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Background and Objective:: Considering the high importance of clinical 

education in the field of dentistry and lower than expected efficiency of some 

teaching methods in recent years, this study was designed and implemented with 

the aim of evaluating the quality of clinical education from the point of view of 

the clinical students of Babol dental school. 

Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted in the 

academic year of 2021-2022 and all clinical students of Babol Dental Faculty 

participated in it. Data collection was done through a questionnaire containing 17 

questions about 10 clinical departments of the faculty, and the validity and 

reliability of which question was previously confirmed. Data were compared 

using ANOVA and independent sample T-test and Tukey's multiple comparison 

by SPSS software version 22 of windows. A significance level of less than 0.05 

was considered. 

 Findings: The total number of participating students was 150.There was no 

significant difference in the grades obtained regarding the quality of clinical 

education based on the academic year, gender and type of admission of 

students(P>0.05). among the 10 clinical departments were examined in the 

present study the pediatric department received the highest score (3.22±0.47) and 

the fixed prosthesis department received the lowest score (2.72±0/48) regarding 

the quality of clinical education. 

Conclusion: Considering the grades presented in this study, represent the average 

opinion of all clinical students, they can be relied upon for the future educational 

planning of the faculty. 
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 .باشدیم علوم پزشکی بابل دانشگاه IR.MUBABOL.REC.1400.126کد اخالق  دندانپزشکی با یاحرفهدکترای  رشته مه دانشجوینا پایان مستخرج ازاین مقاله 

 ایران، مازندران، بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل. آدرس:                  رضا قربانی پورمسئول مقاله:  *

 dr_ghorbanipour@yahoo.com :رایانامه                           299(84419223) تلفن:. 

 

 یلیبابل در سال تحص یدندانپزشک دانشکده ینیبال انیدانشجو دگاهیاز د ینیآموزش بال تیفیک یبررس

۱۰۴۱-۱۰۴۴  

 
 *3(DDS) پورقربانی رضا ،2(DDS) سیدمجیدی علی سید ،1(Dentistry Student) فروغی مایس

 

 .رانیا بابل، بابل، یپزشک علوم دانشگاه ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم. 1 

 .رانیا بابل، ل،ببا یپزشک علوم دانشگاهپژوهشکده سالمت،  ،یمواد دندان قاتیمرکز تحق. 2 

 .رانیا بابل، بابل، یپزشک علوم دانشگاه سالمت، پژوهشکدهسالمت و بهداشت دهان،  قاتیمرکز تحق .3

 چکیده اطالعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی

 

 

 

 

 

 2/7/1041دریافت:

 

 14/9/1041اصالح:

 

 13/11/1041پذیرش:

 

 27/12/1041انتشار:

 

 

 یرخاز انتظار ب ترکم یو بازده یدندانپزشک رشتهدر  ینیآموزش بال یباال تیتوجه به اهم با :هدف و سابقه
 انیدانشجو دگاهید از ینیبال آموزش تیفیک یبررس باهدفمطالعه  نیا ر،یاخ یهاسالدر  یآموزش یهاروش

 .رفتیپذ انجام و یطراح بابل یدندانپزشک دانشکده ینیبال
انجام  1044-1041 یلیدر سال تحص یمقطع صورتبهکه  یلیتحل-یفیتوص مطالعه نیدر ا :هاروشمواد و 

 یحاو یارسشنامهپ نظرسنجی توسط. داشتند شرکت بابل یدندانپزشک دانشکده ینیبال انیدانشجو یتمام ،گرفت
قایسه جهت مانجام گرفت.  بود، ییدشدهتأ قبالً آن ییایپا و ییروا کهلیکرت  ایینهگز 5در مقیاس  سؤال 1۱

 Independent samples t-test یهاآزمون از نظر دانشجویان به تفکیک جنسیت، نوع پذیرش و سال تحصیلی
در نظر  45/4 ی. سطح معناداراستفاده شد 22 نسخه SPSS افزارنرمتعقیبی در چندگانه  یسهمقاو  ANOVAو 

