
  IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC DENTISTRY 2019-14(1):77-84                        

 

77 

Evaluation of clinical education and examination of preclinical and clinical 

courses of pediatric dentistry from the viewpoint of the students of Tehran 

University of Medical Sciences  
 Original Article  

   

Abstract         

 
Najafpour E1 

Seraj B2 

 Ghadimi S3* 

Mahdilo
 
T

4 

 

1. Assistant professor 

Department of Pediatric 

dentistry, Faculty of 

Dentistry, Tabriz 

University of Medical 

Sciences, Tabriz, Iran. 

 

2. Associate professor 

Department of Pediatric 

dentistry, Faculty of 

Dentistry, Tehran 

University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran 

 

3. Associate professor 

Department of Pediatric 

dentistry, Faculty of 

Dentistry,Tehran 

University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran 

 

4. Dentist   

 

Corresponding Author:       

sghadimi@tums.ac.ir 
  

 

Background: Clinical training in dentistry requires special attention 

due to the large volume of practical units and the extent of its 

extensive clinical skills. The purpose of this study was to evaluate 

clinical education and examination of preclinical and clinical units of 

pediatric dentistry from the viewpoint of the students of Tehran 

University of Medical Sciences. 

Materials and methods: In this cross- sectional descriptive-analytic 

study, 146 students were participated, who had passed the preclinical 

and clinical units of pediatric dentistry at the department of pediatric 

dentistry of the Tehran University of Medical Sciences. To collect 

data, a self-constructed questionnaire was used which its validity and 

reliability were assessed. To analyze data from questionnaires; for 

quantitative data descriptive statistics were used. To analyze the data 

according to different student's opinion on the basis of age, gender 

and educational level; multiple regression model in SPSS 22 software 

were used. 

Results: Appropriate assessment at the end of the ward had was only 

38 percent opposed. Only about 30 percent of students did not satisfy 

about the physical equipment and materials in the laboratory and 

ward. For most skills, the students were satisfied and be able to do 

most skills alone. Most problem of the students was regarding 

spacemaintainer (fixed and removable). Age and sex are two factors 

influencing the opinions of students in some of the cases but year of 

university entrance was most affecting factors on the lack of refusing 

to perform the skills in pediatric dentistry department. 

Conclusion: Students were satisfied with clinical education and 

examination of preclinical and clinical courses of pediatric dentistry 

for most skills. About spacemaintainer; Educational packages can be 

useful for students’ skill improvement. 

Keywords: Education, evaluation, dentistry, pediatric 

 

 

mailto:sghadimi@tums.ac.ir


و همکاران  ابراهیم نجف پور ، کینیکل یپر یعمل یواحد ها یابینحوه آموزش و ارزش یبررس   

 

78 

کودکان  یدندانپزشک کینیکل و کینیکل یپر یعمل یواحد ها یابینحوه آموزش و ارزش یبررس

                              یقیتحق                                                         نتهرا یاه علوم پزشکدانشگ انیدانشجو دگاهیاز د

                                                                                                                                    چکیده
 

و ابعاد  یعمل یواحدها یبه علت حجم باال یدر دندانپزشک ینیآموزش بال و هدف: هنیزم

 یدارد. پژوهش حاضر با هدف  بررس یبه توجه خاص ازیگسترده آن ن یمهارت یریادگی

کودکان  یدندانپزشک کینیکل و کینیکل یپر یعمل یواحد ها یابینحوه آموزش و ارزش

 دانشگاه تهران انجام شد. یدندانپزشک بخش در دانشكده انیدانشجو دگاهیاز د

دوره  انینفر از دانشجو 641 یلیتحل – یفیتوص یمطالعه مقطع نیدر ا ها: و روش مواد

کودکان را در بخش  یدندانپزشک کینیو کل کینیکل یپر ینیبال یکه واحدها ،یعموم

به  تهران گذرانده بودند؛ شرکت داشتند. یکودکان دانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک

 یآن مورد بررس ییایو پا ییواداده ها از پرسشنامه محقق ساخته که ر یمنظور گردآور

 یبرا و یفیتوص یداده ها، ازآماره ها یفیتوص زیآنال یقرار گرفت؛ استفاده شد. برا

جنس  ،یلیبر اساس سال تحص انیتفاوت نظر دانشجو یبررس یداده ها برا یلیتحل زیآنال

  .شداستفاده  SPSS 22.0 یندگانه با استفاده از نرم افزارهاچ ونیو سن از مدل رگرس

 انیمناسب دانشجو یابیبا نحوه ارز انیدرصد دانشجو 83 مطالعه تنها نیدر ا :ها افتهی

 زاتیتجه زانیم انیدرصد از دانشجو 83بخش مخالف داشت. تنها حدود  یدر انتها

در  براتوآر را مناسب ندانستند.دانشجو در بخش و ال ازیو مواد مورد ن لیو وسا یکیزیف

 شتریقادر به انجام ب بوده و یاز بخش کودکان راض انیمورد اکثر مهارت ها، دانشجو

در رابطه با مهارت فضانگهدار  انیمشکل دانشجو نیشتریبودند. ب ییمهارت ها به تنها

در  انیگذار بر نظرات دانشجو ری)ثابت و متحرک( گزارش شد. سن و جنس دو عامل تاث

بر  رگذاریتاث لعام نیشتریبه دانشگاه ب یلیاز موارد مورد سوال بود اما سال تحص یبرخ

 در بخش کودکان بود. یدندانپزشک ازیمورد ن یعدم امتناع از انجام مهارتها زانیم

 کینیو کل کینیکل یپر یعمل یدر مورد نحوه آموزش واحدها انیدانشجو :یریگ جهینت

بوده و  یآموزش بخش کودکان راض ، ازد اکثر مهارت هاکودکان در مور یدندانپزشک

 ،مانند فضانگهدار ییبودند. در مورد مهارتها ییمهارت ها به تنها شتریقادر به انجام ب

 مهارت ها گردد. نیا ودتواند باعث بهب یم یآموزش یبسته ها هیته
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آموزش باليني، بخش اساسي و مهم آموزش در  مقدمه:

آن تربيت افراد كارآمد و علوم پزشكي مي باشد كه بدون 

شايسته بسيار مشكل و يا غير ممكن خواهد شد. آموزش 

باليني فرايندي است كه در آن دانشجويان با حضور بر 

بالين بيمار و به صورت تدريجي به كسب مهارت پرداخته 

و با استفاده از تجربيات استدالل هاي منطقي كسب شده 

كه خود تحت براي حل مشكالت بيمار آماده مي شوند 

               (.1) تأثير عوامل و متغيرهاي متعددي قرار دارد

اخير، مسئله آموزش باليني مورد توجه  يسال ها طي

زيادي بوده و مطالعات متعددي نيز در اين زمينه انجام 

گرفته است تا شايد برخي فاكتورهاي مؤثر در يادگيري 

ن راستا، دانشجويان در محيط باليني مشخص شود. در اي
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ديدگاه گروه هاي مختلف آموزشي شامل دانشجويان، 

بيمارستان از اهميت ويژه اي برخوردار  انمربيان و كاركن

آموزش زماني قابل  تيفي(. الزم به ذكر است كه ك2) است

گردد و بر  ابييارز زيمخاطبان ن دگاهيبررسي است كه د

برود تا بتوان  انيهاي موجود از م ييآن نارسا هيپا

توانمند  مارانيدندانپزشكاني را آموزش داد كه در درمان ب

به علت  يدر رشته دندانپزشك ينيبال آموزش(. 3) باشند

 يمهارت يريادگيو ابعاد  يعمل يواحد ها اديحجم ز

دارد. ارتقاي كيفيت  يبه توجه خاص ازيگسترده آن ن

آموزش باليني مستلزم بررسي مستمر وضعيت موجود 

اصالح  باليني، شناخت نقاط قوت وعرصه هاي آموزش 

اي باشد كه  گونهنقاط ضعف است. آموزش باليني بايد به 

امكان انجام تمرينات باليني با دقت و وسواس خاص تهيه و 

(. 4) تنظيم شده و در محيط واقعي روي بيمار انجام گيرد

نقش  ليبه دل يريادگيو  ياددهي نديفرآ يابيارزش نيمچنه

مورد  ت،يتبحر و صالح يدارا يانسان يروين تيآن در ترب

و همواره جزء مهمي از جريان آموزش بوده  است ديتاك

مطلوب نباشد به  يابيارزش جيكه نتا يدر صورت (.5) است

دانشجو  يناكاف تيفعال انگرينما توانديهمان اندازه كه م

                نامطلوب باشد.  يابيممكن است معلول ارزش باشد

بطور ملموسي با  انيمربيان باليني دانشجواز آنجا كه 

ارزيابي عرصه  مسائل و  مشكالت باليني در تماس هستند

باليني از ديدگاه آنان كمك  يابيهاي آموزش و ارزش

مؤثري بر شناسايي عوامل منفي يا باز دارنده آموزش و 

       (. 7و6) ( به حساب مي آيندآموزشي)مشكالت  يابيارزش

بر  يمبن ياديز ليشواهد و دال نيققاكثر مح ياز طرف

 تيفيك و ديصحت و اعتبار نظرات دانشجو در مورد اسات

 از  يكي ليدل نيداده اند. به هم هيآنان ارا يعملكرد آموزش

در  يآموزش يها شرفتيمهم كنفرانس پ يها هيتوص

درهمه سطوح  انيمشاركت دادن دانشجو نبورگ،ياد

م شده در مورد انجا كثرمطالعات(. ا8) است يآموزش

 يتوسط سازمان ها ،يدندانپزشك يآموزش يبرنامه ها

 يمسئوالن آموزش ،يعلم أتيه الن،يفارغ التحص ،يحرفه ا

 يمطالعات محدود يو دندانپزشكان صورت گرفته است ول

مورد متمركز  نيدر ا يدندانپزشك انيدانشجو دگاهيد بر

ن منبع به عنوا انينشجو(. بهره مندي از نظر دا9شده است )

