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دریافت مقاله59/4/1 :

آخرین اصالح مقاله59/6/82 :

پذیرش مقاله59/7/12 :

زمینه و هدف :ایجاد شایستگی بالینی در دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی ،هدف نهایی آموزش این افراد است .ارزیابی دانشجویان از کارامدی خود،
میتواند راهنمای مناسبی برای پیشبینی شایستگی بالینی آنها باشد .بنابراین ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزشهای بالینی کاردرمانی بر میزان
خودکارامدی و استدالل بالینی دانشجویان پس از گذراندن دوره آموزشی در طول یک ترم تحصیلی و همچنین ،بررسی ارتباط این دو عامل با هم انجام شد.
روش کار :این مطالعه به صورت مقطعی بر روی  48نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی رشته کاردرمانی که در حال گذراندن واحد
آموزش بالینی بودند ،صورت گرفت .پژوهش در تمامی مراکز آموزش بالینی کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،به روش سرشماری و در
سال  1252انجام گردید .دو پرسشنامه خودکارامدی عمومی ( 11سؤال) و خودارزیابی استدالل بالینی -بازاندیشی ( 86سؤال) مورد استفاده قرار گرفت.
دادهها با استفاده از آمار توصیفی ،آزمونهای  Independent t ،Paired tو آزمون همبستگی  Pearsonتجزیه و تحلیل گردید.
یافتهها :یافتهها نشان دهنده تغییر معنیدار ( 85/57 ± 2/27در پیشآزمون و  21/21 ± 4/14در پسآزمون) در میزان خودکارامدی دانشجویان به واسطه
آموزش بالینی در طول یک ترم تحصیلی بود ( .)P = 1/115میانگین تغییرات نمرات استدالل بالینی و بازاندیشی در پیشآزمون و پسآزمون ،با وجود افزایش
در انتهای ترم تحصیلی ( 85/57 ± 2/27و  ،)21/21 ± 4/14معنیدار نشد ( .)P =1/461همبستگی ضعیفی بین متغیر خودکارامدی و استدالل بالینی-
بازاندیشی دانشجویان در انتهای ترم تحصیلی مشاهده گردید ( .)P = 1/111 ،r = 1/25نمرات دانشجویان در دو جنس و در هر دو مورد ،تفاوت معنیداری
را نشان نداد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که برنامههای آموزش بالینی در رشته کاردرمانی ،موجب ایجاد و ارتقای خودکارامدی در دانشجو میشود ،اما میزان استدالل
بالینی را در آنها افزایش نمیدهد .بنابراین ،بازبینی در امر آموزش بالینی دانشجویان و تقویت طرح درسهای بالینی ،ضروری به نظر میرسد.
کلید واژهها :آموزش بالینی ،خودکارامدی ،استدالل بالینی ،دانشجویان ،کاردرمانی
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درمانی و در نهایت ،کسب شایستگی بالینی است؛ بنابراین،

بسیاری از رفتارهای انسان با ساز و کارهای نفوذ بر خود

ارزشیابی این حیطه از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .اگر

( )Self-influenceبرانگیخته و کنترل میشود .مهمترین و

دانشجو بتواند استدالل بالینی درستی داشته باشد ،به دنبال آن

فراگیرترین مکانیسم نفوذ بر خود ،باور به خودکارامدی در
شخص است ( .)1خودکارامدی به برداشت افراد از تواناییهای
خود برای انجام کار و فعالیت اطالق میگردد .بر این اساس،

درمان و موفقیت در درمان را به دست میآورد .به نظر میرسد
که این موفقیت میتواند خودکارامدی دانشجویان را تحت تأثیر
قرار دهد (.)5

افراد تمایل دارند فعالیتهایی را انجام دهند که در آن احساس

ارزیابی دانشجویان از کفایت و شایستگی بالینی خود ،بخش

امنیت مینمایند و اگر احساس عدم توانایی وجود داشته باشد،

عمدهای از ارزیابیها در تحقیقات را به خود اختصاص داده

به طور معمول از انجام آن کار یا فعالیت اجتناب میکنند.

