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Abstract: This study was conducted to identify and compare the factors 

affecting the quality of clinical education from the perspective of medical and 

dental students of Tabriz University of Medical Sciences. This descriptive cross-

sectional study was conducted in 2020 on 310 medical and dental students of 

Tabriz University of Medical Sciences who had entered their clinical education 

stage. Data were collected in five fields (goals and educational program, 

instructor, student interaction, educational environment, and monitoring and 

evaluation). Data were analyzed using descriptive statistics and t-test in SPSS 

v.16. From the perspective of the participants, the fields of educational 

environment and monitoring and evaluation were the most important factors 

influencing the quality of clinical education while the field of instructor was the 

least important factor. The results of comparing the mean scores of the two 

disciplines showed that the differences between students' opinions in the fields 

of goals and educational program and instructor were significant (P <0.05).        
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 مقدمه

ر آموزش اساس همه یادگیری ها و از عوامل حیاتی د      

مکدار  و ) تربیت و توانمند  سدازی نیدروی انیدانی اسدت

ه . تربیت نیروی انیانی توانمن  جهت ارائ(2001همکاران 

خ مات به اشتی و درمدانی بدرای مدرد  نید  از اید  امدر 

ی میتثنی نمی باش  و  با توجه به تأکی  زیاد در بده کدار

گیری آموخته ها و مباحث نظری در محیط های بدایینی  

م آموزش های بایینی فرصت خوبی را در ای  زمینده فدراه

   2009  پدری  2014قوجدازاد  و همکداران )می سازن  

نقددآ آمددوزش بددایینی در  .(2015رشددی ی و همکدداران 

یادگیری سریعتر مطایب  بهبدود مهدارت هدا و توانمند ی 

های عملی دانشجویان علو  پ شدکی بده خدوبی شدناخته 

. (2003  کددرون  2003) پدداو و همکدداران شدد   اسددت

محیط یادگیری بایینی محیطی است که دانشجو بر اساس 

ا و نیازهای واقعی بیمار  مهارت های مورد نیاز بدرای ارتقد

حفظ سالمت بیمار و حمایت فی یکدی  رواندی  معندوی و 

بدرت  )ان روز و را اجتماعی را فرا گرفته و به کار می گیرد

  .( 2003  مونگوو و وان رول  2003

آموزش بایینی مجموعه اق امات تیهیل کنند   یدادگیری 

در محیط های بایینی است که مربی بایینی و فراگیرن   به 

یک می ان مشارکت دارن  و ه ف عم   آن ایجاد و بهبدود 

مهارت های عملی دانشجویان برای ایفای نقآ در محدیط 

   2008 ی یددوت جددون  و  تلدد )یینی مددی باشدد  هددای بددا

. با توجه به اهمیدت جایگدا  (1390محم پور و همکاران 

آموزش بایینی  بییاری از دانشک   های علو  پ شکی دنیا 

از آموزش بایینی با ه ف توانمن سازی  دانشجو در کیدب 

نی  آگداهی از ارتقدای سدالمت  پیشدگیری از است  ل بایی

بیماریها  تکامل فردی دانشجو و کیب اخالق حرفه ای در 

محیط کار استفاد  می کنند  و آن را جد و اهد اف اصدلی 

فصیحی هرند ی و سدلطانی )آموزشی خود قرار می دهن  

از ایدد  رو هدد ف مطایعدده حا ددر  .(2003عددرش شدداهی 

بدایینی  آمدوزش کیفیت بر مؤثر شناسایی و مقاییه عوامل

از دی گا  دانشجویان رشته هدای پ شدکی و دن انش شدکی 

 دانشگا  علو  پ شکی تبری  می باش .

