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مقایسه دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درباره وضعیت
آموزش بالینی رشتههای توانبخشی در سال 2931-39
5

رضا کریمینژاد ،1روشنک وامقی ،*2کیانوش عبدی ،3عنایت اهلل بخشی ،4زینب محمدزاده
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
 .2متخصص بیماریهای کودکان ،استاد ،گروه مدیریت توانبخشی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مربی ،گروه مدیریت توانبخشی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
 .4دکتری آمار زیستی ،گروه آمار و کامپیوتر ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
 .5دانشجوی دکتری مدیریت اطالعات سالمت ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

دریافت مقاله39/7/8:

آخرین اصالح مقاله39/3/93:

پذیرش مقاله39/01/6:

زمینه و هدف :دورههای کارآموزی به لحاظ اهمیت ،به عنوان قلب آموزش حرفهای شناخته میشود؛ چرا که بیش از  21درصد وقت دانشجویان در
محیطهای بالینی و کارآموزی سپری میگردد .در نتیجه ،کسب صالحیت الزم در انجام مهارتهای بالینی مستلزم وجود محیط آموزش بالینی مؤثر
است .در این مورد ،دستاندرکاران آموزش با شناخت یک محیط آموزشی اثربخش میتوانند دیدگاههای مربی و دانشجویان بالینی را در نظر گرفته،
بدینوسیله آموزش بالینی را غنیتر سازند .این مطالعه با هدف مقایسه دیدگاه مربیان و دانشجویان درباره وضعیت آموزش بالینی دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی تهران صورت گرفت.
روش کار :پژوهش توصیفی -مقطعی حاضر در سال  0939-39انجام شد .بر اساس نمونهگیری در دسترس و معیارهای ورود به مطالعه ،تعداد 24
نفر مربی بالینی و  078نفر دانشجو از رشتههای ارتوپدی فنی ،فیزیوتراپی ،کاردرمانی و گفتار درمانی در مطالعه شرکت کردند .تمام افراد ،پرسشنامه
ارزیابی وضعیت آموزش بالینی در رشتههای توانبخشی را تکمیل نمودند .پس از وارد کردن دادههای پرسشنامهها در نرمافزار  ،SPSSدر مجموع
میانگین امتیازات مربیان بالینی و دانشجویان در مورد حیطههای آموزش بالینی در سه دسته «خوب ،متوسط و ضعیف» طبقهبندی گردید .برای تحلیل
آماری دادهها از آمارهای توصیفی (فراوانی و میانگین) و جهت قضاوت در مورد تفاوت دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان درباره حیطههای آموزش
بالینی و ارتباط بین متغیرهای مطالعه از آزمونهای  ANOVA ،Independent tو تساوی واریانسها استفاده شد.
یافتهها :بین دیدگاه مربیان و دانشجویان فقط در مورد حیطه آموزش گیرندگان بالینی تفاوت آماری معنیداری مشاهده شد ( .)P = 1/116بین دیدگاه
مربیان بالینی با توجه به تحصیالت آنها در مورد «حیطه ارزشیابی بالینی» تفاوت آماری معنیداری وجود داشت ( .)P = 1/194با توجه به جنسیت
مربیان بالینی ،در حیطه آموزش گیرندگان بالینی تفاوت آماری مشاهده شد ( .)P = 1/144بین دیدگاه دانشجویان فقط با توجه به رشته تحصیلی آنها
به غیر از حیطه مدیریت ،در مورد سایر حیطهها اختالف آماری وجود داشت .بیشتر مربیان بالینی و دانشجویان وضعیت کلی آموزش بالینی را متوسط
ارزیابی کردند.
نتیجهگیری :وضعیت آموزش بالینی رشتههای توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیازمند تأمین جامعتر امکانات و تجهیزات محیط
بالینی ،بازنگری در مدیریت و ارزشیابی آموزش بالینی برای بهبود شرایط کنونی میباشد.
کلید واژهها :توانبخشی ،آموزش بالینی ،مربی ،دانشجو

*نویسنده مسؤول :مرکز تحقیقات و توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
تلفن190-99081133 :

 نمابر190-99081132 :
Email: r_vameghi@yahoo.com

مقایسه دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان...

