گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره یازده ،شماره سوم ،ص9616 ،678 -683

دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی کرمان نسبت به میزان دستیابی به اهداف یادگیری درس
دندانپزشکی عملی کودکان

آزاده حری ،*1فاطمه جهانی مقدم ،1حمیدرضا پوراسالمی ،2فردین نجفپور
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 .1متخصص دندانپزشكی كودكان ،استادیار ،گروه دندانپزشكی كودكان ،مركز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان ،دانشكده دندانپزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی كرمان ،كرمان ،ایران
 .2متخصص دندانپزشكی كودكان ،استاد ،گروه دندانپزشكی كودكان ،مركز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان ،دانشكده دندانپزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی كرمان ،كرمان ،ایران
 .3دندانپزشک ،دانشكده دندانپزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی كرمان ،كرمان ،ایران

دریافت مقاله 29/8/01:آخرین اصالح مقاله  29/0/01:پذیرش مقاله29/9/9:

زمینه و هدف :دندانپزشكي كودكان يكي از علوم اصلي مرتبط با سالمت دهان ميباشد .هدف از اين مطالعه ،تعیین نظر دانشجويان دندانپزشكي كرمان
نسبت به میزان دستیابي به اهداف يادگیری درس دندانپزشكي عملي كودكان در بخشهای پریكلینیک و كلینیک به منظور تعیین نواقص و كاستيهای
موجود بود.
روش كار :در مطالعه توصیفي -مقطعي حاضر به همه دانشجوياني كه واحدهای عملي كودكان را انتخاب كرده بودند (پس از پايان نیمسال) ،پرسشنامه
مربوط به درس گذرانده شده مشتمل بر دو قسمت كلي تحويل داده شد .قسمت اول دربرگیرنده مشخصات فردی و خانوادگي و قسمت دوم بر اساس
اهداف آموزشي واحد موردنظر بود .جهت تجزيه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  08و آزمونهای  9 ،Independent tو ANOVA
استفاده شد.
یافتهها 98/2 :درصد از دانشجويان در درس عملي كودكان  0میزان رضايتمندی خود را از دستیابي به اهداف يادگیری كامالً مطلوب 31/9 ،درصد
مطلوب و  09/2درصد نامطلوب ارزيابي كردند .در دروس عملي كودكان  9و  9به ترتیب  95/5 ،53/9درصد دانشجويان میزان رضايتمندی خود را كامالً
مطلوب 58/0 ،95/1 ،درصد مطلوب و  6/5 ،91/1درصد نامطلوب ارزيابي كردند.
نتیجهگیری :بیش از  21درصد دانشجويان در واحد عملي كودكان  9دستیابي به اهداف يادگیری خود را كامالً مطلوب يا مطلوب ارزيابي كردند .به نظر
ميرسد میزان دستیابي به اهداف يادگیری دانشجويان با افزايش واحدهای گذرانده شده بیشتر ميشود.
كلید واژهها :دندانپزشكي كودكان ،ارزشیابي برنامه ،اهداف يادگیری ،دانشجويان
*نویسنده مسؤول :گروه دندانپزشكي كودكان ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي كرمان ،خیابان شفا ،كرمان ،ايران
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تأثیرگذار هستند ،بنابراين بررسي وضعیت آموزش اين دسته از

مقدمه
دانشجويان رشتههای علوم پزشكي به دلیل نوع محیط كار و
و تحصیل خود از ويژگيهای خاصي برخوردار هستند و اين
امر توجه به نیازهای آنان را در زمینه ارايه برنامه درسي مناسب
دو چندان ميسازد .توجه به نیازهای آموزشي دانشجويان و
پرسش از توقعات و میزان رضايت آنان از برنامههای آموزشي

دانشجويان كماهمیتتر از ديگر گروههای پزشكي نیست.
دندانپزشكي كودكان يكي از دشوارترين و سختترين
رشتههای تخصصي دندانپزشكي است و با توجه به اين
موضوع كه بیشتر كودكان در مواجهه با دندانپزشک ترس و
اضطراب دارند و اهمیت اين مسأله كه همكار نبودن كودک

