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 مقاله پژوهشی

  دانشکده  یبهداشت عموم دانشجویان عرصه در يکارآموز تیفیک ارزشیابی
 1395ل سادر ه یاروم یبهداشت دانشگاه علوم پزشک
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  08/03/1397تاریخ پذیرش  18/11/1396تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

ان بهداشت يدانشجو يکارآموزآموزش  در موجود مسائل ييشناسا ؛ لذاشوديم محسوب در امر آموزش يجد مسئله کي يکارآموز آموزش :هدف و زمينهپيش
 انيدانشجو دگاهيد نييتع باهدف حاضر پژوهش خواهد شد. يبهداشت ت خدماتيفيک ارتقاء و يريادگي اهداف تحقق موجب آن و اصالح رفع يبرا و اقدام يعموم

  .گرفت صورت ١٣٩٥ سال در يکارآموز آموزش تيوضع خصوص در هياروم يبهداشت دانشگاه علوم پزشک دانشکده
برخورد با ، عملکرد مربي، آموزشي برنامه و ابعاد اهداف در يکارآموزند آموزش يان از فرايهمه دانشجو دگاهيد، يليتحل يفيمطالعه توص نيا در: يبررس روش

با استفاده  هادادهکرونباخ و  يق آلفايپرسشنامه از طر ييايقرار گرفت. پا يموردبررس ساختهمحقق  پرسشنامه توسط يابيمحيط آموزشي و نظارت و ارزش، دانشجو
  شد. ليوتحلهيتجز t-testو آزمون  SPSS افزارنرماز 

از به حيطه عملکرد ين امتيکردند. کمتر يابيرا در حد مطلوب ارز يکارآموزت آموزش يوضع ١٥٠از  ١٢٢از ين امتيانگيبا م يان بهداشت عموميدانشجو: هاافتهي
  افت.ي) در حد خوب (مطلوب) اختصاص ١٤٨( يابينظارت و ارزش ن به حيطهي) در حد متوسط (نسبتاً مطلوب) و باالتر٨٨( يمرب

ن دانشکده ياست مسئول لذا الزم، باشديم دانشجويان كارآموزي در عمده مشكالت بروز به دانشجو عامل ينسبت مرب كه داد نشان مطالعه نتايجگيري: نتيجه
  بردارند. گام كارآموزي كيفيت ارتقاي جهت ت نسبت فوق دريبهداشت با رعا

 يمرب، دانشجو، يبهداشت عموم، يکارآموز: يديکلمات کل

  
 ۲۱۸-۲۲۴ ص، ۱۳۹۷ تير، ۱۰۵درپي پي، چهارمشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۶۸تلفن:  بهداشت، دانشکده اروميه، پزشکي علوم دانشگاه ،اروميه :آدرس مکاتبه

Email: hyusefzade2010@gmail.com 

  
 مقدمه

 يشرفت اجتماعير و پييآموزش عامل تغ، در عصر حاضر
، علوم و فنون يهاشرفتيپکه همراه با  ايگونه، بهشدهشناخته
ه در عرص يکارآموزداشته است. آموزش  يرات شگرفييز تغيآموزش ن

گروه علوم  انيمهم آموزش دانشجو يهابخش نيترياساساز ز ين
 يهمراه با مرب انيدانشجو، يطه آموزشين حيدر ا، باشديم يپزشک

به کار  يعمل صورتبهرا  شدهآموختهم يمفاه، طيو در تعامل با مح
د بکوشند تا با مساعد يبا يطه آموزشيزان حي. برنامه ر)۱( رنديگيم

هم را فرا يطيشرا، نه از منابع موجودياستفاده به ينه برايکردن زم

                                                             
  ايران اروميه، اروميه، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده عمومي، بهداشت گروه . دانشيار١
  ايران اروميه، اروميه، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده عمومي، بهداشت گروه . دانشيار٢
  ايران اروميه، اروميه، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده عمومي، بهداشت گروه ،يعموم بهداشت . کارشناس٣
  ايران اروميه، اروميه، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده عمومي، بهداشت گروه ،يعموم بهداشت . کارشناس ارشد گروه٤
  مسئول) ايران (نويسنده اروميه، اروميه، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده عمومي، بهداشت گروه . استاديار٥

