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جو  کیدر  مارانیه خدمات بهتر به بیارا یهدف آماده کردن کارکنان نظام سالمت برا با یآموزش یهاکردیاز رو یکی ،یا حرفه نیآموزش ب زمینه و هدف:

 یمعل هیأت یاعضا یدیبرخوردار است. با توجه به نقش کل یادیز تیاز اهم ،سالمت یها در حرفه یا حرفه نیب یریادگیو  سیباشد و تدر یم یمشارکت

 پرداخت. یا حرفه نیها نسبت به آموزش ب ک آناادر یبه بررس حاضر ای، مطالعه ش بین حرفهاهداف آموز شبردیدر پ

 یآور جمع ی. برابودمازندران  یدانشگاه علوم پزشک یعلم هیأت یجامعه مورد مطالعه شامل اعضا و یمقطع -یفیپژوهش از نوع توصاین  کار: روش

از  ها با استفاده داده. دیاستفاده گرد (IEPS ای Interdisciplinary Education Perception Scale) یا رشته نیادراک آموزش ب اسیمقاز  اطالعات،

 P ≤ 19/1مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ( ANOVAو  t ،Independent t های )آزمون یلی( و تحلاریو انحراف مع نیانگیم ،ی)فراوان یفیتوص رآما

 د.شدر نظر گرفته  یدار یسطح معنبه عنوان 

زن و مرد نسبت به  یعلم تأیه یادراک اعضا نیب به دست آمد. 12/3 ± 22/1 ،یعلم تأیه یاعضا یا حرفه نینمره ادراک آموزش ب نیانگیمها:  افتهی

 نیمختلف نسبت به آموزش ب یها دانشکده یعلم تأیه یادراک اعضا نیب، اما (P=  212/1) شتوجود ندا یدار یتفاوت معن یا حرفه نیآموزش ب

بود دار  یمعن یا حرفه نیو ادراک نسبت به آموزش ب یآموزش تیسابقه فعال نیتفاوت ب ،نیهمچن .(P=  131/1) دیمشاهده گرد یدار یتفاوت معن یا حرفه

(112/1 > P.) 

 یا حرفه نیب یریادگی یبرا انیدانشجو یو آمادگ حاضر در مطالعه یا حرفه نینسبت به آموزش ب یعلم تأیه یبا توجه به نگرش مثبت اعضا :گیری نتیجه

با  یزشکحوزه آموزش علوم پ زانیر برنامه است یضرور ،مختلف مراقبت سالمت یها در حوزه یآموزش کردیرو نیمثبت ا یهاامدیو پ گریدر مطالعات د

 .ندیآن فراهم نما یو بستر الزم را برا نهیزم ،یا حرفه نیآموزش ب یراهکارها و موانع اجرا یبررس

 ی، دانشگاه علوم پزشکیعلم تأیه یاعضا ،یا حرفه نیآموزش ب: ها ژهکلید وا
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 مقدمه
 و صالحیت بحث در فراگیر مفهوم یک ،ای حرفه بین آموزش

 باشد می سالمت و بهداشت مراقبت متخصصان آموزش کیفیت

 سازمان شود. می حمایت المللی بین های سازمان وسیله به که (2)

