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Background and Aims: Due to the review of general dental courses, it was necessary to assess
the students' satisfaction with this curriculum. The aim of this study was the assessment level of
students’satisfaction with the new educational curriculum of the Ministry of Health at the department
of restorative dentistry of Tehran university of medical sciences in 2019-2020.
Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional trial,72 sixth year dental students of
Tehran University who passed the restorative dentistry courses based on the new curriculum were
studied. A questionnaire was developed and for validity content assessment, it was presented to 5
professors and then revised. For reliability approval of the questionnaire, test-retest approach was
used. The questionnaire was given to the 30 students of the main pilot group in one session and twoweek later and agreement percentage and Kappa index were calculated. After conducting the "test"
process and re-testing, the "questions" were statistically analyzed using STATA software.
Results: The most level of satisfaction regarding to practicality of subjects was found for
fundamental of restorative dentistry including principles of amalgam class I cavity preparations and
restorations on the dentic (81.94% and 76.39% acceptable respectively) and the principles of
amalgam classII cavity restorations on the dentic (72.22%). The least satisfaction levels were
obsereved in the first and second theoretical restorative courses including tooth-colored restorations
(47.22%), onlays and inlays (47.22%) and tooth-colored classII cavity preparations and restorations
(48.61%). The amount (P-value or error of the first type) was reported in all questions>0.001.
Conclusion: Despite the limitation of this study, final-year dental students’ satisfaction of
theoretical restorative dentistry courses was medium, while it was high for the fundamental and
practical restorative courses of 2017 educational curriculum.
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مﻘاﻟه پژوهشي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،٢٤بهﻤﻦ (١٤٠٠

رضايتمندي دانشجويان از ﺑﺮناﻣﻪ آﻣوزشي ﺑﺨﺶ تﺮﻣيمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه
علوم پزشكي تهﺮان ﻃﺒﻖ كوريكولوم آﻣوزشي جديد وزارت ﺑهداشت و درﻣان
و آﻣوزش پزشكي در سال تحصيلي ١٣٩٨-٩٩
سارا ولي زاده ،١سمانﻪ رضايي دهنمكي ،٢حميد رضا خدايار ،٣احمد رضا شمشيﺮي ،٤ﻣحمد رضا خاﻣي ،٥زهﺮه ﻣﺮادي

*،١

 -١دانشيار گروه آموزشي دندانپزشكي ترميﻤي و زيبايي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
 -٢استاديار گروه آموزشي دندانپزشكي ترميﻤي و زيبايي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم ،ايران
 -٣دندانپزشك ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
 -٤اپيدميوﻟوژيست ،گروه آموزشي سﻼمت دهان و دندانپزشكي اجتﻤاعي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
 -٥استاد گروه آموزشي سﻼمت دهان و دندانپزشكي اجتﻤاعي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران

چكيده

اﻃﻼعات ﻣقالﻪ

زﻣينﻪ و هدف :به دﻟيل بازنگري برنامه آموزشي دوره عﻤومي دندانپزشكي ،بررسي رضايتﻤندي دانشجويان
نسبت به ايﻦ كوريكوم ضرورت داشت .هدف از تحﻘيق حاضر تعييﻦ ميزان رضايتﻤندي دانشجويان از كوريكوﻟوم
آموزشي جديد وزارت بهداشت و درمان در بخش ترميﻤي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در
سالهاي  ١٣٩٨-٩٩بود.

نوع ﻣقالﻪ:
مﻘاﻟه پژوهشي

روش ﺑﺮرسي :در ايﻦ مطاﻟعه توصيفي -مﻘطعي ٧٢ ،دانشجوي دندانپزشكي سال ششم دانشگاه تهران كه
واحدهاي ترميﻤي را طبق كوريكوﻟوم جديد گذرانده بودند ،بررسي شدند .پرسشنامهاي طراحي و براي تأييد اعتبار،
در اختيار  ٥استاد قرار گرفته و تغييراتي در آن انجام شد .براي تعييﻦ پايايي پرسشنامه از روش آزمون -بازآزمون
استفاده شد .پرسشنامه به  ٣٠نفر از افراد گروه اصلي در يك جلسه و دو هفته بعد داده شد و درصد توافق و
شاخص كاپا محاسبه شد .بعد از انجام فرآيند آزمون و باز آزمون ،سواﻻت با نرم افزار  STATAمورد آناﻟيز آماري
قرار گرفتند .براي محاسبه توافق ،درصد توافق وزن داده شده و آماره كاپاي وزن داده شده محاسبه و گزارش
گرديد.

نتيجﻪگيﺮي :با توجه به محدوديتهاي مطاﻟعه حاضر ،رضايتﻤندي دانشجويان سال آخر دندانپزشكي دانشگاه
تهران از واحدهاي نظري دندانپزشكي ترميﻤي در كوريكوﻟوم سال  ١٣٩٦متوسط و از مباني واحدهاي عﻤلي آن
زياد بود.
كليد واژهها :رضايتﻤندي ،دندانپزشكي ترميﻤي ،كوريكوﻟوم آموزشي
مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
دوره  ،٣٤مﻘاﻟه ١٤٠٠ ،٢٤

٢
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يافتﻪها :بيشتريﻦ رضايتﻤندي از كاربردي بودن مبحث اصول تراش و ترميم حفرات كﻼس  Iآماﻟگام
)به ترتيب %٨١/٩٤ ،و  (%٧٦/٣٩و اصول ترميم حفرات كﻼس  IIآماﻟگام روي دنتيك ) (%٧٢/٢٢در درس مباني
ترميﻤي ديده شد .كﻤتريﻦ رضايتﻤندي هم درباره واحدهاي نظري  ١و  ٢شامل گزينههاي كاربردي بودن مبحث
ترميمهاي هم رنگ دندان ) ،(%٤٧/٢٢كاربرد اينله و آنله ) (%٤٧/٢٢و اصول تهيه و ترميم حفرات كﻼس II
هم رنگ دندان ) (%٤٨/٦١ديده شد .ميزان ) P-valueيا خطاي نوع اول( در تﻤامي سؤاﻻت  <٠/٠٠١گزارش
گرديد.

وصول١٤٠٠/٠٢/ ٠٨ :
اصﻼح نهايي١٤٠٠/١١/١٦ :
تأييد چاپ١٤٠٠/١١/٢٣ :

رضايتﻤندي دانشجويان از برنامه آموزشي بخش ترميﻤي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران...

