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هدف کلی
تاثیر بهبود ساختار و ارتقاء کیفیت فرآیندهای بازدیدها و کارگاه های دوره ی کارآموزی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط
بر میزان رضایتمندی دانشجویان از برگزاری این دوره کارآموزی با استفاده از الگوی اثربخش بهبود کیفیت فرآیندها
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طراحی واجرای الگوی ارتقاء کیفیت فرآیندها ،در دوره ی کارآموزی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط



اصالح در تدوین برنامه ی بازدیدهای دوره کارآموزی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط



اصالح در تدوین برنامه ی کارگاه های دوره کارآموزی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط



تعیین و مقایسه ی بین میزان رضایت دانشجویان از برنامه ی و نحوه ی برگزاری بازدیدها و کارگاه های آموزشی قبل و
بعد از انجام مداخله



تعیین و مقایسه ی بین میزان رضایت دانشجویان از اساتید مربوط به بازدیدها و کارگاه های آموزشی قبل و بعد از انجام
مداخله



تعیین و مقایسه ی بین میزان افزایش یادگیری دانشجویان در برنامه ی و نحوه ی برگزاری بازدیدها و کارگاه های
آموزشی قبل و بعد از انجام مداخله

بیان مسئله
بدون تردید در مسیر دستتیابی بته اهتدا نظتام تندرستتی بختش آمتوز نقتش اصتلی و کلیتدی را دارا متی باشتد .نظتام
آموز زمانی می توانتد بته رستالت و اهتدا کتالن ختود کته همانتا  ،انطبتا آموزشتها بتا نیازهتای جامعته  ،دستتیابی بته
استتانداردهای آموزشتی و در نهایتت بهتره وری جتامع متی باشتد  ،بته ختوبی عمتل کندکته نظتام متدیریتی بتا رویکترد
فرآیند گرا ،مشتتری محتور و کیفیتت متدار ایجتاد شتود و بته همتین دلیتل از متدیریت کیفیتت بته عنتوان بتا ارز تترین
الگوی تحول در آموز عالی نام برده می شود.
در اکثر نظامهای آموزشتی دنیتا  ،متدیریت کیفیتت استتراتیی اصتلی بترای غلبته بتر چالشتهائی نظیتر ،اتتال منتابع  ،افتزایش
هزینته هتا  ،بوروکراستی اداری غیتر کتارآ  ،عتدم رعایتت استتانداردهای آموزشتی  ،برنامته درستی نتاهمگن  ،پتائین بتودن
اثربخشی و بهره وری  ،شناخته می شود.
متدیریت کیفیتت فلستفه ای از بهبتود مستتمر استت کته قتادر استت مجموعته ای از ابزارهتای علمتی و فنتون کتاربردی بترای
برآورده کردن نیازهتا ،خواستتها و انتظتارات فعلتی و آینتده هتر موسسته فتراه آورد  .مهمتترین نتتای متصتور بهبتود کیفیتت
در مراکز آموزشی می تواند موارد زیر باشد:
 مشارکت کلیه کارکنان در برنامه ریزی ،تصمی سازی و تعیین اهدا در نظام آموزشی ، افزایش رضایت مندی دانشجویان از فرآیندهای آموزشی ، -بهبود مستمر فرآیندهای آموزشی ،

