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Background and Aims: Opinion of students regarding the content, structure and quality of their training is a
fundamental part of holistic evaluation of curriculum, and serves as an important information resource in policy
making. In the present study, we aimed to contribute to the development, assessment and evaluation of the new
national dental curriculum through evaluation of last-year dental students’ opinions regarding undergraduate dental
curriculum.
Materials and Methods: This cross sectional questionnaire survey was done in 2010-2011 academic year. The
target population was last-year dental students in 15 Iranian state dental schools. In these schools, all last-year dental
students were invited to participate in the study. The chi-square test served for statistical analyses.
Results: In total, 432 students (68.4% female) participated in the study. Of the respondents, 72.4% (60.7% of male
and 77.6% of female, P=0.001) believed that their undergraduate dental training had been completely inadequate or
inadequate. Only about one third of students believed that educational methods during their undergraduate dental
training had been appropriate or completely appropriate.
Conclusion: In general, it seems that undergraduate dental training from students’ view point has not been
appropriate in terms of both content and method. The results show the necessity of revision of national
undergraduate dental curriculum.
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ارزيابي نظرات دانشجويان سال آخر دندانپزشكي درباره برنامه آموزشي ...
چكيده

زمينه و هدف :نظرات دانشجويان در مورد محتوا ،ساختار و كيﻔيت آموزشهاي دريافتي جزيي اساسي در ارزيابي همه جانبه برنامه آموزشي است و منبع اطﻼعاتي
مهمي براي سياست گزاريها به شمار ميرود .در ايﻦ مطاﻟعه سعي ما بر ايﻦ بوده است تا با ارزيابي نظرات دانشجويان سال آخر دانشكدههاي دندانپزشكي كشور
درباره برنامه آموزشي دوره عمومي دندانپزشكي تا حد امكان به تدويﻦ ،پايش و ارزيابي برنامه آموزشي جديد به صورت مطلوب كمك كنيﻢ.

يافتهها :در مجموع  ٤٣٢دانشجو ) ٦٨/٤درصد دختر( در مطاﻟعه شركت كردند ٧٢/٤ .درصد از پاسخ دهندگان ) ٦٠/٧درصد از پﺴران و  ٧٧/٦درصد از دختران،
 (P=٠/٠٠١اعتقاد داشتند كه آموزش دوره دندانپزشكي عمومي كامﻼً ناكافي يا ناكافي بوده است .فقط حدود يك سوم از دانشجويان معتقد بودند كه روشهاي
تدريس مناسب يا كامﻼً مناسب هﺴتند.

نتيجهگيري :به طور كلي ،به نظر ميرسد كه آموزش دوره دندانپزشكي عمومي از ديد دانشجويان دندانپزشكي ،هﻢ از ﻟحاظ محتوا و هﻢ از ﻟحاظ روشهاي
تدريس وضعيت مناسبي نداشته است .ايﻦ مﺴأﻟه ﻟزوم بازنگري برنامه آموزشي دندانپزشكي عمومي را بيش از پيش روشﻦ ميسازد.
كليد واژهها :نظرسنجي ،دانشجويان دندانپزشكي ،برنامه آموزشي
وصول ٩٥/٠٤/٣٠:اصﻼح نهايي ٩٦/٠١/٢٠:تأييد چاپ٩٦/٠١/٣٠:

مﻘدمه

نظرسنجي قرار گيرند دانشجويان دندانپزشكي خصوصاً دانشجويان سال

هدف اصلي برنامه آموزشي دوره عمومي دندانپزشكي آماده سازي و

آخر هﺴتند ) .(٤-٧چرا كه ايﻦ گروه عمﻼً با برنامه آموزشي درگير بوده

ايجاد توانمنديهاي ﻻزم در دانشجويان جهت ارايه هرچه مطلوبتر

و از آنجا كه در زمان نظرسنجي هنوز از جريان آموزش فاصله نگرفتهاند

خدمات دندانپزشكي در آينده شغلي آنهاست .از طرفي در اجراي ايﻦ

قوت و ضعﻒهاي برنامه آموزشي را به خوبي به خاطر دارند .نظرات

برنامه آموزشي همانند هر برنامه هدفمند ديگري نبايد از پايش و ارزيابي

دانشجويان در مورد محتوا ،ساختار و كيﻔيت آموزشهاي دريافتي جزيي

منظﻢ اجزاي مختلﻒ آن غافل شد .چرا كه ارزيابي هر برنامهاي به رفع

اساسي در ارزيابي همه جانبه برنامه آموزشي است و منبع اطﻼعاتي

نقايص احتماﻟي و در نتيجه هموار شدن هر چه بيشتر راه رسيدن به هدف

مهمي براي سياستگزاريها به شمار ميرود ).(٨
از آنجا كه برنامه آموزشي دوره عمومي دندانپزشكي به دﻻيل