مقدمه
دانشگاهها بستر مهمی برای تربیت نیروی انسانی متخصص
و کارامد در جهت رفع نیازهای جامعه به شمار میروند .در
این راستا ،دانشگاههای علوم پزشکی نیز مانند سایر دانشگاهها
نقش مهمی را در تکامل نقش حرفهای دانشآموختگان خود
ایفا میکنند ( ،)0با این تفاوت که در آموزش رشتههای علوم
پزشکی ،هدف نهایی اصلی عالوه بر هدفهای دانشی و
شناختی ،کسب تبحر بالینی است .بنابراین نظام آموزش پزشکی
کشور باید در جهت تربیت نیروی انسانی توانمند ،ماهر و
متبحر در زمینههای مختلف علوم پزشکی و بر اساس نیازهای
جامعه ،مورد ارزیابی مستمر قرار گیرد (.)9
ارزیابی خدمات آموزشی نقش مؤثری در حصول کیفیت
فعالیتهای آموزشی و افزایش مهارتهای فراگیران دارد.
ارزیابی سیستم آموزشی از نظر به کارگیری شیوههای آموزشی
مطلوب ،فضای مناسب ،امکانات کافی ،سیستم نظارت،
بازخورد مناسب و ...میتواند تضمین کننده موفقیت برنامههای
آموزشی باشد ( .)9نظام آموزش پزشکی تربیت کننده رشتههای
مختلف و متنوعی است که از آن جمله میتوان به رشتههای
توانبخشی اشاره کرد .این رشتهها وظیفه خطیر تربیت نیروی
انسانی متخصص و متبحر در زمینه توانبخشی را بر عهده
دارند .افرادی که ضمن حاذق بودن ،باید قادر به درک نیازهای
افراد کمتوان و ناتوان باشند و از عهده حل مشکالت فردی و
اجتماعی آنان برآیند .به همین دلیل ،برنامهریزان آموزشی این
حوزه باید بکوشند شرایطی را فراهم سازند که دانشجویان
بتوانند دانش و مهارت الزم و متناسب با نیازهای جامعه را
برای حرفه آینده خود کسب کنند .برنامههای آموزشی
دانشجویان رشتههای توانبخشی باید به گونهای طراحی شود
که عالوه بر رشد و توسعه علم و دانش نظری دانشجویان،
زمینهای را نیز برای کسب تبحر و مهارت بالینی آنان فراهم
سازد (.)4
در آموزش توانبخشی مانند سایر رشتههای پزشکی،
آموزش در بالین بیمار بیشترین سهم و یا مهمترین قسمت
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آموزش را به خود اختصاص میدهد .دورههای کارآموزی و
کارورزی در شکلدهی مهارتهای عملی مورد نیاز و
توانمندیهای حرفهای دانشجویان نقش مهمی دارد ( .)2در
حقیقت ،محیط بالین مکانی است که به دانشجویان میآموزد
چگونه علوم تئوری را با عمل تلفیق کنند (.)6
شناسایی نیازها و تغییرات ضروری در آموزش ،اولین گام
در جهت رفع نواقص و ارتقای کیفیت آموزش میباشد .با
شناسایی مشکالت آموزش تئوری و عملی ،برنامهریزان قادر
به تدوین برنامههای آموزشی مطلوبتر خواهند بود که در
نهایت به ارتقای کیفیت ارایه خدمات در جامعه میانجامد .در
حقیقت ،در هر فعالیت آموزشی از قدم اول (تشخیص نیازها)
تا آخرین قدم (به دست آمدن پیامدهای مورد نظر) ،استفاده از
ارزیابی ضرورت دارد ( .)9به طور کلی ،مطالعات اندکی در
رابطه با آموزش در عرصه دانشجویان علوم پزشکی کشور
انجام شده و از این میان بیشتر به موضوع کارورزی بالینی در
رشتههای پزشکی و پرستاری پرداخته شده است (.)7
بر اساس نتایج برخی مطالعات انجام گرفته در مورد کیفیت
کارآموزی و آموزش بالینی در دانشگاهها و گروههای مختلف،
مشکالتی مانند ضعف در برنامههای آموزشی بالینی ،امکانات و
تجهیزات ،ضعف در مهارتهای کسب شده ،ضعف مربیان
بالینی ،ضعف شیوههای ارزشیابی دانشجویان ،عدم کاربرد
برخی دروس نظری در عمل و ضعف در بازده کلی آموزش
بالینی تأیید شده است ( .)8در این مورد ،دستاندرکاران
آموزش با شناخت یک محیط آموزشی اثربخش میتوانند
دیدگاههای مدرس و دانشجوی بالینی را در نظر گرفته ،بدین
وسیله آموزش بالینی را غنیتر سازند .در واقع ،در فرایند
آموزش ،تدریس و یادگیری به هم وابسته هستند .گرچه
تدریس فعالیت معلم است ،اما نتیجه آن یادگیری و معطوف به
فراگیر است .بنابراین ،باید از هر دو دیدگاه (دانشجو و مدرس)
بررسی گردد تا بتوان از طریق نزدیک کردن دیدگاهها ،به
آموزش بهتری دست یافت (.)3
رابطه ثابتی بین محیط آموزشی و نتایج با ارزش ،موفقیت و

دوره دوازدهم شماره سوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

رضایت وجود دارد .اگر مسؤولین دانشگاههای علوم پزشکی

میانگین نمرات حاصل از دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان

قصد ارزیابی برنامههای آموزشی و یا برنامهریزی برای

پس از وارد کردن اطالعات پرسشنامهها در نرمافزار ،در سه

دورههای آموزشی را داشته باشند ،بیشک مطالعه محیطهای

طبقه « خوب ،متوسط و ضعیف» تعیین گردید.

آموزش بالینی مرتبط با برنامه ،امری ضروری به شمار میرود

جهت تحلیل آماری دادهها از آمارهای توصیفی (فراوانی و

( .)01در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی وضعیت آموزش

میانگین) و برای قضاوت در مورد تفاوت دیدگاه مربیان بالینی

بالینی رشتههای ارتوپدی فنی ،فیزیوتراپی ،گفتار درمانی و

و دانشجویان درباره حیطههای آموزش بالینی و ارتباط بین

کاردرمانی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،از

متغیرهای مطالعه از آزمونهای  ،Independent tتساوی

دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان بهره گرفته شد.

واریانسها و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد.