 در (WHOیا  World Health Organization) جهانی بهداشت

 مختلف های رشته التحصیالن فارغ توانایی عدم درباره 2513 سال

 برای و داد هشدارمؤثر  تیمی های مراقبتارایه  در پزشکی علوم

 ای حرفه چند آموزش ابتداها،   این مراقبت کیفیتارتقای 

(Multiprofessional education) 2511 سال در سپس و 

 به را (Inter-professional education) ای فهحر بین آموزش

  (.1) نمودارایه  تیمی های مراقبت برای راهبردمؤثرترین  عنوان

 در نوین رویکردهای از یکی عنوان به ای حرفه بین آموزش

 جلب خود به المللی بین سطح در را زیادی توجه ،سوم هزاره

 ای حرفه بین آموزش، WHO تعریف طبق (.3) است کرده

 یا و دانشجویان از گروه یک آن در که روشی از است عبارت

 و دوره یک در و هم با بهداشتی مختلف های حرفه فراگیران

 جهت در مشارکت و تعامل ایجاد مهم هدف با معین مکان

 بهبود و بازتوانی درمان، پیشگیری، بهداشتی، خدمات هیارا

 بین موزشآ .(2) بینند می آموزش سالمتی ارتقای و ها بیماری

 با حرفه چند یا دو نشاغال که دهد می رخ هنگامی ای حرفه

 افزایش با تا گیرند می یاد یکدیگر درباره و یکدیگر از یکدیگر،

از جمله  (.9) بخشند بهبود را خدمات هیارا کیفیت ها، همکاری

 حل های مهارت افزایش توان به می آموزشاین  مثبت پیامدهای

 بهبود مراقبت، کیفیت افزایش ینی،بال گیری تصمیم ومسأله 

 از درک افزایش و ارتباطی های مهارت بهبود بیمار، ایمنی

 مراقبت های حوزه در سالمت های حرفه مختلف های نقش

  (.9-21)اشاره نمود  سالمتی

Barr 393 ارزشیابی به ،مند نظام مطالعه یک در همکاران و 

 حاکی ها لعه آننتایج مطا .پرداختند ای حرفه بین آموزش مورد

 خصوصه ب ها سازمان در ای حرفه بین آموزش مثبتتأثیر  از

 نتایج تحقیق (.22) بود درمان و بهداشت خدمات هیارا در

 ارزیابی هدف با همکاران و Zwarenstein سیستماتیک

 حال در که داد نشان ای حرفه بین آموزش مداخالت اثربخشی

 آموزش دهد ننشا که است نشده منتشر مدرکی هیچ حاضر

 بهبود یا ای حرفه بین های همکاری ارتقای به ای حرفه بین

 و منیؤم .(21) گردد نمی منجر بیمار با مرتبط پیامدهای

 که گیری کردند نتیجه ،تجربی نیمهپژوهش  یک در همکاران

ی احیا در تیمی عملکردی ارتقا باعث ای حرفه بین آموزش

 Darlowتحقیق  های تهیاف بر اساس .(23)شود  می ریوی -قلبی

 ،ای حرفه بین آموزش با مختصر مداخله یک حتی ،همکاران و

 های حرفه مثبت همکاری به منجر و دارد فوری مثبتتأثیرات 

 (.22) شود می سالمت

 بین آموزش که دهند می نشان مطالعاتبیشتر  ،مجموع در

 عمل از حمایت برای را باصالحیت دانشجویان ای، حرفه

  کند می آماده اجتماعی و علمی های محیط در مشارکتی

 آماده ،ای  حرفه بین آموزش هدف که این وجود با (.29، 29)

 بیماران به بهتر خدمات هیارا برای سالمت نظام کارکنان کردن

 نظام های حرفه هنوزاما  ،(21) است مشارکتی جو یک در

 سنتی صورت به ،سالمت مراقبت آموزش های نظام در سالمت

 تمایل کمتر و بینند می آموزش و ندنمای می عمل مجزا رطو به

 هدف که صورتی در ؛(21) کنند کار تیمی صورت به که دارند

 خدمات هیارا ،سالمت نظام حیطه دانشجویان آموزش از نهایی

 بین آموزش رویکرد این و باشد می بیماران به ثرترؤم و بهتر

  .(25) سازد محقق را یهدف چنین تواند می که است ای حرفه

 که است ضروری ،سالمت نظام در تیمی کار انجام برای

 بدانند تیم در را خود نقش کدام هر تا ببیند آموزش هم با ها آن

 (.21) کنند فعالیت سالمت تیمی کار در ثرؤم طور به ندنبتوا و

 های حرفه در ای حرفه بین یادگیری و تدریس رو، این از

 آموزشی رویکرد این اما ،(11) رسد می نظر به ضروری سالمت

 که است شده واقع غفلت مورد سالمت آموزش های نظام در

 کلیدی عناصر ازاستادان  و دانشجویان دارد. بررسی به نیاز

 برای ها آن آمادگی وروند  به شمار می ای حرفه بین آموزش

 تحقیقات ایران در است. مهم بسیار ای حرفه بین آموزش

 بین یادگیری برای دانشجویان گیآماد زمینه در متعددی
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 بررسیاما  ،شده انجام پزشکی علوم های دانشگاه در ای حرفه

