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Abstract  Article Info 

In recent years, by spreading of knowledge, the prevalence of some emerging diseases, 

the removal of knowledge boundaries and changes in the level of knowledge and culture 

of people in society, changes to health education programs are required based on 

community needs. One of the most important mission of healthcare institutes is to 

respond to community expectations and provide educational services based on the 

needs of learners .  In this regard, changes in community-based education programs are 

essential. The community education approach emphasizes the increasing of education 

in society as a learning environment in the curriculum of health sciences students, 

especially nursing students.Consequently , that students experience real learning related 

to educational goals and community-based services derived from educational programs 

and practical application of their learning in real-world environments. So, the aim of 

this study was to report an experience of revising internship nursing student’s program 

according to a service-based education approach. 
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بر اساس   یپسر پرستار  انیدر عرصه بهداشت مادر و نوزاد دانشجو  یبرنامه کارآموز یبازنگر

 آموزش خدمات محور: گزارش یك تجربه  کردیرو

   * 2اکرم پرنده، 1زهره وفادار 

 
 ران یا...)عج( تهران، ا ه یبق یدانشگاه علوم پزشک  ،یسالمت، دانشکده پرستار تیریمد قاتیمرکز تحق 1
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 ده کی چ
و    یدر سطح آگاه  رییدانش و تغ   ینوظهور و برداشته شدن مرزها  د،ینوپد  یها  یماریاز ب  یبرخ  وعیدر حال حاضر با گسترش سطح دانش، ش

مهم موسسات علوم سالمت،    یاز رسالت ها  یکیاست.    یجامعه الزام  ازهاییدر برنامه های آموزش علوم سالمت بر مبنای ن  رییفرهنگ افراد جامعه، تغ

بر جامعه    یدر برنامه های آموزش مبتن  رییراستا تغ نیاست. در هم  رانیفراگ  ی ازهایبر اساس ن  یبه انتظارات جامعه و ارائه خدمات آموزش  ییپاسخگو

 ژهیعلوم سالمت و به و   انیدانشجو  یدر برنامه درس  یآموزش  طیآموزش جامعه نگر بر افزایش آموزش در جامعه به عنوان مح  کردیاست. رو   یضرور

اس برنامه  که دانشجویان شرایط واقعی تجارب یادگیری مرتبط با اهداف آموزشی و خدمات مبتنی بر جامعه را بر اس   یدارد. به طور  د یتاک  یتارپرس

مطالعه، گزارش یك تجربه از    ن ینمایند. لذا هدف از ا  یهای آموزشی فراگرفته و کاربرد عملی آموخته های خود را در محیط های واقعی تجربه م

 آموزش خدمات محور است.   کردیبر اساس رو  یپسر پرستار انیدر عرصه بهداشت دانشجو یبرنامه کارآموز یازنگرب

 

 آموزش خدمات محور ، بهداشتی، کارآموز : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
نگرمفهوم   جامعه   Community oriented) آموزش 

Education )    بر تاکید  آموزش در جامعه با  عنوان    افزایش  به 
بیمارستانی  آموزش  بر  تاکید  کاهش  و  آموزشی  سال در    محیط 

ادینب  در  1988 )اعالمیه  (    Edinburgh Declarationرگ 
توسط    بار  نیاول  یاستراتژی آموزش در جامعه برا.  (1)مطرح شد

مدل   در  یك      SPICESهاردن  آموزش   در  از  پیوستاری 
  . (2)بیمارستان محور تا آموزش مبتنی بر جامعه مطرح شده است

  امعه دانشجو از طریق ارائه خدمت در مراکز سطح جبه طوری که 
سطح   سه  در  مراکزی  چنین  در  خدمت  ارائه  برای  که  را  آنچه 

گیرد می  فرا  است،  ضروری  ها  تغ.  (3)مراقبت  با    ر ییهمزمان 
پزشک   یآموزش  یکردهایرو علوم  پرستار  در   ،یدر    ز ین  یحرفه 