نده يحرفه آ يرا براان بتوانند دانش و مهارت الزم يسازند که دانشجو
  .)۲( نديخود کسب نما

جه ينت يت آموزشيک فعالي، ده پژوهشگران علم آموزشيبه عق
 يمحتوا، )Learnerر (يفراگ، )Teacherمدرس (: چهار عامل تأثير

) Contextس (يمحل تدر يو مکان يط زماني) و شراContentدرس (
 يکارآموز در دوره يآموزش گروه علوم پزشک ييهدف نها .باشديم

نده يآ يهاتيمسئولقبول  يدانشجو برا يسازآماده، در عرصه
سطح سالمت  ءو ارتقا حفظ، تأمينشتر در يب يوربهره منظوربه

  .)۳(ت جامعه اس
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 ييپاسخگو بحران حل يبرا مؤثر بالقوه يراهبردها از يکي

با نظام ارائه خدمات  ينظام آموزش ادغام، يپزشک علوم آموزش
 استفاده يخوببه ادغام يهاتيظرف از رسديم نظر به يول، باشديم

 نظام د.ندارن کامل تيرضا ادغام جينتا از طرف دو هر، لذا. است نشده
 مشکالت ريدرگ شتريب ادغام طيشرا در که کنديماحساس  يآموزش

 يروين که دارديم ابراز خدمات ارائه نظام و است شده کشور يدرمان
جامعه  يهاازين به ييپاسخگو يبرا الزم يهايتوانمند شدهتيترب کار

  .)٤( ندارد
 عنوانبه، يالتحصيلفارغپس از  يان بهداشت عموميدانشجو

 ياحفظ و ارتق، تأمينت يمسئولمشغول و در نظام سالمت  کارشناس
به عهده ، ران سالمتير کارکنان و مديسالمت جامعه را در کنار سا

الزم را  يهامهارتد دانش و يدانشجويان بالذا  .)۵(خواهند داشت 
نجام ت و ايرش مسئوليپذ يدر دانشکده مربوطه کسب کنند تا برا

 در آموزشالزم برخوردار باشند.  ياحرفه يهايژگيوف خود از يوظا

به دانشجو ارائه شود  ايگونهبهمهارت  يالگو زين يعمل يهامهارت
ان شود و يکامل و واضح ب طوربه روديمکه آنچه از دانشجو انتظار 

, ۶( دت او داشته باشيفعال يبر رو يکاف يابينظارت و ارز تيدرنها
۷(.  

ت ياهم مراتببه يکارآموزدر  ياحرفه يهايژگيوفراگرفتن 
مهارت  يشامل دو بخش اساس ياحرفه يهامهارت دارند. ياديز

 يهستند که دانش کاف يادي. افراد زباشديمو مهارت ارتقاء  يتخصص
شکاف  دهنديمدر عمل انجام  آنچهو  هاآنن دانش يب يدارند ول

 شانيهاآموختهاز  يدر عمل اثر چندان درواقعوجود دارد و  يقيعم
 يالزم برا يهامهارت، ن افراد در کنار کسب دانشيا، شودينمده يد
 اندنکردهخود کسب  يهاآموخته موقعبه و مؤثرح و يصح کارگيريبه
)۸(.  

ازها ير نييبا توجه به تغ يدر آموزش علوم پزشک ينوآورو تحول 
 ين اساس بازنگريو بر هم باشديم يو انتظارات جامعه و مردم ضرور

. )۵( شوديمبه شدت احساس  هادانشگاهدر  هاسرفصلو  هابرنامهدر 
د که هستن يانيت دانشجويموظف به ترب يعلوم پزشک يهادانشگاه

در جامعه  بهداشت ءدرمان و ارتقا، يريگشيپ يالزم برا ييتوانا
را در  ازشانيموردنان اطالعات و دانش يدانشجو داشته باشند.