در يک محیط آموزشي مانند آينهای تمامنما میزان كارايي

حین كار دندانپزشكي ميتواند در میزان يادگیری دانشجويان

برنامههای آموزشي را نشان ميدهد (.)0

تأثیر مستقیم بگذارد ،اهمیت بررسي میزان دستیابي به اهداف

برای ايجاد تغییرات سازنده ،وجود اطالعات توصیفي در

يادگیری در درس دندانپزشكي عملي كودكان بیشتر از ساير

مورد وضع موجود و اطالع در مورد ارزيابي دانشجويان نسبت

دروس احساس ميشود .بدين لحاظ و با توجه به مشكالتي كه

به میزان يادگیری دروس خود ضروری است .با استفاده از اين

در برنامه آموزشي احساس ميشود (برای مثال نبودن تعداد

اطالعات ميتوان با تقويت عوامل مثبت و اصالح عوامل منفي،

كافي دستیار خوب و آموزش ديده متناسب با تعداد

زمینه رضايت هر چه بیشتر دانشجويان را نسبت به رشته

دانشجويان ،نبودن اعتماد به نفس كافي در دانشجويان در

تحصیلي فراهم آورد (.)9

برخورد با كودک بیمار و  ،)...پژوهش حاضر با هدف تعیین
نتیجهگیری

ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي كرمان نسبت به میزان دستیابي

( )Oriental research conclusionكه هدف آن كسب

به اهداف يادگیری درس دندانپزشكي عملي كودكان طراحي

اطالعات جديد ميباشد ،ارزشیابي برنامه فرايندی از كسب و

گرديد تا با بررسي وضعیت موجود امكان ارتقای كیفیت

به كارگیری اطالعات است كه مبنايي را برای تصمیمگیری

آموزشي و تهیه برنامه مطلوب آموزش فراهم گردد.

برخالف

تحقیقات

متمايل

به

تشكیل ميدهد ( .)0نتايج ارزشیابي روشن ميكند كه آيا
اهداف آموزشي موردنظر در يک برنامه درسي تأمین شدهاند يا
نه؟ دانشجويان به عنوان يكي از اركان اصلي دانشگاه پیكره
اصلي سازمانها و ارگانهای مختلف جامعه را در آينده تشكیل
ميدهند و رضايتمندی آنان از نحوه آموزش و يادگیری عامل
مؤثری جهت ايجاد انگیزش و حفظ ارتقای كیفیت آموزشي
ميباشد (.)9
يكي از اهداف برنامههای كشور ،توجه به شاخصهای
كیفي و ارتقای كیفیت آموزش در بخش آموزش عالي و در
نهايت تربیت نیروهايي است كه از قابلیتهای اخالقي ،علمي
و عملي كافي برخوردار باشند .از آنجا كه فارغالتحصیالن
رشتههای دندانپزشكي نیز به اشكال مختلف در روند
بهرهبرداری از محیطهای بهداشتي -درماني و آموزشي

روش كار
در مطالعه توصیفي -مقطعي حاضر دانشجويان ورودی سال
 0981با واحد دندانپزشكي عملي كودكان  91( 0نفر)،
دانشجويان ورودی سال  0986با واحد دندانپزشكي عملي
كودكان  95( 9نفر) و دانشجويان ورودی سال  0985با واحد
دندانپزشكي عملي كودكان  32( 9نفر) ،كه اين دروس را در
نیمسال دوم  0921-20انتخاب كرده بودند ،شركت داده شدند.
پس از پايان نیمسال و در صورت رضايت فرد ،پرسشنامه
مربوط به درس گذرانده شده به همه دانشجوياني كه واحدهای
دندانپزشكي عملي كودكان را انتخاب كرده بودند ،ارايه و
همچنین به آنها اطمینان داده شد كه پرسشنامه بدون نام
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ميباشد و اطالعات شخصي آنها محرمانه محفوظ خواهد

استفاده از تحلیل  Cronbachs alphaتعیین شد .ضريب

ماند.

باالتر از  1/11به عنوان ضريب مطلوب بود كه به ترتیب برای

ابزار جمعآوری اطالعات در مطالعه حاضر ،پرسشنامهای

دروس دندانپزشكي عملي كودكان  9 ،0و  9برابر با ،1/21

مشتمل بر دو قسمت كلي بود .قسمت اول دربرگیرنده

 1/85و  1/28به دست آمد .هر سه پرسشنامه از لحاظ پايايي

مشخصات فردی ،خانوادگي و تحصیلي دانشجو شامل  5سؤال

در محدوده عالي ارزيابي گرديد.

