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 چکیده
های رایج آزمایشات بالینی به با انجام روشپس از فراغت از تحصیل،  علوم آزمایشگاهیآموختگان رشته دانش :و هدف قدمهم

دانش و مهارت الزم را در دوره کارآموزی،  دانشجویان فوق باید برای انجام این مهمارتقای سالمت جامعه خدمت خواهند کرد. 

 شـود.می رشته علوم آزمایشگاهییی کارآموزی در عرصه دانشجویان اهش کارمشکالت مختلفی باعث کا. کسب نمایند

تبیین تجارب مشکالت با هدف حاضر  پژوهشکارایی این واحد ضروری است. برای تقویت شناسایی و حل این مشکالت 

 گرفت. انجام کیفی دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با رویکرد کارآموزی در عرصه

نفر از مدرسین،  20است. در طی این پژوهش مجموعا  ااین پژوهش یک مطالعه با رویکرد کیفی و روش آنالیز محتو :هاروش

به صورت مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع  مرد نفر 6 نفر زن و 14علوم آزمایشگاهی، شامل التحصیالن فارغکارآموزان و 

آوری و با روش تحلیل محتوای قیاسی مورد ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمعانتخاب و وارد مطالعه شدند. داده

 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

کارآموزی، انتظارات  هایفصل ارزیابی سرمایه گردید که عبارت بودند از: ها منجر به ظهور پنج درونتجزیه و تحلیل یافته :هایافته

 .ریزی کارآموزیو مدیریت و برنامه ارزشیابی دانشجونشجویان از حضور در کارآموزی، دا از کارآموزی، انگیزه

رای ارا :گیرینتیجه های بخش ه خـدمات دریطرح کارآموزی در عرصه اگر چه برای هدف ارتقای مهارت و اسـتقالل دانشـجو ـب

 یدر اجرا، مشکالترسد به نظر می ن مثبت است، اماو دیدگاه کلی مربیان و دانشجویان نسبت به آاست  مناسب مختلف آزمایشگاه

 .که باید مورد توجه مسؤولین قرار گیرد دارد

 .دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان کارآموزی در عرصه، پژوهش کیفی، دانشجو، علوم آزمایشگاهی، ها:کلیدواژه
 

 ژوهشی: پنوع مقاله

 17/11/96مقاله:  پذیرش  16/11/96اصالح نهایی:   20/6/96 دریافت مقاله:

تجارب مشکالت کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:  .افسانه کرمستجی ،حسین مربی ،نجفی اصل مجید ،خانی کوروش، صدیقه عابدینی ارجاع:

 .80-93(:1)5؛ 1397.یتوسعه در آموزش پزشک ی. راهبردهارویکرد کیفی
 

 مقدمه

به توسعه آموزش  توجهع پیشرفته بشری با جوام

های ترقی و توسعه همه جانبه اند پلهخود توانسته

در دو دهه اخیر، . (1) آموزش نوین را بپیمایند

گسترش رو به رشدی  آموزش پزشکی در جهان

. کارآموزی در عرصه بخـش (2) داشته است

در . اساسـی و مهـم درآمـوزش هر رشته است

این نوع آموزش، دانشجو در تعامل با مربی و 

محـیط کار، مفاهیم آموختـه شـده را در حیطـه 

ها . آموزش این مهارت(3)گیـرد عمـل به کـار مـی
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های تئوری پلی است که خالءِ بین آموختهبه مانند 

کند. البته آموزش های بالینی را پر میو مهارت

های آزمایشگاهی پر هزینه بوده و مهارت

. (4)های خاص خودش را داراست دشواری

فیت در مورد ارزیابی کیانجام یافته مطالعات 

های مختلف، به کارآموزی در دانشگاه و در گروه

مشکالتی از جمله ضعف در برنامه آموزشی و 

امکانات، اشاره نموده  و کمبودکار مربیان  نحوه

که منجر به ضعف آموزشی و عدم کسب  است

. تبریزی و اعظمی (5، 6)مهارت الزم خواهدشد 

به مشکل ارزشیابی در کارآموزی  اقدش نیز

معتقدند شیوه جاری ارزشیابی  اند وپرداخته

تواند بین دانشجویان به طور عادالنه تمایز نمی

( و البته مطالعاتی نیز برگزاری جلسه 7قایل شود )

توجیهی در ابتدای کارآموزی در عرصه را به 

 8اند )عنوان نقطه قوت کارآموزی عنوان نموده

جه این که مطالعات در زمینه کارآموزی (. با تو7،

های بالینی مانند در عرصه بیشتر در مورد رشته

(، نیاز 7پزشکی و یا پرستاری انجام شده است )

