارغ

نفر از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مدارك پزشکی  46

وزانه نیمسال دوم هاي رورودي(شاپور اهواز دانشگاه جندي

که بود، ) 88روزانه نیمسال اول سال  هاي، ورودي87سال 

 ،در این مطالعه. بودند کارورزي خود را گذرانده يدوره

تمامی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته و حجم نمونه و 

   .جامعه با هم برابر بود

. پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود ،گردآوري داده ابزار     

 يهاي کارآموزي دورهسشنامه با توجه به سرفصلاین پر

مدارك پزشکی، منابع معتبر، نظر افراد  يکارشناسی رشته

اساتید، مربیان ( مدارك پزشکی يمتخصص در رشته

طراحی  )هاي آموزشی اهوازکارکنان بیمارستان کارآموزي،

روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و . شده بود

. آن از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده گردیدبراي پایایی 

قبول  قابل يدهندهبود که نشان% 83دست آمده ه ضریب ب

پرسشنامه شامل اطالعات . بودن پایایی پرسشنامه است

و ) و سال ورود) شبانه/وزانهر( سن، جنس، دوره(عمومی 

 يال مرتبط با بررسی نقاط قوت و ضعف برنامهؤس 30

کارآموزي مدارك  ياالت برنامهؤاین س. کارآموزي بود

این . پزشکی را در چهار حیطه مورد بررسی قرار داده بود

  : ند ازاها عبارتحیطه

 ) الؤس 6( ارزیابی مربیان کارآموزي*

 ) الؤس 9( هاي محل کارآموزيبیمارستان ارزیابی*

کارآموزي  يارزشیابی دانشجویان در دوره يارزیابی نحوه*

 )الؤس 4(

کارآموزي  يریزي گروه در ارتباط با دورهی برنامهارزیاب*

 )الؤس 11(

 بندي پنج االت از مقیاس رتبهبراي سنجش پاسخ سؤ   

عالی،  4 :صورت زیر  استفاده گردیدهب) 4- 0( اي لیکرتنمره

، با توجه به بسیار ضعیف 0ضعیف و  1متوسط،  2خوب ،  3

شد براي با 4تا  0توانست بین ال میؤپاسخ هر ساینکه 

سپس . ها از نمرات داده شده میانگین گرفته شدسنجش آن

بر مبناي میانگین نمرات، نقاط ضعف و قوت کارآموزي 

عنوان ه ب 2میانگین باالتر از  .بصورت زیر مشخص گردید

عنوان ه ب 2نقاط قوت کارآموزي و میانگین نمرات پایین از 

وت در نقاط ق. نقاط ضعف کارآموزي در نظر گرفته شد

عنوان ه ب 3- 2عنوان ارزیابی عالی، میانگین ه ب 4-3میانگین 

عنوان ارزیابی متوسط و در نقاط ه ب 2ارزیابی خوب، میانگین 

 1-0عنوان ارزیابی ضعیف و میانگین ه ب 2-1میانگین  ضعف

عنوان ارزیابی خیلی ضعیف از کارآموزي در نظر گرفته ه ب

انشجویان براي التحصیل شدن این دبا توجه به فارغ .شد

شامل ها، گردآوري اطالعات، ابتدا مشخصات تماس آن

 صات تماس مشخ. تلفن و ایمیل کسب گردید يشماره

هاي اطالعات فردي التحصیالن از طریق بررسی فرمفارغ

سابق  يموجود در گروه و آموزش دانشکده، تماس با نماینده

ان دانشجو، پژوهشگر 46از مجموع . دست آمده کالس،  ب

سپس از طریق ایمیل . نفر گردیدند 44موفق به تماس با 

قبل از ارسال . براي تمامی این افراد پرسشنامه فرستاده شد

  ایمیل نیز مجدداً با افراد تماس گرفته شده و در مورد 

. ها توضیحات الزم داده شدتکمیل پرسشنامه به آن ينحوه

مه عودت شناپرس 34پرسشنامه فرستاده شده تعداد  44از 

    آوري شده با استفاده از هاي جمعداده%). 3/77(داده شد 