ميانجامد.
ارزيابي برنامه آموزشي دوره عمومي دندانپزشكي از ديدگاههاي

مختلﻔي مثل ظهور علوم جديد ،عﻼيق شخصي اعﻀاي جديد هيات

مختلﻔي قابل انجام است .برخي مطاﻟعات از نگاه اعﻀاي هيأت علمي و

علمي ،تغييرات دموگرافيك ،پيشرفت در علوم بيوﻟوژيك و تغييرات

مﺴﺆوﻟيﻦ دانشكدههاي دندانپزشكي به ارزيابي برنامه آموزشي دوره

بنياديﻦ در سيﺴتﻢ ارايه خدمات سﻼمت نياز به بازنگري منظﻢ دارد )،(٢،٩

عمومي دندانپزشكي پرداختهاند ) .(١در حاﻟي كه برخي ديگر ،بهتريﻦ

بررسي نظرات دانشجويان دندانپزشكي ميتواند مﺴﺆوﻟيﻦ را در بازنگري

مرجع ارزيابي را به واسطه برخورد مﺴتقيﻢ با قوت و ضعﻒهاي برنامه

برنامه آموزشي ياري كند .در هميﻦ راستا انجمﻦ آموزش دندانپزشكي

آموزشي در فعاﻟيت حرفهاي ،دندانپزشكان تازه فارغ اﻟتحصيل يا با چند

آمريكا ساﻟيانه از دانشجويان سال آخر در رابطه با محتوا و مقدار برنامه

سال تجربه دانﺴتهاند ) .(٢،٣همچنيﻦ نظرات مردم به عنوان

آموزشي نظرخواهي ميكند و ايﻦ اطﻼعات را در اختيار دانشگاهها قرار

دريافت كنندگان خدمات دندانپزشكي و نظرات مﺴﺆوﻟيﻦ بهداشت و

ميدهد ) .(٨همچنيﻦ شايان ذكر است هﻢ راستا با افزايش اهميت و

درمان به عنوان هماهنگ كنندگان اجزاي مختلﻒ ساختارهاي بهداشتي

نقش دريافت كنندگان خدمات در سيﺴتﻢهاي ارايه خدمت در دهههاي

و درماني ،ميتوانند منابع مناسبي براي ارزيابي برنامه آموزشي

أخير كه از آن گاهي تحت عنوان »مشتري مداري« نام برده ميشود،

دندانپزشكي باشند كه متأسﻔانه تاكنون مغﻔول ماندهاند .اما گروه ديگري

توجه به نظرات دانشجويان به عنوان دريافت كنندگان برنامه آموزشي به

كه در ارزيابي برنامه آموزشي دوره عمومي دندانپزشكي ميتوانند مرجع

افزايش جذابيت رشته دندانپزشكي براي آنان و ارتباط هرچه بهتر دانشجو
٤١
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روش بررسي :ايﻦ مطاﻟعه به صورت يك مطاﻟعه مقطعي پرسشنامهاي در سال تحصيلي  ١٣٨٩-٩٠انجام شد .جمعيت مورد مطاﻟعه ،دانشجويان سال آخر رشته
دندانپزشكي در  ١٥دانشكده دوﻟتي سطح كشور بودند .در دانشكدههاي مورد مطاﻟعه ،همه دانشجويان سال آخر براي شركت در مطاﻟعه دعوت شدند .آناﻟيزهاي آماري
به وسيله آزمون كاي دو انجام شد.

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
با محيط آموزش خواهد انجاميد.

)دوره  ،٣٠شماره  ،١بهار (١٣٩٦
 %٦٥بود .پرسشنامه نهايي در چهار بخش تنظيﻢ شد .بخش اول مربوط

ايﻦ گونه تصميﻢ گيريها از آنها چشﻢ پوشي ميشود .دخاﻟت ندادن ايﻦ

محرمانه ماندن نظرات ،پرسشنامهها بدون نام بودند .در بخش دوم نظرات

گروه كه دريافت كنندگان آموزش دندانپزشكي هﺴتند به علت ايﻦ تصور

دانشجويان در مورد محتواي برنامه آموزشي دوره عمومي دندانپزشكي

است كه شايد به دﻟيل محيط آموزشي پر استرسي كه بر دانشجويان

اخذ شد .بخش دوم پرسشنامه خود شامل دو قﺴمت بود .در قﺴمت )اﻟﻒ(

حاكﻢ است ،آنان تجارب خود در دانشكدههاي دندانپزشكي را دوست

نظرات دانشجويان به تﻔكيك موضوع در مورد محتواي برنامه آموزشي

ندارند ).(٨

اخذ شد و در قﺴمت )ب( در قاﻟب يك سﺆال دانشجويان نظر كلي خود

با توجه به طرح بازنگري برنامه آموزشي دوره عمومي دندانپزشكي

را در مورد محتواي برنامه آموزشي مطرح كردند .در بخش دوم پاسخهاي

در ايران و به خصوص با توجه به اينكه نظرسنجي از اعﻀاي هيات علمي

پيشنهادي با استﻔاده از مقياس ﻟيكرت و به صورت  ٥گزينهاي

و دندانپزشكان انجام شده بود ) ،(١٠،١١نياز به يك نظرسنجي جامع از

ﻼ كافي( طراحي شد .در بخش سوم نظرات
ﻼ ناكافي تا كام ً
)از كام ً

دانشجويان دندانپزشكي كشور بيش از هر زمان ديگري احﺴاس ميشد.

دانشجويان در مورد تراكﻢ برنامه آموزشي در دورههاي علوم پايه،

در ايﻦ مطاﻟعه سعي ما بر ايﻦ بوده است تا با ارزيابي نظرات دانشجويان

پرهكلينيك و كلينيك اخذ شد .در بخش چهارم نظرات دانشجويان در

سال آخر دانشكدههاي دندانپزشكي كشور درباره برنامه آموزشي دوره

مورد روش تدريس در واحدهاي تئوري ،واحدهاي عملي دوره

عمومي دندانپزشكي تا حد امكان به تدويﻦ ،پايش و ارزيابي برنامه

پرهكلينيك و واحدهاي عملي دوره كلينيك اخذ شد .در بخشهاي سوم

آموزشي جديد به صورت مطلوب كمك كنيﻢ.

و چهارم نيز پاسخهاي پيشنهادي براي هر يك از سﺆاﻻت با استﻔاده از
مقياس ﻟيكرت و به صورت  ٥گزينهاي طراحي شد.