کسب نموده و از  ييداشتن حداکثر کارا يبرا يتئور يهاکالس
 يعمل يهايتوانمند، يکارورز يهاطيمحن و تجربه در يق تمريطر

  .)۱۰, ۹( آورنديمالزم را به دست 
 يرا عامل اساسدر عرصه ز آموزش يبهداشت ن يسازمان جهان

ت يدر ترب نيبنابرا .)۱۱(ت کرده اس يسالمت جامعه معرف ءارتقا
 ،عرصه آموزش يد به سه عامل اساسيبا يعلوم پزشکان يدانشجو

د يبا يکارآموز يهاعرصهکرد.  ياژهيومحتوا و روش آموزش توجه 
رت دانش و مها يارتقا يبرا يانتخاب شوند تا بستر مناسب ينوعبه

د يبا يآموزش يمحتوا يياز سو .)۱۲( باشند يان علوم پزشکيدانشجو
ن يدر ا جاد کند ويرا ا در عرصه ازيموردن يهامهارتو  هايتوانمند

 يمؤثر يازمند روش آموزشيمناسب ن يآموزش يمحتوا راستا
 .)۱۳( جاد کنديمورد انتظار در دانشجو را ا يهامهارتتا ، باشديم

 يعمل يريادگيکه باعث کاهش  يگرمداخلهعامل  هرگونهجود لذا و
محسوب  يکارآموز يدر برنامه آموزش ياساس يان شود امريدانشجو

  .)۱۴( شوديم
ت يفيک يابيدر مطالعات مختلف صورت گرفته در مورد ارز

مختلف به  يهاگروهان در دانشگاه و در يدانشجو ازنظر يآموزش
، انيو نحوه کار مرب يضعف در برنامه آموزش ازجمله يمشکالت
، ن دورهيا يو بازده کل يم بهداشتيگر تيد ينقش اعضا، امکانات

, ۶( اندنمودهان اشاره يو ضعف مرب شدهکسب يهامهارتضعف در 
ت حضور فعال يهمن در مطالعات انجام شده بر ايبر ا عالوه. )۱۵, ۱۴
زه يش انگيافزا يبرا يانهيزم عنوانبهد در عرصه يتان و اسايمرب

 نيهمچنمطالعات ن يادر  شده است. ديتأک يکارآموزان در يدانشجو
دم عن آموزش و ارائه خدمات و يف بيتعامل ضع ازجمله يبه مشکالت

در طول دوره  يکارورز يپراکندگو  يدرمان يم بهداشتيت يهمکار
مشخص  هاپژوهشن يج اي. بر اساس نتا)۵, ۴( است دهيگرداشاره 

ر ت و ديز دو نظام فعاليمتما تيماهف در يشه تعامل ضعير ديگرد
  .دو طرف نهفته است يهانگرشو  هادگاهيد

كارآموزي در عرصه  يل وضعيت کنونيتحل، ن پژوهشياز ا هدف
ديدگاه دانشجويان بهداشت سطح آن از  بر ارتقاء مؤثرو عوامل 

 نيابرابن، بوده يعلوم پزشكي اروم دانشکده بهداشت دانشگاه يعموم
 يوزکارآمبر  مؤثرن عوامل ييتع يبا بررسن مطالعه يدر ا روديمد يام

ط يک در محيئورت يهادرسن يمطابقت ب يدر عرصه و بررس
مشکالت و ، در عرصه يکارآموزدانشگاه و دوره  يآموزش

، ياساس يو با ارائه راهکارها ييشناساموجود  يهاتيمحدود
 ياهدورهان يدانشجو يقدمات ارتقاء كيفيت كارآموزي در عرصه برام

ار ن بياول ين مطالعه برايالزم به ذکر است که ا م شود.فراه يبعد
ه يروما يان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکيدر سطح دانشجو

