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Introduction: Evaluating the education structure from students’ perspectives can 

be an essential source for educational managers. Therefore, this study was 

conducted to evaluate the education quality in each clinical department from the 

perspective of fifth- and sixth-year dental students in 2020. 

Materials & Methods:  In this analytic cross-sectional study, all fifth- and sixth-

year dental students of Rasht School of Dentistry (88 students) were studied. The 

data collection tool was a two-section questionnaire, including demographic 

information and a questionnaire (Momeni Danaei et al.) about professors' 

knowledge and performance, professors’ and personnel's attitude, clinical facilities, 

and overall students' satisfaction. The validity and reliability of the study were 

assessed, and SPSS software version 24 was used. Descriptive and inferential 

statistics, Independent t-test, and spearman correlation tests were used for 

statistical analysis. The significant level was considered 0.05. 

Results: The mean age of the students was 24.59 ± 1.36, of whom 78 were single 

(6.88%), and their average score was 15.73 ± 1.19. Comparing the education 

quality from students' perspectives in each clinical department indicated that the 

pediatrics department had the highest score in professors' knowledge and 

performance, whereas the department of removable prosthetics had the lowest 

score (p<0.001). The pediatrics department had the highest score in professors and 

personnel's attitude. However, endodontics had the lowest (p<0.001) and clinical 

facilities in the pediatrics department acquired the highest score. In removable 

prosthetics, the score declined (p<0.001). Regarding overall satisfaction, the 

pediatrics department got the highest and removable prosthetics had the lowest 

score (p<0.001). 

Conclusions: Based on the results, it is necessary to accept the new conditions and 

change the educational topics of medical sciences based on conditions related to 

COVID-19 to reach an efficient educational system in accordance with the needs 

of community. 
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 دگاهید از ی دانشکده دندانپزشکی رشتنیبال یهابخش از کی هر در آموزش تیفیک

   ششم و پنجم یهاسال انیدانشجو
 *3یرفرهادیم نسترن ،2گوابر یمحمد میمر ،1بشردوست نینازن

 
 .رانیا رشت، الن،یگ یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشکدندان علوم قاتیتحق مرکز ،یپزشک آموزش توسعه و مطالعات مرکز ،یپزشک علوم آموزش قاتیتحق مرکز. 1

 .رانیا رشت، الن،یگ یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشکدندان دانشکده . 2

 .رانیا رشت، الن،یگ یپزشک علوم دانشگاه ، ییماما و یپرستار دانشکدهگروه پرستاری،  .*3
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 یریگمیتصم یبرا یمهم منبع تواندیم انیدانشجو دگاهید از ینیبال آموزش یمحتوا و ساختار یابیارز مقدمه:

 از ینیبال یهابخش از کی هر در آموزش تیفیک نییتع هدف با حاضر یمطالعه لذا. دیآ شمار به یآموزش رانیمد

 . گرفت انجام 1399 درسال یپزشکدندان ششم و پنجم یهاسال انیدانشجو دگاهید

 دانشکده یپزشکدندان ششم و پنجم یهاسال انیدانشجو هیکل یلیتحل یمقطع مطالعه نیا در روش كار:

 اطالعات شامل یدوبخش پرسشنامه اطالعات، یآورجمع ابزار. گرفتند قرار یبررس مورد( نفر88) رشت یدندانپزشک

 یهاطهیدرح( همکاران و ییدانا یمومن) ینیبال یهابخش در آموزش تیفیک یتمیآ 23 یپرسشنامه و کیدموگراف

 اطالعات. بود انیدانشجو یکل تیرضا و ینیبال امکانات پرسنل، و یعلمئتیه یاعضا رفتار د،یاسات عملکرد و دانش

 آزمون مستقل،-t یهاآزمون) یاستنباط آمار و یفیتوص آمار از اطالعات لیتحل. دش SPSS 24 افزارنرم وارد

 (p<05/0 )هاآزمون تمام در یمعنادار سطح. آمد عمل به استفاده( رمنیاسپ یهمبستگ آزمون و یرتکرا یهااندازه

 . است شده گرفته نظر در

 معدل نیانگیم و مجرد( درصد 6/88) نفر78 ،59/24±36/1 انیدانشجو یسن نیانگیم داد نشان جینتا :نتایج

 ینیبال یهابخش با انیدانشجو تیرضا طهیح در آموزش تیفیک نمره نیانگیم نیب. بودند 73/15 ± 19/1 انیدانشجو

 و اطفال و یولوژیراد بخش به مربوط انیدانشجو تیرضا زانیم نیباالتر(. p<001/0) بود معنادار یآمار ارتباط