روش بررسي

بعد از جمعآوري پرسشنامهها و محاسبه نتايج در هر يك از

ايﻦ مطاﻟعه به صورت يك مطاﻟعه مقطعي در سال تحصيلي

دانشكدهها ،ارزيابي كلي از نظرات دانشجويان در مجموع دانشكدههاي

 ١٣٨٩-٩٠انجام شد .جمعيت مورد مطاﻟعه ،دانشجويان سال آخر رشته

مورد مطاﻟعه به عمل آمد .ارزيابي نظرات بر اساس ساختار پرسشنامه در

دندانپزشكي در  ١٥دانشكده دوﻟتي سطح كشور بودند .در دانشكدههاي

هر يك از موارد محتوا ،تراكﻢ و روش تدريس در برنامه آموزشي دوره

مورد مطاﻟعه ،همه دانشجويان سال آخر براي شركت در مطاﻟعه دعوت

عمومي دندانپزشكي به صورت جداگانه صورت گرفت .ضمن ًا ارتباط

شدند .پرسشنامه طراحي شده جهت اخذ نظرات دانشجويان با هماهنگي

نظرات دانشجويان با جنس و قدمت دانشكدهها )كمتر يا مﺴاوي  ٣٠سال

دانشكدههاي مورد مطاﻟعه در يكي از جلﺴات آموزشي بيﻦ دانشجويان

در مقابل بيش از  ٣٠سال( نيز مورد آناﻟيز قرار گرفت

توزيع شد و مدت زمان نيﻢ ساعت براي تكميل پرسشنامه اختصاص

) .(α=٠/٠٥ ،β=٠/١آناﻟيزهاي آماري به وسيله آزمون كاي دو انجام شد.

يافت .تمام دانشجويان از نظر شركت در ايﻦ نظرسنجي آزادي عمل

يافتهها

داشتند و براي قدرداني به شركتكنندگان هديهاي تقديﻢ گرديد .شرايط

در مجموع  ٤٣٢دانشجو از ميان حدود  ٦٠٠دانشجوي سال آخر

توزيع پرسشنامه و توضيحاتي كه توزيعكننده ارايه ميداد در تمام

دانشكدههاي مورد مطاﻟعه )ميزان پاسخ (%٧٢ :در مطاﻟعه شركت كردند

دانشكدهها مشابه بود.
پرسشنامه اوﻟيه طراحي شده جهت اخذ نظرات دانشجويان توسط

كه  ٢٩٥نﻔر از آنها ) (%٦٨/٤دختر بودند .جدول  ١توزيع پاسخهاي

گروهي از افراد خبره بررسي و اصﻼح شد سپس در دانشكده دندانپزشكي

دانشجويان به سﺆاﻻت مربوط به ميزان كﻔايت آموزش از نظر حصول

شاهد به صورت  Test-retestو با فاصله زماني دو هﻔته مورد مطاﻟعه

توانمندي را به تﻔكيك حيطههاي مختلﻒ در قﺴمت تئوري و عملي

آزمايشي قرار گرفت .ميزان توافق در مورد تمام سﺆاﻻت بيش از

نشان ميدهد .در حيطه مهارتهاي تئوري كمتريﻦ ميزان گزارش كﻔايت

٤٢
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عليرغﻢ همه ايﻦ موارد ،اغلب دانشجويان گروهي هﺴتند كه در

به اطﻼعات فردي دانشجو بود .جهت اطمينان بيشتر دانشجويان از

دكتر محمد رضا خامي و همكاران

ارزيابي نظرات دانشجويان سال آخر دندانپزشكي درباره برنامه آموزشي ...

جدول  -١توزيع پاسخهاي دانشجويان دندانپزشكي ) ٤٣٢نﻔر( به سؤاﻻت مربوط به مﺤتواي برنامه آموزشي دوره عمومي دندانپزشكي
به تﻔكيك آموزش تئوري و عملي
تئوري

نظر شما در مورد ميزان كﻔايت آموزش از نظر
حصول توانمندي درهر يك از حيطههاي زير
چيست؟

 -١٤ترميﻢ يك پوسيدگي وسيع با درگيري بيش از دو سطح دندان

 -١٥درمان ريشه يك دندان تك كاناﻟه
 -١٦درمان ريشه مجدد يك دندان تك كاناﻟه
 -١٧درمان ريشه يك دندان چند كاناﻟه
 -١٨درمان ريشه مجدد يك دندان چند كاناﻟه
 -١٩تهيه پروتز كامل متحرك
 -٢٠تهيه پروتز پارسيل متحرك
 -٢١تهيه روكش يك دندان
 -٢٢تهيه يك بريج چند واحدي
 -٢٣تكنيكها و مراحل ﻻبراتواري پروتز
 -٢٤كشيدن معموﻟي يك دندان تك ريشه
 -٢٥كشيدن معموﻟي يك دندان چند ريشه غير از دندان عقل
 -٢٦كشيدن معموﻟي يك دندان عقل
 -٢٧انجام جراحي عقل نهﻔته ساده
 -٢٨انجام جراحي عقل نهﻔته پيچيده
 -٢٩انجام ساير جراحيهاي داخل دهاني
 -٣٠درمان مقدماتي بيماريهاي ﻟثه
 -٣١انجام جراحيهاي ﻟثه
 -٣٢درمانهاي ارتدنﺴي متحرك
 -٣٣ترميﻢ دندانهاي شيري
 -٣٤پاﻟپوتومي يك دندان موﻟر شيري
 -٣٥پاﻟپكتومي يك دندان موﻟر شيري
 -٣٦تهيه  SSCبراي يك دندان موﻟر شيري
 -٣٧تهيه فﻀا نگهدارنده
 -٣٨دندانپزشكي پيشگيري
 -٣٩دندانپزشكي جامعه نگر
 -٤٠رسيدگي به اورژانسهاي پزشكي
 -٤١رسيدگي به اورژانسهاي دندانپزشكي
 -٤٢رعايت اصول كنترل عﻔونت
 -٤٣مديريت مطب
 -٤٤چگونگي نگهداري از تجهيزات دندانپزشكي
 -٤٥داشتﻦ رفتار حرفهاي با ساير همكاران
 -٤٦انجام يك كار تحقيقاتي در علوم پزشكي
 -٤٧بكارگيري اصول دندانپزشكي مبتني بر شواهد

