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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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در  یلیبه رشته تحص انیدانشجو یو  عالقه مند ینیآموزش بال تیفیک انیارتباط م

 یعلوم توانبخش انیشجودان

 *5سعیده سادات مرتضوی ،4، مهنوش شهبازی3، رویا نجفی وثوق2زهرا مرتضوی، 1معصومه رستمی معز
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 یسبت ترمنا یلمطلوب عملکرد شغ ینیآموزش بال تیفیاز ک یو برخوردار یلیبه رشته تحص یعالقمند مقدمه:

ه رشته ب انیشجودان یبا عالقه مند ینیآموزش بال تیفیارتباط ک نییمطالعه تع نیخواهد داشت. هدف ا یرا در پ

 یانبخشو تو یستیبهز علومهمدان و دانشگاه  یوم پزشکدانشگاه عل یتوانبخش یخود دردانشکده ها یلیتحص

 .بود

 یارتوپد ،یکاردرمان ،یوتراپیزیف یرشته ها ی( دانشجو306حاضر با مشارکت)  یمطالعه مقطع روش كار:

م شگاه علودان همدان و یدانشگاه علوم پزشک یدر دو دانشکده توانبخش یسنج ییو شنوا یگفتار درمان ،یفن

 ک،یدموگراف یها مهبا استفاده از پرسشنا یداده ها به صورت خوداظهار یجام شد. جمع آورتهران ان یستیبهز

اده ها با استفاده از د= ( انجام شد.  α 930/0)ینیآموزش بال تیفی= (، و ک α 713/0)یلیبه رشته تحص یعالقمند

SPSS-23 شد لیو تحل هیتجز. 

( 120) و( درصد 6/59) نفرزن( 177) ،  سال)  83/21±  09/1مورد مطالعه  ( انیدانشجو یسن نیانگیم نتايج:

 دانشگاه در و ) 92/52 ±98/11در دانشگاه همدان)  ینیآموزش بال تیفیک نیانگمی.بودند( درصد4/40)نفرمرد

گذار  ریشاخه تاث ریز نیباالترو p)≥05/0نداشت) معناداری تفاوت و بود( 99/53 ±48/11تهران)  یستیهزی علوم

با اهداف و  یلیصبه رشته تح عالقمندی.  بود(  66/11  ±20/3)  یآموزش طیمح طهی،حینیوزش بالآم تیفیدر ک

 (.p≤01/0) داشت یدار و منف یارتباط معن یابیبرخورد با دانشجو، نظارت و ارزش ،یبرنامه آموزش

 ه ارتباطجه بوشد با ت یابیدر هر دو دانشکده متوسط و مطلوب ارز ینیآموزش بال تیفیسطح ک نتيجه گيري:

وزش در آم یرازنگو توجه به ب شتریب ی، بررس یلیو عالقه به رشته تحص ینیآموزش بال تیفیک یها طهیح یمنف

 .شود یم هیتوص ینیبال

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
Rostami Moez M, Mortazavi Z, Najafi Vosogh R, Shahbazi M, Mortazavi S, The relationship between the quality of clinical 

education and the students' interest in their field of study of rehabilitation faculty. Horizon of Medical Education 

Development. 2022;13(1):36-46 
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 مقدمه

آموزش بالینی را می توان فعالیت تسهیل کننده 

یادگیری در محیط بالینی دانست که در آن مربی بالینی و 

آموزش  نی(همچن1دانشجو به یک اندازه مشارکت دارند)

را  یتا دانش نظر کندیدانشجو فراهم م یرا برا یفرصت ینیبال

که جهت  یمتنوع یوحرکت یروان ،یذهن یت هابه مهار

 (.2کند) لیاست تبد یضرور ماریمراقبت از ب

به عنوان دریافت کنندگان خدمات آموزشی،  دانشجویان

بهترین منبع برای شناسایی مشکالت آموزش بالینی و 

 ،ینی(در آموزش بال3هستند) ینیآموزش بال تیفیک یبررس

آموخته شده را  میفاهم ط،یومح یدانشجو در تعامل با مرب

 عیسر راتیی(. با توجه به تغ4)ردیگیعمل به کار م طهیدرح

 ینیهرچه آموزش بال ،یدرمان یبهداشت یط هایدر مح

فردا  یامروز برا یتر باشد دانشجو تیفیپربارتر و با ک

مستلزم کسب  ینیبال یریادگی(. 5کارامدتر خواهد بود)