و قسمت دوم بر اساس اهداف آموزشي ،برنامه درسي

پس از توضیح اهداف تحقیق ،پرسشنامهها در اختیار

(سرفصل دروس اعالم شده از طرف شورای عالي برنامهريزی)

دانشجويان قرار گرفت و پس از تكمیل جمعآوری شد.

و نظر استادان مدرس دروس مختلف دندانپزشكي عملي

آزمونهای  9 ،Independent tو  ANOVAو نرمافزار

كودكان طراحي و تنظیم گرديد .به منظور بررسي روايي،

 SPSSنسخه )version 18, SPSS Inc., Chicago, IL( 08

پرسشنامه در اختیار  8متخصص دندانپزشكي كودكان قرار

جهت تجزيه و تحلیل دادهها استفاده گرديد.

گرفت .در كل يک سؤال حذف و  9سؤال اضافه شد و
سؤاالت از نظر محتوا مناسب بود.

یافتهها

در نهايت تعداد سؤاالت مربوط به قسمت دوم پرسشنامه

از كل دانشجوياني كه واحد دندانپزشكي عملي را در نیمه

دروس دندانپزشكي عملي كودكان  9 ،0و  9به ترتیب  8 ،1و

سال  0921-20انتخاب كرده بودند  019نفر تمايل به شركت

 8سؤال به دست آمد .در تنظیم پرسشنامهها از  5گزينه «كامالً

در مطالعه داشتند .پس از جمع اوری پرسش نامه ها 3

مطلوب ،مطلوب ،نظری ندارم ،نامطلوب و كامالً نامطلوب»

پرسشنامه به علت مخدوش بودن از مطالعه خارج گرديد

استفاده شد كه برای مقايسه آماری به ترتیب امتیازات  0-5به

(دانشجو به هیچ سؤالي پاسخ نداده بود يا به همه سؤاالت

آن تعلق گرفت و بر اساس نمره هر سؤال از  ،5میانگین كل

پاسخ يكساني داده بود).

نمرات دانشجويان محاسبه گرديد .بر اساس نظر متخصصان

میزان پاسخگويي وضعیت ديدگاه دانشجويان در دستیابي به

مربوط و تحلیل نتايج به دست آمده ،میانگین نمرات باالی 11

اهداف يادگیری بر اساس امتیازات  0-5به ترتیب برای

به عنوان مطلوب ،بین  51-11نسبتاً مطلوب و كمتر از  51به

گزينههای كامالً مطلوب ،مطلوب ،نظری ندارم ،نامطلوب و

عنوان نامطلوب در نظر گرفته شد.

كامالً نامطلوب در جداول  0-9ارايه شده است.

جهت بررسي پايايي ،پرسشنامه به فاصله زماني  01روز
بین  01نفر از دانشجويان توزيع و سپس ضريب پايايي با

جدول  :0فراواني و درصد وضعیت ديدگاه دانشجويان در دستیابي به اهداف يادگیری درس دندانپزشكي عملي كودكان 0
ديدگاه دانشجويان

981

بينظر

مطلوب

نامطلوب

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

نحوه تشكیل پرونده و معاينه كودكان

01

91/8

03

98/2

09

99/9

جزيیات عملكرد كلینیک فلورايدتراپي

91

55/5

5

09/2

00

91/5

تزريق بيحسي موضعي در كودكان و تفاوتهای آن با بزرگساالن

90

58/9

6

06/1

2

95/1

تهیه و تراش حفرات ترمیمي بر روی كست دندانهای شیری

96

19/9

8

99/9

9

5/6

درمان پالپ (پالپوتومي و پالپكتومي) بر روی دندانهای شیری كشیده شده

93

66/1

3

00/0

8

99/9

تهیه  SSCبر روی كست دندانهای شیری

1

02/5

2

95/1

91

55/6
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كنترل رفتار كودكان در دندانپزشكي

08

51/1

6

06/1

09

99/9

فیشور سیلنت و ترمیمهای PRR

2

11/8

9

5/6

6

06/6

SSC: Stainless steel crown; PRR: Preventive resin restoration
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ديدگاه دانشجويان

مطلوب

نامطلوب

بينظر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

معاينه ،تشخیص و تشكیل پرونده

05

39/2

2

95/1

00

90/3

پیشگیری از پوسیدگي (آموزش بهداشت ،سیلنتتراپي و فلورايدتراپي)

