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ABSTRACT
Introduction: Interest in the field of study and having the desired quality of
clinical training will lead to more appropriate job performance. The aim of this
study was to determine the relationship between the quality of clinical education
and students' interest in their field of study in rehabilitation faculties in Hamadan
University of medical science and University of Social Welfare and Rehabilitation
Sciences.
Materials & Methods: This cross-sectional study was performed on
)306(students of physiotherapy, occupational therapy, technical orthopedics,
speech therapy and Audiology in two rehabilitation faculties of Hamadan
University of Medical Science and University of Social Welfare and
Rehabilitation Sciences. Self-report questionnaire included demographic
information, questionnaire of interest to the field of study (α =0.713) and the
quality of clinical education (α = 0.930). Data were analyzed by SPSS 23.
Results: The mean age of students was (21.83 ± 1.09) years. Students were
(177(female (59.6%) and (120(male (40.4%). Mean quality of clinical education
was in Hamadan University (52.92±11.98), Tehran University (53.99 ± 11.48),
and not significant between the
two groups (p>0.05). The highest influential sub-category in the quality of clinical
education was area of educational environment (11.66± 3.20). There was a
significant and negative relationship between interest in the field of study with
goals and educational program, dealing with students, monitoring and evaluation
(p <0.01).
Conclusion: The level of quality of clinical education in both faculties was
moderate and desirable. Regarding to the negative relationship between the
quality of clinical education and interest in the field of study, further studies and
attention to review in clinical education is recommended.
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ارتباط میان کیفیت آموزش بالینی و عالقه مندی دانشجویان به رشته تحصیلی در
دانشجویان علوم توانبخشی
معصومه رستمی معز  ،1زهرا مرتضوی  ،2رویا نجفی وثوق  ،3مهنوش شهبازی  ،4سعیده سادات مرتضوی

*5

 1دکتری ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش ،عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 2دانشجوی دکتری ،گروه گفتاردرمانی ،دانشکده توانبخشی  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 3دانشجوی دکتری  ،گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 4کارشناس ارشد پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
* 5دانشجوی دکتری ،گروه کاردرمانی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.

مشخصات مقاله

چكيده

نو ع مقاله

مقدمه :عالقمندی به رشته تحصیلی و برخورداری از کیفیت آموزش بالینی مطلوب عملکرد شغلی مناسبت تری

اصيل پژوهشی

را در پی خواهد داشت .هدف این مطالعه تعیین ارتباط کیفیت آموزش بالینی با عالقه مندی دانشجویان به رشته

پيشينه پژوهش

تحصیلی خود دردانشکده های توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تاریخ دریافت99/11/24 :
تاریخ پذیرش1400/12/15 :

بود.
روش كار :مطالعه مقطعی حاضر با مشارکت(  )306دانشجوی رشته های فیزیوتراپی ،کاردرمانی ،ارتوپدی
فنی ،گفتار درمانی و شنوایی سنجی در دو دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشگاه علوم

كلمات كليدي

بهزیستی تهران انجام شد .جمع آوری داده ها به صورت خوداظهاری با استفاده از پرسشنامه های دموگرافیک،

آموزش بالینی

عالقمندی به رشته تحصیلی( ،) = α 0/713و کیفیت آموزش بالینی( ) = α 0/930انجام شد .داده ها با استفاده از

دانشجو

 SPSS-23تجزیه و تحلیل شد.