الزم از  یارت هامه نیاز طرف دانشجو و تمر ینیتجربه بال

روش درمان و به  یمشاهده کردن، مشارکت، طراح قیطر

نظر  ریز ینیکردن همه جوانب بال اظآن با لح یریکارگ

 نیب یمی(. پژوهشها اذعان دارند که رابطه مستق6استاد است )

با عملکرد موثر افراد در کار و  تیبه موفق ازیعالقه و ن

جهت ورود به  دی(. اما رقابت شد7وجود دارد) لیتحص

باعث شده است که افراد از  ،یعال التیدانشگاه وتحص

مختلف، گاه بدون  یها زهیطبقات گوناگون جامعه و با انگ

، وارد  یو عالقه نسبت به رشته انتخاب یآگاه ،یشناخت کاف

 تی(. عالقه به رشته حس مسئول8مختلف شوند) یرشته ها

سالمت را به  افراد درارائه خدمات ییکارا شیو افزا یریپذ

 انیدرصد دانشجو78/34(. مطالعات نشان داد 9همراه دارد)

(و 10)یروانشناس انیدرصد دانشجو07/62و  یکتابدار

کاشان رشته خود را  یعلوم  پزشک انیدرصد دانشجو69/75

 هیپا ینی(. از آنجا که آموزش بال11با عالقه انتخاب کردند)

و از  دهد یم لیرا تشک یو اساس آموزش علوم پزشک

 تیاست که در تثب یآموزش حرفه ا یارهایمع نیمهمتر

 نی(بنابرا12دارد) یهمنقش م انیدانشجو یآموخته ها

از  یارتباط عوامل یآموزش بالینی و بررس تیفیک یبررس

خود ، به رفع یا  یلیبه رشته تحص انیجمله عالقه دانشجو

اصالح نقاط ضعف کمک نموده و می تواند موجب بهبود 

به اهداف آموزشی، تربیت افراد ماهر و ارائه  دستیابی

 تیفیک رتباطخدمات مراقبتی با کیفیت باالتر شود. ا

خود به  یلیبه رشته تحص انیآموزش با عالقه دانشجو

. در خصوص ارتباط عالقه به رشته با ستیروشن ن یدرست

مطالعات  نیمحقق یبر اساس جستجو ینیآموزش بال تیفیک

 تیفیارتباط ک نییطالعه با هدف تعم نیاندک است.  لذا ا

به رشته  انیو ارتباط آن با عالقه دانشجو ینیبال یآموزش

همدان و علوم  یتوانبخش یخود در دانشکده ها یلیتحص

 .انجام شد یستیبهز

 

 روش كار

 یحاضر در دانشکده توانبخش یمطالعه مقطع

تهران در  یستیهمدان وعلوم بهز یدانشگاه علوم پزشک

با مشارکت  1398-99  یلیسال تحص دوم مسالین

در دانشکده  لیمشغول به تحص 8تا  ترم  5ترم  انیدانشجو

 یستیهمدان وعلوم بهز یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخش

و  6و  5ترم  انیمطالعه تمام دانشجو نیتهران انجام شد. در ا

 یرشته ها یدر هر دو  دانشکده در رشته ها 8و  7

و  یگفتاردرمان ،یشناس ییشنوا ،یوتراپیزیف ،یکاردرمان

شرکت در  یبودند برا لیکه مشغول به تحص یارتوپدفن

شد. تعداد  ی، دعوت به همکار لیمطالعه در صورت تما

ورود به  یارهاینفر بود. مع 372 طیواجد شرا انیدانشجو

و  5به شرکت در مطالعه ، حداقل ترم  لیمطالعه شامل : تما



 یعلوم توانبخش انیدر دانشجو یلیبه رشته تحص انیدانشجو یو  عالقه مند ینیآموزش بال تیفیک انیارتباط م    39
  