 عملکرد و دانش یطهیح در. دیگرد گزارش متحرک وپروتز یارتودنس بخش به مربوط تیرضا نمره نیترنییپا

 پرسنل و دیاسات رفتار یطهیح در ،(p<001/0) نمره نیکمتر متحرک پروتز بخش و نیباالتر فالاط بخش دیاسات

 بخش و نیشتریب اطفال بخش ینیبال امکانات یطهیح در و(p<001/0) نیکمتر اندو بخش و نیشتریب اطفال بخش

 .دادند اختصاص خود به را آموزش تیفیک نمره( p<001/0) نیکمتر متحرک پروتز

 یهادربخش انیدانشجو تیرضا بهبود به یآموزش رانیمد توجه لزوم حاضر مطالعه جیبرنتا هیتک با گيري: نتيجه

 .رسدیم نظر به یضرور کولومیکور با مطابق دیاسات یآموزش یهاوهیش در یازنگرب همراه به ینیبال
 اين مقالهنحوه ارجاع به 

Bashardoust N, Mohammadi Govabar M, Mirfarhadi N, The Education Quality in Each Clinical Departments from the 

Perspective of Fifth- and Sixth-Year Dental Students in 2020. Horizon of Medical Education Development. 2022;13(3):6-18 
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 مقدمه

مهاارت در انجاام اقادامات  ،یپزشکدر حرفه دندان

مهارت،  نیا یالزم برا تیضرورت است. صالح کی ینیبال

گاذر از مراحال  ازمنادیو ن دیاآیباه دسات نم یطور فاوربه

بساتر  کیادر  نیمختلف و مستلزم صرف زمان، صبر و تمار

پزشک در واقع دندان کی تیصالح .(2و1) باشدیمناسب م

استاندارد و قابل انتظار از اوست کاه در  یاهمان رفتار حرفه

طور مساتقل انجاام باه ماار،یب یاصال تیو شکا مقابل مشکل

ت ارائااه ینفااو و صااالح بااه جاااد اعتمااادی. ا(3و2) دهاادیم

 یساازهیشب یط آموزشایکاه در محا یپزشاکخدمات دندان

 باوده یپزشکآموزش دندان یهابرنامه یشده از اهداف اصل

 طاب،مناساب در م یکننده ارائه خادمات درماان ینیبشیو پ

. وجااود اهااداف باشاادینااده میدر آ ک و درمانگاااهیاانیکل

 ندیکمک کند تا بتوانند فرا انیمشخص به دانشجو یساختار

. (4و2را حاصال کنناد ) یریادگیا یالزم بارا یروانا یروح

از  یریاگشوند کاه باا بهره تیترب یطور دیپزشکان بادندان

کسااب شااده در دوران  ینیبااال یهاااو مهارت یدانااش تئااور

 یو درمااان یریشااگیت پل، قااادر بااه ارائااه خاادمایتحصاا

. هاادف آمااوزش (5و6دهااان و دناادان باشااند ) یهااایماریب

 خوار،پزشک غمدندان کی تربیت یپزشکدندان انیدانشجو

ان را در زما ماارینقاش مهام ب کاه اساتوارد به کار و ماهر 

  (.7نمایند )طرح درمان، درک  یبرا یریگمیتصم

آن  یاساات کااه طاا ایااپو یناادیفرا ینیآمااوزش بااال

 ماااریب نیبااا حضااور باار بااال یجیصااورت تاادربه انیدانشااجو

 ط،یو محاا یو در تعاماال بااا مرباا کنناادیکسااب م یاتیااتجرب

(. یادگیری 8) رندیگیشده را در عمل بکار مآموخته میمفاه

دانشجویان علوم پزشکی تحت تاثیر میزان اثربخشای محایط 

ازعواماال مهاام ایاان اثربخشاای بااالینی . آموزشاای قااراردارد

ی فراگیران، رضایت دانشجویان ازآماوزش های فردویژگی

 التیتسااههااای علماای مدرسااین، ارزشاایابی، بااالین، ویژگی

عنوان ها باهپرستاران بخشو ارتباط بین  موجود در هر بخش

 (. 7،9و10) است انیماران و دانشجوین بیب یاواسطه

نتایج مطالعات بیانگر آن است که موانع و مشکالت 

وبی در دسااتیابی بااه اهااداف آمااوزش بااالینی اثاارات نااامطل

توان به امکانات ناکافی، ارتبااط (. می11و12آموزشی دارد )

