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  7991چهارم آبان  ی /هفته694 ی /شمارهمو شش  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 22/8/7991تاریخ چاپ:  71/1/7991تاریخ پذیرش:  9/5/7991تاریخ دریافت: 

  
 یا حرفه نیب آموزش یاجرا و یطراح قیطر از یلیتکم التیتحص انیدانشجو یا حرفه تیصالح یارتقا

 
 ۴آوان ریام ،۳مهر انیحسن یمهد دیس ،۲یمونق یمیکر نیحس ،۱خزاعی دیمج

 
 

چکیده

 تیصالح یارتقا مطالعه، نیا انجام از هدف. است سالمت علوم آموزش در تحوالت جمله از یا حرفه نیب آموزش به یا حرفه تک آموزش از کردیرو رییتغ مقدمه:

 .بود یا حرفه نیب آموزش یاجرا و یطراح قیطر از مشهد یپزشک ی دانشکده یلیتکم التیتحص انیدانشجو یا حرفه

 Readiness for) یا حرفه نیب آموزش یبرا یآمادگ ی نامه پرسش ابتدا،. گرفت انجام 7995-91 یلیتحص سال اول سال مین یابتدا از ندیفرا نیا ها: روش

interprofessional learning scale ای RIPLS )صورت به یا حرفه نیب آموزش ندیفرا سپس،. دیگرد لیتکم یلیتکم التیتحص انیدانشجو از نفر 8۸ توسط 
 ند،یفرا نیا یابیارز جهت. شد برگزار یشگاهیآزما/یعمل جلسات و یسخنران/یگروه یها بحث صورت به مختلف یها رشته استادان/انیدانشجو حضور با منظم یجلسات

 .شد استفاده( IEPS ای Interdesciplinary education perception scale) یا حرفه نیب آموزش به نسبت درک ابزار استاندارد ی نامه پرسش از

 از ،یا حرفه یها تیمسؤول و ها نقش و مثبت یا حرفه تیهو ،یمنف یا حرفه تیهو مشارکت، و یمیت کار ی طهیح چهار هر در RIPLS ی نامه پرسش ی نمره ها: یافته

 ی طهیح ،84/98 ± 5۸/4 و 55/99 ± 5۸/۸ بیترت به ندیفرا از بعد و قبل استقالل و تیصالح ی طهیح ی نمره نیانگیم ،IEPS ی نامه پرسش در. بود باالتر نیانگیم
 و 2۸/77 ± 77/9 گرانید ارزش فهم و 59/24 ± 1۸/2 و 2۸/78 ± 99/5 یواقع یهمکار درک ،۸1/9 ± 92/2 و 5۸/1 ± 91/7 یهمکار یبرا شده درک یازهاین

 .دیگرد مشاهده «یواقع یهمکار درک» ی طهیح در تفاوت نیشتریب ها طهیح نیب در و آمد دست به 84/74 ± 11/7

 دستور در باید دگرد دانشجویان در ای حرفه بین نگرش تقویت باعث که آموزشی های فعالیت انجام تکمیلی، تحصیالت دانشجویان باالی آمادگی به توجه با گیری: نتیجه

 .گیرد قرار کشور پزشکی علوم های دانشگاه و دانشکده آموزشی مدیران کار

 یا حرفه نیب ارتباطات ،یریادگی آموزش، ان،یدانشجو واژگان کلیدی:

 
 قیطر از یلیتکم التیتحص انیدانشجو یا حرفه تیصالح یارتقا .ریآوان ام ،یمهد دیمهر س انیحسن ن،یحس یمونق یمیکر د،یمج خزاعی ارجاع:

 77۸1-7775(: 491) 91؛ 7991مجله دانشکده پزشکی اصفهان . یا حرفه نیب آموزش یاجرا و یطراح

 

 مقدمه

 ی عمته   کت   است   یمهم فیوظا یدارا ،یپزشک علوم یآموزش نظام

. (1) است   جامعت   افتااد  بت   خهمات ی  یارا و پژوهش آموزش، ها آن

 کشتور  سالم  علمی جامع ی نقش  در شه  مطاح مهم نکات از یکی

 کارآمته  و توانمنته  انسانی نياوی تابي  شه ،  یارا های گيای جه  و

 ایاانتی  استالمی  فاهنت   با متناسب اجتماعی و ای حاف  اخالق یدارا

 رو، نیا از. دهنه شیافزا را خهمات ی  یارا  يفيک بتواننه تا (2) اس 

 آمتوزش  ،یپزشتک  علتوم  مختلتف  یهتا  دانشتکه   یها رسال  از یکی

 .اس  گفت  شيپ اههاف تحقق باای انیدانشجو

 و ستتالم  ی  حتتوز  یعتتال آمتتوزش جتتامع ی بانامتت  استتا  بتتا

  یت مأمور ،یپزشتک  علتوم  آمتوزش  در ینتوآور  و تحتو   یهتا  بست 

 متعهه یانسان یاوين  يتاب و نيتأم سالم ، ی حوز  در یعال آموزش

 کت   است   یمل و یبوم یازهاين با یمبتن نیکارآفا و کارآمه متخصص

 ستالم   ختهمات  ی  یت ارا نظام در افت ی ادغام آموزش نظام یمجاا از

 یعتال  آمتوزش  ی حوز  یها نشيب و ها ارزش از یکی و ادیپذ صورت

 بت   کت   است   سطوح یتمام در یگاوه کار ی  يروح یارتقا سالم ،

 مقاله پژوهشی
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 -یعلمت  یهتا  عاصت   در یپزشتک  علتوم  انیدانشجو یتوانمنه یارتقا