  .رديگيمانجام 
  

  کارمواد و روش 
بود. نمونه پژوهش شامل  يليتحل يفيتوص نوع از پژوهش نيا

که درس  يبهداشت عموم يکارشناس مقطع انيدانشجو هيکل
در دانشکده  ٩٥-٩٦ يليم سال دوم سال تحصيرا در ن يکارآموز

 يبارتبودند؛ به ع دنديگذرانيمه ياروم يبهداشت دانشگاه علوم پزشک
اين  بود. در يسرشمار صورتبهن مطالعه يدر ا گيرينمونهروش 
  داشتند. نفر دانشجو شركت ٤٥، مطالعه
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 زادهيوسف حسن صافي، سالم پرويز ميرزاپور، ثمين اميرزاده، جميله لو،نبي بهرام
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محقق  از پرسشنامه هادادهگردآوري  يبراپژوهش ن يادر 
 استفاده باشنديمل يجهت تحل ازيموردناطالعات  يکه حاوساخته 

د مربوطه مورد ياز اسات ينظرخواهن پرسشنامه با يا ييروا د.يگرد
رونباخ ک يب آلفايز با محاسبه ضريآن ن ييايد قرار گرفت و پايتائ

  ن شد.ييتع ۰,۸۱
 يحيطه اهداف و برنامه آموزش ٥ در سؤاالت، پرسشنامه نيادر 

، سؤال ٥برخورد با دانشجو با ، سؤال ٦با  يعملكرد مرب، سؤال ٩با 
 سؤال ٤با  يابيو نظارت و ارزش سؤال ٦محيط آموزشي با 

 کرتياسمي ل مقياس با سؤاالت از بودند. هر يك شدهيبنددسته

 کامالًمخالفم و ، موافقم يتا حدود، موافقم، موافقم کامالً صورتبه
امتياز  و مطلوب وضعيت عنوانبه موافقم کامالً كه شد مخالفم بررسي

 گرفته نظر در ١ امتياز با وضعيت نامطلوب مخالفم معرف کامالًو  ٥

فوق  توصيفات برحسب شدهکسبامتيازات ، ينهاي ارزيابي در شد.
 محاسبه حيطه هر سؤاالت اساس تعداد بر مختلف يهاطهيح در

 صورتبه و جداگانه طوربه هر حيطه امتياز حداقل و گرديد. حداكثر
كلي  در امتياز، شدهنييتع قرارداد از پيش با مطابق تعيين شد. كلي

-٩٥ن يب، مطلوب (خوب) حد در شدهنييتع وضعيت ٩٦-١٥٠ن يب
ف) ي(ضع نامطلوب وضعيت ٢٩مطلوب (متوسط) و کمتر از  نسبتاً ٣٠

  .باشديم
ق يپژوهش از طر ازيموردناطالعات  يآورجمعپس از 

 يع فراوانيتوز صورتبه SPSS افزارنرمدادها با ، پرسشنامه
  د.يگرد ليوتحلهيتجز

  

  هاافتهي
تكميل نمودند  را هاپرسشنامه كه دانشجو نفر ٤٥ مجموع از

 انيدانشجو يسن نيانگيم پسر بودند. درصد١٥دختر و  درصد٨٥

 درصد٩٧، )درصد٨٧مجرد ( تياکثر، ٢٢,١±١,٩ يبهداشت عموم
  بودند. يجان غربياستان آذربا يبوم درصد٨٥ر شاغل و يغ

 يبهداشت عموم كارشناسي ديدگاه دانشجويان ١جدول  در
 شده ارائه يکارآموز آموزش وضعيت ه ازيپزشكي اروم علوم دانشگاه

 كه يکارآموزآموزش  به مربوط پنج حيطه در است. دانشجويان

، برخورد با دانشجو، عملکرد مربي، آموزشي برنامه و اهداف شامل
 به را باالترين امتياز باشنديم يابيمحيط آموزشي و نظارت و ارزش

 يبه حيطه عملکرد مرب را امتياز كمترين و يابينظارت و ارزش حيطه
 و يط آموزشيمح، ياهداف و برنامه آموزش يهاطهيح. اندداده