روش کار

یافتهها

این مطالعه از نوع تحلیلی -مقعطی بود و جامعه هدف آن را

تعداد  24مربی بالینی از چهار رشته ارتوپدی فنی ( 2مربی)،

مربیان بالینی و دانشجویان کارآموزی رشتههای ارتوپدی فنی،

فیزیوتراپی ( 04مربی) ،کاردرمانی ( 08مربی) و گفتار درمانی

فیزیوتراپی ،گفتار درمانی و کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی

( 07مربی) در مطالعه شرکت کردند که  93نفر از آنها زن و

و توانبخشی تهران تشکیل دادند .نمونهگیری به روش در

 02نفر مرد بودند .از تعداد کل مربیان 8 ،نفر ( 04/8درصد)

دسترس و با توجه به معیارهای ورود به مطالعه انجام گردید.

عضو هیأت علمی بودند 8 .نفر از مربیان مدرک کارشناسی97 ،

در نهایت ،تعداد  24نفر مربی بالینی و  078نفر از دانشجویان

نفر مدرک کارشناسی ارشد و  3نفر مدرک دکتری داشتند.

رشتههای مورد بررسی وارد مطالعه شدند.

همچنین 078 ،دانشجوی کارآموز از رشتههای ارتوپدی فنی

ابزارهای پژوهش ،پرسشنامههای ارزیابی وضعیت آموزش

( 99دانشجو) ،فیزیوتراپی ( 49دانشجو) ،کاردرمانی (20

بالینی از دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان بود که روایی و

دانشجو) و گفتار درمانی ( 69دانشجو) در مطالعه شرکت

پایایی آن در مطالعهای تأیید شد ( .)00تنها تفاوت پرسشنامه

کردند که  001نفر آنان را دختران و  68نفر را پسران تشکیل

مربیان بالینی و دانشجویان در تعداد سؤاالت مربوط به حیطه

دادند 069 .نفر از دانشجویان در مقطع کارشناسی و  06نفر در

مدیریت آموزش بالینی و متغیرهای دموگرافیک بود .پرسشنامه

مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند.

مربیان  4سؤال بیشتر از پرسشنامه دانشجویان در مورد حیطه

به غیر از مربیان بالینی دارای مدرک کارشناسی که «وضعیت

مدیریت آموزش بالینی داشت .سؤاالت پرسشنامه در مورد

کلی حیطهها ،مدیریت و ارزشیابی» آموزشبالینی را  21درصد

پنج حیطه آموزش بالینی شامل 00 ،سؤال در مورد حیطه

متوسط و  21درصد ضعیف ارزیابی کرده بودند و بیشتر مربیان

آموزش گیرندگان 03 ،سؤال در مورد حیطه آموزش دهندگان،

رشته ارتوپدی فنی که وضعیت «حیطه ارزشیابی بالینی» را

 8سؤال در مورد حیطه عرصه 3 ،سؤال در مورد حیطه مدیریت

ضعیف ارزیابی نمودند ،سایر مربیان وضعیت کلی حیطهها و

برای مربیان بالینی و  2سؤال در مورد این حیطه برای

حیطههای آموزش بالینی را با توجه به رشته تحصیلی ،جنسیت

دانشجویان و  6سؤال در مورد حیطه ارزشیابی بود .پاسخها به

و تحصیالت ،متوسط ارزیابی کردند.

صورت طیف پنج درجهای در مقیاس لیکرت (خیلی زیاد،
زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم) در نظر گرفته شد.

اغلب دانشجویان رشته ارتوپدی فنی وضعیت «حیطه
آموزش گیرندگان» را ضعیف ارزیابی نمودند ،اما سایر
دانشجویان وضعیت کلی آموزش بالینی و حیطههای آموزش
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بالینی را با توجه به رشته تحصیلی ،جنسیت و مقطع تحصیلی
متوسط ارزیابی کردند.

در مورد میانگین امتیازات دانشجویان با توجه به رشته
تحصیلی آنها ،در مورد «وضعیت کلی حیطهها ،آموزش

بین دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان فقط در مورد «حیطه

گیرندگان ،آموزش دهندگان ،عرصه و ارزشیابی» اختالف

آموزش گیرندگان بالینی» تفاوت آماری معنیداری مشاهده شد؛

آماری معنیداری مشاهده شد؛ به گونهای که در مورد همه

بدین معنی که دانشجویان نسبت به مربیان نمره بیشتری به این

حیطههای یاد شده در بین رشتهها ،میانگین امتیازات

حیطه داده بودند.

دانشجویان رشته ارتوپدی فنی ،کمترین و میانگین امتیازات

در مورد وضعیت کلی حیطهها و حیطههای آموزش بالینی،

دانشجویان رشته فیزیوتراپی ،بیشترین بود .بین میانگین

بین میانگین امتیازات مربیان بالینی با توجه به رشته تحصیلی

امتیازات دانشجویان با توجه به مقطع تحصیلی و جنسیت آنها

تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت .همچنین ،بین میانگین

در مورد هیچ یک از حیطههای آموزش بالینی تفاوت آماری

امتیازات مربیان بالینی با توجه به تحصیالت آنها فقط در مورد

معنیداری وجود نداشت.