 .(3) شود منجا یارتباط و یمهارت

 یهتا  ستا   در خصتو   بت   ها دانشگا  اشیپذ  يظاف شیافزا با

 در شته   اشیپذ یليتکم التيتحص انیدانشجو تعهاد شیافزا و اياخ

 یهتا  جنبت   و انیدانشتجو  از دستت   نیت ا بت   توجت   لتزوم  هتا، دانشگا 

 توجت   جلتب  شيپ از شيب ها آن یعلم یازهاين و یپژوهش -یآموزش

 و ستازان  نته  یآ ان،یدانشتجو  از دستت   نیت ا کت   ییجتا  آن از و کنهیم

 از شيبت  را موضتو   نیت ا  ياهم بود، خواهنه کشور یعلم گامان شيپ

 معاونت   ی حتوز   ا،يت اخ یهتا ستا   در چت   اگا. کنه یم گوشزد شيپ

 تتالش  ،یپزشتک  آموزش یتوسع  و مطالعات مااکز کمک با یآموزش

 از دستت   نیت ا یپژوهشت  و یآموزشت  یازهتا ين از یبخشت  تتا  انهنمود 

 و یآموزشت  یهتا دور  ایت  هتا کارگتا   یباگزار قالب در را انیدانشجو

 بتا  متناستب  شته   انجتام  یکارهتا  متأسفان  اما کننه، باطاف یپژوهش

 و یآموزشتت یازهتتاين تمتتام یانتته يدرباگ و دانشتتجو تعتتهاد شیافتتزا

 است ،  مانه  مغفو  شتايب ک  چ  آن نيب نیا در. س ين هاآن یپژوهش

 .اس  انیدانشجو نیا یآموزش لیمسا ب  توج 

 ايت اخ یها ده  در سالم  علوم آموزش در ک  یتحوالت جمل  از

 آمتوزش  بت   یا حافت   تتک  آموزش از کادیرو اييتغ اس ، شه  انجام

 کت   اس  یمعن نیبه ،یا حاف  نيب آموزش .(4-5) اس  یا حاف  نيب

 آمتوزش  متثرا  یهتا  مااقب  جه  در هم با رشت ، چنه ای دو اانيفااگ

 قتاار  هتم  کنار در مختلف یها رشت  اانيفااگ و ،يش نیا در .(6) ننهيبب

 یايادگیت  طيمحت  کیت  و نته ینما تعامل هم کنار در بتواننه تا انهيگ یم

 مهارت، و دانش یارتقا با عالو  ل ،يوس نیبه تا شود فااهم یمشارکت

 یمت يت عملکتاد  بتا  طيمحت  کیت  در زيت ن اانيت فااگ  يصالح و نگاش

 .(7-8) ابهی شیافزا

 اانيت فااگ ک  اس  نیا روش، نیا در توج  قابل و مثب  نکات از

 شتاح  و هتهف  کیت  با یميت و یمشارکت یفضا کی در ک  آموزنهیم

 در ختود  یها آموخت  از بتواننه و کننه کار هم کنار در مشتاک فیوظا

 نيبت  آمتوزش  بتا  هيت تأک .(9) کننته  استفاد  خود ینه یآ یعملکادها

 شتود   یمت  محسوب آموزش نهیفاا در اييتغ ینمودها از یکی یاحاف 

 کیت  یايادگیت  ضتمن  حافت ،  چنه ای دو از اانيفااگ نه،یفاا نیا در ک  چاا

 تتا  انهيگ یم ادی گایکهی ی دربار  و گایکهی با گا،یکهی از مشتاک موضو 

 .(11-11) ابهی ارتقا شان،یا توسط شه  داد   یارا خهمات  يفيک

 همکتاران  و ییدلتو  ییجفتا  توسط ک  یماور ی مطالع  اسا  با

 نيبت  آمتوزش   يت اهم هتا  آن در ک  مطالع  31 جینتا اس ، شه  انجام

 بتا  .(12) است   گافتت   قاار یبارس مورد اس ، بود  نظا مه یا حاف 

 بهبود و اانيفااگ عملکاد بهبود مقاالت، نیا از یتعهاد در اسا ، نیا

 در و یا حافت   نيبت  آمتوزش  از پت   یميت کار ب  نسب  افااد نگاش

 نگتاش،  بهبتود  ستبب  یا حافت   نيب آموزش مطالعات، نیا از یتعهاد

 بهبتود  ستبب  مطالعتات،  از گتا ید یتعتهاد  در و افااد دانش و مهارت

 .  اس  شه  اعضا یميت عملکاد

 عملکاد با یا حاف  نيب آموزش ارا یبارس ههف با یا مطالع 

 کادستان یپزشک علوم دانشگا  در یعاوق -یقلب یاياح ميت یميت

 و مااقبت   کارکنتان  از نفتا  61 حتهود  یرو بتا  اس ، شه  انجام

  يفيک و عملکاد آزمون، گاو  داد نشان جینتا. شه انجام سالم 

 .(13) داشتتنه  شتاهه  گتاو   بت   نسب  یشتايب یایپذ  يمسثول و

 یمتان ی توسط شهاکاد یپزشک علوم دانشگا  در یگاید ی مطالع 

 شتتامل ابتت ید یبههاشتتت مااقبتت  یهتتا ميتتت یرو بتتا همکتتاران و

 ک  داد نشان و شه انجام یعلم أتيه یاعضا و پزشکان بهورزان،

 ی  یت ارا  يت فيک شیافتزا  ستبب  توانته  یمت  یا حافت   نيبت  آموزش

 در را یمت يت عملکاد و دانش ک  نیا ضمن شود  سالم  خهمات

 نشتان  همکاران، و وفادار .(14) داد ارتقا سالم  مااقب  یها ميت

 یاجتمتاع  نهیفاا یارتقا با توانه یم یا حاف  نيب آموزش ک  دادنه

 را انیدانشتجو  ،یا حافت   نيبت   یهو یايگ شکل و یا حاف  شهن

 و آمتاد   یکار طيمح در منیا و یاخالق مثرا، یهمکار کی یباا

  .(5) سازد توانمنه

 در. است   شته   انجتام  زيت ن کشتور  از ختار   در مطالعتات  نیا مشاب 

 یهتا مااقبت   متخصصتان  یرو بتا  همکاران و Robben توسط یامطالع 

 هتا، نگتاش  توانست   یاحافت   نيبت  آموزش یبانام  ک  شه مشاهه   ،ياول

 در. (15) دهتته ارتقتتا افتتااد نیتتا در را همکارانتت  یرفتارهتتا و هتتامهتتارت

 و یستالمت  یهتا مااقبت   بتا  یاحافت   نيب آموزش ايتأر ،یگاید ی مطالع 

 هيت مف و مثبت   ارتاات  ی دهنه  نشان ک  گاف  قاار یبارس مورد یاجتماع

 آمتوزش  ک  اس  شه  داد  نشان ن،يهمچن. (16) بود یاحاف  نيب آموزش

 در. (17) کنته  لیتبته  یاحاف  افااد ب  را یمبته افااد توانه یم یاحاف  نيب

 دانشتگا   16 در یاحاف  نيب آموزش  يوضع همکاران، و West ی مطالع 

 نيبت  ارتبتا   نیشتتا يب استا ،  نیت ا با ک  گاف  قاار یبارس مورد کایآما

 .  (18) دارد وجود یپاستار و یپزشک انیدانشجو نيب یاحاف 

 زمتان  تتا  پژوهشتگاان،  دانتش  استا   بتا  و مطالب عيجم ب  توج  با

 نيبت  آمتوزش  صتورت  بت   یآموزشت  نته یفاا چيهت  حاضا، ی مطالع  یاجاا

 بتا  اما بود، نشه  انجام اانیا در یليتکم التيتحص انیدانشجو در یا حاف 

 یلت يتکم التيتحصت  انیدانشتجو  یرو بتا  شته   انجام ی مطالع  دو اسا 

 ،یپزشتک  یهتا رشتت   انیدانشتجو  و اصتفهان  یپزشتک  علتوم  یهادانشگا 

 انیدانشتتجو مشتتهه، یپزشتتک علتتوم دانشتتگا  در یولتتو یراد و یپاستتتار

 نيبت  یهتا عاصت   بت   ورود و آمتوزش  یبتاا  یادیت ز لیت تما و باال یآمادگ

 یهتا  يت فعال گستتاش  و توسع  مطالع  دو نیا نيمحقق و داشتنه یا حاف 

 نیت ا انجتام  از هتهف  رو، نیت ا از. (19-21) نمودنه شنهاديپ را یاحاف  نيب

 از یلت يتکم التيتحصت  انیدانشتجو  یاحاف  یها يصالح یارتقا مطالع ،

 .بود یاحاف  نيب آموزش یاجاا و یطااح قیطا
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 ها روش