) میانگین، انحراف معیار و فراوانی( توصیفی هاي آمارروش

  .تحلیل گردیدند) 15ي نسخه( SPSSافزار در نرم

  هایافته

کارآموزي  يشوندگان، برنامهپرسش در مجموع،    

نسبتاً ) 29/2(  کارشناسی مدارك پزشکی را با میانگین

با توجه به میانگین نمرات داده شده به . خوب ارزیابی کردند

یک از موارد مرتبط با شوندگان هیچاالت، پرسشؤس

هاي مرتبط با یافته. کارآموزي را عالی ارزیابی نکرده بودند

مورد نقاط  در پزشکی مدارك يرشته التحصیالندیدگاه فارغ

نتایج حاصل نشان  زيضعف و قوت عملکرد مربیان کارآمو

) 6/2( پژوهش، با میانگین يداد که در مجموع جامعه

را خوب ارزیابی  "عملکرد مربیان کارآموزي"دانشجویان 

در مقایسه از دیدگاه جامعه پژوهش باالترین . نموده بودند

برخورد مربیان کارآموزي با  ينحوه"نمره مربوط به 

تالش و نظارت  "و کمترین نمره  مربوط به  "دانشجویان

   ).1جدول ( بود "کافی مربی در محل کارآموزي

مدارك پزشکی در  يالتحصیالن رشتهدیدگاه فارغ: 1جدول 

  مورد نقاط ضعف و قوت عملکرد مربیان کارآموزي
  انحراف معیار  میانگین   موارد مرتبط با مربیان کارآموزي

 717/0 92/2  نحوه برخورد مربیان کارآموزي با دانشجویان

براي پوشش مناسب ( مناسب بودن تعداد دانشجو براي هر مربی

  )جنبه هاي مختلف یادگیري

71/2 624/0 

تسلط علمی مربیان کارآموزي نسبت به سرفصل هاي کارآموزي و 

  مطالب جدید 

62/2 647/0 

 932/0 46/2  حضور دائمی مربیان کارآموزي براي پاسخگویی به سواالت

ن کارآموزي نسبت به رشته مدارك داشتن دیدگاه روشن مربیا

  پزشکی

42/2 776/0 

 868/0 33/2  تالش و نظارت کافی مربی در محل کارآموزي

 6/2  جمع
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دیدگاه فارغ التحصیالن رشته مدارك هاي مرتبط با یافته

 هاي محلپزشکی در مورد نقاط ضعف و قوت بیمارستان

) 1/2(در مجموع جامعه پژوهش، با میانگین کارآموزي

را متوسط ارزیابی نموده  "هاي محل کارآموزيبیمارستان"

 میزان"پژوهش  يدر مقایسه از دیدگاه جامعه. بودند

همکاري مدیران مراکز بهداشتی درمانی براي اجراي 

 يبه عنوان مهمترین نقطه )71/2( با میانگین "کارآموزي

کافی و مناسب بودن امکانات و تسهیالت رفت و "قوت و 

 ضعف  يبه عنوان مهمترین نقطه )25/1( انگینبا می "آمد

  ).2جدول ( هاي محل کارآموزي بودبیمارستان

مدارك پزشکی در  يالتحصیالن رشتهدیدگاه فارغ :2جدول 

  هاي محل کارآموزيمورد نقاط ضعف و قوت بیمارستان
انحراف   میانگین   موارد مرتبط با بیمارستان محل کارآموزي

  معیار

 751/0 71/2  مراکز بهداشتی درمانی براي اجراي کاراموزي همکاري مدیران

 654/0 58/2  نحوه برخورد پرسنل مراکز با دانشجویان

 955/0 29/2  میزان مشارکت پرسنل در امر آموزش

مناسب بودن تعداد دانشجویان نسبت به فضاي بخش مدارك 

  پزشکی

13/2 947/0 

 908/0 04/2  ك پزشکیداشتن دیدگاه روشن پرسنل نسبت به رشته مدار

 929/0 92/1  آشنایی کامل پرسنل با نیازهاي آموزشی رشته

برخورداري از امکانات آموزشی الزم به منظورآشنایی 

  دانشجویان با موضوعات سرفصل

92/1 929/0 

 01/1 63/1  دسترسی به امکانات رفاهی در محیط کارآموزي

 22/1 25/1  )سرویس(دآم و کافی و مناسب بودن امکانات و تسهیالت رفت

 1/2  جمع

  