                                                                                                                                                                    
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                        1401، بهار 1، شماره13دوره  ،یمجلة افق توسعه آموزش علوم پزشک

 

 نکهیبود. با توجه به ا لیواشتغال به تحص 8حداکثر ترم 

دروس  5تا قبل از ترم  یتوانبخش یدانشکده ها انیدانشجو

بعد  ینیبال یکاراموز یکنند و واحدها یرا مطالعه م یتئور

 یدرآنها ارائه م یکسب نمره قبول ازوین شیاز اخذ دروس پ

به بعد وارد مطالعه شدند  5ترم  انیشود ، لذا دانشجو

 لیپرسشنامه هارا کامل تکمکه  یانی، دانشجو نیهمچن

نداشتند از  لیتما یلیمطالعه به هر دل نیدر ح اینکردند 

 مطالعه خارج شدند.  

 تیفیداده ها شامل پرسشنامه سنجش ک یابزارگردآور 

 نیبود.همچن یلیبه رشته تحص یو عالقه مند ینیآموزش بال

 تیشامل سن، وضع انیدانشجو یانهیاطالعات زم

 تی،وضعیلیترم تحص ،یلیه تحصتاهل،معدل کل، رشت

 کیدر پرسشنامه دموگراف زین لیاشتغال همزمان با تحص

 شد.  یآورجمع

سئوال درپنج  33 یحاو ینیآموزش بال تیفیک پرسشنامه

سئوال( عملکرد  11) یاهداف وبرنامه آموزش طه،یح

 طیسئوال(، مح4سئوال( برخورد با دانشجو)9)انیمرب

سئوال( 4)یابیسئوال( ونظارت وارزش5)یآموزش

( ، 1393و همکاران) یبود.پرسشنامه در مطالعات توکل

( پاسخ 14, 13شده است) ه(استفاد 1389و همکاران ) یوهاب

)نمره یبل یا نهیسه گز کرتیل اسیابزار در مق نیسئواالت ا

)نمره صفر( است. دامنه  ری( وخکی)نمره  یدو(، تاحدود

 ف،یطح ضعاست که در سه س 0-66 نیپرسشنامه ب ازیامت

نشانگر  21صفر تا  ازیگردد. امت یم میمتوسط ومطلوب تقس

شاخص آموزش  22-44 ف،یضع ینیشاخص آموزش بال

 ینینشانگر شاخص آموزش بال 45 -65متوسط ، ینیبال

 باشد.  یمطلوب م

دامنه  ینیآموزش بال تیفیک یها رشاخهیدر ز نیهمچن 

 0-22) یآموزش یاهداف وبرنامه ها طهیدر ح ازاتیامت

( 0-8(، برخورد با دانشجو)  0 -18) انی(،عملکرد مرب

 0-8) یابینظارت وارزش طهی(،در ح 0-10) یآموزش طی،مح

پرسشنامه بر اساس مطالعات مختلف و نظرات  نی(است. ا

 یطراح ینیآموزش بال نهیدر زم دیاسات جاربوت انیدانشجو

از  یآن به روش اعتبار محتوا با نظرخواه ییشده وروا

آن به روش آزمون مجدد در  ییایدرصد( وپا85)دیتاسا

شده  دییدرصدتا80 یهمبستگ بیبا ضر یمطالعات قبل

 (. 14است)

باپرسشنامه  یلیبه رشته تحص انیدانشجو یعالقمند یابیارز

و  یحاج باقر بیمربوطه انجام شد. پرسشنامه در مطالعه اد

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

 یصفر تا صد عالقمند اسیوال اول پرسشنامه فرد در مقس

 14و در ادامه  دینما یم نییرا تع یلیخود به رشته تحص

 یا نهیسوال در مورد عالقه به رشته خود در پاسخ سه گز

(و کامال مخالفم 2 ازیتفاوت )امت ی(، ب3 ازیکامال موافقم )امت

مره ن نیانگیم تیشده است که در نها ی( طراح1 ازی)امت

 یبه دست م یلیبه رشته تحص یعالقمند یبرا

 ییایو پا  نیپرسشنامه با پانل متخصص نیا یی(.روا11))دیآ

شده  دییدر مطالعه مذکور تا 87/0 ییآن با روش بازآزما

آن با  ییایمطالعه پا یاست. الزم به ذکر است قبل از اجرا

از شرکت  ریدانشجو غ 20 یکرونباخ بر رو یاستفاده از آلفا

 .شد دهیکنندگان پژوهش سنج

  SPSSشده با استفاده از نرم افزار  لی(پرسشنامه تکم 306)