به تبیین مشکالت کارآموزی در عرصه در رشته 

 نمود. برایعلوم آزمایشگاهی بسیار ضروری می

از جمله اندرکاران رشته دست ،این فرایند تبیین

آموزشی متشکل از مربیان و اساتید این گروه 

از بهترین التحصیالن رشته، دانشجویان و فارغ

درسی را  توانند این برنامهافرادی هستند که می

به  این مطالعه . لذامورد ارزشیابی قرار دهند

بررسی  در حیطه اطالعات عمیق منظور کسب

سودمندی کارآموزی در عرصه از دیدگاه 

لتحصیالن و گروه آموزشی ادانشجویان، فارغ

صورت گرفت و اطالعات مفصلی به روش 

 کنندگان بهیافته از مشارکتمصاحبه نیمه سازمان

ها، بتوان نیازها، دست آمد تا با استفاده از آن

را  دهندگانفراگیران و آموزشتوقعات و انتظارات 

 ساخت.خوبی برآورده  به

 ها: روش

روش آنالیز  در این مطالعه از رویکرد کیفی با

محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوای کیفی یک 

روش تحقیق است که به منظور تفسیر ذهنی 

رود. در این های مکتوب به کار میمحتوای داده

بندی سیستماتیک، کدها و روش طی فرایند طبقه

گیرند. تحلیل محتوا ها مورد شناسایی قرار میتم

نی بر گرفته از ی عیاچیزی فراتر از استخراج محتو

توان باشد، بلکه از این طریق میهای متنی میداده

ها و الگوهای پنهان را از درون محتوای تم

کنندگان در مطالعه آشکار نمود های شرکتداده

(9.)  

نفر از  20کنندگان در این پژوهش، تعداد شرکت

اساتید و التحصیالن و ، فارغدانشجویان کارآموز

ته علوم آزمایشگاهی بودند. مربیان آموزشی رش

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: 

مربیان و اعضای هیأت علمی و کسانی که در 

آموزش دانشجویان فعالیت داشتند. افرادی که در 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به عنوان دانشجو 

شناخته شده و هم اکنون کارآموز )ترم آخر( 

التحصیالنی ند یا فارغرشته علوم آزمایشگاهی بود

که در رشته علوم آزمایشگاهی از دانشکده 

التحصیل شده و دوره کارآموزی پیراپزشکی فارغ

را به اتمام رسانده و حداقل یک سال سابقه کار 

به حضور ای در نهایت کسانی که عالقهداشتند. 

، از مطالعه حذف شدند. در مصاحبه نداشتند
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ود نداشت. محدودیتی از نظر سن و جنس وج

آوری اطالعات از مصاحبه که برای جمع

های کیفی است، ترین روش در پژوهشمعمول

 ها به صورت نیمهاستفاده شد. مصاحبه

یافته صورت گرفت. این نوع مصاحبه به سازمان

پذیر بودن و عمیق بودن، مناسب دلیل انعطاف

پژوهش کیفی است و پژوهشگر شخصا 

است. قبل از شروع هر ها را انجام داده مصاحبه

مصاحبه، در مورد اهداف پژوهش، علت ضبط 

مصاحبه، مشارکت داوطلبانه و محرمانه ماندن 

کنندگان اطالعات توضیحاتی داده شد. از شرکت

آگاهانه و اجازه ضبط صدا اخذ گردید. رضایت

 60مدت زمان انجام هر مصاحبه به طور متوسط 

ماه  4عات آوری اطالدقیقه بود و در مجموع جمع

 به طول انجامید.

در ابتدای هر مصاحبه چند سؤال دموگرافیک نیز 

پرسیده شد. برای مصاحبه از راهنمای سؤاالت 

استفاده شد که با استفاده از بررسی مقاالت و 

نظر افراد صاحب نظر تدوین شده بود. سؤاالت 

 اصلی مطرح شده عبارت بودند از: 

 یکارآموز نهیزم در یمشکالت چه شما نظر به -1

 دارد؟ وجود

 چه در یکارآموز برنامه شما نظر به -2

 دارد؟ ازین یشتریب مذاکره و بحث به ییاهنهیزم

 شودیم ییکارها چه انجام با شما نظر به -3

 نمود؟ طرف بر ار یکارآموز در موجود مشکالت

هر جا که الزم بود از سؤاالت کاوشی نیز برای 

ده گردید )برای ها استفاعمق بخشیدن به پاسخ

تر با بررسی کسب اطالعات بیشتر و عمیق

توضیحات بیشتری "چرا  "ها و با سؤالپاسخ

درباره چرایی و چگونگی سؤال از فرد خواسته 

گیری با شد( با توجه به سودمندی نمونهمی

حداکثر تنوع در مطالعات کیفی که به محقق اجازه 

 های متفاوتی از موضوع مورددهد دیدگاهمی

مطالعه به دست آورد و با توجه به هدفمند بودن 

گیری در مطالعات کیفی، ما سعی کردیم نمونه

شوندگان را داشته طیف متنوعی از مصاحبه

باشیم )از نظر سن، جنس، دانشجو، مدرس، 

تمامی  التحصیل، مدرک تحصیلی و ...(.فارغ

ها ضبط گردید. سپس به فاصله کوتاهی مصاحبه

سازی شد. متون پیاده شده از ادهبه طور کامل پی

های ضبط شده لحاظ تأیید صحت، با مصاحبه

ها تا اشباع آوری دادهمطابقت داده شد. جمع

ها ادامه یافت. تحقیقات کیفی مستلزم آن داده

ور شود. ها غوطههستند که محقق در داده

های ضبط شده را به بنابراین، پژوهشگر مصاحبه

ه کلمه آن را تایپ نموده دقت گوش داده و کلمه ب

سپس متن دست نوشته برای چندین بار مرور 

 شد.