توانبخشی

نتايج :میانگین سنی دانشجویان مورد مطالعه ) ( 21/83± 1/09سال  )177( ،نفرزن ( 59/6درصد) و ()120

آموزش

نفرمرد(40/4درصد) بودند.میانگین کیفیت آموزش بالینی در دانشگاه همدان(  ( 52/92 ±11/98و در دانشگاه
علوم یهزیستی تهران(  )53/99 ±11/48بود و تفاوت معناداری نداشت(p(≤0/05و باالترین زیر شاخه تاثیر گذار
در کیفیت آموزش بالینی،حیطه محیط آموزشی ( )11/66 ±3/20بود  .عالقمندی به رشته تحصیلی با اهداف و
برنامه آموزشی ،برخورد با دانشجو ،نظارت و ارزشیابی ارتباط معنی دار و منفی داشت (.)p≥0/01
نتيجه گيري :سطح کیفیت آموزش بالینی در هر دو دانشکده متوسط و مطلوب ارزیابی شد با توجه به ارتباط
منفی حیطه های کیفیت آموزش بالینی و عالقه به رشته تحصیلی  ،بررسی بیشتر و توجه به بازنگری در آموزش
بالینی توصیه می شود.
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مقدمه
آموزش بالینی را می توان فعالیت تسهیل کننده

و اساس آموزش علوم پزشکی را تشکیل می دهد و از

یادگیری در محیط بالینی دانست که در آن مربی بالینی و

مهمترین معیارهای آموزش حرفه ای است که در تثبیت

دانشجو به یک اندازه مشارکت دارند()1همچنین آموزش

آموخته های دانشجویان نقش مهمی دارد()12بنابراین

بالینی فرصتی را برای دانشجو فراهم میکند تا دانش نظری را

بررسی کیفیت آموزش بالینی و بررسی ارتباط عواملی از

به مهارت های ذهنی ،روانی وحرکتی متنوعی که جهت

جمله عالقه دانشجویان به رشته تحصیلی خود  ،به رفع یا

مراقبت از بیمار ضروری است تبدیل کند(.)2

اصالح نقاط ضعف کمک نموده و می تواند موجب بهبود

دانشجویان به عنوان دریافت کنندگان خدمات آموزشی،

دستیابی به اهداف آموزشی ،تربیت افراد ماهر و ارائه

بهترین منبع برای شناسایی مشکالت آموزش بالینی و

خدمات مراقبتی با کیفیت باالتر شود .ارتباط کیفیت

بررسی کیفیت آموزش بالینی هستند()3در آموزش بالینی،

آموزش با عالقه دانشجویان به رشته تحصیلی خود به

دانشجو در تعامل با مربی ومحیط ،مفاهیم آموخته شده را

درستی روشن نیست .در خصوص ارتباط عالقه به رشته با

درحیطه عمل به کار میگیرد( .)4با توجه به تغییرات سریع

کیفیت آموزش بالینی بر اساس جستجوی محققین مطالعات

در محیط های بهداشتی درمانی ،هرچه آموزش بالینی

اندک است .لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط کیفیت

پربارتر و با کیفیت تر باشد دانشجوی امروز برای فردا

آموزشی بالینی و ارتباط آن با عالقه دانشجویان به رشته

کارامدتر خواهد بود( .)5یادگیری بالینی مستلزم کسب

تحصیلی خود در دانشکده های توانبخشی همدان و علوم

تجربه بالینی از طرف دانشجو و تمرین مهارت های الزم از

بهزیستی انجام شد.

طریق مشاهده کردن ،مشارکت ،طراحی روش درمان و به
کارگیری آن با لحاظ کردن همه جوانب بالینی زیر نظر