 روش کار

مقطعدی  –مطایعه حا در از ندوم مطایعدات توصدیفی      

کدده در بددی  دانشددجویان پ شددکی و دن انش شددکی  اسددت

 دانشگا  علو  پ شکی تبری  که ح اقل دو تر  تحصدیلی را

در محیط های آموزش بایینی گذران   بودند  و تمایدل بده 

شرکت در مطایعه داشتن   در نیمیال دو  سال تحصدیلی 

با استفاد  از جد ول مورگدان حجدم  .انجا  گرفت 1398

   دانشجویان از هر دانشکگردی  که نفر برآورد  310نمونه

و به صورت غیراحتمایی و با روش نمونه گیری سهمیه ای 

 از بی  دانشجویان در دسترس انتخاش ش ن . 

بددرای جمددر آوری داد  هددا  از پرسشددنامه هراحددی شدد    

که روایی و پایدایی 1392قربانی و همکاران در سالتوسط 

قربانیدان و همکداران  )آن تأیی  ش   بدود  اسدتفاد  شد  

. پرسشنامه شامل اهالعدات جمعیدت شدناختی و (2014

 مهبرنا و حیطه بود که عبارتن  از: اه اف 5سؤال  در   33

آموزشدی  و  محدیط دانشدجو  بدا آموزشی  مربی  برخدورد

 ارزشیابی.  نظارت و

ی برای گ ارش نتایج از آمارهای توصیفی استفاد  ش . بدرا

دو گدرو  دانشدجویان پ شدکی و  مقاییه میدانگی  نمدرات

د  از نر  افد ار استفا با  T-testدن انش شکی آزمون آماری 

SPSS16   استفاد  ش (P.value<0.05)  در پدووهآ

حا ر در راستای رعایدت اخدالق در پدووهآ از  کدر ندا  

دانشددجویان در پرسشددنامه  خددودداری شدد   اهالعددات 

ال مطایعه کامدانشجویان محرمانه مان    و شرکت آنان  در 

 آزادانه بود

 یافته ها

نفر به پرسشدنامه  302پرسشنامه توزیر ش     310از    

ها به صورت کامل پاسخ داد  و به محققی  بازگشت دادن  

( کددده درصددد 97.41ندددرا بازگشدددت پرسشدددنامه هدددا )

نفددر( دانشددجوی رشددته پ شددکی و  159درصدد  )52.6

کده  نفر( دانشجوی دن انش شکی بودند  143درص  )47.4

درصد  62.6سال س  داشتن  که از اید  بدی   33تا  21

نفر ( را دانشجویان پیر تشدکیل مدی دادند . افدراد  189)

شرکت کنن   در اید  مطایعده  دانشدجویان ورودی سدال  
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تر  در محیط های بایینی  9تا  1بودن  که بی   95تا  90

حضور داشتن .  تج یه و تحلیل داد  هدا نشدان داد کده از 

 و یآموزشد یطمحدانشجویان هر دو رشته  حیطه  دی گا 

یابی مهدم تدری  عوامدل مدؤثر در کیفیدت نظارت و ارزشد

 آموزش بایینی و حیطه مربی کم اهمیت تری  عامل بود.

 از دی گا  دانشجویان مهم تری  نقاط قوت آموزش بدایینی

آموزش "  "مشخص بودن شرح وظایف دانشجو در بخآ"

و اهالم دانشج"  "حیح با بیماراخالق حرفه ای و ارتباط ص

  "از نحددو  ارزشددیابی بددایینی در شددروم دور  کددارآموزی

نظارت کافی بر "  "همکاری  ز  پرسنل بخآ با دانشجو"

 "اکافی بودن تع اد مدوارد بیماریهد"  "رون  آموزش بایینی

ارائه اهد اف درس در اویدی  روز "و مهم تری  نقاط  عف 

  هدای هفتگدی در محدیط برگ اری کنفران"  "کارآموزی

اهمیدت بده "  "بایی  برای اف ایآ توان علمی دانشدجویان

برخدورد " "نظرات دانشجویان در برنامه رید ی کدارآموزی

آمددوزش "  "مناسددب سددوپروای ر آموزشددی بددا دانشددجو

هماهنگی بی  "  "دانشجویان در راستای اه اف کارآموزی

 .             بودن  "یافته های تئوری و اه اف بایینی

 نتایج حاصل از مقاییه میانگی  نمرات دو رشته نشان می

اخددتالف نظددرات دانشددجویان پ شددکی و   دهدد  کدده

دن انش شددددددکی در حیطدددددده اهدددددد اف و برنامدددددده 

معنی دار بدود (P<0.011) و مربی (P<0.001)یآموزش

به هدوری کده میدانگی  نمدرات رشدته پ شدکی از رشدته 

 دن انش شکی ب رگتر بود.