 گرفته شد.
 ربکسب شده درباره کیفیت آموزش بالینی . نمرات بود نفر 154 کننده شرکت انیدانشجو کل تعداد ها:یافته
 14 انیم در(. P>45/4نداشت ) یمعنادار اختالف ان،یدانشجو رشیپذ نوع و تیجنس ،یلیتحص سال اساس
( و 22/3± 0۱/4) بیشترین امتیاز کودکان بخش ،مورد بررسی قرار گرفتندحاضر  مطالعهکه در  بالینی بخش

 را درباره کیفیت آموزش بالینی دریافت کردند.( ۱2/2±0۴/4) امتیاز نیکمتربخش پروتز ثابت 
 ینیبال انیجودانش یهکل نیانگیم نظر انگریب مطالعه نیا در شده ارائه نمرات کهبا توجه به این  گیری:نتیجه

 .ردیگ قرار اتکا مورد دانشکده یندهآ آموزشیی ها یزیر برنامه یبرا تواندیم باشدیم

 ، دانشکده دندانپزشکییدندانپزشک ی، دانشجوینیآموزش بال های کلیدی:واژه
 

بابل در  یانپزشکدند دانشکده ینیبال انیدانشجو دگاهیاز د ینیآموزش بال تیفیک یبررس. پوریقربان رضا ،یدیدمجیس یدعلیس ،یفروغ مایس استناد:

 57-77صفحه (:1 دوره) 11 شماره ؛1041 سال .آموزش پزشکی فصلنامه دو. 1044-1041 یلیسال تحص
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 سابقه و هدف

 و یمرب با تعامل در دانشجو آموزش، وعن نیاسـت. در ا یکعلوم پزش یهارشته یتمام در وزشآم ممه و یاساس شبخ ینیالآموزش ب

 نیهمچن ،یاحرفهو  یدردر توسعه ف آل دهیا ینیالارزش آموزش ب .گیردیم ارک هب لعم یطهح در را شدهآموخته میمفاه ط،یمح

 قیدق ینظر یآموزش اطالعات دیبا ینیبال آموزش شدن مؤثرتر یبرا که داده نشان قاتیتحق(. 1است ) انکاریرقابلغ ینیالب یهامهارت

 یآموزش هاییوهش یابیارزش (.3و  2شود ) فراهم ینیبال و یدانشگاه طیمح نیب ترییکنزد یهمکار و شود ارائه دانشگاه در یمؤثر و

 یزمان (.0است )برخوردار  ییباال تیاز حساس یاحرفهمتخصص  یروهاین تینقش مهم آن در ترب لیبه دل ،یعلوم پزشک یهارشتهدر 

. شوندیم رووبهرخودشان  یریادگی یازهاین زیو ن مارانیب یو سالمت یمراقبت یازهاینبا  یابندیمحضور  ینیبال طیدر مح انیکه دانشجو

 یبهبود به رو ینیبال وزشآم از انیجوه دانشتجرب اگرچه (.5برد )را باال  یریادگی توانیممناسب باشد  ینیآموزش بال طیمح طیشرا یوقت

 ریاخ اتمطالع کهیطوربه ت،اس وارد ینیبال آموزش از شبخ نیا بـه اداتانتق انهم هنوز یول باالست، انیجودانش یکل تیرضا و بوده

 یافک راماحت و قتعل اساحس و ینیالب یهامهارت کسب ،یریادگی یهافرصتشدن  فراهم یبرا انیدانشجو اراتانتظ اندداده اننش

 سنال کهیطوربه ،هاستآن از استفاده جهت در افراد ییتوانا از شتریب اریبس دسترس، در اطالعات امروزه (.۶شود )ینم برآورده شهیهم

(. ۱ند )کنیم تجربه را مداوم و عیسر هایینوآور مشاغل شتریب و شوندیم کهنه چاپ ریز از خروج از قبل یدرس کتب که است معتقد

در  انیدانشجو یتفکر انتقاد یهامهارتبه امر ارتقا سطح  یالدیم 2444تا سال  کایدر آمر لیتحص یاز اهداف مل یکیاساس  نیبر ا