              مناسب تري به نظر  نهيآموزشي گز ستميس ابييارز

موجود در بخش را  طيشرا كيرسد؛ چرا كه آنها از نزد مي

لمس نموده اند و مي توانند در مورد مشكالت موجود، نقطه 

                         . ندينظرات و راه حل هاي خود را اعالم نما

 حتجهت ثبت نظرات آنها را انيضمنا دسترسي به دانشجو

                      ميگردد.  جينتا يياياعتبار و پا شيتر است كه منجر به افزا

،كه گروه هدف برنامه  انيدانشجو دگاهيد يبررس نيبنابرا

آموزش و  يها وهيهستند، درباره ش يآموزش يها

 مطالعه با هدف نياست؛ لذا ا تيحائز اهم ينيبال يابيارزش

 يپر يعمل يواحد ها يابينحوه آموزش و ارزش يبررس

 انيدانشجو دگاهيكودكان از د يدندانپزشك كينيو كل كينيكل

دانشگاه  يبخش در بخش كودكان دانشكده دندانپزشك

             انجام شد. 1396-1395تهران در سال 

در  يمقطع يليتحل-يفيتوص يمطالعه  نيا :بررسیروش 

تهران  يانشگاه علوم پزشككودكان د يبخش دندانپزشك

 يورود انيانجام شد. گروه هدف عبارت بود از: دانشجو

و  كينيكل يپر ينيبال ي)سال ششم( كه واحدها 89سال 

كودكان را گذرانده بودند و  يدندانپزشك 2و  1 كينيكل

 يپنجم( كه واحدها ل)سا 99سال  يورود انيدانشجو

كودكان را  يدندانپزشك 1 كينيو كل كينيكل يپر ينيبال

مطالعه، به  نيا در: نفر( 168بودند )در مجوع  گذرانده

داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته  يمنظور گرداور

 يپرسشنامه، بررس يطراح ياستفاده شد. در ابتدا برا

جلسه بارش  كيسپس در . از مقاالت انجام شد يجامع

 يدندانپزشك نياز متخصص يافكار با حضور تعداد
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 هيسواالت اول و نييتع يمورد بررس يها طهيكودكان ح

پرسشنامه در  ،ييمحتوا ييروا يبررس يشد. برا يطراح

بخش كودكان قرار گرفت و طبق  دينفر از اسات 4 ارياخت

 ديحذف گرد يها سواالت اضاف طهياز ح ينظر آنان در برخ

متن  نياضافه شد. همچن يها سواالت طهياز ح يو در برخ

 ييروا دييشد. جهت تا رييدچار تغ زياز سواالت ن يتعداد

 نيدو نفر از متخصص اريپرسشنامه در اخت ،يصور

قرار گرفت تا  ستيولوژيدمياپ كيكودكان و  يدندانپزشك

 ييايپا يبررس يو برطرف گردد. برا نييمشكالت آن تع

كه بخش  88 يورود انينفر از دانشجو 5، از پرسشنامه

نده بودند، به گذرا 89 يورود انيكودكان را با دانشجو

دو بار  pilot هگرو استفاده شد. pilot عنوان گروه

 بيهفته پر كردند و ضر كي يپرسشنامه را با فاصله زمان

 يكه برا ديگرد 8/9 هر سوال محاسبه يبرا يريتكرار پذ

 .بود يباال بيضر نيسواالت پرسشنامه ا يتمام

 كيسوال از مشخصات دموگراف 3مذكور شامل  پرسشنامه

 تيو كم تيفيسوال در رابطه با ك 29مورد مطالعه،  افراد

و با هدف  كينيو كل كينيكل يپر يواحدها يآموزش عمل

 نيبود كه ا انيدانشجو دگاهيبخش از د نيا يابيارزش

از كامال مخالف تا كامال موافق،  كرتيل اسيسواالت در مق

در رابطه با نحوه  يسواالت پرسشنامه يانتهابود. در 

در  كينيو كل كينيكل يانجام خدمات پر ييناآموزش و توا

 يگفته شده قبل بيبه ترت كرتيل اسيبخش و در مق 12

 انياز دانشجو زيوجود داشت. در قسمت آخر پرسشنامه ن

 يكه از انجام هر كدام از مهارتها يخواسته شد، در صورت

                  ليدل در بخش امتناع خواهند كرد، آموزش داده شده

  در ابتدا كد اخالق از كميته اخالق معاونت .نديذكر نماآنرا 

تهران به  يدانشگاه علوم پزشك يپژوهش

 افتيدر  IR.TUMS.VCR.REC.1395.1516شماره

 يكالس نظر انيانجام مطالعه پس از پا يبرا. شد

 نيطرح ب يكودكان، پرسشنامه توسط مجر يدندانپزشك

آن  ليت تكمجه يفرصت انيو به دانشجو عيتوز انيدانشجو

          . ديگرد يداده شد و پس از آن پرسشنامه ها جمع آور

 ان،يدانشجو نيشده ب عيپرسشنامه توز 168از مجموع 

و به محقق برگردانده شد.  ليپرسشنامه تكم 146تعداد 

از پر كردن پرسشنامه امتناع كردند  انياز دانشجو يتعداد

 زيآنال يبرا .پرسشنامه را به محقق برنگرداندند يو برخ

 اريانحراف مع و نيانگيم يفيتوص يداده ها از آماره ها

 يبرا ينسب يو فراوان يو از فراوان يكم يداده ها يبرا

تفاوتها، به  ليتحل ي. برادياستفاده گرد يفيك يداده ها

انجام شده در  يابيتفاوت نحوه آموزش و ارزش نييتع

كودكان  يكدندانپزش كينيو كل كينيكل يپر يعمل يواحد ها

دانشگاه علوم  يدانشكده دندانپزشك انيدانشجو دگاهياز د

. پرداخته شده است 1396-1395سال يتهران ط يپزشك

 ينسب يو درصد فراوان ياز فراوان يفيك يها افتهي يبرا

با استفاده از مدل  يليتحل يها افتهيو  دياستفاده گرد

    .به دست آمد SPSS 22 توسط نرم افزار ونيرگرس

 يشده از نرم افزارها يجمع آور يداده ها ليتحل يراب

SPSS 22.0  وMicrosoft Excel 2010 .استفاده شد 

سال  انيپرسشنامه از دانشجو 146 يبه طور كل یافته ها:

شد.  ينفر( جمع آور 69نفر( و سال ششم )77) پنجم

 7/66 و سال 9/23±9/1 انيدانشجو نيسن ا نيانگيم

         .ان پسر بودندآن درصد 3/33 و دختر آنها از درصد

 انيمربوط به دانشجو يفيتوص جيو نتا ها افتهي

تهران سال پنجم و  يدانشگاه علوم پزشك يدندانپزشك

كه  همانطور .قابل مشاهده است  3تا  1 ششم در جداول

با اكثر  انيدانشجو گردد،يمشاهده م 1در جدول شماره 

نحوه  " تميما آمورد سوال موافق بوده اند. ا يها تميآ

 يمهارتها يدوره، به خوب يدر انتها  انيدانشجو يابيارز

 "كرديم يابيآموخته شده توسط دانشجو را ارز ينيبال

 الفتمخ نيشتريب نيتعداد مخالف را داشت، همچن نيشتريب
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كه  همانطور .سال پنجم بود يورود انيمربوط به دانشجو