 افزایش خالقیت و نوآوری در هئیت علمی و کارشناسان ، کاهش هزینه های کیفیت پائین خدمات وحذ فرآیندهای فاقد ارز افزوده صرفه جوئی در منابع  ،کاهش اشتباهات و دوباره کاریها بهبود ارتباطات و روابط کاری ، افزایش رضایت مندی هیئت علمی و کارکنان ،با توجه به اینکه مدیریت کیفیت یکی از استراتییهای تحول در دانشگاههای علوم پزشکی می باشد  ،استقرار آن در مراکز آموزشی،
دانشکده هاو گروههای آموزشی می تواند در اثربخشی بیشتر این بخش بسیار موثر باشد.
مطمئناً یکی از راه های انکارناپذیر در ارتقاء کیفیت آموز  ،اصالح برنامه ریزی درسی و داشتن طرح درس مناسب می باشد.
تعیین اهدا آموزشی کارآموزی به عنوان یکی از مهمترین اجزای فرایند تدریس می باشد که باید در تهیه و تدوین طرح درس
کارآموزی رشته های مختلف و خصوصاً بهداشت محیط به آن توجه وییه ای گردد .استانداردهای محیط سال و تبیین شرایط
زیست محیطی مطلوب جهت ارتقاء سالمت از وظایف و رسالتهای اصلی وزارت بهداشت و درمان آموز پزشکی به شمار می رود.
لزوم بررسی و شناخت کامل مخاطرات محیطی و در نظر گرفتن یک تهدیدات سنتی و مدرن هنگامی خود را می نمایاند که بدانی
بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان دسترسی به آب آشامیدنی سال ندارند و حدود  153میلیون نفر از امکانات بهسازی محیط
زندگی برخوردار نمی باشند .مسائلی از این قبیل باعث می شود تا اهمیت نقش بهداشت محیط در کنترل بیماریها و ارتقاء سالمت
مشخص گردد .نظارت و ارتقاء فرایند بهسازی و بهداشتی نمودن مراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی ،آشامیدنی و آرایشی و اماکن
عمومی و همچنین نظارت برتأمین آب آشامیدنی سال و بهسازی محیط روستاها از اه وظایف واحد بهداشت محیط می باشد.
کارآموزی بخش مه و اثرگذار در هر رشته به خصوص رشته های بهداشتی می باشد .بخشی از دوره ی کارآموزی دانشجویان
مهندسی بهداشت محیط در دانشکده بهداشت دانشگاه عوم پزشکی همدان ،بازدید دانشجویان از محل های مختلف مرتبط با این
رشته مانند تصفیه های آب و فاضالب های شهری و صنعتی سراسر استان و همچنین استان های همجوار ،کارخانه ی تولید کود
کمپوست و محل دفن زباله های شهری و بیمارستانی می باشد .در این بخش دانشجو مفاهی آموخته شده ی تئوری را به صورت
ملموس تر و در ارتباط با سایر متغیرهای محیطی می بیند و می آزماید .در واقع از این دوره آشنایی کامل دانشجو با ین واحدها
واحدهای بهداشت محیطی و همچنین شناخت روندو نحوه ی کارکرد این واحدها می باشد .از این رو جایگاه آن در ایفای نقش
حرف ه ای دانش آموختگان این رشته بسیار مه است .در همین راستا مطالعات مختلفی نیز در زمینه ی درس کارآموزی در منابع
اطالعاتی خارج کشور یافت می شود که همگی گویای اهمیت این دوره و حساسیت آن در یادگیری های دوران تحصیل در کلیه
رشته های تخصیلی و در همه ی کشورها می باش د که در این بین عدم استفاده ی بهینه از منابع کارآموزی ،منفغل بودن بسیاری
از فعالیت های آموزشی و سطوح پایین هدایت ،بازخورد دادن و نظارت که از ابعاد عمومی رضایت مندی محسوب می شوند از
عوامل مشکل آفرین در فرایند انجام کارآموزی گزار شده است.
از آنجایی که هد از دوره ی کارآموزی دانشجویان بهداشت محیط تربیت افرادی است که بتوانند پس از مطالعه و بررسی
مشکالت بهداشت محیط منطقه ،در تأمین آب شرب ( کمی و کیفی ) ،دفع فاضالب و زباله ،بهسازی منابع آب ،بهسازی اماکن
عمومی و مبارزه با حشرات و ناقلین فعالیت نمایند ،و از طرفی ب ه دلیل نواقص موجود در نحوه ی اجرا و ساختار دوره ی کارآموزی،
لذا ضرورت اصالح در ساختار و نحوه ی اجرای برنامه ی کارآموزی بر اساس اهدا آموز این رشته و تاکید بر شرح وظایف آتی
این فارغ التحصیالن و همچنین استفاده از یک الگوی علمی و قابل قبول بهبود کیفیت فرآیند ها  ،احساس می شد .به همین دلیل
این فرایند با هد اصالح ساختار و بهبود کیفیت اجرای بازدیدها و کارگاه های دوره ی کارآموزی دانشجویان رشته ی مهندسی
بهداشت محیط ،اجرا شد..

مرور تجربیات و شواهد خارجی
 -3در مطالعه ای که با عنوان « انقالب آرام در پرستاری آموز

عالی» و با هد ایجاد همگرایی آموز

اتحادیه اروپا سال  0333انجام شده است ،به تاثیر این تغییرات در آموز

عالی در سراسر

پرستاری پرداخته است و در نهایتت ایتن کته ،اگتر ایتن

تغییرات و نتای آن بخوبی حاصل شود ،تاثیری مثبت بر سیستت مراقبتت هتای بهداشتتی جمعیتت کشتورهای شترکت کننتده و
همچنین اقتصاد آنها دارد
 -0در مطالعه ای کیفی که « بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی در خصوص مشکالت آموزشی در دانشکده پزشکی دانشتگاه علتوم
پزشکی کرمانشاه » انجام شد ،با رو

پدیدارشناسانه از  01دانشتجوی پزشتکی کته در مراحتل مختلتف آمتوز

پزشتکی بودنتد،

اطالعات از طریق بحث های گروهی و مصاحبه جمع آوری گردید .مه ترین مشکالت تحت  1دسته اهدا آموزشی ،برنامه ریزی و
مدیریت ،اخال و ارزشیابی دانشجویان دسته بندی گردید .ارائه مواد تخصصی و فو تخصصی  ،شکا بین علوم پایه و کتارآموزی،
فقدان انگیزه و عدم نظارت در آموز

و پرور

به عنوان مه ترین عوامل ایجاد نگرانی در میتان دانشتجویان ،تعیتین شتد .نتتای

نشان داد که بسیاری از مسائل را می توان از طریق برنامه ریزی دقیق درون بخشی توسط مسئوالن دانشگاه و کارکنتان دانشتگاهی
برطر نمود.
 -1مطالعه ای با عنوان « یک تغییر پارادای در برنامه های درسی پره دکترای دندانپزشکی در برزیل :بررستی رونتد تغییتر» انجتام
شد .در سال  ،0330وزارت آموز

و پرور

برزیل برنامه های آموزشی راهبردهای رسمی بترای دوره هتای لیستانس در برزیتل را

تصویب و به  311دانشکده دندان پزشکی کشور ابالغ نمود .در سال  ،0332-0335انجمن دندانپزشکی آمتوز