 دوره یالع التیاز تحص انتظارقابل یجهنت کی یتفکر انتقاد یهامهارتامروزه ارتقا سطح  کهیطوربه افتیاختصاص  لیتحص نیح

 اهشک ،یسرخوردگ رینظ یشکالتم ،یصاداقت هاییانز رب عالوه مؤثر، ریغ یریادگی (.۹و  ۴) آیدیم حساببهو باالتر  یکارشناس

داشت  واهدخ یپ در را لیدر تحص خوردهشکستفرد  هایییتوانا و ااستعداده لکام ییکوفاش دمع یجهدرنت و یسردگاف ،نفساعتمادبه

 ی، فضاهاشنگر ،یفرد نیکارکنان، روابط ب د،ی: شخص دانشجو، اساتگذاردیماثر  انیدانشجو یریادگی ییبر توانا یعوامل متعدد(. 14)

 نیا ههم میمطمئن شو یریادگی یبرا ینیبال طیبودن مح دیاز مف نکهیا یبرا(. 11بخش ) یکیزیو ساختار ف زاتیامکانات، تجه ،یریادگی

ه کطلب ن مین اییتع منظوربهر اطالعات یل و تفسیتحل ،یآورجمع یبرا دارنظاماست  یندیفرآ یابیارزش (.12شوند ) یابیارز دیعوامل با

 یابیارزش دربارهامروزه  (.10و  13) یدآبه عمل  یبهبود یبرا گیرییمتصمتا بر اساس آن  اندیافتهتحقق یزانیبه چه م موردنظراهداف 

 (.15ود )شیمبحث  ادیز یو آموزش یاجتماع ،یفرهنگ ،یتوسعه و رشد اقتصاد برنامههرگونه  یسودمند کنندهیینتععامل  عنوانبه

اف آموزش نبودن اهد مشخص ،ینیالب و ینظر دروس نیب یناهماهنگ مثل ییرهایه متغک بود نیا انگریب یقبل یهاپژوهش هاییافته

 انیدانشجو و انیمرب نیب یدلهم ودنب ،ینیالب وزشآم طیمح در حضور یبرا باتجربه انیمرب کمتر لیتما مارستان،یب رتنشپ طیمح ،ینیالب

 یهاپژوهشنون کتا (.1۶اند )بوده ینیبال وزشآم تیوضع تیفیک بر یرگذارتأث عوامل ینترمهم ازجمله یابیارزش ستمیس نبودن مناسب و

 تگانآموخدانش یابیارزش نیهمچنو  انیدانشجو ینیبال یهامهارت آموزش در یآموزش برنامه تیموفق زانیم یبررس ینهزم در یادیز

 شدهانجام یکراچ در که یبررس کی در. است گرفته صورت ایدن مختلف نقاط در شانیآموزش برنامه رفتهیپذ ینهزم در کیدندانپزش رشته

شد  برآورد درصد ۴5 تا 1/3۴ نیب ،یعموم بهداشت و ینیبال یهابخش آموزش از یپزشک آخر سال انیدانشجو یتمندیرضا عدم زانیم

 هاییوهش با دیبا یآموزش هاییکتکن چه ندهیکه در آ پرسش نیپاسخ ا افتنی یبرا محققان هاپژوهش نیا از گرید یمثال در (.1۱)

 ینیبال شآموز تیفیک بتوان تا ردیبگ قرار موردتوجه دیبا آموزش طیمح از ییهاجنبه چه و شود ادغام کیدندانپزش جیرا و روزمره آموزش

 یهادانشگاه یدندانپزشک دانشکده 21 یدندانپزشک انیدانشجو هاییدگاهد د،یبخش ارتقا دیجد دیاسات زین و مارانیب ان،یدانشجو یبرا را

 در طرح کنندهشرکت انیدانشجو که داد نشان مطالعه نیا هاییافته. قراردادند یموردبررس ینیبال آموزش با ارتباط در را یشمال یکایآمر
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 ینیبال آموزش در ییهاضعفنقطه به حالیندرع یول داشتند مثبت ینظر دانشکده، در خود ینیبال یآموزش اتیتجرب به نسبت یطورکلبه