ﻣقدﻣﻪ

سارا وﻟي زاده و هﻤكاران

رضايت آنها شود ،اهﻤيت ويژهاي دارد ).(٦

با توجه به اهﻤيت علم دندانپزشكي و تأثير آن بر جامعه و سﻼمتي

يكي از بخشهاي مهم رشته دندانپزشكي ،دندانپزشكي ترميﻤي و

افراد ،توجه به بهبود و ارتﻘاء سطﺢ آموزش به منظور تربيت نيروهاي

زيبايي ) (Restorative Dentistryاست .نام ديگر آن هم دندانپزشكي

توانﻤند و ماهر بسيار اهﻤيت دارد .آموزش عاﻟي ايران در دو دهه گذشته

محافظه كارانه ) (Conservative Dentistryاست كه به بازسازي

با چاﻟشها و مساﺋل متعددي مواجه شده است .گسترش كﻤي نظام

ساختﻤان از دست رفته دندان پرداخته و در نهايت منجر به اعاده عﻤلكرد،

آموزش عاﻟي بدون توجه به ظرفيتهاي موجود و توان بافت اقتصادي،

تكلم و زيبايي دندان ميگردد .از سويي ديگر ،گسترش و شيوع پوسيدگي

اجتﻤاعي و فرهنگي جامعه ،كاهش كيفيت آموزش عاﻟي را به دنبال داشته

در گروههاي

شاخص DMFT

است .چنيﻦ چاﻟشهايي ﻟزوم مسئوﻟيت پذيري و پاسخگويي را در نظام

)مجﻤوع دندانهاي پوسيده ،از دست رفته و پر شده( ،تغييرات رژيم

آموزش عاﻟي مورد تأكيد قرار داده و نظام دانشگاهي را وادار به باز انديشي

غذايي و تﻤايل به مصرف مواد غذايي پوسيدگي زا در كشورمان اهﻤيت

در ساختار ،رساﻟت ،اهداف ،كاركردها و فرآيندهاي خود كرده است .از

دندانپزشكي ترميﻤي را دو چندان كرده است ).(٧،٨

سني مختلف،

باﻻ بودن

آنجا كه دانشگاهها مهمتريﻦ نهادهايي هستند كه جوامع جهت رشد و

در كوريكوﻟوم آموزشي ،واحدهاي درسي دندانپزشكي ترميﻤي به طور

توسعه به آنها نياز دارند ،شفافيت ،پاسخگويي و بهبود كيفيت آنها

اختصاصي شامل مباني دندانپزشكي ترميﻤي ،دندانپزشكي عﻤلي  ٢ ،١و

اﻟزامي است ) .(١هﻤچنيﻦ در رشتههاي علوم پزشكي و دندانپزشكي،

 ٣و نيز دندانپزشكي ترميﻤي نظري  ١و  ٢بوده و هدف از اراﺋه ايﻦ

آموزش باﻟيني مهمتريﻦ و حساستريﻦ جلوه آموزش است كه در آن

واحدهاي آموزش مجﻤوعهاي از دروس نظري و عﻤلي به دانشجويان

دانش نظري به مهارتهاي ذهني ،رواني و حركتي متنوعي كه جهت

است ،طوريكه قادر به تشخيص درجات مختلف پوسيدگي و درمان آنها

مراقبت از بيﻤار ضروري هستند ،تبديل ميشود .بنابرايﻦ ،از آن جا كه

باشند .به طور كلي در رشتههاي باﻟيني ،دغدغههاي آموزش تنها دركسب

آموزش يكي از وظايف اساسي و مهم دانشگاه و اعضاي هيئت علﻤي

دانش افراد خﻼصه نشده و كسب مهارتهاي ضروري و چگونگي

است ،ارزشيابي و ارتﻘاي آن بايد با جديت انجام شود ) .(٢،٣در واقع

استفاده از آنها نيز مهم است ) .(٩از طرفي برنامه آموزشي دوره عﻤومي

ارزشيابي ) (Assessmentاز جنبههاي مهم فرآيند فعاﻟيتهاي آموزشي

دندانپزشكي به دﻻيل مختلفي هﻤانند ظهور علوم جديد ،عﻼيق شخصي

است كه مي تواند آموزش را از يك حاﻟت ايستا به مسيري پويا هدايت

اعضاي جديد هيئت علﻤي ،تغييرات دموگرافيك ،پيشرفت در علوم

كند ).(٤

بيوﻟوژيك و تغييرات بنياديﻦ در سيستم اراﺋه خدمات سﻼمت نياز به

نيروي جوان ،كارآمد و هوشﻤند جامعه هستند ،ﻟذا رضايتﻤندي آنان در

ايﻦ باره مي تواند مسئوﻻن را در بازنگري برنامه آموزشي ياري كند .در

دوران تحصيل در دانشگاه نﻘش مهﻤي در ارتﻘاي دانش و فعاﻟيتهاي

هﻤيﻦ راستا ،انجﻤﻦ آموزش دندانپزشكي آمريكا ساﻟيانه از دانشجويان

آينده آنان و شرايط بهداشت ،درمان و آينده كشور دارد ) .(٥در واقع

سال آخر در رابطه با محتوا و مﻘدار برنامه ي آموزشي نظرخواهي كرده

مهمتريﻦ عامل موفﻘيت دانشجويان در دوران تحصيل بعد از توانايي،

و ايﻦ اطﻼعات را در اختيار دانشگاهها قرار ميدهد ) .(١،١٠در بررسيهاي

انگيزه و كيفيت آموزشي بوده و دانشجويان داراي رضايتﻤندي باﻻ طي

اينچنيني ميتوان به فعاﻟيتهايي در ايﻦ زمينه اشاه كرد .به عنوان مثال

دورههاي آموزشي ،فعاﻟيت و تكاﻟيف بيشتري را انجام داده و در نتيجه،

 Tabariو هﻤكاران ) (٢٠١٦) (١١برنامههاي آموزشي بخشهاي

سطﺢ موفﻘيت آنها نيز افزايش يافته و در نهايت ،ايﻦ موضوع سبب

كودكان ،ارتودنسي و ترميﻤي دانشكده دندانپزشكي بابل را از ديدگاه

اعتﻤاد به نفﺲ و پيشرفت تحصيلي آنها ميگردد .با توجه به حساسيت

دانشجويان و طبق اﻟگوي ) CIPPزمينه يا محتوا ،درون داد ،فرآيند و

شغلي بسيار باﻻي گروههاي پزشكي به دﻟيل ارتباط مستﻘيم با جان و

برون داد( بررسي كردند .بر اساس ايﻦ مطاﻟعه طبق ديدگاه دانشجويان،

سﻼمت جامعه ،اهﻤيت توانﻤند سازي و احساس رضايت در آنها دو

گروههاي كودكان ،ارتودنسي و ترميﻤي دانشكده دندانپزشكي بابل در

چندان بوده و هر عاملي كه منجر به افزايش توانﻤندي و در نهايت

دستيابي به اهداف آموزشي مورد نظر خود موفق بودهاند.
٣
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از سوي ديگر ،دانشجويان نيز جزء اركان اصلي دانشگاهها بوده و

بازنگري منظم دارد ،بنابرايﻦ بررسي نظرات دانشجويان دندانپزشكي در

مﻘاﻟه پژوهشي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،٢٤بهﻤﻦ (١٤٠٠
از طرفي ديگر Khami ،و هﻤكاران ) (١٣٩٦) (١٢در دانشگاه علوم

در شرايط مطاﻟعه هﻤه  ٦٢نفر با خطاي نوع اول برابر  ،%٥ميزان خطاي

پزشكي تهران ،نظرات دانشجويان سال آخر دندانپزشكي درباره برنامه

برآورد  %٦/٢تخﻤيﻦ زده شد .عﻼوه بر ايﻦ تعداد ١٠ ،نفر ديگر به آنها

آموزشي دوره عﻤومي دندانپزشكي را در قبل از بازنگري در  ١٣٩٠بررسي

افزوده شده )١نفر از ورودي  ١٣٩٤و  ٩نفر هم از وروديهاي سالهاي

كردند .بر اساس ايﻦ مطاﻟعه ،آموزش دوره دندانپزشكي عﻤومي از ديد

ديگر بودند كه كوريكوﻟوم جديد را گذرانده بودند( و كل نﻤونههاي مورد

دانشجويان دندانپزشكي )از ﻟحاظ محتوا و روشهاي تدريﺲ( وضعيت

بررسي به  ٧٢نفر افزايش يافت .فرمول برآورد يك ميانگيﻦ:

مناسبي نداشته و ايﻦ موضوع ﻟزوم بازنگري برنامه آموزشي را بيش از
پيش روشﻦ ميساخت.

