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  دوفصلنامه آموزش پزشکی
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 35-40 ، صفحه1392پاییز و زمستان ، 1، شمارة دومدوره 

 

  بررسی نظرات دانشجویان رشته دندانپزشکی نسبت به ارزش کاربردي موضوعات 
 تدریس شده در بخش بیماري هاي دهان، فک و صورت

 
  4 (DDS)محمدرضا اردبیلی حقیقی، 3(MD)علی بیژنی، *2(MD)ایمان جهانیان، 1(DDS, MS)ندا بابایی

  
 ، ایراناه علوم پزشکی بابلمرکز تحقیقات مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی، دانشگ - 1
 ، ایرانگروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 2
 ، ایرانمرکز تحقیقات بیماري هاي غیر واگیر کودکان، دانشگاه علوم پزشکی بابل - 3
  ، ایراندانشگاه علوم پزشکی بابل، دندانپزشکی نشکدهدا - 4
  

  14/11/92: ، پذیرش12/11/92: ، اصالح27/3/92 :دریافت

  خالصه
بررسی وضعیت موجود نظام آموزشی برآن شدیم تـا   به منظور. براي یک آموزش بالینی اثر بخش، نیاز مبرم به مطالعه، برنامه ریزي و بازاندیشی وجود دارد :سابقه و هدف

  .کاربردي موضوعات تدریس شده در بخش بیماري هاي دهان، فک و صورت، گامی در این راستا برداریم با ارزیابی نظرات دانشجویان رشته دندانپزشکی نسبت به ارزش
بخش اصلی بود، بخـش اول شـامل اطالعـات     2تحلیلی و مقطعی، از پرسشنامه پژوهشگر ساخته روا و پایا استفاده شد که داراي  -در این مطالعه توصیفی :مواد و روشها

دانشجویان ارزش کاربردي دروس نظـري  . امل پرسشهایی مربوط به ارزش کاربردي دروس نظري بخش تشخیص بیماري هاي دهان بوده استدموگرافیک و بخش دوم ش
رار نفـر قـ   101این پرسشنامه در دسترس دانشجویان سال چهارم، پنجم و ششم دانشـکده دندانپزشـکی بـه تعـداد     . را به صورت درجه هاي کم، متوسط و زیاد تعیین نمودند

  .گرفت
تفاوت معنی داري در ارزش کاربردي موضوعات تدریس شده در . نفر وارد پژوهش شد 90بودند، به تعداد  کردهکه بطور کامل پر  را پرسشنامه هادانشجویانی که  :یافته ها

 )تکمیلی بهداشتکار، سراسري،( ه دانشکده دندانپزشکیو نیز بین نحوه ورود دانشجویان ب )=596/0p(درس تشخیص نظري دانشجویان دندانپزشکی، بین مردان و زنان 
 پنجم، چهارم،(ارتباط معنی داري بین ارزش کاربردي موضوعات تدریس شده در درس تشخیص نظري دانشجویان دندانپزشکی و سال تحصیلی . )=413/0p( وجود نداشت

   .>p)05/0(آن ها وجود داشت) ششم
دانشجویان سال چهارمی ارزش  .را که جهت تامین نیازهاي کلینیکی بخش الزم می باشد نسبتا مناسب می دانستند دانشجویان حجم دروس تئوري :نتیجه گیري

نچه در آدانشجویان سال پنجم و ششم ارتباط دروس تئوري تشخیص را با . کاربردي موضوعات تدریس شده را بسیار کمتر از سال ششمی ها و سال پنجمی ها می دانستند
 .رد نیاز است خوب ارزیابی کردند که نشان دهنده پیوستگی مناسب و وابستگی دو طرفه متقابل مطالب تئوري و عملی می باشدبخش عملی مو

  .فک و صورت، موضوعات بیماري هاي دهان، ارزش کاربردي، دندانپزشکی، دانشجو :واژه هاي کلیدي   
  