90

61/0

3

00/3

01

98/5

ترمیم دندانهای شیری  IIو CI

95

10/5

3

00/3

6

01/0

كشیدن دندانهای شیری

03

31/1

1

91/1

03

31/1

ترمیم دندانهای شیری قدامي (ترمیم كامپوزيت)

1

91/1

09

93/9

06

35/1

پالپوتومي در دندانهای شیری

96

13/9

9

5/1

1

91/1

پالپكتومي در دندانهای شیری

99

69/2

3

00/3

2

95/1
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مطلوب

ديدگاه دانشجويان

بينظر

نامطلوب

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

معاينه ،تشخیص و تشكیل پرونده

96

89/2

9

2/1

9

6/3

پیشگیری از پوسیدگي (آموزش بهداشت ،سیلنتتراپي و فلورايدتراپي)

96

89/2

9

2/1

9

6/5

ترمیم دندانهای شیری  IIو II CI

95

81/1

9

6/5

3

09/2

كشیدن دندانهای شیری

91

81/0

9

2/1

0

9/9

ترمیم شكستگيهای دندان شیری و اسپلینت

6

02/9

1

99/6

08

58/0

ترمیم شكستگيهای دندان دايمي و اسپلینت

8

95/2

6

02/3

01

53/8

انجام  SSCدندانهای شیری

5

06/9

3

09/2

99

10/1

پالپ كپ دندانهای دايمي (مستقیم و غیر مستقیم)

1

99/6

09

30/2

00

95/5

SSC: Stainless steel crown

به منظور سهولت در تفسیر نتايج ،گزينههای كامالً مطلوب
و مطلوب و همچنین كامالً نامطلوب و نامطلوب ادغام و به
صورت مطلوب و نامطلوب گزارش شد.

و انجام فیشور سیلنت و تهیه و تراش حفرات ترمیمي بر روی
كست دندانهای شیری مطلوب ارزيابي كردند.
بیشترين ضعف دانشجويان در درس دندانپزشكي عملي

نتايج نشان داد كه بیشترين ضعف دانشجويان در درس

كودكان  9مربوط به ترمیم كامپوزيت دندانهای شیری قدامي

دندانپزشكي عملي كودكان  0مربوط به تهیه SSC

بود (نامطلوب) ،اما  13/9درصد از دانشجويان مهارت خود را

( )Stainless steel crownبر روی كست دندانهای شیری بود.

در انجام پالپوتومي در دندانهای شیری مطلوب ارزيابي كردند.

در نقطه مقابل بیشتر دانشجويان مهارت خود را در ترمیمهای

كشیدن دندانهای شیری از جمله مواردی بود كه

رزيني محافظهكارانه ( Preventive resin restorationيا )PRR

دانشجويان خود را در درس دندانپزشكي عملي كودكان 9
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توانمند ميديدند و بیشتر افراد يادگیری خود را در اين زمینه

دندانپزشكي

مطلوب ارزيابي كردند ،در حالي كه انجام  SSCدندانهای

عملي كودكان

شیری و ترمیم شكستگيهای دندان شیری و اسپلینت از جمله
نقاط ضعف دانشجويان برشمرده شد و ارزيابي نامطلوبي
داشت.

9
دندانپزشكي
عملي كودكان

زير  51درصد ماكزيمم امتیاز = نامطلوب ،بین  51-11درصد ماكزيمم امتیاز
= نسبتاً مطلوب و باالی  11درصد ماكزيمم امتیاز = مطلوب

دستیابي به اهداف يادگیری در سه واحد دندانپزشكي عملي
كودكان در جدول  3نمايش داده شده است.

در كل  19/9 ،13/9و  13/9درصد از دانشجويان به ترتیب
در دروس دندانپزشكي عملي كودكان  9 ،0و  9توافق خود را

جدول  :3تعداد و درصد دانشجويان بر اساس میزان رضايتمندی
مطلوب
تعداد

نسبتأ مطلوب

درصد

تعداد

درصد

نامطلوب
درصد

تعداد

دندانپزشكي
عملي كودكان

00

95/5

08

58/0

9

6 /5

9

تعداد و درصد دانشجويان بر اساس میزان رضايتمندی از

واحد درسي

02

53/9

2

95/1

1

91/1

03

98/2

01

31/9

5

09/2

0

در زمینه تطابق محتوای برنامه درسي با اهداف آموزشي ابراز
كردند و  89درصد آنان پس از گذراندن واحد دندانپزشكي
عملي كودكان  9و با تكیه بر دانش و مهارت كسب شده در
واحدهای عملي تسلط خود را در برخورد با مشكالت
دندانپزشكي كودكان و نوجوانان كافي ابراز كردند (شكل .)0
به طور کلی آیا محتوای درسی فانتوم با اهداف یادگیری شما مطابقت
دارد؟