 بحث 

یج مطایعه حا ر نشان می دهد  کده همده حیطده نتا     

های مورد بررسی در سطح متوسطی قرار داشتن . حیطده 

محیط آموزشی و نظارت و ارزشدیابی مهدم تدری  عوامدل 

مؤثر در کیفیت آموزش بایینی و حیطه مربی کدم اهمیدت 

 .تری  عامل بود

درصددد  72.5در حیطددده اهددد اف و برنامددده آموزشدددی   

  که شرح وظایف دانشجو در بخآ دانشجویان بیان داشتن

مشخص است که بدا نتدایج مطایعده حشدمتی و همکداران 

همخوانی دارد اما بدا نتدایج مطایعده  دی میی و  (1394)

( همخدوانی 1391و پیمان و همکاران ) (2004)همکاران 

ن ارد که احتما  به علدت تفداوت ماهیدت وظدایف رشدته 

پرستاری در فرایند  مد یریت بیمدار بدا رشدته پ شدکی و 

درصدد  از  دانشددجویان معتقدد  42.7دن انش شددکی باشدد . 

بودن  که در برنامه ری ی کدارآموزی بده نظدر دانشدجویان 

درصدد   بیددان 43.4تاحدد ودی اهمیددت داد  مددی شددود و 

داشتن  که بی  اه اف آموزشی و انتظارات پرسنل بخدآ 

تا ح ودی هماهنگی وجود دارد. با توجه به اهمیت برنامده 

و اه اف آموزشی در رون  کارآموزی ها در محیط بدایی  و 

اثربخشی آن  پیشنهاد می شود که بدرای ایجداد احیداس 

تعهدد  بیشددتر در دانشددجویان نیددبت بدده ارتقددای کیفیددت 

رآموزی ها در محدیط بدایی   از نظدرات دانشدجویان در کا

برنامه ری ی کارآموزی اسدتفاد  شدود و نظدارت بیشدتری 

صورت گیرد تا فراین  کداراموزی هدا در جهدت اهد اف از 

پیآ تعیی  ش   و متناسب بدا نیداز دانشدجویان اجرایدی 

 .گردد

درص  از دانشجویان بر ای  باور بودند  43در حیطه مربی  

بایینی به موقر در محدل کدارآموزی حا در مدی  که مربی

درص  معتق  بودن  که مربی به حضور به موقدر 46شود و 

دانشجو در محل کارآموزی تاح ودی اهمیت می ده  کده 

همخدوانی  (2014 )با نتایج مطایعه قربانیدان و همکداران 

ن ارد که شای  دانشجویان رشته هوشبری و اتاق عمدل بدا 

توجه به حیاسیت بیشتر وظایف آنها در روند  جراحدی و 

حیات بیمار   دور  کوتا  تدر تحصدیلی آنهدا و محد ودیت 

واح های کارآموزی  عامل مربی را در اثربخآ بودن دور  

مهم تر قلم اد کرد  اند . بدا توجده بده اهمیدت مربدی در 

موزش مؤثر دانشدجویان و ر دایت متوسدط دانشدجویان آ

نیبت به حضور به موقدر مربدی و حمایدت از دانشدجو در 

محیط بایی   پیشنهاد می گردد مشکالت مربوط بده عد   

ایفای کامل وظایف مربی بدایینی بررسدی و اقد امات  ز  

 انجا  گیرد.