 انیدانشتجو  یرو با ک  بود یتجاب م ين ی مطالع  کی حاضا، ی مطالع 

 ی دانشتکه  ( یتخصص یدکتا و ارشه یکارشناس) یليتکم التيتحص

 التيتحصت  انیدانشتجو  مطالع ، نیا ب  ورود مالک. شه انجام یپزشک

 شتامل ) یپزشتک  ی دانشتکه   مختلتف  یها رشت  در ک  بودنه یليتکم

 و یآنتاتوم  ک،يت  نت ،یولتو  یزيف ،یميوشيب یدکتا و ارشه یکارشناس

 از مطالع ، نیا ی  ياول ی ه یا. بودنه ليتحص حا  در( یملکول یپزشک

 نیت ا یبتاا . گاف  شکل 1395-96 یليتحص سا  او  سا  مين یابتها

 یا حافتت  نيبتت آمتتوزش یبتتاا یآمتتادگ ی نامتت  پاستتش از ابتتتها کتتار،

(Readiness for interprofessional learning scale  ایت RIPLS )

 آمتوزش  یبتاا  یآمتادگ  خصو  در انیدانشجو  يوضع تا شه استفاد 

 کت   است   ثا ست  18 شامل نام ، پاسش نیا. گادد مشخص یا حاف  نيب

 بت   یعلتو  و پتور  ا یت ا توسط و( 21) یطااح Bligh و Parcell توسط

 .(22) اس  شه  مشخص( 8/1) آن ییایپا و ییروا و باگادانه  یفارس

 ط يح چنه شامل یا حاف  نيب آموزش یباا یآمادگ ی ام ن پاسش

 یمشتارکت  و یمت يت کتار  بت   مابو  سثا  9 شامل او ، ی ط يح. اس 

 یمنفت  یا حافت    یت هو بت   مابو  سثا  3 شامل دوم، ی ط يح. اس 

(Negative professional identity ) از کت   نیت ا ليت دل بت   ک  اس 

 باعک  صورت ب  یده نما  نظا از اس ، شه  استفاد  یمنف جمالت

 مثبتت  یا حافتت   یتتهو مابتتو  ستتوم، ی طتت يح. شتتود یمتت گتتزارش

(Positive professional identity ) است   ستثا   4 شامل ک  اس .