به طور کلی آیا محتوای درسی اطفال عملی  2با اهداف یادگیری شما
مطابقت دارد؟

خیر
به طور کلی آیا محتوای درسی اطفال عملی  3با اهداف یادگیری شما
مطابقت دارد؟

بلی

آیا پس از گذراندن سه واحد اطفال عملی شما تسلط و اعتماد به نفس
کافی را در برخورد با بیماران کودک و نوجوان دارید؟

100

0

50

شكل  :0میزان پاسخ (بلي و خیر) به سؤاالت مطرح شده درباره درصد توافق در دستیابي به اهداف يادگیری

بحث و نتیجهگیری

نامطلوب گزارش كردند اما در درس دندانپزشكي عملي

مطالعه حاضر نشان داد كه با افزايش واحدهای گذرانده

كودكان  9اين میزان به  6/5درصد كاهش يافت كه نشان دهنده

شده در كلینیک میزان رضايت دانشجويان افزايش مييابد؛ به

تأثیر انجام كار بالیني بیشتر بر يادگیری در دروس دندانپزشكي

گونهای كه در درس دندانپزشكي عملي كودكان  91 ،9درصد

است.

از دانشجويان دستیابي به اهداف يادگیری در واحد موردنظر را
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكي

رنجبر و همكاران در مطالعه خود نشان دادند كه دانشجويان
سالهای آخر از نحوه ارايه مطالب راضي هستند و آنها را

دوره يازدهم شماره سوم

سال (كه نیاز به ترمیم همرنگ دندان در دندانهای قدامي
دارند) را داشته باشند.

مرتبط با حرفه آينده خود ميدانند ،در حالي كه دانشجويان

در شهر كرمان شیوع آسیب نسبت به ساير شهرها كمتر

سالهای پايینتر به دلیل برخورد كمتر با بیماران ،آموزشها را

گزارش شده است ( )5و به طور كلي تعداد مواردی از آسیب

بیش از حد زياد و خسته كننده ميدانستند ( )3كه با مطالعه

به دندانهای شیری و دايمي كه به دانشكده مراجعه ميكنند،

حاضر تطابق داشت.

زياد نیست و در مورد دندانهای شیری موارد بسیار اندكي

بیشترين ضعف دانشجويان در واحد دندانپزشكي عملي

وجود دارند كه نیاز به اسپلینت ميباشد و در اين موارد هم به

كودكان  0مربوط به انجام مراحل كار  SSCروی كست

علت همكاری ضعیف كودک صدمه ديده كار در بخش

دندانهای شیری بود كه در عمل به علت كمبود شمارههای

تخصصي انجام ميشود .در نتیجه پیشنهاد ميگردد از مراحل

مختلف كرون دندانهای شیری در كلینیک برای دانشجويان

مختلف درمان بیماران با آسیب وارد شده به دندانهای شیری

فانتوم (دندانپزشكي عملي كودكان  ،)0استفاده از اين كرون

اساليد تهیه و به صورت معرفي بیمار ()Case presentation

بر روی كست غیر ممكن ميباشد و تنها در اين واحد مراحل

در سه واحد دندانپزشكي عملي كودكان برای دانشجويان

كار قرار دادن روی دندان بر روی اساليد توضیح داده ميشود.

عمومي ارايه شود تا مهارت آنها در برخورد با موارد آسیب

به علت اينكه محدوديت خاصي برای انجام كارهايي مانند

به دندانهای شیری باال رود و ضعف دانشجويان در مورد

فیشور سیلنت و  PRRو تهیه و تراش حفرات ترمیمي بر روی

ترمیم شكستگيهای دندانهای شیری و اسپلینت اين دندانها

كست دندانهای شیری وجود نداشت ،بیشتر دانشجويان

تا حدی جبران شود.

مهارت خود را در اين زمینه مطلوب ارزيابي كردند.