مبتن  یمیمفاه آموزش  جامعه  یهمچون   Community)  بر 

based learning  )ی مبتن  یپرستار  زیو آموزش جامعه نگر و ن  
جامعه تربیت    (،Community based nursing)  بر  جهت 

ســطوح    بلکه در تمامی    درمان  یحوزه  در  تنها  پرستارانی که نه 
وریشــگیپ مراقبتی  قرار  باشند،    کارامد  یمداخالت  ی،  نظر  مد 

لذا (5,  4)ت  گرف های    .  محیط  از  خدمت  و  مراقبت  مفهوم 
ات در  . چنین تغییراسته  بیمارستانی به جامعه تغییر و توسعه یافت

پرستاری واقعی    اموزش  شرایط  دانشجویان  تا  شود  می  سبب 
بر   مبتنی  خدمات  و  آموزشی  اهداف  با  مرتبط  یادگیری  تجارب 
جامعه را بر اساس برنامه های آموزشی فراگرفته و کاربرد عملی 

نمایند تجربه  را در محیط های واقعی  .   (7,  6)آموخته های خود 
به عنوان    (   learning-Service)مبتنی بر ارائه خدمات  یادگیری

فلسفه و  برنامه  فراگیران   یك  آموزشی،  است. دربرنامه  آموزشی 
نمودن جامعه، خدمات معناداری را برای جامعه خود   ضمن درگیر

پذیری اجتماعی  دهند و در فلسفه آموزشی، با مسؤولیت می ارائه
ناشی  نمایند که به عنوان مؤثرترین روش یادگیری  ایجاد پیوند می
باتوجه به تغییرات  .   (6)و ایجاد پیوند با جامعه استاز تجارب فعال  
رات و نیازهای مصرف کنندگان محصول تعلیم و مداوم در انتظا

و   تحول  و جامعه(، ضرورت  علوم پزشکی)یعنی مردم  تربیت در 
نوآوری مستمر و رفع نقایص در برنامه درسی و نیاز به بازنگری  

د آموزش  رکوریکولوم  پرستار  ی برنامه  گرفته    زین  یرشته  صورت 
پیوسته   کارشناسی  درسی  برنامه  ویرایش  آخرین  زمان   ( است. 

است  27/2/93پرستاری ا(8)بوده   بازنگر  ما.  وجود  بر    یبا  ها، 
اساس مطالعات انجام گرفته هنوز فاصله بین آموزش های نظری 

پدیده ای واقعی، قابل توجه و    كیو فعالیت های بالینی به عنوان  
 . (10, 9)مهم مطرح است

هماهنگی  را فقدان    ای  مطالعات انجام شده علت چنین فاصله 
بالینی و مؤسسات آموزشی، عدم وضوح نقش معلمین  یطبین مح

  (11)پرستاری، ضعف در برنامه ریزی درسی، محتوی دوره درسی  
 یوجود ناهماهنگی یا عدم انطباق بین آموزش بالینی، نیازها  زیو ن

  بازنگری  نابراین ب.  (12,  10)بیان کرده اند و جامعه    ران یفراگ  ی اساس

ضرورت بیشتری   ی فراگیر و جامعهنیازهابا  ط  تببرنامه های مر  در
  ،یدر برنامه آموزش پرستار  امری  نیچن  یراستا  در.  پیدا می کند

پرســتار به    هیبق  یدانشــکده  جامعه  سالمت  گروه  و  ا...)عج( 
متول آموزش  یاجرا  یعنوان  تئور  یبرنامه  کارآموز  یدروس    ی و 

گذشته بر    یسال ها یودک طسالمت جامعه و سالمت مادر و ک
  ران یجامعه و فراگ  یازهایخود و بر اساس ن  دیاسات  اتیاساس تجرب
ی در  پرستار  یدانشکده ها  ریهمانند سا  یعمده ا  یبا چالش ها

است.  ایران   بوده  و .  1ازقبیل  مواجه  ها  سرفصل  تطابق  عدم 
کودک  تئوری مطالب و  مادر  سالمت  پرستاری  شرح   درس  با 