 مدارك يرشته التحصیالنهاي مرتبط با دیدگاه فارغیافته

در  در مورد نقاط ضعف و قوت ارزشیابی دانشجویان پزشکی

ارزشیابی ") 95/1( پژوهش، با میانگین يمجموع جامعه

در . را نسبتاً ضعیف ارزیابی نموده بودند "دانشجویان

مربوط  يپژوهش باالترین نمره يمقایسه از دیدگاه جامعه

 يو کمترین نمره "ارزشیابی يعادالنه بودن نحوه"به 

  ).3جدول ( بود "سنجش دانش واقعی فراگیران" مربوط به

در  پزشکی مدارك يرشته التحصیالندیدگاه فارغ :3جدول 

  مورد نقاط ضعف و قوت ارزشیابی دانشجویان
  انحراف معیار  میانگین   در دوره کارآموزيموارد مرتبط با ارزشیابی دانشجویان 

 970/0  9/1  تناسب ارزشیابی با سرفصل هاي ارائه شده

 917/0 17/2  عادالنه بودن نحوه ارزشیابی

 830/0 9/1  مناسب بودن روش هاي ارزشیابی

 834/0 83/1  سنجش دانش واقعی فراگیران

 95/1  جمع

  

 مدارك يرشته التحصیالنهاي مرتبط با دیدگاه فارغیافته

ریزي گروه در در مورد نقاط ضعف و قوت برنامه پزشکی

پژوهش، با  يدر مجموع جامعه کارآموزي يارتباط با دوره

 يریزي گروه در ارتباط با دورهبرنامه" ،)21/2( میانگین

در مقایسه از . را نسبتاً خوب ارزیابی نموده بودند "کارآموزي

تشکیل "نمره مربوط به  پژوهش باالترین يدیدگاه جامعه

هاي توجیهی شروع دوره براي آشنایی کارآموزان با کالس

کید بر أت" و کمترین نمره مربوط به "فرآیند کارآموزي

مدارك پزشکی با توجه  يهاي کاربردي در رشتهسرفصل

  ).4جدول ( بود "نیازهاي شغلی آینده

 پزشکی مدارك يرشته التحصیالندیدگاه فارغ :4جدول  

ریزي گروه در ارتباط با برنامه ر مورد نقاط ضعف و قوتد

  دوره کارآموزي
موارد مرتبط با برنامه ریزي گروه در ارتباط با دوره 

  کارآموزي

انحراف   میانگین 

  معیار

 917/0 83/2  هماهنگی قبلی بین گروه مدارك پزشکی و بیمارستان ها

تشکیل کالس هاي توجیهی شروع دوره براي آشنایی 

  آموزان با فرآیند کارآموزيکار
84/2 816/0 

توجیه کارآموزان در مورد نحوه اجراي درس در کالس 

  هاي توجیهی شروع دوره
78/2 850/0 

ارائه چهارچوب مشخصی براي تهیه گزارش نهایی 

  کارآموزي
75/2 989/0 

 816/0 67/2  مشخص بودن وظایف مربی و دانشجو

راي پوشش کافی بودن مدت زمان درس کارآموزي ب

  مباحث درس
50/2 978/0 

 12/1 33/2  گروه بندي مناسب دانشجویان

 03/1 25/2  مشخص نمودن اهداف کارآموزي براي مربی و دانشجو

 944/0 25/2  امکان چرخش کاري در بخش هاي مختلف

 884/0 21/2  نظم و ثبات در برنامه ریزي

 تاکید بر سرفصل هاي کاربردي در رشته مدارك پزشکی با

  توجه نیازهاي شغلی آینده دانشجویان 
20/2 977/0 

 5/2  جمع
  

 بحث 

کارآموزي یکی از واحدهاي عملی مهم براي      

دانشجویان مدارك پزشکی است و بهبود و ساماندهی آن 

نقش مهمی در ارتقاي کیفیت آموزش، تدریس و یادگیري 

 دست آمده نشانه نتایج ب. در این رشته را ایفا خواهد نمود

         ارزشیابی يترین ضعف را در حیطهداد که دانشجویان مهم

هاي برخی از مطالعات دانستند، که این نتایج با یافتهمی

جوادي و  يمطالعه براي نمونه. دیگر همخوانی دارد

نظرات مربیان و دانشجویان  يمقایسه"همکاران  با عنوان 

شگاه علوم مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دان يرشته

پزشکی اصفهان درمورد وضعیت دروس کارآموزي این 

یکی از  ،انجام گرفت نشان داد 1386 که در سال "رشته

ها اعتقاد آن. ارزشیابی بود يمشکالت دانشجویان نحوه

هاي دانشجو ها و یافتهها معموالً دانستهداشتند که ارزشیابی

گلکار  جوادي، رئیسی و( سنجندعادالنه نمی را به طور

آیین و همکاران در مورد کارآموزي  يمطالعه). 1386

یند ارزشیابی دانشجویان، آدانشجویان پرستاري نیز  فر

 ).1388آیین، الهانی و انوشه ( نامطلوب گزارش شده بود
ارزشیابی درسی همیشه یکی از موضوعات چالش برانگیز در 

   .روابط دانشجو و استاد بوده است



 16                                                                                                                                                                    زارعی و همکاران

 13931393، بهار، بهار11  شمارهشماره  ،،  پنجمپنجمسال سال   ،،شاپورشاپور  جنديجندي  آموزشآموزش  يي  توسعهتوسعه  پژوهشیپژوهشی  --مجله علمیمجله علمی