جباریفر و همكاران با ارزيابي دانشجويان دندانپزشكي و

علت ضعف دانشجويان در واحد دندانپزشكي عملي

پزشكي از محیط ياددهي به اين نتیجه رسیدند كه معیارهای

كودكان  9در زمینه انجام ترمیمهای كامپوزيت دندانهای شیری

مثبت بسیار كمتر از معیارهای منفي است و نیاز جدی به

قدامي را شايد بتوان در كم بودن تعداد بیماراني كه نیاز به اين

بازبیني در محیط آموزشي و اهداف آموزشي برای اين

ترمیم دارند جستجو كرد؛ چرا كه به طور معمول اين دندانها

دانشجويان وجود دارد ( .)6دانشجويان مورد مطالعه حاضر با

بسیار پوسیده هستند كه يا نیاز به درمان پالپ و روكش دارند و

میانگین تقريبي  15درصد رضايت از آموزشهای ارايه شده در

يا به علت پوسیدگي زير لثه بايد كشیده شوند .از سوی ديگر،

دروس دندانپزشكي عملي كودكان و متناسب ارزيابي كردن

انجام ترمیم كامپوزيت در دندانهای قدامي به سنین زير  5سال

آموزشها با كار بالیني ،نتايج متفاوتي را نشان دادند (شكل .)0

محدود ميشود كه به علت سن كم بیمار و نیاز به مهارت

شايد بتوان دلیل اصلي تفاوت موجود را در اين نكته دانست

باالتر در كنترل رفتاری اين بیماران كار ترمیم چنین دندانهايي

كه مطالعه جباریفر و همكاران به بررسي رضايت دانشجويان

در بخش تخصصي انجام ميگیرد.

از محیط آموزشي و شاخصهای مؤثر در آموزش دانشجويان

پیشنهاد ميشود برای حذف ضعف دانشجويان در اين زمینه

پرداخته بود ( ،)6اما مطالعه حاضر به بررسي میزان رضايت

مباحث كنترل رفتاری به خصوص در مورد كودكان زير سن

دانشجويان از دروس ارايه شده در دندانپزشكي عملي كودكان

مدرسه به طور كاربردیتر در كالسهای تئوری و فانتوم

و نیز میزان تناسب آموزشها با حرفه آينده دانشجويان

آموزش داده شود تا دانشجويان در واحد دندانپزشكي عملي

پرداخت.

كودكان  9و  9توانايي انجام كار بر روی كودكان كم سن و
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حری و همكاران

ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي كرمان نسبت به...

هدف از تربیت دانشجوی دندانپزشكي ،آمادهسازی افرادی

رضايت دانشجويان در سالهای باالتر افزايش پیدا كرد .هر

با توانايي علمي و عملي باال است تا بتوانند نیازهای جامعه را

چند اين تفاوت معنيدار نبود ،اما نشانگر تأثیر كار بالیني بر

تأمین كنند .از اينرو توجه به مباحث تئوری پا به پای مباحث

ديد دانشجويان نسبت به آموزشهای ارايه شده ميباشد.

عملي ميتواند در زمینه پرورش دانشجويان بسیار مؤثر باشد.

به نظر ميرسد در زمینه تشخیص و تشكیل پرونده نیاز به

هرچند مطالعه حاضر نشان داد كه دانشجويان پریكلینیک

آموزشهای بیشتری باشد؛ چرا كه بیشتر دانشجويان در اين

اطفال ديد مثبتي نسبت به آموزشهای تئوريک ارايه شده در

زمینه بينظر بودند و ميتوان اين يافته را به دو دلیل عدم توجه

اين مقطع ندارند و شايد بتوان دلیل اصلي آن را عدم توجه به

به مبحث تشكیل پرونده و بياطالع بودن دانشجويان از اهمیت

نیازهای آموزشي دانشجويان و نیز مطرح نكردن كاربرد مباحث

تشكیل پرونده در طرح درمان بیماران دانست .بنا بر مطالعهای

ارايه شده عنوان كرد.