ناكافي يا

نظري

كافي يا

ناكافي يا

نظري ندارم

كافي يا

كامﻼً ناكافي )(%

ندارم )(%

كامﻼً كافي )(%

كامﻼً ناكافي )(%

)(%

كامﻼً كافي )(%

٤٢/٨
٢٥/٣
١٣/٢
٩/٦
٤٨/٦
٨/٨
٢٠/١
٣٩/٠
٤٣/٠
٤٩/٨
٤٣/٥
٣٨/٦
٥/٩
١٥/٩
٥/٣
٥١/٨
٢٠/٩
٦٩/٩
١٥/٧
٢٩/٦
٢٣/٣
٣٢/٩
٣٣/٨
٦/٤
١٥/٥
١٨/٩
٤٧/٦
٦٢/٨
٧٠/٨
٢٢/١
٥٤/١
٣٩/٥
٧/٧
١٠/٦
١٩/٩
٢٥/٣
٣٨/٨
٢٨/٤
٢٩/١
٥٩/٧
٥١/٠
١٥/٣
٧٧/١
٧٦/٠
٥٤/٠
٦٦/٩
٦١/٠

١٢/٨
٧ /٦
٦ /٣
٨ /٦
١٤/٢
٦ /٨
١٠/٠
١٦/٣
١٤/٤
١٢/٣
١٦/٨
١١/٦
٦ /٣
٧ /٨
٥ /٣
١١/٧
٧ /٥
١٢/٢
٩ /٣
١٠/٠
١٠/٢
٩ /٤
١٣/٦
٦ /١
٨ /٦
٩ /٠
١٢/٥
١١/٩
١٠/٠
٨ /١
١١/٩
٩ /٠
٧ /٦
٥ /٥
٩ /٧
١١/١
١١/٧
١٦/٠
٢٢/٧
١٢/٤
١٥/٥
١٢/٧
١٠/٢
١١/٥
١٧/٠
١٥/٣
٢٢/٤

٤٤/٣
٦٧/١
٨٠/٥
٨١/٧
٣٧/١
٨٤/٤
٦٩/٩
٤٤/٧
٤٢/٦
٣٨/٠
٣٩/٦
٤٩/٨
٨٧/٩
٧٦/٤
٨٩/٣
٣٦/٥
٧١/٥
١٧/٨
٧٥/٠
٦٠/٣
٦٦/٥
٥٧/٦
٥٢/٥
٨٧/٦
٧٥/٩
٦٤/٠
٣٩/٩
٢٥/٢
١٩/٣
٦٩/٩
٣٣/٩
٥١/٥
٨٤/٨
٨٣/٩
٧٠/٤
٦٣/٦
٤٩/٥
٥٥/٦
٤٨/١
٢٧/٨
٣٣/٥
٧٢/٠
١٢/٦
١٢/٥
٢٩/٠
١٧/٨
١٦/٦

٣٩/٤
٣٣/٤
٢٠/٨
١٨/٤
٦٢/٤
١٣/٧
٣١/٣
٤٧/٧
٥٣/٤
٥٩/٤
٤٩/٩
٥٧/٣
٨ /٨
٢٤/١
٧ /٩
٦١/١
٣٥/٣
٧٨/٧
١٨/٧
٣٨/٥
٣٨/٥
٥٠/٨
٤١/٥
١١/٣
٢٥/٧
٣٦/٦
٦٦/٨
٨١/٧
٨٣/٥
٣١/٣
٧٦/١
٤٧/٨
١١/١
١٣/٥
٢٩/٥
٣٨/٩
٥٩/١
٣٧/٠
٣٦/٢
٧٤/٥
٦٤/٣
٢٦/٨
٧٨/٩
٧٩/٤
٥٧/٦
٧١/١
٦٢/٩

٨ /٦
٨ /٩
٧ /٨
٩ /١
١١/٤
٦ /٧
١٠/٢
١٤/٦
١٤/٨
١٤/١
١٨/٦
١٣/٦
٥ /٤
٨ /٩
٦ /٧
١٢/٥
١٠/٥
١١/١
١٢/٦
١٤/٧
١١/٤
٩ /٦
١٦/٥
٤ /٩
٧ /٤
١٠/٠
٩ /٣
٩ /٥
٧ /١
٨ /١
٨ /٩
١٣/٢
٦ /٩
٦ /١
٩ /٣
٩ /٥
١٠/٧
١٦/٤
٢٣/٩
١٢/٦
١٣/٢
١٣/٤
١٠/١
١٠/٦
١٧/٧
١٥/٦
٢٥/٤