روش كار

استاد است ( .)6پژوهشها اذعان دارند که رابطه مستقیمی بین

مطالعه مقطعی حاضر در دانشکده توانبخشی

عالقه و نیاز به موفقیت با عملکرد موثر افراد در کار و

دانشگاه علوم پزشکی همدان وعلوم بهزیستی تهران در

تحصیل وجود دارد( .)7اما رقابت شدید جهت ورود به

نیمسال دوم سال تحصیلی

 1398-99با مشارکت

دانشگاه وتحصیالت عالی ،باعث شده است که افراد از

دانشجویان ترم  5تا ترم  8مشغول به تحصیل در دانشکده

طبقات گوناگون جامعه و با انگیزه های مختلف ،گاه بدون

توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان وعلوم بهزیستی

شناخت کافی ،آگاهی و عالقه نسبت به رشته انتخابی  ،وارد

تهران انجام شد .در این مطالعه تمام دانشجویان ترم  5و  6و

رشته های مختلف شوند( .)8عالقه به رشته حس مسئولیت

 7و  8در هر دو دانشکده در رشته های رشته های

پذیری و افزایش کارایی افراد درارائه خدمات سالمت را به

کاردرمانی ،فیزیوتراپی ،شنوایی شناسی ،گفتاردرمانی و

همراه دارد( .)9مطالعات نشان داد 34/78درصد دانشجویان

ارتوپدفنی که مشغول به تحصیل بودند برای شرکت در

کتابداری و 62/07درصد دانشجویان روانشناسی()10و

مطالعه در صورت تمایل  ،دعوت به همکاری شد .تعداد

75/69درصد دانشجویان علوم پزشکی کاشان رشته خود را

دانشجویان واجد شرایط  372نفر بود .معیارهای ورود به

با عالقه انتخاب کردند( .)11از آنجا که آموزش بالینی پایه

مطالعه شامل  :تمایل به شرکت در مطالعه  ،حداقل ترم  5و
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حداکثر ترم  8واشتغال به تحصیل بود .با توجه به اینکه

،محیط آموزشی (،) 0-10در حیطه نظارت وارزشیابی( 0-8

دانشجویان دانشکده های توانبخشی تا قبل از ترم  5دروس

)است .این پرسشنامه بر اساس مطالعات مختلف و نظرات

تئوری را مطالعه می کنند و واحدهای کاراموزی بالینی بعد

دانشجویان وتجارب اساتید در زمینه آموزش بالینی طراحی

از اخذ دروس پیش نیازو کسب نمره قبولی درآنها ارائه می

شده وروایی آن به روش اعتبار محتوا با نظرخواهی از

شود  ،لذا دانشجویان ترم  5به بعد وارد مطالعه شدند

اساتید(85درصد) وپایایی آن به روش آزمون مجدد در

همچنین  ،دانشجویانی که پرسشنامه هارا کامل تکمیل

مطالعات قبلی با ضریب همبستگی 80درصدتایید شده

نکردند یا در حین مطالعه به هر دلیلی تمایل نداشتند از

است(.)14

مطالعه خارج شدند.

ارزیابی عالقمندی دانشجویان به رشته تحصیلی باپرسشنامه

ابزارگردآوری داده ها شامل پرسشنامه سنجش کیفیت

مربوطه انجام شد .پرسشنامه در مطالعه ادیب حاج باقری و

آموزش بالینی و عالقه مندی به رشته تحصیلی بود.همچنین

همکاران ( )2017استفاده شد و شامل  15سوال است .در

اطالعات زمینهای دانشجویان شامل سن ،وضعیت

سوال اول پرسشنامه فرد در مقیاس صفر تا صد عالقمندی

تاهل،معدل کل ،رشته تحصیلی ،ترم تحصیلی،وضعیت

خود به رشته تحصیلی را تعیین می نماید و در ادامه 14

اشتغال همزمان با تحصیل نیز در پرسشنامه دموگرافیک

سوال در مورد عالقه به رشته خود در پاسخ سه گزینه ای

جمعآوری شد.

کامال موافقم (امتیاز  ،)3بی تفاوت (امتیاز )2و کامال مخالفم

پرسشنامه کیفیت آموزش بالینی حاوی  33سئوال درپنج

(امتیاز  )1طراحی شده است که در نهایت میانگین نمره

حیطه ،اهداف وبرنامه آموزشی(  11سئوال) عملکرد

برای عالقمندی به رشته تحصیلی به دست می

مربیان(9سئوال) برخورد با دانشجو(4سئوال) ،محیط

آید((.)11روایی این پرسشنامه با پانل متخصصین و پایایی

وارزشیابی(4سئوال)

آن با روش بازآزمایی  0/87در مطالعه مذکور تایید شده

بود.پرسشنامه در مطالعات توکلی و همکاران(، )1393

است .الزم به ذکر است قبل از اجرای مطالعه پایایی آن با

وهابی و همکاران () 1389استفاده شده است( )14 ,13پاسخ

استفاده از آلفای کرونباخ بر روی  20دانشجو غیر از شرکت

سئواالت این ابزار در مقیاس لیکرت سه گزینه ای بلی(نمره

کنندگان پژوهش سنجیده شد.