«حیطه ارزشیابی» تفاوت آماری معنیداری مشاهده شد؛ به

با توجه به نتایج آزمون  Independent tدر مورد وضعیت کلی

طوری که مربیان بالینی دارای مدرک کارشناسی ،بیشترین و

آموزش بالینی ،بین میانگین امتیازات مربیان بالینی و دانشجویان

مربیان دارای مدرک دکتری ،کمترین امتیاز را به این حیطه

فقط در مورد حیطه آموزش گیرندگان اختالف آماری

دادند .بین میانگین امتیازات مربیان بالینی با توجه به جنسیت

معنیداری مشاهده شد ( .)P = 1/116میانگین امتیاز

آنها فقط در مورد «حیطه آموزش گیرندگان بالینی» تفاوت

دانشجویان در حیطه آموزش گیرندگان به طور معنیداری

آماری معنیداری بود و مربیان بالینی مرد نسبت به مربیان بالینی

بیشتر از میانگین امتیاز مربیان بود (جدول .)0

زن امتیاز بیشتری را به این حیطه داده بودند.
جدول  :0مقایسه دیدگاه مربیان و دانشجویان شرکت کننده درباره وضعیت کلی آموزش بالینی
مربیان

دانشجویان

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

وضعیت کلی حیطهها

3/02 ± 9/9

6/06 ± 0/9

1/110

آموزش گیرندگان

96/6 ± 7/4

98/3 ± 6/6

1/198

1/116

آموزش دهندگان

64/11 ± 01/0

64/0 ± 09/2

1/113

1/362

عرصه

99/7 ± 4/9

99/0 ± 7/4

1/110

1/609

مدیریت

04/41 ± 9/8

04/1 ± 4/7

1/110

1/499

ارزشیابی

08/11 ± 4/6

07/4 ± 2/8

1/179

1/473

متغیرها

نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه حاکی از آن بود که
بین میانگین امتیازات مربیان رشتههای مورد بررسی در مورد
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P
1/608

وضعیت کلی حیطهها و حیطههای آموزش بالینی تفاوت آماری
معنیداری وجود نداشت (جدول .)9
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جدول  :9مقایسه دیدگاه مربیان شرکت کننده درباره وضعیت حیطههای آموزش بالینی با توجه به رشته تحصیلی
متغیرها

تساوی واریانس

میانگین نمرات مربیان بالینی
ارتوپدی فنی

فیزیوتراپی

کاردرمانی

گفتار درمانی

P

وضعیت کلی حیطهها

027/8

028/1

023/8

043/2

1/939

1/493

آموزش گیرندگان

96/8

96/2

97/8

92/2

1/173

1/261

آموزش دهندگان

71/8

69/4

62/1

60/2

1/198

1/994

عرصه

90/1

99/8

99/9

90/2

1/744

1/941

مدیریت

09/8

04/3

04/7

04/1

1/109

1/741

ارزشیابی

02/4

03/9

08/8

06/8

1/113

1/909

با توجه به نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در مورد

میانگین امتیازات دانشجویان رشته فیزیوتراپی به صورت

میانگین امتیاز دیدگاه دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی ،به

معنیداری از همه رشتهها بیشتر و میانگین امتیاز دانشجویان

غیر از حیطه مدیریت ،در مورد سایر حیطهها تفاوت آماری

رشته ارتوپدی فنی از همه رشتهها کمتر بود.

معنیداری مشاهده شد (جدول  .)9در مورد همه حیطهها،
جدول  :9مقایسه دیدگاه دانشجویان شرکت کننده درباره وضعیت حیطههای آموزش بالینی با توجه به رشته تحصیلی
متغیرها

تساوی

میانگین نمرات دانشجویان

P

ارتوپدی فنی

فیزیوتراپی

کاردرمانی

گفتار درمانی

واریانس

وضعیت کلی حیطهها

094/8

070/6

027/8

022/3

1/198

> 1/110

آموزش گیرندگان

99/9

40/4

98/8

93/6

1/207

> 1/110

آموزش دهندگان

27/1

63/6

64/0

69/7

1/139

1/110

عرصه

03/6

92/4

94/1

90/3

1/298

1/101

مدیریت

09/1

04/7

09/7

04/2

1/164

1/097

ارزشیابی

09/6

91/9

07/1

07/1

1/843

> 1/110

بر اساس نتایج آزمون  Independent tدر مورد میانگین

داشت؛ به گونهای که که میانگین امتیاز مربیان بالینی مرد به

امتیازات دیدگاه مربیان به تفکیک جنسیت ،فقط در مورد حیطه

صورت معنیداری بیشتر از مربیان بالینی زن بود و در مورد

آموزش گیرندگان بالینی ( )P = 1/144تفاوت آماری

هیچ یک از حیطههای آموزش بالینی تفاوت آماری معنیداری

معنیداری بین میانگین نمرات مربیان بالینی زن و مرد وجود

مشاهده نشد (جدول .)4

جدول  :4مقایسه دیدگاه مربیان و دانشجویان شرکت کننده درباره وضعیت حیطههای آموزش بالینی به تفکیک جنسیت
متغیرها