 توجه مورد کمتر ای حرفه بین آموزش برایاستادان  آمادگی

 پیشبرد در اساسی استادان نقش به توجه با. است گرفته قرار

 ای حرفه بین گر تسهیل عنوان به ای حرفه بین آموزش اهداف

(Inter-professional facilitator) (11)، هدف با حاضر مطالعه 

 پزشکی علوم دانشگاهاستادان  آمادگی میزان و ادراک بررسی

 با تا گردید طراحی ای حرفه بین آموزش به نسبت مازندران

 اجرای و ریزی برنامهدر راستای  گامی موجود، وضعیت بررسی

 شود. برداشته ای حرفه بین آموزش

 

 کار روش
 2359 سال در که بود مقطعی -توصیفی نوع از وهشپژاین 

 علمیی هیأت اعضارا  مطالعه مورد جامعه .گرفت انجام

 از استفاده با که تشکیل داد مازندران پزشکی علوم دانشگاه

 نفر 213 بر مشتمل ای نمونه Morgan و Krejcie جدول

 .(12)شد  انتخاب

 ای رشته بین آموزش ادراک مقیاس ،ها داده آوری جمع برای

(Interdisciplinary Education Perception Scale  یاIEPS) 

 Luecht توسط بار اولین مقیاس این .قرار گرفت استفادهمورد 

 به نسبت نگرش گیری اندازه برای 2551 سال در همکاران و

مشتمل  IEPSمقیاس  شد. طراحی ای حرفه بین های همکاری

 را ای حرفه بین آموزش هب نسبت ادراک که باشد می گویه 21بر 

  اختیار و صالحیت» لفهؤم چهار در

(Competence and autonomy،) برای شده درک نیاز 

 مشارکت درک (،Perceived need of cooperation) مشارکت

 ارزش درک و (Perceived of actual cooperation) واقعی

 طیف اساس بر («Understanding others value) دیگران

 ،مقیاس این از استفاده برای (.11) نماید می گیری اندازه رتلیک

 مترجم دو توسط و شد برگردانده فارسی به نامه پرسش ابتدا

 و محتوایی رواییتأیید  برای سپس .گردیدتأیید  انگلیسی

 آموزش و تربیتی علوم حوزه نامتخصص نظرات از ،آن صوری

 فت.گر قرارتأیید  مورد و شد استفاده پزشکی علوم

 روش از استفاده با حاضر مطالعه در IEPSمقیاس  پایایی

مورد  Cronbachs alpha (15/1) ضریب و درونی همسانی

 Luecht مطالعه در ابزار این پایایی ،همچنین تأیید قرار گرفت.

 بیشترین و کمترین (.11) است شده گزارش 11/1 ،همکاران و

 9 و« مخالفم کامالً» گزینه برای 2 ترتیب به گویه هر برای نمره

 و بیشترین ،اساس این بر بود.« موافقم کامالً» گزینه برای

 پاسخ از ودر نظر گرفته شد  11 و 221 به ترتیب امتیاز کمترین

 لیکرت طیف اساس بر را موافقتشان شد خواستدر دهندگان

 و مخالفم حدودی، تا موافقم، موافقم، )کامالً ای درجهپنج 

 به ،ها داده آوری جمع جهت .نمایند ماعال مخالفم( کامالً

گردید  مراجعه درمانی و آموزشی های بیمارستان و ها دانشکده

 ها آن به ،کنندگان شرکت به پژوهش اهداف تبیین از پس و

 و است داوطلبانه در مطالعه ها آن شرکت که شد داده اطالع

 در مشارکت از ها آن رضایت منزله به نامه پرسش تکمیل

 حضوری صورت به ها نامه پرسش. سپس شود می قیتل پژوهش

 ها آن به و گردید تکمیل نام بی و تحویل علمیهیأت  اعضای به

 خواهد باقی محرمانه صورت به اطالعات که شد داده اطمینان

 ماند.