ها مطابق روش تحلیل محتوای تجزیه و تحلیل داده

 قیاسی صورت گرفت که شامل مراحل ذیل بود: 

 هاتایپ نمودن مصاحبه -1

 های تایپ شدهمطالعه سطر به سطر مصاحبه -2

 ها و عبارات اصلیاستخراج واژه -3

 ش کدهای مختصر و کوتاه نگار -4

ای کدگذاری با توجه به متن صورت گرفت و نمونه

از متن تبدیل به کد شده و سپس کدگذاری کنترل 

 Officeگردید. سپس متن تایپ شده در برنامه 

Word Microsoft  با فرمت rtfافزار خاص به نرم

نسخه  MAXQDATA10های کیفی تحلیل داده
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ی باز انجام گرفت. بعد انتقال یافت و کدگذار 2010

ها سازماندهی شده تا برای از کدگذاری، داده

مراحل بعدی کدگذاری آماده گردند. در کدگذاری 

ها بررسی و به هر جمله باز، خط به خط داده

 مرتبط یک کد اختصاص یافت.

 (.9ایجاد طبقات فرعی ) -5

مطالعه از های برای اطمینان از صحت و دقت داده

شامل  Lincoln و Gubaنهادی معیار های پیش

 یدپذیریأیت ،(Credibility)اعتبارپذیری 

(Confirmabilityاعتماد پذیری ،) 

Dependability)پذیری ( و انتقال

(Transferabilityاستفاده ش )( 10د.) 

ها از مقایسه این مطالعه برای مقبولیت دادهدر 

ها بندی دادهدسته سازی وخالصه ها،مستمر داده

گیری برای نمونهها آسیب ببیند، که داده این بدون

( و استفاده از تلفیق 11مصاحبه با حداکثر تنوع )

های عمیق در مصاحبهزمانی از جمله انجام 

و  کنندگانهای مورد نظر مشارکتها و مکانزمان

ها، غرق شدن و درگیری امکان بازخورد به داده

و ای ها، تحلیل مقایسهمداوم محقق در داده

ها توسط بعضی از چنین بررسی دادهمستمر، هم

 اساتید هیأت علمی استفاده شد.

متن تعدادی از جهت تأییدپذیری مطالعه حاضر، 

ها، کدها و طبقات استخراج شده در مصاحبه

اعضای هیأت علمی که با نحوه  تعدادی از اختیار

آنالیز تحقیقات کیفی آشنا و در تحقیق شرکت 

ه شد و از آنان خواسته شد تا اند، گذاشتنداشته

ها را مورد بررسی یند کدگذاری دادهاصحت فر

 .قرار دهند

ها، از طریق در این مطالعه اعتمادپذیری داده

بازبینی اعضای تیم تحقیق و افراد صاحب نظر 

(Peer check or faculty member check )

ها صحت فرآیند و بدین ترتیب آن شداستفاده 

ر دادند. برای ایجاد د بررسی قراکدگذاری را مور

ها نیز از طریق ارایه پذیری دادهقدرت انتقال

های توصیف کاملی از مقوله موجود، ویژگی

ها و نحوه آوری دادهکنندگان، شیوه جمعمشارکت

هایی از بیانات ها همراه با مثالتجزیه و تحلیل داده

کنندگان اقدام شد تا امکان پیگیری مسیر مشارکت

 (.11قیق برای دیگران فراهم گردد )تح

 :هایافته

 (مرد نفر 6 نفر زن و 14 )نفر  20در این مطالعه 

کنندگان مشارکت. میانگین سنی مشارکت داشتند

سال و مربیان  50در گروه اساتید هر کدام 

 وسال  24در گروه دانشجویان  سال،34

از نظر سطح سال بود. 28التحصیالن فارغ

نفر  3دارای تحصیالت دکترا، نفر  3 تحصیالت،

علوم نفر کارشناس رشته  3کارشناسی ارشد، 

نفر دانشجوی ترم آخر رشته  11و  آزمایشگاهی

 از تجزیه و تحلیل .بودندعلوم آزمایشگاهی 

های اصلی زیر های مطالعه حاضر درون مایهداده

کارآموزی،  هایشدند: ارزیابی سرفصل حاصل

دانشجویان از  زهانگی، انتظارات از کارآموزی

ارزشیابی دانشجو و حضور در کارآموزی، 

که در هر یک از  ریزی کارآموزیمدیریت و برنامه

های فرعی استخراج شدند که در های اصلی، تمتم

ها اشاره شده و هر مورد به طور به آن 1جدول 

 شود. مجزا شرح داده می
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 :های کارآموزیفصلر ارزیابی س -1

مهم در این پژوهش های لفهؤیکی از م

. این در طرح درس بود های موجودسرفصل

سرفصل توسط اساتیدی که سابقه تدریس در 

کارآموزی را داشتند تنظیم شده و با هماهنگی و 

استفاده از تجربیات کارشناسان آزمایشگاه 

های آموزشی، مطابق با امکانات هر بیمارستان

بخش اصالح شده و در جلسه توجیهی در ابتدای 

گیرد. ترم در اختیار دانشجویان قرار می

 کنندگان در پژوهش معتقد بودند طرحمشارکت

ای تنظیم شده است که ضمن بیان به گونهدرس 

اهداف کلی درس و روند دوره و شرح مقررات 

دوره آموزشی کارآموزی در عرصه، عملکرد 

شود. در طرح درس، دانشجو نیز در آن ثبت می

شجویان در هر بخش ملزم هایی را که دانمهارت

به یادگیری آن هستند به وضوح شرح داده شده 

است. دانشجویان معتقد بودند که مطالعه 

های کارآموزی در پیگیری مباحث سرفصل

 1استاد کد آموزشی در هر بخش مفید بوده است. 