  قالتب  در یا حافت   یهتا   يمستثول  و هتا  نقش شامل چهارم، ی ط يح

 محامانت   از نتان ياطم و نامت   پاستش  نیا یمعاف از پ . اس  سثا  3

 اريت مع. گافت   قتاار  انیدانشجو ارياخت در ام ن پاسش اطالعات، بودن

  تتا ( متوافقم  یلت يخ) 1 از کتات، يل ا يت مق استا   بتا   ام ن پاسش نیا

 ی منزلت   ب  نام ، پاسش نیا در نما  بودن باالتا. بود( مخالفم یليخ) 5

 .بود یا حاف  نيب آموزش ب  انیدانشجو شتايب لیتما و یآمادگ

 بتا  یجلستات  ابتتها  در ،یا حافت   نيبت  آموزش نهیفاا انجام جه 

 یهتا  رشتت   یتخصصت  یدکتتا  و ارشه یکارشناس انیدانشجو حضور

 جهت   جلست ،  نیا اههاف و علل  يتوج از بعه و شه باگزار مختلف

 از تتن  چنه با موضو  نیا ،یا رشت  نيب آموزش نهیفاا کادن یاتيعمل

 در کت   شته  مطتاح  یپزشک ی  یپا علوم مختلف یها گاو  در استادان

 متهارک  بتا  نینتو  یها یآور فن و یميوشيب یها گاو  استادان ن،يب نیا

 یآمادگ اعالم یملکول یپزشک و یوتکنولو يب ک،ي نت ،ینيبال یميوشيب

 ی  يت کل آمتوزش،  ی و يشت  نیت ا نيمختاطب  مطالعت ،  یابتها در. نمودنه

 با یقیطا ب  ک  بودنه یتخصص یدکتا و ارشه یکارشناس انیدانشجو

 داشتتنه  یهمکتار  مشتاور  و راهنما استاد عنوان ب  استادان نیا از یکی

 التيتحصت  انیدانشتجو  ج،یتتهر  بت   امتا  بودنه، دانشجو 21 حهود ک 

 .کادنه یم شاک  جلسات در یهماهنگ با زين گاید یليتکم

 موضتو   کی ی دربار  انیدانشجو جلسات، نیا ليتشک یابتها در

 نامت   انیت پا موضتو   ب  مابو  عمه  طور ب  ک  مشتاک ی عالق  مورد

 صتورت  بت   بتود  موظتف  دانشتجو  و کادنته  یمت  گفتگو و بحث بود،

 یعلمت  موضو  الزم، موارد ی  يکل  یرعا با و کوتا  و مهون یسخناان

 یانتهتا  ایت  نيبت  در انیدانشتجو  ایسا و هینما مطاح را خود نظا مورد

. نمودنته  یمت  مطاح را خود یانتقادها و شنهادهايپ نظاات، نقط  بحث،

 انیدانشتجو  سا ، مين کی مهت ب  و يش نیا یاجاا از پ  و جیتهر ب 

 کادنه هايپ مطالب انتقا  ی نحو  و مطلب ی  یارا در یشتايب یتوانمنه

 هتا  در کت   نیت ا ضتمن . شهنه باخوردار یشتايب نف  ب  اعتماد از و

 عالقت   مورد و مشتاک موضوعات با ماتبط یعلم موضو  کی جلس ،

  یارا دانشجو کی توسط یا ق يدق 11-15 یسخناان کی صورت ب  زين

. شته  یمت  اعتالم  دانشجو ب  قبل هفت  دو ای کی از موضو ، نیا ک  شه

 نیت ا انجتام  علت   درک کنتار  در ه،يت مف امتا  کوتتا   یها یسخناان نیا

 زبتان  جیتتهر  بت   انیدانشتجو  شته  موجب ان،یدانشجو یباا جلسات

 مشتارک   ، جلست   در شته   مطتاح  یهتا  بحث در و کننه هايپ مشتاک

 بت   کامتل  طتور  بت   جلسات نیا سا ، مين دو از بعه و کننه هايپ یادیز

 . هیگاد باگزار انتقاد و شنهاديپ نظا، ی  یارا و بحث صورت

 ییها شاخص اسا  با عمه  طور ب  جلسات موضوعات انتخاب

 بتودن،  یپزشتک  مختلتف  یلتهها يف ی عالق  مورد بودن، یکارباد اينظ

 امتور  یراستتا  در متوارد  یباخت  در و کشتور  یپژوهشت  یهتا   یاولو

 نیت ا ینتوع  بت   ب،يت تات نیبته . بتود  استتادان  و انیدانشجو یقاتيتحق

 عملکتاد  بتا  یمبتن یايادگی کی هم توانس  یم مباحث و موضوعات

 کی حل یراستا در هم و کنه جادیا( Team-based learning) یميت

 یراستتتا در اغلتتب کتت  عالقتت  متتورد( Problem-based) موضتتو 

 طتور  بت   ک  نیا ضمن. بود( ساطان ماننه) اس  یکشور یها اس يس

 حضتور  بتا  و یمت يت صتورت  بت   کارهتا  کت   بتود  نیا با تالش ،یقو

 و هتا  شتنهاد يپ بت   توجت   بتا . شود انجام مختلف یها گاو  انیدانشجو

 ینيبتال  استتادان  از یتعتهاد  از ان،یدانشجو از شه  گافت  یبازخوردها

 زيت ن( یپتاتولو   و یانکولتو   ،یداخلت  متخصتص ) موضتو   با ماتبط

 .  هیگاد ليتشک زين ها آن با یمشتاک جلسات و هیگاد دعوت

 متوارد  بتا  یمتواز  و زمان هم صورت ب  ک  نهیفاا نیا دوم بخش

 بت   نفتا   چنته  ایت  دو متعهد جلسات یباگزار ه،یگاد انجام گفت  شيپ

 یهتا  رشتت   انیدانشتجو  نيب یشگاهیآزما و یعمل یها کارگا  صورت

 یتخصصتت یدکتتتا و ارشتته یکارشناستت انیدانشتتجو نيبتت مختلتتف،

 یهتا  گتاو   قالتب  در استادان و انیدانشجو نيب ای و مختلف یها گاو 

 کیت  جلستات  نیت ا در معمو ، طور ب (. Co-teaching) بود کوچک

 نيبت  مکار صورت ب  جلسات نیا. بود گاو  نیا مسثو  عنوان ب  نفا

 صتتورت بتت  و نفتتا  چنتته ایتت دو صتتورت بتت  استتتادان و انیدانشتجو 

Interactive شه یم باگزار (Interactive-teaching .)بخش، نیا در 
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 یعملت  و یکتارباد  هگا یت د بتا  اما موضو ، یا  یپا ميمفاه ب  گاید بار

 یهتا  کيتکن یايادگی شگا ،یآزما در حضور صورت ب  و شه یم هيتأک

 و اصتو   یايادگیت  بت   توجت   حتا ،  نيعت  در و یشگاهیآزما و یعمل

 موضتو   بت   بستت   و هتا  نیا کنار در. شه یم باگزار موضو  آن ميمفاه

 یهتا  مارستتان يب در ینيبتال  نيمتخصصت  حضتور  با یجلسات نظا، مورد

 از فضتا،  نیت ا بتا  حتاکم  جو با انیدانشجو ک  هیگاد ليتشک یآموزش

 .شهنه یم آگا  زين ینيبال نيمتخصص هگا ید

 آمتوزش  بت   نسب  درک ابزار ی نام  پاسش نه،یفاا نیا انجام از قبل

 ایت  Interdesciplinary education perception scale) یا حافت   نيب

IEPS )(24-22) یلت يتکم التيتحص انیدانشجو از نفا 66 ارياخت در 

 در یآموزشت  مختلتف  یهتا  گتاو   و هتا  رشتت   در یپزشتک  ی دانشکه 

 ی نام  پاسش نه،یفاا نیا انجام از پ . گاف  قاار یپزشک ی دانشکه 

 نیا ايدرگ سا  مين کی حهاقل ک  یانیدانشجو توسط IEPS استانهارد

 نفتا  22 کت   بود نفا 23 شامل تعهاد، نیا. هیگاد ليتکم بودنه، نهیفاا

 بود سثا  18 شامل نام  پاسش نیا. نمودنه ليتکم را نام  پاسش ها آن

 استتتتقال  و  يصتتتالح ی طتتت يح چهتتتار در آن ستتتثاالت کتتت 

(Competency and authonomy ) درک یازهتا ين ستثا ،  8 شتامل 

  شتامل ( Perceived needs for cooperation) یهمکتار  یباا شه 

( Perception of actual cooperation) یواقعت  یهمکتار  درک سثا ، 2

( Understanding others value) گتاان ید ارزش فهتم  و ستثا   5 شامل

 ایت قو  :بيت تات بت  ) 1-6 نيبت  کاتيل اريمع اسا  با و اس  سثا  3 شامل

 طتور  بت   متوافقم،  یحه تا مخالفم، یحه تا مخالفم، ینسب طور ب  مخالفم،

 یدارا نامت ،  پاستش  نیت ا. شتود  یمت  داد  پاست  ( موافقم ایقو موافقم، ینسب

 .(25-26) اس  61/1 ییروا و Cronbach's alpha 81/1 بیضا

 نهیفاا ب  تا مثب  نگا  ی منزل  ب  نام ، پاسش نیا در باالتا ی نما 

 انیدانشتجو  مقطتع  و جتن   یهتا  داد . است   یا حافت   نيبت  آموزش

. گافت   قتاار  یبارس مورد زين( یتخصص یدکتا ای ارشه یکارشناس)

 نیبته . بود نشه  یبارس اانیا در IEPS ی نام  پاسش ییایپا و ییروا

 یفارست  بت   یست يانگل زبتان  متخصتص  توسط نام  پاسش ابتها منظور،

 متتن  اصتطالحات،  حيصتح  ی تاجمت   از نتان ياطم جهت  . شه تاجم 

 ،یینهتا  شیاایت و از پت  . گادیته  ینيبازب قيتحق ميت توسط شه ، تاجم 

 قتاار  کننته   شاک  نفا س  و متخصصان از نفا د  ارياخت در نام  پاسش

 ییایت پا نيتي تع یبتاا . هیت گاد اعمتا   هتا  آن یاصتالح  نظتاات  و گاف 

 .هیگاد استفاد ( Test-retest) آزمون باز -آزمون روش از نام ، پاسش

  21 ی نستتتخ  SPSS افتتتزار نتتتام از استتتتفاد  بتتتا هتتتا داد 

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

 Kolmogorov–Smirnov آزمتون  از استتفاد   با و گاف  قاار ليتحل

 اريت مع انحتااف  و نيانگيت م صورت ب  و یبارس بودن یتصادف نظا از

 یبتاا  و t آزمون از گاو ، دو نيب یها داد  ی س یمقا یباا. شه گزارش

 استتفاد   Paired t آزمتون  از نته، یفاا از بعته  و قبتل  هتا  داد  ی س یمقا

 .هیگاد یتلق یدار یمعن سطح عنوان ب  P < 15/1. هیگاد

 