و پترور

برزیتل

( )IDEAکارگاه های آموزشی در چهل و هشت مدرسته متروج برگتزار نمتود تتا میتزان انتقتال از برنامته درستی بتر استاس ایتن
دستورالعمل را بررسی نماید( ..متغیرهای این دستورالعمل شامل : V1 :تولید دانش بر اساس نیازهتای سیستت بهداشتت عمتومی
برزیل [V3 ، ]BPHSو : V2عوامل سالمت و بهداشت  :V4 ،ساختار برنامه :V5 .تغییترات در مهتارت هتای تعلتی و تربیتت و
آموزشی و  :V6دوره آموزشی آشنایی با برنامه حاالت دندان :V7 ،تنوع حاالت آموزشی  /یادگیری؛  :V8مجموعه مراکز بهداشتتی
درمانی دانشگاهی ارائه دهنده خدمات اساسی سالمت و  :V9مشارکت دانشجویان در ارائه خدمات بهداشتی برای جمعیتت) .نمونته
مورد پیوهش شامل اعضای هیأت علمی ( ،)N = 711دانش آموزان ( ،)N = 228و کارکنان ( 31نفر) بود .نتای نشتان داد بستته
به نوع دانشگاه (دولتی یا خصوصی) متغیرهای  2 ،5 ،1 ،0 ،3و  7بطور متفاوت اجرا شده بود .گزار

مراکز خصوصی سطح باالتری

از نوآوری را در مقایسه با موسسات دولتی نشان می داد .مقاومت در برابر تغییر برنامه درسی دندانپزشکی با توجه بته دستتورالعمل
های رسمی،بصورت یک مفهوم ایدئولوژیک در بخش خصوصی وجود دارد.
 -1در مطالعه ای دیگر که با هد بررسی محیط های یادگیری بالینی و پاسخگوئی آنها به ادراکات و انتظتارات دانشتجویان ،انجتام
شده است ،انجام کار عملی را به عنوان یک جزء حیاتی از آموز

و پرور

دانشجویان علوم سالمت تلقی نموده استت.برای جمتع

آوری داده ها از  511دانشجو در مقطع کارشناسی (نرخ پاسخ  )٪55در تمام سطوح امدادگری ،مامایی ،رادیوگرافی و تصتویربرداری
پزشکی ،کاردرمانی ،داروسازی ،تغذیه و رژی های غذایی ،فیزیوتراپی و اجتماعی و از پرسشنامه محتیط یتادگیری بتالینی ()CLEI
استفاده شده است و از دانشجویان خواسته شد تا درک خود را از محیط یادگیری بالینی در پایان دوره اعالم نمایند.
نتای نشان داد که رضایت دانشجویان رشته های مربوط به سالمت ،با پتن معیتار انتدازه گیتری شتده توستط  CLEIدر ارتبتاط
بود(شخصی ،دخالت دانش آموز ،جهت کار ،نوآوری و فرد) .همچنین تفاوت معنی داری بین ادراک دانشجویان از محیط یادگیری
بالینی واقعی خود و خود محیط یافت شد .بنابراین ،اهمیت یک محیط یادگیری بالینی حمایتی که تاکید بر ارتباط دو طرفته متوثر
دارد ،مشخص گردید .همچنین درک کامل از درک دانش آموزان از محیط های یادگیری بالینی آنها ضروری بنظر می رسد..
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مرور تجربیات و شواهد داخلی
 -1براتی و همکاران مطالعه ای با عنوان طراحی و اجرای طرح درس مبتنی بر هد در توانمند سازی دانشجویان رشته بهداشت
عمومی در دوره کارآموزی در عرصه رادر سال  13انجام دادنددر این مطالعه پس از انجام ارزشیابی تشخیصی اولیه ،طرح درس
مبتنی بر هد تهیه گردید و براساس اهدا مداخالت آموزشی انجام شده است.نتای این مطالعه افزایش قابل توجهی در میانگین
نمرات چک لیست وظایف دانشجویان در واحد های اجرائی مرکز بهداشت شهرستان نشان داده است.
 -0در مطالعه ای کیفی که با عنوان « توسعه فرآیند آموز
هد شناسایی چالش های موجود در آموز

بالینی اصول و فنون پرستاری با رویکرد مشارکتی  -اقدام پیوهی» و با

بالینی اصول و مهارت های بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری و توسعه آن با

رویکرد مشارکتی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز صورت گرفت ،دو چرخه عمل از یک
مطالعه اقدام پیوهی با رویکرد همکاری متقابل و شیوه بحث گروه های متمرکز و با مشارکت  11نفر از کلیه افراد ذی نفع گزار
گردید .یافته ها نشان داد که ،عدم انسجام در برنامه و اجرای برنامه آموزشی؛ مدیریت ناکافی ارتباطات درون و برون سازمانی ،عدم
درک کافی دانشجو از موقعیت و عدم کنترل مداخله-گرها و عدم استفاده مناسب از تسهیل کننده ها در آموز

و بالین ،از چالش

های مه رویاروی روند کارآموزی اصول و مهارت های بالینی می باشد.
نتای ارزشیابی در دو چرخه عمل ،مؤید موفقیت کلی طرح عملیاتی بر مبنای مشارکت حرفهای مدیران و مربیان از دانشکده و
مدیران و پرستاران از بالین به همراه دانشجویان درگیر در همکاری متقابل در آموز

بالینی بود ،که بیانگر آنست که برنامهریزی با

مشارکت کلیه دست اندرکاران آموزشی و بالینی و خود دانشجویان درگیر در کارآموزی اصول و مهارت های بالینی ،در کاهش
نارسایی های آموزشی و فاصله تئوری و عمل مؤثر میباشد و رضایتمندی تمام ذی نفعان به دنبال دارد .
 -3جعفرصاد تبریزی و همکاران درمطالعه ای کیفی تجارب دانشجویان را در خصوص واحد کارآموزی در عرصه رشته مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی و بهداشت خانواده را در تیر ماه  1387مورد بررسی قرار داده و هد