شود که نیز معتقد است که ارایه سرفصل سبب می

ک چک انتظارات از دانشجویان در هربخش طی ی

و  5کد اتید این زمینه اس در لیست مشخص شود.

طرح درس کمک  ندابراز داشت ضمن این که نیز 2

کند که تا جایی که امکانات بیمارستان اجازه می

دهد، مطالب درسی الزم را پوشش دهند، ولی به 

جایی که این موضوع نیز اشاره داشتند که از آن

ر همکاری ها در آزمایشگاه چه از نظامکانات بخش

پرسنل و یا مهیا بودن تجهیزات و مواد متغیر 

است، ممکن است تمامی مواردی که در سرفصل 

 ذکر شده است، پوشش داده نشوند.

 : انتظارات از کارآموزی -2

هایشان در این دوره به مهارت مایلنددانشجویان 

های تخصصی در تکنیکبا و شود  افزوده

طرفی انتظار . از بیشتر آشنا شوند آزمایشگاه

ها را به عنوان یک نیروی داشتند که پرسنل آن

فراگیر پذیرفته و به عنوان یک نیروی کمکی که 

فقط امور غیر تخصصی را انجام دهد نگاه نکنند. 

ان انتظار دارند که هر بخش را در حضور کارآموز

تر و مربیان بگذرانند که آموزش بیشتر و صحیح

و انتظار طی نمایند با قابلیت اعتماد بیشتری را 

در از واحد کارآموزی در عرصه، اساتید  مربیان و

و با انگیزه کارآموزان و مجموع حضور منظم 

فراهم ساختن محیط فیزیکی و تجهیزات مصرفی 

 .رآموزان بودو غیرمصرفی برای امر آموزش کا

 : دانشجویان از حضور در کارآموزیانگیزه  -3

حضور در  هافزایش انگیز ،اساتید و مربیان

در  های الزمرا برای آموزش مهارتکارآموزی 

ثر و ؤم حیطه شغلی آینده کارآموزان بسیار

 ضروری دانستند، اما معتقد بودند عوامل انگیزشی

 چنین دانشجویان توقعو هم ضعیف هستندموجود 

های این دوره ها در پی آموزشداشتند انگیزه آن

محقق نشد. ولی به دالیلی این امر یابد  افزایش

خودداری برخی از پرسنل برای مشارکت در امر 

آموزش فراگیران، از عوامل مهار انگیزشی در 

دانشجویان معتقد بودند که اگر دانشجویان بود. 

برای پرسنلی که درگیر آموزش تسهیالت خاص 

هستند در نظر گرفته شود، این تسهیالت روی 

عث رفتار پرسنل با فراگیران تأثیر گذاشته و با

شود در حالی که افزایش انگیزه دانشجویان می
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فرار پرسنل از آموزش و وادار ساختن 

دانشجویان به انجام کارهای غیرتخصصی، سبب 

کاهش انگیزه دانشجویان و فرار از کارآموزی 

زمان با ی که همحضور مربیان و اساتید شود.می

عملی، به افزایش دانش  آموزش شیوه صحیح کار

به افزایش انگیزه  ویان کمک کنندتئوری دانشج

اساتید نیز  دانشجویان کمک مؤثری خواهد کرد.

معتقد هستند که دانش به روز مربیان و حضور 

تأثیر  در افزایش انگیزه کارآموزان منظم آنان

 زیادی دارد.

 انیدانشجو عدم انگیزه کافی در که یگرید مورد

نقش داشت،  کارآموزی در فعال شرکت یبرا

 یکارشناس آزمون یآمادگ انشجویان برایتمایل د

دهند به ترجیح می بود. برخی دانشجویان ارشد

 وقت جای کار در بیمارستان به عنوان کارآموز،

 یکارشناس آزمون مطالب مطالعه صرف را خود

 کنند. ارشد

 ارزشیابی دانشجو: -4

های مهم در کارآموزی برگزاری لفهؤیکی از م

د چگونگی ارزشیابی . در موربود آزمون پایانی

دانشجو، دانشجویانی که آزمون پایانی را طی 

کرده بودند معتقد بودند که برخی از سؤاالت از 

مباحثی بود که اصال آموزش داده نشده و یا در 

منابع درسی نبود و منبع مشخص درسی نیز برای 

امتحان معرفی نشده بود. دانشجویانی که هنوز 

طی نکرده بودند با امتحان کارآموزی درعرصه را 

ابهامات زیادی در مورد نحوه برگزاری امتحان 

مواجه بودند و همگی عنوان کردند که از چگونگی 

ارزشیابی خود اطالعات زیادی ندارند و نگران 

بودند که در مباحثی که به خوبی در کارآموزی 

اند، نتوانند سؤاالت را به خوبی آموزش ندیده

های نمره "قد بود معت 1 استاد کد پاسخ دهند.