عمده در ارائه    یاز عرصه ها  ی ک. ی2پسر    وظایف آتی دانشجویان
کارورزی  کارآموز و  پرستاری  ورود   یدرس  کودک،  و  مادر 
 ی مراقبت از زنان باردار و درمانگاه ها  یبه بخش ها  انیدانشجو

ن برنامه  ، که درچنیبوده  مانیبلوک زا  زیناتال و ن  یمراقبت دوره پر
نشده   توجه  درسی  درکوریکولوم  دانشجویان  به  جنسیت  .   3ای 

طرح   اجرای  و  رعایت  به  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  کلیه  التزام 
با جنسیت مددجویان   متناسب  ارائه خدمات    .4انطباق در جهت 

بیشتر  جذب ورود  نظام    انیدانشجوو  در  پرستاری  رشته  به  پسر 
بی عالقگی،  .  5غلی مناسب  آموزش سالمت فعلی بدلیل فرصت ش

دانشجو بالتکلیفی  و  واحد سرگردانی  این  گذراندن  در  پسر  یان 
مجبور به انجام کارآموزی در بخش های تکراری نظیر اورژانس  
بوده که اغلب با نارضایتی دانشجویان پسر در کلیه دانشکده های  

هستیم. مواجه  دانشجو  پرستاری  حضور  چن  انیلذا  در    ن یپسر 
تا حدودی غیر عملی بوده   با سالمت مادران باردار مرتبط عرصه 
 است. 

تئور  گرید  یاز سو ارائه شده در واحد    یبر اساس سرفصل 
  یزیدر عرصه، برنامه ر  یدرس سالمت خانواده، در بخش کارورز

مراکز مشاوره    مانند  عرصه هادیگر  در    انیو امکان حضور دانشجو
 مشاوره   مراکز  زیاز سالمندان و ن  مراقبتمراکز    ك،یازدواج و ژنت

 مورد مغفول واقع شده است.   یاجتماع یها بیاس
  سالمت  آموزش  نظام  انداز  چشم  این که      به  توجه   بنابراین با

جامعه بوده    سالمت  نیازهای  به  پاسخگویی   1404  افق    در  کشور
 تحول   دوازده گانه  بسته های  نیز یکی از    پاسخگو  آموزش  بسته  و

ی پرستار  دانشکدهپزشکی بوده است. از سویی دیگر    آموزش  در
ا...)عج(  برخوردار  بقیه  مرب  یبا  فراهم با تجربه،    ان یاز  توانایی  و 

در  در جامعهدانشجویان حضور  یالزم برا یها رساختیز کردن 
در    مختلف  ی  مشابه در کشورها  اتیبا توجه به تجربصدد است تا  

به جامعه    یو ســالمت  یاوره امش  ،یارائه خدمات مراقبت  یراستا
دانشجو آموزش  هم  انیو  ا  طیمح  نیدر  با  ارتباط    جادیها 

بهز  نظیر  یفراسازمان غ  ،یستیمراکز  ارائه    یردولتیمراکز  ضمن 
 ورزی درس کار ی یادگیری وبرا  یمناسب طیمح ،خدمت به جامعه

  ی مقطع کارشناس  انیدانشجو  یمادر و کودک و سالمت جامعه برا
همنماید.  فراهم   در  ها   نیلذا  چالش  کاهش  منظور  به    ی راستا 
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  ازیبه ن  ییپاسخ گو یو در راستا یپرستار بالینی  عمده در آموزش
  ر ییدر حال تغ  یازهایمطابق با ن  انیدانشجو  ت یو ترب  انیدانشجو
ا  ،جامعه به  اقدام  جامعه  سالمت  برنامه   یبازنگر  جادیگروه  در 

 درس نموده است.  نیدر عرصه ا وزیآموزش کار

 :  شرح تجربه

اول،   ابتدایمرحله  برنامه      در  در  بازنگری  موضوع  امر، 
کارورزی در گروه سالمت جامعه دانشکده پرستاری طرح گردید،  
به این منظور جلسه ای در گروه سالمت گذاشته و اعضا اقدام به  
ارائه تجربیات، بیان چالش های موجود و ارائه پیشنهاداتی برای  