٥١/٩
٥٧/٧
٧١/٣
٧٢/٥
٢٦/٢
٧٩/٦
٥٨/٦
٣٧/٧
٣١/٩
٢٦/٥
٣١/٥
٢٩/١
٨٥/٨
٦٧/٠
٨٥/٤
٢٦/٣
٥٤/١
١٠/٢
٦٨/٦
٤٦/٨
٥٠/١
٣٩/٥
٤٢/٠
٨٣/٧
٦٦/٩
٥٣/٣
٢٣/٨
٨ /٨
٩ /٣
٦٠/٦
١٥/١
٣٩/٠
٨١/٩
٨٠/٤
٦١/٢
٥١/٦
٣٠/٢
٤٦/٦
٤٠/٠
١٢/٨
٢٢/٦
٥٩/٦
١١/٠
٩ /٩
٢٤/٦
١٣/٢
١١/٧

٤٣
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 -١برقراري ارتباط با بيمار
 -٢انجام يك معاينه دقيق و كامل
 -٣اخذ تاريخچه پزشكي بيمار
 -٤اخذ تاريخچه دندانپزشكي بيمار
 -٥تجويز تﺴتهاي آزمايشگاهي ﻻزم
 -٦تجويز راديوگرافيهاي داخل دهاني مناسب
 -٧تﻔﺴير راديوگرافيهاي داخل دهاني
 -٨تجويز راديوگرافيهاي خارج دهاني مناسب
 -٩تﻔﺴير راديوگرافيهاي خارج دهاني
 -١٠تجويز داروهاي مناسب در موارد ﻻزم
 -١١طرح درمان جامع
 -١٢تشخيص ضايعات بافت نرم دهان
 -١٣ترميﻢ يك پوسيدگي نﺴبتاً كوچك

عملي

)دوره  ،٣٠شماره  ،١بهار (١٣٩٦

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
آموزش مربوط به چگونگي نگهداري از تجهيزات دندانپزشكي بود

معنيدار مشاهده شده بيﻦ دو جنس مربوط به اعتقاد دانشجويان در

كه فقط  %١٢/٥از پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند كه آموزش در ايﻦ زمينه

خصوص تراكﻢ واحدهاي درسي در دوره پره كلينيك بود كه در مقابل

ﻼ كافي يا كافي بوده است .از سوي ديگر بيشتريﻦ ميزان گزارش
كام ً

حدود  %٢٣از پﺴران %٣٨ ،از دختران مخاﻟﻒ تراكﻢ باﻻي دروس ايﻦ

كﻔايت آموزش تئوري مربوط به درمان ريشه يك دندان تك كاناﻟه بود

مقطع بودند ).(P=٠/٠١

كمتريﻦ ميزان موافقت با كﻔايت آموزش مربوط به انجام جراحي عقل

بودن روش تدريس در سه مقطع دوره دندانپزشكي عمومي را نشان

نهﻔته پيچيده با  %٨/٨موافقت بود در حاﻟي كه بيشتريﻦ ميزان موافقت

ميدهد .همانطور كه مشاهده ميشود فقط حدود يك سوم از دانشجويان

با كﻔايت آموزش به ترميﻢ يك پوسيدگي نﺴبتاً كوچك با  %٨٥/٨موافقت

معتقد بودند كه روشهاي تدريس مناسب يا كامﻼً مناسب هﺴتند .تنها

مربوط ميشد .تحليل نتايج مربوط به نظر كلي دانشجويان در مورد

در خصوص مناسب بودن روش تدريس در دوره كلينيك نظر پﺴران و

كﻔايت آموزش در دوره دندانپزشكي عمومي نشان داد كه در مجموع

دختران با هﻢ تﻔاوت معنيدار داشت به طوريكه  %٣٦از پﺴران اعتقاد

 %٧٢/٤از پاسخ دهندگان ) %٦٠/٧از پﺴران و  %٧٧/٦از دختران( اعتقاد

داشتند كه ايﻦ روش مناسب است در حاﻟي كه  %٢٥/٤از دختران چنيﻦ

ﻼ ناكافي يا ناكافي بوده است .ايﻦ تﻔاوت بيﻦ
داشتند كه ايﻦ آموزش كام ً

اعتقادي داشتند ).(P=٠/٠٠٦
مقايﺴه نتايج بيﻦ دانشكدههاي با قدمت كمتر يا مﺴاوي  ٣٠سال

دو جنس از نظر آماري معنيدار بود ).(P=٠/٠٠١
جدول  ٢توزيع پاسخهاي دانشجويان به پرسشهاي مربوط به طول

) ٢٤٢نﻔر( و بيش از  ٣٠سال ) ١٩٠نﻔر( نشان داد كه فقط در مورد نظر

دوره آموزشي و تراكﻢ آن در مقاطع مختلﻒ را نشان ميدهد .اگرچه

دانشجويان در خصوص اضافه شدن طول دوره كلينيك بيﻦ ايﻦ دو گروه

 %٦٤/٨از دانشجويان معتقد بودند كه تراكﻢ واحدهاي درسي در دوره

تﻔاوت معنيدار وجود دارد به نحوي كه حدود نيمي از دانشجويان

علوم پايه زياد است فقط حدود  %٨از آنان موافق افزايش طول دوره در

دانشكدههاي با قدمت كمتر يا مﺴاوي  ٣٠سال اعتقاد داشتند كه طول

ايﻦ مقطع بودند .مقادير متناظر براي دوره پره كلينيك به ترتيب  %٤٤و

دوره كلينيك بايد افزايش يابد در حاﻟي كه ايﻦ نﺴبت در دانشجويان

 %٢٩/٧و براي دوره كلينيك به ترتيب  %٣٢/٤و  %٦٧/٦بود .تنها تﻔاوت

دانشكدههاي با قدمت بيش از  ٣٠سال حدود  %٨٠بود ).(P=٠/٠٠٣

جدول  -٢توزيع پاسخهاي دانشجويان دندانپزشكي ) ٤٣٢نﻔر( به سؤاﻻت مربوط به تراكم برنامه آموزشي دوره عمومي دندانپزشكي

تراكﻢ واحدهاي درسي در دوره علوم پايه زياد است.
بهتر است طول دوره علوم پايه افزايش يابد.
تراكﻢ واحدهاي درسي در دوره پره كلينيك زياد است.
بهتر است طول دوره پره كلينيك افزايش يابد.
تراكﻢ واحدهاي درسي در دوره كلينيك زياد است.
بهتر است طول دوره كلينيك افزايش يابد.