N=(z^2 (1-α/2).SD^2)/D^2

بنابرايﻦ با توجه به اهﻤيت رضايتﻤندي دانشجويان از برنامه ريزي
آموزشي و نيز وجود متغيرهاي مختلف مؤثر بر آن بر حسب شرايط

روش نﻤونه گيري در تحﻘيق حاضر به صورت غير تصادفي و آسان

متفاوت و فراهم كردن بستر مناسب آموزشي در دانشكده ،و از آنجا كه

انجام شد .بعد از كسب اجازه از كﻤيته اخﻼق پزشكي

كوريكوﻟوم دوره عﻤومي دندانپزشكي در سال  ١٣٩٦بازنگري شده و با

) (IR.TUMS.DENTISTRY.REC. 1398. 167واجديﻦ شرايط

توجه به اينكه آموزش دندانپزشكي ترميﻤي به طوراختصاص از ترم  ٥و

شركت در مطاﻟعه از ميان دانشجويان سال ششم دندانپزشكي كه

هم زمان با اراﺋه واحد مباني دندانپزشكي ترميﻤي شروع ميشود و هيچ

واحدهاي ترميﻤي را طبقكوريكوﻟوم آموزشي جديد گذرانده بودند ،هﻤگي

تحﻘيﻘي هم درباره ارزيابي رضايتﻤندي دانشجويان نسبت به كوريكوﻟوم

انتخاب و بررسي شدند.

بازنگري شده انجام نشده است ،تحﻘيق حاضر با هدف تعييﻦ ميزان

پﺲ از تهيه ﻟيست سؤاﻻت و تأييد روايي و پايايي آن ،پرسشنامهاي

رضايتﻤندي دانشجويان دندانپزشكي سال آخر از بخش ترميﻤي دانشگاه

درباره ميزان رضايتﻤندي دانشجويان سال آخر از برنامه آموزشي گروه

علوم پزشكي تهران نسبت به كوريكوﻟوم آموزشي جديد در سال تحصيلي

ترميﻤي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران بر طبق

 ١٣٩٨-٩٩انجام شد.

كوريكوﻟوم آموزشي جديد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در
سال تحصيلي  ١٣٩٨-٩٩طراحيگرديد .ابزار جﻤع آوري دادهها شامل

روش ﺑﺮرسي

پرسشنامههاي پژوهشگر ساخته اي بود كه با استفاده از منابع معتبر علﻤي
و نيز با استفاده از پيشنهادات صاحب نظران آموزش ترميﻤي دركوريكوﻟوم

ايﻦ تحﻘيق با استفاده از روش توصيفي -مﻘطعي

طراحي گرديد ).(١٣

) (Cross-Sectional Descriptiveانجام شده و براي جﻤع آوري

براي محاسبه اعتبار يا روايي محتوايي پرسشنامه ،فرم اوﻟيه

دادهها در آن هم از يك پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد.
دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران ورودي ١٣٩٣-٩٤

آنها درخواست گرديد تا پرسشنامه را با توجه به موضوع مورد مطاﻟعه

بودند كه در سال تحصيلي  ١٣٩٨-٩٩در ايﻦ دانشكده مشغول تحصيل

ارزشيابي كنند و در صورت نياز ،تغييراتي در آن انجام دهند و سؤاﻻت

بوده و واحدهاي بخش دندانپزشكي ترميﻤي را با استفاده از كوريكوﻟوم

مورد نياز را اضافه يا سؤاﻻت اضافي را حذف كنند .در نهايت ،نظرات

آموزشي جديد گذرانده بودند.

آنها بررسي و اعﻤال گرديد .به ايﻦ ترتيب با استفاده از نظرات كارشناسي

براي محاسبه حجم نﻤونه براي اهداف توصيفي مطاﻟعه از فرمول

اساتيد ،روايي محتواي يا  Content Validityابزار به صورت كيفي و

برآورد يك ميانگيﻦ استفاده شد .ميزان رضايتﻤندي نيز در مﻘياس صفر

هﻤچنيﻦ با استفاده از شاخصهاي ) ICVIمناسبت و شفافيت هر سؤال

تا صد داراي انحراف معياري به ميزان  ٢٥واحد بر اساس تخﻤيﻦ انحراف

يا

معيار به اندازه  ١/٤دامنه متغير در نظر گرفته شد.

)مناسبت و شفافيت كلي ابزار

با توجه به اينكه تعداد دانشجويان سال آخر ورودي  ٦٢ ،٩٣نفر بوده،

Index

Validity

Content

(Item

و

SCVI

يا (Scale Content Validity Index

به صورت كﻤي بررسي شد .ﻻزم به ذكر است هر يك از ايﻦ شاخصها
٤
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جامعه مورد بررسي شامل دانشجويان سال آخر رشته دندانپزشكي

پرسشنامه به  ٥نفر از اعضاي هيئت علﻤي بخش ترميﻤي داده شد و از

رضايتﻤندي دانشجويان از برنامه آموزشي بخش ترميﻤي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران...

سارا وﻟي زاده و هﻤكاران

به چهار دسته قابل تﻘسيم است؛ نامطلوب :سؤال انتـخاب شده مناسـبت

شد .عدد كاپا هرچﻘدر به  ١نزديكتر شود نشان دهنده توافق متناسب و

ندارد ،بديﻦ معني كه ايﻦ سؤال محتواي مناسب و مرتبطي نداشته و

مستﻘيم و هر چﻘدر به  -١نزديكتر شود ،نشان دهنده توافق معكوس و

نﻤيتواند گوياي محتواي مد نظر باشد ،يا شفافيت ندارد و واضﺢ نيست

اندازههاي نزديك به صفر نيز نشان دهنده عدم توافق ميباشد ) .(١٥در

كه با نﻤره  ١مشخص ميگردد .تا حدودي مطلوب :سؤال مد نظر براي

ايﻦ مطاﻟعه ميزان كاپاي سؤاﻻت نيز هﻤگي در محدودههاي باﻻ )نزديك

دستيابي به مناسبت )يا شفافيت( مطلوب نيازمند تغييرات اساسي است

به  (١قرار داشته و مﻘادير حداقل آن برابر  ٠/٦٦بود كه فﻘط در سؤال

كه با نﻤره  ٢مشخص ميشود .مطلوب :سؤال انتخاب شده در صورت

 ٢٣ ،١٧و  ٢٥گزارش گرديد .هﻤچنيﻦ ،درباره سؤال  ،٣ميزان كاپاي وزن

اعﻤال تغييرات جزﺋي ميتواند محتواي مرتبطي )يا شفافيت( داشته باشد

داده شده برابر  ٠/٥برآورد گرديد كه حداقل ميزان بوده است .ميزان

كه با نﻤره  ٣مشخص ميشود .كامﻼً مطلوب :سؤال انتخاب شده با

كاپاي وزن داده شده دربارهي سؤال  ٢هم برابر  ٠/٦گزارش شد .براي

ﻼ گوياي محتواي مورد نظر
ﻼ مرتبط بوده و كام ً
محتواي مد نظر كام ً

محاسبه درصد توافق ،سؤاﻻتي كه مشاهده گران در دو بار

است يا كامﻼً واضﺢ و شفاف است كه با نﻤره  ٤مشخص ميگردد ).(١٤

پاسﺦ دهي در آن اتفاق نظر داشته و شبيه هم پاسﺦ داده بودند ،مشخص

پﺲ از اطﻤينان از مطلوب بودن روايي محتوايي ابزار ،در ارزشيابي

شده و به كل پاسﺦهاي مشاهده گر در دو بار تﻘسيم شده و درصد آن به
دست آمد.