با اكثر  انيدانشجو گردد،يمشاهده م 2در جدول شماره 

درصد داشته اند.  59از  شيمورد سوال موافقت ب يها تميآ

 1/39كه  درصد بود فضا نگهدار بود 59 ريكه ز يتميتنها آ

 يمورد بررس يها تميآ نيب ،درصد موافق بودند. دركل

اند:  شتهتعداد مخالف را دا نيشتريب بيبه ترت ريموارد ز

               رک(مهارت فضانگهدار )ثابت و متح نحوه آموزش -1

                                     ينحوه آموزش مهارت كنترل رفتار -2

                            يدتراپينحوه آموزش مهارت فلورا -3

 گردد،يمشاهده م 2كه در جدول شماره  همانطور

              ييقادر به انجام موارد سوال شده به تنها انيدانشجو

 ن،يب نيدرصد(. اما در ا 89 ي)در اكثر موارد باال اند.بوده 

تعداد مخالف را داشته اند:  نيشتريب بيبه ترت ريز يها تميآ

انجام فضانگهدار )ثابت و متحرک( در صورت  ييتوانا -1

 ييو به تنها ازين

 ييو به تنها ازيدر صورت ن يانجام پالپكتوم ييتوانا -2

اكثر  گردد،ياهده ممش 3كه در جدول شماره  همانطور

            زيمورد سوال پره ياز انجام مهارت ها انيدانشجو

به  تهايفعال ياز برخ انيدانشجو نيب نينكرده اند. اما در ا

 ليمهارت ها و دال نيامتناع نموده اند كه ا يمختلف ليدال

 قرارند: نياز ا بيعدم انجام آنها به ترت

ت و متحرک( كه علت فضانگهدار )ثاب جامامتناع از ان -1

                  ديذكر گرد يكاف يامتناع عدم آموزش عمل نيا ياصل

امتناع عدم  نيا يكه علت اصل يامتناع از انجام پالپكتوم -2

  ديذكر گرد يكاف يآموزش عمل

به  يبه طور كل زين انيدرصد از دانشجو 9/9 نيهمچن -3

 .نمودند عامتنا ياز مهارت كنترل رفتار يعالقگ يعلت ب

براساس  انيتفاوت نظر دانشجو يبه بررس سپس

جنس و سال ورود به دانشگاه درباره  سن، يرهايمتغ

 يپرسشنامه پرداخته شد برا يها تميمهارت ها و آ يتمام

رابطه با   درد. استفاده ش يونيمنظور از مدل رگرس نيا

بخش به  ياهداف آموزش كينيدوره كل يدر ابتدا "سوال

  انيمخالفت دانشجو زانيسن م شيبا افزا " دياطالع من رس

د دار بو يمعن يارتباط از نظر آمار نيكه ا افتي شيافزا

)942/9(P= .برخورد پرسنل بخش با  "رابطه با  در

 مارانيآنان در درمان ب يهمكار زانيو م انيدانشجو

مخالفت  زانيسن م شيبا افزا "مناسب بوده است

ارتباط  نيكه ا افتي شيفزابا سوال مطرح شده ا انيدانشجو

 زانيم نيمچنه (=929/9P) ددار بو يمعن ياز نظر آمار

انجام كنترل عفونت در  "در رابطه با  انيموافقت دانشجو

مورد نظارت واقع  ديبخش به صورت موثر توسط اسات

كاهش  انيموافقت دانشجو زانيسن م شيبا افزا "شديم

ت به سال ششم نسب انيو دانشجو=P) 926/9( افتي

 موافقتشان كمتر بود زانيسال پنجم م انيدانشجو

)912/9(P= .تيفيو ك تيكم " نكهيدر رابطه با ا نيهمچن 

در بخش  (demonstration) يدرون بخش يها شينما

 انيموافقت دانشجو زانيم " مناسب بوده است كينيكل يپر

 ريسا در=P). 999/9 ( بود شتريدختر نسبت به پسران ب

               موافقت  زانيدر پرسشنامه م موارد ذكر شده

                    يدار يبا سواالت مطرح شده ارتباط معن انيدانشجو

           و سال ورود به دانشگاه  انيبا سن، جنس دانشجو

 بر انيتفاوت نظر دانشجو يبررس. (>95/9P) نداشت

                جنس و سال ورود به دانشگاه  سن يرهاياساس متغ

                                        انجام دادن سه مهارت:  ييتنها به ييدر توانا

 ميو ترم  PRR (TYPE 1 & 2 & 3)؛النتيس شوريف

دختر  انيموافقت دانشجو زانيم ،(2و1آمالگام )كالس 

                    ارتباط از  نيبود كه ا شترينسبت به پسران  ب

(. <95/9P (دار بود يمعن ينظر آمار
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در  نپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهراندنداموافقت دانشجويان فرواني مطلق و درصد فراواني نسبي سطح   :1جدول شماره 

 آنها دگاهيكودكان از د يدندانپزشكو كلينيك كلينيك  يپر يعمل يواحدهارابطه با نحوه آموزش 

 سوال
 وضعيت موافقت

 فراواني )درصد(

 سال

 فراواني كل 5 6

، اهداف آموزشي بخش به اطالع در ابتداي  دوره پري كلينيك

 .من رسيد

 26( %2/17) 9( %9/13) 15( %5/19) مخالف

 19( %6/12) 13( %8/18) 6( %8/7) بي نظر

 196( %2/79) 47( %1/68) 56( %7/72) موافق

در ابتداي  دوره كلينيك، اهداف آموزشي بخش به اطالع من 

 .رسيد

 29( %2/13) 8( %6/11) 11( %3/14) مخالف

 25( %6/16) 19%( 5/14) 15( %5/19) بي نظر

 196( %2/79) 51( %9/73) 51( %2/66) موافق

 .بخش مناسب بوده است ميزان تجهيزات فيزيكي البراتوار و

 46( %5/39) 24( %8/34) 21( %3/27) مخالف

 15( %9/9) 8( %6/11) 6( %8/7) بي نظر

 99( %6/59) 37( %6/53) 59( %9/64) موافق

بخش   وسايل و مواد مورد نياز دانشجو در البراتوار و

 .مناسب بوده است

 47( %1/31) 22( %9/31) 24( %2/31) مخالف

 18( %9/11) 19( %5/14) 8( %4/19) بي نظر

 86( %9/57) 37( %6/53) 45( %4/58) موافق

ان و ميزان همكاري آنان در برخورد پرسنل بخش با دانشجوي

 .درمان بيماران مناسب بوده است

 21( %9/13) 11( %9/15) 19( %9/13) مخالف

 11( %3/7) 3( %3/4) 8( %4/19) بي نظر

 119( %8/78) 55( %7/79) 59( %6/76) موافق

 .نحوه زمان بندي بيماران بخش مناسب بوده است

 25( %6/16) 19( %5/14) 14( %2/18) مخالف

 21( %9/13) 11( %9/15) 19( %9/13) بي نظر

 195( %5/69) 48( %6/69) 53( %8/68) موافق

 .تخصيص بيماران به دانشجويان دربخش مناسب بوده است

 44( %1/29) 21( %4/39) 22( %6/28) مخالف

 16( %6/19) 5( %2/7) 11( %3/14) بي نظر

 91( %3/69) 43( %3/62) 44( %1/57) موافق

تعداد اساتيد حاضر در بخش نسبت به تعداد دانشجويان 

 .مناسب بوده است

 29( %2/13) 5( %2/7) 15%( 5/19) مخالف

 16( %6/19) 9( %9/13) 7( %1/9) بي نظر

 115( %2/76) 55( %7/79) 55( %4/74) موافق

بطور  اساتيد بخش به صورت فعال در بخش حضور داشتند و

 .كردند نمايي ميموثر در بروز مشكل راه

 19( %6/12) 7( %2/7) 12( %5/15) مخالف

 12( %9/7) 2( %9/13) 19( %9/13) بي نظر

 129( %5/79) 69( %8/72) 55( %4/71) موافق

نحوه انجام مهارت هاي عملي به دانشجويان توسط اساتيد 

 .آموزش داده مي شد

 15( %9/9) 5( %2/7) 19( 9/13) مخالف

 26( %3/17) 9( %9/13) 16( 8/29) بي نظر

 119( %8/72) 55( %7/79) 51%( 2/66) موافق

 27( %9/17) 9( %9/13) 17( %1/22) مخالفاساتيد بخش براي انجام صحيح كار مورد نظر و يادگيري 
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 34( %5/22) 13( %8/18) 29( %9/26) بي نظر .بيشتر دانشجو ايجاد انگيزه ميكردند

 99( %6/59) 47( %1/68) 49( %9/51) موافق

 .اساتيد بخش با دانشجويان ارتباط مناسبي داشتند

 16( %6/19) 6( %7/8) 9( %7/11) مخالف

 18( %3/11) 7( %1/19) 19( %9/13) بي نظر

 117( %1/78) 56( %2/81) 58( %3/75) موافق

انجام كنترل عفونت در بخش به صورت موثر توسط اساتيد 

 .مورد نظارت واقع مي شد

 33( %9/21) 11( %9/15) 21( %3/27) مخالف

 21( %9/13) 9( %9/13) 12( %6/15) بي نظر

 97( %2/64) 49( %1/71) 44( %1/57) موافق

( demonstrationكميت و كيفيت نمايش هاي درون بخشي )

