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   دندانپزشکی شیراز يدانشکدهاز آموزش در دانشجویان دیدگاه و رضایتمندي ارزیابی 
  
  

  *** ندا امانت، ** شهال مومنی دانایی، * داریوش امانت
  

  بهداشتی درمانی شیرازي دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ، دانشکدههاي دهان و دندانگروه آموزشی تشخیص و بیماري دانشیار *
  ي دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیرازدانشکده و عضو مرکز تحقیقات ارتودنسی گروه آموزشی ارتودنسیدانشیار  **

  دندانپزشک ***
  
 

  چکیده 
ـ وزشـی را در ارا امـور آم  مسـووالن ، اسـاتید و  هاي آموزشیآگاهی از نظرات دانشجویان بالینی دندانپزشکی از وضعیت بخش :لهابیان مس ه ی

بـه ایـن مهـم،    در راستاي رسـیدن  از این رو، . نمایدي مینامبردگان یار )بالینی( یملهاي عبهتر مهارتراهکارهاي بهبود کمی و کیفی کسب 
  .رسدنظر میه دندانپزشکی از دیدگاه دانشجویان گروه هدف، امري ضروري ب گوناگوني هاارزیابی آموزشی بخش يش در زمینهپژوه
 جهـت ، دیدگاه دانشجوییاز دندانپزشکی شیراز  يهاي بالینی دانشکدههدف از این پژوهش، ارزیابی و بررسی نقاط ضعف و قوت بخش :هدف
  . بودها بخش يکارکرد آیندهبهبود  برايبازخورد ي ارایه

پس از تاییـد   استاندارد، پرسشمتشکل از هفده  ياپرسشنامه .پرسشنامه استفاده گردید يدر این بررسی مقطعی، از روش تهیه :مواد و روش
  پـس از تکمیـل   . هـاي پـنجم و ششـم دندانپزشـکی شـیراز قـرار گرفـت       سال از دانشجویان نفر 43، در اختیار )با روش آلفا کرون باخ(پایایی 

  ویتنی  -نام و) Kruskall- Wallis(والیس  -کروسکال هايبا استفاده از آزمون SPSSافزار نرم يبه وسیلهآوري شده گردها، اطالعات پرسشنامه
)Mann–Whitney ( گردیدواکاوي.  

 p<بدون وجود تفاوت آماري معنادار از ، گوناگونهاي از بخش نوسان کم در میزان رضایت دانشجویان با وجودکه  ،ادایج نشان دتن :هایافته
و کمترین میزان  و درمان لثه کودکانهاي از بخش به ترتیب ،د با دانشجویانو اساتی کارکناندر مورد برخورد ن آناکلی  بیشترین میزان رضایت

  . است از بخش جراحیتجهیزات و امکانات در مورد رضایت 
ماننـد تسـلط علمـی اسـاتید،      گوناگونهاي وجود تفاوت در برخی معیارهاي سوال شده در مورد بخشبا که  ،ها نشان دادیافته :گیرينتیجه

همانند یکدیگر تقریبا  ،کلی میزان رضایت دانشجویان گروه هدفه طور و اساتید با دانشجویان، ب کارکنانانات بخش و برخورد تجهیزات و امک
  .بوده و نوسان کمی دارد

 دیدگاه دانشجویان ، دندانپزشکی يهاي بالینی، دانشکدهارزیابی کیفیت آموزشی، بخش :واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

     Shiraz Univ Dent J 2010; 10(4):356-360              15/7/88 :تاریخ پذیرش مقاله     20/11/87 :لهتاریخ دریافت مقا
 گـروه آموزشـی تشـخیص    ، ي دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی شـیراز     دانشکده، خیابان قصردشت، شیراز. داریوش امانت :ي مسوول مکاتباتنویسنده

  amanatd@sums.ac.ir: پست الکترونیک   0711-6263193 -4: تلفن   هاي دهان و دندانبیماري

 ي پژوهشی کوتاهمقاله
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  درآمد 
چشمگیر در راه پیشـرفت   یبا سرعت ،جهان پر شتاب امروز

   ،نیـز جهان پزشـکی  . رودعلم و شکافتن ذرات هستی به پیش می
  تـر بـه خـود    و پویا، هر روز ابعـادي تـازه   فته از علومی زندهربر گ
. )1(افزاید میبه کتاب قانون ابن سینا  تازهگیرد و هر دم ورقی می