است ( .)11-18با مشخص شدن نقاط قوت و ضعف

باورهای خودکارامدی اثر مستقیمی بر میزان صرف انرژی برای

دانشجویان در این زمینه ،میتوان نگاهی دوبارهای به فرایند

انجام فعالیتها و مقاومت در برابر موانع دارد (.)8 ،2

برنامههای آموزش بالینی داشت ( .)11 ،11نتایج مطالعه

بر اساس تئوری ،این عامل (خودکارامدی) بر انتخاب

محمدی و حسینی بر روی دانشجویان رشتههای توانبخشی،

فعالیتهای مناسب ،میزان تالش مورد نیاز ،پایداری در انجام

نشان داد که خودکارامدی دانشجویان در کلیه رشتهها در دو

فعالیتها و عملکرد مؤثر فرد اثرگذار است و تحت تأثیر

ترم  4و  2تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارد و دانشجویان

سختی کار ،نحوه انجام کار و تعمیم آموختهها به موقعیتهای

ترم  2کارامدی بیشتری را در امور بالینی در خود احساس

دیگر و میزان مثبت بودن قضاوت فرد درباره خودش و

میکنند ( .)11همچنین ،نتایج پژوهش حقانی و همکاران که با

توانمندیهایش قرار میگیرد و در طی زمان با افزایش تجارب

هدف بررسی ارتباط خودکارامدی و شایستگی بالینی

فرد ،توسعه مییابد ( .)4-6خودکارامدی به عنوان یکی از

دانشجویان رشته پرستاری انجام شد ،مشخص گردید که

پیشبینی کنندههای قوی در زمینه پیشرفت و موفقیت تحصیلی

ارتباط معنیدار و مثبتی بین این دو عامل وجود دارد (.)18

دانشجویان تلقی میشود (.)2 ،7 ،2

در مطالعه حاضر با طرح مفاهیم خودکارامدی ،استدالل

بازاندیشی ( ،)Self-reflectionبه عنوان بازگشت فرد به

بالینی و بازاندیشی در ارزشیابی دانشجویان ،عوامل مؤثری

تجارب قبلی و ارزشیابی معنای آنها با استفاده از مقایسه با

برای ارزیابی و قضاوت درباره وضعیت آموزش بالینی معرفی

سایر تجارب تعریف میگردد و استدالل بالینی ،فرایند استفاده

شد .طبق بررسیهای صورت گرفته ،تاکنون پژوهشی در زمینه

از برنامه درمانی ،هدایت ،اجرا و تفکر درباره آن برنامه توسط

خودکارامدی و استدالل بالینی و بازاندیشی دانشجویان

درمانگر میباشد .درمانگران باید درباره تجارب خود بیندیشند

توانبخشی در کشور انجام نشده است .بنابراین ،مطالعه حاضر

تا به مهارت دست یابند .فرایند استدالل بالینی نوعی فرایند

با هدف بررسی تأثیر آموزشهای بالینی کاردرمانی بر میزان

چند جانبه و پیچیده است و از زمان اولین مالقات با مراجع

خودکارامدی و استدالل بالینی دانشجویان سال سوم و چهارم

آغاز میشود ( .)6پیچیدگی استدالل بالینی سبب میشود که

مقطع کارشناسی پس از گذراندن دوره آموزشی در طول یک

ماهر شدن ( )Expertدر انجام درمان در کارآموزان ،مدت زمان

ترم تحصیلی و همچنین ،بررسی ارتباط این دو عامل با هم

طوالنی به طول بینجامد .از آنجا که از اهداف مهم در آموزش

انجام گردید.

دانشجویان مقطع کارشناسی رشتههای بالینی ،ایجاد توانمندی
استدالل بالینی در آنها جهت تصمیمگیری درست در موقعیت
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فرد میباشد .این مقیاس تاکنون به  82زبان دیگر ترجمه شده

روش کار
در این مطالعه توصیفی -تحلیلی 48 ،نفر از دانشجویان سال

است و ضریب  Cronbachs alphaبرای آن 1/28 ،به دست

سوم و چهارم مقطع کارشناسی رشته کاردرمانی دانشکده

آمد ( .)12این مقیاس نقطه برش نداشت ،اما با توجه به میانه

توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (ورودی
سالهای  1251و  )1251که دوره کارآموزی بالینی را
میگذراندند (در هر سال  81دانشجو) ،با روش سرشماری
شرکت نمودند .اطالعات در ابتدا و انتهای ترم تحصیلی مهر در