 یلمع تایه یاعضا توجهییب و یناهماهنگ ،هاآن به یدسترس تیمحدود و یعلم تایه یاعضا کم تعداد: ازجمله مختلف یهادانشکده

 دانشکده در نکهیا به توجه با (.1۴داشتند ) اشاره بانیپشت منابع کمبود و ینیبال یهابخش یناکارآمد زین و هاآزمون بازخورد ارائه در

 ،یاحتمال ضعف قاطن افتنی جهت در حاضر مطالعه بود، نگرفته انجام ینیبال آموزش تیفیک یبررس خصوص در یامطالعه بابل یدندانپزشک

 ششم تا چهارم سال انیدانشجو دگاهید دانشکده، مختلف یهابخش در ینیبال آموزش تیفیک بهبود و ندهیآ هاییزیربرنامه به کمک

 .قرارداد یموردبررس ینیبال یهاآموزش تیفیک خصوص در را بابل یدندانپزشک دانشکده

 هاروشمواد و 

 انیدانشجو نفر از 154 شامل یآمار جامعه ،انجام شد 1044-1041ی در سال تحصیلی مقطع صورتبهی لیـ تحل یفیتوص مطالعه نیا

بابل  یکپزش دانشگاه علوم یدندانپزشک دانشکدهبودند(  ینیبال یواحدهاکه در حال گذراندن  یانیچهارم تا ششم )دانشجو یهاسال

 ازجمله یمختلف هاییطهحموجود در پرسشنامه  سؤاالتشدند.  یآورجمعپرسشنامه بدون نام  قیو از طر یدانیم صورتبه هادادهبودند. 

و  یبندزمان نحوهدانشجو در هر بخش،  یازموردن لیهر دوره، وجود مواد و وسا یبخش در ابتدا یدانشجو از اهداف آموزش یآگاه

 یلیو خ فیعض یلیخوب تا خ یلیخ بازه در کرتیل یادرجهپنج اسیمق اساس بر سؤاالت پاسخ. شدیمو ... را شامل  ماریوقت ب میتنظ

 ییایو پا ییروا (.5خوب = یلی؛ خ0؛ خوب =3؛ متوسط =2= فی؛ ضع1= فیضع یلی)خ بود 5تا  1و در محدوده  کم یلیتا خ ادیز

در  حاتتوضی ،توزیع از قبل(. 1۶) بود %۴5 پرسشنامه یبرا باخکرون یآلفابود و  قرارگرفته ییدتأپرسشنامه در مطالعه گذشته مورد 

 انشکدهدشده و سپس پرسشنامه به صورت الکترونیکی در اختیار تمام دانشجویان بالینی  ارائه مطالعه، افهدو ا عموضو با بطهرا

 نیانگیم ،یفیتوص آمار یزهایآنالبا استفاده از  هاداده ارائهضمن  ،هاپرسشنامه یآور جمعاز  پس تی. در نهادندانپزشکی قرار گرفت

 یهازمونآ توسط ،( دانشجویانسیپرد ای )روزانه رشیو نوع پذ یسال ورود ت،یمختلف، جنس یهابخش کیداده شده به تفک ازیامت

 سهیمقا مورد 22 نسخه SPSSتوسط نرم افزار  Tukeyچندگانه به روش  یسهمقا و ANOVAو  Independent samples t-test یآمار

 .شد گرفته نظر در 45/4 دارییمعن سطح. گرفت قرار

 هایافته

 تیفیک خصوص در اول سؤال به انیدانشجو( %3/01) تینفر بود. پاسخ اکثر 154 در این مطالعه کنندهشرکتدانشجویان کل  تعداد

 یابیارز فیضع یلیخ ٪3/۹خوب و  یلیآن را خ ٪0 نیهمچن. بود متوسط بخش، هر در انیدانشجو میتقس یبرا آموزش یزیربرنامه

نمودند.
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 کنندگانشرکت. اطالعات دموگرافیک 1جدول 

 درصد فراوانی 

 