آمار  با استفاده از ها داده ها، نامه پرسش آوری جمع از پس

 های و تحلیلی )آزمونتوصیفی )فراوانی، میانگین و انحراف معیار( 

t ،Independent t  وANOVAافزار ( در نرم SPSS  11نسخه 

(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY مورد تجزیه و )

ها در  داری داده معنی سطحبه عنوان  P ≤ 19/1تحلیل قرار گرفت. 

 .نظر گرفته شد

 

 ها یافته
 32 و انمرد را کنندگان شرکت درصد 99 ،حاضر مطالعه در

 دارای ها نمونه درصد 9/22 .ان تشکیل دادندزن را انآن درصد

 آموزش تجربهفاقد  درصد 2/19 و ای حرفه بین آموزش تجربه

 دانشکده از کنندگان شرکت درصد 9/93 .بودند ای حرفه بین

 از درصد 3/29 داروسازی، دانشکده از درصد 9/21 پزشکی،

 بهداشت دانشکده زا درصد 2/21 مامایی، و پرستاری دانشکده
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 سابقهاز لحاظ  .ندبود پیراپزشکی دانشکده از درصد 3/1 و

 9-21 درصد 1/11 سال، 2-9 درصد 1/11 ،آموزشی فعالیت

 و سال 29-11 درصد 1/5 سال، 22-29 درصد 1/29 سال،

 .سابقه داشتند سال 12-31 نیز درصد 1/32

 
 آن های لفهؤم و ای فهحر بین آموزش به نسبتاستادان  ادراک میانگین :2 جدول

T P متغیر  معیار انحراف ± میانگین زن مرد 

 ای حرفه بین آموزش ادراک 12/3 ± 22/1 15/3 ± 92/1 99/3 ± 21/1 212/1 -939/2

 اختیار و صالحیت 11/3 ± 25/1 12/3 ± 92/1 12/3 ± 22/1 193/1 -212/2

 مشارکت برای شده درک نیاز 55/3 ± 91/1 11/2 ± 92/1 59/3 ± 99/1 193/1 -212/2

 واقعی مشارکت درک 11/3 ± 93/1 19/3 ± 91/1 92/3 ± 92/1 921/1 -521/2

 دیگران ارزش درک 32/3 ± 23/1 35/3 ± 21/1 32/3 ± 29/1 311/1 -512/1

 
استادان  ادارک نمرات معیار انحراف و میانگین 2 جدول در

 است. شده ارایه آن های لفهؤم و ای حرفه بین آموزش به نسبت

 ای پنج درجه لیکرت طیف اساس بر ها پاسخ که جایی آن از

 نظر در 3حاضر،  مطالعه در فرضی میانگین نمره ،باشد می

 ای حرفه بین آموزش ادراک معیار انحراف و میانگین شد. گرفته

 .(1)جدول  به دست آمد 12/3 ± 22/1 ،علمیی هیأت اعضا

 گروه دو بین نگینمیا تفاوت برای Independent t آزمون

 که نشان داد و گردید استفاده مرد و زن علمیی هیأت اعضا

 بین آموزش به نسبت مرد و زن علمیی هیأت اعضا ادراک بین

 (.P=  212/1) شتندا وجود یداریمعن تفاوت ای حرفه
 

 کدهدانش اساس بر آن های مؤلفه و ای حرفه بین آموزش به نسبت استادان ادراک میانگین :1 جدول