میانگین نمرات مربیان
مؤنث

مذکر

تساوی واریانس

P

میانگین نمرات دانشجویان
مؤنث

مذکر

تساوی واریانس

P

وضعیت کلی حیطهها

029/6

060/8

1/118

1/171

026

061/9

1/363

1/961

آموزش گیرندگان

92/8

98/7

1/127

1/144

98/7

93/9

1/208

1/669
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آموزش دهندگان

69/4

62/2

1/868

1/273

69/9

62/4

1/363

1/964

عرصه

99/9

99/7

1/348

1/979

99/0

99/3

1/216

1/823

مدیریت

04/9

02/0

1/979

1/919

09/6

04/6

1/736

1/076

ارزشیابی

07/7

08/7

1/200

1/211

07/1

07/3

1/491

1/993

نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در مورد میانگین

ارشد به ترتیب کمترین و بیشترین امتیاز را به این حیطه داده

امتیازات مربیان با توجه به تحصیالت نشان داد که فقط در مورد

بودند .همچنین ،نتایج آزمون  Independent tحاکی از عدم

حیطه ارزشیابی آموزش بالینی تفاوت آماری معنیداری بین

وجود تفاوت معنیدار بین میانگین نمرات دانشجویان مقطع

میانگین امتیازات سه گروه تحصیلی وجود داشت ()P = 1/192؛

تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در مورد حیطههای

بدین معنی که مربیان بالینی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی

آموزش بالینی بود (جدول .)2

جدول  :2مقایسه دیدگاه مربیان و دانشجویان شرکت کننده درباره وضعیت حیطههای آموزش بالینی به تفکیک مقطع تحصیلی
متغیرها

میانگین نمرات مربیان
کارشناسی

کارشناسی

دکتری

ارشد
وضعیت کلی

048/6

027/7

میانگین نمرات دانشجویان
تساوی

P

کارشناسی

واریانس
022

1/918

1/480

027/8

کارشناسی

تساوی

ارشد

واریانس

026/0

1/788

P

1/897

حیطهها
آموزش گیرندگان

99/7

96/7

93/0

1/937

1/160

93/0

96/8

1/979

1/030

آموزش دهندگان

60/6

62/1

69

1/016

1/224

64/9

69/3

1/296

1/639

عرصه

94/2

99/9

99/8

1/194

1/417

99/0

99

1/090

1/321

مدیریت

04/9

04/7

09/7

1/370

1/679

04

09/8

1/748

1/890

ارزشیابی

04/2

03/1

07/9

1/136

1/192

07/9

03/2

1/448

1/092

بحث و نتیجهگیری

گفتار درمانی و کاردرمانی نامطلوب میباشد ( .)00در تحقیق

در مطالعه حاضر به غیر از مربیان بالینی دارای مدرک

محمدی( )09میانگین نمره درک خودکارامدی از شایستگی

تحصیلی کارشناسی که وضعیت حیطه «آموزش دهندگان و

بالینی برای دانشجویان رشتههای فیزیوتراپی ،گفتار درمانی،

مدیریت آموزش بالینی» را  21درصد متوسط و  21درصد

کاردرمانی و مددکاری در محدوده متوسط ارزیابی شده بود .او

ضعیف ارزیابی کرده بودند و مربیان بالینی رشته ارتوپدی فنی

قصد داشت با استفاده از نتایج تحقیق ،نمایی کلی از کیفیت

که بیشتر آنها وضعیت «حیطه ارزشیابی بالینی» را ضعیف

برنامههای آموزش بالینی رشتههای توانبخشی را نیز به تصویر

ارزیابی نمودند ،سایر مربیان با توجه به رشته تحصیلی،

بکشد؛ هرچند شاخصهای ارزیابی مطالعات سیدی ایرج و

جنسیت و تحصیالت ،وضعیت کلی آموزش بالینی و حیطههای

همکاران ( )00و محمدی( )09با مطالعه حاضر تفاوت دارد و

آن را متوسط ارزیابی کردند.

محمدی نیز به صورت غیرمستقیم در مورد وضعیت آموزش

نتایج مطالعه سیدی ایرج و همکاران نشان داد که وضعیت

بالینی نتیجهگیری کرد ،اما در حالت کلی ،میتوان به استنباطی

«برنامهریزی دروس و آموزش در مراکز بالینی و مراکز بالینی»

از روند وضعیت آموزش بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و

از دیدگاه دانشجویان رشتههای ارتوپدی فنی ،فیزیوتراپی،

توانبخشی طی یک دهه دست یافت .بدین ترتیب به نظر

431

دوره دوازدهم شماره سوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

میرسد وضعیت آموزش بالینی طی ده سال اخیر به تدریج از

دانشجویان در مورد حیطههای «شرایط محیط بالینی و

وضعیت «نامطلوب» به وضعیت «متوسط» رسیده است.

ارزشیابی بالینی» تفاوت معنیداری مشاهده شد؛ به طوری که

اکثر مربیان در مطالعه سیاوش وهابی و همکاران ،وضعیت

در هر دو حیطه میانگین امتیاز دانشجویان بیشتر از مدرسان بود

آموزش بالینی را «خوب» و در مقابل بیشتر دانشجویان

( .)02در مطالعه سیاوش وهابی و همکاران در حیطههای

وضعیت آموزش بالینی را «متوسط» ارزیابی کرده بودند (.)09

«اهداف و برنامه آموزش بالینی ،مربی بالینی و نظارت و

در مطالعه سلمانی و امیریان 21 ،درصد مربیان وضعیت محیط

ارزشیابی» بین نظرات مربیان و دانشجویان تفاوت آماری

آموزش بالینی را «متوسط» و  21درصد آنها وضعیت آن را

معنیداری وجود داشت؛ به گونهای که میانگین امتیازات

«مطلوب» ارزیابی نمودند ،اما بیشتر دانشجویان وضعیت

دانشجویان در مورد سه حیطه یاد شده بیشتر از میانگین

آموزش بالینی را «متوسط» ارزیابی کردند ( .)04ممکن است

امتیازات مربیان به دست آمد ( .)09هرچند حیطههایی که در دو

این اختالف میانگین دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان به دلیل

مطالعه ( )09 ،02بین دیدگاه مربیان و دانشجویان تفاوت آماری

متفاوت بودن دانشگاهها ،رشتههای مورد بررسی ،حجم نمونه و

معنیداری وجود داشت با مطالعه حاضر متفاوت میباشد ،اما در

ابزار مطالعه در این دو مطالعه ( )09 ،04با مطالعه حاضر باشد.