 جنسیت

۷/۴۵ ۲۸ زن  

۳/۵۷ ۸۲ مرد  

 

 سال تحصیلی

۷/۳۳ ۵۸ چهارم  

۳/۳۸ ۵۲ پنجم  

۳/۳۷ ۴۸ ششم  

۷/۸۸ 4۵ روزانه نوع پذیرش  

۳/۳۷ ۴۸ خودگردان  

 

، برابر بود هشدداده کنندهشرکتدانشجویان  همهبالینی که توسط  یهابخشدر مورد تمام  سؤاالت یهکلاز  شدهکسب نمرهمیانگین 

و  کودکان یهابخش به هنمر نیانگیم نیشتریب ،قرار گرفتند یموردبررس مطالعهکه در  ی بالینیبخش 14 انیم در. ۹۱/2±01/4با 

 (.2)جدول  یافت اختصاص و پروتز متحرک ثابت پروتز یهابخش بهنمره  نیانگیم نیو کمتر تشخیص

 

 ینیبخش بال هرتفکیک به  یفیآمار توص یرمقاد .2جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه بخش بالینی

1۹/1 جراحی  1۹/0  ۹0/2  51/4  

00/1 پریو  ۹0/3  44/3  00/4  

00/1 ترمیمی  1۹/0  44/3  0۹/4  

3۴/1 پروتز ثابت  ۴1/3  ۱2/2  0۴/4  

3۴/1 پروتز متحرک  ۱5/3  ۱0/2  0۴/4  

5۶/1 کودکان  ۱5/0  22/3  0۱/4  

5۶/1 رادیولوژی  00/0  4۶/3  54/4  

5۶/1 ارتودنسی  31/0  ۴۴/2  00/4  

54/1 اندودانتیکس  3۴/0  42/3  55/4  

۶4/1 تشخیص  ۶4/0  1۶/3  54/4  

 

 =۴۶0/4P value) یلیتحص سال(، 1.نمودار، = 031/4P value) تیجنساساس  برمختلف داده شد  یهابخشکه به  ینمرات نیانگیم

(.P>45/4نداشت ) یمعنادار اختالف( 3.نمودار ،= P value 2/4) رشی( و نوع پذ2، نمودار.=
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از دانشجویان به تفکیک جنسیت شدهکسب. میانگین نمرات 1نمودار   

 

 

از دانشجویان به تفکیک سال تحصیلی شدهکسب. میانگین نمرات 2نمودار   

 

 

از دانشجویان به تفکیک نوع پذیرش شدهکسب. میانگین نمرات 3نمودار   

 پرسنل یهمکار»و « دانشجونظارت اساتید در چگونگی روند کنترل عفونت توسط »نمره را به  نیشتریب ن،یانگیم طوربه انیدانشجو

 و «ماریب نیدر بال کارمنتیر یاهداف آموزش تیفیک» ینمره را برا نیو کمتر «ماریب درمان لیتسه جهت در دانشجو با یپرستار

(.3بودند )جدول در نظر گرفته  «تیونیاطراف هر  یفضا ت،یونی ییتعداد و کارا ه،ینور، تهو: بخش  یکیزیف زاتیتجه»
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 سؤاالتامتیاز  انحراف معیارو  نیانگیم .3جدول 

سؤال   انحراف معیار میانگین 

آموزش برای تقسیم دانشجویان در هر بخش ریزیبرنامه  4۴/۸  ۳۳/1  

عمومی دندانپزشکی دورهتوسط آموزش، برای گذراندن هر بخش بالینی در کل  شدهگرفتهزمان کلی در نظر   ۷۳/۸  ۴۲/۳  

بخش در ابتدای هر دورهآگاهی دانشجو از اهداف آموزشی   ۲۷/۸  ۸۵/۳  

۷۸/۸ تجهیزات فیزیکی بخش )نور، تهویه، تعداد و کارایی یونیت، فضای اطراف هر یونیت(  ۸۸/۳  