F P دانشکده پزشکی داروسازی مامایی و پرستاری بهداشت پیراپزشکی 

 متغیر

 ای حرفه بین آموزش ادراک 11/3 ± 23/1 91/3 ± 21/1 52/3 ± 91/1 93/3 ± 31/1 13/3 ± 22/1 *131/1 93/1

 اختیار و صالحیت 19/3 ± 29/1 99/3 ± 31/1 51/3 ± 95/1 13/3 ± 35/1 91/3 ± 25/1 115/1 21/2

 مشارکت برای شده درک نیاز 19/2 ± 91/1 91/3 ± 99/1 15/2 ± 91/1 12/2 ± 91/1 12/2 ± 91/1 *111/1 11/3

 واقعی مشارکت درک 95/3 ± 99/1 21/3 ± 15/1 11/2 ± 11/1 99/3 ± 91/1 11/3 ± 93/1 *113/1 52/1

 دیگران ارزش درک 32/3 ± 35/1 11/3 ± 91/1 92/3 ± 22/1 11/3 ± 31/1 99/3 ± 22/1 *112/1 55/1
 

 

 دار وجود تفاوت معنی*

 

 ای حرفه بین آموزش تجربه اساس بر آن های لفهؤم و ای حرفه بین آموزش ادراک معیار انحراف و میانگین :3 جدول

T P متغیر ای حرفه بین آموزش تجربه 

 بله خیر

 ای حرفه بین آموزش ادراک 15/3 ± 19/1 95/3 ± 21/1 399/1 511/1

 اختیار و صالحیت 51/3 ± 12/1 12/3 ± 23/1 *135/1 111/1

 مشارکت برای شده درک نیاز 11/2 ± 12/1 55/3 ± 92/1 129/1 139/1

 واقعی مشارکت درک 12/3 ± 12/2 12/3 ± 92/1 131/1 119/1

 دیگران ارزش درک 13/3 ± 11/1 39/3 ± 31/1 319/1 -129/2
 دار وجود تفاوت معنی*
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 و ای حرفه بین آموزش تجربه بین تباطار بررسی جهت

 Independent t آزمون از نیز ای حرفه بین آموزش ادراک

 داری یمعن تفاوت، 3های جدول  بر اساس داده گردید. استفاده

 و ای حرفه بین آموزش تجربه دارای علمیی هیأت اعضا بین

وجود  ای حرفه بین آموزش تجربهفاقد  علمیی هیأت اعضا

 صالحیت لفهؤم در دار یمعن تفاوت تنها .(P=  399/1)نداشت 

 صالحیت لفهؤم میانگین .(P=  135/1) دمشاهده گردی اختیار و

 بین آموزش تجربه دارای علمیی هیأت اعضا در اختیار و

 بود. بیشتر ای حرفه

 
 آموزشی فعالیت سابقه اساس بر ای حرفه بین آموزش ادراک میانگین: 2 جدول

F P  سابقه آموزشی )سال( 2-9 9-21  22-29 29-11 11بیشتر از 

 متغیر

59/9 112/1 >
 ای حرفه بین آموزش ادراک 21/3 ± 35/1 11/3 ± 21/1 12/3 ± 15/1 91/3 ± 21/1 11/3 ± 29/1 *

 دار وجود تفاوت معنی*

 

 یاعضا ادراک نمرات میانگین بین تفاوت بررسی منظور به

 فعالیت سابقه و ای حرفه بین آموزش به نسبت علمیهیأت 

به  نتایج .قرار گرفت استفادهمورد  ANOVA آزمون، آموزشی

 تفاوت که داد نشان (2 )جدول آزمون این از دست آمده

 به نسبت ادراک و آموزشی فعالیت سابقه بین داری یمعن

 گونه همان .(P < 112/1) شتدا وجود ای حرفه بین آموزش

 با استادان انگینمی نمره ،دهد می نشان 2 جدول های داده که

 استادان دارای نمره میانگین و بیشتر ،سال 11 از باالتر سابقه

 سابقهدارای  علمیی هیأت اعضا .بود کمتر سال، 9 سابقه

 بین آموزش به نسبت تری مثبت نگرش ،بیشتر آموزشی

 .داشتند ای حرفه

 