تا حدي مﺨاﻟﻔم يا كامﻼً مﺨاﻟﻔم )(%

نظري ندارم )(%

تا حدي موافﻘم يا كامﻼً موافﻘم )(%

٢١/٨
٨٣/٥
٣٣/٢
٥٢/٨
٥٢/١
٢٣/٣

١٣/٥
٨/٦
٢٢/٨
١٧/٤
١٥/٥
٩/١

٦٤/٨
٧/٩
٤٤/٠
٢٩/٧
٣٢/٤
٦٧/٦

جدول  -٣توزيع پاسخهاي دانشجويان دندانپزشكي ) ٤٣٢نﻔر( به سؤاﻻت مربوط به روش تدريس در دوره عمومي دندانپزشكي

روش تدريس معمول )سخنراني( در ارايه دروس تئوري
روش تدريس در ارايه واحدهاي عملي دوره پره كلينيك
روش تدريس در ارايه واحدهاي عملي دوره كلينيك

نامناسﺐ يا بسيار نامناسﺐ )(%

نظري ندارم )(%

مناسﺐ يا بسيار مناسﺐ )(%

٥٧/٠
٥١/٢
٦١/٧

١٢/٤
١٢/١
٩/٦

٣٠/٦
٣٦/٧
٢٨/٧

٤٤
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كه  %٨٩/٣با كﻔايت آموزش موافقت داشتند .در حيطه مهارتهاي عملي

جدول  ٣توزيع پاسخهاي دانشجويان به سﺆاﻻت مربوط به مناسب

دكتر محمد رضا خامي و همكاران

ارزيابي نظرات دانشجويان سال آخر دندانپزشكي درباره برنامه آموزشي ...

بﺤﺚ و نتيجهگيري

 Epilectic fit ،Anaphylactic shock ،Cardiac arrestو

ايﻦ مطاﻟعه يك مطاﻟعه مقطعي بود كه با هدف بررسي ديدگاههاي

 Respiratory distressاظهار كﻢ اطﻼعي كردند كه با توجه به ميزان

دانشجويان سال آخر دانشكدههاي دندانپزشكي ايران درباره برنامه

پاييﻦ گزارش كﻔايت آموزش در زمينه رسيدگي به اورژانسهاي پزشكي

آموزشي دوره عمومي دندانپزشكي در سال تحصيلي  ١٣٨٩-٩٠در

با نتايج مطاﻟعه حاضر هﻢخواني دارد.

 ١٥دانشكده دوﻟتي سطح كشور انجام شد.
در پاسخ دانشجويان به سﺆاﻻت مربوط به ميزان كﻔايت آموزش از

فارغ اﻟتحصيﻼن كوريكوﻟوم قبلي و جديد در رابطه با آموزشهاي دريافتي

نظر حصول توانمندي در حيطه مهارتهاي تئوري ،كمتريﻦ ميزان

در دوره دندانپزشكي به طور كلي معتقد بودند كه برنامه آموزشي دوره

گزارش كﻔايت آموزش مربوط به چگونگي نگهداري از تجهيزات

عمومي دندانپزشكي براي آمادگي جهت كار كلينيكي كافي است ،با ايﻦ

دندانپزشكي بود كه فقط  %١٢/٥از پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند كه

حال آمادگي خود را در بعﻀي از زمينهها مثل انجام و تﻔﺴير تﺴتهاي

آموزش در ايﻦ زمينه كامﻼً كافي يا كافي بوده است .همچنيﻦ به ترتيب

بيوﻟوژيك باﻟيني ،مقابله با اورژانسهاي پزشكي ،ارزيابي مشكﻼت رشدي

مديريت مطب ،بكارگيري اصول دندانپزشكي مبتني بر شواهد ،درمان

و تكاملي و ارجاع صحيح ايﻦ موارد و درمانهاي ارتودنﺴي كافي

ريشه مجدد يك دندان چند كانال و انجام يك كار تحقيقاتي در علوم

نميدانﺴتند.

پزشكي ،حيطههاي ديگري بودند كه به اعتقاد دانشجويان كمتريﻦ

از سوي ديگر در مطاﻟعه حاضر بيشتريﻦ ميزان گزارش كﻔايت

كﻔايت آموزش تئوري را داشتند .در حيطه مهارتهاي عملي كمتريﻦ

آموزش تئوري مربوط به درمان ريشه يك دندان تك كانال با %٨٩/٣

ميزان موافقت با كﻔايت آموزش مربوط به انجام جراحي عقل نهﻔته

موافقت با كﻔايت آموزش بود .همچنيﻦ به ترتيب ترميﻢ يك پوسيدگي

پيچيده با  %٨/٨موافقت بود .به عﻼوه به ترتيب انجام ساير جراحيهاي

نﺴبتاً كوچك ،كشيدن معموﻟي يك دندان تك ريشه ،ترميﻢ دندانهاي

داخل دهاني ،چگونگي نگهداري از تجهيزات دندانپزشكي ،درمان ريشه

شيري و پاﻟپوتومي يك دندان موﻟر شيري موارد ديگري بودند كه

مجدد يك دندان چند كانال و مديريت مطب ،موارد ديگري بودند كه

دانشجويان اعتقاد داشتند بيشتريﻦ كﻔايت آموزش تئوري را دارند .در

دانشجويان اعتقاد داشتند كمتريﻦ كﻔايت آموزش عملي را دارند.