تربیـت   بـزرگ هاي علوم پزشـکی رسـالت   دانشگاه ،ی کهیاز آنجا
حـل نیازهـاي    بـراي انسانی کارآمد، متخصص و متعهد  نیروهاي

را  فناوريعلم و  این مراکز يویژهمردم را به عهده دارند، جایگاه 
  . کندیاز پیش آشکار م ترهر روز بیش ،در جامعه

دانش بوده، ي دانشجو که خود خواستار فراگیر ،این راستادر 
 که همان ،دانشگاهواالي و برجسته در پیشبرد اهداف ی بزرگ نقش

 بـه ایـن   رسـیدن براي . دارد، است انسانسالمت  افزایشحفظ و 
و درسـت  هاي نـوین،  ناي روشبهدف، قطعا آموزش دانشجو بر م

فن وري از وجود اساتید بر اصول علمی با بهره با تکیهو  ،استاندارد
  و تجهیزات مـدرن امـروزي، بایسـتی    و در اختیار داشتن امکانات 

   .مد نظر باشد
عظیم از مراحل تربیت و آموزش دانشجویان  یبخش ،امروزه

بالینی آنـان  هاي سطح مهارت افزایشبه  ،پزشکی و دندانپزشکی
ـ ارا براي بیمـاران  هـاي مناسـب بـراي    ه و اجـراي طـرح درمـان   ی

که انجام این امر، به وجود اساتید دلسوز با سـطح   ،اختصاص دارد
 زیاديبستگی علمی باال و دارا بودن امکانات و تجهیزات مورد نیاز 

از ارکـان الزم و   ،دیدگاه دانشـجویی  سنجش ،از آنجا که. )2( دارد
 به دست آمدهو نتایج ست هایابی کیفیت آموزشی بخشموثر در ارز

ها از طریق سنجش نظرات از بررسی وضعیت کمی و کیفی بخش
دانشجویان دوره بالینی، در شناساندن هر چه بهتر نقاط ضـعف و  

از میزان رضـایت   آگاهیباشد، از این رو ها راهگشا میقوت بخش
ها، عاملی در بخشیادگیري  يشیوهرضایت دانشجویان از نبود یا 

  . ستهابخشي کارکرد آیندهتعیین کننده در بهبود 
راهکارهاي ایجاد  يدر زمینههاي گوناگونی پژوهشتاکنون 

و آموختگان کارکرد دانشیادگیري در دانشجویان، ارزیابی  يانگیزه
. )6-3( اسـت انجـام شـده   اساتید و یا سنجش توان علمی فراگیران 

مریکا آهاي دندانپزشکی ابی اساتید دانشکدههاي ارزیروش ،زنتیها
ف اسـاتید تمـام وقـت    یشرح وظا ،نیزو سنت چارلز  يو دانشکده

میزان انتظـارات   ،جاندا و همکاران. )7( دانشگاهی را بررسی نمودند
مریکا و آشغلی خود در  ياز آینده را التحصیلفارغ تازه دندانپزشکان

 يشیوهان رضایت بیماران را از میز ،آلوسا .)8( اروپا سنجش نمودند

این  و همکاران یقبانچو  )9( خدمات درمانی دندانپزشکی در فنالند
 يبیماران مراجعـه کننـده بـه دانشـکده     میانمیزان رضایت را در 

هـاي  اهـداف ایـن پـژوهش   . )5( دندانپزشکی شیراز بررسی نمودند
   بررسـی وضـعیت کیفیـت آموزشـی    ي آغـازین،  مرحلهدر  همانند

تعیـین راهکارهـایی    پایـان هاي پزشکی و دندانپزشکی و در ورهد
هـاي  مهـارت بـاال بـردن   بـه منظـور   بهبـود ایـن وضـعیت     براي

 ،در این راستاولی . درمان بیماران بوده استي شیوهدانشجویان در 
  . ، بررسی نشده استدیدگاه دانشجویی در این سنجش

و قـوت  ، بررسی نقاط ضعف پژوهشهدف از این بنابراین، 
ي آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علـوم پزشـکی   هابخش
و میزان رضایت دانشجویان از یادگیري کارهـاي عملـی از    شیراز