دو) ،تاحدودی (نمره یک) وخیر (نمره صفر) است .دامنه

() 306پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از نرم افزار SPSS

امتیاز پرسشنامه بین  0-66است که در سه سطح ضعیف،

ویراست 23تحلیل شد .در مطالعه حاضر از ضریب

متوسط ومطلوب تقسیم می گردد .امتیاز صفر تا  21نشانگر

همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه برای سنجش رابطه

شاخص آموزش بالینی ضعیف 22-44 ،شاخص آموزش

عالقهمندی و زیرشاخههای کیفیت آموزش بالینی (اهداف و

بالینی متوسط  45 -65،نشانگر شاخص آموزش بالینی

برنامه آموزشی ،مربی ،برخورد با دانشجو ،محیط آموزشی،

مطلوب می باشد.

نظارت و ارزشیابی) استفاده شد.

آموزشی(5سئوال)

ونظارت

همچنین در زیرشاخه های کیفیت آموزش بالینی دامنه
امتیازات در حیطه اهداف وبرنامه های آموزشی( 0-22
)،عملکرد مربیان ( ،) 0 -18برخورد با دانشجو( )0-8

مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی ،دوره  ،13شماره ،1بهار 1401
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) 21/83سال 177،نفر زن ( 59/6درصد) و 120نفر مرد

نامعلوم  24نفر( 8/5درصد) بودند .اغلب دانشجویان مورد

(40/4درصد) بودند .دانشگاه محل تحصیل  176نفر(57/5

مطالعه  242نفر( 84/9درصد) غیر بومی 117 ،نفر(38/2

درصد) از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان و 130

درصد) دانشجوی ترم  271 ، 8نفر( 96/1درصد) مجرد،

نفر( 42/5درصد) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بود.

 268نفر( 95/7درصد) غیر شاغل بودند.

مشارکت کنندگان به تفکیک رشته تحصیلی شامل

میانگین کیفیت آموزش بالینی در دانشگاه همدان( ±11/98

دانشجویان گفتاردرمانی  130نفر( 46/1درصد) ،کاردرمانی

) 52/92و در دانشگاه علوم یهزیستی تهران( ±11/48

 92نفر( 32/6درصد) ،شنوایی شناسی  25نفر( 8/9درصد) ،

 )53/99بود(جدول شماره )1

ارتوپدفنی  11نفر( 3/9درصد) و فیزیوتراپی ،)8/5( 24
جدول  :1میانگین و انحراف معیار عالقه مندی و کیفیت آموزش بالینی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان و دانشگاه
علوم بهزیستی تهران
محل تحصیل

عالقمندی به رشته تحصیلی

کیفیت آموزش بالینی
میانگین کیفیت

انحراف معیار

میانگین عالقمندی

انحراف معیار

همدان

52/92

11/98

30/89

5/33

تهران

53/99

11/48

30/36

5/51

کل

53/36

11/77

30/66

5/40

وباالترین زیر شاخه تاثیر گذار در کیفیت آموزش بالینی،حیطه محیط آموزشی ( )11/66 ±3/20بود( جدول شماره .)2
جدول  :2میانگین و انحراف معیار زیر شاخه های کیفیت آموزش بالینی
زيرشاخه های کیفیت آموزش بالینی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

اهداف و برنامه آموزشی

10

31

17/67

4/55

مربی

9

27

12/67

3/46

برخورد با دانشجو

2

12

6/63

2/08

محیط آموزشی

5

18

11/66

3/20

نظارت وارزشیابی

2

9

5/07

1/75

نتایج بررسی ارتباط عالقه مندی و زیرشاخه های کیفیت
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جدول  3نشان داده شده است .بر اساس این نتایج یک