هر دو مطالعه میانگین امتیاز دانشجویان بیشتر از مربیان بود.

بیشتر مربیان مطالعه حاضر ،وضعیت آموزش بالینی را

به نظر میرسد استانداردهای مورد نظر مربیان بالینی درباره

متوسط ارزیابی کرده بودند که این وضعیت در پژوهشهای

آموزش بالینی بیش از دانشجویان است و به همین دلیل در این

سیاوش وهابی و همکاران ( )09و سلمانی و امیریان ()04

دو مطالعه میانگین نمرات مربیان کمتر از دانشجویان به دست

چنین نبود .دلیل تفاوت شاید این باشد که مربیان بالینی مطالعه

آمد .با توجه به اینکه سؤاالت پرسشنامه به گونهای طراحی

حاضر به شکل منصفانهتری وضعیت آموزش بالینی را که

شده بود که پاسخگو نمیدانست به سؤاالت مربوط به کدام

خودشان ارایه دهنده آن هستند ،ارزیابی نمودند؛ در حالی که

حیطه پاسخ میدهد ،ممکن است این اختالف میانگینها ناشی

مربیان دو مطالعه مذکور ( )09 ،04به دلیل اینکه خودشان ارایه

از خوداظهاری یا خودارزیابی دانشجویان باشد .نظر به اینکه

دهنده آموزش بودند ،به صورت غیر واقعی خود را ارزیابی

در مطالعه حاضر بین دیدگاه مربیان و دانشجویان فقط در مورد

کرده بودند.

یک حیطه اختالف آماری معنیداری مشاهده شد ،به نظر

با توجه به اینکه وضعیت آموزش بالینی و حیطههای آن در
بیشتر مطالعات موجود ،متوسط ارزیابی شده و به عبارت دیگر،

میرسد استانداردهای ارزیابی وضعیت آموزش بالینی این دو
گروه به هم نزدیک باشد.

حد وسطی از وضعیت موجود آموزش بالینی در مطالعات به

در مطالعه حاضر بین میانگین امتیاز دیدگاه دانشجویان با

دست آمده است ،به نظر میرسد هنوز ابزار دقیقی که بتواند

توجه به رشته تحصیلی به غیر از «حیطه مدیریت» ،در مورد

نقاط ضعف و قوت وضعیت آموزش بالینی را با حساسیت و

سایر حیطهها و وضعیت کلی حیطهها اختالف آماری

ویژگی باالیی شناسایی کند ،طراحی نشده است.

معنیداری وجود داشت؛ به طوری که در مورد همه حیطهها در

در مطالعه حاضر بین دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان فقط

بین رشتهها میانگین امتیازات دانشجویان رشته ارتوپدی فنی

در مورد «حیطه آموزش گیرندگان بالینی» اختالف آماری

کمترین و میانگین امتیاز دانشجویان رشته فیزیوتراپی بیشترین

معنیداری وجود داشت و میانگین امتیاز دانشجویان در مورد

بود .شاید یکی از دالیل پایین بودن میانگین امتیازات

این حیطه به طور معنیداری بیشتر از امتیاز مربیان بود .در

دانشجویان رشته ارتوپدی فنی ،عالقه و انگیزه پایینتر

مطالعه طاهری و همکاران ،بین میانگین نمرات مدرسان و

دانشجویان این رشته نسبت به سایر رشتههای مورد بررسی
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باشد .در راستای این ادعا ،میانگین پاسخ دانشجویان رشتههای

رشتههای دیگر بود ،اما از نظر آماری معنیدار نبود .ممکن

مورد بررسی به این سؤال پرسشنامه مطالعه حاضر

است یکی از دالیل پایین بودن میانگین امتیاز دانشجویان

«دانشجویان عالقه و انگیزه کافی را در راستای یادگیری

ارتوپدی فنی این باشد که انتظارات و استانداردهای مورد نظر

مهارتهای بالینی دارند؟» بررسی گردید .میانگین امتیاز

دانشجویان این رشته در مورد آموزش بالینی نسبت به

دانشجویان رشته ارتوپدی فنی در مورد سؤال پرسشنامه به

دانشجویان سایر رشتهها باالتر است .به نظر میرسد یکی از

صورت معنیداری کمتر از میانگین نمرات سایر رشتههای

دالیل کسب میانگین پایین امتیازات دانشجویان رشته ارتوپدی

مورد بررسی و میانگین امتیاز دانشجویان رشته فیزیوتراپی از

فنی نسبت به سایر رشتههای مورد بررسی ،تماس دیرهنگام

همه رشتهها بیشتر بود .هرچند مقوله انگیزه و انگیزش امری

آنها با محیط آموزش بالینی نسبت به دانشجویان سایر رشتهها

پیچیده است و نمیتوان با یک سؤال در مورد آن نتیجهگیری

باشد (آموزش بالینی رشته ارتوپدی فنی برخالف دانشجویان

کرد ،اما به صورت نظری میتوان به این قضیه پی برد که میزان

رشتههای دیگر که از ترم پنج شروع میشود ،از ترم هفتم

عالقه و انگیزه دانشجویان رشته ارتوپدی فنی در مطالعه حاضر

شروع میشود).