ابزار ،آزمودنیها به دو دسته خودکارامدی باال و پایین
تقسیمبندی شدند.
پرسشنامه خودارزیابی استدالل بالینی -بازاندیشی توسط
 Royeenو همکاران جهت ارزیابی مهارت استدالل بالینی
کاردرمانگران و فیزیوتراپها طراحی شده است .پایایی

سال  1252-54جمعآوری گردید.
پس از شرح عنوان و اهداف پژوهش برای همه دانشجویان،

پرسشنامه در مطالعات پیشین از میزان قابل قبولی برخوردار

خودارزیابی

بوده است ( .)14این مقیاس از  86پرسش تشکیل شده است

بازاندیشی -استدالل بالینی توسط محققان در اختیار آنها قرار

که در مقیاس لیکرت پنج درجهای (از کامالً موافقم  9تا کامالً

گرفت و از آنان درخواست شد تا پس از تکمیل ،پرسشنامهها

مخالفم  )1و با نمرات در دامنهای از  86تا  ،121جنبههای

را به نمایندگان تحویل دهند .در آخرین روز نیمسال اول

متفاوتی از استدالل بالینی و بازاندیشی فرد را میسنجد (.)19

تحصیلی نیز پرسشنامهها دوباره توسط نمایندگان در اختیار

استراتژیهای استدالل بالینی که در این پرسشنامه ذکر

دانشجویان قرار گرفت.

شدهاند ،شامل شناسایی فرضهای مختلف ،تعیین یک فرضیه،

پرسشنامههای

خودکارامدی

عمومی

و

الزم به ذکر است که در ابتدای ترم تحصیلی و قبل از شروع

مقایسه و تقابل گزینههای مناسب برای درمان و فکر کردن

شدن کارآموزی دانشجویان ،جلسهای با حضور مدیر گروه و

درباره سناریوهای «چه میشد اگر »...میباشد .در مطالعهای این

معاون آموزش بالینی گروه کاردرمانی جهت یکسانسازی

پرسشنامه به زبان فارسی با روش ()Backward-Forward

آموزشهای بالینی دانشجویان با مربیان کارآموزی ،تشکیل

ترجمه شد و روایی صوری آن بر اساس نظر  9نفر از

گردید .همچنین ،طرح درسهای بالینی جهت طرح موارد

متخصصان حوزه توانبخشی و زبانشناسی مورد سنجش قرار

یکسان در کلینیکها در اختیار مربیان قرار داده شد .جلسه
توجیهی دانشجویان در خصوص مقررات آموزش بالینی و
فعالیتهای مورد انتظار در هر کلینیک ،در ابتدای ترم تحصیلی
برگزار شد.

گرفت (.)16
الزم به ذکر است که دانشجویان بررسی شده در مقطع
کارآموزی بودند و زمان کارآموزی آنان از ساعت  2تا  18:21و
به مدت  4ماه بود .دانشجویان سال چهارم ،چهار روز در هفته

پرسشنامه خودکارامدی عمومی توسط رجبی به فارسی

و دانشجویان سال سوم ،دو روز در هفته تحت آموزشهای

ترجمه و در مطالعات مختلف هنجاریابی و اعتبارسنجی شده

بالینی قرار میگرفتند .هر روز عالوه بر ویزیت مراجعان در

است ( .)12این پرسشنامه عقاید فرد درباره تواناییهایش در

بخش کاردرمانی ،دانشجویان به ارایه کنفرانسهایی مرتبط با

مقابله با مسایل و سختیهای زندگی را در قالب  11جمله

کلینیکی که در حال گذراندن واحد در آن بودند ،میپرداختند و

بررسی مینماید .این پرسشنامه در مقیاس لیکرت (از کامالً

یا مربیان آموزش بالینی به آموزش تکنیکهای درمانی مبادرت

صحیح است با نمره  4تا اصالً صحیح نیست با نمره  )1توسط

مینمودند .همچنین ،دو بار در طول ترم تحصیلی ،همه

خود فرد تکمیل میشود .دامنه نمرات از  11تا  41متغیر است

دانشجویان در تمامی کلینیکهای دانشکده توانبخشی یک

و نمرات باالتر ،نشان دهنده باورهای خودکارامدی بیشتر در

کنفرانس گروهی در حضور استادان و مربیان ارایه دادند.
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برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد و