نامناسب ازسوی اساتید و پرسنل با دانشاجو، نامناساب باودن 

هاای بااالینی باا اصااول تئاوری، عاادم مهاارت کااافی موقیعت

اساتید، اضطراب و آشفتگی درهنگاام کاار باالین، نامناساب 

(. 14-12ها اشاره نماود )ردربخشبودن تعداد دانشجو با بیما

 یتمستمر وضاع یبررس ارتقاء کیفیت آموزش بالینی مستلزم

 برپایاهموجود، شناخت نقاط قاوت و اصاالح نقااط ضاعف 

متاسافانه اغلاب  (.12یان اسات )دانشاجو هاییادهنظرات و ا

 ییکااارا یبررساا یکشااور باارا یپزشااکدندان یهادانشااکده

 هیاامتحاناات آناان تکبار نمارات  انیدانشاجو یو عمل یعلم

 تیاافیرا در مااورد ک انیو نظاارات خااود دانشااجو کنناادیم

های وهیش رییدر رابطه با تغ .(3) شوندیم ایآموزش کمتر جو

هاای فراوانای آموزش دندانپزشکی و بهبود آن بحث مییقد

پزشااکان و ها، دندانعلمی دانشااگاهتیئاااعضااای ه نیدر باا

وارد نظارات ولای در اغلاب ما ساتمتخصصان مطرح شده ا

شود، در حالی که هدف اصالی گرفته می دهیناد انیدانشجو

 یابیااارز .(5) پزشااکی، خااود دانشااجو اسااتآمااوزش دندان

 تیاافیک یابیاااز عناصاار مهاام ارز یکاای انیدانشااجو اتنظاار

نظرات آنهاا در ماورد محتاوا، و نقطاه باشدیآموزش موثر م

تارل کن در دییعنوان عوامل کلآموزش، به تیفیساختار و ک

 ناادیآشاامار می بااه ابییااهای آموزشاای و ارزبرنامااه یفاایک

 یابیارزشااا یهاااامکمااال روش یابیاااخودارز نیاااا .(10و5)

  .(4) است یدوره آموزش انیدر پا ینیتکو

 یاناند که نظرات دانشاجوامروزه مطالعات نشان داده

 تواندیآنها م یریفراگ یو چگونگ یعمل یهادرباره مهارت

-14) دیانما یثرؤکمک مای آموزش ومکولیکور یابیبه ارز
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 یفیااتکااه ک میمطالعااه باار آن شااد نیاادر ا جااهیدر نت .(16

ابعااد  در ینیباال یهاااز بخش یکدر هر آموزش حضوری 

علماای و  دانااش و عملکاارد اساااتید، رفتااار اعضااای هیئاات

 یاادگاهاز دکارکنااان، امکانااات بااالینی و رضااایت کلاای 

ی در زماان شاکپزپانجم و ششام دندان یهااسال یاندانشجو

 ماورد پاژوهش 1399-1400نیمساال اول  در پاندمی کروناا

 .میقرار ده

 روش كار

 ی کلیاااهبااار رو یلااایتحل -یفیمطالعاااه توصااا ایااان

پزشااکی سااال پاانجم و ششاام دانشااکده دندان یاندانشااجو

. گرفاتانجام بودند(  نفر  88پزشکی رشت )که جمعا دندان

یااق آزمااون کااه از طر یانیدانشااجومعیااار ورود بااه مطالعااه، 

تمایاال بااه شاارکت در  .بودناادسراسااری وارد دانشااگاه شااده 

ان دانشجویمطالعه بود. معیار خروج عدم تکمیل پرسشنامه و 

 بود.کار  بهداشتدوره تکمیلی و 

 شامل دوبخشی پرسشنامه اطالعات، یآورجمع ابزار

 تارم تاهال، وضاعیت جانو، سان،) دموگرافیاک اطالعات

 آیتمای کیفیات 23 پرسشانامه و( قبال تارم معدل تحصیلی و

 (10) همکااران و دانایی مومنی بالینی هایدر بخش آموزش

 اسااتید، رفتاار عملکارد و های داناشحیطاه در ساوال 17 با

دانشاااجو  باااا برخاااورد در پرسااانل و علمیهیئااات اعضاااای

رابطااه بااا رضااایت کلاای  سااوال در 6وامکانااات بااالینی و 

( خاوب خیلای 5 تا ضعیف خیلی 1از ) دانشجویان با لیکرت

 انااادودنتیک،: هاااایبخاااش شاااامل باااالینی بخاااش 11در 

 متحااارک، و ثابااات پروتزهاااای ترمیمااای، پریودنتیاااک،

اطفاال بررسای  ارتودنسای، تشاخیص، جراحی، رادیولوژی،

 همکاران مومنی دانایی و مطالعه در پرسشنامه گردید. روایی

(. CVR= 8/0 و =1CVI) استگرفته  قرار تایید مورد (10)