كه در دانشگاه میشیگان انجام شده است ،استفاده از ابزار

با توجه به يافتههای مطالعه حاضر ،تغییر در برنامه آموزشي

 )Caries assessment tool( CATميتواند بسیار مفید و

پریكلینیک و توجه بیشتر به بیان كاربردهای هر يک از موارد

راهگشا باشد و ديد دانشجويان را نسبت به تشكیل پرونده و

ارايه شده از جمله درمان دندان با پالپ زنده و ترمیمهای

اخذ اطالعات الزم از بیماران بسیار تغییر دهد (.)01

دندانپزشكي كودكان ميتواند رضايت بیشتر دانشجويان را

از آنجايي كه در واحد دندانپزشكي عملي كودكان 9

جلب كند و موجب شود تا دانشجويان با عالقهمندی بیشتری

(آخرين واحد ارايه شده در دندانپزشكي كودكان) تنها 6/5

به مباحث ارايه شده توجه كنند تا اينكه پس از برخورد با هر

درصد از دانشجويان دستیابي به اهداف آموزشي مدنظر را

مورد متوجه اهمیت آن شوند .مطالعهای كه در دانشگاه

نامطلوب گزارش كردند؛ به نظر ميرسد هرچه دانشجويان به

 Georgiaانجام شد ،تأيید كننده اين مطلب بود كه دروس

طور كلینیكالتر با بیمار برخورد كنند ،فهم بهتر و دقیقتری از

كودكان نیازمند رويكردی عملي و نه تئوری است و به ويژه در

كارهای آموزش داده شده دارند .بديهي است كه فاصله افتادن

حیطه كنترل رفتاری نیازمند توجه بیشتر به تدريس عملي اين

بین ارايه فانتوم كه آموزش روی ماكت و دندان كشیده شده

مباحث ميباشد (.)1

انجام و واحدهای باالتر كه آموزش روی بیمار شروع ميشود،

در مطالعهای كه توسط  Henziو همكاران در آمريكا انجام

باعث فراموشي بیشتر مراحل كار ميگردد.

شد ،به اهمیت بازنگری در مباحث ارايه شده دروس

طبق جدول  9در واحد دندانپزشكي عملي كودكان ،0

دندانپزشكي اشاره گرديد ( )8كه با مطالعه حاضر همخواني

 09/5درصد از دانشجويان دستیابي به اهداف آموزشي ارايه

دارد .ايجاد تغییرات جزيي مانند اضافه كردن موارد كاربردی

شده را نامطلوب گزارش كردند و در واحد دندانپزشكي عملي

به دروس ارايه شده در بخش پریكلینیک ميتواند در افزايش

كودكان  9اين تعداد به  91درصد رسید و نشان دهنده اين

رضايت دانشجويان از آموزشهای ارايه شده بسیار كمک كننده

موضوع است كه دانشجويان پس از قرار گرفتن در معرض كار

باشد (.)8

عملي روی بیمار نتوانستهاند به خوبي از آموزشهای داده شده

فتاحي و همكاران میزان رضايت دانشجويان دندانپزشكي

در واحد دندانپزشكي عملي كودكان  0كه بیشتر حدود يک

از آموزشهای ارايه شده در بخش ارتودنسي اين دانشكده را

سال پیش از ورود به كار عملي بوده است ،استفاده كنند .در

مطلوب ارزيابي كردند ( ،)2كه با مطالعه حاضر مطابقت دارد.

نتیجه يادگیری خود را نامطلوبتر گزارش كردند .بنابراين

در مطالعه فتاحي و همكاران تغییرات جزيي در ارتودنسي  9و

محققین برای رفع اين نقص آموزشي و نهادينه كردن مباحث

 3پیشنهاد شده بود ()2؛ در حالي كه در مطالعه حاضر میزان

تدريس شده در ذهن دانشجو پیشنهاد تركیب اين  9واحد
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكي

عملي را دادهاند .به اين صورت كه برای هر يک از اين واحدها

بالفاصله بعد از دانشجو خواسته ميشود كه هر آموزش داده

سرفصلهايي تدوين و آموزش برای هر يک از موارد در 5

شده را زير نظر استاد در بخش انجام دهد ،دانشجو بهتر نقاط

سطح ارايه شود.

ضعف و قوت خود را ميشناسد و در جهت رفع نقاط ضعف

سطح اول :استاد به صورت تئوری موارد كاربرد و عدم

خود تالش ميكند (.)00

كاربرد سرفصل مطرح شده برای مثال فیشور سیلنت را بیان و

در كل به دلیل اهمیتي كه آموزش پریكلینیک و كلینیک

دانشجو را به طور كامل از نظر شرايط انتخاب دندان مناسب

دانشجويان دندانپزشكي در ورزيده شدن آنان و آمادگي آنان

برای اين كار توجیه ميكند.