شاپور اهواز ( 48نفر) با میانگین سنی  81/91 ± 1/16سال در

میانگین) و با توجه به نرمال بودن دادهها جهت بررسی میانگین

مطالعه شرکت نمودند 111 .درصد مشارکت کنندگان

دو گروه وابسته از آزمون  ،Paired tبرای بررسی میانگینهای

پرسشنامهها را در کمال دقت تکمیل کردند که  21نفر از آنان

دو گروه مستقل از آزمون  Independent tو برای بررسی میزان

را دختران ( 71/4درصد) و  18نفر ( 82/6درصد) را پسران

همبستگی دادهها نیز از آزمون همبستگی  Pearsonاستفاده

تشکیل دادند 81 .نفر از دانشجویان در ترم پنجم ( 91درصد)

گردید .در نهایت ،دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه 88

و  81نفر دیگر ( 91درصد) در ترم هفتم در حال گذراندن

( )version 22, SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزیه و

واحد کارآموزی بودند .بر اساس آزمون  ،Paired tمیانگین

تحلیل قرار گرفت P > 1/19 .به عنوان سطح معنیداری در نظر

نمرات خودکارامدی در ابتدا و انتهای ترم ،تغییرات معنیداری

گرفته شد .جهت رعایت موازین اخالقی ،محققان متعهد شدند

را در مقیاس خودکارامدی نشان داد ()P = 1/115؛ در حالی که

که نام و مشخصات تمام افراد شرکت کننده محفوظ میماند.

تفاوت معنیداری بین میانگین نمرات استدالل بالینی-
بازاندیشی بر اساس همین آزمون ،مشاهده نشد (جدول .)1

یافتهها
تمام دانشجویان سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی رشته
کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی
جدول  :1میانگین نمرات خودکارامدی و استدالل بالینی -بازاندیشی دانشجویان در پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

میانگین  ±انحراف معیار

خودکارامدی پیشآزمون

85/57 ± 2/27

خودکارامدی پسآزمون

21/21 ± 4/14

استدالل بالینی -بازاندیشی پیشآزمون

114/16 ± 11/51

استدالل بالینی -بازاندیشی پسآزمون

119/22 ± 5/15

t

P

-8/79

*1/115

-4/27

1/461

*P > 1/11

با توجه به این فرض که دانشجویان سال سوم و چهارم از

معنیداری وجود نداشت .بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون

نظر استدالل در یک سطح نیستند ،تفاوت میانگین این دو سال

استدالل بالینی و بازاندیشی هم در دختران و پسران و هم در

مقایسه شد .بر اساس آزمون  ،Independent tبین میانگین

دانشجویان سال سوم و چهارم تفاوت معنیداری مشاهده نشد

نمرات پیشآزمون و پسآزمون خودکارامدی در دانشجویان

(جداول  8و .)2

دختر و پسر و همچنین ،دانشجویان سال سوم و چهارم ارتباط
جدول  :8میانگین میزان خودکارامدی و استدالل بالینی -بازاندیشی در دانشجویان دختر و پسر
متغیر

میانگین  ±انحراف معیار

t

P
1/741

دختر

پسر

خودکارامدی پیشآزمون

21/11 ± 2/79

85/66 ± 4/22

-1/28

خودکارامدی پسآزمون

21/66 ± 2/67

28/16 ± 9/18

-1/29

1/781

استدالل بالینی -بازاندیشی پیشآزمون

114/26 ± 5/42

118/41 ± 14/81

-1/69

1/911

استدالل بالینی -بازاندیشی پسآزمون

116/16 ± 2/98

112/91 ± 11/27

1/21

1/481
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تأثیر آموزش بالینی کاردرمانی بر میزان...
جدول  :2میانگین نمرات خودکارامدی و استدالل بالینی دانشجویان سال سوم و چهارم
متغیر