 .در بخش پري كلينيك مناسب بوده است

 31( %5/29) 19( %5/14) 19( %7/24) مخالف

 26( %2/17) 16( %2/23) 19( %9/13) بي نظر

 94( %3/62) 43( %3/62) 48( %3/62) موافق

برگزاري آزمون ورودي در بخش كلينيك به يادگيري  

 .دانشجويان كمك نموده است

 38( %2/25) 19( %5/27) 18( %4/23) مخالف

 7( %6/4) 3( %3/4) 4( %2/5) بي نظر

 196 (%2/79) 47( %1/68) 55( %4/71) موافق

نحوه ارزيابي دانشجويان در انتها ي دوره، به خوبي 

       مهارتهاي باليني آموخته شده توسط دانشجو را ارزيابي 

 .كرد مي

 59( %1/39) 29( %9/29) 38( %4/49) مخالف

 32( %2/21) 19( %5/27) 12( %6/15) بي نظر

 69( %7/39) 39( %5/43) 27( %1/35) موافق

بي)به صورت اساليد يا سواالت كتبي در وجود سواالت كت

ايستگاهها( در ارزيابي دانشجويان در انتهاي دوره مفيد بوده 

 است

 45( %8/29) 21( %4/39) 23( %9/29) مخالف

 29( %2/13) 19( %5/14) 19( %9/13) بي نظر

 86( %9/57) 38( %1/55) 44( %1/57) موافق

نشجويان در انتهاي زمان اختصاص داده شده براي ارزيابي دا

 دوره مناسب بوده است

 44( %2/29) 13( %8/18) 29( %7/37) مخالف

 26( %2/17) 17( %6/24) 8( %4/19) بي نظر

 71( %6/53) 39( %5/56) 49( %9/51) موافق

ارزيابي دانشجويان در انتهاي دوره باعث پيشبرد مهارت و 

 دانش عملي دانشجويان مي شد

 56( %1/37) 25( %2/36) 29( %7/37) مخالف

 29( %2/19) 12( %4/17) 17( %1/22) بي نظر

 66( %7/43) 32( %4/46) 31( %3/49) موافق

وجود آزمون آسكي در قسمتي از ارزيابي دانشجويان در 

 انتهاي دوره مفيد بوده است

 44( %1/29) 22( %9/31) 29%( 9/26) مخالف

 29( %2/19) 17( %6/24) 11( %3/14) بي نظر

 78( %7/51) 39( %5/43) 46( %7/59) موافق

 

به  ييدر مورد توانا انيموافقت دانشجو زانيم نيهمچن

آمالگام  ميترم ،النتيس شوريانجام دادن خدمات: ف ييتنها

كنترل  ،يدتراپيفلورا ،تيكامپوز ميترم ،(2و1)كالس 

با سن  يدار يارتباط معن يحس يو انجام ب  EXT،يرفتار

 انياما دانشجو (.>95/9P)رد ندا انيدانشجو تيو جنس

 ييسال پنجم درباره  توانا انيسال ششم نسبت به دانشجو

 نيداشتند كه ا ينظر مخالف تر ييخدمات به تنها نيانجام ا

(. <95/9P (باشد يدار م يمعن يارتباط از نظر آمار
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 دندانپزشکكي دانشکگاه علکوم پزشکكي تهکران     نشجويان موافقت دافرواني مطلق و درصد فراواني نسبي سطح  :2جدول شماره 

سال پنجم و ششم، در رابطه با نحوه آموزش مهارت هاي زير به صورت عملي و مفيد، توسط اساتيد در بخکش پکري كلينيکك     

 و در رابطه با  توانايي انجام فعاليتهاي ذكر شده به تنهايي و در صورت لزوم

 سوال
 وضعيت موافقت

 

هاي عملي  مهارتنحوه آموزش 

 در بخش پري كلينيك

توانايي انجام فعاليتهاي ذكر شده به 

 تنهايي

 سال سال

 پنجم ششم پنجم ششم

 فيشور سيالنت

 2( %9/2) 9( %9) 3( %3/4) 3( %9/3) مخالف

 3( %3/4) 9( %9) 5( %2/7) 3( %9/3) بي نظر

 64( %8/92) 77( %199) 61( %4/88) 71( %2/92) موافق

PRR(TYPE 1&2&3) 

 2( %9/2) 9( %9) 4( %8/5) 5( %5/6) مخالف

 1( %4/1) 3( %9/3) 3( %3/4) 2( %6/2) بي نظر

 66( %7/95) 74( %1/96) 62( %9/89) 79( %9/99) موافق

 (2و1ترميم آمالگام )كالس 

 1( %4/1) 1( %3/1) 8( %6/11) 6( %8/7) مخالف

 5( %2/7) 4( %2/5) 8( %6/11) 5( %5/6) بي نظر

 63( %3/91) 72( %5/93) 53( %8/76) 66( %7/85) موافق

 ترميم كامپوزيت

 4( %8/5) 9( %9) 5( %2/7) 6( %8/7) مخالف

 5( %2/7) 2( %6/2) 19( %5/14) 8( %4/19) بي نظر

 69( %9/87) 74( %4/97) 54( %3/78) 63( %8/81) موافق

 پالپوتومي

 3( %3/4) 9( %9) 5( %2/7) 8( %4/19) مخالف

 1( %4/1) 2( %6/2) 7( %1/19) 3( %9/3) بي نظر

 65( %2/94) 74( %4/97) 57( %6/82) 66( %7/85) موافق

 پالپكتومي

 21( %4/39) 7( %1/9) 13( %8/18) 29( %9/26) مخالف

 11( %9/15) 11( %3/14) 13( %8/18) 8( %4/19) بي نظر

 37( %6/53) 59( %6/76) 43( %3/62) 49( %6/63) موافق

SSC 

 6( %7/8) 1( %3/1) 5( %2/7) 15( %5/19) مخالف

 9( %9/13) 12( %6/15) 8( %6/11) 7( %1/9) بي نظر

 54( %3/78) 64( %1/83) 56( %2/81) 55( %4/74) موافق

 فضانگهدار )ثابت و متحرک(

 22( %9/31) 22( %6/28) 24( %8/34) 35( %5/45) مخالف

 17( %6/24) 21( %3/27) 14( %3/29) 14( %2/18) بي نظر

 39( %5/43) 34( %2/44) 31( %9/44) 28( %4/36) موافق

 8( %6/11) 1( %3/1) 23( %3/33) 23%( 9/29) مخالف فلورايدتراپي



و همکاران  ابراهیم نجف پور ، کینیکل یپر یعمل یواحد ها یابینحوه آموزش و ارزش یبررس   

 

74 

 8( %6/11) 3( %9/3) 12( %4/17) 13( %9/16) بي نظر

 53( %8/76) 73( %8/94) 34( %3/49) 41( %2/53) موافق

 نترل رفتاريك

 12( %4/17) 6( %8/7) 29( %9/42) 28( %4/36) مخالف

 23( %3/33) 8( %4/19) 6( %7/8) 8( %4/19) بي نظر

 34( %3/49) 63( %8/81) 34( %3/49) 41( %2/53) موافق

EXT 

 4( %8/5) 1( %3/1) 21( %4/39) 18( %4/23) مخالف

 11( %9/15) 3( %9/3) 11( %9/15) 19( %9/13) بي نظر

 54( %3/78) 75( %4/97) 37( %6/53) 49( %6/63) موافق

 انجام بي حسي

 5( %2/7) 9( %9) 23( %3/33) 15( %5/19) مخالف

 9( %9/13) 2( %6/2) 9( %9/13) 8( %4/19) بي نظر

 55( %7/79) 75( %4/97) 37( %6/53) 54( %1/79) موافق

 

ارتباط   انيانشجوموافقت د زانيمهارت ها م ريدر مورد سا

و سال ورود به  انيبا سن، جنس دانشجو يدار يمعن

 شوريف يمورد مهارت ها در(. >95/9P)د ندار اهدانشگ

و فضانگهدار )ثابت  PRR (TYPE 1 & 2 & 3) النت،يس

 انياز دانشجو شتريسال ششم ب انيو متحرک( دانشجو

از  يو نقص در آموزش عمل يعالقگ يسال پنجم به علت ب

 ني(. همچنP<95/9اند. ) دهيمهارت ها امتناع ورز نيم اانجا

از انجام مهارت  شتريپسر نسبت به دختران ب انيدانشجو

( در مورد P<95/9اند. ) دهيامتناع ورز النتيس شوريف

 يارتباط معن ذكر شده، يمهارت ها رياز انجام سا زيپره

ورود به دانشگاه  لو سا انيجنس دانشجو با سن، يدار

                             (.<95/9P (اشتوجود ند

 يمطالعه كه در دانشگاه علوم پزشك نيا يها افتهي بحث:

 يپر و كينيكل يآموزش عمل تيتهران و در رابطه با وضع

كودكان و با استفاده از نظر  يبخش دندانپزشك كينيكل

سال پنجم و ششم  يدندانپزشك يدانشجو 146از  يسنج

اظهار كردند، در  انيدانشجو نيكه ا انجام شد، نشان داد

 يعمل يبه نحوه آموزش واحدها مربوط يها طهياكثر ح

 يآموزش مناسب،كودكان يدندانپزشك كينيو كل كينيكل يپر

 رييادگيو  رييادگينموده اند. اگر عالقه  شرط  افتيرا در

در  انيمناسب دانشجو دگاهيكننده ي د جاديعامل ا زين

بخش كودكان توانسته  ن،يبرامورد بخش فرض شود، بنا

. امانت و دينما جاديرا ا يريادگي هعالقه ب انيدر دانشجو

و  دگاهيد يابيهمكاران در مطالعه خود كه به ارز

دانشكده ي  از آموزش در انيدانشجو تمندييرضا

كه  دنديرس جهينت نيبه ا پرداختند رازيش يدندانپزشك

كودكان  از بخش انيدانشجو يكل تيرضا زانيم نيشتريب

 تيرضا زانيسال پنجم و ششم م انيبوده است و دانشجو

 انيمحققان ب نيا نيبخش داشتند. همچن نياز ا يكساني

 انيدانشجو تمندييرضا زانيداشتند كه همانندي نظر و م

آنها در هر  يبا سطح علم يتناسب مطالب آموزش ليبه دل

 ييكه در هر دو سال دانشجو باشد، يم يليسال تحص

 شيمطالعه ما ب در (.19ت )اس دهيگرد تيرضا جاديسبب ا

دوره  يعنوان كردند كه در ابتدا انيدرصد دانشجو 79از 

بخش به  ياهداف آموزش كينيكل يپرو كينيكل يآموزش

 نيمخالف ا انيدرصد دانشجو 15تنها يد. اطالع آنها رس

                           دوره يدر ابتدا يبودند كه اهداف آموزش

. ديبه آنها رس كينيكل يپر و كينيكل
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پرهيز و داليل پرهيز از انجام هر يك از مهارتهاي ذكکر شکده    عدم پرهيز،فرواني مطلق و درصد فراواني نسبي  :3جدول شماره 

 سال پنجم و ششمدندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران توسط دانشجويان 

 ورودي مهارت

 علت

اع
متن

م ا
عد

 

گي
الق

 ع
بي

 

 د
ص

نق
لي

عم
ش 

وز
آم

ر 
ي 

ظر
ش ن

وز
آم

ر 
 د

ص
نق

ر  
 د

ص
 نق

 و
گي

الق
 ع

بي

لي
عم

ش 
وز

آم
 

ر 
 د

ص
 نق

 و
گي

الق
 ع

بي

ي
ظر

ش ن
وز

آم
 

و 
ي 

مل
 ع

ش
وز

آم
ر 

 د
ص

نق

ي
ظر

ن
رد 

وا
 م

مه
ه

گر 
دي

ل 
الي

د
 

 فيشور سيالنت

89 (8/94 )%73 (2/5% )4 (9% )9 (9% )9 (9% )9 
(9% )9  (9% )9  (9% )9  (9% )9 

99 (2/81 )%56 (9/13% )9 (3/4% )3 (9% )9 (9% )9 
(9% )9  (9% )9  (9% )9  (4/1% )1 

 9( %9) 9( %9) 3( %9/2) 13( %6/8) 134%( 7/88) كل
(9% )9  (9% )9  (9% )9  (7/9% )1 

 

PRR(TYPE1&2&3) 

89 (8/94 )%73 (2/5% )4 (9% )9 (9% )9 (9% )9 
(9% )9  (9% )9  (9% )9  (9% )9 

99 (6/82% )57 (7/8% )6 (8/5% )4 (4/1% )1 (9% )9 
(9% )9  (9% )9  (9% )9  (4/1% )1 

 9( %9) 1( %7/9) 4( %6/2) 19( %6/6) 135( %4/89) كل
(9% )9  (9% )9  (9% )9  (7/9% )1 

ترميم آمالگام )كالس 

 (2و1

89 (2/92% )71 (2/5% )3 (3/1% )1 (3/1% )1 
(9% )9  (9% )9  (9% )9  (9% )9  (3/1 )%1 

99 (2/81% )56 (7/8% )6 (7/8%) 6 (9% )9 
(9% )9  (9% )9  (9% )9  (9% )9  (3/1% )1 

9( %9) 1( %7/9) 7( %6/4) 9( %9/6) 132( %4/87) كل  (9% )9  (9% )9  (9% )9  (3/1% )2 

 ترميم كامپوزيت

89 (2/92% )71 (6/2% )2 (6/2% )2 (3/1% )1 
(9% )9  (9% )9  (9% )9  (9% )9  (3/1% )1 

99 (5/85% )59 (8/5 )%4 (8/5% )4 (4/1% )1 
(9% )9  (9% )9  (9% )9  (9% )9  (4/1% )1 

9( %9) 2( %3/1) 6( %9/4) 6( %9/4) 135( %4/89) كل  (9% )9  (9% )9  (9% )9  (3/1% )2 

 پالپوتومي

89 (8/94% )73 (3/1% )1 (3/1% )1 (3/1% )1 
(9% )9  (9% )9  (9% )9  (9% )9  (3/1% )1 

99 (9/89% )62 (3/4% )3 (3/4% )3 (9% )9 
(9% )9  (9% )9  (9% )9  (9% )9  (4/1% )1 

9( %9) 1( %7/9) 4( %6/2) 4( %6/2) 149( %7/92) كل  (9% )9  (9% )9  (9% )9  (3/1% )2 

 پالپكتومي
89 (3/75% )58 (8/7% )6 (1/9% )7 (6/2% )2 

(9% )9  (3/1 )%1 (3/1 )%1 
(9% )9  (6/2% )2 

99 (5/56% )39 (9/13% )9 (5/27% )19 (4/1% )1 
(9% )9  (9% )9 (4/1% )1 

(9% )9  (9 )%9 
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 انيدانشجو دگاهيد يبررس كه به يدر مطالعه صنعت خان

در  ينيبال يواحد ها يابيدرباره نحوه آموزش و ارز

دادن از  يهآگا نهيدر زم دانشگاه مشهد پرداخته بود،

 تيهر دوره، اكثر يبخش در ابتدا ياهداف آموزش

دادن را متوسط )مناسب( و فقط در  يآگاه نيا انيدانشجو

(. در 11كرده بودند ) يابيخوب ارز يميمورد بخش ترم

 ينيآموزش بال تيوضع يبررس يمطالعه دل آرام برا

از نقاط قوت آموزش  يكيشهركرد،  ييو ماما يپرستار

 ينيمشخص آموزش بال ياف و برنامه هااهد ،ينيبال

 ياز كار دندانپزشك ي(. بخش مهم12) ديمشخص گرد

9( %9) 3( %9/2) 26( %2/17) 16( %6/19) 191( %9/66) كل  (7/9% )1 (3/1% )2 (9% )9  (3/1% )2 

SSC 

89 (7/85% )66 (9/3% )3 (2/5% )4 (3/1% )1 
(9% )9  (9% )9  (3/1% )1 

(9% )9  (6/2% )2 

99 (5/85% )59 (9/58% )4 (2/7% )5 (4/1% )1 
(9% )9  (9% )9  (9% )9 

(9% )9  (9% )9 

9( %9) 2( %3/1) 11( %3/7) 7( %6/4) 128( %4/84) كل  (9% )9  (7/9% )1 (9% )9  (3/1% )2 

فضانگهدار )ثابت و 

 متحرک(

89 (9/61% )47 (5/6% )5 (5/19% )15 (6/2% )2 
(9% )9  (9% )9  (1/9% )7 

(9% )9  (3/1% )1 

99 (2/52% )36 (2/7% )5 (8/34% )24 (3/4% )3 
(9% )9  (9% )9  (4/1% )1 

(9% )9  (9% )9 

9( %9) 5( %3/3) 41( %2/27) 19( %6/6) 84( %6/55) كل  (9% )9  (6/6% )19 
(9% )9  (7/9% )1 

 فلورايدتراپي

89 (5/93 )%72 (6/2% )2 (6/2% )2 (3/1% )1 (9% )9  (9% )9  (9% )9 (9% )9  (9% )9 

99 (7/79% )55 (7/8% )6 (2/7% )5 (9% )9 
(9% )9  (9% )9  (9/2% )2 

(9% )9  (4/1% )1 

9( %9) 1( %7/9) 7( %6/4) 8( %3/5) 132( %4/87) كل  (9% )9  (3/1% )2 (9% )9  (7/9% )1 

 كنترل رفتاري

89 (1/83% )64 (8/7% )6 (5/6% )5 (6/2% )2 
(9% )9  (9% )9  (9% )9 

(9% )9  (9% )9 

99 (9/73% )51 (9/13% )9 (7/8% )6 (9/2% )2 
(9% )9  (9% )9  (9% )9 

(9% )9  (4/1% )1 

9( %9) 4( %6/2) 12( %9/7) 15( %9/9) 117( %5/77) كل  (9% )9  (3/1% )2 (9% )9  (7/9% )1 

EXT 

89 (5/93% )72 (9/3% )3 (3/1% )1 (3/1% )1 
(9% )9  (9% )9  (9% )9  (9% )9  (9% )9 

99 (2/81% )56 (7/8% )6 (8/5% )4 (9/2% )2 
(9% )9  (9% )9  (9% )9  (9% )9  (4/1% )1 

9( %9) 3( %9/2) 5( %3/3) 9( %9/9) 135( %1/88) كل  (9% )9  (9% )9  (9% )9  (7/9% )1 