کارآموزی باید واقعی باشد یعنی افرادی که 

کنند باید با هم هماهنگ باشند و ارزشیابی می

هایشان یکی باشد و در ارزشیابی فقط اتکا دیدگاه

تواند انتظارات از به ورود و خروج دانشجو نمی

نیز این  2ارزشیابی را برآورده کند. نظر استاد کد 

موزی در عرصه بایستی مطابق : امتحان کارآ"بود

با چک لیست کارآموزی باشد و برای سنجش 

دست بودن آموزش، معتقدم امتحان گیرنده و یک

 . "یاد دهنده باید دو نفر مجزا باشند

 : ریزی کارآموزیمدیریت و برنامه -5

نیازمند  موفق کارآموزی رسد اجرایبه نظر می

های دقیق و هماهنگی با بخش هایریزیبرنامه

 ذکر کرد 2چه استاد کد چنان .باشدمیبیمارستانی 

در کارآموزی به اهداف مشخص شده ":

پرسنل ، کنندنمیها همکاری چون بخشایم نرسیده

در آموزش فراگیران انگیزه الزم را ندارند و 

آموزش فضای الزم برای کارآموزی و سمینار یا 

بحث عملی را در آزمایشگاه در اختیار دانشجو 

دهد. دانشجویان در استفاده از تجهیزات ار نمیقر

و مواد مصرفی مشکل دارند و بیشتر به مشاهده 

های خودشان را توانند مهارتپردازند و نمیمی

افزایش دهند در این زمینه نیاز شدیدی به 

. "هماهنگی و تعامل بین آموزش و بالین داریم

تر کارآموزی باید منسجم" اشاره کرد 1کد  استاد

حضور داشته باشند چند وقت  ت علمیأباشد و هی

نشست بین مسؤولین آموزش و بار یک  یک

را حل  که نواقص کارآموزی درمان برقرار بشود

 . "دکن
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های آزمایشگاه و بخشهمکاری بین  .5-1

  دانشکده:

من  های آزمایشگاه و دانشکدهبخشهمکاری بین 

 کارآموزی را تحت بود کهفرعی های لفهؤجمله م

در افزایش  معارفه انجامثیر قرار داد و به اهمیت أت

. کید شدأبسیار تهای بین آموزش و بالین همکاری

در شروع کارآموزی  "بیان کرد 1 کارآموز کد

شود که در آن اساتید ما جلسه توجیهی تشکیل می

را با محیط کارآموزی و شرح وظایفمان آشنا 

رسنل هیچ کنند که پکنند البته اساتید ذکر میمی

مسؤولیتی در قبال آموزش ما ندارند و 

دانشجویان بایستی مراعات حال آنان را بکنند که 

این حس خوبی ندارد. گرچه خیلی از کارمندان 

آزمایشگاه در آموزش دانشجویان همکاری 

شد اگر خوب می" گفت 5کارآموز کد . "کنندمی

دانشگاه چند تا مربی استخدام کند، یا به صورت 

قی به پرسنل هزینه بدهد که در امر آموزش تشوی

برای توضیح . "دانشجویان احساس تعهد کنند

اساتید که مصاحبه  توان سخنان بعضیبیشتر می

 5نظر داشت برای مثال مربی کد  شدند را در

های باید پرسنل بخش "اظهار داشت که 

بیمارستان آموزشی کامال توجیه شوند که به روز 

جویان جزو وظایف شغلی بودن و آموزش دانش

باشد که اگر در انجام آن کوتاهی کنند ایشان می

مزایایی را از دست خواهند داد و به آموزش 

 . "دانشجویان به عنوان یک کار اضافه نگاه نکنند

پرسنل  "کند کهدر این رابطه بیان می 3استاد کد 

ها بر حسب وجدان کاری و عالقمندی بخش

ها مربیان آنخودشان با دانشجویان و 

برخوردهای متفاوتی دارند. الزم است آموزش 

دانشگاه در مورد کارکنانی که با حسن نیت به 

کنند فرایندهای آموزش دانشجویان کمک می

طوری هم شأن مربی تشویقی را اعمال نماید. این

و دانشجو و هم حق کارمندانی که وقت خود را 

ود شکنند به خوبی حفظ میصرف دانشجویان می

و مانع از گریز دانشجو از محیط کارآموزی به 

 "دلیل برخوردهای ناشایست خواهد شد.

 :حضور کارآموزان. 5-2

در مواردی که کنترلی وجود حضور کارآموزان 

. دانشجویان در ضعیف ارزیابی شده استنداشت 

کنند از لحاظ آموزشی هایی که فکر میبخش

از برنامه دهند که خارج جذابیتی ندارد ترجیح می

کارآموزی به مطالعات درسی خود برای آمادگی 

آزمون کارشناسی ارشد بپردازند و این امر سبب 

در این غیبت و ناهماهنگی با بخش خواهد شد. 