  . آنان بوددیدگاه 
  

  مواد و روش 
 هفدهمتشکل از  ،در این بررسی مقطعی، از روش پرسشنامه

بر مبناي  ،این پرسشنامه هايپرسش .شداستاندارد استفاده  پرسش
 هـاي پـژوهش هاي آموزشی در سنجی در نظر همانند هايپرسش
نظر سنجی از دانشجویان دانشگاه آکسفورد انگلیس ویژه، به دیگر 

، ضـمن در . )3( انتخاب شـد ، استمورد استفاده  ،نیز هم اکنونکه 
در استخراج نتایج، در این پرسشـنامه   ناهنجاريجلوگیري از براي 

 پرسـش کـه هـر    آشکاروتاه و کهاي پرسش(بسته  هايپرسشاز 
پرسش، پاسخ را  چگونگیآنکه ، بی تنها یک پاسخ مشخص داشته

  .، استفاده شده است)القاء نماید
دانشجویان سال پنجم ي دسترس همهدر  ،این پرسشنامه 

از . قـرار گرفـت  نفـر   96به شمار دندانپزشکی  يو ششم دانشکده
کامل  يبه گونه عدد که 43، شمار هاي برگردانده شدهپرسشنامه

. گردیدنـد  پـژوهش ارزیابی اهـداف طـرح، وارد   ، براي پر شده بود
  مشخصات پرسشنامه شامل سال تحصیلی و معدل کـل دانشـجو   

سـطح  نمـودن  بررسـی  ، براي دسته چهارآن شامل  هايپرسشو 
و اسـاتید بـا دانشـجویان،     کارکنانبرخورد  يشیوهعلمی اساتید، 

و میزان رضایت کلی دانشجویان در ها امکانات و تجهیزات بخش
  یـروای. دـشراحی ـط کدهـشـدانگـانه هدهاي شـخـر یک از بـه

ـ  نفـري کـه   دهبا نظر خواهی از یـک گـروه    ،پرسشنامه ه ب
 بودند یان دانشجویان گروه هدف انتخاب شدهـورت راندوم از مـص
)28/92 =(Pearson Correlation Coefficient ده آن با استفا پایایی و

   از پس. تایید گردید Cronbach)× = 87/0(از ضریب آلفا کرون باخ 
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گروهها

  
   گوناگونهاي از بخش و ششم میزان رضایت دانشجویان سال پنجم :1نمودار 

  
  بیـان شـمار  آنها بـه صـورت درصـد و     واکاوي، هادادهآوري گرد

غیـر معیـاري   هـاي  ناز آزمـو  ،بخشـی ي میـان  مقایسـه و براي 
  .ویتنی استفاده شد -والیس و مان -کروسکال

  
  ها یافته

 ينفـر از دانشـجویان دانشـکده    43این بررسـی بـر روي   
نفـر دانشـجوي    20از این شمار، . دندانپزشکی شیراز انجام گردید

، سطح 1نمودار  .نفر دانشجوي سال ششم بودند 23سال پنجم و 
م و ششم را به تفکیـک سـال   مندي دانشجویان سال پنجرضایت

اخـتالف  . دهددانشکده نشان می گوناگونهاي تحصیلی از بخش
هـا، از نظـر آمـاري    ی در میزان رضایت دانشجویان از بخـش یجز
آزمون همبستگی با انجام  ،همچنین ). p <1/0(دار نبوده است امعن

 و معـدل منـدي  رضـایت سـطح   میـان کـه   ،پیرسون آشـکار شـد  
  .) p < 1/0 و r=  3/0( ي وجود نداردرابطه ا اندانشجوی

  پنجم سال دانشجویان که ،است آن يدهندهنشان نمودار این
  
  

 کمترین رضایت را از بخش جراحی و بیشترین میزان رضایت را از
دو بخش تشخیص و درمان لثه داشته و دانشجویان سـال ششـم   

کمترین میزان رضایت را از بخش جراحی و بیشترین میـزان   ،نیز
هاي پروتز کامل و متحرك و بخش ضایت را به ترتیب از بخشر

 يشـیوه دانشـجویان از  منـدي  رضایتسطح . درمان لثه داشته اند
، سطح علمی اساتید و تجهیـزات  کارکنانرفتار و برخورد اساتید و 