بی عملکرد دانشجو در کارآموزي با چالش در مقایسه ارزشیا

هاي بیشتري همراه است، زیرا بیشتر ارزشیابی مبتنی بر 

.  هاي رفتاري و عاطفی استمشاهده عملکرد، مهارت

مشکل اینجاست که بخاطر پیچدگی ماهیت کارآموزي، 

ارزشیابی آن تا حدود زیادي وابسته به دیدگاه مربی 

انشجویان  ارزشیابی را بنابراین اغلب د. کارآموزي است

مناسب با توانایی خود نمی دانند و اعتقاد بر عادالنه بودن 

  . فرایند ارزشیابی ندارند

التحصیالن، در زمان حاضر تعدادي از فارغ يدر مطالعه    

یا استخدام شده بودند، لذا  طرحپژوهش مشغول گذراندن 

  کارآموزي هايها از کاربردي بودن سرفصلآن ارزیابی

گر از نقاط در این مطالعه یکی دی. داراي اهمیت فراوان است

هاي کاربردي در کید بر سرفصلضعف قابل تأمل، عدم تأ

رشته مدارك پزشکی بود،  هدف اصلی از آموزش دانشگاهی 

تربیت نیروي انسانی ماهر براي تصدي مشاغل مختلف در 

هاي نکته اساسی انطباق بین آموزش. جامعه است

امیري و ( هاي مورد نیاز  مشاغل استبا  مهارت دانشگاهی

اما  برخی از مطالعات انجام ). 1383و عزیزي  ؛1386فرخی 

ي عدم تطابق و کاربردي نبودن دهندهه در ایران نشانشد

هاي تحصیلی است هاي آموزشی برخی از رشتهسرفصل

آبادي محمودي نجف ؛1386جوادي، رئیسی و گلکار (

و فرهانی و همکاران ؛ 1387 سینی نژادانصاري و ح ؛1389

انتخاب محل کارآموزي و برخورداري آن محل از ). 1388

اجراي وزشی مناسب از موارد مهم دیگر در امکانات آم

هاي طور معمول کارآموزي در بیمارستانهب. کارآموزي است

ها از گیرد، اما برخی از این بیمارستانآموزشی انجام می

حاضر  يمطالعه. فی برخوردار نیستندامکانات آموزشی کا

برخورداري از  يها در زمینهنشان داد که بیمارستان

 يمطالعه. باشندامکانات آموزشی الزم دچار ضعف می

دانشجویان  فر در مورد دیدگاه مربیان آموزشی ومحمودي

هاي بالینی، نشان داد که ي آموزشپرستاري درباره

و امکانات آموزشی محیط  دانشجویان دسترسی به تجهیزات

  ). 1388محمودي فر ( بالینی را ضعیف ارزیابی کرده بودند

از نقاط ضعف دیگر کافی و مناسب نبودن تسهیالت     

جوادي و  يدر مطالعه. رفت و آمد و تسهیالت رفاهی بود

همکاران نیز امکانات رفت و آمد از عواملی بود که هم 

امطلوب بودن آن اتفاق دانشجویان و هم مربیان در مورد ن

 يدر مطالعه). 1386جوادي، رئیسی و گلکار ( نظر داشتند

دهقانی و همکاران بر روي مشکالت آموزش بالینی 

 يدانشجویان پرستاري دانشکده يعرصه کارآموزي در

مامایی شهید صدوقی یزد، بیش از نیمی از  پرستاري و

ضعیف تا را نسبتاً  دانشجویان دسترسی به امکانات رفاهی

در  ).1384دهقانی و فالح زاده ( کرده بودندضعیف ارزیابی 