بارای تعیاین اعتباار محتاوایی پرسشانامه در لعه حاضر درمطا

نفار از اسااتید دانشاکده دندانپزشاکی قرارگرفات  10اختیار 

(86/0 =CVR 8/0وCVI=) پرسشنامه  و جهت تعیین پایایی

نفاار از دانشااجویان داده شااد و پایااایی بااا اسااتفاده از  20بااه 

  تاییدگردید. (ɑ=79/0) آلفاکرونباخ

 از مجااوز اخااذ از پااو، هانامهپرسااشباارای تکمیاال 

 از اخاال  کاد اخاذ و دانشاکده پژوهشی معاونت) مسئولین

 بیاان و( دانشاگاه فنااوری و تحقیقاات معاونت اخال  کمیته

 اطالعااات بااودن محرمانااه از اطمینااان و تحقیااق اهااداف

 آوریجمااع بااه اقاادام دانشااجویان توسااط مجریااان طاارح،

ها باه امهزمان کاافی بارای تکمیال پرسشان. گردید اطالعات

 یهاداده یفتوص یپژوهش برا ین. در ادانشجویان داده شد

وآماار اساتنباطی  یفیآماار توصا یهابه دست آمده از روش

و ی تکارار یهاانادازه یهااآزمون ،مساتقلتی  یهاآزمون)

 یاقمحاسابات از طر یرمن( استفاده شد.اسپ یآزمون همبستگ

طح صااورت گرفتااه اساات و ساا 24نسااخه  SPSSافاازار نرم

 در نظر گرفتاه شاده اسات 05/0ها در تمام آزمون یمعنادار

 IR.GUMS.REC.1399.388ایاان طاارح بااا کااداخال  

 مورد تصویب قرار گفت.

 هاافتهی

 یاندانشااااجو یساااان یااااانگینم نشااااان داد نتااااایج

( درصد 6/88نفر ) 78، سال 29تا  22 در دامنه 36/1±59/24

کمتارین  73/15 ± 19/1 دانشاجویان معدل و میانگین مجرد

 رددرصاد( از دانشاجویان 50) نفر 44بود.  18و بیشترین  13

 ی ده و دوازده قرارداشتند. هاترمیک از  هر

میانگین  1ی جدول هاافتهبا هدف اول مطالعه ی در رابطه

نمره کیفیت آموزش در هر چهار حیطه دانش و عملکرد 

علمی و پرسنل و  اساتید، امکانات بالینی، رفتار هیئت

، در هر چهار حیطه دهدیمضایت کلی دانشجویان را نشان ر

 بخش اطفال باالترین میانگین نمره را به خود اختصاص داد

 (.1جدول )



 پنجم و ششم یهاسال انیودانشج دگاهیرشت از د یدانشکده دندانپزشک ینیبال یهااز بخش کیآموزش در هر  تیفیک         11
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های دندانپزشکی در هریک از بخش ششم و پنجم های سال دانشجویان کیفیت آموزش از دیدگاه نمرات میانگین . 1جدول 

 ثابت، پروتز متحرک، ترمیمی، پریو و اندو( رادیولوژی، پروتز بالینی)ارتودنسی، اطفال، جراحی، تشخیص،

ی هاسالمقایسه میانگین نمرات رضایت دانشجویان 

 آنووا با های بالینی با آزمونهریک ازبخش پنجم و ششم در

جهت دستیابی به هدف دوم  در گیزر-هوس گرین اصالح

مطالعه نشان داد، بین میانگین نمره کیفیت آموزش در حیطه 

های بالینی ارتباط آماری معنادار بخشرضایت دانشجویان با 

(. باالترین میزان رضایت دانشجویان p<001/0بوده است )