                                                           
  .این طرح حاصل پایان نامه آقاي محمد رضا حقیقی اردبیلی در رشته دندانپزشکی می باشد

   :مسئول مقالهنویسنده  *
    e-mail:dr.jahanian@yahoo.com                                                                 0111- 2190593 :، تلفنمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،بل، دانشگاه علوم پزشکیبا :آدرس

  مقدمه 
پاسخگو بودن سیستم هاي بهداشتی درمانی در قبال کیفیت، ایمنی، 

از آنجا که کیفیت . صالحیت و ارزش خود، یک حق و تقاضاي عمومی است
کیفیت مراقبت از  علوم پزشکی نقش تعیین کننده اي بر سالمتی جامعه وآموزش 

بیماران دارد، دانشگاههاي علوم پزشکی بایستی بتوانند نشان دهند که فارغ 
حرفه اي مورد نیاز براي ایفاي نقش حرفه اي  التحصیالن آنها، صالحیت علمی و

آموزش پزشکی آموزش بالینی ازاهمیت خاص در  .)1(خود را کسب می کنند 
  براي ارائه یک آموزش بالینی موفق و اثر  .قلب آن جاي دارد در برخوردار است و

  
بازاندیشی، جزء . بخش، نیاز مبرم به مطالعه، برنامه ریزي و بازاندیشی وجود دارد

: نکات کلیدي براي آموزش بالینی عبارتست از. کلیدي آموزش بالینی است
، آموزش بر اساس نیازهاي آموزشی فراگیران، داشتنانتظارات شفاف و واقع بینانه 

ترغیب به  ،مشاهده عملکرد فراگیران و دادن بازخورد به صورت اختصاصی
تغییر روش آموزشی بر حسب شرایط  ،یادگیري مستقل و توام با بازاندیشی و تامل

بازاندیشی در مورد نحوه آموزش دادن و ، ایجاد محیط یادگیري مثبت، آموزشی
یادگیري را تبدیل به خاطره اي ، مستمر شیوه آموزش دادن توسط استاد بهبود
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  و همکاران ندا بابایی؛  ....ارزش کاربردي موضوعات تدریس شده نظرات دانشجویان دندانپزشکی نسبت به

 

به طور کلی، مهم ترین ویژگی هاي آموزش . فراموش نشدنی و لذت بخش نمودن
در یک مرور موضوعی . روابط بین فردي، الگو برداري و بازخورد: بالینی عبارتند از

یی براي آموزش مقاالت در زمینه آموزش در محیط هاي مراقبت هاي سرپا
در رابطه با آموزش  ).2( پزشکی نیز ویژگی هاي مشابهی یافت شده است

ي می باشد که تمام ا دندانپزشکی، پیشنهاد شده است که کلینیک محیط یادگیري
نیازمند انتقال اطالعات از علوم پایه به  و). 3( دانشجویان ما مشتاق آن هستند

محیط آموزش کلینیکی  ).4( طالعات استبالینی به وسیله هماهنگی و بازسازي ا
دندانپزشکی نیازمند هماهنگی فکري و ذهنی میان دانشجو و استاد جهت مثمرثمر 

و یادگیري دندانپزشکی کمتر  بالینینحوه آموزشهاي . بودن این آموزش می باشد
دیدگاه دانشجویان در مورد تجربیات آموزشی ) 5(مورد بررسی قرار گرفته است 

  ).6(وان منبع مهمی از ارزیابی کوریکولوم آموزشی می باشد شان به عن
آن شدیم تا با ارزیابی  بر بررسی وضعیت موجود نظام آموزشی منظوربه 

نظرات دانشجویان رشته دندانپزشکی نسبت به ارزش کاربردي موضوعات تدریس 
   .شده در بخش بیماري هاي دهان، فک و صورت، گامی در این راستا برداریم

  
  
  واد و روشهام

مقطعی به تعیین ارزش کاربردي موضوعات  تحلیلی و - این مطالعه توصیفی
تدریس شده در بخش بیماریهاي دهان و فک و صورت در دانشکده دندانپزشکی 