فر نیز دانشجویان، دسترسی به امکانات محمودي يمطالعه

رفاهی در بیمارستان را یکی از موارد ضعف در کارآموزي  

در بسیاري از ). 1388فر، محمودي( بیان کرده  بودند

نشجویان به انتقال دا ها سرویس رفت و آمد برايدانشگاه

 محل کارآموزي وجود ندارد و به دلیل چرخشی بودن 

هاي محل کارآموزي، دور بودن و پراکندگی بیمارستان

تواند مشکالتی را براي هاي محل کارآموزي میبیمارستان

در شهرهایی نظیر اهواز که داراي . دانشجویان ایجاد کند

به  تواند منجرآب و هواي نامساعد هستند، این مشکل می

همچنین دانشجویان به . نارضایتی بیشتر دانشجویان گردد

براي  کمد تسهیالت رفاهی دیگري در بیمارستان نظیر

 گاردن. غیره نیز نیاز دارند صندلی و گذاشتن وسایل، میز و

ارتقاي یادگیري کارآموزان در " يو همکاران در مطالعه

تر شدن محیط کارآموزي، براي جذاب "محیط بالینی

اند نظر گرفته شده که عبارت ردي براي دانشجویان درموا

یکی شدن کامل یادگیرنده با فضاي عملی یا بالینی، : از

استفاده بهتر از محیط بالینی و امکانات آن براي یادگیري و 

 گاردن و همکاران( مهارت در استفاده از فناوري اطالعات

 یا راهنماي آموزشی براي Logbookاستفاده از ). 2000

برداري هاي بهرهروشایی کارآموزان با اهداف، محتوا و آشن

از کارآموزي، توجیه کارآموزان توسط مربیان، هدایت و 

ها و غیره نیز بی و درگیر کردن دانشجو در فعالیتنظارت مر

به عنوان عوامل مؤثر در بهبود وضعیت کارآموزي مطرح 

  ).2004و همکاران  رمن( اندشده

: موزي نشان داد کهآکار يوت برنامهبررسی نقاط ق    

برخورد مربیان کارآموزي با دانشجویان، میزان  ينحوه

همکاري مدیران مراکز بهداشتی درمانی براي اجراي 

موزي، هماهنگی قبلی بین گروه مدارك پزشکی و آکار

هاي توجیهی شروع دوره براي ها و تشکیل کالسبیمارستان

ارآموزي از جمله موارد قوت آشنایی کارآموزان با فرآیند ک

در بین . مدارك پزشکی بودند يبرنامه کارآموزي رشته

کلی مورد ارزیابی، حیطه مربوط به عملکرد  يچهار حیطه

. باالتري برخوردار بود يمربیان کارآموزي از میانگین نمره

در فرایند کارآموزي در گروه مدارك پزشکی اهواز هر 

تخب و مقیم براي کارآموزي بیمارستان داراي یک مربی من

 ،گرددبین پرسنل آن بیمارستان انتخاب میباشد که از می

. باشدمالك انتخاب مربی تسلط علمی و توانایی تدریس می

 د که رویکرد انتخاب مربی مقیمدهبنابراین یافته نشان می

بین کارکنان بیمارستان داراي توانایی الزم، مفید بوده  از

اي به ارزیابی عملکرد مکاران در مطالعهروزبهانی و ه. است

   مدارك پزشکی در دانشگاه علوم يمربیان کارآموزي رشته
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ها نیز نشان داد که پزشکی کاشان پرداختند، مطالعه آن