 ها افتهی

 نیبد  یآمداد   ی نامده پرسد   یبررسد  از آمده   دست به یهاافتهی

 نيبتت آمتتوزش یبتتاا یآمتتادگ ی نامتت پاستتش 98 تعتتهاد از :یا هحرفدد

 درصته  52. هیت گاد ليتکم( هاآن درصه 81) نام پاسش 81 ،یا حاف 

 مقطتع  در هاآن درصه 48 و یتخصص یدکتا مقطع در دهنهگان پاس 

 مذکا هاآن درصه 36 و مثنث هاآن درصه 64. بودنه ارشه یکارشناس

 یلت يتکم التيتحصت  مقتاطع  مختلتف  یهارشت  در انیدانشجو. بودنه

 ک،يتت نت ،یملکتتول یپزشتتک ،یشناستتکتتاوبيم ،یولتتو یزيف شتتامل

 از ستثا   هتا  ی نمتا   نيانگيم. بودنه یآناتوم و یميوشيب ،یمونولو یا

  یت ارا 1 جتهو   در یاحافت   نيبت  آموزش یباا یآمادگ ی نام پاسش

 بت   مابتو   نمتا   نیبتاالتا  شود، یم مشاهه  ک  طورهمان. اس  شه 

 علتوم  یهتا رشتت   ایستا  انیدانشتجو  بتا  یمشتارکت  یايادگی» سثاالت

 از» و «دهته یمت  شیافتزا  ینيبتال  لیمستا  درک در متاا  ییتوانا یپزشک

 ایستا  انیدانشتجو  یهمکتار  بتا  یگاوهت  صتورت  ب  ک  ییها يفعال

 . بودنته  «کتنم یمت  استتقبا   شتود، یمت  انجتام  یپزشتک  علوم یها رشت 

 ی فت  يوظ ،یکلت  طتور  بت  » سثاالت ب  مابو  سثاالت از نما  نیکمتا

 چ  ستمين مطمئن» و «اس  پزشکان از  یحما داروسازان، و پاستاران

 بت   ،«داش  خواهم یدرمان -یبههاشت یهاحاف  نيب در یاحاف  نقش

 .آمه دس 

 آمتوزش  یباا یآمادگ ی نام  پاسش از آمه  دس  ب  ی نما  ،2 جهو 

 مقطتع  کيت تفک بت   و یکلت  طتور  بت   مختلتف  یهتا  ط يح در یا حاف  نيب

 جینتتا . دهته  یمت  نشتان  را( یتخصص یدکتا و ارشه یکارشناس) یليتحص

 نيبتت چهارگانتت  یهتتا طت  يح در یدار یمعنتت تفتتاوت چيهت  دهتته یمتت نشتان 

  نهاشتت  وجتتود یتخصصتت یدکتتتا و ارشتته یکارشناستت انیدانشتتجو

(15/1 < P .)زيت ن متذکا  و مثنتث  جن  انیدانشجو نيب یا س یمقا یبارس 

 و یا حافت   نيبت  آمتوزش  یبتاا  یآمتادگ  نيبت  یدار یمعن ی رابط  داد نشان

 (.P > 15/1) نهارد وجود  يجنس

 کت   دانشتجو  66 از :IEPS ی نامه پرس  از آمه  دست به یها افتهی

 را نامت   پاستش ( درصه 91) نفا 61 گاف ، قاار ها آن ارياخت در نام  پاسش

. بودنته  مذکا درصه 34 و مثنث دهنهگان پاس  درصه 66. نمودنه ليتکم

 یدکتتا  یدانشجو درصه 53 و ارشه یکارشناس یدانشجو ها آن درصه 47

 انیدانشتجو  یدهت  پاست   از آمه  دس  ب  ی نما  نيانگيم. بودنه یتخصص

. است   آمته   3 جهو  در نهیفاا انجام از پ  و قبل IEPS ی نام  پاسش ب 

 بت   نمتا   نیبتاالتا  نته، یفاا انجتام  از پت   شتود،  یم مشاهه  ک  طور همان

 و «دارنته  هتا  حافت   ایستا  با یهمکار ب  ازين من ی حاف  در افااد» سثاالت

  ایستا  افتااد  بتا  کیت نزد طتور  بت   کتادن  کتار  ب  قادر من ی حاف  در افااد»
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 (RIPLS ای Readiness for interprofessional learning scale) یا حرفه نیب یآماد  ی نامه پرس  از سؤال هر ی نمر  نیانگیم. ۱ جهول

 حیطه/سؤال ردیف
 ±میانگین 

 انحراف معیار

  (Teamwork and collaborationی اول: کار تیمی و مشارکت ) حیطه

 31/4 ± 87/0 درمانی باشم. -کند عضو مفیدتری در تیم خدمات بهداشتی های علوم پزشکی به من کمک می یادگیری همراه دانشجویان سایر رشته 1

 33/4 ± 61/0 های علوم پزشکی برای حل مشکالت بیماران با یکدیگر همکاری کنند، در نهایت به سود بیماران است. اگر دانشجویان رشته 2

 33/4 ± 38/0 دهد. های علوم پزشکی توانایی مرا در درک مسایل بالینی افزایش می یادگیری مشارکتی با دانشجویان سایر رشته 3

 39/4 ± 73/0 کند. التحصیلی کمک می التحصیلی به بهبود روابط کاری بعد از فارغ های علوم پزشکی قبل از فارغ یادگیری با دانشجویان سایر رشته 4

 41/4 ± 64/0 های علوم پزشکی آموخته شود. های ارتباطی باید در کنار دانشجویان سایر رشته مهارت 3

 33/4 ± 73/0 های علوم پزشکی داشته باشم. کند تا ذهنیت مثبتی در مورد دانشجویان سایر رشته یادگیری مشارکتی به من کمک می 6

 49/4 ± 38/0 کوچک، دانشجویان باید به یکدیگر اعتماد کنند و به هم احترام بگذارند. های برای یادگیری هر چه بهتر در گروه 7

 40/4 ± 76/0 های علوم پزشکی ضروری است. ی دانشجویان رشته های کار گروهی برای کلیه کسب مهارت 8

 43/4 ± 73/0 های خود پی ببرم. ها و محدودیت کند تا به ضعف یادگیری مشارکتی به من کمک می 9

  (Negative professional identityای منفی ) هویت حرفهی دوم:  حیطه

 43/3 ± 27/1 دهم. های علوم پزشکی هدر نمی وقتم را با یادگیری همراه دانشجویان سایر رشته 10

 70/3 ± 17/1 یادگیری مشارکتی برای دانشجویان در حین تحصیل الزم نیست. 11

 24/3 ± 24/1 آموزم. ی خود به صورت مؤثر می بالینی را تنها همراه دانشجویان هم رشتههای حل مسایل  مهارت 12

  (Positive professional identityای مثبت ) ی سوم: هویت حرفه حیطه

 43/4 ± 64/0 بهتر ارتباط برقرار کنم. ها کند تا با بیماران و متخصصان سایر رشته های علوم پزشکی به من کمک می یادگیری مشارکتی با دانشجویان سایر رشته 13

 33/4 ± 30/0 کنم. شود، استقبال می های علوم پزشکی انجام می هایی که به صورت گروهی با همکاری دانشجویان سایر رشته از فعالیت 14

 33/4 ± 66/0 کند. یادگیری مشارکتی به روشن شدن ماهیت مشکالت بیماران کمک می 13

 49/4 ± 64/0 کند تا کارهای گروهی را به نحو بهتری انجام دهم. التحصیلی به من کمک می قبل از فارغ یادگیری مشارکتی 16

  (Roles and responiblitiesها ) ها و مسؤولیت ی چهارم: نقش حیطه

 86/2 ± 20/1 ی پرستاران و داروسازان، حمایت از پزشکان است. به طور کلی، وظیفه 17

 13/3 ± 18/1 درمانی خواهم داشت. -های بهداشتی ای در بین حرفه نقش حرفهمطمئن نیستم چه  18

 00/4 ± 84/0 های علوم پزشکی کسب کنم. باید دانش و مهارت بسیار بیشتری نسبت به دانشجویان سایر رشته 19

 

 بت   عالقمنته  متن  ی حافت   در افتااد » ستثا   دو و «هستتنه  ها حاف 

 و «هستتنه  هتا  حافت   ایستا  با خود منابع و اطالعات دادن مشارک 

 و هتا  ییتوانتا  تتا  دهنته  یم انجام را یتالش ها من ی حاف  در افااد»