 بیشد. در مطالعه حاضر از ضر لیتحل 23راستیو

سنجش رابطه  یچندگانه برا ونیو رگرس رمنیاسپ یهمبستگ

)اهداف و  ینیآموزش بال تیفیک یهارشاخهیو ز یمندعالقه

 ،یآموزش طیدانشجو، محبرخورد با  ،یمرب ،یبرنامه آموزش

 .( استفاده شدیابیو ارزش تنظار

 

 نتايج:

 ± 09/1شرکت کننده) انیدانشجو یسن نیانگیم
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 مرد نفر120 و( درصد 6/59) زن نفر 177سال،( 83/21

 5/57نفر) 176 لتحصی محل دانشگاه. بودند( درصد4/40)

 130همدان و  یدانشگاه علوم پزشک انیدرصد( از دانشجو

 بود.  یو توانبخش یستیصد( دانشگاه علوم بهزدر 5/42نفر)

شامل  یلیرشته تحص کیکنندگان به تفک مشارکت

 یدرصد(، کاردرمان1/46نفر)  130 یگفتاردرمان انیدانشجو

درصد( ،  9/8نفر) 25 یشناس ییدرصد(، شنوا 6/32نفر) 92

(، 5/8) 24 یوتراپیزیدرصد( و ف 9/3نفر) 11 یارتوپدفن

مورد  انیرصد( بودند.  اغلب دانشجود 5/8نفر) 24نامعلوم 

 2/38نفر) 117 ،یبوم ریدرصد( غ 9/84نفر) 242مطالعه 

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

 شاغل بودند.  ریدرصد( غ 7/95نفر) 268

 ±98/11در دانشگاه همدان)  ینیآموزش بال تیفیک نیانگیم 

 ±48/11ن) تهرا یستیهزیانشگاه علوم د در و(  92/52

 (1 شماره جدول)بود( 99/53

همدان و دانشگاه  یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو ینیآموزش بال تیفیو ک یعالقه مند اریو انحراف مع نیانگیم :1ول جد

 تهران یستیعلوم بهز

 عالقمندی به رشته تحصیلی کیفیت آموزش بالینی محل تحصیل

 انحراف معیار عالقمندیمیانگین  انحراف معیار میانگین کیفیت

 33/5 89/30 98/11 92/52 همدان 

 51/5 36/30 48/11 99/53 تهران 

 40/5 66/30 77/11 36/53 کل 

 

 (.2 شماره جدول) بود(66/11  ±20/3)  یآموزش طیمح طهی،حینیآموزش بال تیفیگذار در ک ریشاخه تاث ریز نیوباالتر

 

 ینیآموزش بال تیفیک یخه هاشا ریز اریو انحراف مع نیانگیم :2جدول 

 انحراف معیار  میانگین  حداکثر  حداقل زيرشاخه های کیفیت آموزش بالینی

 55/4 67/17 31 10 اهداف و برنامه آموزشی

 46/3 67/12 27 9 مربی

 08/2 63/6 12 2 برخورد با دانشجو

 20/3 66/11 18 5 محیط آموزشی

 75/1 07/5 9 2 رزشیابیانظارت و

 

در  رمنیاسپ یهمبستگ بیبا استفاده از ضر ینیآموزش بال تیفیک یها رشاخهیو ز یارتباط عالقه مند یبررس جنتای
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 کی جینتا نینشان داده شده است. بر اساس ا 3جدول 