 انجام بي حسي

89 (5/93 )%72 (6/2% )2 (6/2% )2 (3/1% )1 (9% )9  (9% )9  (9% )9  (9% )9  (3/1% )1 

99 (2/81% )56 (2/7% )5 (1/19% )7 (9% )9 
(9% )9  (9% )9  (9% )9  (9% )9  (4/1% )1 

9( %9) 1( %7/9) 9( %9/9) 7( %6/4) 132( %4/87) كل  (9% )9  (9% )9  (9% )9  (3/1% )2 
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است و                                       مارانيدرمان ب يبرا ليو وسا زاتياستفاده از تجه

مستهلك و خراب بودن آنها  اي زاتيو تجه ليكمبود وسا

دارد.                در بخش ها  ينيبر آموزش بال يميمستق ريتاث

 انيدانشجو دگاهيد يكه به بررس يصنعت خان عهدر مطال

                            يواحدها يابيدرباره نحوه آموزش و ارز

درصد از  5/34در دانشگاه مشهد پرداخته بود،  ينيبال

بخش كودكان را بد                يكيزيف زاتيتجه انيدانشجو

 يكيزيف زاتيداشتند كه تجه دهيعق تياكثر يدانستند ول

در مطالعه (.11است ) اديز يحت ايبخش ها مناسب  ريسا

از  ينيآموزش بال تيوضع يكه به بررس يبرهان مجاب

در دانشگاه علوم  يدندانپزشك انيو دانشجو دياسات دگاهيد

 انيدرصد از دانشجو 89پرداخته بود  نيقزو يپزشك

 يش كودكان را كافدر بخ ازيمورد ن ليو وسا زاتيتجه

در مطالعه امانت و همكاران درمورد بخش  (.13دانستند )

از امكانات و  انيدرصد از دانشجو 5/8كودكان تنها 

(. در 19) شتندندا تيموجود در بخش رضا زاتيتجه

از  يو همكاران در خصوص مشكالت آموزش ييقرا مطالعه

در  مشهد، يدر دانشكده دندانپزشك انيدانشجو دگاهيد

بخش، به عدم تناسب تعداد  زاتيامكانات و تجه نهيمز

در فانتوم و بخش اشاره  يو امكانات آموزش انيدانشجو

درصد  55از  شيب (. در مطالعه ما14) شده است

و مواد مورد  ليو وسا يكيزيف زاتيتجه زانيم انيدانشجو

 .دانشجو در بخش و البراتوار را مناسب دانستند ازين

 انيو دانشجو مارانيب نيب يسطه اپرستاران بخش ها وا

هر چه بهتر  مهارت ها ،با  يريادگيدر  تواننديهستند كه م

 يمطالعه حارث آباد جي(. نتا15) كنند يهمكار انيدانشجو

منابع تنش و عوامل مرتبط با آن  يو همكاران كه به بررس

 اهدانشگ ييماما انيدانشجو دگاهياز د  ينيدر آموزش بال

نشان داد كه  پرداخته بودند، يان شمالخراس يعلوم پزشك

 عامل بود نيپرتنش تر برخورد پرسنل ن،يبال طهيدر ح

سطح  نيشتريو همكاران ب (. در مطالعه امانت16)

برخورد كاركنان، از  طهيدر ح انيدانشجو تمندييرضا

 بخش هاي درمان لثه، پروتز متحرک و كودكان گزارش شد

 يبرخورد و همكار انيجواكثر دانش زين ما(. در مطالعه 19)

سن  شيپرسنل بخش را مناسب دانستند. البته با افزا

 جينتا .شد شتريآنها ب تياظهار عدم رضا انيدانشجو

درصد از  16حاصل از مطالعه ما نشان داد كه تنها 

را مناسب  در بخش مارانيب ينحوه زمان بند انيدانشجو

گاه در مطالعه خود در دانش زين يندانستند. صنعت خان

 تيكه،  اكثر ديرس جهينت نيمشهد به ا يدندانپزشك

را در  مارانيوقت ب ميو تنظ ينحوه زمان بند انيدانشجو

 ينمودند اما در بخش ها يابيها خوب ارز شاكثر بخ

 شد. يابيدر حد متوسط ارز يزمان بند نيكودكان و اندو ا

(. باال بودن 11) دار نبود يبخش ها معن نيگرچه تفاوت ب

در بخش در  مارانيب صيبا نحوه تخص انيت دانشجومخالف

مخالف بودند(  انيدرصد از دانشجو 1/29مطالعه ما )

.              نبودن رفتار كودک باشد ينيب شيپمعلول قابل  توانديم

 ديتعداد اسات ان،يدرصد دانشجو 79از  شيمطالعه ما ب در

فعال  حضور، انيحاضر در بخش نسبت به تعداد دانشجو

به  يعمل يتهايآموزش نحوه انجام فعال، در بخش دياتاس

را  انيبا دانشجو ديو ارتباط مناسب اسات انيدانشجو

 نيدرصد از آنان درباره ا 19و تنها حدود  مناسب دانستند

با  انيدرصد از دانشجو 59 نيبودند. همچن لفموارد مخا

كار مورد  حيانجام صح يبخش برا ديمطلب كه اسات نيا

 موافق كردند،يم زهيانگ جاديدانشجو ا شتريب يريگادي نظر و

بخش در  نيا يعلم اتيتالش اعضاي ه افته،ي نيبودند. ا

      نيو همچن انيدانشجو يسطح علم شيراستاي افزا

جوان و عالقه مند در  ديروي اساتياستفاده ي مناسب از ن

 جينتا كهي. در حالدهديرا نشان م انيآموزش دانشجو

از  يدر خصوص مشكالت آموزش همكاران و ييمطالعه قرا

نشان  مشهد، يدر دانشكده دندانپزشك انيدانشجو دگاهيد

از  يدر مورد برخورد نامناسب برخ انيداد كه دانشجو
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برخورد ها  نياتفاق نظر داشتند و ابراز كردند كه ا دياسات

استرس به دانشجو  ليموجب تحم كينيبه خصوص در كل

در دانشكده  يرهان مجاب(. در مطالعه ب14) شود يم

از نظر  يزينشان داده شد كه برنامه ر ،نيقزو يدندانپزشك

در  حاضر در بخش، انيدانشجو و ديتعداد اسات يهماهنگ

  امانت(. در مطالعه 13) ستين حياز بخش ها صح ياريبس

در  انيدانشجو تمندييسطح رضا نيشتريو همكاران ب

ثه، پروتز از بخشهاي درمان ل د،يبرخورد اسات طهيح

درصد  69مطالعه ما حدود  ر(. د19) متحرک و كودكان بود

بر كنترل عفونت توسط  دينظارت اسات انياز دانشجو

درصد از آنان  9/21مناسب دانستند و  را انيدانشجو

كه سن  يانيدانشجو نيهمچن موضوع بودند. نيمخالف ا

را كمتر دانستند.  دينظارت توسط اسات نيداشتند ا يشتريب

نظارت خود  بر  دياسات گردديم شنهاديمورد پ نيدر ا كه

. ندينما شتريرا ب انيانجام كنترل عفونت توسط دانشجو

 از يمشكالت ناش تيتوجه به كنترل عفونت با توجه به جد

 زين ياخالق يامر، است يعلم ي، عالوه بر آنكه نكته اآن

                     در مطالعه خود  ي. صنعت خانشوديمحسوب م

                       دياسات نظارت ان،يدانشجو تيعنوان كرد كه اكثر

روند كنترل عفونت توسط دانشجو را در بخش  ينگبر چگو

 به ،يمطالعه صنعت خان ر(. د11) دانستند اديمختلف ز يها

به  زمان اختصاص داده شده انياعتقاد اكثر دانشجو

demonstration ينيبال يكاربرگ ها ياهداف آموزش، 

)خوب( بود. اما در مورد  در حد متوسط

 دداشتن انيب انيدانشجو تياكثر ، demonstrationتيفيك

و  ويراد كودكان، متحرک، پروتز و،يپر يبخش ها يكه برا

 يميترم ،يجراح يبخش ها يمتوسط و برا ،يارتودنس

            (. 11) خوب بود صيو تشخ ويراد اندو، پروتز ثابت،

 تيو كم تيفيك انيدر صد از دانشجو 62ما  در مطالعه

               را مناسب دانستند. يدرون بخش يها شينما

 پسر، انياز دانشجو شتريدختر ب انيدانشجو نيهمچن

             ها را مناسب دانستند.  شينما نيا تيو كم تيفيك

 انيمردان در ب شتريصراحت ب ليبه دل توانديم نيكه ا

نژاد و همكاران در مطالعه خود  مطلبد. اعتراضشان باش

بابل  يدندانپزشك انياز دانشجو يدر خصوص نظرسنج

در دانشكده  ينيدروس دوره علوم بال يابيدرباره نحوه ارز

در دانشكده  يابيارز يكل تيبابل وضع يدندانپزشك

با  تيوضع نيكردند كه ا يابيرا متوسط ارز يدندانپزشك

               نداشت.  ياطرتبورودي ا هيسال و سهم ت،يجنس

 يابيارز تيمحققان عنوان كردند كه وضع نيا نيهمچن

(. 17) متوسط را كسب كرد يازيدر بخش كودكان امت يعمل

 انيدانشجو دگاهيدرمطالعه دل آرام در خصوص د

 شهر كرد، يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يپرستار

 تيارض ينيبال يابياز نحوه ارزش انيدانشجو تياكثر

زمان  انيدرصد از دانشجو 53ما   مطالعه(. در 12) نداشتند

 يدر انتها انيدانشجو يابيارز ياختصاص داده شده برا

 انيدرصد از دانشجو 57  نيهمچن دوره را مناسب دانستند.