پرسش بسته استفاده  25متشکل از اي در این بررسی، از پرسشنامه . بابل پرداخت
 ،)10و  9ترم (، سال پنجم )8و  7ترم (در دسترس دانشجویان سال چهارم  که شد

از . نفر قرار گرفت 101دانشکده دندانپزشکی به تعداد ) 12و  11ترم (سال ششم 
 ندبودپرسشنامه هایی که بطور کامل پر شده ، پرسشنامه هاي باز گردانده شده

پرسشنامه پژوهشگر ساخته داراي . ، جهت بررسی وارد پژوهش شد)نفر 90تعداد (
بخش اول شامل اطالعاتی درباره جنس، ترم تحصیلی، نوع  بخش اصلی بود، 2

پذیرش دانشجویان و معدل کل، بخش دوم شامل پرسش هایی مربوط به ارزش 
کاربردي دروس نظري بخش تشخیص بیماري هاي دهان به تفکیک فصول بوده 

دانشجویان ارزش کاربردي دروس نظري را به صورت درجه هاي کم، . است
 face and content(روایی صوري و محتوایی . ین نمودندمتوسط و زیاد تعی

validity ( مورد تأیید چند نفر از دندانپزشکان متخصص قرار گرفت و پایایی آن
 نفر از  دانشجویان با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ 11با اجراي پایلوت در بین 

)Cronbachx:0.89-0.93 (استفاده  پس از گردآوري، داده ها با. محاسبه شد
  .مورد بررسی و پردازش آماري قرار گرفت SPSS 16نرم افزار از 
  
  

  یافته ها
د، وارد پژوهش بودن کردهبطور کامل پر  را پرسشنامه هانفر که  90تعداد 

ارزش کاربردي موضوعات تدریس شده در درس تشخیص نظري با توجه به . شد
را انتخاب ) کم(گزینه  5 و 6سواالت  دریشترین تعداد ب )به تفکیک سال چهارم(

با توجه به  .را انتخاب کردند) زیاد(گزینه  8 و 9سواالت  دربیشترین تعداد ، کردند
به تفکیک سال (ارزش کاربردي موضوعات تدریس شده در درس تشخیص نظري 

بیشترین و  را انتخاب کردند) کم(گزینه  10 و 13سواالت  در بیشترین تعداد )پنجم
بیانگر وجود ارتباط  1 نمودار .را انتخاب کردند) زیاد(گزینه  18سوال  در تعداد 

معنی دار بین ارزش کاربردي موضوعات تدریس شده در درس تشخیص نظري 
 .آن ها می باشد) ششم پنجم، چهارم،(دانشجویان دندانپزشکی و سال تحصیلی 

ه ارتباط معنی داري بین نحوه ورود دانشجویان به دانشکد 2 نمودارمطابق 
و نظر آن ها در مورد ارزش کاربردي ) سراسري، بهداشتکار، تکمیلی( دندانپزشکی

  ).=413/0p(موضوعات تدریس شده در درس تشخیص نظري وجود ندارد 
ارتباط معنی داري بین ارزش کاربردي موضوعات تدریس  3نمودار  مطابق