دانشجویان عملکرد مربیان را بسیار خوب ارزیابی نموده 

دل آرام و  يمطالعه ).1390روزبهانی و همکاران ( بودند

روي دانشجویان پرستاري و مامایی در شهرکرد همکاران بر 

 یطـحمایت مربیان در مح نیز نشان داد که برخورد مربیان،

کارآموزي بودند  يکار از دانشجویان، از نقاط مثبت برنامه

براز  يدر مطالعه). 1385دل آرام، آیین و صفدري (

 به کارآموزي دانشجویان قوت و همکاران نقاط پردنجانی

 به حضور دانشجو، با مربی مناسب برخورد: شامل ترتیب

 پیش نیازهاي رعایت بخش، در دانشجو و مربی موقع

 دانشجو، بودند از مربی کامل حمایت و کارآموزي دروس

مربی کارآموزي  ).1386، رستمی و لري زاده براز پردنجانی(

علوي و عابدي (  نقش مهمی در یادگیري دانشجویان دارد

با دانشجو، رعایت موازین اخالقی، ، برخورد مربی )1386

تسلط علمی وي، حضور در محل کارآموزي، پاسخ گویی به 

مگی در ها، هارزشیابی آن يو نحوه االت دانشجویانؤس

لذا انتخاب . ثیر مستقیم دارندیادگیري و رضایت دانشجو تأ

 یادگیري میزان بر منفی نامناسب مربی ضمن تأثیر

 ها نیز گردداسترس در آن بروز تواند باعثمی و دانشجویان

و ساکی و روحنده  ؛1391محبی نوبندگانی و همکاران (

اما در  برخی از مطالعات داخلی بیشترین مشکل ). 1384

محبی ( کارآموزي مربوط به مربیان بوده است يدوره

  ).1391 نوبندگانی و همکاران

نقطه قوت دیگر، مربوط و  یک ،طور که ذکر شدهمان     

براي آشنایی  يهاي توجیهی شروع دورهل کالستشکی

هاي توجیهی قبل از شروع تشکیل کالس. کارآموزان بود

هاي آشنا کردن دانشجویان با اهداف کارآموزي یکی از روش

کارآموزي است و هدف آن کمک به  هماهنگی دانشجویان 

در مطالعه تبریزي و همکاران در . با محیط کارآموزي است

پزشکی تبریز، از دیدگاه دانشجویان مدیریت  دانشگاه علوم

هاي توجیهی ت بهداشتی و بهداشت خانواده کالسخدما

 اهمیت از مؤثر دانشجویان حضور قبل از کارآموزي براي

). 1389صادق تبریزي و همکاران ( برخوردار بود زیادي

آرام و همکاران نیز  نشان داد که، دانشجویان دل يمطالعه

عنوان نقطه قوت ه آموزي در جلسه اول را ببیان اهداف کار

در ). 1385آرام، آیین و صفدري دل( ارزیابی کرده بودند

گروه مدارك پزشکی اهواز قبل از شروع کارآموزي یک 

. گیردبرنامه مدون کارآموزي در اختیار دانشجویان قرار می

یات آموزشی در طول دوره ئدر این برنامه به تمام جز

هایی که دانشجویان باید ها، بخشسرفصل: کارآموزي شامل

 . با آن آشنا شوند، وظایف دانشجو و مربی اشاره شده است

هاي کارآموزي نیز کالس يهمچنین پیش از برگزاري دوره

حاضر  يمطالعه. گرددتوجیهی براي دانشجویان تشکیل می

          دهد که اجراي این رویکرد از دیدگاه نشان می

  .ن مفید بوده استالتحصیالفارغ

  گیرينتیجه 

کی به ـدارك پزشـم يتهـبا توجه به تغییر نام رش    

، نیازهاي آموزشی 1389اطالعات سالمت از سال  اوريـفن

. جدیدي براي کارآموزي دانشجویان مطرح شده است

 و ءبنابراین به منظور کاهش نقاط ضعف موجود و ارتقا

ي دانشجویان، گروه کارآموز يکارآمدي هرچه بیشتر دوره

باید ) پزشکی مدارك( مدیریت و فناوري اطالعات

رویکردهاي انتخاب مربی مقیم از بین کارکنان بیمارستان، 

و هماهنگی با  کیل کالس توجیهی در بدو کارآموزيتش

جویان فناوري هاي محل کارآموزي را براي دانشبیمارستان

 به جایگاه ههمچنین با توج. ادامه دهداطالعات سالمت، نیز 

فناوري اطالعات  يالتحصیالن رشتهشغلی آینده فارغ

  ریزي کارآموزي سعی گردد که برسالمت، در برنامه

هاي کاربردي در ارتباط با نیازهاي شغلی آینده، مهارت

براي افزایش رضایتمندي دانشجویان نیز باید . گردد کیدأت

اي را بر آموزشی الزمامکان امکانات رفاهی و  تا حد

با توجه به نتایج . ویان در محل کارآموزي مهیا کننددانشج

دست آمده از این پژوهش و نیز بر اساس درك و ه ب