نمره  نیترنییپامربوط به بخش رادیولوژی و اطفال و 

متحرک بوده  پروتز رضایت مربوط به بخش ارتودنسی و

راستای هدف سوم مطالعه مقایسه  در (.2جدول ) است

 دانشجویان ز دیدگاهکیفیت آموزش ا نمرات میانگین

های یک از بخش دندانپزشکی در هر ششم و پنجم یهاسال

 اعضای اساتید، رفتار عملکرد و حیطه دانش چهار بالینی در

 بالینی امکانات دانشجو، با برخورد در پرسنل و علمی هیئت

دانش و  دانشجویان نشان داد، در سطح کلی رضایت و

 ششم و پنجم های سال دیدگاه دانشجویان عملکرد اساتید از

ارتودنسی، ) بالینی های بخش از یک در هر دندانپزشکی

 ثابت، پروتز اطفال، جراحی، تشخیص، رادیولوژی، پروتز

 با آنووا آزمون از با استفاده (متحرک، ترمیمی، پریو و اندو

 بخش به مربوط نمره گیزر، باالترین-هوس گرین اصالح

 بوده پروتز متحرک بخش به مربوط نمره ترینپایین و اطفال

است. با توجه به نتایج به دست آمده بین میانگین نمره 

ید با سطح دانش و عملکرد اسات آموزش در حیطه کیفیت

 های بالینی ارتباط معنادار بوده استبخش

(001/0>p،90/388f=.) کیفیت میانگین نمره مقایسه 

 از دیدگاه دانشجویان آموزش در سطح امکانات بالینی

 هایبخش از یک هر از دندانپزشکی ششم و پنجم هایلسا

حیطه امکانات بالینی مربوط  نشان داد باالترین نمره در بالینی

ترین نمره مربوط به بخش پروتز و پاییناطفال  به بخش

 متحرک بوده است.

 و علمی هيئت اعضاي رفتار بالينی امكانات اساتيد عملكرد و دانش 

 دانشجو با برخورد در پرسنل

 كلی رضایت

 دانشجویان

 Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD بخش

 90/1 ± 95/0 25/7 ± 60/2 84/19 ± 93/3 31/14 ± 67/3 اندو

 57/3 ± 65/0 30/13 ± 80/2 67/21 ± 06/4 55/16 ± 22/3 پریو

 48/3 ± 88/0 53/13 ± 50/2 48/23 ± 15/3 35/17 ± 46/2 ترميمی

 62/1 ± 80/0 26/7 ± 19/2 94/14 ± 59/2 43/9 ± 29/2 پروتز متحرک

 97/1 ± 93/0 50/8 ± 72/2 56/15 ± 94/2 27/12 ± 40/3 پروتز ثابت

 47/3 ± 80/0 17/14 ± 07/2 37/23 ± 53/3 80/14 ± 47/2 ولوژيرادی

 42/3 ± 00/1 32/14 ± 84/2 35/23 ± 52/4 73/14 ± 58/2 تشخيص

 88/2 ± 77/0 73/11 ± 92/1 22/17 ± 54/3 73/10 ± 13/3 جراحی

 76/3 ± 62/0 94/14 ± 77/1 54/23 ± 47/3 01/18 ± 53/2 اطفال

 64/2 ± 01/1 77/10 ± 28/3 61/18 ± 17/5 64/11 ± 18/3 ارتودنسی



          12نازنین بشردوست و همکاران         
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 پزشکی  ای پنجم و ششم دندانهای مختلف بالینی ازدیدگاه دانشجویان سال همقایسه میانگین رضایت کلی در بخش .2جدول 

 معناداري آماره MEAN ± SD بخش

  82/19 ± 91/4 اندو

 

 

 

 

 

58/499 

 

 

 

 

 

 

 

001/0> 

 

 06/24 ± 44/4 پریو

 40/24 ± 07/4 ترميمی

 30/13 ± 27/3 پروتز متحرک

 94/17 ± 35/4 پروتز ثابت

 13/27 ± 12/3 رادیولوژي

 26/26 ± 65/4 تشخيص

 01/20 ± 45/4 یجراح

 71/26 ± 63/3 اطفال

 98/12 ± 35/4 ارتودنسی

 

در سطح امکاناات آموزش  بین میانگین نمره کیفیت

هاااای باااالینی ارتبااااط معناااادار باااوده باااا بخاااش ینیباااال

 حیطه رفتار اعضای هیئات . در(=18/450f،(p<001/0)است

وط به علمی و پرسنل در برخورد با دانشجو باالترین نمره مرب

ترین نمره مرباوط باه بخاش انادو باوده بخش اطفال و پایین

نماره  ین میاانگینباه دسات آماده با یجتوجه به نتاا .بااست. 