کمتر از دانشجویان سایر رشتههای مورد بررسی میباشد.

مطالعه ادیبی و همکاران که با هدف تعیین تأثیر یک دوره

طبق نظر دانشجویان در تحقیق صالحی و همکاران ،عامل

کوتاه مدت آشنایی با محیط بالینی بر نگرش به حرفه و

«انگیزش درونی» از میان خصوصیات فردی ،مهمترین شاخص

آموزش دانشجویان پزشکی انجام شد ،نشان داد که نمره

مرتبط با آموزش بالینی اثربخش مطرح شد .از نظر آنان،

نگرش نسبت به آموزش پزشکی پس از اجرای برنامه مداخله

غنیترین و بهترین برنامههای کارآموزی در صورت فقدان

به میزان  90درصد افزایش یافت .در مطالعه آنان «تماس

عواملی همچون انگیزه و عالقمندی به رشته و شایستگی و

زودرس با محیط بالینی» یکی از راهکارهای کاهش تنش

استعداد در یادگیری بالینی ،سودمند نخواهد بود ( .)2ممکن

حرفهای ،جهتدهی به نگرش دانشجو و ایجاد انگیزش مطرح

است یکی از دالیل پایین بودن میانگین امتیاز دانشجویان رشته

شد (.)06

ارتوپدی فنی این باشد که تعداد دانشجویان این رشته با

در مطالعه حاضر بین میانگین امتیازات دیدگاه مربیان به

امکانات درمانی و آموزشی و مواد و تجهیزات مورد نیاز

تفکیک جنسیت ،فقط در مورد «حیطه آموزش گیرندگان»

متناسب نیستند و فضای واحدهای بالینی ،تعداد مراجعان و

تفاوت آماری معنیداری وجود داشت؛ بدین معنی که میانگین

تنوع مراجعان برای دانشجویان این رشته کافی نمیباشد .در

امتیازات مربیان بالینی مرد در مورد این حیطه بیش از مربیان

راستای این یافته ،پاسخهای دانشجویان این رشته در رابطه با

بالینی زن بود .اگرچه نویسنده موفق نشد به منابعی که حکایت

موارد باال که در قالب سؤاالت مربوط به «عرصه آموزش

از تفاوت در شیوههای ارزشیابی مدرسین زن و مرد داشته

بالینی» در پرسشنامه مطرح شده بود ،بررسی گردید و میانگین

باشد ،دست پیدا کند ،اما میتوان استنباط کرد که به دلیل

امتیازات دانشجویان ارتوپدی فنی در مورد سؤاالت این حیطه

تفاوتهای روانشناختی و تفاوت در روشهای تدریس،

به صورت معنیداری کمتر از سایر رشتهها بود .در مقابل،

روشهای ارزیابی مربیان بالینی زن و مرد نیز متفاوت میباشد.

رشته فیزیوتراپی در سؤاالت بیشترین میانگین امتیازات
دانشجویان را در میان رشتهها به خود اختصاص داد.

مطالعات انجام شده در زمینه تفاوت روشهای تدریس زنان
و مردان ،بیان کردهاند که مربیان مرد تمایل بیشتری به سخنرانی

میانگین امتیازات مربیان بالینی رشته ارتوپدی فنی در مورد

و تمایل کمتری به سؤاالت دانشجویان نشان میدهند؛ در حالی

سؤاالت حیطه عرصه آموزش بالینی کمتر از مربیان بالینی

که مربیان زن عالقه به ابراز همدردی و رفتارهای انطباقی از
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طریق مالیمت ،حمایت و درک در تدریس را دارند ()07 ،08

ارزشیابی بیشتری آشنا میشوند و شاید مربیان دارای مدرک

و دانشجویان را به بحث آزاد دعوت میکنند ( .)07مربیان مرد

کارشناسی با معیارهای ارزشیابی زیادی آشنایی نداشته و به

تمایل دارند در ظاهر مطمئن و در مجموع برای دانشجویان

همین دلیل نمره بیشتری به این حیطه داده باشند.

خشک به نظر برسند .در کل ،مربیان مرد بازخورد کمی برای

نتیجهگیری

دانشجویان ارایه میدهند و مربیان زن از بازخورد برای اصالح

هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعیین وضعیت آموزش

اشتباهات و از بین بردن سوء تفاهمها استفاده مینمایند (.)08

بالینی رشتههای توانبخشی از دیدگاه مربیان بالینی و

نتایج مطالعات ذکر شده تفاوت در روشهای تدریس و به دنبال

دانشجویان بود؛ چرا که ارزشیابی محیطهای یاددهی و

آن ،احتمال تفاوت در روشهای ارزیابی را توجیه میکند.