 ن،يهمچنت . آمته  دست   بت   «کننته  درک را هتا  حافت   ایسا مشارک 

 دهته  یم نشان نهیفاا انجام از پ  و قبل سثا  ها ی نما  ی س یمقا

 در و است   بود  سثاالت نيهم ب  مابو  زين نما  شیافزا نیشتايب

 «یواقعت  یهمکتار  درک» ی طت  يح در تفتاوت  نیشتايب ها ط يح نيب

 .شود یم مشاهه 

 

 کل در( RIPLS ای Readiness for interprofessional learning scale) یا حرفه نیب یآماد  ی نامه پرس  از آمه  دست به نمرات ی سهیمقا. 2 جهول

 یلیتحص مقطع حسب بر و انیدانشجو

 *P مقدار یلیتحص مقطع کیتفک به نمره کل ی نمره طهیح
 یتخصص یدکترا ارشد یکارشناس

 اریمع انحراف ± نیانگیم اریمع انحراف ± نیانگیم اریمع انحراف ± نیانگیم

 > 03/0 37/39 ± 13/4 86/40 ± 31/3 83/39 ± 98/3 (نمره 43 ی نهیشیب با) مشارکت و یمیت کار

 > 03/0 30/10 ± 80/2 70/10 ± 02/3 28/10 ± 03/3 (نمره 13 ی نهیشیب با) یمنف یا حرفه تیهو

 > 03/0 00/18 ± 83/1 67/17 ± 68/1 84/17 ± 71/1 (نمره 20 ی نهیشیب با) مثبت یا حرفه تیهو

 > 03/0 13/10 ± 37/1 63/9 ± 38/2 04/10 ± 07/2 (نمره 13 ی نهیشیب با) ها تیمسؤول و ها نقش

 .باشه یم t آزمون اسا  با P ایمقاد* 
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 نهیفرا انجام از پس و قبلInterdesciplinary education perception scale (IEPS ) ی نامه پرس  در سؤال هر ی نمر  نیانگیم . 3 جهول

 ندیفرا از بعد ندیفرا از قبل سؤال/طهیح فیرد
 اریمع انحراف ± نیانگیم اریمع انحراف ± نیانگیم

 (Competency and autonomy) استقالل و تیصالح: اول ی طهیح
 **08/3 ± 76/0 08/4 ± 26/1 .نندیب یم آموزش یخوب به من ی حرفه در افراد 1
 **46/3 ± 66/0 08/4 ± 41/1 .هستند ها حرفه ریسا افراد با کینزد طور به کردن کار به قادر من ی حرفه در افراد 2
 92/3 ± 18/1 37/3 ± 21/1 .هستند مستقل یادیز زانیم به من ی حرفه در افراد 3
 *77/4 ± 92/0 16/4 ± 13/1 .گذارند یم احترام من ی حرفه در افراد توسط شده انجام کار به ها حرفه ریسا در افراد 4

 *69/4 ± 10/1 98/3 ± 37/1 .دارند مثبت یلیخ نظر اهدافشان مورد در من ی حرفه در افراد 3
 62/3 ± 30/0 34/3 ± 99/0 .دارند ها حرفه ریسا با یهمکار به ازین من ی حرفه در افراد 6
 *00/3 ± 70/0 23/4 ± 26/1 .دارند یمثبت اریبس نظر خود یدستاوردها و ها مشارکت به نسبت من ی حرفه در افراد 7
 *34/4 ± 12/1 88/3 ± 22/1 .باشند داشته یوابستگ ها حرفه ریسا در افراد کار به دیبا من ی حرفه در افراد 8
 (Perceived need for cooperation) یهمکار یبرا شده درک یازهاین: دوم ی طهیح

 38/4 ± 04/1 77/3 ± 32/1 .کنند یم فکر من ی حرفه به یادیز زانیم به ها حرفه ریسا در افراد 9
 *69/4 ± 37/1 73/3 ± 27/1 .کنند یم اعتماد ها حرفه ریسا قضاوت به من ی حرفه در افراد 10
 (Perception of actual cooperation) یواقع یهمکار درک: سوم ی طهیح

 *69/3 ± 18/1 84/2 ± 40/1 .دارند ها حرفه ریسا افراد به نسبت یباالتر تیوضع من ی حرفه در افراد 11
 **38/3 ± 63/0 73/3 ± 32/1 .کنند درک را ها حرفه ریسا مشارکت و ها ییتوانا تا دهند یم انجام را یتالش هر من، ی حرفه در افراد 12
 **00/3 ± 70/0 92/3 ± 33/1 .هستند کارآمد اریبس من، ی حرفه در افراد 13
 **38/3 ± 76/0 94/3 ± 33/1 .هستند ها حرفه ریسا با خود منابع و اطالعات دادن مشارکت به عالقمند من، ی حرفه در افراد 14
 **23/3 ± 09/1 82/3 ± 30/1 .دارند ها حرفه ریسا افراد با یخوب ارتباط من، ی حرفه در افراد 13
 (Understanding others value) گرانید ارزش فهم: چهارم ی طهیح

 **23/3 ± 96/0 04/4 ± 28/1 .کنند یم فکر مرتبط یها حرفه ریسا به یادیز زانیم به من، ی حرفه در افراد 16
 *08/3 ± 93/0 71/3 ± 40/1 .کنند یم کار گریکدی با یخوب به من، ی حرفه در افراد 17
 *67/4 ± 63/0 43/3 ± 23/1 .هستند من ی حرفه در افراد ی هیتوص دنبال به اغلب ها حرفه ریسا در افراد 18

* :15/1 > P 11/1: **  نهیفاا از قبل با تفاوت > P نهیفاا از قبل با تفاوت 

 

 هتا  در IEPS ی نام  پاسش از آمه  دس  ب  ی نما  ،4 جهو  در

 نته یفاا از پت   و قبتل  یليتحص مقطع کيتفک ب  و یکل طور ب  ط يح

 ی نمتا   ط ،يح چهار ها در شود، یم مشاهه  ک  طور همان. اس  آمه 

 طتور  بت   یا حافت   نيبت  آمتوزش  نته یفاا انجتام  از پ  آمه  دس  ب 

 مقطتع  انیدانشتجو  در هم شیافزا نیا و اس  افت ی شیافزا یدار یمعن

 . شود یم مشاهه  یتخصص یدکتا هم و ارشه یکارشناس

 

 یکل طور به نهیفرا از پس و قبلInterdesciplinary education perception scale (IEPS ) ی نامه پرس  از آمه  دست به نمرات ی سهیمقا  .۴ جهول

 یلیتحص مقطع کیتفک به و

 ندیفرا از پس ندیفرا از قبل طهیح
 یتخصص یدکتر ارشد یکارشناس کل ینمره یتخصص یدکتر ارشد یکارشناس کل ی نمره