  ).=938/0p(شده در درس تشخیص نظري با معدل کل دانشجویان وجود ندارد 
  

ارزش کاربردي موضوعات تدریس شده در درس : 1جدول 
  )به تفکیک سال چهارم(تشخیص نظري 

  زیاد  متوسط  کم  عناوین

 %4/34 %8/57 %8/7  نحوه گرفتن شرح حال  -1

نحوه انجام انواع معاینه کلینیکی داخل و خارج دهانی   - 2

  )، معاینه کاملscreeningمعاینات اورژانس، (

9/18%  8/47%  3/33%  

  %4/34  %6/45  %0/20  آناتومی و واریاسیون هاي نرمال حفره دهان -3

نحوه معاینه مفصل گیجاهی و فکی و عضالت جونده و  - 4

  اختالالت مربوطه به آن

0/20%  7/46%  3/33%  

نحوه معاینه اعصاب کرانیال و عالئم ناشی از آسیبهاي  -5

  آنها

6/35%  6/45%  9/18%  

ماکول، (غییرات هیستوپاتولوژیک ثانویه ضایعات اولیه و ت -6

  )پاپول، ندول

2/32%  4/44%  3/23%  

  %6/15  %6/55  %9/28  تکاملی حفره دهان  -اختالالت رشدي  -7

ضایعات مخاط دهان در اثر عوامل فیزیکی ، شیمیایی و  -8

  ...)تروما، حرارت، داروها،(آلرژیک 

7/16%  7/46%  7/36%  

  %0/40  %7/46  %3/13  آفت و سندروم هاي وابسته -9

  
ارزش کاربردي موضوعات تدریس شده دردرس : 2جدول 

  )به تفکیک سال پنجم(تشخیص نظري 
 عناوین کم متوسط زیاد

ندانپزشکی در بیماران مبتال به تدابیر د -10  7/56% 4/34% 9/8%
فشار خون باال، بیماریهاي قلبی و پروفیالکسی 

 آنتی بیوتیک
تدابیر دندانپزشکی در بیماران مبتال به  -11 7/36% 1/41% 2/22%

 بیماري هاي خونریزي دهنده
تدابیر دندانپزشکی در بیماران باردار و  -12 7/46% 1/41% 2/12%

 شیرده
 تدابیر دندانپزشکی در بیماران دیابتی -13 1/51% 9/38% 0/10%
 پیگمانتاسیون هاي مخاط دهان -14  7/26% 3/43% 0/30%
 بیماریهاي عفونی دهان -15 6/25% 2/42%  2/32%
 ضایعات سفید و قرمز مخاط دهان -16 6/25% 0/50% 4/24%
 بیماري هاي سیستم عصبی عضالنی -17 8/17% 0/50% 2/32%
 دردهاي صورتی با منشا غیر دندانی -18 6/35%  2/22% 2/42%
 بیماریهاي وزیکولوبولور -19  4/34% 8/47% 8/17%
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ضوعات تدریس شده دردرس ارزش کاربردي مو: 3ل دوج
  )به تفکیک سال ششم(تشخیص نظري 

  زیاد  متوسط  کم  عناوین
  %4/44  %3/33  %2/22  داروشناسی و نسخه نویسی -20
  %0/20  %8/47  %2/32  تفسیر تست هاي آزمایشگاهی -21
  %4/14  %0/50  %6/35  کلیات و اصول ایمنی شناسی -22
  %4/24  %6/45  %0/30  ضایعات و شرایط پیش سرطانی حفره دهان -23
ضایعات شبه تومور حفره دهان از نظرتشخیص  -24

  افتراقی کلینیکی
2/32%  6/45%  2/22%  

  %1/31  %3/43  %6/25  بیماریهاي غدد بزاقی -25
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقایسه درصد بیان ارزش کاربردي موضوعات تدریس : 1 نمودار
س شده در درس تشخیص نظري دانشجویان دندانپزشکی براسا

 )ششم پنجم، چهارم،(سال تحصیلی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

مقایسه درصد بیان ارزش کاربردي موضوعات تدریس : 2نمودار 
شده در درس تشخیص نظري دانشجویان دندانپزشکی براساس 

  )سراسري، بهداشتکار، تکمیلی(نوع ورودي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
همبستگی ارزش کاربردي موضوعات تدریس شده در : 3نمودار 

  رس تشخیص نظري و معدل کل براي دانشجویان دندانپزشکید
  
  

  و نتیجه گیري بحث
ارزشیابی آموزش در رشته هاي مختلف علمی به ویژه علوم پزشکی از 

براي نیل به اهداف آموزشی بالینی  .حساسیت ویژه و اهمیت باالیی برخوردار است
ابی و نقاط ضعف کارآمد الزم است وضعیت موجود آموزشی به صورت مستمر ارزی