اوﻟيه براي بررسي پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آزمون -بازآزمون،
به دﻟيل شيوع ويروس كرونا و محدوديتهاي اعﻤال شده ،پرسشنامهاي

بعد از انجام فرآيند آزمون و باز آزمون ،سواﻻت با نرم افزار STATA

مجازي در سايت پرس ﻻيﻦ كه يك سايت طراحي پرسشنامه آنﻼيﻦ

مورد آناﻟيز آماري قرار گرفتند .با توجه به اينكه گزينهها ﻟيكرت  ٥حاﻟته

است طراحي شد و پرسشنامه به صورت يك ﻟينك به  ٣٠نفر از افراد

بودند ،از كاپاي وزن داده شده براي ايﻦ كار استفاده شد .براي محاسبه

 pilotاصلي )هﻤان دانشجويان سال آخر كه در حجم نﻤونه نهايي هم

توافق ،درصد توافق وزن داده شده و آماره كاپاي وزن داده شده محاسبه

شركت داشتند( ،اختصاص داده شد تا با توجه به دانش و توانايي شان در

و گزارش گرديد .وزن محاسبه شده هم به صورت خطي محاسبه و اعﻤال

ترمي كه واحد درسي را گذراندهاند ،پاسﺦ دهند .به جهت اينكه ايﻦ افراد

شد.

دو هفته ديگر نيز ميبايست به هﻤيﻦ سؤاﻻت در هﻤيﻦ فضا پاسﺦ

يافتﻪها

ميدادند ،در ابتدا به هر كدام كد معرفي اختصاص داده شد و در نهايت
گزارش پاسﺦهايشان در سايت پرس ﻻيﻦ نﻤايش داده و با هم مﻘايسه

بر اساس نتايﺞ ارزيابي پايايي پاسﺦهاي دانشجويان به سؤاﻻت

شد .ارزشيابي نهايي پاسخگويي شركت كنندگان به پرسشنامه به صورت

پرسشنامه تحﻘيق در دو بار پاسﺦ دهي به آنها ) با فاصله  ٢هفتهاي(،

حضوري در ساﻟﻦ آمفي تئاتر دانشكده دندان پزشكي دانشگاه تهران

در تﻤامي سؤاﻻت  ٥٠گانه ميزان توافق وزن داده شده از (٦٤/٠٨) %٨٩

برگزار شد.

باﻻتر بوده و فﻘط در يك مورد )سؤال  :٣ميزان رضايتﻤندي از كاربردي

و درصد پاسﺦهاي دانشجويان به سؤاﻻت پرسشنامه طبق يك معيار پنﺞ

توافق وزن داده شده برابر  (٥٦/٣٩) %٧٨/٣٣بوده است .از طرف ديگر،

قسﻤتي )خيلي كم ،كم ،متوسط ،زياد و خيلي زياد( محاسبه و گزارش

ميزان كاپاي سؤاﻻت نيز هﻤگي در محدودههاي باﻻ )نزديك به  (١قرار

شد .هﻤچنيﻦ ،در يك تﻘسيم بندي ديگر ،پاسﺦهاي خيلي كم ،كم و

داشته و مﻘادير حداقل آن برابر  ٠/٦٦بود كه فﻘط در سؤاﻻت ١٧

متوسط در گروه غير قابل قبول و پاسﺦهاي زياد و خيلي زياد در گروه

)مبحث رضايتﻤندي از كاربردي بودن قرار دادن پيﻦ عاجي در دنتيك

قابل قبول قرار گرفته و گزارش آنها اراﺋه شد )براي سؤاﻻت مرتبط با

مربوط به واحد درسي مباني دندانپزشكي ترميﻤي() ٢٣ ،مبحث

واحدهاي مختلف ترميﻤي(.

رضايتﻤندي از كاربردي بودن ترميم حفرات پيچيده مربوط به واحد درسي

براي محاسبه پايايي پاسﺦهاي دانشجويان به سؤاﻻت پرسشنامه از

ترميﻤي نظري  (١و ) ٢٥مبحث رضايتﻤندي از كاربردي بودن اكلوژن در

روش آزمون -بازآزمون و معيار درصد توافق و آماره كاپا ) ١تا  (-١استفاده

ترميﻤي مربوط به واحد درسي ترميﻤي نظري (١گزارش گرديد .هﻤچنيﻦ،
٥
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دادههاي تحﻘيق با نرم افزار  SPSS25تجزيه و تحليل شد .فراواني

بودن مبحث اصول تهيه حفرات كﻼس  Iآماﻟگام بر روي دنتيك( ميزان

مﻘاﻟه پژوهشي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،٢٤بهﻤﻦ (١٤٠٠
درباره سؤال  ،٣ميزان كاپاي وزن داده شده برابر  ٠/٥برآورد گرديد كه

بيشتريﻦ پاسﺦهاي رضايتﻤندي كم هم به سؤاﻻت  ٣٥مربوط به واحد

حداقل ميزان بوده است .ميزان كاپاي وزن داده شده درباره سؤال  ٢هم

ترميﻤي نظري  ٢با  %١٢/٥و  ١٦مربوط به واحد مباني دندانپزشكي

برابر  ٠/٦گزارششد .ميزان ) P-valueيا خطاي نوع اول( در تﻤامي

ترميﻤي با  %١٣/٨٩داده شده بود.

سؤاﻻت  <٠/٠٠١گزارش گرديد .بر ايﻦ اساس ،سؤاﻻت پرسشنامه از

بر اساس نتايﺞ ميزان رضايتﻤندي دانشجويان از كاربردي بودن

پايايي )ثبات( كافي برخوردار بوده و سؤاﻻت به صورت شانسي جواب

مباحث مختلف دندانپزشكي ترميﻤي ،غاﻟبأ قابل قبول ارزشيابي شده بود.

داده نشده بودند.