 ±میانگین 
 اریمع انحراف

 ± نیانگیم
 اریمع انحراف

 انحراف ± نیانگیم
 اریمع

 انحراف ± نیانگیم
 اریمع

 انحراف ± نیانگیم
 اریمع

 انحراف ± نیانگیم
 اریمع

 بالالالا) اسالالالتقالل و تیصالالالالح
 (نمره 48 ی نهیشیب

82/3 ± 36/33 63/4 ± 22/33 36/6 ± 33/32 30/4 ± 83/38* 43/3 ± 00/37 74/3 ± 00/40 

 یبالالالرا شالالالده درک یازهالالالاین
 (نمره 12 ی نهیشیب با) یهمکار

97/1 ± 30/7 74/1 ± 83/7 00/2 ± 34/7 32/2 ± 08/9* 38/2 ± 20/9 44/2 ± 00/9 

 بالالا) یواقعالال یهمکالالار درک
 (نمره 30 ی نهیشیب

30/3 ± 20/18 33/3 ± 19/20 16/3 ± 67/16# 60/2 ± 34/24* 31/1 ± 40/23 07/3 ± 00/24 

 بالالالا) گالالالرانید ارزش فهالالالم
 (نمره 18 ی نهیشیب

11/3 ± 20/11 66/2 ± 90/11 40/3 ± 63/10 67/1 ± 83/14* 89/0 ± 40/16 24/1 ± 87/13** 

 نهیفاا از قبل ارشه یکارشناس با دار یمعن تفاوت: #  نهیفاا از بعه ارشه یکارشناس با دار یمعن تفاوت: **  نهیفاا از بعه و قبل نيب دار یمعن تفاوت: *
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 فهم یعنی چهارم ی ط يح در ک  دهه یم نشان نهیفاا از پ  جینتا

 یدار یمعنت  طور ب  ارشه یکارشناس انیدانشجو ی نما  گاان،ید ارزش

 هتا،  طت  يح ایستا  در و است   یتخصصت  یدکتتا  انیدانشتجو  از شتايب

 .نهارد وجود گاو  دو نیا نيب یدار یمعن تفاوت

 

 بحث

 مختلتف  یهتا  بخش در خصو  ب  ،یا حاف  نيب آموزش هيمف اراات

 نشتان  کشور از خار  و داخل در مختلف مطالعات در سالم  ستميس

 انیدانشتتجو ژ یتتو بتت  انیدانشتتجو یبتتاال یآمتتادگ. استت  شتته  داد 

 و پتژوهش  آمتوزش،  ی نته  یآ نستل  عنتوان  ب  ک  یليتکم التيتحص

 انجام ب  ها آن ی عالق  ی دهنه  نشان توانه یم هستنه، کشور در درمان

 ی مطالعت   جینتتا . باشه کشور سالم  ستميس در یا حاف  نيب یکارها

 ،یتخصصت  یدکتتا  و ارشه یکارشناس انیدانشجو ک  داد نشان حاضا

 هتا  رشت  ایسا با تعامل و یا حاف  نيب آموزش انجام یباا الزم یآمادگ

 توانته   یم ج ،ينت نیا ک  دارنه را سالم  ستميس در اصل کی عنوان ب 

 متماکتز  یپژوهش و یآموزش ینههایفاا یرو با یگذار   یساما ارزش

 .دهه نشان را ن يزم نیا در

 کت   است   نیت ا یا حافت   نيبت  آمتوزش  یایمزا نیتا مهم از یکی

 و گایکته ی بتا  گا،یکته ی از تواننته  یمت  مختلف، یها رشت  انیدانشجو

 .(11-11) انته يبگ ادی مشتاک موضو  کی خصو  در گایکهی ی دربار 

 مشتتاک  یايادگیت  یهتا  روش از استفاد  ک  اس  داد  نشان مطالعات

 را انیدانشتجو  ادراک و نگتاش  توانته  یم مختلف، یها رشت  افااد نيب

 دهته  شیافتزا  یا حافت   نيبت  یايادگی و یميت یکارها انجام ب  نسب 

 در را ختود  یها آموز  هستنه عالقمنه انیدانشجو ک  نیا ضمن  (27)

 اموزنته يب هتا  حافت   ایستا  ب  و گایکهی ب  یمشارکت و یميت کار قالب

 نيانگيت م کت   داد نشان راستا نيهم در زين حاضا ی مطالع  جینتا .(28)

 از بتاالتا  یا حاف  نيب آموزش انجام جه  انیدانشجو یآمادگ ی نما 

 بت   انیدانشتجو  لیت تما و عالقت   ی دهنته   نشان ک  اس  متوسط حه

 نيبت  جینتتا  نیت ا در یدار یمعنت  تفاوت. باشه یم یا حاف  نيب آموزش

 نيبت  زيت ن و ارشته  یکارشناست  و یتخصصت  یدکتتا  مقطع انیدانشجو

 ی دهنته   نشان ک  نهاش  وجود مذکا و مثنث  يجنس با انیدانشجو

 گذشتت   در کت   یا مطالع  دو جینتا با جینتا نیا. اس  جینتا بودن جامع

 انجتام  اانیت ا در یپزشتک  علوم مختلف یها رشت  انیدانشجو یرو با

 .(21 ،29) دارد یخوان هم اس ، شه 

 ،یپزشتتک انیدانشتتجو از نفتتا 972 یرو بتتا کتت  یا مطالعتت  در

 یمتالز  یهتا  دانشتگا   از یکی در بههاش  و یداروساز ،یپزشک دنهان

 کيت تفک ب  و یکل طور ب  انیدانشجو داد نشان جینتا اس ، شه  انجام

 و باخوردارنته  یا حافت   نيبت  آمتوزش  یبتاا  یکتاف  یآمادگ از رشت ،

 ستثاالت  ب  مابو  IEPS ی نام  پاسش از شه  کسب ی نما  نیباالتا

 ج،ینتا نیا ک  اس  19 و 18 سثاالت ب  مابو  نما  نیکمتا و 6 و 3

 .(22) اس  حاضا ی مطالع  یها افت ی ب   يشب اريبس

 است ،  نيانگيت م از باالتا ط يح چهار ها در نما  نيانگيم چ  اگا

 آمته   دس  ب  «ها  يمسثول و ها نقش» ی ط يح در نما ، نیتا نیيپا اما

 ینتهها یفاا در هتا  حافت   ایسا نقش درک یباا دهه یم نشان ک  اس 

 ایستا  و ختود  یها  يمسثول و فیوظا هیبا دانشجو ها ،یا حاف  نيب

 .(31) بهانه کار یابتها در را ها حاف 

 آمتوزش  بتا  یمبتنت  نهیفاا کی یطااح داد نشان مطالع  نیا جینتا

 استتقال ،  و  يصتالح  ی طت  يح چهتار  هتا  در توانس  ،یا حاف  نيب

 ارزش فهم و یواقع یهمکار درک ،یهمکار یباا شه  درک یازهاين

 یباالتا ی نما  نيانگيم نه،یفاا نیا یاجاا از قبل با س یمقا در گاانید

 .آورد دس  ب 

 کمتک  یمشتارکت  یايادگیت  کت   است   داد  نشتان  یقبل مطالعات

 نيبت  امتور  انجتام  بت   انیدانشتجو  ی عالقت   شیافزا و ادراک ب  یادیز

 در یا حافت   نيب امور انجام یباا ها آن ب  توانه یم و هینما یم یا حاف 

 بتا  زيت ن حاضتا  ی مطالع  جینتا .(27) هینما کمک آنان یا حاف  ی نه یآ

 بت   ازين ها آن در ک  یسثاالت در خصو  ب  دارد  یخوان هم جینتا نیا

 ایستا  افتااد  بتا  کیت نزد طور ب  کادن کار ای ها حاف  ایسا با یهمکار

 نیت ا. است   آمته   دست   بت   نمتا   نیشتتا يب شتود،  یم مطاح ها حاف 

 ،یا حافت   نيبت  آمتوزش  ی شته   اجتاا  نته یفاا دهته  یم نشان موضو ،

. دهته  ارتقتا  را یمت يت کتار  انجتام  بت   انیدانشتجو  نگتا   اس  توانست 

 در افتااد » ستثاالت  بت   نمتا   نیتا نیيپا نه،یفاا انجام از قبل ن،يهمچن

 و «دارنته  هتا  حافت   ایستا  افااد ب  نسب  یباالتا  يوضع من ی حاف 

 دارد اختصتا   ،«هستتنه  مستقل یادیز زانيم ب  من ی حاف  در افااد»