 گیری نتیجه و بحث
 ای حرفه بین آموزش دراز جمله عناصر اصلی استادان 

 روش این اجرای الزمه ها ن آ مثبت نگرش و شوند حسوب میم

 بررسیو همکاران در مطالعه خود،  Curran باشد. می آموزشی

 عنوان به را علمی تأهی یاعضا نگرشی ساختار پایه سطوح

 آموزش شروع هنگام در ارزشیابی منظم های فعالیت از بخشی

 (.13)بیان کردند  آکادمیک های موقعیت در ای حرفه بین

 علمی تأهی یاعضا نگرش بررسی منظور بهپژوهش حاضر 

 IEPS نامه پرسش از استفاده با ای حرفه بین آموزش به نسبت

 بین آموزش مورد در علمی تأهیی اعضا نگرشی بعد که

  انجام گردید. کند، می ارزیابی را ای حرفه

ی اعضا نگرش میانگینکه  داد نشان پژوهش حاضر نتایج

 پزشکی علوم دانشگاه های دانشکده همه در علمی تأهی

 آن های لفهؤم و ای حرفه بین آموزش به نسبت مازندران

 درک مشارکت، برای شده درک نیاز اختیار، و صالحیت)

 متوسط حد از باالتر (دیگران ارزش درک و واقعی مشارکت

 بین آموزش های عرصه به ورود برایاستادان  و باشد می

زمینه،  این در هستند. برخوردار زمال آمادگی از ،ای حرفه

 که حاکی از آن بود همکاران و Bennett مطالعه های یافته

 مثبتی دیدگاه ای حرفه بین آموزش به علمی تأهیی اعضا

 .(12) دارد وجود آن اجرای برای مختلفی موانع اما ،دارند

Dallaghan یاعضا از نفر 119 کهتحقیقی  در همکاران و 

 داشتند، شرکت آن در مختلف های هدانشکد علمی تأهی

دانستند  مثبت را ای حرفه بین آموزش به نسبتاستادان  نگرش

 بین آموزش های فعالیت اجرای مانع نگرش که نمودند بیان و

 برای ریزی برنامه عدم مانع، ترین رایج ، بلکهنیست ای حرفه

 در همکاران و Giordano ،همچنین. (2) باشد می مشارکت

 را ای حرفه بین آموزش به نسبتاستادان  نگرش پژوهش خود،
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 (2، 12، 19) مذکور مطالعات نتایج (.19) کردند ارزیابی مثبت

  .شتدا همخوانی حاضربررسی  نتایج با

ی اعضا ادراک بینداری  ارتباط معنی ،حاضر پژوهش در

 بین آموزش به نسبت مختلف های دانشکده علمی تأهی

 بین آموزش ادارک نمره گینمیان و گردید مشاهده ای حرفه

استادان  به نسبت مامایی و پرستاری دانشکده استادان ای حرفه

 مشاهده ها آن در تری مثبت نگرش و بود بیشتر ها دانشکده سایر

نشان داد  همکاران و Curranنتایج تحقیق  ،رابطه این در شد.

 پرستاری دانشکده علمی تأهیی اعضا نگرش میانگین نمره که

 پزشکی دانشکده از ،ای حرفه بین آموزش به نسبت مامایی و

خود  مطالعه در نیز همکاران و جاسمی. (13) است بیشتر

 به تری مثبت و مناسب دیدگاه پرستاران که گیری کردند نتیجه

ها  این پژوهش نتایجکه  (19) دارند ای حرفه بین های همکاری

  .بود حاضر مطالعه های مشابه یافته( 13، 19)