با ايﻦ حال ،درباره سؤال ) ١٨مربوط به واحد مباني دندانپزشكي ترميﻤي(،

بر اساس نتايﺞ ميزان رضايتﻤندي دانشجويان از كاربردي بودن

 %٥٠/٠دانشجويان كاربردي بودن مبحث دندانپزشكي چهار دستي و

مباحث مختلف دندانپزشكي ترميﻤي در كوريكوﻟوم جديد ،رضايتﻤندي

معاينه دانشجويان از يكديگر را غير قابل قبول دانسته ،درباره سؤال ٢١

باﻻيي از ايﻦ مباحث گزارش شد ،طوري كه پاسﺦهاي رضايتﻤندي

)مربوط به واحد دندانپزشكي ترميﻤي نظري  %٥٢/٧٨ (١دانشجويان

خيليكم فﻘط در تعداد محدودي از سؤاﻻت به ثبت رسيد )سؤال ٣٥

كاربردي بودن مبحث كاربرد ترميمهاي هم رنگ دندان را غير قابل

مبحث ميزان رضايتﻤندي از كاربردي بودن مطلب كاربرد اينله و آنله

قبول دانسته ،درباره سؤال ) ٣٥مربوط به واحد ترميﻤي نظري %٥٢/٧٨ (٢

مربوط به واحد دندانپزشكي ترميﻤي نظري  ٢با  %٢/٧٨سؤال  ٣٧مبحث

كاربردي بودن مبحث كاربرد اينله و آنله را غير قابل قبول دانسته ،درباره

ميزان رضايتﻤندي از كاربردي بودن مطلب ضايعات سرويكاﻟي دندان

سؤال  ) ٢٢مربوط به واحد ترميﻤي نظري  %٥١/٣٩ (١كاربردي بودن

مربوط به واحد دندانپزشكي ترميﻤي نظري  ٢با  ،%١/٣٩سؤال  ٣٨مبحث

مبحث اصول تهيه و ترميم حفرات كﻼس  llهﻤرنگ دندان را غير قابل

ميزان رضايتﻤندي از كاربردي بودن مطلب رابطه دندانپزشكي ترميﻤي،

قبول دانسته و درباره سؤال  ) ٣١مربوط به واحد ترميﻤي نظري (٢

پريودنتيكﺲ ،ارتودنتيكﺲ و موارد ارجاع مربوط به واحد دندانپزشكي

 %٥٠/٠كاربردي بودن مبحث درمانهاي غير تهاجﻤي ضايعات پوسيدگي

نظري  ٢با  %١/٣٩و سؤاﻻت  ٣٢و  ٣٣مباحث ميزان رضايتﻤندي از

) CAMBRA ،ICDASو كاربرد مواد مينراﻟيزه كننده( را غير قابل قبول

كاربردي بودن مطاﻟب ونير و اصول زيبايي در دندانپزشكي ترميﻤي

دانسته بودند.

مربوط به واحد ترميﻤي نظري  ،٢سؤاﻻت  ١٧ ،١٦و  ١٨مباحث ميزان

در مجﻤوع باتوجه به جدول ذيل ،بيشتريﻦ رضايتﻤندي از واحدهاي

رضايتﻤندي از كاربردي بودن مطاﻟب كاربرد بيﺲ و ﻻينر روي دنتيك،

دندانپزشكي ترميﻤي عﻤلي  ) ٣ميانگيﻦ  (٧١/٧و كﻤتريﻦ رضايتﻤندي

كاربرد پيﻦ عاجي در دنتيك و دندانپزشكي چهار دستي و معاينه

هم از واحدهاي درس دندانپزشكي ترميﻤي نظري  ) ٢ميانگيﻦ (٦٢/٦٣

دانشجويان از يكديگر مربوط به واحد مباني دندانپزشكي ترميﻤي ،هر

ديده شد .در ايﻦ جدول ،صدكهاي ) ٥٠ ،٢٥ (Percentilesو ٧٥

يك با  .(%٢/٧٨در ساير موارد ،رضايتﻤندي خيلي كم گزارش نشد.

رضايتﻤندي درباره واحدهاي مختلف نيز اراﺋه شده است.

شاخﺺها ي پﺮاكندگي ﻣﺮكزي اﻣتيازات رضايتمندي دانشجويان از واحدهاي ارائﻪ شده در دندانپزشكي تﺮﻣيمي ﺑﻪ تفكيك نوع واحدها،

واحد

ﻣيانگين

انحﺮاف ﻣعيار

ﻣيانﻪ

صدك ٢٥

صدك ٥٠

صدك ٧٥

حداقل

حداكثﺮ

مباني دندانپزشكي ترميﻤي

٦٧/٧٤
٦٣/٢٤
٦٢/٦٣
٦٦/٣٢
٦٦/٦٧
٧١/٧٠

١٢/٠٧
١١/٩
١٤/٠٥
١٢/١٣
١٨/٧٦
١٩/٤٥

٦٦/٤٥
٦٥/٦٣
٦٤/٧٧
٦٧/٨٦
٧٥/٠
٧٥/٠

٥٩/٢١
٥٣/١٣
٥٤/٥٥
٥٧/١٤
٥٠/٠
٥٩/٢٥

٧٥/٠
٧١/٨٨
٧٢/٧٣
٧٥/٠
٧٥/٠
٩٣/٧٥

٧٥/٠
٧١/٨٨
٧٢/٧٣
٧٥/٠
٧٥/٠
٩٣/٧٥

٤٣/٤٢
٣٧/٥
٢٧/٢٧
٤٢/٨٦
٢٥/٠
٣٧/٥

١٠٠/٠
١٠٠/٠
٩٧/٧٣
٩٦/٤٣
١٠٠/٠
١٠٠/٠

دندانپزشكي ترميﻤي نظري ١
دندانپزشكي ترميﻤي نظري ٢
دندانپزشكي ترميﻤي عﻤلي ١
دندانپزشكي ترميﻤي عﻤلي ٢
دندانپزشكي ترميﻤي عﻤلي ٣

٦
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دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهﺮان ،سال تحصيلي ١٣٩٨-٩٩

رضايتﻤندي دانشجويان از برنامه آموزشي بخش ترميﻤي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران...

ﺑحﺚ و نتيجﻪ گيﺮي

سارا وﻟي زاده و هﻤكاران

مهارت ،رضايتﻤندي آنها افزايش پيدا كرده است .هﻤچنيﻦ ،گستردگي

دانشگاه هﻤواره در پي تاميﻦ نيازها و انتظارات دانشجويان و بهبود

درمانهايي كه توسط دانشجويان در واحد عﻤلي  ٣قابل انجام هستند،

يادگيري و بهينه سازي آموزش و رضايتﻤندي بوده و كسب رضايت

سبب افزايش ميزان رضايتﻤندي آنها شده است .به عبارت ديگر،

دانشجويان از عوامل رشد و ارتﻘاي مراكز آموزشي است ) .(١٦به دﻟيل

دانشجويان در واحد دندانپزشكي ترميﻤي عﻤلي  ٣تﻘريب ًا ميتوانند هﻤه

نﻘش قابل توجه دانشجويان ،توجه به ديدگاهها و انتظارات آنها و نيز

درمانها را انجام بدهند كه ايﻦ موضوع در ارتﻘاي ميزان رضايتﻤندي

اراﺋه بازخورد مناسب به آنان ميتواند به عنوان يك ابزار قابل قبول براي

آنها تأثيرگذار است.
كﻤتريﻦ ميزان رضايتﻤندي هم درباره گزينههاي كاربردي بودن

ارزيابي كيفيت مراكز آموزشي مورد استفاده قرار گيرد ).(١٧
بعد از گذشت چنديﻦ دهه از پيشرفتهاي عظيم در پزشكي و