برخی " اشاره کرد 6کد  دانشجویمورد 

های کارآموزی حالت تکراری داشته و یا بخش

شود های جدیدی در آن بخش استفاده نمیتکنیک

آموزانی که به دنبال ادامه تحصیل هستند و کار

ها دهند که به جای آموزش در این بخشترجیح می

به کتابخانه رفته و خود را برای کنکور کارشناسی 

: "بیان کرد که  5ارشد آماده کنند. دانشجوی کد 

من به مسؤول بخش گفتم که شما دارید برچسب 

م دهید یعنی ما برچسب بزنیزدن رو به ما یاد می

یا روی الم اسم بنویسیم، من بروم کتابخانه درس 

بخوانم ارزشش خیلی بیشتر از این کارهای 

 . "بیهوده است

 تسهیالت جانبی: . 5-3
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چنین از وضعیت امکانات همشوندگان مصاحبه

 3کد  التحصیلفارغرضایت نداشتند.  آموزشی نیز

بخش هماتولوژی و آنالیز ادرار هر  ": بیان کرد که

فقط یک میکروسکوپ داشتند که مسؤول کدام 

بخش از آن برای انجام وظایف روزمره استفاده 

کرد و فرصتی برای دانشجو نبود که بتواند از می

اشاره کرد  2. استاد کد "میکروسکوپ استفاده کند

یک کمد ندارد که  حتیو یا مربی دانشجو :"که 

ی یا اتاق اش را در آن قرار بدهدوسایل شخصی

و فضا  محیط فرانس و دور هم جمع شدن.برای کن

است به به نسبت حجم پذیرش دانشجو ناکافی 

طوری که در طول کارآموزی گاهی صندلی برای 

 نیز گفته است 4 مربی کد "شودنشستن پیدا نمی

دارای امکانات آموزشی مثال وایت باید یک اتاق ":

برای کارآموز درنظر  برد یا ویدئو پروژکتور

 "اختیارمون نبود  سفانه این هم درأبگیرند که مت

 :ریزیبرنامه. 5-4

نقاط قوت زیادی ذکر شد از در بـرنـامـه ریـزی 

برنامه دقیقی که در ابتدای شروع بـه جمله 

شد که تاریخ کارآموزی به دانشجویان داده می

شروع و پایان کارآموزی و ساعت حضور در 

های بخش و زمان حضور در هر یک از بخش

آزمایشگاه در آن ذکر شده بود. ولی  تخصصی

هایی در امر مواردی نیز سبب نارسایی

های ریزی شده بود از جمله، کم بودن بخشبرنامه

های شهر که تخصصی آزمایشگاهی و بیمارستان

به آموزش دانشجویان را پاسخگـویـی  ظرفیـت

: "به این مشکل چنین اشاره کرد 1ندارد. استاد کد 

زی برای تقسیم دانشجویان در ریهنگام برنامه

های مختلف تخصصی آزمایشگاه بخش

ها همیشه مواجه با مشکل کمبود مکان بیمارستان

آموزشی هستیم به طوری که ناچار هستیم گاهی 

های تکراری بگذاریم که با دانشجویان را در بخش

شویم. انگیزگی دانشجو مواجه میاعتراض و بی

های دولتی که اهآزمایشگ "گویدمی 2استاد کد 

وظیفه آموزش دانشجویان را به عهده دارند 

های روز و آزمایشات بایستی به ابزارها و تکنیک

تخصصی مجهز شوند متأسفانه گاهی آزمایشات 

به قدری پیش پا افتاده و تکراری برای دانشجویان 

هستند که حتی در محیط کارآموزی نیز برای 

موزش های جدید بایستی به آآموزش تکنیک

 تئوری متوسل شد.
 

دانشجویان علوم  کارآموزی در عرصههای اصلی و فرعی استخراج شده از پژوهش کیفی در تبیین تجارب مشکالت . درون مایه1جدول 
 آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.

 (Subthemمایه فرعی )درون (Themمایه اصلی )درون 

  هافصل سر ررسیب هاي كارآموزيفصل ارزیابی سر 1

 بررسی الگ بوک آموزشی

 توقعات كارآموزان در طی دوره انتظارات از كارآموزي 2

 حضور فعال كارآموزان انگیزه حضور در كارآموزي 3

 امتحان میان ترم و پایان ترم ارزشیابی دانشجو 4

 چک لیست ارزشیابی 

 هاي آزمایشگاه و دانشكده بخشهمكاري بین  ریزي كارآموزيارزیابی مدیریت و برنامه 5

 تسهیالت جانبی

 ریزيبرنامه
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 گیری و نتیجه بحث

در این مطالعه کیفی، تبیین تجارب مشکالت 

دانشجویان علوم  کارآموزی در عرصه

آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

مایه شناسایی بررسی شد که در مجموع پنج درون

 شدند. 

شده در این مطالعه،  های شناساییمایهاز درون

توان به انگیزه حضور در کارآموزی و می

 انتظارات از کارآموزی اشاره کرد.