یادگیری از فعالیتهای مورد تأکید و توجه مؤسسات آموزشی

در مطالعه کامران و همکاران ،بیشتر دانشجویان مرد «شیوه

میباشد .تربیت نیروی انسانی دارای تبحر و صالحیت ،تا حد

رایج در آموزش بالینی» را مناسب و بیشتر دانشجویان زن آن را

زیادی به محیط آموزش بالینی وابسته است و ارتقای کیفیت آن

نامناسب اعالم کرده بودند ( .)03تحقیق  Al-Marshadو

میتواند موجب تربیت فراگیران با کفایت در حیطههای

 Alotaibiنشان داد که دانشجویان مرد نسبت به دانشجویان زن

مختلف بالینی گردد .در نتیجه ،کسب صالحیت الزم در انجام

نمره بیشتری به محیط آموزش بالینی دادند .نظرات دانشجویان

مهارتهای بالینی ،مستلزم محیط آموزش بالینی مؤثر است (.)2

زن نشان دهنده مشکالت زیادی در وضعیت آموزش بالینی بود

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،بین دیدگاه مربیان بالینی و

( .)91با وجود تفاوتهای موجود بین مطالعه حاضر و

دانشجویان تفاوتهای مهمی وجود داشت که شناسایی آنها

Alotaibi

میتواند منجر به شناسایی مشکالت اصلی آموزش بالینی و

( ،)91در مورد گروهها و رشتههای مورد بررسی و حیطههایی

ارایه راهکارهای مؤثر جهت بهبود کیفیت آموزش بالینی

که در مورد آنها تفاوت آماری معنیداری وجود داشت،

رشتههای توانبخشی گردد.

مطالعات کامران و همکاران ( )03و  Al-Marshadو

میانگین امتیازات جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث بود .این

با توجه به اینکه در مطالعه حاضر بیشتر مربیان بالینی و

امر ممکن است ناشی از تفاوتهای روانشناختی میان دو

دانشجویان شرکت کننده وضعیت کلی آموزش بالینی و

جنس باشد که ارزیابیهای آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .از

حیطههای آموزش بالینی را متوسط ارزیابی کرده بودند ،به نظر

طرف دیگر ،به نظر میرسد خانمها با وسواس و حساسیت

میرسد وضعیت آموزش بالینی رشتههای توانبخشی دانشگاه

بیشتری در مورد مسایل پیرامون خود رفتار میکنند.

علوم بهزیستی و توانبخشی نیازمند تأمین جامعتر امکانات و

بین میانگین امتیازات دیدگاه مربیان با توجه به تحصیالت،

تجهیزات محیط بالینی ،بازنگری در مدیریت و ارزشیابی

فقط در مورد «حیطه ارزشیابی آموزش بالینی» تفاوت آماری

آموزش بالینی ،بهرهگیری از مربیان بالینی دارای صالحیت با در

معنیداری مشاهده شد و میانگین امتیازات مربیان بالینی دارای

نظر گرفتن توانایی تخصصی آنها ،سهیم نمودن مربیان بالینی و

مدرک کارشناسی کمترین و میانگین امتیاز دانشجویان

دانشجویان در برنامهریزی آموزش بالینی و استفاده از نظرات و

کارشناسی ارشد بیشترین بود .به نظر میرسد نمره پایین مربیان

پیشنهادهای آنان ،ایجاد انگیزه در مربیان بالینی و دانشجویان در

دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری نسبت به مربیان دارای

محیط آموزش بالینی ،استفاده از یک معیار ارزشیابی صحیح،

مدرک کارشناسی ،به این دلیل باشد که مربیان با افزایش

دقیق و عینی و به دور از قضاوتهای شخصی برای ارزیابی

تحصیالت و مطالعات بیشتر ،شرکت در سمینارهای علمی و

وضعیت آموزش بالینی جهت اصالح شرایط کنونی ،میباشد و

فعالیت در محیطهای آموزشی و درمانی مختلف ،با معیارهای

فراهم آوردن چنین شرایطی موجب ارتقای تواناییهای بالینی و
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سپاسگزاری
از تمام مربیان مراکز بالینی جهت تکمیل پرسشنامهها و از
 تشکر و،استادان راهنما که در تدوین مقاله همکاری نمودند

،خودکارامدی دانشجویان رشتههای توانبخشی و در نتیجه
بهبود کیفیت زندگی و افزایش استقالل بیماران و معلولین
.جامعه خواهد شد
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Background & Objective: Clinical education courses are recognized as the heart of professional
education because more than 50% of students’ time is spent in clinical environments. Therefore,
qualifying in clinical skills requires an effective clinical learning environment. Thus, clinical
education can be enriched through the consideration of clinical educators’ and students’ perspectives
. The aim of this study was to compare the viewpoints of clinical educators and students of the
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran, toward the clinical education
status of rehabilitation disciplines.
Methods: This study was a cross-sectional study. Based on the inclusion criteria and using
convenience sampling method, 54 clinical educators and 178 students were chosen from among
clinical educators and students of orthopedics, physiotherapy, occupational therapy, and speech
therapy disciplines. The participants completed valid and reliable clinical education questionnaires in
the field of rehabilitation.
Results: A statistical difference was observed between clinical educators’ and students’ viewpoints
in the area of “clinical learners”. With regard to the academic degrees of clinical educators, there was
a statistically significant difference in the “evaluation area”. With regard to the gender of clinical
educators, differences were observed in the area of “clinical learners”. According to students’
academic disciplines, with the exception of the field of “management”, statistical differences were
observed in other areas.
Conclusion: Clinical education courses in Rehabilitation Sciences must provide an effective clinical
learning setting. Moreover, reviewing of management and evaluation of clinical education through
appropriate evaluation criteria in order to improve the clinical education status is necessary.
Key Words: Rehabilitation, Clinical education, Clinical instructor, Student
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