مبحث كاربرد ترميمهاي هم رنگ دندان مربوط به دندانپزشكي ترميﻤي

با توجه به اهﻤيت روشهاي آموزش پزشكي در اجتﻤاع ،سياستگزاران

نظري  ،١كاربرد اينله و آنله مربوط به واحد دندانپزشكي ترميﻤي نظري

نظام بهداشتي و آموزشي كشور به ايﻦ نتيجه رسيدهاند كه بايد در

 ،٢اصول تهيه و ترميم حفرات كﻼس  IIهم رنگ دندان مربوط به واحد

دورههاي زماني مشخص ،تغييراتي در اصول آموزش پزشكي و

دندانپزشكي ترميﻤي نظري  ١و مبحث درمانهاي غير تهاجﻤي ضايعات

دندانپزشكي و كوريكوﻟومهاي آنها انجام دهند تا طبق آن ،سيستم

پوسيدگي ) CAMBRA ،ICDASو كاربرد مواد مينراﻟيزه كننده( مربوط

آموزش بتواند خود را با نيازهاي روزمره تطبيق داده و دانشجويان پﺲ از

به واحد دندانپزشكي ترميﻤي نظري  ٢و نيز مبحث دندانپزشكي

طي ايﻦ دورهها قادر به اراﺋه مطلوب مهارتهاي نظري و عﻤلي به

چهار دستي و معاينه دانشجويان از يكديگر مربوط به درس مباني

بيﻤاران خود باشند .اوﻟيﻦ بازنگري دركوريكوﻟوم آموزشي دندانپزشكي در

دندانپزشكي ترميﻤي به ثبت رسيد .به نظر ميرسد دانشجويان از زمان

سال  ١٣٥٨و هم زمان با پيروزي انﻘﻼب اسﻼمي و تغييرات اساسي كه

اختصاص يافته براي ايﻦ مباحث در واحدهاي نظري  ١و  ٢در كوريكوﻟوم

در معيارها و ارزشهاي فرهنگي اجتﻤاع روي داد ،انجام شده و آخريﻦ

جديد ناراضي بوده و به عنوان مثال شايد آنان تﻤايل داشته باشند بيشتر

آن هم در سال  ١٣٩٤-٩٥در كوريكوﻟوم دندانپزشكي انجام شد كه

درباره ترميمهاي هم رنگ دندان نظير ﻟﻤينيت آموزش ببيند كه ايﻦ

اجراي آن هم در سال تحصيلي  ١٣٩٦آغاز شد .رويكرد دانشجو محوري

موضوع به ايﻦ صورت خود را نشان داده است .حال آن كه آنان از

با موضوع رضايتﻤندي آنان ميتواند اطﻼعات با ارزشي در اختيار برنامه

واحدهاي عﻤلي رضايت بيشتري داشتهاند ،چرا كه آنان ايﻦ فرصت را

ريزان جهت ارتﻘاي كيفيت خدمات آموزشي قرار دهد .در ايﻦ تحﻘيق،

داشتند كه به صورت عﻤلي آموزشهايي درباره ايﻦ مباحث دريافت كنند.

ميزان رضايتﻤندي دانشجويان دندانپزشكي سال آخر از بخش ترميﻤي

بايد توجه داشت نحوه تﻘسيم بندي پاسﺦها هم در نتايﺞ تأثير گذار

دانشگاه علوم پزشكي تهران نسبت به كوريكوﻟوم آموزشي جديد در سال

هستند ،طوري كه مجﻤوع پاسﺦهاي رضايتﻤندي زياد و رضايتﻤندي

تحصيلي  ١٣٩٨-٩٩بررسي شد.

خيلي زياد قابل قبول در نظر گرفته شده و مجﻤوع پاسﺦهاي رضايتﻤندي

دندانپزشكي ترميﻤي اراﺋه شده در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم

هم زمان ،بيشتريﻦ رضايتﻤندي از واحدهاي دندانپزشكي ترميﻤي عﻤلي

پزشكي تهران در كوريكوﻟوم جديد متوسط و زياد بوده و در اغلب

 ٣و كﻤتريﻦ رضايتﻤندي از واحدهاي درس ترميﻤي نظري  ٢ديده شد.

سؤاﻻت ،كاربردي بودن مباحث مختلف دندانپزشكي ترميﻤي توسط

درباره مبحث دندانپزشكي چهار دستي )مربوط به واحد مباني

دانشجويان قابل قبول ارزشيابي شده بود كه نشان ميدهد كوريكوﻟوم

دندانپزشكي ترميﻤي( و رضايت كﻤتر دانشجويان ،بايد توجه داشت

جديد از نظر دانشجويان مناسب و قابل قبول ميباشد.

دانشجو تا ايﻦ زمان در پشت يونيت قرار نگرفته و مشخص ًا ديدي درباره

بيشتر بودن رضايتﻤندي دانشجويان از واحدهاي دندانپزشكي

داشتﻦ دستيار نخواهد داشت .درباره اصول زيبايي )مربوط به واحد

ترميﻤي عﻤلي  ٣در مﻘايسه با واحد دندانپزشكي ترميﻤي عﻤلي  ٢ميتواند

دندانپزشكي ترميﻤي نظري  (٢و ونيرهاي غير مستﻘيم )مربوط به واحد

به ايﻦ علت باشد كه با گذراندن واحدها و ديدن بيﻤاران بيشتر و كسب

دندانپزشكي ترميﻤي نظري  (٢هم از آن جا كه ايﻦ مباحث در
٧
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در تحﻘيق حاضر ،رضايتﻤندي دانشجويان از اغلب واحدهاي درسي

خيليكم ،كم و متوسط به عنوان معيار غير قابل قبول تﻘسيم بندي گرديد.

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،٢٤بهﻤﻦ (١٤٠٠

مﻘاﻟه پژوهشي

سرفصلهاي واحد عﻤلي  ٣ديده نشده و دانشجو فﻘط به صورت تئوري

ﻻينر هم از آن جا كه ايﻦ موضوع در دوره پره كلينيك آموزش داده

آموزشهاي مرتبط را دريافت مي كند ،به نظر ميرسد ايﻦ موضوع در

ميشود ،زماني كه دانشجويان هيچ ديدي درباره پاﻟپ نداشته و

رضايتﻤندي آنها تأثيرگذار باشد .ذكر ايﻦ نكته هم ضروري است كه در

آموزشهاي اندودنتيك را دريافت نكردهاند ،شايد كﻤتر بودن ميزان

درس  ١٦جلسه اي واحد عﻤلي  ٣كه دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم

رضايتﻤندي قابل توجيه باشد .در ايﻦ تحﻘيق %٤٤/٤٤ ،دانشجويان

پزشكي تهران آن را از  ١واحد به  ٢واحد تبديلكرده است ،دانشجو ايﻦ

رضايتﻤندي قابل قبوﻟي درباره ايﻦ مبحث نداشتند .اﻟبته بايد توجه داشت

امكان را پيدا كرده تا فرصت بيشتري براي انجام كار داشته باشد كه خود

فﻘط طريﻘه كاربرد بيﺲ و ﻻينر در دوره پره كلينيك آموزش داده ميشود.

يك نكته قوت به شﻤار ميرود ،هر چند مباحث ايﻦ واحد خيليگسترده

درباره مبحث اكلوژن در درس نظري  ١هم بايد توجه داشت اگرچه

ميباشد.

موضوع اكلوژن از موضوعات ابتدايي و مهم به شﻤار ميرود ،وﻟي به نظر
ميرسد يك دانشجوي ترم  ٦به دﻟيل تجربه باﻟيني ناكافي و عدم آگاهي

درباره مبحث اينله و انله )مربوط به واحد دندانپزشكي ترميﻤي

نسبت به ايﻦ مسأﻟه ،درك كافي از اهﻤيت آن نخواهد داشت.