بااا  سااطح رفتااار اعضااای هیئاات علماای در آمااوزش یفیااتک

 ارتباااااط معنااااادار بااااوده اساااات ینیبااااال هااااایبخااااش

(001/0>p)،49/468f=.)  باااالترین نمااره مربااوط رضااایت

مربوط باه ترین نمره پایینرادیولوژی و  دانشجویان در بخش

 (.=44/225f(،p<001/0) است بخش ارتودنسی بوده

نماره  ارتبااط با هدف چهارم مطالعه تعیاین در رابطه

 و پانجم هایسال دانشجویان دیدگاه از آموزش کیفیت کل

و  معادل تحصایلی، تارم جانو، با سان، پزشکیدندان ششم

 نشان داد بین نمره کال وضعیت تأهل، نتایج آزمون اسپیرمن

 دانشااجویان دیاادگاه و رضااایت کلاای از آمااوزش کیفیاات

( و p=701/0) دندانپزشاکی باا سان ششام و پانجم یهاسال

 داری وجود ندارد.ارتباط آماری معنی (p=348/0)معدل 

 کیفیاات همچناین نتااایج آزمااون تاای مساتقل بااین نمااره کاال

 یهاسااال دانشااجویان دیاادگاه کلاای از تیو رضااا آمااوزش

 تاارم ، (p=504/0) دندانپزشااکی بااا جاانو ششاام و پاانجم

( ارتباااط آماااری p=138/0) ( و تأهاالp=219/0) تحصاایلی

 داری را نشان نداد.معنی

 

 يريگجهينتبحث و 

 از هاار یااک در آمااوزش کیفیاات مطالعااه ایاان در

 و پانجم هاایساال دانشاجویان دیادگاه از باالینی هایبخش

 مطالعاه این در .فتگر قرار بررسی مورد پزشکیدندان ششم

 داناش بالینی، ساطح هایدر بخش آموزش کیفیت از منظور

 در پرسانل و یعلمئاتیه اعضاای اسااتید، رفتاار عملکرد و

 کلاای رضااایت و بااالینی امکانااات دانشااجو، بااا برخااورد

اساس نتایج مطالعاه  بر .بود مختلف هایبخش از دانشجویان

باه بخاش  حاضر باالترین میزان رضایت دانشاجویان مرباوط

نماره رضاایت مرباوط باه  نیترنییپاارادیولوژی و اطفاال و 

 یطاهح در. پروتز متحرک گزارش گردید بخش ارتودنسی و

 بخش پروتاز و باالترین اطفال بخش اساتید عملکرد و دانش



 13نازنین بشردوست و همکاران                  
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 بخش پرسنل و اساتید رفتار یطهح در ،نمره ینمتحرک کمتر