درصد  دانشدجویان 49.3در حیطه برخدورد بدا دانشدجو  

اد بده نفد  دانشدجو در محدیط بدایی  را تدا تقویت اعتمد

درص از دانشجویان از  43.4ح ودی مطلوش ارزیابی کردن .
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همکدداری پرسددنل بخددآ بددا دانشددجو تاحدد ودی ر ددایت 

و  (2014 )داشتن  که با نتایج مطایعه قربانیان و همکاران

همخوانی دارد.  به نظر می رس  هر چده  (1385)دل آرا  

ارتبدداط پرسددنل محددیط بددایی  بددا مربیددان آموزشددی و 

دانشددجویان ن دیددک تددر و همکدداری آنهددا بیشددتر باشدد   

نشجویان در محیط ش لی آین   خدود  عملکدرد بهتدری دا

 خواهن  داشت.

کیفیت محدیط آموزشدی از دید گا  دانشدجویان متوسدط 

درص  از دانشدجویان بیدان داشدتن  کده 54.3ارزیابی ش .

انگی   کافی بدرای اشدت ال در آیند   در محدیط آمدوزش 

درصد  46بایینی برای آنها تا ح ودی فراهم ش   اسدت و 

  که تع اد موارد بیماریها در محیط آموزشی تا اعال  کردن

حدد ودی کددافی مددی باشدد  کدده بددا  نتددایج مطایعدده دل 

همخدوانی دارد. بدا توجدده بده نقدآ مکملددی  (1385)آرا 

وسددایل کمددک آموزشددی و تعدد اد دانشددجو در اسددتفاد  از 

بخآ در فراهم آوردن محیطی مؤثر در انتقدال داندآ بده 

دانشجویان   پیشنهاد می شود کده بدا اسدتفاد  از وسدایل 

کمک آموزشی ج ی   برنامه ری ی مناسب جهدت تقیدیم 

تع اد مناسب دانشجویان در بخآ های آموزشدی  تجهید  

یدتر مناسدب بدرای محیط آموزشی بدا امکاندات رفداهی  ب

آشنایی دانشجویان بدا اندوام مدوارد بیمداری هدا را فدراهم 

 آورن .

درصد  دانشدجویان از 53.3در حیطه نظارت و ارزشیابی  

نحو  ارزشیابی بایینی در شروم دور  کارآموزی تاحد ودی 

درص  اعال  کردند  کده نظدارت بدر 58.3اهالم داشتن  و 

  کده بدا نتدایج رون  آموزش بایی  تاح ودی کافی می باش

مدان و همکداران و پی (2014)مطایعه قربانیان و همکاران 

همخددوانی دارد. بددا توجدده بدده اهمیددت نظددارت و  (1390)

ارزشیابی در ارزیابی فراین   شناسایی و اجدرای مد اخالت 

 ز  برای ارتقای فراین  پیشنهاد می شود با برنامده رید ی 

مناسب و تعیی  رون  مناسب ارزشیابی  در جهدت اجدرای 

 کارآموزی های اثربخآ تر گا  برداشت.

در بی  دانشجویان دو  مقاییه حیطه های کیفیت آموزشی

اختالف نظرات دانشجویان در حیطده   رشته نشان داد که

معنی دار بدود بده هدوری ی و مربی اه اف و برنامه آموزش

که میانگی  نمرات رشدته پ شدکی از رشدته دن انش شدکی 

ب رگتددر بددود کدده مددی تددوان ایدد  اخددتالف را بدده تناسددب 

پیچید گی و جامعیدت وظدایف پ شدک نیدبت  بده روندد  

خیص و درمان بیماران در نظر گرفدت کده سدبب مدی تش

شود دانشجویان پ شکی نیبت به رشته دن انش شکی اید  

 دو حیطه را مؤثرتر اعال  کنن .