گردید  بهتر   مقرر  سپس  و  کردند  فوق  واحد  نمودن  اثربخش  و 
معادل یك واحد از کاراموزی در عرصه دانشجویان بخش هایی  
با واحد مادر و کودک   تئوری سالمت جامعه و خانواده  از درس 
از موضوعات مهم در خصوص   تلفیق گردد و دانشجویان برخی 

نمایند.   سالمت خانواده و جامعه را بطور عملی و در عرصه تجربه
لذا پس از طرح و تائید موضوع در جلسه ی گروه سالمت جامعه،  

 موافقت تغییر و تلفیق در بخشی از برنامه درسی اخذ گردید. 
مرحله دوم، نیازسنجی از گروه هدف، در این مرحله قبل از  
از   نظری  در کالس درس  کاراموزی،  واحد  اجرای  و  ترم  شروع 

در برنامه کاراموزی در عرصه  دانشجویان مربوطه پیرامون تغییر  
به طور شفاهی و با حضور کلیه دانشجویان نظرخواهی شده و بر  
از   نوزاد  و  مادر  و  خانواده  سالمت  دروس  سرفصل  اساس 
پیرامون  را  خود  آموزشی  نیازهای  تا  شد  درخواست  دانشجویان 
دروس به اشتراک گذارند. پس از بحث و گفتگو و تبادل نظر و  

های آموزشی توسط دانشجویان، مقرر گردید در  طرح مسائل و نیاز
آموزش بالینی به موضوعاتی همچون سالمندی و مشاوره ازدواج  
با   که  جامعه  در  پذیر  آسیب  های  گروه  با  کار  نیز  و  ژنتیك  و 
واحدهای تئوری آن آشنا شده بودند در بخش آموزش بالینی نیز  

ارائه به  اقدام  به طور عملی  و  آشنا  خدمت    در عرصه ی جامعه 
نمایند. در نهایت پس از اخذ  موافقت از گروه و بر اساس قابلیت  
دروس   سرفصل  با  انطباق  اساس  بر  و  برنامه  شدن  اجرایی 
کاراموزی بالینی سالمت خانواده و مادر و کودک طرح و اهداف 

 درس بالینی نگارش شد.  
از رسمی  مجوزهای  اخذ  و  سوم، هماهنگی    و  مراکز   مرحله 

 در  امکان اجرای برنامه کارآموزی  که  دانشگاهی فرا  سازمان های
مراکز وابسته به بهزیستی از    ممکن بوده از جمله مذاکره با  آنجا
حضور در مراکز نگهداری از سالمندان دولتی و بخش های  ) قبیل

خصوصی  و دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی تهران، مرکز  
روانشناسی وابسته به سازمان  مشاوره ازدواج ، ژنتیك و مشاوره  

 به عمل آمد.    بهزیستی استان تهران(
دانشجویان مرحله،  این  در  برنامه،  اجرای  چهارم،    مرحله 

تقسیم و هرکدام از   نفره،7  -6  گروه های  هفت به  ترم  پرستاری
گروهها به همراه مربی بالینی خود به مراکز فوق بر اساس برنامه  

  و کارورزی خود را گذراندند. در روز مراجعه    8طرح درس به مدت  
توسط  دانشجویان  کارورزی  با  اســاتید  ابتدای    اهداف   خود 

  از  دوره پایان و طول در که  انتظاراتی و ضوابط برنامه، آموزشــی
قبل از حضور دانشجویان در محیط، در  .  شدند  میرود آشــنا  آنان

شد    ( تهیه  Log bookابتدا اهداف رفتاری در قالب الگ بوک )
  مورد در در ادامه دانشجویان قرار گرفت و دانشجویان اختیار و در

