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

                              یقیتحق                                                         ناتهر یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو دگاهیاز د

                                                                                                                                    چکیده
 

و ابعاد  یعمل یواحدها یبه علت حجم باال یدر دندانپزشک ینیلآموزش با و هدف: نهیزم

 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

 اه تهران انجام شد.دانشگ یبخش در دانشكده دندانپزشک انیدانشجو دگاهیاز د

دوره  انینفر از دانشجو 146 یلیتحل – یفیتوص یمطالعه مقطع نیدر ا ها: و روش مواد

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

تهران گذرانده بودند؛ شرکت داشتند. به  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 یاز نرم افزارها چندگانه با استفاده ونیو سن از مدل رگرس

 انیمناسب دانشجو یابیبا نحوه ارز انیدرصد دانشجو 38 مطالعه تنها نیدر ا :ها افتهی

 زاتیتجه زانیم انیدرصد از دانشجو 30بخش مخالف داشت. تنها حدود  یدر انتها

در  ندانستند. دانشجو در بخش و البراتوآر را مناسب 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 یلیمورد سوال بود اما سال تحصاز موارد  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 از، کودکان در مورد اکثر مهارت ها 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:

ارآمد و علوم پزشكي مي باشد كه بدون آن تربيت افراد ك

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 

براي حل مشكالت بيمار آماده مي شوند كه خود تحت 

               (.1) عوامل و متغيرهاي متعددي قرار دارد تأثير

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 

دانشجويان در محيط باليني مشخص شود. در اين راستا، 
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