 میانگین ،همکاران و Curranهای تحقیق  بر اساس یافته

 آموزش تجربه که استادانی و زن علمی تأهی یاعضا نمرات

 حاضر مطالعه نتایج با که( 13) بود باالتر ،داشتند ای حرفه بین

 بین داری یمعن اختالف بررسی حاضر، در .مغایرت داشت

 تجربه کهاستادانی  و جنسیت و ای حرفه بین آموزش ادراک

 میانگین تنها نگردید. مشاهده ،داشتند ای حرفه بین آموزش

 آموزش تجربه کهاستادانی  در اختیار و صالحیت لفهؤم نمره

  .بود بیشتر ،داشتند ای حرفه بین

 فعالیت سابقه بین حاکی از آن بود که حاضر مطالعه نتایج

 اختالف ها آن ای حرفه بین آموزش ادراک واستادان  آموزشی

 آموزشی فعالیت سابقه کهاستادانی  نمره شت.دا وجودداری  یمعن

پژوهش  نتایج با یافته این .بود باالتر داشتند، سال 11 از باالتر

 همسو (11)و همکاران  Yildirim و (19) همکاران و جاسمی

 خدمت، سنوات افزایش با ها به این نتیجه رسیدند که آن بود.

کسب  ای حرفه بین اریهمک به نسبت تری مثبت دید پزشکان

اعضای هیأت  توانایی از توانند می ریزان برنامه .(19، 11) کنند می

 بین آموزش توسعهدر جهت  باالتر آموزشی سابقه با علمی

نشان دهنده  مطالعات نتایج ،کلی طور به نمایند. استفاده ای حرفه

 بین آموزش به نسبت علمیاعضای هیأت  ادارک که است آن

 برای دانشجویان آمادگی با رابطه در .باشد می تمثب ای حرفه

مبنی بر مثبت بودن ارزیابی  هایی نیز پژوهش ای حرفه بین یادگیری

 توان به تحقیقات توسط آنان انجام شده است که از آن جمله می

 و علیزاده (،15) همکاران و یمانی (،11)علوی  و پور ایرج

 و Giordano (،32) همکاران و Hertweck ،(31) همکاران

 همکاران و Lestari (،31) همکاران و Coster (،19) همکاران

(33،) Zeeni و (32) همکاران و Wong اشاره  (39) همکاران و

 در را خود مشارکت دانشجویاناغلب  نیز تجربی سطح در کرد.

  (.39-21)نمودند  ارزیابی مثبت، ای حرفه بین آموزش

 افزایش مانند ای حرفه ینب آموزش مثبت پیامدهای به توجه با

 کیفیت افزایش بالینی، گیری تصمیم ومسأله  حل های مهارت

 افزایشو  ارتباطی های مهارت بهبود بیمار، ایمنی بهبود مراقب،

 وجود همچنین، و سالمت های حرفه مختلف های نقش از درک

 پیشنهاد ،مطالعه این در استادان و دانشجویان مثبت نگرش

 گسترش با پزشکی علوم آموزش توسعه زانری برنامه شود می

 و زمینه ،ای حرفه بین آموزش اجرای موانع زمینه در تحقیقات

 نمایند. فراهم آن اجرای برای را الزم بسترهای

 گیری نتیجه

 آموزشی نظام هر کلیدی داد درون دو دانشجویان واستادان 

 بسیار آموزشی برنامه هر موفقیت در ها آن نگرش که باشند می

 علمی تأهیی اعضا مثبت نگرش وجود. باشد می اهمیت زیحا

 آمادگی و بررسی حاضر در ای حرفه بین آموزش به نسبت

 ،دیگر مطالعات در ای حرفه بین یادگیری برای دانشجویان

 بین آموزش اجرایجهت  مطلوب بسیار فضای از حاکی

 پزشکی علوم آموزش نوالؤمس. باشد می ها دانشگاه در ای حرفه

 دنتوان می ،ای حرفه بین آموزش پذیری جامعه و موانعبررسی  با

 نمایند. فراهم آموزشی روش این اجرای برای را الزم بسترهای

 

 سپاسگزاری
 پژوهش این اجرای در که همکارانی کلیه ازوسیله  بدین

 .آید به عمل می قدردانیتشکر و  ،همکاری نمودند
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