میانگین  ±انحراف معیار

t

P
1/611

سال سوم

سال چهارم

خودکارامدی پیشآزمون

85/66 ± 2/18

21/82 ± 4/62

-1/91

خودکارامدی پسآزمون

21/47 ± 2/54

28/14 ± 4/88

-1/98

1/611

استدالل بالینی -بازاندیشی پیشآزمون

118/47 ± 5/97

119/29 ± 18/11

-1/11

1/281

استدالل بالینی -بازاندیشی پسآزمون

112/59 ± 11/12

116/71 ± 6/22

-1/57

1/221

نتایج آزمون همبستگی  Pearsonنشان داد که ارتباط بین

آموزش بالینی ،به علت مشاهده مستقیم اثرگذاری مداخالت بر

متغیر خودکارامدی و استدالل بالینی -بازاندیشی در پیشآزمون

مراجعان در بخشهای درمانی ،به میزانی از حس کفایت دست

بسیار ضعیف ( )P = 1/871 ،r = 1/17و در پسآزمون ضعیف

مییابند که سبب افزایش میزان درک از خودکارامدی در آنها

بود (.)P = 1/111 ،r = 1/25

و افزایش میزان عالقه به کار بالینی و ایجاد انگیزش درونی و
اعتماد به نفس آنان میشود؛ در حالی که میزان استدالل بالینی-

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام مطالعه حاضر ،بررسی تأثیر آموزشهای
بالینی بر میزان خودکارامدی و استدالل بالینی دانشجویان در

بازاندیشی آنها تغییر معنیداری را نشان نداد .عدم تغییر میزان
استدالل بالینی -بازاندیشی را نیز میتوان به کوتاه بودن مدت
انجام مطالعه (یک ترم تحصیلی) نسبت داد؛ چرا که اثرگذاری

طول یک ترم تحصیلی بود .استدالل بالینی و داشتن

مداخالت توانبخشی ،نیازمند گذر زمان است و دانشجو باید

خودکارامدی جهت ارایه تصمیم بالینی صحیح و انجام درمان

مدت زمان بیشتری را جهت ارزیابی کار خود و اعمال تغییرات

مؤثر و مطمئن برای کلیه درمانگران در تمام سطوح درمانی و

در برنامه درمانی مورد استفاده برای مراجعان داشته باشد.

توانبخشی ،ضروری است .با ارزشیابی توانمندیهای

در تحقیق حاضر ،خودکارامدی دانشجویان دختر بیشتر از

دانشجویان در زمینه کار بالینی ،میتوان بازنمایی از وضعیت

دانشجویان پسر بود ،اما این تفاوت معنیدار نبود که این نتیجه

عملکرد برنامههای آموزش پزشکی به دست آورد و در صورت

در سایر مطالعات ( )15-81نیز گزارش شده است .از جمله

نقص در این زمینه ،آنها را رفع نمود (.)2

مهمترین عوامل مؤثر در فرایند آموزش بالینی اثربخش ،میتوان

اعتقاد دانشجو به داشتن خودکارامدی باال ،مساوی با ارتقای
عملکرد درمانی در وی میباشد ( .)17خودکارامدی عملکرد

به خصوصیات فردی ،عالقه ،اعتماد به نفس و انگیزش درونی
اشاره نمود (.)88-84

دانشجو را به وسیله افزایش تالش ،استقامت و خودتصحیحی

در مطالعات گذشته ،مشکالت متعددی در آموزش بالینی

تعدیل مینماید ( .)12در پژوهش حاضر ،میزان درک از

دانشجویان مطرح شده است که از جمله این مشکالت،

خودکارامدی و خودارزیابی از استدالل بالینی -بازاندیشی

گزارش استادان مبنی بر تحت تأثیر قرار گرفتن آموزش آنها

دانشجویان مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد که با

توسط محدودیت منابع ذکر شده است ( .)89 ،86این مسأله در

آموزش دانشجویان در کارآموزی بالینی ،میزان درک از

آموزش بالینی دانشجویان تحقیق حاضر نیز تأثیرگذار بود؛ به

خودکارامدی در آنان در طول ترم افزایش مییابد که با یافته
مطالعه محمدی و حسینی ( )11مشابهت داشت .به نظر
میرسد که دانشجویان رشته کاردرمانی پس از گذراندن دوره
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