با  ینیآموزش بال تیفیک یها رشاخهیز هیکل نیب یمنف اطارتب

با توجه به  یوجود دارد ول یلیبه رشته تحص یعالقمند

اهداف و  یرهایارتباط تنها با متغ نیا  p-valueمقدار 

 یابیبرخورد با دانشجو، نظارت و ارزش ،یبرنامه آموزش

 نیب یداریمعن یارتباط منف کی نیدار است. همچن یمعن

وجود دارد) جدول  ینیآموزش بال تیفیو ک یندعالقم

 (. 3شماره 

 رمنیاسپ یهمبستگ بیآن با استفاده از ضر یها رشاخهیز و ینیآموزش بال تیفیبا ک یارتباط عالقه مند نییتع :3جدول 

 عالقه  

 یمند

 برنامه   و اهداف

 یآموزش

 با برخورد یمرب

 دانشجو

 یطمح

 یآموزش

 و نظارت

 ارزشیابی

کیفیت آموزش 

 بالینی

ضریب 

 همبستگی

 *-135/0 *-150/0 *-140/0 **-156/0 -030/0 **-150/0 1 یمند عالقه

p-value . 010/0 604/0 007/0 018/0 011/0 019/0 

 برنامه   و اهداف

 یآموزش

 1 778/0** 702/0** 646/0** 472/0** 890/0** 

p-value   001/0> 001/0> 001/0> 001/0> 001/0> 

 **847/0 **430/0 **393/0 **662/0 1   یمرب

p-value    001/0> 001/0> 001/0> 001/0> 

 **776/0 **478/0 **512/0 1     با دانشجو برخورد

p-value     001/0> 001/0> 001/0> 

 **702/0 **431/0 1     محیط آموزشی

p-value      001/0> 001/0> 

 و نظارت

 ارزشیابی

      646/0** 

p-value       001/0> 

کیفیت آموزش 

 بالینی

      1 

 

ده نشان دا 4چندگانه در جدول شماره  ونیمدل رگرس جینتا

 نیب یداریمدل ارتباط معن نیا جیشده است. براساس نتا

وجود  یمندآن با عالقه یهاو سازه ینیآموزش بال تیفیک

 ندارد.

 

 

 

 

 

 

 چندگانه ونیآن با استفاده از مدل رگرس یها رشاخهیو ز ینیآموزش بال تیفیبا ک یارتباط عالقه مند نییتع :4جدول 

 P-value انحراف معیار ضرايب متغیرها
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 0.32 0.67 0.66 یآموزش برنامه   و اهداف

 0.08 0.70 1.24 یمرب

 0.19 0.75 0.97 دانشجو با برخورد

 0.23 0.72 0.87 یآموزش یطمح

 0.22 0.76 0.92 ارزشیابی و نظارت

 0.16 0.72 -1.00 کیفیت آموزش بالینی

 

 بحث و نتيجه گيري:

در هر دو دانشکده  ینیآموزش بال تیفیک سطح

و  ینیآموزش بال تیفیشدوک یابیمتوسط و مطلوب ارز

در دو  انیدانشجو نیب یلیبه رشته تحص یعالقمند نیهمچن

تهران و  یستیدر دانشگاه علوم بهز یدانشکده علوم توانبخش

 یسن نیانگیدار نداشت. م یهمدان  تفاوت معن یعلوم پزشک

درصد آنها زن 60سال و 22کننده حدود  تشرک انیدانشجو

 نیشتریب یو کاردرمان یگفتار درمان ید. رشته هابودن

با اهداف و  یلیبه رشته تحص یمشارکت را داشتند. عالقمند

 یابیبرخورد با د انشجو، نظارت و ارزش ،یبرنامه آموزش

 داشت.  یدار و منف یارتباط معن

درصد  65از  شیرا ب ینیآموزش بال تیفیمطالعه ک نیا در

مطلوب گزارش کردند. همراستا با پژوهش  انیدانشجو

درصد موارد  60و همکاران ، در  یدختیحاضر، در مطالعه ب

(. 15باالتر از موارد قبل گزارش شد) ینیآموزش بال تیفیک

 انیدرصد دانشجو 68  زیدر مطالعه خوشرنگ وهمکاران، ن

را خوب گزارش کرده  ینیبال یآموزش مهارت ها تیفیک

متناقض گزارش شده  جیهم نتا یر موارد(.البته د16بودند)