پیوهش را شناسایی وضعیت

کارآموزی در عرصه بیان نموده اند .یافته های مطالعه بیانگر سه درون مایه برنامه ریزی درسی ،آمادگی برای کسب دانش و مهارت،
ارزیابی کارآموزی بود .در برنامه ریزی درسی دانشجویان به مسائل مرتبط با برنامه ریزی ،طرح درس و منابع آموز
داشتند .در آمادگی به مسائلی از قبیل کالس های توجیهی ،هماهنگی دانشکده با عرصه ،همکاری با کارکنان بهداشتی ،آموز
عرصه ،انجام کار عملی و حضور مربی تأکید می نمودند .در ارزیابی کارآموزی نیز به مسائل آزمون پایان دوره ،گزار

اشاره
در

کار ،حضور و

غیاب و رضایت مسؤولین و کارکنان از دانشجویان اشاره داشتند .وی پیشنهاد می دهد با توجه به اینکه دانشجویان برای یادگیری
مهار تهای مورد نیاز خود در کارآموزی در عرصه با مشکالتی مواجه هستند و خواستار ارتقای فرآیند آموزشی این کارآموزی

هستند،بنا براین با ارائه برنامه درسی مدون و عملی ،هماهنگی با محیط کارآموزی ،اجرای شیوه های تدریس و ارزیابی مناسب
موجب ارتقای کیفیت کارآموزی گردند
 -1در مطالعه ای دیگر پیادهسازی مدیریت کیفیت آموز

ایرانی ( )IEQMدردانشکده پزشکی قزوین مورد بررسی قرار گرفت.

ابتدا تمامی کارکنان آموزشی و اداری و تعدادی از اعضای هیأتعلمی در قالب چندین کارگاه آموزشی اصول و مبانی مدل را فرا
گرفته و در زیر گروههای هفتگانه این مدل (رهبری ،برنامهریزی راهبردی ،تمرکز بردانشجویان ،ذینفعان و بازار ،سنجش ،تحلیل
و مدیریت دانش ،تمرکز بر کارکنان و اعضای هیأتعلمی دانشکده ،مدیریت فرایند و نتای عملکرد دانشکده) تقسی شدند .کلیه
فرآیندها و نتای حاصله در دانشکده ثبت و به ترتیب به وسیله جداول فرآیند و نتای مورد ارزیابی قرار گرفت .بررسیها نشان داد
که عملکرد اعضای هیأتعلمی به نحو چشمگیری بهبود پیدا کرده است .همچنین ارزیابی تمامی سؤاالت در مقاطع علوم پایه و
بالینی قبل از برگزاری امتحانات توسط کارشناسان ارزیاب و ارائه بازخورد به اساتید در این زمینه باعث گردید میزان اعتراضات
دانشجویی به سؤاالت امتحانی از  07مورد در نی سال تحصیلی قبل از شروع برنامه پس از گذشت سه دوره ارزیابی به دو مورد
کاهش یابد.
 -5رضاقلی وحیدی و همکاران مطالعه ای با هد

تعیین دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری در مورد توانمند یهای حر های

دانشجویان درکارآموزی در عرصه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام دادند.این مطالعه توصیفی که بر روی 74نفر دانشجوی ترم
هشت دوره کارشناسی و  33نفر مربی پرستاری و با پرسشنامه پیوهشگرساخته با مقیا س پن نقطه ای لیکرت که  96سؤال را در
حیطه های ارائه خدمات به بیمار،مراقبت از بیمار ،تأمین امنیت بیمار ،توانمندی های مدیریتی ،ارتقای کیفیت مراقبت و آمتوز
به بیمار شامل می شد،به این نتیجه رسیدند که :از دیدگاه دانشجویان و مربیان ،توانمندی های حرفه ای دانشجویان در کارآموزی
در عرصه ،در هر شش بعد رضایت بخش نبوده و از سوی دیگرنشان دادند که توانمندی های حرفه ای دانشجویان در کارآموزی در
عرصه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حد مطلوب نبوده که میتواند ناشی از فقدان محیط حمایتی و انگیزشی ،نظارت ،سرپرستی و
مکانیزم های مدیریتی باشد
 -6پرویزراد و رضائی در پیوهشی کیفی که با هد بررسی واحد درسی کارآموزی رشته ی بهداشت عمومی از طریق کسب عمیق
دیدگاه های گروه آموزشی و دانشجویان مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی مازندارن انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که ضعف
برنامه ریزی منسج عامل بروز مشکالت عمده در کارآموزی دانشجویان می باشد  ،لذا الزم است مسووالن با برنامه های منستج
تر در جهت ارتقای کیفیت کارآموزی گام بردارند.

رفرنس
 -1مجیدبراتی ،سید محمد مهدی هزاوه ای ،یداله حمیدی،فرزاد جلیلیان ،بابک معینتی و فاطمته رخشتانی.طراحی و اجترای طترح
درس مبتنی بر هد در توانمند سازی دانشجویان رشته بهداشت عمومی در دوره کارآموزی در عرصته.مجموعه مقتاالت چهتارمین
جشنواره آموزشی شهید مطهری .3133

 -0مرضیه اسدی ذاکر ،دکتر ژیال عابدسعیدی  ،دکتر حیدرعلی عابدی .توسعه فرآیند آموز

بتالینی اصتول و فنتون پرستتاری بتا

رویکرد مشارکتی  -اقدام پیوه .مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت .3131.جلد  1شماره  .0صص 313-375
 -1جعفرصاد تبریزی ،الدن مردانی  ،هادی کالنتری ،زهرا حمز ه ای .دیدگاه دانشجویان مدیریت ختدمات بهداشتتی درمتانی و
بهداشت خانواده دانشگاه علتوم پزشتکی تبریتز دربتاره کتارآموزی در عرصته .مجلته ایرانتی آمتوز