برنامه آموزشی ،برخورد با دانشجو ،نظارت و ارزشیابی

ارتباط منفی بین کلیه زیرشاخه های کیفیت آموزش بالینی با

معنی دار است .همچنین یک ارتباط منفی معنیداری بین

عالقمندی به رشته تحصیلی وجود دارد ولی با توجه به

عالقمندی و کیفیت آموزش بالینی وجود دارد( جدول

مقدار  p-valueاین ارتباط تنها با متغیرهای اهداف و

شماره .)3

جدول  :3تعیین ارتباط عالقه مندی با کیفیت آموزش بالینی و زیرشاخه های آن با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن
عالقه

اهداف و برنامه

مندی

آموزشی

مربی

-0/150

برخورد با

محیط

نظارت و

کیفیت آموزش

دانشجو

آموزشی

ارزشیابی

بالینی

ضریب

عالقه مندی

1

**

-0/030

**

*-0/140

*

-0/150

*

همبستگی

p-value

.

0/010

0/604

0/007

0/018

0/011

0/019

1

**0/778

**0/702

**0/646

**0/472

**0/890

اهداف و برنامه

-0/156

-0/135

آموزشی
p-value

>0/001

>0/001

>0/001

>0/001

>0/001

1

**0/662

**0/393

**0/430

**0/847

>0/001

>0/001

>0/001

>0/001

1

**0/512

**0/478

**0/776

>0/001

>0/001

>0/001

1

**0/431

**0/702

>0/001

>0/001

مربی
p-value
برخورد با دانشجو
p-value
محیط آموزشی
p-value

**0/646

نظارت و
ارزشیابی

>0/001

p-value

1

کیفیت آموزش
بالینی

نتایج مدل رگرسیون چندگانه در جدول شماره  4نشان داده

کیفیت آموزش بالینی و سازههای آن با عالقهمندی وجود

شده است .براساس نتایج این مدل ارتباط معنیداری بین

ندارد.

جدول  :4تعیین ارتباط عالقه مندی با کیفیت آموزش بالینی و زیرشاخه های آن با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه
متغیرها

ضرايب
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اهداف و برنامه آموزشی

0.66

0.67

0.32

مربی

1.24

0.70

0.08

برخورد با دانشجو

0.97

0.75

0.19

محیط آموزشی

0.87

0.72

0.23

نظارت و ارزشیابی

0.92

0.76

0.22

کیفیت آموزش بالینی

-1.00

0.72

0.16

بحث و نتيجه گيري:

گزارش نکرده اند( .)17کیفیت آموزش بالینی به عوامل

سطح کیفیت آموزش بالینی در هر دو دانشکده

زیادی بستگی دارد از جمله عوامل محیطی و عوامل مرتبط

متوسط و مطلوب ارزیابی شدوکیفیت آموزش بالینی و

با مربی ،نظارت و ارزشیابی و برنامه ها و اهداف آموزشی

همچنین عالقمندی به رشته تحصیلی بین دانشجویان در دو

که می تواند بر روی کیفیت آموزش بالینی تاثیر بگذارند.

دانشکده علوم توانبخشی در دانشگاه علوم بهزیستی تهران و

یکی از مواردی که کیفیت خدمات یک حرفه را باال می

علوم پزشکی همدان تفاوت معنی دار نداشت .میانگین سنی

برد عالقه به آن حرفه است .عالقه به رشته تحصیلی

دانشجویان شرکت کننده حدود 22سال و 60درصد آنها زن

پیشگویی کننده پیشرفت تحصیلی است .مفهوم عالقه به

بودند .رشته های گفتار درمانی و کاردرمانی بیشترین

معنای داشتن میل و رغبت برای فعالیت و پرداختن به کار

مشارکت را داشتند .عالقمندی به رشته تحصیلی با اهداف و

است( .)18در واقع عالقمندی با سائق¬های معنوی ،مادی و

برنامه آموزشی ،برخورد با د انشجو ،نظارت و ارزشیابی

اجتماعی ارتباط دارد( .)18عالقمندی بر پبشرفت تحصیلی و

ارتباط معنی دار و منفی داشت.