 تیفیو همکاران، ک یدر مطالعه رمضان کهیاست، به طور

و متوسط گزارش شده  فیضع یپرستار ینیآموزش بال

خوب را  تیفیاز شرکت کنندگان ک کیچیاست و ه

به عوامل  ینیبال آموزش تیفی(. ک17گزارش نکرده اند)

عوامل مرتبط  و یطیدارد از جمله عوامل مح یبستگ یادیز

 یو برنامه ها و اهداف آموزش یابینظارت و ارزش ،یبا مرب

بگذارند.   ریتاث ینیآموزش بال تیفیک یتواند بر رو یکه م

 یحرفه را باال م کیخدمات  تیفیکه ک یاز موارد یکی

به رشته تحصیلی  قهبرد عالقه به آن حرفه است. عال

قه به است. مفهوم عال یلیتحص شرفتیکننده پ ییشگویپ

و پرداختن به کار  تیفعال یو رغبت برا لیداشتن م یمعنا

و  یماد ،یمعنو های¬با سائق ی(. در واقع  عالقمند18است)

و  یلیبر پبشرفت تحص ی(. عالقمند18ارتباط دارد) یاجتماع

تحقیقات  نیدارد و همچن ییبسزا ریتاث یلیعملکرد تحص

تحصیلی وجود تصویر روشن و واضح از آینده شغلی رشته 

را یکی از عوامل موثر در عملکرد تحصیلی ذکر کرده 

 (.18اند)

آموزش  تیفیک یها رشاخهیز هیکل نیب یارتباط منف کی

 نیا یوجود داشت ول یلیبه رشته تحص یبا عالقمند ینیبال

برخورد با  ،یاهداف و برنامه آموزش یرهایارتباط تنها با متغ

د. اهداف و برنامه دار بو یمعن یابیدانشجو، نظارت و ارزش

را  انشجود ،یابیبرخورد با دانشجو، نظارت و ارزش ،یآموزش

آشنا  شتریکند ب یم لیکه در آن تحص یرشته ا تیبا واقع

با  انیدانشجو ینیرسد در آموزش بال ی. به نظر م دینما یم
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آموزش  گرید یشوند و از سو یآشنا م شتریرشته خود ب

کار  یواقع طید در محخو یشغل اتیرا با واقع نیبال یها

با  یندعالقم یکنند . ممکن است ارتباط منف یم سهیمقا

اهداف و  یها طهیو خصوصا با ح ینیآموزش بال تیفیک

 یابیبرخورد با دانشجو، نظارت و ارزش ،یبرنامه آموزش

 یحاصله مبن جیباشد. با توجه به نتا سهیمقا نیاز ا یناش

و برنامه ها و اهداف  ،یابیاگر نظارت و ارزش نکهیبرا

ان یدانشجو یاجرا شود عالقمند قتریبرخورد با دانشجو دق

ممکن است عدم تناسب آموزش ها با  ابدی یکاهش م

به  یابیدست یمدرک برا افتیاحساس در ایو  یشغل یازهاین

 شتریب یها یبه بررس ازیرابطه باشد. ن نیا لیشغل دل کی

اقتصادی و دارد. امکانات رفاهی و  یاظهار نظر قطع یبرا

 دنگرانی اشتغال در آینده از جمله شرایطی هستند که میتوان

(نتایج 20, 19بگذارند) ریدانشجو تاث یلیتحص شرفتیبر پ

حاصل از تحقیق مطلق و همکاران نیز نشان داد که 

دانشجویان موفق در مقایسه با دانشجویان ناموفق، رضایت 

و  لیاسماع رزای(. م21کمتری از رشته تحصیلی خود داشتند)