در علتوم پزشتکی  /زمستتان

153-111 :33)1(3113
 -1مرضیه اسدی ذاکر ،دکتر ژیال عابدسعیدی  ،دکتر حیدرعلی عابدی .توسعه فرآیند آموز
رویکرد مشارکتی  -اقدام پیوهی.مجله ایرانی آموز

بتالینی اصتول و فنتون پرستتاری بتا

در علوم پزشکی .جلد  33شماره  1صفحات . 031-033

 -5رضاقلی وحیدی ،نسرین دانش خواه ،مادلین آراکس ،حسین کوشاور ،اصغر محمدپوراصل.دیدگاه دانشجویان و مربیا ن پرستاری
در مورد توانمند یهای حرفه ای دانشجویان در کارآموزی در عرصه دانشگاه علوم پزشتکی تبریتز..مجلته ایرانتی آمتوز

در علتوم

پزشکی331-337 :2)0(3115 ،
 -2پیمان پرویزراد  ،سارا رضائی.کارآموزی در عرصه ،واحد درسی رشته بهداشت عمومی از دیتدگاه دانشتجویان و گتروه آموزشتی
:یک پیوهش کیفی .مجله مجله ی توسعه ی آموز

در علوم پزشکی07-32 :7)31(3131 ،

شرح مختصر از فعالیت صورت گرفته :
مرحله اول-ارزشیابی تشخیصی اولیه:
ارزشیابی اولیه در ارتباط با اندازه گیری میزان رضایت دانشجویان از هر بازدید و کارگاه آموزشی برگزار شده در طی دوره
کارآموزی ،میزان افزایش یادگیری و اندوخته های علمی دانشجویان و همچنین میزان رضایت آن ها از اساتید مربوطه به تفکیک
بازدیدها و کارگاه های برگزار شده ،در پایان نیمسال تحصیلی و قبل از شروع مداخله آموزشی از کل دانشجویان کارشناسی
بهداشت محیط که دوره کارآموزی را در این نیمسال تحصیلی گذرانده بودند ،در قالب پیش آزمون و با استفاده از پرسشنامه انجام
گرفت.

مرحله دوم :اصالح و بهبود کیفیت برنامه ی دوره ی کارآموزی و انجام مداخالت آموزشی
با توجه به نتایجی از مرحله ی اول اجرای فرایند به دست آمد ،ضرورت اصالح در برنامه ی دوره کارآموزی دانشجویان احساس می
شد .بنابراین د ر این مرحله ،بر اساس نیازهای آموزشی تعیین شده در مرحله ی ارزشیابی تشخیصی و با استفاده از مراحل اجرائی
الگوی ارتقاء کیفیت فرآیندها و هماهنگی به عمل بوده با مسئولین آموزشی گروه مهندسی بهداشت محیط ،در محتوای آموزشی و
برنامه کارآموزی اصالحات و تغییراتی اعمال شد که به شرح زیر می باشد:


حذ برخی از کارگاه ها و بازدیدهایی با کمترین میزان رضایتمندی دانشجویان



تهیه و نگار



تغییر و جابجایی اساتید مربوط به برخی بازدیدها و کارگاه ها

سرفصل دروس ارائه شده در کارگاه ها و اهدا برگزاری هر بازدید

مرحله ی سوم :انجام ارزشیابی اجرای فرایند آموزشی:
ارزشیابی نهایی در ارتباط با اندازه گیری میزان رضایت دانشجویان از بازدیدها و کارگاه های برگزار شده در دوره ی کارآموزی در
پایان نیمسال تحصیلی و پس از پایان مداخله ی آموزشی ،از  03دانشجوی حاضر ،در قالب پس آزمون و با استفاده از
پرسشنامه(ضمیمه می باشد) انجام گرفت.

مراحل الگوی بهبود کیفیت فرآیند کارآموزی به شرح ذیل بود:
این الگو بر اساس چرخه بهبود کیفیت شامل  PLAN ,DO,STUDY,ACTطراحی و شامل مراحل زیر است:
 -3تشکیل تی بهبود کیفیت
 -0شناسائی برنامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان
 -1تعیین فرآیندهای بحرانی و کلیدی درکارآموزی دانشجویان
 -1تشخیص و مستند سازی فرآیندهی انتخاب شده
 -5بررسی توقعات و انتظارات مشتریهای فرآیند (دانشجویان و مدرسین)
 -2شناسائی ابعاد و استانداردها فرآیند
 -7اندازه گیری عملکرد فرآیند
 -1تعیین علل ریشه ای نوسانات فرآیند
 -3انتخاب مناسبترین استراتییهای بهبود
 -33تنظی برنامه های مداخله ای
 -33طراحی روشهای پایش و ارزشیابی
 -30اجرای برنامه های مداخله ای و ارشیابی پایائی فرآیند
 -31ارزشیابی اثربخشی فرایند و مقایسه با حدود قابل قبول
 -31اندازه گیری روائی فرآیند
 -35تثبیت و پایش منظ فرآیند

Methods
The First stage: the initial diagnostic evaluation:
The initial assessment in relation to measuring of student satisfaction with each visit and training
workshops during the training period, increase student learning and academic resources As well
as the satisfaction of the professors of the separation of hits and workshops held At the end of the
semester and before the intervention from The total number of students in this semester's health
experts who had attended training, in the form of pre-test was conducted using a questionnaire.
The second stage: Modified in the course of training programs and educational
interventions
According to the results of the first phase, the reform of the apprenticeship program was
necessary. So at this stage, Based on the training needs identified in the diagnostic evaluation
stage And was conducted in coordination with the educational authorities of Environmental
Health Engineering Department, in the education and training program was implemented
reforms. Such as:


Remove some of the workshops and visits to students with the lowest satisfaction



Preparation and writing courses offered in workshops and objectives of each visit



Change professors on some visits and workshops

The Third stage: Evaluation of learning process
The final evaluation in relation to measuring the satisfaction of hits and workshops held in the
course of training at the end of the semester and after the educational intervention from 20
students in a post-test and the questionnaire was performed.