رغم این که از های تحقیق نشان دادکه علییافته

کنندگان در این تحقیق، کارآموزی نظر شرکت

فرصت ارزشمندی را برای کسب تجربیات و رشد 

های عملی و آشنایی با محیط کار برای مهارت

آورد. ولی دانشجویان انشجویان فراهم مید

وظایف عملی خود را در کارآموزی در حدی که 

کنند و شکاف مابین انتظار دارند، تجربه نمی

انتظارات دانشجویان از کارآموزی و آن چه رخ 

دهد نقش مهمی در کاهش انگیزه دانشجویان می

برای حضور درکارآموزی دارد. در تبیین سایر 

به این نتیجه رسیدیم که برای  هامایهدرون

ریزی کارآموزی نیازمند به مدیریت و برنامه

هماهنگی و انسجام بیشتری بین آموزش و بالین 

این یافته با مطالعه دکتر پرویز راد و . هستیم

رضایی در پژوهش کیفی نیز به دست آمد که 

ریزی منسجم عامل بروز مشکالت ضعف برنامه

در (. 5)باشد یان میعمده در کارآموزی دانشجو

رغم پژوهش کیفی هروی کریموی و همکاران، علی

کنندگان کارآموزی را بستری که مشارکتآن

مناسب برای رشد شخصی دانشجو، کاربرد 

های زمانی و مکانی دیگر و ها در موقعیتآموخته

ولی ناکارآمدی  یادگیری عمیق معرفی کردند،

ای مربیان بالینی، ناکارآمدی مدیریت اجر

عمل به عنوان  -کارآموزی و گسست تئوری

های بازدارنده یادگیری توسط جنبه

در ارزشیابی (. 6)کنندگان بیان شد مشارکت

دانشجو ارایه سر فصل جامع و کامل و منابع 

مشخص به عنوان یکی ازعوامل ارتقای کیفی 

کارآموزی از سوی مربیان و کارآموزان مطرح 

اقدش  -ی و اعظمیچنان که مطالعه تبریزهم. شد

از  نشان داد که ارزیابی مناسب دانشجویان یکی

 (.7) عوامل اصلی ارتقای کیفیت کارآموزی است

در طی یک بررسی کیفی در  سیابانی و همکاران

بحث ارزیابی به وجود شکاف بین مطالعات پایه و 

در تبیین انتظارات از (. 12) کار عملی اشاره کردند

جویان به آن اشاره کارآموزی موردی که دانش

نمودند، توجیه نبودن کارکنان آزمایشگاه در 

رابطه با وظایف آموزشی در قبال کارآموزان و 

کمبود مربی آموزشی یا کوتاه بودن زمان حضور 

چنان که نتایج مطالعه هم. مربی آموزشی بود

پور نیز در تبیین موانع توصیفی ظهیری و ترابی

ها مانی بیمارستانموجود، به توجیه نبودن کادردر

در ایفای وظایف آموزشی و کمبود وقت کارکنان 

های و ناکافی بودن اطالعات مربی در حوزه

مختلف کارآموزی، اشاره نموده و در پایان به 
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 عدم انگیزه کافی دانشجویان نیز اشاره کرده است

 –ای توصیفیجوادی و همکاران، در مطالعه(. 13)

مربیان و  تحلیلی با هدف مقایسه نظرات

دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و 

درمانی علوم پزشکی اصفهان در مورد وضعیت 

نامه کارآموزی این رشته، به وسیله پرسش

ساخته، بیان نموده است که بیشترین مشکل محقق

مربوط به ایاب و ذهاب و از دید دانشجویان 

بیشترین مشکل مربوط به آشنا نبودن کارمندان با 

در حالی که (. 3)باشد زهای آموزشی آنان مینیا

در مطالعه حاضر هیچ کدام از دانشجویان به ایاب 

و ذهاب اشاره نکرده و در بحث تسهیالت جانبی 

کارآموزی نیز مربیان، اساتید و دانشجویان به دو 

اند، شامل رختکن و داشتن نکته مهم اشاره کرده

های محیط اختصاصی برای سمینار و آموزش

که در بررسی مطالعات  ختصاصی برای دانشجوا

آید قبلی به این نکات اشاره نشده بود. به نظر می

های دیگر که این مشکالت در کارآموزی دانشگاه

مشکل مطرحی نبوده یا مورد توجه قرار نگرفته 

 . است

نکته دیگری که کارآموزان اظهارکردند، نیازمندی 

رآموزی به حضور فعال مربیان و اساتید در کا

بود. در مطالعه آهنچیان و همکاران دسترسی کم 

دانشجویان به مربیان آموزشی را سبب مراجعه 

دانشجویان به کارمندان بخش دانسته که چون 

کارمندان نیز در قبال آموزش دانشجویان 

کنند لذا سبب روی مسؤولیتی را احساس نمی

آوردن دانشجویان به کارهای تکراری و وظایفی 

(. 14جنبه آموزشی باالیی ندارند )است که 

شود که با در نظر گرفتن تسهیالت پیشنهاد می

استخدامی یا مقرری خاص و نظایر آن، کارمندان 

ها را برای همکاری در آموزش آزمایشگاه

 فراگیران در عرصه ترغیب و تشویق کنند. 