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

قبل از انتخاب رشته  یستیبا ن،نشجویادا دعملکربر  تحصیلی

ورود به  نیداوطلب اریدر اخت یاطالعات کاف یلیتحص

با  نیئولمس تا ستا زمال ن،یدانشگاه گذاشته شود. عالوه بر ا

در  شتریب یریادگی یرا برا انیدانشجو زهیبهبود بازار کار انگ

 (.22فراهم آورند) نیبال طیمح

 یادیتا حد ز یدرس یبرنامه ها تیفیاز ک انیدانشجو یتلق

شان است. نگرش  یلیمتاثر از نگرش آنها به رشته تحص

(. 21گردد) یم یاموزش تیفیباالتر ک یابیمثبت سبب ارز

 یلیشود نگرش تحص یم هیتوص ندهیآ قاتیدر تحق

گردد.  یبررس یبآموزش تیفیو ک یبا عالقمند انیدانشجو

حداقل  کیبه  یابیدست یبرا انیدانشجو کهرسد  یبه نظر م

مبتال به علل مختلف،   مارانیو درمان ب یابیدر ارز تیصالح

براساس تعداد  دیبا ینیبال یارهایو مع تیحداقل صالح

مشخص  یو کارآموز یدر دوره کارآموز انیدانشجو

در  میمفاه نیاز مهمتر یکیخگو (.آموزش پاس23شود)

باشد. دانشگاه  یم المتو نظام س یحوزه آموزش پزشک

 یانسان یروین تیمهم ترب فهیوظ یعلوم پزشک یها

مختلف جامعه را به عهده  یبخش ها ازیمتخصص مورد ن

 رایبرخوردار است ز یادیز تیاز اهم ینیدارند. آموزش بال

واهد داد و آنان را بهبود خ نیرا در بال انیعملکرد دانشجو

 تیوضع نانچهسازد . چ یحضور در حرفه آماده م یبرا

 یمناسب تیفیاز ک یو کارورز یدر دوره کارآموز یآموزش

 یحرفه ا یتواند به ضعف مهارت ها یبرخوردار نباشد، م

آموزش منجر  یو اثر بخش ییکاهش کارا الن،یفارغ التحص

بهداشت،  خدمات در بخش تیفیارتقاء ک کهیشود. در حال

 یمهم  تحول نظام سالمت محسوب م یدرمان از گام ها

 (.24گردد)

محدودیتهای این مطالعه، در نظرنگرفتن تأثیر متغیرهایی  از

مانند وضعیت اقتصادی دانشجو، میزان رضایت از خوابگاه و 

برنامه های فرهنگی، امکانات رفاهی و تفریحی دانشگاه، 

بر میزان   ینیبال تیحصال ،یلینگرش دانشجو به رشته تحص

 به رشته تحصیلی بود.  یعالقمند

پیشنهاد میشود سایر پژوهشگران پیرامون متغیرهای وضعیت  

اقتصادی دانشجو، میزان رضایت از خوابگاه و برنامه های 

فرهنگی، امکانات رفاهی و تفریحی دانشگاه، نگرش 

بر میزان   ینیبال تیصالح ،یلیدانشجو به رشته تحص

 .به رشته تحصیلی، مطالعاتی انجام دهند یعالقمند

 انیها از نظر دانشجو افتهی، بر اساس  یبه طور کل

در هر دو دانشکده متوسط و  ینیآموزش بال تیفیسطح ک

متوسط تا  یلیبه رشته تحص یعالقه مند زانیمطلوب و م

 طهیح یخوب گزارش شده است . با توجه به ارتباط منف

،  یلیالقه به رشته تحصو ع ینیآموزش بال تیفیک یها
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 هیتوص ینیدر آموزش بال یبه بازنگر جهو تو شتریب یبررس

 استیمجدد برنامه ها و س یابینظر و ارز دیشود.  تجد یم

 شیتواند به افزا یم ینیآموزش بال نهیمختلف در زم یها

اهداف  یسطح عالقه دانش آموزان کمک کند. سازگار

 یآموزش یها استیباس ینیآموزش بال نهیدر زم یزیبرنامه ر

ارتباط آن با مطالبات موجود در  وموجود  انهیواقع گرا

 یدوره ها یها یزیدر برنامه ر انیعالقه دانشجو شیافزا

 .ردیمد نظر قرار گ ینیآموزش بال
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