 ازنظر يازدهيامتتا چهارم  دوم يهارده برخورد با دانشجو در

  داشتند. قرار يدانشجويان بهداشت عموم
بهداشت  انيدانشجو توسط شده داده امتياز ميانگين، يطورکلبه
با  يکارآموز آموزش وضعيت مربوط به حيطه پنج به يعموم

  بودند. نموده ارزيابي مطلوب را موجود وضعيت ١٢۲ امتياز ميانگين
نسبت  بودند اشاره کرده آن به دانشجويان كه يسؤال بيشترين

بودن تعداد  مناسب، انيکه دانشجو يطوربهبه دانشجو بود؛  يمرب
 آن متعاقب کرده و يابيارز را در حد متوسط يهر مرب يبرا دانشجو

كارآموزي  جهت يشتريب انيمرب از بودند نموده درخواست
  گرفته شود. بهره دانشجويان

 
  يکارآموز مختلف آموزش يهاطهيح وضعيت مورد ه درياروم پزشكي علوم دانشگاه يبهداشت عموم دانشجويان ديدگاه: )١( جدول

 ازين امتيانگيم
 کل

جمع 
  ازيامت

  مخالفم  مخالفم کامالً
 يتا حدود
  موافقم

  موافقم کامالً  موافقم

  وضعيت

امت
ازي

فراوان  
  ي

امت
ازي

فراوان  
  ي

امت
ازي

فراوان  
  ي

امت
ازي

فراوان  
  ي

امت
ازي

فراوان  
  ي

١٢٢  

 اهداف و برنامه آموزشي ٩ ٤٥ ٨ ٣٢ ٨ ٢٤ ٩ ١٨ ١١ ١١ ١٣٠

 عملكرد مربي ٢ ١٠ ٣ ١٢ ٥ ١٥ ١٦ ٣٢ ١٩ ١٩  ٨٨

 يابينظارت و ارزش ١٣ ٦٥ ٧ ٢٨ ١١ ٣٣ ٨ ١٦ ٦ ٦  ١٤٨

 يط آموزشيمح ٨ ٤٠ ٦ ٢٤ ١٠ ٣٠ ١١ ٢٢ ١٠ ١٠ ١٢٦

 برخورد با دانشجو ٦ ٣٠ ٦ ٢٤ ١٠ ٣٠ ١١ ٢٢ ١٢ ١٢  ١١٨

  
جنس  بين t-test آزمون انجام ن باين مطالعه هم چنيدر ا
مشاهده  يآمار دارمعنياختالف  يکارآموزت يان با وضعيدانشجو
، يرفاه امکانات به يدسترس ازنظرن ي). همچنp>0.05نشد (

ستم نظارت و ي. ساندنموده يابيارز خوب (مطلوب) را ان آنيدانشجو
  بود. دهيگرد يابيان خوب ارزيتوسط دانشجو زين يابيارزش
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  بحث
 نظرات كه داد نشان مطالعه اين از آمده دست به نتايج

 در آموزش تي(وضع پرسشنامه سؤاالتشتر يدر مورد ب انيدانشجو

 ي(نسبت مرب يعملکرد مرب طهيح مورد در اما باشديم عرصه) خوب
ان يدانشجو يل پراکندگيداشتند. به دل متوسط دانشجو) نظر به

ن يمختلف ا يدرمان يه در مراکز بهداشتيدانشکده بهداشت اروم
حضور داشته ک مرکز يمجبور بود که در هر روز فقط در  يمرب، شهر

  باشد.
 ديدگاه از يکارآموز وضعيت آموزش نيترمطلوبن يهم چن

 بود. يابينظارت و ارزش حيطه مربوط به يبهداشت عموم دانشجويان

وضعيت ، ١٥٠ از ١٢٢ ميانگين امتياز با دانشجوياندرمجموع، 
 توانيم ن اساسيان کردند. بر ايمطلوب ب را يکارآموز آموزش

در ارائه واحد آموزش  هيبهداشت اروم دانشکدهکه  کرد گيرينتيجه
 طهيل متوسط بودن حين حال به دلياست؛ با ا موفق بوده در عرصه