مربیان  .  شدند  توجیه   کامالً  انتظارات و اهداف آموزشی مورد انتظار 
  داشته  حضور  کارورزی  و   آموزشی  فعالیت های  تمام  آموزشی نیز در 

.  می کردند  ارائه  کارآموزان،  هماهنگ بودن  برای  کلی  توضیحات  و
مدت  در  دانشجویان طریق   طی  از  یادگیری  ضمن  کاراموزی 

 ایفای  اشنایی با مراکز و عملکردهای حوزه های تخصصی آنان به 
  پرستار  عنوان   به  اوقات مشــاوره ای  بعضی  و  آموزشی   نقش های

 .  جامعه می پرداختند سالمت
گام پنجم ، ارزشیابی  برنامه:  ارزشیابی برنامه به دو شکل  

انتهای هر روز کارورزی و حضور در مراکز از   رصورت گرفت. د
پرداخته   برنامه از خود تجربه  دانشجویان درخواست شد تا به بیان

پیشرفت، بهبود و   برای نظراتشان و و سپس تجارب و پیشنهادات
می شد. به طوری که بخشی از    اخذ   اصالح برنامه به طور مکتوب 

گزارشی از تجارب یادگیری در ارزشیابی پایانی دانشجویان، ارائه  
محیط های عرصه در جامعه بود. در انتهای دوره ی آموزشی، به  
نگرش   و  یادگیری  میزان  بر  دوره  اثربخشی  ارزشیابی  منظور 
دانشجو و نیزکسب تجارب و بررسی نقاط ضعف و قوت دوره و  
انجام   به  اقدام  مربیان  دانشجویان،  از  عملی  اقدامات  دریافت 

(    (focus  groupگروه های متمرکز ر قالبمصاحبه کیفی د
نموده و با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی اقدام به  ارزشیابی  

 برنامه آموزشی پرداختند.

 بحث 
نکات آموخته شده بر اساس ارزشیابی برنامه در دو مرحله و  
شامل دریافت  بازخوردهای دانشجویان در پایان هر روز کارورزی 

یابی نهایی با انجام مصاحبه کیفی به شکل زیر  و در نهایت ارزش
 بوده است:  

بازخوردهای  دریافت  اساس  بر  نتایج  اهم  اول   بخش  در 
 دانشجویان شامل: 

دانشجویان،  درگیری  دلیل  به.  1   به   منجر  روش  این  فعال 
    .است گردیده آنان ارتباطی و یادگیری مهارتهای ارتقاء
  نیز  و  آموزشی   نامه بر  در  مشارکت  و   شدن  درگیر  . به دلیل2
  نظری  دانش  تلفیق  نیز  و  خود  نیاز  اساس  بر  آموزشی  محتوی  تعیین

  نگرش  و  احساس  ایجاد  به  جامعه   به  خدمت  ارائه  ضمن  عرصه  با
  .رسیدند یادگیری تجربه از مثبت
  نیز  دانشجویان  خالقیت  پرورش  و  خودکارآمدی  افزایش .  3

  .بود  برنامه  این مثبت  نکات از
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  خصوص   به  جامعه  پذیر  آسیب  گروههای  با  مواجهه  دلیل  . به 4
  با  بیشتری  بودن  مفید  و   نزدیکی  احساس  معتاد  افراد  و   سالمندان

 .داشتند جامعه
  آنان  برنامه،  این  در  کننده  شرکت  دانشجویان  اکثر  نظر  از .5

  و   ها  واقعیت  با  نگر  جامعه  آموزشی  های  برنامه  چنین  انجام  با
 حساس   در  ها  فعالیت  این  و   شدند  آشنا  جامعه  سالمت  نیازهای

 و  جامعه  نیازهای  به   توجه  در  آنان  انگیزش  افزایش  و  سازی
 و  تکریم  در  که  داشتند  اذعان  آنان  نیز  و  داشت  تأثیر  پاسخگویی