 يسواالت كتب اي دي)به صورت اسال يوجود سواالت كتب زين

دوره را  يدر انتها انيدانشجو يابي( در ارزها ستگاهيدر ا

آزمون از مقوله هاي مورد  يابيارز ندانستند. زما ديمف

 ياست كه بر اساس اهداف م يبحث در برنامه هاي درس

بردن به  يهدف پ يشود. در امتحانات دانشگاه ميتواند تنظ

دانشجو در كسب استانداردها و مهارت هاي  تيموفق زانيم

در  الزم در درس مورد نظر است. مطلب نژاد و همكاران

كردند  شنهاديبابل پ يدندانپزشكمطالعه خود در دانشكده 

و  يدندانپزشك انيكه با توجه به نظر دانشجو

تناسب  نهياستانداردهاي مرتبط با زمان آزمون، در زم

زمان آزمون با تعداد سواالت، خصوصا در بخش هاي 

 ردينظر صورت گ ديو تجد يبررس ،ولوژييپروتز و راد

در مورد سوال ضرورت  ،يعت خان(. در مطالعه صن17)

 يدر بخشها يريادگيجهت سنجش  يآزمون كتب يبرگزار

ضرورت را در كودكان  نيا انيدانشجو تياكثر ،ينيبال
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درصد از  51مطالعه ما  در (.11د )متوسط دانستن

 يابياز ارز يدر قسمت يوجود آزمون آسك ان،يدانشجو

ر واقع دانستند. د ديدوره را مف يدر انتها انيدانشجو

به سنجش محفوظات و دانش شركت  شتريب يآزمون كتب

آزمون  يابيارز طهيكه ح يپردازد در حال يكنندگان م

(. 18) است انيدانشجو ينيو بال يعمل يها مهارت ،يآسك

 ي( كه به بررس1384) و همكاران يليدر مطالعه جل نيهمچن

دانشگاه  يكارآموزان و كارورزان پزشك تيرضا زانيم

               پرداخته اند يآسك نهيكرمان در زم يشكعلوم پز

روش را  نيا ياز اجرا انيدانشجو يباال يمند تيرضا

همكاران در مطالعه خود به  و ي(. شبستر19) گرفتند جهينت

 انيو نگرش دانشجو ينيبال يمهارت ها شسنج سهيمقا

پرداختند و  يو سنت يدر دو روش آسك نيقزو يدندانپزشك

به طور  انياز نظر دانشجو يند كه روش آسكگرفت جهينت

 يعمل طيكننده شرا يتداع ياز روش سنت شتريب يدار يمعن

 يبرا يبوده است و روش عادالنه تر و مناسب تر

كه از لحاظ  يدر حال ت؛اس يعمل يمهارت ها يابيارزش

استرس زا بود. به عالوه مدت  ياز روش سنت شتريب يآمار

مناسب تر از  يدار يعنبه طرز م يزمان آزمون سنت

 يابيارز يروش ها نكهيرغم ا يبود. عل يآزمون آسك

 تيتناسب ندارند و قابل ينيبا اهداف آموزش بال ،يسنت

 يها انشكدهرا ندارند اما اكثر د ينيبال يسنجش مهارت ها

روش ها جهت  نيدر حال حاضر هنوز از ا يدندانپزشك

                ه استفاد يعمل يدر واحدها انيدانشجو يابيارز

به  يابيارزش يها يژگيبا توجه به و نيبنابرا كنند. يم

 هيتوص ينيبال يسنجش مهارت ها نهيدر زم يروش آسك

 يآموزش يدر تمام گروه ها وهيش نيكردند كه ا

و  يابي(. در مطالعه فار29) ودبه كار ر يدندانپزشك

كه نظرات دانشجويان دانشكده دندانپزشكي  همكاران،

كردند، در خصوص  يرا بررس ين در مورد آسككرما

درصد  6/41ي مقايسه روش نوشتاري نسبت به آسك

و  دانشجويان روش نوشتاري را بر آسكي ترجيح ميدادند

درصد آنها نظر ممتنع داشتند كه با نظر كلي  28

مبني با مخالفت با ادامه ارزيابي به روش  جوياندانش

شده كه  شنهاديالعه پمط نيالبته در ا آسكي مطابقت دارد.

عليرغم نظر نامساعد دانشجويان در مورد كارآيي روش 

هاي موجود و بهبود اين  آسكي بايستي با رفع كاستي

، در موردپيشبرد آن وش با توجه به نتايج مساعد جهانير

همت گمارد و با انجام مطالعات  شجويانو جلب نظر دان

                ي قرار بعدي ميزان تأثير اين اقدامات را مورد بررس

در مطالعه خود كه به بررسي  زين ي(. دستجرد21) داد

نگرش دانشجويان تخصصي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه 

 يعلوم پزشكي شهيد بهشتي در مورد امتحانات آسك

دندانپزشكي  يانداشته كه دانشجو انيب ،پرداخته است

ان در مقايسه با دانشجوي يآشنايي كمتري با روش آسك

پزشكي دارند. ولي اكثريت دستياران معتقد بودند كه از 

آنرا روش  اطالع داشته، ياهداف و مقاصد روش آسك

               (. 22) دانند يخود م يدانش عمل شبرديجهت پ يمناسب

 يابيبهتر است ارز مطالعه حاضر، جيبا توجه به نتا

و با  قرار گرفته ينيدوره مورد بازب يدر انتها انيودانشج

              و رفع آنها راندمان  موانع و مشكالت آن ييشناسا

 .ابدي شيدر بخش كودكان افزا يو عمل يعلم يآموزش ها

با آموزش مناسب مهارت ها  انيمطالعه حاضر دانشجو در

محافظه كارانه و آمالگام و  يها مي، ترمالنتيس شوريف

بخش در  ديتوسط اسات ،يبه صورت عمل يفلز يروكش ها

              در مورد  انيموافق بوده اند. دانشجو كينيكل يپر

 ،يتراپ ديفلورا ،يفضانگهدار، كنترل رفتار يمهارت ها

از نحوه آموزش  يحس يو انجام ب  EXT،يپالپكتوم

كه  يياز آنجا ،نداشته اند يكاف تيبخش رضا دياسات

ارزشيابي همواره جزء مهمي از جريان آموزش بوده و به 

وان ابزاري قابل اعتماد جهت بررسي ميزان يادگيري عن

 ديموارد با نيا ،دانشجويان مورد استفاده قرار گرفته است
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در صورت امكان به حل  تا رنديقرار گ يابيمورد ارز

مشكالت موجود پرداخته شود. الزم به ذكر است كه 

مربوط به فضا نگهدار در بخش كوكان كم بوده و  مارانيب

 زين يمهارت را در بخش ارتودنس نيا انيودانشج نيهمچن

 كي ،يمهارت كنترل رفتار نيهمچن .ننديب يآموزش م

 ييالتجربه و مهارت با ازمندياست كه ن يمهارت تخصص

در بخش  ماريب يتعداد محدود دنيباشد كه با د يم

. ستين يريادگيمهارت قابل  نيا يكودكان، تمام جنبه ها

تعداد  نيهمچن است و يدرمان مشكل تر زين يپالپكتوم

                        .باشديكمتر م زيدرمان ن نيا ازمندين مارانيب

 زين شهيمهارت در درمان ر ازمنديدرمان ن نيانجام ا

 ين مهارت با بخش اندو همپوشانيكه آموزش ا باشديم

خود را به  يتر كه بخش اندو نييسال پا انيدانشجو دارد.