برای ورود به نظام سالمت دارد ،توجه به امر آموزش اين افراد

سطح دوم :استاد وسايل الزم برای اين كار را به دانشجو

و میزان رضايتي كه از آموزشها دارند ،امری حیاتي است .با

نشان ميدهد .سپس كار مدنظر بر روی كست يا دندان كشیده

توجه به اين كه بهترين معیار برای سنجش میزان كارايي و

شده آموزش داده ميشود و در پايان از دانشجو درخواست

كیفیت آموزشها ،سنجش بازخوردی است كه افراد تحت

ميگردد كار آموزش داده شده را بر روی كست يا دندان

تعلیم نسبت به اين آموزشها دارند؛ در مطالعه حاضر میزان

كشیده شده انجام دهد.

رضايت دانشجويان نسبت به موارد ارايه شده در دروس

سطح سوم :استاد به طور عملي كار را بر روی بیمار انجام
ميدهد تا دانشجويان در گروههای  9نفره آموزش ببینند.

دندانپزشكي عملي كودكان سنجیده شد و نتايج نشان داد كه با
افزايش میزان تجربه بالیني ،میزان رضايت دانشجويان افزايش

سطح چهارم :دانشجو عالوه بر مشاهده انجام فرايند مورد

يافت .دلیل اصلي اين امر را ميتوان برخورد با موارد بالیني و

آموزش توسط استاد در مرحله قبلي و پیش از اين كه خودش

تغییر ديد نسبت به كار بالیني دانست .از اينرو ،پیشنهاد

به صورت شخصي به انجام درمان بر روی بیمار بپردازد،

ميشود كه مسؤولین برنامه پریكلینیک دندانپزشكي اطفال را

مراحل انجام درمان توسط دانشجويان ترمهای باالتر را در زير

به گونهای اصالح كنند كه تأكید بیشتری بر كاربرد بالیني

نظر استاد بخش مشاهده ميكند.

مباحث ارايه شده باشد و ديد دانشجويان را از تئوری به سمت

سطح پنجم :هر يک از دانشجويان زير نظر استاد بر روی
 9-9بیمار در رابطه با مبحث آموزش داده شده كار ميكنند.

عملي ببرند .اين امر ميتواند موجب رضايت بیشتر دانشجويان
شده و در كنار آن میزان كارايي اين دروس را افزايش دهد.

بدين ترتیب با تركیب واحد فانتوم با واحدهای بعدی از يک
طرف نكات ظريف درمان كه به صورت تئوری در واحد فانتوم

سپاسگزاری

به دانشجويان گوشزد ميشود بهتر در ذهن جا ميگیرد و از

از همه اساتید و دانشجويان دانشكده دندانپزشكي كه ما را

طرف ديگر چون كار روی كست همان مبحث بدون وقفه بعد

در انجام اين طرح ياری رساندند و همچنین معاونت محترم

از توصیف مراحل كار و بر روی بیمار انجام ميشود ،دانشجو

تحقیقات و فنآوری به جهت تأمین هزينههای اجرای طرح

ميتواند مواردی كه آموزش آنها بر روی كست يا دندان

سپاسگزاری ميگردد.

كشیده شده مشكل يا غیر ممكن است (مانند صحیح گرفتن
تكیهگاه ،ايزوالسیون و  )...را بهتر ياد بگیرد و از آنجا كه
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Background & Objective: Pediatric dentistry is one of the basic sciences related to oral health. The aim
of the present study is to assess the opinion of dental students of Kerman, Iran, concerning education in
preclinical and clinical pediatrics in order to determined shortcomings and deficiencies.
Methods: This cross-sectional study was performed on students who choose practical pediatric dentistry
courses. Data collection was performed by a questionnaire which includes two parts; demographic
characteristics and educational aims of pediatric dentistry courses. Student’s independent t-test, ANOVA,
and chi-square were applied to analyze the data by SPSS software.
Results: Results showed that 38.9% of students in the Pediatric-1 course evaluated their satisfaction with
achieving educational aims as quite satisfactory, 47.2% as satisfactory, and 13.9% as unsatisfactory.
The Pediatric 2 and 3 courses were evaluated as quite satisfactory by 54.3% and 35.5% of students,
satisfactory by 25.7% and 58.1%, and unsatisfactory by 20% and 6.5%, respectively.
Conclusion: In the Pediatric 3 course, more than 90% of students evaluated their achievement of
educational aims as quite satisfactory or satisfactory. It seems that with increase in the number of courses
passed, the level of achievement of educational aims also increases.
Key Words: Pediatric dentistry, Learning objectives, Program evaluation, Students
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