. نمایش داده شده است 2 در نموداربه تفکیک  ،هاهر یک از بخش
اسـاتید و  بـا  برخـورد   دران دانشجوی منديرضایتسطح بیشترین 
و ، کودکـان درمان لثه، پروتـز متحـرك و   هاي بخشاز  کارکنان،
هاي جراحی و مندي آنان به ترتیب از بخشرضایت سطحکمترین 

مندي دانشجویان از سطح ضایتربیشترین سطح . استپروتز ثابت 
و کمتـرین سـطح رضـایت     می اساتید، از بخش پروتز متحركعل

بیشـترین  تجهیـزات،  ي بـاره در. گزارش شد احیآنان از بخش جر
 به آنان و کمترین میزان رضایت از بخش پریورضایت دانشجویان 

.بــوده اســت  پرتونگــاريو  یهــاي جراحــ بخــش از ترتیــب
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چگونگی برخورد اساتید و کارکنان   
سطح علمی اساتید 
امکانات و تجهیزات موجود بخش ها   

نبود رضایت 

گروهها

  ها به تفکیک هر بخشید و امکانات و تجهیزات موجود بخشبرخورد اساتید و کارکنان، سطح علمی اسات چگونگی میزان رضایت کلی دانشجویان از :2 نمودار

نه 
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 نبود رضایت
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  بحث 
سطح کمی  باال بردندر  بنیادینیکی از راهکارهاي مهم و 

، شناخت و آگـاهی  هاي بالینی دندانپزشکیبخشکارکرد و کیفی 
کارکرد امر آموزش از میزان رضایت دانشجویان بالینی از مسووالن 

نظـرات  توجـه نمـودن بـه     از ایـن رو، . گوناگون استهاي بخش
، کـارکرد بهبـود ایـن   بـراي  هاي آینده ریزيدانشجویان در برنامه

که میزان رضایت و  ،با در نظر گرفتن این نکته. راهگشا خواهد بود
اي وابسته به متغیرهاي گوناگونی رضایت افراد در هر زمینهنبود یا 

فرهنگ قـومی، تجـارب، سـطح تحصـیالت، سـن، میـزان       چون 
ایـن   يمجموعه ،ت و دستیابی فرد به اهداف مربوطه استانتظارا
 ،از ایـن رو . کنـد مـی  آشکارکار را  ينوع نگرش به نتیجه ،عوامل

هر خصوص قطعا کمک شایانی در بررسی  تعیین میزان رضایت در
  .)5و  4، 3(ت و کاستی هاي موجود خواهد نمود و رفع معضال

ارهاي ایجـاد  راهکي هاي گوناگونی دربارهپژوهشتاکنون 
ش میزان اطالعات سنجمناسب یادگیري در دانشجویان،  يانگیزه

 و حتـی  دانش آموختگیعمومی و تخصصی دانشجویان در زمان 
   ي کـــارکردشــیوه ارزیــابی کوتــاه مــدت و میـــان مــدت از     

به کار، ارزیابی اساتید، شرح وظـایف   آغازپس از آموختگان، دانش
   .)3-10(ها به انجام رسیده است کدهدانش اساتید و ارزیابی از آموزش

همگـی در  ران یـاد شـده   گپژوهشـ که قطعا اهـداف   با آن
بـراي  جـو  و  و بهبـود وضـعیت آمـوزش و جسـت     افزایشنهایت 
 چگـونگی هاي دانشـجویان در  مهارتتازه براي افزایش ي راهکار

کدام از آنـان نگـاه علمـی بـه     هیچولی  ،درمان بیماران بوده است
. انـد به این هدف را نداشـته راستاي رسیدن دیدگاه دانشجویی در 

کلـی میـزان    ايگونـه که بـه   ،نشان داد کنونی بررسیهاي یافته
ها، تقریبا رضایت دانشجویان از وضعیت آموزشی هر یک از بخش

میزان رضایت از یک بخش با میان  دارامعن یبوده و تفاوت همانند
نظرات دانشجویان سال پنجم و  يمقایسه. خش دیگر وجود نداردب