عملکرد تحصیلی تاثیر بسزایی دارد و همچنین تحقیقات

در این مطالعه کیفیت آموزش بالینی را بیش از  65درصد

وجود تصویر روشن و واضح از آینده شغلی رشته تحصیلی

دانشجویان مطلوب گزارش کردند .همراستا با پژوهش

را یکی از عوامل موثر در عملکرد تحصیلی ذکر کرده

حاضر ،در مطالعه بیدختی و همکاران  ،در  60درصد موارد

اند(.)18

کیفیت آموزش بالینی باالتر از موارد قبل گزارش شد(.)15

یک ارتباط منفی بین کلیه زیرشاخه های کیفیت آموزش

در مطالعه خوشرنگ وهمکاران ،نیز  68درصد دانشجویان

بالینی با عالقمندی به رشته تحصیلی وجود داشت ولی این

کیفیت آموزش مهارت های بالینی را خوب گزارش کرده

ارتباط تنها با متغیرهای اهداف و برنامه آموزشی ،برخورد با

بودند(.)16البته در مواردی هم نتایج متناقض گزارش شده

دانشجو ،نظارت و ارزشیابی معنی دار بود .اهداف و برنامه

است ،به طوریکه در مطالعه رمضانی و همکاران ،کیفیت

آموزشی ،برخورد با دانشجو ،نظارت و ارزشیابی ،دانشجو را

آموزش بالینی پرستاری ضعیف و متوسط گزارش شده

با واقعیت رشته ای که در آن تحصیل می کند بیشتر آشنا

است و هیچیک از شرکت کنندگان کیفیت خوب را

می نماید  .به نظر می رسد در آموزش بالینی دانشجویان با
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رشته خود بیشتر آشنا می شوند و از سوی دیگر آموزش