هاي حاصله در اساس آموخته استنباط پژوهشگران بر

توان در جهت بهبود جریان پژوهش، پیشنهادهاي زیر را می

  :کارآموزي ارائه نمود يدوره يو ارتقا

ول واحد بین اساتید مسؤمستمر هماهنگی و ارتباط  -

کارآموزي با کارآموز و مربی مقیم بیمارستان محل 

کارآموزي جهت هدایت، پایش و ارزشیابی منظم کارآموزان 

 .در راستاي بهبود کیفیت دوره

ها براي انگیزش بیشتر مربیان مقیم برخی مشوق يارائه -

، بیمارستانی، براي نمونه تقدیر و تشکر از مربیان برتر

  .هاي آموزشیرگزاري کالسب

هاي ارزشیابی دانشجویان با نظرخواهی از اصالح فرم -

 .مربیان مقیم بیمارستانی و دانشجویان

هاي محل و دانشکده براي توجیه بیمارستان تالش گروه -

مین امکانات رفاهی و آموزشی بیشتر أکارآموزي به منظور ت

یان از  دانشجو براي دانشجویان، براي مثال امکان استفاده

  .هاي رفت و آمد کارکنانسرویس

هاي الزم براي انگیزش دانشجویان جهت ارائه مشوق -

گذراندن هدفمند دوره کارآموزي به عنوان فرصتی براي 

  .یادگیري
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والن و کارکنان مراکز پذیرنده کارآموز در توجیه مسؤ -

راستاي فراهم سازي یک محیط یادگیري عملی و واقعی 

  .رآموزانبراي کا

  اريزسپاسگ

بدین وسیله نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را     

) مدارك پزشکی( از گروه مدیریت و فناوري اطالعات سالمت

شاپور پزشکی جنديپیراپزشکی دانشگاه علوم يدانشکده

 المـاع همـکاري نمودند،ها اهواز که در امر گردآوري داده
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Abstract: The internships are a major part of the training process in any courses. In 
comparison between medical fields and allied health with other academic fields, internships 
program is more important regarding others. Thus, this study was a survey on the strengths 
and weaknesses of the implementation of internships program on Medical Records bachelor 
degree training courses in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Two groups of 
students who had passed his internship in Medical Records Discontinuous Bachelor training 
courses,  were studied in the summer and autumn in2011. Data was collected using a 
questionnaire which validity and reliability had been confirmed. The result of the study 
showed that the major strengths of Internships Program included: the behavior of internships 
instructors with students, the corporation of health care centers administrators for carrying out 
the internship course, the precoordination between medical records educational department 
and hospitals, and holding orientation classes to familiarity students with the internships 
process. In addition, the major weaknesses of Internships Program included: the lack of 
adequate transportation facilities, not assess to actual knowledge and skills of trainees, and 
not focus on applied content in the field of medical records regarding the future job skill 
requirement. Regarding to the Changed name of the medical records course to health 
information technology, new students' educational needs has been raised. Therefore to 
improve the quality of students' internships, Management and Information Technology 
(Medical Records) Department should continue the previous positive trends in the internships 
program and planning to correct the weaknesses of the past. 
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