حيطه عملي بيشتريﻦ ميزان موافقت با كﻔايت آموزش مربوط به ترميﻢ

در مطاﻟعه  Silversinو همكاران ) (٤كه بر روي گروهي از

يك پوسيدگي نﺴبت ًا كوچك با  %٨٥/٨موافقت بود .همچنيﻦ به ترتيب

دانشجويان سال آخر دندانپزشكي بريتانيايي و آمريكايي در هميﻦ زمينه

درمان ريشه يك دندان تك كانال ،كشيدن معموﻟي يك دندان تك

انجام شد ،مشابه نتايج مطاﻟعه حاضر ،هر دو گروه دانشجويان معتقد بودند

ريشه ،ترميﻢ دندانهاي شيري و پاﻟپوتومي يك دندان موﻟر شيري موارد

كه كمتريﻦ ميزان آمادگي را در زمينه جراحيهاي دهان دارند .ضمﻦ

ديگري بودند كه به اعتقاد دانشجويان بيشتريﻦ كﻔايت آموزش عملي را

اينكه در ايﻦ مطاﻟعه دانشجويان بريتانيايي خواستار آموزش بيشتر در

داشتند.
در مطاﻟعه  Silversinو همكاران ) (٤بيشتريﻦ آمادگي از ديد خود

زمينه كار با دستيار و دانشجويان آمريكايي خواستار آموزش بيشتر در

دانشجويان در دانشجويان بريتانيايي در زمينه ترميﻢ دندانها و در

زمينه ساخت دنچر پارسيل بودند.
در مطاﻟعه  Downerو همكاران ) (٥در زمينه ارزيابي و مقايﺴه

دانشجويان آمريكايي در زمينه مباحث پريودنتيكس بود و هر دو گروه

نظرات تمامي دانشجويان سال آخر دندانپزشكي درباره آموزش دوره

دانشجويان خواستار آموزش كمتر در زمينه تكنيكهاي ﻻبراتواري در

عمومي در دو دانشگاه انگلﺴتان نيز نتايج نشان داد كه درصد باﻻيي از

ساخت كراون و بريج بودند .در مطاﻟعه  Downerو همكاران ) (٥در زمينه

دانشجويان خود را براي انجام درمانهايي مثل اپيكوتومي ،بيوپﺴي

ارزيابي و مقايﺴه نظرات تمامي دانشجويان سال آخر دندانپزشكي درباره

اينﺴيژنال و جراحي پريودنتال آماده نميدانﺴتند .در تشخيص و درمان

آموزش دوره عمومي در دو دانشگاه انگلﺴتان ،نتايج نشان داد كه

موقعيتهاي مختلﻒ اورژانس نيز دانشجويان هر دو دانشگاه در زمينه

دانشجويان بيش از همه خود را براي انجام كارهايي مثل راديوگرافي

 Adrenal crisisو دانشجويان دانشگاه بريﺴتول در زمينه

پري اپيكال ،كشيدن دندان موﻟر اول دايمي و جراحي موﻟر سوم دايمي
٤٥
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در مطاﻟعه  Rydingو  (٢) Murphyهر چند هر دو گروه

)دوره  ،٣٠شماره  ،١بهار (١٣٩٦

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
آماده ميدانﺴتند .در مطاﻟعه  Rydingو  (٢) Murphyهر دو گروه

آموزش را از ديد دانشجويان داشته است و ايﻦ مﺴأﻟه ﻟزوم تأكيد بر

فارغ اﻟتحصيﻼن كوريكوﻟوم قبلي و جديد در رابطه با آموزشهاي دريافتي

آموزش دندانپزشكي مبتني بر شواهد را نشان ميدهد.

دندانپزشكي براي آمادگي جهت كار كلينيكي كافي است .هر دو گروه

بر عكس آنچه كه انتظار ميرود دانشجويان در دانشكدههاي پر سابقه

اظهار داشتند آمادگي باﻻيي براي ترميﻢ تك دندان ،ثبت دقيق و كامل

احﺴاس نياز بيشتري به افزايش طول دوره كلينيك ميكنند كه ايﻦ خود

ركوردها و پروندهها  ،انتخاب راديوگرافي مناسب براي تشخيص ،ارزيابي

ميتواند نشان دهنده احﺴاس ضعﻒ آموزشي بيشتر در آنان باشد .اينكه

وضعيت پريودنتال بيمار و ارايه درمان اوﻟيه پريودنتال دارند.

چرا علي رغﻢ وجود عوامل مثبتي همچون سابقه و تجربه بيشتر اساتيد

در مطاﻟعه حاضر با وجود اينكه حدود دو سوم از دانشجويان معتقد

و امكانات آموزشي و كمك آموزشي بيشتر در دانشكدههاي پر سابقه،

بودند كه تراكﻢ واحدهاي درسي در دوره علوم پايه زياد است ،كمتر از

دانشجويان ايﻦ دانشكدهها توانمندي بيشتري در خود احﺴاس نميكنند

 %١٠از آنان موافق افزايش طول ايﻦ دوره بودند .ايﻦ خود ميتواند به

جاي بررسي بيشتري دارد .عواملي مثل حوصله بيشتر اساتيد جوان و عدم

نوعي نشان دهنده ايﻦ مطلب باشد كه دانشجويان دندانپزشكي آنچه كه

وجود دورههاي تخصصي در دانشكدههاي كوچك )كه عﻼوه بر فراهﻢ

در مقطع علوم پايه فرا ميگيرند را چندان مهﻢ نميدانند .ايﻦ در حاﻟي

آوردن امكان تمركز بيشتر اساتيد بر آموزش دوره عمومي ،امكان انجام

است كه تاكيد بر آموزش بهتر علوم پايه يكي از محورهاي مطرح در

درمانهاي نﺴبتاً تخصصي توسط دانشجويان دوره عمومي را امكان پذير

بازنگري برنامههاي آموزشي دندانپزشكي در دنيا بوده است ).(١٢،١٣

ميكند( ممكﻦ است توضيح مناسبي براي ايﻦ مﺴأﻟه باشد.