نظري  (٢بايد توجه داشت طبق كوريكوﻟوم آموزشي ايﻦ مبحث در واحد
عﻤلي  ٣گنجانده نشده و ﻟذا ،بخش ترميﻤي آموزش عﻤلي درباره ايﻦ

درباره مباحث ضايعات سرويكاﻟي دندان و ارتباط ترميﻤي،

موضوع در اختيار دانشجويان قرار نداده و ايﻦ مبحث فﻘط به صورت

پريودنتيكﺲ و ارتودنتيكﺲ %٤٤/٤٤ ،دانشجويان مورد بررسي در تحﻘيق

تئوري اراﺋه مي شود .با توجه به ايﻦ موضوع ،كﻤتر بودن رضايتﻤندي

رضايتﻤندي قابل قبوﻟي نداشتند .بايد توجه داشت واحد درسي ترميﻤي

دانشجويان راجع به ايﻦ مبحث شايد منطﻘي بوده باشد .اﻟبته بايد توجه

نظري  ٢در ترم  ٧براي دانشجويان اراﺋه ميشود ،ﻟذا ،به دﻟيل عدم داشتﻦ

داشت ميزان رضايتﻤندي متوسط با درصد قابل توجهي براي اكثر مباحث

تجربه باﻟيني كافي ،شايد ديدگاه مشخصي درباره ضايعات سرويكاﻟي

بيان گرديد كه با وجود قرار گرفتﻦ در گروه رضايتﻤندي غير قابل قبول،

دندان نداشته و ايﻦ احتﻤاﻻ باعث كاهش ميزان رضايتﻤندي آنها شده

خود عﻼمت و نشانه مثبتي درباره ايﻦ مباحث ميباشد .هﻤچنيﻦ ،به دﻟيل

است .هﻤچنيﻦ ،ارتباط دندانپزشكي ترميﻤي ،پريو و ارتو به نظر ميرسد

ايﻦ كه دانشجويان در واحد نظري  ٢فﻘط مطاﻟب تئوري را آموزش

بسيار زود هنگام براي دانشجويان مطرح شده است .از ايﻦ رو ،به دﻟيل

ميبينند و اينكه فكر ميكنند زمان اختصاص يافته براي مطاﻟب به ايﻦ

مطرح شدن ايﻦ مبحث در ايﻦ زمان ،دانشجويان ديد خاصي درباره ايﻦ

گستردگيكافي نيست ،از مباحث آن رضايت كافي نداشتهاند.

مباحث نداشته و به نظرشان ايﻦ مباحث چندان كاربردي نخواهند بود.
هم زمان ،مﻘررگرديده ايﻦ واحد در ترمهاي باﻻتر اراﺋه گردد تا

طبق نتايﺞ تحﻘيق حاضر و درباره ميزان رضايتﻤندي از مبحث اصول

دانشجويان با ديد وسيعتري مبحث را آموزش ببينند.

تهيه حفرات كﻼس  Iآماﻟگام بر روي دنتيك ،حداقل ميزان بوده است.
پرموﻟر اول فك پاييﻦ كه تراش حفره كﻼس  Iدر آن دشوار بوده و نيز

ترميم حفرات كﻼس  IIهم رنگ دندان ،درمانهاي غيرتهاجﻤي ضايعات

دندان موﻟر اول فك باﻻ كه سختيهاي خاص خود را در تراش دارد.

پوسيدگي و مبحث كاربرد ترميمهاي هم رنگ دندان يك اختﻼف اندك

به دﻟيل ايﻦ كه سؤال اخير يك سؤال كلي بوده است ،براي هﻤيﻦ

)در حدود  ٢درصدي( بيﻦ ميزان قابل قبول و غير قابل قبول رضايتﻤندي

ﻼ متوجه
دانشجويان مﻤكﻦ است در ﻟحظه پاسﺦ دهي به سؤاﻻت كام ً

ديده شد .اﻟبته درباره ايﻦ مباحث ،اغلب دانشجويان رضايتﻤندي متوسطي

موضوع نشده و تشخيص ندهند كه كدام حفره كﻼس  Iمنظور سؤال

اعﻼم كردند كه ديدگاه مثبتي بوده و فﻘط بر اساس معيار

بوده است .درباره كاربردي بودن مباحث قرار دادن پيﻦ عاجي در دنتيك،

تﻘسيم بندي تحﻘيق در گروه غير قابل قبول قرار گرفتهاند .درباره ضايعات

ترميم حفرات پيچيده در دندانهاي آسيب ديده با آماﻟگام و مبحث

پوسيدگي ) (ICDASهم موضوع نسبت ًا جديد بوده و طبعا ًدانشجويان

كاربردي بودن اكلوژن در درس نظري  ١ميزان رضايتﻤندي كﻤتر گزارش

آشنايي اندكي با آن داشتهاند.

گرديد .درباره پيﻦ عاجي ،امروزه كاربرد آن در كلينيك با توجه به معرفي

مطاﻟعه  Najafiو هﻤكاران ) (٢٠١٤) (١٣هم ديدگاه دانشجويان

ترميمهاي هم رنگ دندان كﻤتر هم شده است .درباره مبحث بيﺲ و

ترمهاي  ٥تا  ١٢دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي درباره آموزش
٨
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در پره كلينيك ،چنديﻦ نوع حفره كﻼس  Iآموزش داده ميشود از جﻤله

درباره ميزان رضايتﻤندي از كاربردي بودن مبحث اصول تهيه و

رضايتﻤندي دانشجويان از برنامه آموزشي بخش ترميﻤي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران...
دريافت شده دندانپزشكي ترميﻤي را بررسي كردند و نشان دادند بخش

سارا وﻟي زاده و هﻤكاران

كه ايﻦ خود نكته مثبتي ميباشد.

ترميﻤي دانشكده تواناييهاي خاص خود براي اراﺋه ي واحدهاي مربوطه

درمطاﻟعه  Miraو هﻤكاران ) (١٩٩١) (٢٠بر روي فارغ اﻟتحصيﻼن

را داشته و رضايت دانشجويان را در حاﻟت كلي جلب كرده است .ايﻦ

دانشگاه سلطان عبداﻟعزيز عربستان سعودي نﻘش مهم آموزش در

تحﻘيق ،هﻤانند تحﻘيق حاضر به صورت اختصاصي در بخش ترميﻤي

بخشهاي كلينيكي مورد تأكيد قرار گرفت .بر ايﻦ اساس ،بخشهاي

انجام شده و ميزان رضايتﻤندي دانشجويان از واحدهاي درسي ترميﻤي

باﻟيني و واحدهاي عﻤلي يكي از بخشهاي مهم و اساسي آموزش دروس

مورد سؤال بود كه از ايﻦ جهت با تحﻘيق حاضر مشابهت دارد .هﻤچنيﻦ،

دندانپزشكي بوده و در بخش ترميﻤي هم ،به دﻟيل ايﻦ كه واحدهاي

يافتههاي دو تحﻘيق در راستاي يكديگر ميباشند .تفاوت دو تحﻘيق در

مرتبط با آن اهﻤيت وكاربردهاي زيادي براي اراﺋه درمانهاي مورد نياز

ايﻦ است كه تحﻘيق اخير قبل از بازنگري كوريكوﻟوم و تحﻘيق حاضر در

به بيﻤاران دارند ،اهﻤيت ايﻦ موضوع دو چندان ميباشد .در ايﻦ زمينه،

بعد از آن انجام شده است.