  .شدند بسیارحساس خود های خانواده در سالمندان منزلت حفظ

احساس6 ایجاد  و  بین بخشی    بدلیل  بودن   مفید  . همکاری 
 و   جامعه  در  پرستاری  حرفه  شناساندن  و  جامعه  به  خدمت  ارائه

 خود.  ای حرفه هویت  به  نسبت جامعه نگرش  اصالح
نتایج  دوم  بخش  در   متن   از  کیفی  محتوی  تحلیل  ارزشیابی 

  زیر   چندین  و   اصلی  مایه  درون  یك  بیانگر   دانشجویان،  مصاحبه
 پرداخته می شود. در گزارش دیگری به آن  که  بوده طبقات

 گیری نتیجه

اجرای،  با برخی از چالش ها و نکات قوت    از برنامه پس این
  واحد   سنجی  نیاز  به  برنامه می توان  قوت  نقاط  همراه بوده است. از

موضوع آموزش    با  آن  تطبیق  و  خبرگان  اساس نظر فراگیران،   بر
از فراگیران،  نیاز  و  جامعه  بر    شدن   کاربردی  دیگر   طرف  مبتنی 

 دانشجویان  بیشتر  استقبال  و  جذابیت  به  نیز  درسی  مطالب  و  اوینعن
است  شایانی  کمك روند  .  نموده  از  دانشجویان  مندی  رضایت 

نقاط   از  تواند  نتایج ذکر شده می  و سایر  آموزشی  برنامه  اجرای 
به   توان  می  برنامه  این  های  چالش  از  شود،  تلقی  برنامه  قوت 

  با سازمان های  ارتباطی  های  هماهنگی  قبیل  از   اجرایی  مشکالت

  نیز  و  آن  تابعه  مراکز  و  بهزیستی  جمله  از  دانشگاه از  خارج  مختلف
  بودن   ناشناخته   به   توجه  همچنین با  .اشاره نمود  دولتی  غیر  مراکز

  از   ابتدا   در  مراکز   برخی  در  جامعه  در  پرستاری  کاری  ی  گستره
  بدلیل   خصوصی  مراکز  در برخی  .بودند  برخوردار  کمتری  استقبال
  توسط  خدمت  ارائه   انجام  و  ورود   اجازه  خود   خاص  ضوابط   و  شرایط 

  جامعه اجرای بهتر برنامه ی منظور به  لذا  بود. محدود دانشجویان
  ضمن آشناسازی مراکز از بسترهای   محور پیشنهاد می شود در ابتدا

اهمیت    به  پرستاران،  درسی  کوریکولوم  در  آموزشی و  نقش 
و با جلب   جامعه  بر  مبتنی  آموزش  راستای  در  خشی ب  بین  همکاری

همکاری و ارتباطات گسترده با سازمان ها زمینه ورود و حضور 
 دانشجویان پرستاری را پررنگ تر نمائیم. 

و زمینه گسترده حرفه پرستاری  با توجه به ماهیت    همچنین
اموش  ها   فعالیت راستای  در  نیز  و  جامعه  در سطح  پرستاران  ی 

معاونت پرستاری و دفتر برد  گردد که در    پیشنهاد می  پاسخگو،
وزارتپرستاری   پزشکی  ضرورت   آموزش  بر  درمان  و  بهداشت 

کودک   و  مادر  سالمت  پرستاری  درسی  واحد  در  بازنگری 
با تغییر در کوریکولوم آموزشی   تأکید و  دانشجویان پسر پرستاری  

 گردد. دانشجویان شرایط برای اجرای این برنامه تامین

 سپاسگزاری 
مسئولین محترم سازمان ها از جمله اداره بهزیستی   کلیه  از

که نهاد  مردم  های  سازمان  و  تهران  برنامه    برگزاری  در  استان 
 و   مسؤوالن آموزشی  از  همچنین.  می شود  تشکر  نمودند  همکاری

  به   آموزش دانشکده پرستاری، اساتید و دانشجویان    توسعه  دفتر
اجرا و  برنامهخاطر همکاری  می    سپاسگزاری  و  تقدیر  یی شدن 

 شود.  
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