 نقاط قوت و مح ودیت های مطایعه

ان مطایعه حا ر با بررسی دی گا  تع اد زیادی از دانشجوی

توانیته است اهالعات مفید  و کداربردی بدرای میدئویی  

آموزشددی بدده ویددو  در دانشددک   هددای پ شددکی و حیطدده 

 دن انش شکی فراهم سازد  اما با توجه بده تفداوت محدیط و

شرایط آموزشی در هر دانشگا   تعمیم پذیری یافتده هدای 

 مطایعه حا ر در دانشگا  های دیگر بده ویدو  در دانشدگا 

ا بدا های با شرایط متفاوت با دانشگا  علو  پ شکی تبری  ر

 مح ودیت مواجه می سازد.

 نتیجه گیری 

و عیت کیفیت آموزش بایینی در دو رشته پ شدکی و      

دن انش شکی دانشگا  علو  پ شکی تبری  در حد  متوسدط 

ارزیددابی گردیدد . از دیدد گا  دانشددجویان حیطدده محددیط 

آموزشی و نظدارت و ارزشدیابی بیشدتری  عامدل مدؤثر در 

 کیفیت آموزش بایینی است. 
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 دندانپزشکیو  پزشکی دانشجویان دیدگاه از بالینیموزش آ یفیتمؤثر بر ک شناسایی و مقایسه عوامل

 1398دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 

 
انشدگا   شدکی  درسدانی پ  دانشک   م یریت و اهالم   م یریت خ مات به اشتی و درمانی  گرودانشجو :نسرین جودیان

 .ایران  تهران  علو  پ شکی ایران

   تبرید  بری  تش شکی  دانشگا  علو  پ شکی عضو هیئت علمی  گرو  ترمیمی و زیبائی  دانشک   دن ان :فاطمه پورنقی آذر 

 .ایران

م رسدانی عضو هیئت علمی  گرو  م یریت و سیاسدت گدذاری سدالمت  دانشدک   مد یریت و اهدال :صابر اعظمی آغداش

 .تبری   ایران پ شکی  دانشگا  علو  پ شکی تبری  

فدول  عضو هیئت علمی  گرو  به اشت و پ شکی اجتماعی  دانشک   پ شکی  دانشدگا  علدو  پ شدکی دز : *یاحمد موسو

 .دزفول  ایران

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ل    دانشدگا  علدو  پ شدکی دزفدوهیئت علمی  گرو  به اشت و پ شکی اجتماعی  دانشدک   پ شدکی مسؤول: سندهینو*

 .دزفول  ایران

   Email: dr_ahmad_mosavi@yahoo.com

 

 بدایینی از دید گا  آمدوزش کیفیدت بدر مدؤثر پووهآ حا ر با ه ف شناسدایی و مقاییده عوامدل چکیده:

آ متشکل نمونه پووه دانشجویان رشته های پ شکی و دن انش شکی دانشگا  علو  پ شکی تبری  انجا  گرفت.

کده وارد  بدود 1398ش شکی دانشگا  علو  پ شکی تبرید  در سدال نفر از دانشجویان پ شکی و دن ان 310از  

رخدورد بدا یطده اهد اف و برنامده آموزشدی  مربدی  بح 5در  داد  ها  .مرحله آموزش های بایینی ش   بودن .

فی و و آمارهدای توصدی SPSS16جمر آوری و بدا ندر  افد ار  دانشجو  محیط آموزشی و نظارت و ارزشیابی

یط آموزشی و نظدارت و از دی گا  شرکت کنن گان حیطه های مح ج یه و تحلیل ش .تT-test آزمون آماری

. نتدایج بدودو حیطه مربی کم اهمیت تدری  عامدل ارزشیابی مهم تری  عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش بایینی 

مده ف و برنااختالف نظرات دانشجویان در حیطه اه ا حاصل از مقاییه میانگی  نمرات دو رشته نشان داد که

 (.P<0.05آموزشی و مربی معنی دار بود )

 

 .عوامل مؤثر  کیفیت  آموزش بایینی  دانشجویان بایینی کلیدی: واژگان
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