:)روش اجرا ( به تفصیل
:ارزشیابی تشخیصی اولیه-مرحله اول
این مطالعه از نوع همبستگی و مداخله ای بوده و جامعه پیوهش تمامی دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت
. داشتن درس کارآموزی بود، شرط ورود به مطالعه.دانشگاه علوم پزشکی همدان میباشد

پس از برگزاری کارگاههای آموزشی بهبود کیفیت برای کارشناسان گروه مهندسسی بهداشت محیط و کسب مهارتهای الزم،
ارزشیابی اولیه در ارتباط با اندازه گیری میزان رضایت دانشجویان از هر بازدید و کارگاه آموزشی برگزار شده در طی دوره
کارآموزی ،میزان افزایش یادگیری و اندوخته های علمی دانشجویان و همچنین میزان رضایت آن ها از اساتید مربوطه به تفکیک
بازدیدها و کارگاه های برگزار شده ،در پایان نیمسال تحصیلی و قبل از شروع مداخله ی آموزشی از کل دانشجویان کارشناسی
بهداشت محیط که دوره کارآموزی را در این نیمسال تحصیلی گذرانده بودند ،در قالب پیش آزمون و با استفاده از پرسشنامه انجام
گرفت .با استفاده از نمونهگیری در دسترس 07 ،نفر از دانشجویان واجد شرایط وارد مطالعه شده و در این دوره کارگاههای ....و
بازدیدهای ....ارائه گردید .در پایان این دوره ،میزان رضایت دانشجویان مورد مطالعه از کارگاهها و بازدیدها با استفاده از پرسشنامه
محقق ساخته(ضمیمه می باشد) مورد ارزیابی قرار گرفت .در این پرسشنامه هر کارگاه و بازدید از نظر  1سوال  ....و بر اساس چهار
گزینه ی ضعیف ،متوسط ،خوب و عالی به ترتیب از یک تا چهار ،نمرهگذاری شد .پایایی ،از رو

بررسی همسانی درونی ،با میزان

آلفای کرونباخ  3/152 ،3/113 ،3/312 ،3/125به ترتیب برای پرسشنامه میزان رضایت از کارگاه قبل و بعد از اصالح فرآیند و
میزان رضایت از بازدید قبل و بعد از اصالح فرآیند مطلوب بود .بر اساس فرمول زیر نمرات خام به مقیاسی بین صفر تا  333تنظی
شد:

که در آن  Sنمره میزان رضایت در مقیاس صفر تا  s ،333نمره خام میزان رضایت max(s) ،حداکثر نمره خام میزان رضایت،
)min(sحداقل نمره خام میزان رضایت را نشان میدهد .نمره باالتر ،نشانگر میزان رضایت بیشتر دانشجو میباشد.
پس از توضیحات کافی و اطمینان دادن از محرمانه بودن اطالعات ،دادههای مورد نیاز جمعآوری شد .دانشجویان جهت شرکت در
مطالعه آزاد بودند .دادههای جمعآوری شده توسط رو های آمار توصیفی و آزمون تی-مستقل و تک نمونهای در سطح معنیداری
 %5و با استفاده از نرمافزار  SPSS16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
هد از انجام این مرحله از مطالعه ،آشنایی با نقاط قوت و ضعف برنامه کارآموزی بود تا محتوای مناسب آموزشی جهت مداخله
تنظی گردد.

مرحله دوم :اصالح در تدوین برنامه ی دوره ی کارآموزی و انجام مداخالت آموزشی
با توجه به نتایجی از مرحله ی اول اجرای فرایند به دست آمد ،ضرورت اصالح در برنامه ی دوره کارآموزی دانشجویان احساس می
شد .بنابراین در این مرحله ،بر اساس الگوی اثربخش ارتقاء کیفیت فرآیندها و نیازهای آموزشی تعیین شده در مرحله ی ارزشیابی
تشخیصی و با هماهنگی به عمل بوده با مسئولین آموزشی گروه مهندسی بهداشت محیط ،در محتوای آموزشی و برنامه کارآموزی
اصالحات و تغییراتی اعمال شد که به شرح زیر می باشد:


حذ برخی از کارگاه ها و بازدیدهایی که کمترین میزان رضایتمندی دانشجویان را شامل می شدند و جایگزین کردن
مواردی که برگزاری آن ها در افزایش یادگیری دانشجویان و اندوخته های علم ی آن ها مؤثرتر بوده و برگزاری آن ها از
اهمیت بیشتری برخوردار بود.