یکدیگر ، همانند نیز گوناگونهاي ششم در میزان رضایت از بخش
منـدي بـه   نظر و میزان رضایت ، که هماننديرسدنظر میه ب. بود

دانشـجویان در هـر   علمـی  دلیل تناسب مطالب آموزشی با سطح 
انشـجویی سـبب ایجـاد    د سالکه در هر دو  ،باشدتحصیلی  سال

بـا  ن معدل دانشجویان ایماي معنادار رابطه. رضایت گردیده است
 ايانـدازه تواند تا می ارتباط نبوداین . پیدا نشدمیزان رضایت آنان 

 يشیوه مطالب و اهداف آموزشی و میانهماهنگی  نبودمربوط به 
اگـر   ،اي کـه بـه گونـه  . باشد گوناگونهاي سنجش آنها در بخش

 يعامـل ایجـاد کننـده    نیـز  ه را شرط یادگیري و یـادگیري عالق
هـا  بخـش ي ، همـه مندي فرض شـود، بنـابراین  رضایت  احساس
ولـی   ،اند در دانشجویان عالقه به یادگیري را ایجاد نمایندتوانسته

  .نمرات کسب شده گویاي میزان یادگیري نبوده است
 ،ویانبـا دانشـج   کارکنانرفتار اساتید و ي شیوهدر بررسی 

، پروتـز کامـل و   درمان لثههاي بیشترین میزان رضایت در بخش
   .دیده شدکودکان متحرك و بخش 
بـه  ه مطالب علمی یمندي از نظر ارارضایتسطح بیشترین 

ایـن یافتـه،   . دیـده شـد  در بخش پروتز متحرك  ،اساتیدي وسیله
سـطح  راستاي افـزایش  خش در بت علمی این اهی يتالش اعضا

اسـاتید  از نیروي مناسب  ياستفاده ،همچنین ویان علمی دانشجو
کاهش . دهدنشان می را در آموزش دانشجویانمند هعالقجوان و 

زمان نبود به دلیل تواند ها میمندي در برخی بخشسطح رضایت
و دانشـجویان در محـیط   اساتید  براي تبادل اطالعات میان کافی

  بـراي   پیـاپی  آموزشی ينبود برنامه، نمونهعنوان ه ب. علمی باشد
  و  زمان آموزش سبب کاهشبیمارستان یا درمانگاه، دانشجویان در 

  دانشـجو و اسـاتید بخـش جراحـی      میـان  علمـی  اطالعـات  تبادل
هـاي  بخشنیازهاي تامین به  مداوماز سوي دیگر، توجه  .دشومی

موجـب دلگرمـی آنـان     ،اساتیدمندي ، و توجه به رضایتگوناگون
گــو بــا و  طالــب علمـی جدیــد و بحــث و گفـت  م يهیــبـراي ارا 

   .دانشجویان خواهد شد
وجود امکانات  يدر زمینهکاهش سطح رضایت دانشجویان 

 يدهنده، نشانپرتونگاريو  از بخش جراحیو تجهیزات آموزشی 
و  هاآموزش به این بخش مسووالندرخواست توجه بیشتر و جدي 

 ،اد شـده در بـاال  ی هايبخش ، کهشایسته است. است انتجهیز آن
دانشـکده و دانشـگاه قـرار گیـرد و     ي مسـووالن  ویژهمورد توجه 

ایجاد تسهیالت براي جذب نیروي متخصص و  براياقدامات الزم 
  . شودانجام منابع مالی 

  
  گیري نتیجه

 بـا وجـود  که  ،از این بررسی نشان داد به دست آمدهنتایج 
، گونـاگون اي هـ نوسان کم در میزان رضایت دانشجویان از بخش

هـاي  از بخـش  بیتدانشجویان به تررضایت کلی  بیشترین میزان
از بخش کلی آنان  و کمترین میزان رضایت درمان لثه کودکان و 

 ، کهشایسته است تجهیزات بخشیهمچنین در مورد . است جراحی
 . دنلویت قرار گیرودر ا پرتونگاريبخش جراحی و 
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  سپاسگزاري 
  علوم  محترم پژوهشی دانشگاهوسیله از معاونت به این 

سپاسگزاري پذیرفتند، مالی این طرح را  پشتیبانیپزشکی شیراز که 
  .گرددو قدردانی می

  
****** 
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