درمانی ،درمان را قطع مینمودند؛ در حالی که کاردرمانی از

که پرورش خودآموزی در دانشجویان ،از عوامل مهم در

رشتههای توانبخشی به شمار میرود که مستلزم گذشت زمان

آموزش بالینی میباشد ( .)28همچنین ،نتایج مطالعات نشان

و انجام درمان در حداقل دو جلسه در هفته میباشد .البته این

دادهاند که خصوصیات و ویژگیهای فرد فراگیر نیز بر میزان

مشکل در کلینیکهایی که بیماران با مشکالت کمتر و

آموزش بالینی تأثیر گذار است ()88-84؛ چرا که زمانی از

ناتوانیهای خوشخیمتری همچون شکستگی مواجه بودند،

آموزش بالینی دانشجویان انتظار میرود که به درستی سبب

کمتر مشاهده میشد .به دنبال این مشکل ،کمبود تعداد

تغییرات مثبت و معنیدار در دانشجویان شود که افراد کارا و

مراجعان در بخشهای کاردرمانی ،سبب میشود که دانشجویان

باتجربه و محیط آموزشی مناسب با امکانات مناسب برای

گاهی تنها نظارهگر روند درمان همکالسی خود باشند و نقشی

آموزش دانشجو فراهم باشد و دانشجویان نیز از ویژگیهایی

در انجام درمان به صورت مستقل نداشته باشند.

مانند اعتماد به نفس ،عالقه به رشته ،حس جستجوگری ،تفکر

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،واحد کارآموزی بالینی در

انتقادی و استعداد در یادگیری بالینی بهرهمند باشند (.)22

رشته کاردرمانی ،موجب ایجاد و ارتقای خودکارامدی در

بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،همبستگی آماری ضعیفی

دانشجویان میشود ،اما میزان استدالل بالینی را در آنها افزایش

بین میانگین نمرات پسآزمون خودکارامدی و استدالل بالینی-

نمیدهد .به نظر میرسد که عدم هماهنگی بین آموزش نظری

بازاندیشی دانشجویان مشاهده شد .در بیشتر مطالعاتی که در

و عملی (بالینی) ،از جمله مسایل مهم در این زمینه میباشد که

این حوزه در رشتههای دارای کارآموزی بالینی انجام شده

در مطالعات گذشته نیز به این مورد اشاره شده است (.)87 ،82

( ،)18 ،24 ،29نتایج مشابهی به دست آمده است .آموزش

بنابراین ،بازبینی در امر آموزش دانشجویان و تقویت طرح

بالینی در رشته کاردرمانی ،منجر به افزایش خودکارامدی و

درسهای بالینی ،ضروری به نظر میرسد .همچنین ،با نظارت

استدالل بالینی در دانشجویان میشود .از آنجا که آموزش

دقیقتر بر کار بالینی دانشجویان و سازماندهی آن ،آموزش

دانشجویان در مقطع کارشناسی در جهت پرورش نیروی کاری

مربیان پیش از شروع دورههای کارآموزی ،تقویت روحیه

کارامد میباشد ،سازماندهی دروس بالینی و سنجش آنها،

یادگیری بین فردی ،برگزاری جلسات مطالعه موردی با حضور

نیازمند بازبینی است تا دانشجو در طول گذراندن

افراد متخصص و باتجربه ،میتوان کیفیت آموزشهای بالینی

کارآموزیهای بالینی به کفایت بالینی مناسب در جهت انجام

دانشجویان را ارتقا بخشید .آموزش و گسترش روشهای

درمان به صورت مستقل و کارامد نایل شود.