تهیه و نگار

سرفصل دروس ارائه شده در کارگاه ها و اهدا برگزاری هر بازدید و توزیع آن ها بین دانشجویان و بدین

ترتیب هدفمند کردن برگزاری هر کارگاه و بازدید


تغییر و جابجایی اساتید مربوط به برخی بازدیدها و کارگاه ها

مرحله ی سوم :انجام ارزشیابی اجرای فرایند آموزشی:
ارزشیابی نهایی در ارتباط با اندازه گیری میزان رضایت دانشجویان از بازدیدها و کارگاه های برگزار شده در دوره ی کارآموزی در
پایان نیمسال تحصیلی و پس از پایان مداخله ی آموزشی ،از  03دانشجوی حاضر ،در قالب پس آزمون و با استفاده از
پرسشنامه(ضمیمه می باشد) انجام گرفت.

شیوه های تعامل با محیط:
 -3با توجه به نتای مثبت اصالح فرآیند کارآموزی بهداشت محیط ،برگزاری دوره های آموزشی چگونگی ارتقاء کیفیت فرآیندهای
آموزشی مرتبط در سطح سایر گروههای آموزشی دانشکده اجرا گردید.
 -0پیشنویس اولیه مقاله فرآیند جهت ارسال برای مجالت معتبر آموز

پزشکی تنظی شده است.

 -1نتای اصالح فرآیند به گروه بهداشت حرفه ای تعمی داده شده است.در حال حاضر در مرحله اجرای مداخله می باشند.

نتایج :
در این مطالعه  17دانشجوی دوره کارشناسی بهداشت محیط انتخاب شدند که  07نفر قبل از اصالح فرآیند و  03نفر بعد از اصالح
فرآیند تحت مطالعه قرار گرفتند و میزان رضایت آنها از کارگاهها و بازدید های دوره کارآموزی مورد ارزیابی قرار گرفت .پرسشنامه
رضایت سنجی توسط افراد هر یک از گروهها در پایان دوره تکمیل شد .میانگین نمره میزان رضایت ،درگروه قبل از مداخله و بعد از
مداخله به دست آمد(جداول 3و.)0
آزمون آماری تی-مستقل 3نشان داد که میانگین نمرات میزان رضایت کلی از کارگاهها به طور معنیداری افزایش داشته
است( .)p=3/331این میزان در موردکارگاههای تئوری وکارگاه های نرم افزاری در دوره بعد از اصالح فرآیند به طور معنی داری
نسبت به دوره قبل از آن افزایش یافته است( .)p<3/35در مورد کارگاه های عملی نیز دیده شد که میانگین نمرات میزان رضایت،
در دوره بعد از اصالح فرآیند بیشتر از دوره قبل از آن بوده است اما این افزایش از نظر آماری معنیدار نبود( .)p=3/113بر اساس
آزمون تک نمونهای 0میزان رضایت از کارگاههای تئوری قبل از اصالح فرآیند به طور معنیداری از رضایتمندی متوسط( )53کمتر
است( ) p<3/333اما در دوره بعد از اصالح فرآیند ،میزان این رضایتمندی به طور معنیداری بیشتر از میزان متوسط()53
شد( )p<3/333به دست آمد .در حیطه کارگاههای نرم افزاری نیز مشاهده شد که میزان رضایتمندی قبل از دوره اصالح فرآیند ،به
طور معنیداری کمتر از میزان متوسط ( )53بود( )p<3/333در حالی که بعد از اصالح فرآیند ،این میزان به طور معنیداری از
میزان رضایتمندی متوسط ( )53بیشتر شد(.)p<3/333
به طور کلی نتای نشان داد که میانگین میزان رضایت مندی دانشجویان از برگزاری کارگاه ها ،از  55/15در دوره ی قبل از اصالح
فرایند به  25/33در دوره ی بعد از اصالح فرایند ،افزایش یافته است.
با استفاده از آزمون تی-مستقل میزان رضایتمندی از بازدیدها ( جدول شماره  )0نیز افزایش چشمگیر و معنیداری را نشان
داد( .)p<3/333این میزان رضایتمندی ،در دوره قبل از اصالح فرآیند به طور معنیداری کمتر از میزان رضایتمندی متوسط()53
بود( )p=3/330در حالی که در دوره بعد از اصالح فرآیند ،به طور معنیداری بیشتر از این میزان متوسط شد(.)p<3/333
به طور کلی نتای نشان داد که میانگین میزان رضایت مندی دانشجویان از برگزاری بازدیدها ،از  15/31در دوره قبل از اصالح
فرایند به  52/53در دوره ی بعد از اصالح فرایند ،افزایش یافته است.

Independent t-test
One-sample t-test

1
2

جدول شماره 3مقایسه میزان رضایت از کارگاههای برگزارشده در دوره کارورزی دانشجویان قبل و بعد از مداخله

قبل از انجام مداخله بر روی

بعد از انجام مداخله بر روی

فرایند

فرایند

زمان

میانگین ±

مقدار آماره

مقدار آماره

مقدار آماره تی-
مستقل

میانگین ±

تی تک

نمونهای

انحراف استاندارد

نمونهای

5/10
*>3/333

31/10 ±25/33

5/15
*>3/333

میزان رضایت از کارگاه
های عملی

1/13±22/33

37/31
*>3/333

31/30±73/32

2/11
*>3/333

3/113

میزان رضایت از کارگاه
های تئوری

7/31 ±13/33

-7/3
*>3/333

31/33 ±25/12

1/17
*>3/333

-1/15
*>3/333

میزان رضایت از کارگاه
های نرم افزاری

±11/11
33/31

-0/21
*3/331

37/71 ±53/37

0/13
*>3/333

-1/5
*3/331

انحراف
متغیر

استاندارد

میزان رضایت کلی از
کارگاه ها

5/32 ±55/15

تی تک

-1/17
*3/331
-3/30

*معنیدار درسطح 3/35
جدول شماره  :0مقایسه میزان رضایت از بازدیدهای برگزارشده در دوره کارورزی قبل و بعد از مداخله(معنیدار درسطح )3/35