كﻤتريﻦ ميزان رضايتﻤندي درباره مواردي چون كاربرد ترميمهاي

 Haghaniو  (٢٠١١) (١٨) Alaviميزان رضايتﻤندي دانشجويان

هم رنگ دندان ،كاربردهاي اينله و آنله و نيز مباحث اصول تهيه و ترميم

دندانپزشكي از وضعيت آموزش باﻟيني در دانشكده دندانپزشكي شهيد

حفرات كﻼس  IIهم رنگ دندان در تحﻘيق حاضر به ثبت رسيد كه

صدوقي يزد را بررسي و ميانگيﻦ رضايتﻤندي دانشجويان از كارآيي

نشان ميدهد دانشجويان اهﻤيت زيادي به موارد آموزشهاي كاربردي

آموزش باﻟيني دانشكده را برابر  %٩٦اعﻼمكردند .ايﻦ مشاهدات با نتايﺞ

و باﻟيني قاﺋل هستند .با توجه به ايﻦ كه در نظام دانشگاهي ،برنامهها و

تحﻘيق حاضر تا حدودي هﻤخواني دارد ،هر چند ميزان رضايتﻤندي در

فرآيندهاي آموزشي در تعامل مستﻘيم با دانشجويان قرار دارد ،مديريت

تحﻘيق  Haghaniو  (١٨) Alaviبيشتر از نتايﺞ تحﻘيق حاضر ميباشد.

سيستم آموزشي دانشگاه از مديريتهاي مهم محسوب مي گردد .رضايت

از سوي ديگر Ansari Moghadam ،و هﻤكاران )(١٣٩٦) (١٩

دانشجويان از سيستم آموزشي به طور كل ميتواند تأثير زيادي در ايجاد

ديدگاههاي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان درباره

يك نگرش مثبت نسبت به مديريت دانشگاه داشته باشد .در تحﻘيق

ميزان دستيابي به اهداف يادگيري دروس نظري و عﻤلي پريودنتيكﺲ و

حاضر ،ميزان رضايتﻤندي از واحدهاي نظري و عﻤلي ترميﻤي در اغلب

ترميﻤي را بررسي كرده و نشان دادند توانﻤندي دانشجويان در دستيابي

موارد در حد قابل قبول )مجﻤوع پاسﺦهاي زياد و خيلي زياد( بوده است.

به اهداف آموزشي مدنظر در ايﻦ دروس مطلوب نبوده است در ايﻦ

مﻘطع تحصيلي و مدت زمان حضور دانشجو در دانشگاه بر ميزان

تحﻘيق ،ميانگيﻦ نﻤرات توانﻤندي دانشجويان از ديدگاه خودشان

رضايتﻤندي او از برنامه و از فرآيندهاي آموزشي تأثيرگذار بوده و برنامه

برايدستيابي به اهداف درس ترميﻤي %١٧ ،عاﻟي %٣٩ ،خوب%٣٤ ،

ريزان آموزشي بايد به ايﻦ نكات توجه داشته باشند ).(٢١

حاضر هﻤخواني ندارد .محﻘﻘان دﻻيل مرتبط با ايﻦ عدم مطلوب بودن

رضايتﻤندي دانشجويان سال آخر دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم

را شامل عدم هﻤكاري و انگيزه كافي تﻤام دانشجويان در يادگيري كامل

پزشكي تهران از مباحث مطرح در واحدهاي نظري و عﻤلي دندانپزشكي

آنها يا كﻤبود وقت اساتيد در بخش عﻤلي ،افزايش تعداد دانشجويان در

ترميﻤي در كوريكوﻟوم جديد قابل قبول بوده و واحدهاي اراﺋه شده

بخشها در قبال تعداد كم هيئت علﻤي يا توقع كم دانشجويان از خود

بر اساس سرفصلهاي وزارت بهداشت در بازنگري جديد توانسته در

در دوره عﻤومي اعﻼم كردند.

راستاي كسب رضايت دانشجويان تا حد قابل قبوﻟي موفق عﻤل نﻤايد.

به نظر ميرسد شرايط اختصاصي هر يك از دانشكدههاي مورد

هم زمان ،مي توان با تغييرات اندكي كاستيهاي موجود را برطرف كرده

بررسي و خصوصيات و برداشتهاي متفاوت دانشجويان يكي از دﻻيل

و ايﻦ موفﻘيت را ارتﻘا بخشيد ،چرا كه در برخي موارد ،نﻘدهايي درباره

مرتبط با تفاوت در نتايﺞ تحﻘيﻘات متفاوت باشد .اﻟبته در يك ديدگاه

كاربردي بودن برخي مباحث مطرح شده بود .ﻟذا ،انجام برخي اصﻼحات

ديگر ميتوان گفت در دانشكده دندانپزشكي زاهدان %٥٦ ،توانﻤندي خود

در آموزش واحدهايي كه رضايتﻤندي كﻤتري به خود اختصاص داده بود،

را در واحدهاي عﻤلي و نظري ترميﻤي عاﻟي يا خوب ارزيابي كرده بودند

با ﻟحاظ كليه جوانب امر ضروري است .پيشنهاد ميشود مطاﻟعات بيشتري
٩
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متوسط و  %١٠ضعيف بوده است .نتايﺞ تحﻘيق اخير با يافتههاي تحﻘيق

در مجﻤوع و بر اساس نتايﺞ تحﻘيق حاضر ميتوان گفت ميزان

مﻘاﻟه پژوهشي

(١٤٠٠  بهﻤﻦ،٢٤  مﻘاﻟه،٣٤  درماني تهران )دوره،مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

پرسشنامهاي مﻤكﻦ است شركت كنندگان تﻤايل چنداني براي

در ايﻦ زمينه در ميان دانشجويان ساير دانشكدههاي دندانپزشكي سطﺢ

 تعداد نﻤونههاي كافي براي بررسي،پاسﺦگويي صحيﺢ به سؤاﻻت نداشته

كشور جهت تعييﻦ رضايتﻤندي آنها از ساير واحدهاي درسي انجام شود

وجود نداشته و يا اينكه شركت كنندگان راضي نشوند كه با صداقت كامل

تا بتوان به نحو بهتري در جهت بهبود رضايتﻤندي دانشجويان و ارتﻘاي

.به سؤاﻻت پاسﺦ دهند

.عﻤلكرد آنان و نيز دانشكدهها گام بزرگي برداشت

تشكﺮ و قدرداني

محدوديتها

مﻘاﻟه مذكور بر گرفته از پايان نامه دوره دكتري دندانپزشكي عﻤومي

مشكﻼت مرتبط با دستيابي به دانشجويان سال آخر دندانپزشكي كه

 ايﻦ مطاﻟعه در. ميباشد١٣٩٨-٩٩  در سال تحصيلي٦٢٤٥ به شﻤاره

.واحدهاي ترميﻤي را بر اساس كوريكوﻟوم جديد سپري كرده باشند

مركز تحﻘيﻘات معاونت پژوهشي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم
پزشكي تهران انجام گرفته است كه در اينجا مراتب تﻘدير و تشكر خود

محدود بودن نتايﺞ به يك دانشكده

.را براي هﻤكاري ايﻦ مركز اعﻼم ميداريم

 چرا كه در تحﻘيﻘات،محدوديتهاي مرتبط با استفاده از پرسشنامه
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