دانشجو در هر بخش موردنیازل وجود مواد و وسای  1۲/۸  ۸۲/۳  

14/۳ همکاری پرسنل پرستاری با دانشجو در جهت تسهیل درمان بیمار  ۷1/۳  

و تنظیم وقت بیمار بندیزمان نحوه  ۸۳/۳  ۴۲/۳  

آموزشی دانشجو نیازهایت علمی حاضر در بخش جهت رفع تعداد اعضای هیا  ۳۵/۳  ۸۸/۳  

اساتید و دستیاران در بخش موقعبهحضور   ۳۴/۳  ۸۷/۳  

۸۷/۳ نظارت اساتید در چگونگی روند کنترل عفونت توسط دانشجو  ۸۲/۳  

صحیح بالینی گیریتصمیمکار دانشجو در بالین بیمار و هدایت او در اتخاذ  نحوهنظارت اساتید بر   4۲/۸  ۷1/۳  

عملی دانشجویان در بالین بیمار نیازهایضرورت حضور دستیاران تخصصی جهت رفع   1۳/۳  4۵/۳  

۸4/۸ اهداف ریکارمنت در بالین بیمار آموزشبرای  شدهدادهزمان اختصاص   ۸4/۳  

41/۸ ریکارمنت در بالین بیمارکیفیت اهداف آموزشی   ۷۲/۳  

درون بخشی و بحث گروهی در بخش با حضور اساتید سمینارهایبرگزاری  نحوه  ۲۳/۸  ۲۵/۳  

ورود به بخش آزمونپیشضرورت برگزاری   ۳۷/۳  41/۳  

بالینی هایبخشضرورت برگزاری آزمون کتبی جهت سنجش یادگیری در   1۸/۳  44/۳  

 یریگجهینتبحث و 

 ید به بررسبابل داشتن یدندانپزشک دانشکدهدر  لیاز تحص یکاف تجربهکه  ینیبال انیدانشجو ازنظر وریبهرهحاضر، ما با  مطالعه در

 نظر در ودکانک بخش یبرا انیدانشجو که اینمره نیانگیم ما، هاییافته. بر اساس میدانشکده پرداخت نیدر ا ینیآموزش بال تیفیک

 ت،یجنس اساس رب هابررسی جینتا نیهمچن. بود مقدار نیکمتر ثابت پروتز بخش نمره و هابخش ریسا انیم در مقدار نیشتریب گرفتند

و ابعاد  یعمل یاد واحدهایبه علت حجم ز کیدر رشته دندانپزش ینی. آموزش بالنداشتند یمعنادار اختالف یلیتحص ترم و یورود سال

 ینیط بالی، پرسنل بخش و عوامل موجود در محیمرب ازجمله یاریبس یرهایدارد. متغ یاز به توجه خاصیگسترده آن، ن یمهارت یریادگی

قرار  یابید مورد ارزشین عوامل بای، ایریادگیدر  ینیط بالید بودن محینان از مفیاطم ی. برادهدمیر قرار یرا تحت تأث یریادگیج ینتا

(. 24) است ییطه دانشجویدر جهت بهبود و ارتقاء آن ح یابیارزش ت آموزش ویفاک یبررس هایحوزه ترینمهماز  یکی (.1۹) گیرند

 کیانشگاه علوم پزشان دین دانشجویب یتفاوت یلیت و رشته تحصیبا توجه به جنس یلیزه تحصین انگیه بکافتند یاران درکو هم یروح

رابطه  یلیزش تحصیبا انگ یاجتماع یرهایمتغت، خانواده، دانشگاه و یه شخصکنشان داده  یمختلف هایپژوهشج ینتا (.21) نداردوجود 

(. 23) هاستنآن راه استفاده از نظرات ی، بهتریابیارزش یراهسـتند ب اطد در ارتبیم با اساتیمستق طوربهان یدانشجو ازآنجاکه(. 22) دارند

 یضاتعداد اع» یبرا انیکه دانشجو میانجام شد مشاهده کرد دیمرتبط با اسات سؤاالت رامونیکه پ هاییبررسی یمطالعه، ط نیا در

« در بخش ارانیو دست دیاسات موقعبهحضور »، 40/3 نمره نیانگیم« دانشجو یآموزش نیازهایحاضر در بخش جهت رفع  یعلم اتیه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ed
ed