زمان

متغیر

قبل از انجام مداخله بر روی
فرایند
میانگین ±
انحرا
استاندارد

مقدار آماره
تی تک
نمونهای

بعد از انجام مداخله بر روی فرایند

میانگین  ±انحرا
استاندارد

مقدار آماره تی
تک نمونهای

مقدار آماره تی-
مستقل

میزان رضایت کلی از

3/23 ±15/31

بازدیدها

-0/23
*3/330

5/10 ±52/53

5/11

-1/11

*>3/333

*>3/333

نقاط قوت و ضعف فرایند و پیشنهادات الزم جهت بهبود کارایی و عملکرد فرایند :
الف -نقاط قوت :
 -3استفاده از الگوی علمی ارتقاء کیفیت فرآیندها ی آموزشی و پیوهشی
 -0طر احی و بکارگیری سرفصل تخصصی جهت کلیه موضوعات بازدیدها و کارگاهها به منظور تبیین و توصیف وییگیهای
علمی مباحث کارآموزی جهت اساتید و دانشجویان
 -1حذ بازدیدهای علمی غیر ضروری و یا ک اثر در فرایند آموز

دانشجویان

 -1افزودن بازدیهایی با موضوع تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط و تصفیه خانه های تازه تاسیس با هد آشنایی
دانشجویان با فرایندهای جدید تصفیه آب و فاضالب
 -5بهره گیری هر چه بیشتر از اساتید مجرب در امر راهنمایی دانشجویان در فرایند بازدیدهای علمی
 -2حذ کارگاههای غیر تخصصی و بعضاً غیر مرتبط با اهدا کارآموزی گروه مهندسی بهداشت محیط
 -7جایگزین نمودن کارگاههای نرم افزاری با موضوعات جدید بجای نرم افزارهای قدیمی و غیر کاربردی
 -1برقراری سیست ارزیابی و ارزشیابی دوجانبه اساتید و دانشجویان در طول ترم کارآموزی
 -3انتخاب رو

منسج و منظ در برقراری سیست ایاب و ذهاب و تغذیه دانشجویان در جهت رفاه و آسایش و عدم

سردرگمی و اتال وقت دانشجویان و مدیریت بخش کارآموزی

ب -نقاط ضعف :
 -3محدودیت امکانات و تجهیزات مورد نظر و کمبود مراکز صنعتی و یا تصفیه خانه هایی مرتبط با موضوع تخصصی این
رشته که امکان آموز
 -0محدود بو دن زمان آموز

کامل مطابق با سرفصل درسی فراه نمی شود
برخی از کارگاههای تخصصی و غالبا نرم افزاری با توجه به برنامه کارآموزی

ج -پیشهادات :
 -3استفاده از الگوی علمی ارتقاء کیفیت فرآیندها دربهبود سایر فرآیند های آموزشی و پیوهشی
 -0توجیه و آموز

کلیه مدیران آموزشی  ،اعضاء هیات علمی و کارشناسان در زمینه چگونگی بهبود کیفیت فرآیند های

آموزشی
 -1برگزاری کارگاهها و دوره های مرتبط با صنعت در جهت فراه سازی بستر ارتباط مراکز علمی با صنعت

نتیجه گیری کلی از اجرای فرایند:
نتای مطالعه نشان داد  ،بکارگیری الگوی مناسب مدیریت کیفیت فرآیند در جهت بهبود و اصالح محتوای آموزشی  ،برنامه ریزی
اثربخش وتاکید بر اهدا آموزشی در فعالیت های عملی دانشجویان در دوره کارآموزی ،می تواند نقش اساسی در افزایش قابلیتها و
توانمندیهای دانشجویان داشته باشد.
از سوی دیگر تهیه و نگار

سرفصل دروس ارائه شده در کارگاه ها و اهدا برگزاری هر بازدید و توزیع آن ها بین دانشجویان به

صورتیکه منجر به هدفمند کردن برگزاری کارگاههای آموزشی و بازدیدها گردد،قطعاً نقش بسیار مه در ارتقاءکیفیت کارگاهها ،
افزایش رضایتمندی دانشجویان و ارتقاء سطح مهارتهای مورد نیاز برای اجرای وظایف و فعالیتهای شغلی در آینده خواهد داشت.
با توجه به آنکه مشارکت و همکاری دانشجویان در فعالیتهای مرتبط با کارآموزی و شرکت فعاالنه در کارگاههای آموزشی و
بازدیدها تاثیر مهمی در یادگیری و کسب مهارتهای الزمه برای انجام وظایف شغلی آنها دارد ،بنابراین تعیین و اولویت بندی کارگاه
ها و بازدیدهایی که ب رگزاری آن ها در افزایش یادگیری دانشجویان و اندوخته های علمی آن ها و از طرفی با مشارکت فعاالنه آنها
همراه باشد ،از اولویتهای اصلی مسئولین و برنامه ریزان کارآموزی می باشد.

سطح نوآوری
 در سطح گروه آموزشی برای اولین بار صورت گرفته است .
 در سطح دانشکده برای اولین بار صورت گرفته است .
× در سطح دانشگاه برای اولین بار صورت گرفته است
 در سطح کشور برای اولین بار صورت گرفته است .
 در دنیا برای اولین بار صورت گرفته است .
اینجانبان دکتر رضا شکوهی و دکتر یداله حمیدی مجریان فرایند بوده و متعهد می گردی کلیه اطالعات
مبتنی بر واقعیت ترتیب داده شده است .