مکاناات ا حیطاه و در ینکمتار انادو بخش و بیشترین اطفال

 کمتارین پروتز متحرک بخش و بیشترین اطفال بخش ینیبال

  دادند. اختصاص خود به را نمره کیفیت آموزش

 دانشاجویان رضایت کلینمره نتایج مطالعه نشان داد 

 باه مرباوط ترتیاب باه کام باه زیاد از مختلف هایبخش در

 ی پروتازهاابخش رادیولوژی، اطفاال و کمتارین هایبخش

 مطالعاه در هماین راساتا درشاد. بانسای مایو ارتود متحرک

 از رضاایتمندی بیشاترین 2015 سال در همکاران و طباطبائی

 کمتااارین و تشاااخیص و اطفاااال هاااایبخاااش آماااوزش

 در(. 17) بااود ارتودنساای بخااش بااه مربااوط مناادیرضااایت

 در را کاارایی بیشاترین دانشاجویان نیاز مجابی برهان مطالعه

 کمتارین و ال داشاتهاطفا و رادیولوژی تشخیص، هایبخش

 همچناین(. 16) دانستند ارتودنسی بخش به مربوط را کارایی

مربوط  را کارایی بیشترین پزشکاندندان آهنگری مطالعه در

 بخااش بااه مربااوط را کااارایی کمتاارین و پروتااز بخااش بااه

 پیچیادگی شااید یافته این در توجیه. (30) دانستند ارتودنسی

 فرصاات بااودن کاام مهااارت، و انجااام یااادگیری دشااواری و

 کااهش از دالیال بیمااران کفایات عادم و تمرین و مواجهه

 پروتاز ارتودنسای، هاایبخاش در دانشجویان مندیرضایت

 در مطالعاه مطلاب این در تایید. باشد متحرک پروتز و ثابت

 مااادت طاااول دانشاااجویان درصاااد( 75، )مجاااابی برهاااان

 7/41 و کاافی را رادیولاوژی و اطفال هایبخش کارآموزی

 ذکار کام را ارتودنسای بخش کارآموزی مدت رصد طولد

 درباره همکاران و طباطبائی در مطالعه همچنین (.16) کردند

 را رضاایت بیشاترین دانشاجویان شده،درمان بیماران کفایت

 کمتاارین و اطفااال و تشااخیص هاایبخااش از حااوزه ایان در

 ر. د(17) داشاتند ارتودنسی و پروتز هایبخش از را رضایت

 گذشاااته ساااال 5 التحصااایالنفاااار  روی کاااه ایمطالعاااه

 و آهنگری توسط 1386 سال در پزشکیدندان هایدانشکده

 بیماااران تعااداد دانشااجویان نیااز بااود شااده انجااام همکاااران

 کافی را اطفال و ترمیمی تشخیص، هایبخش در شدهدرمان

 و ارتودنساای هااایبخااش بودنااد معتقااد امااا بودنااد دانسااته

 در را فارد توانادیم که بیماری تعداد اندنتوانسته رادیولوژی

 نماید یاری تحصیل از فراغت از پو موفق درمان یک انجام

 توجاه لازوم فاو  یافتاه(. 30) دهناد قارار دانشجو اختیار در

 مادت افزایش ریزیجهت برنامه دانشکده آموزشی مسئولین

 کاافی بیماار تاأمین جهات الزم پیگیاری و کارآموزی زمان

 در آموزشای کوریکولاوم اسااس بار اسبمن آموزش جهت

 .سازدیم ضروری فو  را یهابخش

 عملکارد و داناش نمره حاضر مطالعه نتایجبر اساس 

 در ترتیااب بااه نمااره بیشااترین بااالینی، هااایبخااش در اسااتاد

در  نمااره کمتاارین و پریااو و ترمیماای اطفااال، هااایبخااش

 باین. باود پروتاز متحارک و جراحای ارتودنسی، هایبخش

 در ساطح باالینی هایدر بخش آموزش کیفیت نمره ینمیانگ

 وجاود تفااوت دانشجویان از دیدگاه استاد عملکرد و دانش

 در طباطباائی مطالعاه در حاضر مطالعه نتایج با همسو. داشت

 هااایبخااش در رضااایتمندی باااالترین در یاازد، 2015 سااال

 درماان هاایبخش در رضایتمندی ترینپایین و پریو و اطفال

 و امانات راساتا در هماین. (17) شد مشاهده جراحی و ریشه

 میازان کمتارین شایراز، پزشکیدندان دانشکده در همکاران

 جراحای در بخاش اسااتید را علمای ساطح از مندیرضایت

 یمطالعه در ما لعهمطا نتایج با تضاد در(. 18)کردند  گزارش

 رضایت میزان کمترین 2011 سال در همکاران و پوراسالمی

 یافتاه ایان در توجیاه(. 19)باود  ترمیمای در بخش اساتید از

 پزشااکاندندان تمایاال یفزاینااده مااوج گفاات بتااوان شاااید

 تارتخصصای هایدرمان انجام برای کشور سطح در عمومی

 از یکای احتمااال یجراحا و ارتودنسای هایحوزه در ویژهبه

 حتای هاآموزش گونهاین برای دانشجویان درخواست دالیل

 نظار در هااآن بارای آموزشای کوریکولوم در آنچه از فراتر



 همکارانو  نازنین بشردوست
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 کاه نیازسنجی در فو  مطالب تایید در .باشدمی شده،گرفته 