ن روند يدر ا يراتييد تغيبا، ن رشتهيان ايدانشجو ازنظر يعملکرد مرب
ش اعتماد به نفس يو افزا ييراهنما يبرا يداده شود چراکه وجود مرب

  .باشديمان در عرصه الزم يدانشجو
، همكاران و مطالعه عابديني با نتايج، حاضر پژوهش يهاافتهي

 ) همخواني دارد.Remmenر و همکاران و رمن (يمن اسدزاده روزهيف
 اـب ناـمربي دكمبوبه ، ناـهرمزگ در رانهمكا و عابدينيدر مطالعه 

از مشکالت  يکي عنوانبه ينيط باليآموزش در مح يـه براتجرب
 ر عوامل اثرگذار بريان در کنار سايدگاه دانشجوياز د ينيآموزش بال

 يکمبود فضا، يمانند کمبود امکانات رفاه ينيبال يکارآموز
 يط و ناکافيدر مح يل کمک آموزشيعدم استفاده از وسا، يآموزش

ن يدر ا اشاره شده است. شيزموآ كزامرالت يبودن امکانات و تسه
و اتاق عمل عملکرد  يان گروه هوشبريز توسط دانشجويمطالعه ن

  .)١٦(ف گزارش شده بود يان ضعيمرب
، لياردب ييو ماما يدر مطالعه اسد زاده در دانشکده پرستار

تاً نسب يهر مرب يان مناسب بودن تعداد دانشجو برايدانشجو ازنظر
ع يان و توزياد دانشجويل تعداد زيشده است و به دل يابيف ارزيضع

تند اب داشيغ فه حضوريشتر وظيبان يمرب، مختلف يهابخشآنان در 
)١٧(.  

ت و يان در هدايز در مطالعه خود به نقش مهم مربيرمن ن
 مهمي ربسيا عاملان در عرصه پرداخته و آن را يدانشجو ييراهنما

 يدي. در مطالعه وح)١٨(ست دانسته ا زيمورآكا كيفيت يتقاار در
 ياثربخشان در يز بر نقش مربيدر اصفهان ن يز و جعفريدر تبر

 ياساس يفاکتور عنوانبهشده است و آن را  ديتأکآموزش در عرصه 
  .)١٩, ٨( اندکردهان يان بيدانشجو يريادگيزه و يش انگيدر افزا

 نيترعمده، به دانشجو يز کمبود نسبت مربين مطالعه نيدر ا
ن دانشکده يبود. در ا يان بهداشت عموميدانشجو كارآموزي مشكل

وجود  يان بهداشت عموميآموزش دانشجو يبرا يک مربيتنها 
ان بهداشت ياز دانشجو ياديتعداد ز يداشت که هرگز جوابگو

ه که مشغول گذراندن واحد يدانشکده بهداشت اروم يعموم
  در عرصه هستند نخواهد بود. يکارآموز

 و آموزش يريادگي يبرا شوديمه يتوص يل کمبود مربيبه دل
 يگسترده برا يآموزش يبا فضاهامراکز ، ان در عرصهيبهتر دانشجو

ان و مراکز يا متناسب با تعداد دانشجويانتخاب شود  يکارآموز
لد يآموزش در ف يبرا يشتريان بياز مرب يآموزش يدرمان يبهداشت

ان خود يدر کنار مرب يشتريزه بيان با انگيبهره گرفته شود تا دانشجو
  بپردازند. يريادگيبه 

 نماکه ز آموزش در عرصه واحد ثربخشيا شياي افزابرن يهمچن
 يبهتر است از مراکز بهداشت رديگيماز وقت کارآموز را  ياديز

ار ياب و ذهاب در اختيل ايا وسايدر دسترس استفاده شود و  يدرمان
  رد.يان قرارگيان و مربيدانشجو

ان يبا دانشجو يمرب يان همراهيدانشجو ازنظر، گرياز طرف د
با  يدرمان يپرسنل مراکز بهداشتشتر يب يرش و همکاريباعث پذ