حداقل صالحیت و معیارهای بالینی باید براساس تعداد

های بالین را با واقعیات شغلی خود در محیط واقعی کار

دانشجویان در دوره کارآموزی و کارآموزی مشخص

مقایسه می کنند  .ممکن است ارتباط منفی عالقمندی با

شود(.)23آموزش پاسخگو یکی از مهمترین مفاهیم در

کیفیت آموزش بالینی و خصوصا با حیطه های اهداف و

حوزه آموزش پزشکی و نظام سالمت می باشد .دانشگاه

برنامه آموزشی ،برخورد با دانشجو ،نظارت و ارزشیابی

های علوم پزشکی وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی

ناشی از این مقایسه باشد .با توجه به نتایج حاصله مبنی

متخصص مورد نیاز بخش های مختلف جامعه را به عهده

براینکه اگر نظارت و ارزشیابی ،اهداف و برنامه ها و

دارند .آموزش بالینی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا

برخورد با دانشجو دقیقتر اجرا شود عالقمندی دانشجویان

عملکرد دانشجویان را در بالین بهبود خواهد داد و آنان را

کاهش می یابد ممکن است عدم تناسب آموزش ها با

برای حضور در حرفه آماده می سازد  .چنانچه وضعیت

نیازهای شغلی و یا احساس دریافت مدرک برای دستیابی به

آموزشی در دوره کارآموزی و کارورزی از کیفیت مناسبی

یک شغل دلیل این رابطه باشد .نیاز به بررسی های بیشتر

برخوردار نباشد ،می تواند به ضعف مهارت های حرفه ای

برای اظهار نظر قطعی دارد .امکانات رفاهی و اقتصادی و

فارغ التحصیالن ،کاهش کارایی و اثر بخشی آموزش منجر

نگرانی اشتغال در آینده از جمله شرایطی هستند که میتواند

شود .در حالیکه ارتقاء کیفیت خدمات در بخش بهداشت،

بر پیشرفت تحصیلی دانشجو تاثیر بگذارند()20 ,19نتایج

درمان از گام های مهم تحول نظام سالمت محسوب می

حاصل از تحقیق مطلق و همکاران نیز نشان داد که

گردد(.)24

دانشجویان موفق در مقایسه با دانشجویان ناموفق ،رضایت

از محدودیتهای این مطالعه ،در نظرنگرفتن تﺄثیر متغیرهایی

کمتری از رشته تحصیلی خود داشتند( .)21میرزا اسماعیل و

مانند وضعیت اقتصادی دانشجو ،میزان رضایت از خوابگاه و

همکاران ( )2020اذعان دارند با توجه به تﺄثیر عالقه به رشته

برنامه های فرهنگی ،امکانات رفاهی و تفریحی دانشگاه،

تحصیلی بر عملکرد دانشجویان ،بایستی قبل از انتخاب رشته

نگرش دانشجو به رشته تحصیلی ،صالحیت بالینی بر میزان

تحصیلی اطالعات کافی در اختیار داوطلبین ورود به

عالقمندی به رشته تحصیلی بود.

دانشگاه گذاشته شود .عالوه بر این ،الزم است تا مسئولین با

پیشنهاد میشود سایر پژوهشگران پیرامون متغیرهای وضعیت

بهبود بازار کار انگیزه دانشجویان را برای یادگیری بیشتر در

اقتصادی دانشجو ،میزان رضایت از خوابگاه و برنامه های

محیط بالین فراهم آورند(.)22

فرهنگی ،امکانات رفاهی و تفریحی دانشگاه ،نگرش

تلقی دانشجویان از کیفیت برنامه های درسی تا حد زیادی

دانشجو به رشته تحصیلی ،صالحیت بالینی

متاثر از نگرش آنها به رشته تحصیلی شان است .نگرش

عالقمندی به رشته تحصیلی ،مطالعاتی انجام دهند.

بر میزان

مثبت سبب ارزیابی باالتر کیفیت اموزشی می گردد(.)21

به طور کلی  ،بر اساس یافته ها از نظر دانشجویان

در تحقیقات آینده توصیه می شود نگرش تحصیلی

سطح کیفیت آموزش بالینی در هر دو دانشکده متوسط و

دانشجویان با عالقمندی و کیفیت بآموزشی بررسی گردد.

مطلوب و میزان عالقه مندی به رشته تحصیلی متوسط تا

به نظر می رسد که دانشجویان برای دستیابی به یک حداقل

خوب گزارش شده است  .با توجه به ارتباط منفی حیطه

صالحیت در ارزیابی و درمان بیماران مبتال به علل مختلف،

های کیفیت آموزش بالینی و عالقه به رشته تحصیلی ،
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بررسی بیشتر و توجه به بازنگری در آموزش بالینی توصیه
می شود .تجدید نظر و ارزیابی مجدد برنامه ها و سیاست
های مختلف در زمینه آموزش بالینی می تواند به افزایش
سطح عالقه دانش آموزان کمک کند .سازگاری اهداف
برنامه ریزی در زمینه آموزش بالینی باسیاست های آموزشی
واقع گرایانه موجود و ارتباط آن با مطالبات موجود در
افزایش عالقه دانشجویان در برنامه ریزی های دوره های
آموزش بالینی مد نظر قرار گیرد.
تقدير و تشكر:
مقاله منتج از طرح تحقیقاتی شماره طرح 98010678
کد اخالق  ، IR.UMSHA.REC.1397.991با حمایت
مالی مرکز توسعه مطالعات فناوری و تحقیقات دانشگاه علوم
پزشکی همدان است که بدین وسیله سپاسگزاری می گردد.

تضاد منافع:
در این مطالعه هیچگونه تعارض منافعی وجود
نداشته است.
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