دقیقتر در ارزشیابی دانشجویان ،تغییر روشهای تدریس در

بررسی همزمان تغییرات در خودکارامدی و استدالل بالینی-

کار بالینی دانشجویان نیز میتواند اقدام مؤثر و کارامدی در

بازاندیشی دانشجویان رشته کاردرمانی در اثر آموزشهای

ارتقای آموزش بالینی دانشجویان محسوب گردد .با توجه به

بالینی برای اولین بار ،از مهمترین نقاط قوت مطالعه حاضر

تأثیر مدرس بالینی ( )88 ،85و نقش وی به عنوان یک مدل

محسوب میگردد .از آنجایی که برنامه آموزشی در رشته

عملکردی بالینی و تأثیر نگرشها و ویژگیهای فردی وی،

کاردرمانی مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

پایش و بررسی خصوصیات مربیان قبل از برگزیده شدن برای

میباشد ،به شکل یکسان و هماهنگی در دانشکدههای علوم

آموزش دانشجویان ،اهمیت ویژهای پیدا میکند (.)21 ،21

توانبخشی سراسر کشور به شکل یکسان اجرا میشود؛

تشویق به نوشتن بازاندیشیها نیز باعث افزایش یادگیری

بنابراین ،نتایج مطالعه حاضر میتواند به دانشجویان رشته

میشود و میتواند برای تعیین مهارتهای استدالل بالینی

کاردرمانی در سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور قابل

استفاده گردد .آویژگان و همکاران در مطالعه خود عنوان کردند

تعمیم باشد.
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 با توجه به افزایش نمرات پرسشنامه:نتیجهگیری

با توجه به مدت زمان اندک برای انتقال دانشجویان از سطح

 بازاندیشی-خودکارامدی عمومی و خودارزیابی استدالل بالینی

 ماه6 اولیه درمانگری به درمانگر با عملکرد باال که حداقل

بعد از گذراندن دوران کارآموزی بالینی در دانشجویان

 به نظر میرسد که بررسی دانشجویان در طول،)88( میباشد

 میتوان چنین نتیجه گرفت که آموزشهای یکسان،کاردرمانی

، همچنین.دو ترم تحصیلی به صورت متوالی تأثیرگذار است

 منجر،بالینی و مقررات منظم آموزش بالینی در رشته کاردرمانی

بازاندیشی

 بازاندیشی در-به افزایش خودکارامدی و استدالل بالینی

 بنا بر نظریه.فارغالتحصیالن نیز از موارد پیشنهاد شده میباشد

 خدمات بهتر برای افراد مراجعه کننده،دانشجویان و در نهایت

 انتظار میرود خودکارامدی با،Bandura  اجتماعی-شناختی

.به کلینیکهای کاردرمانی را به دنبال خواهد داشت

 پیشنهاد میشود در، بنابراین.)15(عملکرد فرد مرتبط باشد

-بالینی

استدالل

و

خودکارامدی

بررسی

 استدالل بالینی و خودکارامدی در سطوح باالتر،مطالعات آینده

سپاسگزاری
بدینوسیله از کلیه دانشجویان شرکت کننده در پژوهش
. تشکر و قدردانی به عمل میآید،حاضر

آموزشی (کارشناسی ارشد و دکتری) و سایر رشتههای
توانبخشی در مقطع کارشناسی انجام گردد و نتایج گروههای
 باید ارتباط بین استدالل، همچنین.مختلف با هم مقایسه شوند
بالینی و خودکارامدی با کفایت و عملکرد بالینی دانشجویان
.مورد بررسی قرار گیرد
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Background & Objective: The ultimate goal of medical universities is clinical efficacy in their
students. Students’ evaluation of self-efficacy can be a good guide to predicting their clinical
skills. Therefore, this research was designed to evaluate the effect of occupational therapy
clinical training during one semester on self-efficacy and clinical reasoning in students and the
relationship between these two factors.
Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study was conducted on 42 third and
fourth year undergraduate students of occupational therapy who were passing the clinical
education course. The study was conducted in all occupational therapy clinical centers of
Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran, through census sampling in 2014. The
General Self-Efficacy Scale (10 questions) and Self-Assessment of Clinical Reflection and
Reasoning (26 questions) were used in this study. Data were analyzed using descriptive statistics
and parametric tests such as paired t-test, independent t-test, and the Pearson correlation
coefficient in SPSS software.
Results: Results indicated a significant change (from 29.97 ± 3.87 in pre-test to 31.80 ± 4.04 in
post-test) in students' self-efficacy during one semester (P = 0.009). However, the increase in
mean scores of clinical reasoning and self-reflection at the end of the semester was not
significant (P = 0.460). There was a weak correlation between the self-efficacy variable and
clinical reasoning and self-reflection (P = 0.010, r = 0.39). Scores did not show statistically
significant differences in either cases and between the two sexes
Conclusion: According to the results of this study, clinical training program in the field of
occupational therapy led to the creation and promotion of self-efficacy in students, but does not
increase clinical reasoning among them. Therefore, revision of clinical training of students and
improvement of their clinical courses’ plans seems necessary.
Key Words: Clinical education, Self-efficacy, Clinical reasoning, Students, Occupational
therapy
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