 ميسر كافي ادتعد به مربي تأمين با تنهان امر يکه ا شوديم هاآن
  .دبو هداخو

 يده از راهنماستفان ايکارآموزان هم چن، ن پژوهشيدر ا
با اهداف  هاآنشتر يهر چه ب ييآشنا يبرا logbookا ي يآموزش

پرسنل مراکز ان و يمرب، ديتوسط اسات هاآنه يتوج، يکارآموز
ت ينظارت و هدا، در عرصه يکارآموزمسئول ارائه واحد  يبهداشت

ارائه خدمات و ... را مهم  ر کردن کارآموزان دريدرگ، انيتوسط مرب
در عرصه  يکارآموزت يدر ارتقاء وضع مؤثرکرده و از عوامل  يتلق
  .داننديم

تعداد محدود نمونه به علت تعداد کم  يپژوهش حاضر بر رو
ن عدم يو هم چن يکارآموزدر عرصه  يان بهداشت عموميدانشجو
مبود ک نيبنابران رشته انجام شد. ين االتحصيالفارغبه  يدسترس

استاندارد  يهاروشتوسط  يشنهادينمونه که کمتر از تعداد پ
  ن مطالعه بود.يعمده ا يهاتيمحدوداز ، باشديم

  
  گيرينتيجه

 انيدانشجو يکارآموز ييکارا کاهش در يمختلف مشکالت

و  ن مطالعه با پنج بعد اهدافيوجود دارد که در ا يبهداشت عموم
محيط آموزشي و ، برخورد با دانشجو، عملکرد مربي، برنامه آموزشي
ت يفيک يو ارتقا بهبود يد. برايمشخص گرد يابينظارت و ارزش

دگاه ياز د ت ابعاد فوق هموارهيوضع شوديمشنهاد يپ، يکارآموز
ورد م يدرمان يان و پرسنل مراکز بهداشتيمرب، دياسات، انيدانشجو

  رد.يگ قرار يابيارز
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  ر و تشكريتقد
 شركت انيدانشجو از را خود تشكر و تقدير مراتب نيمحقق

قات يته تحقيکم از، همچنين .دارنديم اعالم مطالعه اين كننده در
دانشگاه  يقات و فناوريتحق دانشکده بهداشت و معاونت ييدانشجو

  .شوديم يقدردان يمال حمايت جهت هياروم پزشكي علوم
  

  ياخالق هيدييتأ
 داوطلبانه صورتبه پژوهش در کنندگان مشارکت ۀهم يهمکار

  .بود
  

 منافع تعارض
  .ندارد وجود ن مقالهسندگاينو نيب يمنافع تعارض گونههيچ
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EVALUATION OF CLERKSHIP QUALITY OF PUBLIC HEALTH 
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Abstract 
Background & Aims: Clerkship education is a serious problem in education; therefore, recognition of 
existing issues in public health student’s education and corrective actions will fulfill the goals of learning 
and improve the quality of health services. The purpose of this study was to determine the viewpoints 
of students at Health School of Urmia Medical Sciences University about the status of clerkship 
education in 2017. 
Materials & Methods: In this descriptive-analytic study, the viewpoint of 45 students about the process 
of clerkship education in the dimensions of goals and curriculum, instructor's performance, dealing with 
the student, educational environment, and monitoring and evaluation were investigated by a researcher-
made questionnaire. Data were analyzed using SPSS software and statistical methods. 
Results: The status of clerkship education were assessed with the average of 122 out of 150 by public 
health students. The lowest score was assigned to the instructor performance scope (88) in the moderate 
level and highest to the scope of monitoring and evaluation (148) at a good level. 
Conclusion: The results of the study showed that the ratio of instructor to student is a major problem in 
student's education, therefore, the authorities of Health School should consider the above ratio in order 
to improve the quality of clerkship.Keywords: Clerkship, Public Health, Student, Instructor. 
Keywords: Clerkship, Public Health, Student, Instructor 
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