و قوت آن شناسایی شود که یکی از راه هاي بسیار مهم و خوب شناسایی کیفیت 
و همکاران در سال  Manogue. گیران استفرابررسی نظرات  ،آموزش بالینی

بررسی روي ارزیابی کلینیکی دانشجویان دندانپزشکی به این نتیجه  با 2001
یک جزء مهم از برنامه آموزش  رسیدند که بررسی وضعیت کلینیکی دانشجویان

زمان آن فرا رسیده است که روش هاي ارزیابی توانایی هاي کلینیکی . آن هاست
  .)7( دانشجویان دندانپزشکی بازنگري و مورد تجدید نظر قرار بگیرد

دانشجویان سال هاي ، کمک پرسشنامه بهدر این مطالعه توصیفی مقطعی 
نفر از دانشجویان واجد  90تعداد . مورد پرسش قرار گرفتندچهارم و پنجم و ششم 

دانشجویان سال چهارم ارزش کاربردي  .شرایط پرسش نامه ها را تکمیل کردند
سال پنجمی ها آن را زیاد و سال  ،موضوعات تدریس شده را به میزان متوسط

ي به ششمی ها آن را به کمترین میزان موثر می دانستند و این ارتباط معنی دار
و معدل کل آن ) بهداشتکار و تکمیلی، سراسري( نحوه ورود دانشجویان به دانشگاه

جهت بررسی ارتباط آموزش هاي تئوري درس تشخیص با کاربردي  .ها نداشت
بودن آن در بخش تشخیص عملی که یکی از اهداف اصلی پژوهشی در این 

  :تحقیق می باشد به گونه زیر عمل کردیم
جم و ششم دروس تئوري تشخیص با انچه در بخش دانشجویان سال پن

عملی مورد نیاز است را خوب ارزیابی کردند که نشان دهنده پیوستگی مناسب و 
وابستگی دو طرفه متقابل مطالب تئوري و عملی می باشد که خود گویاي برنامه 

همانگونه که ذکر شد دانشجویان حجم دروس تئوري  .دقیق آموزشی است
ه را که جهت تامین کردن نیازهاي کلینیکی بخش الزم می باشد آموزشی داده شد

با محاسبه همبستگی بین دیدگاه دانشجویان در  .نسبتا کافی و مناسب می دانستند
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بین این دو  )>05/0p( مورد آموزشهاي نظري و عملی ارتباط کامال معناداري
اربردي لذا ارتباط واضحی بین آموزشهاي تئوري درس تشخیص با ک. دیده شد

در مطالعه ما دانشجویان سال چهارمی ارزش  .بودن آن در بخش عملی وجود دارد
کاربردي موضوعات تدریس شده را بسیار کمتر از سال ششمی ها و سال پنجمی 
و  ها می دانستند و این می تواند به این دلیل باشد که دانشجویان سال پنجم

هاي حضور در دانشکده بیشتر با ششم به دلیل کار بیشتر بر بیماران در طی سال
اتفاق می افتد آشنا شده اند  انچه که در درمان هاي رایج دندانپزشکی درمانگاه ها

و ازآموخته هاي خود در دروس تئوري و تجربیات کلینیکی براي مواجهه با این 
نیاز استفاده می کنند و دانشجویان سال چهارم به شکل محدودتري با نیازهاي 

یک دندانپزشک خارج از دانشکده آشنا هستند و آنچه را که در  علمی و عملی
کالس درس و دمونستریشن هاي بخش عملی می بینند براي بر طرف کردن نیاز 

  .بیماران خود کافی می بینند
ما در این مطالعه دریافتیم که ارتباط معنی داري بین ارزش کاربردي دروس 

ضایت از توانمندي خویش براي تدریس شده در دروس تشخیص نظري و میزان ر
این بیانگر این نکته است که دانش . دانشجویان سال پنجم و ششم وجود دارد

آموختگان از یادگیري هاي خود در کالس هاي تئوري به میزان زیاد در بخش 
عملی استفاده می کنند و این به ویژه در مورد بیماري هایی که فرصت یادگیري 