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

4 
] 

                             7 / 11

http://mededj.ir/article-1-435-fa.html


 67                                                                                                          همکارانو  سیما فروغی/  کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی

Medical Education Journal, 2023; vol 11(no 1): page65-75 

 

 نمره «ینیبال حیصح گیریتصمیماو در اتخاذ  تیو هدا ماریب نیکار دانشجو در بال نحوهبر  دینظارت اسات» یبرا و 45/3 نمره نیانگیم

رابطه با  در عالوهبه. اندکرده یابیرا متوسط تا خوب ارز ذکرشدهسطح موارد  انیاکثر دانشجو یرا در نظر گرفته بودند. به عبارت 2۱/3

-۴0 یلیکه در سال تحص ایمطالعه دربود.  2۱/3 آمدهدستبه نمره نیانگی، م«کنترل عفونت توسط دانشجو تیبر رعا دینظارت اسات»

 نیدر ا ینیآموزش بال تیشهرکرد انجام شد دل آرام و همکارانش وضع یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما یپرستار انیدانشجو نیدر ب ۴3

ت بودند از: ب عباریبه ترت ینینقاط قوت آموزش بال ،جینتا طبقکردند.  یترم آخر، بررس انیدانشجو نینفر از ا 133 دگاهیدانشگاه را از د

ش ت مراحل آموزیو رعا یارآموزکدروس  نیازهایپیشت یو دانشجو در بخش، رعا یمرب موقعبهبا دانشجو، حضور  یاسب مرببرخورد من

بودند از عدم  ب عبارتیبه ترت ینیو نقاط ضعف آموزش بال ینیبر روند آموزش بال یافکاز دانشجو، نظارت  یامل مربکت ی، حماینیبال

 یگتوسط دانشجو و ناهماهن ینیبال یمرب یابی، عدم ارزشیانات رفاهک، عدم وجود امینیط بالیدر مح آموزشیکمکل یاستفاده از وسا

ان داد نش م،یرا در نظر گرفت سؤالهر  یبرا شدهثبت نمره نیانگیکه م یما در حالت هایارزیابی جینتا (.20) کارآموزیو  یدروس نظر

 یپرسنل پرستار یهمکار» و «ماریوقت ب میو تنظ بندیزمان نحوه»بابل متعلق به  یدندانپزشک انیدانشجو نیب تیرضا نیشتریکه ب

 رمنتکوایر یاهداف آموزش یبرا شدهدادهزمان اختصاص »متعلق به  ریمقاد ترینکمبوده و  «ماریدرمان ب لیبا دانشجو در جهت تسه

 «یشکدندانپز یعموم دورهدر کل  ینیگذراندن هر بخش بال یبرا توسط آموزش شدهگرفتهدر نظر  یکل زمانمدت» ،«ماریب نیدر بال

 زمانمدت» یرا برا ۱3/2 نمره نیانگیم طوربه انیدانشجو که مطرح شد ینیبال هایبخش اداره تیفیحول ک سؤاالتیهمچنین . باشدمی

 زاتیتجه» یرا برا ۱2/2 ،«یعموم یدندانپزشک دورهدر کل  ینیگذراندن هر بخش بال یتوسط آموزش برا شدهگرفتهدر نظر  یکل

با توجه به محدود بودن  در نظر گرفته بودند.« دانشجو در هر بخش موردنیاز وسایلوجود مواد و » یرا برا ۴1/2 نمرهو « بخش یکیزیف

با  وانتیموجود نداشته باشد؛ اما  توجهقابل صورتبه هابخشبرای تمام  زمانمدتزمان برای هر ترم تحصیلی، شاید امکان افزایش 

ا ت در هر بخش و اختصاص دادن زمان و انرژی بیشتر به مباحث مهم هر بخش بالینی هاآموزشبهتر  بندیاولویتبهتر،  ریزیبرنامه

دانشجویان بسیار حائز اهمیت بوده و نیازمند  ازنظر آموزشبرای  شدهدادهرا جبران کرد. کم بودن زمان اختصاص  مسئلهحدودی این 