 ييكمتر و متعاقبا توانا ينيه بالتجرب، اتمام نرسانده اند

                                 درمان دارند. نيدر انجام ا زين يكمتر

با بخش سالمت دهان  زين يتراپديآموزش مهارت فلورا

مشاهده  مه جيدارد و همان طور كه در نتا يهمپوشان

عنوان كردند كه  انيدرصد از دانشجو 86 از  شيشود بيم

                      انجام دهند.  ييمهارت را به تنها نيا تواننديم

و همكاران در خصوص مشكالت  ييدر مطالعه قرا

 يدر دانشكده دندانپزشك انيدانشجو دگاهياز د يآموزش

آموزش در  انيدانشجو يآموزش عمل طهيمشهد در ح

با آن مواجه هستند را  يشغل ندهيكه در آ ياز موارد يبرخ

 يخود را از سطح ناكاف ديشد ينگران دانستند و يناكاف

             عنوان داشتند.  يليالتحص غفار پس از شيمهارت خو

 ينوع جاديموضوع موجب ا نيا ان،يبنابر اظهارات دانشجو

شده است به  يتخصص يدر رشته ها ليبه ادامه تحص ازين

كمتر  يان دندانپزشكان عموميدر م ازين نيكه قبال ا يطور

از فشرده شدن  يتواند ناش يامر م نيا شد. يم دهيد

بدون در نظر گرفتن  ياز دروس عمل يبرخ دهينسنج

 ،مارانيو عدم تناسب تعداد ب انيدانشجو يواقع يازهاين

لزوم  ريو امكانات بخش باشد كه در مورد اخ اندانشجوي

 شيبر افزا يكشور مبن يكل يها استيمجدد س ينيبازب

 يها افتهي(. 14) جذب دانشجو روشن است يتصاعد

موافقت  انياز آن است كه دانشجو يمطالعه حاضر، حاك

در  يمورد بررس يانجام مهارتها ييدر رابطه با توانا يكاف

تنها دو  نيب نيدارند. در ا ييو به تنها يمواقع ضرور

 ريبا سا سهيدر مقا ييمخالفت نسبتا باال يمهارت دارا

 ضانگهدارجام فان ييمهارتها بودند كه عبارتند از: توانا

سال  انيبود كه در دانشجو ي)ثابت و متحرک( و پالپكتوم

مهارتها جزء  نيگزارش شد. ا يتر نييپا ييپنجم توانا

 تيبودند كه  قبال  به عنوان عدم رضا ييمهارت ها

ها به آنها اشاره  نهيزم نيدر ا ياز آموزش كاف انيدانشجو

 ونكرد چتوان نگاه  يجنبه م نيموضوع را از ا نيشد. ا

ها دارند  نهيزم نيدر ا يشترياحساس ضعف ب انيدانشجو

 يشتريآموزش ب دياند كه با دهيرس جهينت نيبه ا نيبنابرا

 نيشده در ا دهيآموزش د نكهيبه علت ا نيو همچن ننديبب

قادر به انجام  يينداشته، دانشجو به تنها تيها كفا نهيزم

                                  گردد.  تيبهتر ترب ديو با ستيآنها ن

فر و همكاران در دانشكده  يمطالعه جبار جينتا

خودارزيابي توانمندي هاي  نهياصفهان در زم يدندانپزشك

 1399انپزشكي در سال باليني فارغ التحصيالن دانشكده دند

انمندي هاي باليني انجام مستقل تو نشان داد كه

نث يكسان بود فارغ التحصيالن مذكر و مؤ دندانپزشكي در

            (.23) دارد يبا مطالعه ما همخوان جهينت نيكه ا

و همكاران در مطالعه خود در دانشكده  ينعمت الله

 تيموفق زانيكه م دنديرس جهينت نيمشهد به ا يدندانپزشك

مهارت كنترل رفتار كودک از منظر  جاديبخش در ا

در مسئله  نيبوده است كه ا فينسبتاً ضع ان،يدانشجو

 زيحفظ فضا ن نهيدر زم انيدانشجو نييمورد مهارت بال

و درمان  رييشگيمهارت هاي پ نهي. اما در زمصادق است

% معتقد بودند 8/82به طوري كه  ،پالپ مناسب بوده است
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 نهيمهارت در زم جاديبخش در ا تيموفق زانيكه م

بوده  يدرمان پالپ در حد كاف نهي% در زم2/55و  يريشگيپ

كه در سال  يقيو همكارانش در تحق  Papp.(24) تاس

اند كه ارتباط  دهيرس جهينت نياند به ا ادهانجام د 2919

طول  شيو افزا انيآموزش دانشجو زانيم نيب يميمستق

با اعتماد به نفس دانشجو در انجام  يعمل يدوره ها

فر و همكاران در مطالعه  يجبار (.25) دارد يعمل يكارها

وانايي انجام مستقل خدمات خود گزارش كردند كه ت

در حد متوسط تا  صيالندندانپزشكي توسط فارغ التح

فارغ  مطالعه باالترين مقدار توانمندي نيبود. در ا خوب

مربوط به حيطه هاي دندانپزشكي كودكان  النيالتحص

كه  بود  نيگزارش شد. از نكات مهم در نتايج اين مطالعه ا

نايي انجام خدمات دانشجويان اظهار كرده بودند كه توا

متوسط كسب  حددندانپزشكي آموزش داده شده را در 

كرده اند و چنانچه در مطب يا درمانگاه و يا ديگر مكان 

هاي ارائه خدمات دندانپزشكي با چنين مواردي مواجه 

گردند نياز به تجربه بيشتري دارند تا بتوانند اين خدمات را 

(. 23د )انجام دهنو مورد رضايت بيماران  در حد قابل قبول

از  ياز آن است كه در برخ يمطالعه حاضر حاك يها افتهي

 تيو عدم رضا تيمورد مطالعه رضا يسواالت و  مهارتها

به  تيبه انجام آن فعال ليامتناع و م نيو همچن انيدانشجو

كه ارتباط  ،سال ورود دانشجو به دانشگاه ايسن، جنس و 

 در .دارد يرد، بستگدا انيتجربه دانشجو زانيبا م يكينزد

گفت سن و جنس دو  توانيذكر شده م يها افتهي حيتوض

در  باشد. يگذار بر تفكر افراد م ريفاكتور مهم و تاث

پسر مخالفت  انيمطرح شده دانشجو يها نهياز گز ياريبس

 ياريبس قاتيدر تحق نسبت به دختران داشته اند. يشتريب

اتشان صراحت اعتراض انيب يآمده كه مردان در جامعه برا

كه  يدر مورد خدمات (.1) دهنديبه خرج م يشتريب

 آنها بودند سال ورود  قادر به انجام ييبه تنها انيدانشجو

بود كه  رگذارياز انها عامل تاث ياريبه دانشگاه در بس

 شتريافراد ب يو آموزش يواضح است هرچه قدر تجربه عمل

 ياه تيانجام فعال ييباشد، اعتماد به نفس و توانا

و همكاران  ي. نعمت اللهابدي يم شيفزادر آنها ا يتخصص

 نيمشهد به ا يدر مطالعه خود در دانشكده دندانپزشك زين

 تيموفق زانيمهارت ها، م كه در اكثر دنديرس جهينت

سال ششم  انيدانشجو دياز د بخش نييآموزش مهارت بال

سال پنجم بود، ولي تنها در آموزش  انياز دانشجو شتريب

 ماريانتخاب ب ل،ياست لنسيستبا كرون ا ميت ترممهار

 نيمناسب براي فضانگهدار و طراحي نوع فضانگهدار ا

 لياختالف معني دار بود. مهارت هاي ذكر شده به دل

سال ششم انجام  انيتوسط دانشجو شتريتر بودن ب دهيچيپ

به دست آمده  جهيكننده نت هيمي شود كه مي تواند توج

 تيموفق زانيكنترل رفتار كودک، متنها در مبحث  باشد.

از سال ششم  شتريسال پنجم ب انيبخش از منظر دانشجو

سال پنجم  انيباشد كه دانشجو ليدل نيبه ا ديبود كه شا

سال ششم كودكان كم  انيبا سن باالتر و دانشجو مارانيب

سن تر را درمان مي كنند و از آنجا كه مشكالت كنترل 

ان سال يتر است، دانشجو عيرفتاري در كودكان كم سن شا

(. در مطالعه ما 24) مشكل مواجه هستند نيبا ا شتريششم ب

نكرده اند  ليرا تكم يليكه هنوز دوره تحص يانيدانشجو زين

مهارتها دارند،  ينسبت به انجام برخ يشتريب يعالقگ يب

آموزش را در رابطه با  زانيم انيدانشجو نيا نيهمچن

 نيا دانند،ينم ينها ندارند كافكه عالقه به انجام آ يموارد

افراد هنوز  نيعلت دانست كه ا نيبه ا توانديموضوع را م

را  شيحرفه خو يتخصص يدر انجام كارها يمهارت كاف

را به  يعالقه و توان كاف ليدوره تحص انيندارند و تا پا

 دست خواهند آورد.

حاضر  يپژوهش ها يها افتهيبه  تيبا عنا  ی:ریگ جهینت

 يواحدها يابينحوه آموزش و ارزش يبررسدر خصوص 
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 حاصل شد كه در مورد جهينت ،كودكان در بخش ينيبال

 بوده و ياز بخش كودكان راض انياكثر مهارت ها، دانشجو

 نيبا ا بودند. ييمهارت ها به تنها شتريقادر به انجام ب

با  يآموزش زانير نامهو بر رانيوجود بهتر است مد

بازخورد به آنان  هيسان و ارامدر سيمستمر تدر يابيارز

موجب هر چه بهتر شدن وضع موجود هم از نظر آموزش 

مانند  ييدر مورد مهارتها شوند. يابيو هم از نظر ارزش

 يبسته ها هيته، يو پالپكتوم يكنترل رفتار ،فضانگهدار

 نيا موزشتواند باعث بهبود آ يدر بخش م يآموزش

  مهارت ها گردد.
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