نقش گروه آموزشی در افزایش انگیزه و عالقه 

کارآموزی و تمایل دانشجویان برای حضور در 

ها به فعالیت عملی، بسیار پر اهمیت ارزیابی آن

شد. تمرکز بر عوامل افزایش انگیزه حضور، از 

ترین مسایلی است که در کارآموزی باید با مهم

جدیت دنبال شود. این موضوع با مطالعه تبریزی 

و همکاران در زمینه افزایش انگیزه کارآموزان 

. یت ارزیابی شده استخوانی داشته و با اهمهم

های پژوهش مطالعه مذکور در راستای تأیید یافته

  (.15) باشندحاضر می

تحقیق حاضر نشان داد که برگزاری جلسات 

ابتدایی قبل از کارآموزی نقش مؤثری در آمادگی 

ذهنی دانشجویان نسبت به وظایف آنان در محیط 

های به کارآموزی دارد اما این موضوع با یافته

که در  آمده در مطالعه تبریزی و همکاران دست

دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد تناقض 

. زیرا نتایج مطالعه حاکی از آن بود که (15) داشت

. جلسات ابتدایی برگزار شده دارای اشکال بود

ترین مشکالت تسهیالت جانبی نیز از جمله اساسی

کارآموزی بود که اصال برنامه مشخصی نداشت 

ر مطالعات پیشین نیز به آن اشاره شده است که د

(17 ،16.) 
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ای که مورد توجه خاص ترین مسألهیکی از مهم

گروه آموزشی قرار گرفته لزوم همکاری بین 

بخشی و هماهنگی بین محیط کارآموزی و 

مربیـان با حضـور خود در . مدیریت دانشکده بود

 های الزم را با مراکز انجامعـرصـه باید هماهنگی

دهـند و اقدامات الزم جهت معرفی دانشجویان به 

زیرا در . رسدمراکز بسیار الـزامی به نظر می

شرایطـی که مربـیان حضور نداشتند همکاری 

 . کارکنـان بـا دانشجویـان چندان مطلوب نبود

آید که از نتایج مطالعه چنین بر می :پیشنهادات

های حضور فعال مربـی آمـوزشـی و هماهنگی

یریتی و تسهیالت در مکان کارآموزی تأثیر مد

زیادی در افـزایـش انگیـزه و عالقـه دانشجویان 

های عملی کارآموزی بـه حضور در فعالـیت

داشتـه و باعث دلـگرمی دانشجـویان شـده که 

. تری خواهد داشتبالطبع اثرات آموزشی مناسب

باشد، موضوع دیگری که نیازمند بررسی دقیق می

ها و منابع مشخص و معتبر در فصل ارایه سر

برگزاری آزمون پایانی است که به طور دقیق 

های کسب شده در طول کارآموزی را مهارت

های از طرفی تجهیز آزمایشگاه. سنجش نماید

دولتی به تکنولوژی و علوم روز دنیا در ارتقای 

آموزش دانشجویان و افزایش انگیزه آنان نقش 

 . مؤثری خواهد داشت

 ها: ودیتمحد

توان به این نکته های این پژوهش میاز محدودیت

های رشته علوم اشاره نمود که تنوع زیر شاخه

ای است که دانشجویان در آزمایشگاهی به گونه

های مختلفی را تجربه کارآموزی در عرصه بخش

کنند و با توجه به ماهیت آزمایشات هر بخش می

دستگاه و  تواند بر اساس تشخیص متکی بهکه می

یادگیری اجزای دستگاه و یا مهارت تشخیصی یک 

تکنسین ماهر باشد، فرایند یادگیری متفاوت خواهد 

بود و ممکن است نظرات دانشجویان یا اساتید به 

فرایند کارآموزی در کل با نظرات آنان در مورد 

 هر بخش مجزا در کارآموزی متفاوت باشد.  

 بود.

گونه تضاد منافعی این مقاله هیچ :تضاد منافع

 ندارد.

 سپاسگزاری

های مالی و مدیریتی در انجام این تحقیق از حمایت

و مشاوره علمی معاونت محترم آموزشی دانشگاه 

علوم پزشکی هرمزگان، مدیریت محترم مرکز 

چنین از اساتید، مربیان، مند بودیم. همتوسعه بهره

التحصیالن و دانشجویانی که در انجام فارغ

همکاری نمودند بسیار سپاسگزاری  مصاحبه

 کنیم.می
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Abstract 
 

Introduction: Laboratory science graduates are experts who together with other health care workers will 

be responsible for performing common clinical laboratories practices. In order to do this, the students must 

acquire the necessary knowledge and skills during the internship, and various problems will reduce the 

efficiency of internship in the field of laboratory sciences students. Identifying and solving these problems is 

essential to enhance the efficiency of this course. This research was done with the purpose of examining the 

laboratory sciences  clerkship course by knowing about the viewpoints of the related faculty members, 

graduates and students at Hormozgan University of Medical Sciences ..  

Methods: In this qualitative study, a purposive sampling was used to select the subjects from the 

population of trainees, graduates and the faculty members, graduates and students of laboratory sciences. 

Semi-structured interviews were conducted. The results of the interviews led us to select the next sample, 

until no fresh ideas were gained. After gathering data from 13 persons, the results of the study were 

investigated by means of content analysis methodology. 

Results: By analyzing research data, five  key themes were identified including clerkship curriculum, 
Expectations from clerkship, motivation of students for clerkship involvement and clerkship planning and 

management. 

Conclusion: The results of this study demonstrated that general view of instructors and students are 

positive, but in the implementation, there are problems that should be addressed by the authorities . .So it is 

necessary for officials to improve the quality of clerkship through more incorporated plans. 

 

Key words: Clerkship, Hormozgan University of Medical Sciences, Laboratory Sciences, Qualitative 

Research, Student. 
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