علت ايﻦ مﺴأﻟه ميتواند ايﻦ باشد كه دانشجويان دندانپزشكي در ايران

با توجه به امكانات و شرايط موجود در ايﻦ مطاﻟعه ،استﻔاده از

در ذهﻦ خود بيﻦ ايﻦ دوره و آموزشهاي كلينيكي در مقاطع بعدي ارتباط

پرسشنامه بهتريﻦ شيوه براي اخذ نظرات دانشجويان به نظر ميرسيد .اما

روشني نميبينند.

در هر حال پرسشنامه محدوديتهاي خاص خود را دارد .يكي از مهﻢتريﻦ

استﻔاده از روشهاي نويﻦ آموزش پزشكي ،به خصوص ادغام

محدوديتهاي استﻔاده از پرسشنامه كاهش مشاركت است .در ايﻦ

عمودي دروس و آموزش علوم پايه با نگاهي كاربردي ميتواند به حل

مطاﻟعه سعي شد با اشاره به اهميت پاسخهاي دانشجويان و ذكر تأثير

ايﻦ مشكل كمك كند .اينكه بيش از دو سوم از دانشجويان اعتقاد داشتند

مثبتي كه پاسخهاي آنان بر روند بازنگري برنامه آموزشي دوره عمومي

كه بهتر است طول دوره كلينيك افزايش يابد به نوعي با ايﻦ يافته كه

دندانپزشكي ميتواند داشته باشد ،انگيزه دانشجويان براي تكميل

حدود  %٧٠از آنان به طور كلي آموزش دندانپزشكي عمومي را از نظر

پرسشنامه تا جاي ممكﻦ افزايش يابد .به عﻼوه بايد توجه داشت كه

حصول توانمنديهاي ﻻزم ناكافي ميدانﺴتند همخواني دارد.

دادهها در زمينه متغيرهاي مورد بررسي به صورت خود اظهاري كﺴب

يافتههاي مطاﻟعه حاضر در خصوص روشهاي معمول تدريس در

شدهاند و احتمال ارايه پاسخهاي مطلوب از نظر محققيﻦ كه از آن تحت

دوره دندانپزشكي عمومي بديﻦ صورت كه حدود نيمي از دانشجويان ايﻦ

عنوان  Social desirabilityياد ميشود ) (١٥و يكي از مشكﻼت

روشها را مناسب نميدانند ،ﻟزوم به كارگيري روشهاي نويﻦ آموزش

پژوهشهاي پرسشنامهاي است نيز وجود دارد.

پزشكي را روشﻦ ميسازد .آنچه امروزه در دانشكدههاي دندانپزشكي دنيا

به طور كلي ،به نظر ميرسد كه آموزش دوره دندانپزشكي عمومي

بيشتر مورد تأكيد است ،ﻟزوم پرورش مهارتهاي مربوط به حل مﺴأﻟه،

از ديد دانشجويان دندانپزشكي ،هﻢ از ﻟحاظ محتوا و هﻢ از ﻟحاظ

خودآموزي و يادگيري مادام اﻟعمر است ) .(١٤آموزش مهارتهاي مربوط

روشهاي تدريس وضعيت مناسبي نداشته است .ايﻦ مﺴأﻟه ﻟزوم بازنگري

به دندانپزشكي مبتني بر شواهد و گنجاندن آن به عنوان يك تﻢ اصلي

برنامه آموزشي دندانپزشكي عمومي را بيش از پيش روشﻦ ميسازد.

در كوريكوﻟوم دندانپزشكي موجب ايجاد مهارتهاي فوق در دانشجويان

يافتهها ي ايﻦ مطاﻟعه در مورد ميزان كﻔايت آموزش از ديد دانشجويان

ميشود .جاﻟب آنكه در مطاﻟعه حاضر مهارتهاي مربوط به دندانپزشكي

به تﻔكيك حيطههاي مختلﻒ ميتواند در طراحي محتواي جديد

مبتني بر شواهد از جمله حيطههايي است كه كمتريﻦ ميزان كﻔايت

برنامههاي آموزشي راهگشا باشد.
٤٦
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در دوره دندانپزشكي معتقد بودند كه برنامه آموزشي دوره عمومي

مقايﺴه نتايج بيﻦ دانشكدههاي پر سابقه و كﻢ سابقه نشان داد كه

دكتر محمد رضا خامي و همكاران

... ارزيابي نظرات دانشجويان سال آخر دندانپزشكي درباره برنامه آموزشي

تشكر و قدرداني
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 همچنيﻦ از.بديﻦ وسيله از حمايتهاي ماﻟي دانشگاه قدرداني ميگردد
راهنماييها و حمايتهاي جناب آقاي دكتر احمد جعﻔري و زحمات مشاور

ايﻦ مقاﻟه نتيجه طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم پزشكي و

. تشكر مينماييﻢ، جناب آقاي دكتر محمد جواد خرازي فرد،آماري طرح
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