مبتال به آن ها در بخش هاي عملی دانشکده وجود ندارد آن ها و مشاهده بیماران 
در دانشگاه  در مطالعه پوراندخت اسداللهی وپوراندخت افشاري. بیشتر کاربرد دارد

علوم پزشکی اهواز با موضوع مقایسه کارایی دروس تئوري با دروس عملی بالینی 
نین نتیجه درافزایش سطح آگاهی و عملکرد دانشجویان از دیدگاه دانشجویان، چ

دانشجویان ترجیح می دادند که آموزش آن ها صرفا بالینی  %80گرفته شد که 

آموزش توام تئوري و بالینی را برگزیده بودند و علت این امر را % 16بوده و تنها 
  .)8( ملموس بودن آموزش و پایدار بودن آموخته ها می دانستند

دندانپزشکی  و همکاران نظر دانشجویان David Henziدر مطالعه 
ن مطالعه نظر ادر . آمریکاي شمالی در مورد آموزش بالینی و کلینیکی بررسی شد

دانشکده آمریکاي شمالی  21 آخر که در دانشجو در مقاطع سال سوم و 655
تحصیل می کردند و افراد فارغ التحصیل این رشته بررسی شد، پرسشنامه چهار 

ن تحقیق آدر ، ورد بررسی قرار دادمورد از تجربیات کلینیکی دانشجویان را م
 6از  76/4دانشجویان نامبرده در مورد ارتباط متقابل خود با اساتید نمره میانگین 

را نشان  6از مقیاس  26/4در رابطه با فرصت هاي یادگیري و آموزش بالینی  اما
دادند که حد پایین تري دارد و به دلیل نگرانی ها در مورد کارآمد بودن و تاثیر 

فرصت براي درمان بیماران در بخش هاي بالینی  نبود محیط و فضاي کلینیکی و
   :در این تحقیق آنالیز داده ها نگرانی هاي اصلی را به قرار زیر نشان داد. بوده است

میزان بیش ، تاثیر نامتناسب و گاهی بدون دقت و ظرافت از سوي دانشکده
یر دادن قبض و نوبت دهی و نظ یاز حد و غیرضروري کارهاي جانبی غیرآموزش

  .)9( دسترسی محدود به  کادر آموزش دانشکده، ...و امور اداري
  
  

  تقدیر و تشکر
و معاونت پژوهشی دانشگاه  EDCبدین وسیله از ریاست و اعضاي محترم 

علوم پزشکی بابل و دانشجویانی که در تکمیل پرسشنامه ها همکاري کردند 
   .سپاسگزاري می گردد
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: For an efficient bedside teaching, the need to investigation, planning and 
reflection exists. To evaluate the current situation of education system, this study aimed to determine the view of Babol 
dental students about the practical value of educational contents in oral medicine department. 
METHODS: In this descriptve and analytical cross-sectional study, a valid and reliable questionnaire was designed. In 
the 1st part, demographic questions and in the 2nd part, questions about the  practical value of theoretical oral medicine 
contents were asked. The students rated the value as low, moderate and high. The questionnaire was destributed among 
101 dental students of 4th, 5th and 6th year . 
FINDINGS: 90 students full-filled the questionnaires and entered the study. Based on the results of this study, there 
was no significant difference in the practical value of taught contents among men and women (P=0.596) and also 
students, method of entrance to dental school (P= 0.413). A significant correlation exists between the practical value of 
taught contents and their academic year (IV, V, VI)(p<0.05). 
CONCLUSION: Students mentioned the load of theoretical contents relativaly appropriate to cover  clinical needs. 4th 
year students mentioned the practical values lower than the 5th and 6th year students. Also 5th and 6th year students 
evaluated the relation of theoretical contents and clinical needs as good which shows desirable correlation and two way 
communication  of theretical and practical contents.  
KEY WORDS: Student, Dental, Practical Value, Educational Contents, Oral Medicine. 
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