 نته یفاا انجتام  از پت   سثاالت، نیا از آمه  دس  ب  ی نما  شیافزا و

 رشتت ،  هتا  در افتااد  است   کتاد   کمک و يش نیا ک  اس  نیا انگايب

 بت   یتتا  مثبت   نگتا   و بگذارنه احتاام ها رشت  ایسا در افااد ب  شتايب

 .  باشنه داشت  یا حاف  نيب ینههایفاا انجام

 کت   است   نیا یاحاف  نيب یهاآموزش یاجاا در مهم ی نکت  کی

 آمتوزش  و یايادگیت  انجام ب  یادیز یعالقمنه ان،یدانشجو اس  ممکن

 نیت ا در نتواننته  عمتل  در مختلف، لیدال ب  اما باشنه، داشت  یاحاف  نيب

 ایستا  و ختود  نقتش  دانستن عهم ل،یدال نیا از یکی. کننه حاک  راستا

 انیدانشتجو  کت   انته نمتود   مطتاح  همکاران، و زاد يعل. (31) اس  افااد

 عتهم  ليدل ب  و یاحاف  نيب یهاعاص  ب  ادیز ی عالق  وجود با یپزشک

 هتا  فیوظتا  و هتا طت  يح قيت دق نييتع زين و نههایفاا نیا با کامل ییآشنا

 .(29) شونه نهیفاا نیا وارد عمل در تواننه ینم حاف ،

 یهتا  و يش نیا با انیدانشجو ییآشنا عهم لیدال نیتا مهم از یکی

 استا   با. اس  ليتحص دوران طو  در مناسب آموزش عهم ،ییاجاا

 آمتوزش  یارتقا باعث ک  یینههایفاا از استفاد  حاضا، ی مطالع  جینتا
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 یمشتارکت  و یمت يت کار ی  يروح توانه یم تنها ن  شود، یم یا حاف  نيب

 زيت ن را انیدانشتجو  نگتاش  و ییکتارا  توانته  یم بلک  دهه  شیافزا را

 ک  اس  یهیبه. بخشه بهبود یا حاف  نيب و مشتاک امور انجام نسب 

 کتار  بت   انیدانشتجو  آموزش ییابتها یها سا  در نههایفاا نیا چ  ها

 .(32) بود خواهه شتايب ییکارا و ارا نیا شود، گافت 

 کی لیدال نیتا مهم از یکی یارتباط مهارت بهبود گا،ید یسو از

 کت   دادنته  نشان ،Dickinson و Hean. اس  موفق یمشارکت  يفعال

 بت   انیدانشجو نگاش و اعتقاد توانه یم انیدانشجو نيب ارتبا  شیافزا

 تمتا   یتئتور  عنتوان  بت   آن از و دهته  بهبود را یا حاف  نيب  يفعال

(Contact hypothesis )(33) باد یم نام . 

 و نمونت   کم تعهاد از استفاد  مطالع ، نیا یها  یمحهود جمل  از

 در فقط ک  بود یليتکم التيتحص انیدانشجو ب  مابو  یها نمون  زين

 ینههایفاا انجام لزوم ک  بودنه ليتحص ب  مشغو  یپزشک ی دانشکه 

. کنته  یمت  جابیا مختلف یها دانشکه  و شتايب یها نمون  در را مشاب 

 التيتحصت  انیدانشتجو  در مطالعت   نیت ا شتود  یمت  شتنهاد يپ ن،يهمچن

 تتا  شتود  انجتام  زيت ن کننته  یم ليتحص مختلف یها سا  در ک  یليتکم

 زيت ن نهیفاا طو  در انیدانشجو یايادگی زانيم و نگاش در اييتغ رونه

 .اديگ قاار یبارس مورد

 انیدانشتجو  یبتاال  یآمتادگ  ب  توج  با گف  توان یم مجمو ، در

 نگاش  یتقو باعث ک  یآموزش ینههایفاا انجام ،یليتکم التيتحص

 اانیمته  یکارهتا  دستتور  جتز   هیبا گادد انیدانشجو در یا حاف  نيب

 هتم  و استتادان  هتم  تتا  اديت گ قتاار  هتا  دانشگا  و ها دانشکه  یآموزش

 تنهتا  ن  ل ،يوس نیبه و شونه قیتشو نههایفاا نیا انجام ب  انیدانشجو

 در بلکت   شته   خواهته  یتا ن يبه ی استفاد  دانشگا  در موجود منابع از

 .باد خواهه سود کشور سالم  ستميس  ینها

 

 تشکر و قدردانی

 دکتتا  ،یدرود هيت مج دکتتا  ،یاريت بخت ییآقا هيحم هيس دکتا انیآقا از

 جلستات  در ک  یجود دکتا و رالث هيشه دکتا ها خانم ،ییرضا هيمج

 زين و داشتنه شاک  یمارستانيب ای یشگاهیآزما/یعمل یها یهمکار و

 یانیشتا  کمتک  مطالعت   نیت ا یطااحت  در کت   یاکبتا  هيمج دکتا یآقا

 .گادد یم یسپاسگزار نمودنه،
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Abstract 

Background: Changing the approach form professional education to interprofessional education is one of the 

new methods in health science education. The aim of this study was to evaluate improvement of learning and 

professional competency among postgraduate students through designing and implementation of 

interprofessional education (IPE).  

Methods: This method was started from 1
st
 semester of educational year of 2016-2017. First, the Readiness for 

Interprofessional Learning Scale (RIPLS) questionnaire was completed by 80 postgraduate students. Then, IPE 

method was implemented through lecture/group discussion and practical/laboratory workshops with attendance of 

students/staffs from different disciplines. For evaluation of implementation, we used Interdisciplinary Education 

Perception Scale (IPES). 

Findings: Score of RIPLS questionnaire in four domains including team work and collaboration, negative 

professional identity, positive professional identity, and roles and responsibilities were more than average. In 

IEPS questionnaire, before and after implementation, the score improved in four fields of competency and 

autonomy (33.55 ± 0.5 vs. 38.84 ± 4.5), perceived needs for cooperation (7.50 ± 1.97 vs. 9.07 ± 2.32), perception 

of actual cooperation (18.20 ± 5.39 vs. 24.53 ± 2.60), and understanding others value (11.20 ± 3.11 vs. 14.84 ± 

1.67); and the most improvement was observed in field of perception of actual cooperation. 

Conclusion: Considering high susceptibility of post-graduate students, using education strategy based on IPE 

can improve health system and its responsibility in our country, and should be noticed by policymakers. 
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