 دانشکده التحصیالنفار  از همکاران و میرسعیدی مطالعه در

 گرفات، انجاام 84 تاا 77 یهااساال طای یازد پزشکیدندان

 و درماان جراحی ارتودنسی، به مربوط آموزشی نیاز بیشترین

 و پروتاز اطفاال، باه مرباوط آموزشای نیااز کمتارین و ریشه

  (.20)بود  تشخیص

 کیفیت ی مطالعه حاضر حاکی ازآن بود نمرههاافتهی

 از مختلاف هاایبخاش در باالینی امکانات جهت از آموزش

 ترمیمای، اطفاال، هاایبخاش به مربوط بترتی به کم به زیاد

 جراحاای، ارتودنساای، اناادو، پریااو، تشااخیص، رادیولااوژی،

 باه نتاایج باه توجاه باا. باشادیم متحرک پروتز ثابت، پروتز

 هاایدر بخاش آموزش کیفیت نمره میانگین بین آمدهدست

 تفااوت دانشاجویان از دیدگاه بالینی امکانات درحیطه بالینی

 سااال در همکاااران و طباطبااائی عااهمطال در. داشاات وجااود

 هااکاابین ناکاافی تعداد و فیزیکی فضای محدودیت ،2009

 ایاان در دانشااجویان اکثریاات ماادنظر رادیولااوژی بخااش در

 در چنانچااه لثاه درمااان بخاش بااا رابطاه در(. 17) بااود زمیناه

 ایان هااییونیات خرابای بود، شده مشاهده نیز پرنیان مطالعه

 بخاش ایان امکاناات از ویاندانشاج نارضاایتی باعاث بخش

 پزشاکیدنادان دانشاجویان راساتا هماین در(. 21) استشده

 کمتارین 2008 ساال در همکااران و امانات مطالعه در شیراز

 رادیولااوژی و جراحاای هااایبخااش امکانااات از را رضااایت

 علوم دانشگاه در همکاران و پورقانع مطالعه در(. 22) داشتند

 باالین، در مناسب امکانات و تجهیزات فقدان گیالن پزشکی

از (. 23) اسات شاده ذکر بالین در بخشاثر آموزش موانع از

 امکاناات وجاود عدم دهدمی نشان مطالعات نتایج کهجا آن

 و باوده( 26-24) زاتانش عامال باالینی هاایدر بخش کافی

 ،(27) گارددمای یادگیری در انگیزه کاهش دلسردی، سبب

 هاایریزیبرناماه هاایدر اولویت باید مسأله این به لذا توجه

  .قرارگیرد ربطذی مسئولین آموزشی

 اعضاای رفتاار نماره حاضار، مطالعاه نتایج بر اساس

 هاایبخاش در دانشاجو باا برخاورد در پرسنل و یعلمئتیه

 اطفاال، هایبخش به مربوط ترتیب به کم به زیاد از مختلف

 سای،ارتودن جراحای، پریاو، ترمیمی، رادیولوژی، تشخیص،

 نتاایج به با توجه. باشدیمو اندو  متحرک ثابت، پروتز پروتز

در  آمااوزش کیفیاات نمااره میااانگین بااین آمااده دساات بااه

 پرسنل و علمییئته رفتار اعضای در حیطه بالینی هایبخش

 و زماانزاد مطالعه. داشت وجود تفاوت دانشجویان از دیدگاه

 اندانشاجوی منادیرضاایت کاهش علل بررسی در همکاران

 اسااتید نامناسب برخورد که داد نشان( 28)شهرکرد پزشکی

 رضااایت کاااهش علاال از یکاای دانشااجو، بااا بیمااار باار بااالین

 در دایمای مشکل یک. باشدمی بالین آموزش از دانشجویان

 بیمار با دانشجو ارتباط بر مستقیم نظارت عدم بالینی، یاددهی

دساترس باودن  رتوجیه یافته فاو  احتمااال د در(. 29)است 

اساتید جوان در بخش اطفال و ارتباط مناسب باا دانشاجویان 

علمای  دلیل رضایت دانشجویان درحیطه رفتار اعضای هیئت

 ایان باشد. برمطالعه حاضر می و رضایت کلی دانشجویان در

 باا پرسانل و اسااتید رابطه بهبود با رابطه در است الزم اساس

 ثابات و پروتز تودنسی،ار هایبخش در خصوصاً دانشجویان

 گردد. بیشتری توجه متحرک، پروتز

 پاناادمی شاایو  حاضاار مطالعااه هااایمحاادودیت از

 وسایع تغییارات ایجااد و 1398 اسفند از 19-دکووی ویروس

 کشااااور هااااایدانشااااگاه تمااااامی آموزشاااای سیسااااتم در

 بود که احتمااالً گیالن پزشکی علوم دانشگاه الخصوصعلی

 تاثیرگاذار مختلاف هایبخش از دانشجویان رضایت نمره بر

 .استبوده 

 منابع نیاعتمادترقابل و بهترین از یکی دانشجویان

 و حضاور و هساتند باالینی آماوزش مشکالت بررسی جهت

 تجربیاات شاک بدون و داشته فرایند این با واسطهبی تعاملی

 کیفیات و ساختار محتوا،درباره آنها نظرات نقطه و آموزشی
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 کیفیات کنتارل و ارزیاابی در کلیدی ملعا عنوانبه آموزش

 بارای مهمای منبع تواندمی و رودمی شمار به آموزشی برنامه

 مطالعاه نتاایج بر تکیه با .شود محسوب آموزشی گیرانتصمیم

 نمندیاتو و رضایت افزایش به آموزشی مدیران توجه لزوم حاضر

 اندو و ارتودنسی متحرک، پروتز هایبخش  در دانشجویان عملی

 آموزشای کوریکولاوم با مطابق آموزشی یهاوهیش در بازنگری با

 در یفاایک مطالعااات شااودپیشاانهاد می. رساادمی نظاار بااه ضااروری

 یهاابخاش از یدندانپزشاک انیدانشاجو یتینارضا علت خصوص

 .ردیگ صورت یتخصص
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