بالینی نیازمند آن است که در شروع هر  هایآموزشدانشجو برای یادگیری هرچه بهتر و بهره بردن از  چراکه؛ باشدمی ایویژهتوجه 

 آموزش رائهادرستی برای خود مشخص نماید. شاید بتوان گفت با  مشیخطبا اهداف آن بخش بالینی آشنا شده و بتواند  درستیبهبخش، 

برای گذراندن هر بخش به نحو  شدهگرفتهبخش در ابتدا، دانشجویان خواهند توانست از زمان در نظر  اهداف سازیشفافمناسب و 

 ؤاالتیسطی این مطالعه،  شدهانجام هایبررسیدر  احسن استفاده کرده و هر دوره برایشان بار آموزشی بیشتری به همراه داشته باشد.

و « تجهیزات فیزیکی بخش»را برای  ۱2/2 نمرهمیانگین  طوربهرح شد. دانشجویان مط هابخشدر  موردنیازنیز حول تجهیزات و مواد 

تا « متوسط» محدودهدر نظر گرفته بودند. این نمرات در « دانشجو در هر بخش موردنیاز وسایلوجود مواد و »را برای  ۴4/2 نمره

 اکیفیتبلینی دندانپزشکی وابستگی زیادی به تجهیزات و مواد با هایآموزشو  هادرمانکیفیت  کهاینقرار دارند اما با توجه به « خوب»

نسبی به  تا این رضایت باشدمیدانشجویان  موردنیازشدن تجهیزات فیزیکی و مواد  روزتربهدارند کماکان نیاز به تالش برای بهتر و 

دانشکده به مدت چند ماه و به دنبال آن کاهش  یلیتعط، 1۹-دیکوو گیریهمهما در زمان  مطالعه نکهیتوجه به ا با سطح مطلوب برسد.

تحت  انیدانشجو یبعض هایپاسخ دیدر نظر گرفته شود که شا دیاحتمال با نیانجام شد، ا ینیبال هایبخش یتمام یطول دوره برا

مربوط  ؤاالتستقاضا شد به کامل نگذرانده بودند  صورتبهرا  واحدها یبرخکه ی انیاز دانشجو نیباشد. همچن قرارگرفته طیشرا نیا تأثیر

 میمودن یسع مختلف، ابعاد در هابخش تمام یبررس با بوده و مخدوش نشوند. یتا حد ممکن واقع هادادهپاسخ ندهند تا  هابخش نیبه ا
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 مطالعه نیا. میده هارائ ینیبال انیدانشجو دگاهید از یدندانپزشک دانشکده یآموزش یفضا و ینیبال آموزش تیفیک از یکل یریتصو تا

 صورتبه یبعد اتقیتحق شودمی شنهادیپ .باشد یدندانپزشک دانشکده در ینیبال آموزش درزمینه ندهیآ مطالعات یبرا ییراهنما تواندمی

 طبق .کرد ریزیبرنامه هاآن رفع و یابیریشه را موجود مشکالت بتوان تا بپردازند شتریب اتیجزئ با یمحدود هایبخش به یاختصاص

 تیمورد رضا اًتقریب( یو جراح یپروتز متحرک، پروتز ثابت، ارتودنس جزبه) هابخشدر اکثر  ینیآموزش بال تیفیمطالعه، ک نیا جینتا

 کلیه نیانگیظر من انگریمطالعه ب نیدر ا شدهارائهنمرات  کهاینبابل بوده و با توجه به  یدندانپزشک دانشکده ینیبال واحدهای انیدانشجو

 .ردیقرار گ مورداتکادانشکده  یآموزش آینده هایریزیبرنامه یبرا تواندمیبوده و  ینیبال انیدانشجو

 ر و تشکریتقد

از  وشود می سپاسگزاری مالی حمایت خاطر بهعلوم پزشکی بابل  دانشگاه تحقیقات و فناوری محترم معاونت از وسیلهبدین
.شودمی قدردانی داشتند، همکاری حاضر پژوهش که در اجرای دانشجویانی
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