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 فيلد يآموزش يدستاوردها از يدندانپزشك استادان و انيدانشجو تيرضا
  يمذهب مكان در اريس يها يونيت از استفاده با يدندانپزشك يكارورز

  
  ينيقي جابر خو، فرزانه رضايعل ،*يطحان بهاره

  
 

  چكيده
 جهان در طب مختلف يها حوزه جهت يراهكار عنوان به يمذهب يها مكان امكانات از استفاده با جامعه افرادارتقاي سالمت  مقدمه:
 يمعرف ضمن تا است برآن حاضر مطالعه .است  شده ريزي طرح ييها برنامه نيچن كمتر رانيا در يدندانپزشك حوزه در. است شده مطرح

 يدستاوردها از را دياسات و انيدانشجو تيرضا يمذهب يمكان در اريس يها يونيت از استفاده با يدندانپزشك خدمات ارائه نينو روش كي
   .كند يبررس آن يموزشآ

 خدمت ارائه جهت اصفهان) هينبي(ز يمذهب مكان اجتماعات سال در يدندانپزشك اريس يها يونيت ، ابتدايفيتوص همطالع دراين :ها روش
 دوهفته يط در و انتخاب يسرشمار صورت به نفر) 75( يدندانپزشك آخر سال انيدانشجو هيكل. افتي استقرار منطقه محروم مردم به

 محروم اقشار مراجعين. دادند ارائه زين را ازين مورد يدرمان خدمات از يبخش ،ماريب تياولو به توجه با جامع درمان طرح ارائه و نهيمعا ضمن
 (انتخاب همراه دياسات نفر 5 و كننده شركت انيدانشجو از نفر 30 تيرضا سنجش قيطر از برنامه اجرا، مسالين كي از بعد .ندبود منطقه

 آمار از استفاده با ها داده .گرفت صورتپايايي و روايي  تأييدپس از  يتميآ 10 ساخته پژوهشگر پرسشنامه از استفاده با )يتصادف صورت به
  . شد ليتحل و هيتجز يفيتوص

 يها درمان در اديز يليخ اي اديز را شانيها توانمندي شيافزا در برنامه تأثير انيدانشجو %60 .بود 1/3±5/0 كل نيانگيم نمره نتايج:
 خدمات انجام يبرا آنها يتوانمند شيافزا در تيرضا نيتر كم. كردند گزارش مارانيب با مؤثر ارتباط يوبرقرار رانهيشگيپ و يميترم ينيبال

  .شد گزارش شهير درمان
 خدمات ماران،يب با ارتباط يبرقرار نهيزم در خدمتشان ارائه يها توانمندي شيافزا نهيزم در طرح از انيدانشجو تيرضا گيري: نتيجه

  . بود باال يدندانپزشك يها درمان يبرخ و رانهيشگيپ
  

  رانيا مذهب، ،يدندانپزشك انيدانشجو مذهب، -يپزشك ارتباط جامعه، بر يمبتن يدندانپزشك آموزش كليدي: هاي واژه
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  مقدمه
 اطالق ينيبال خدمات به جامعه بر يمبتن يدندانپزشك

 مناطق در مارانيب به خدمت ارائه ضمن آن در كه شود مي
 ياقتصاد نييپا سطوح در اي محدود يدسترس با

 در مارانيب از يتر بيش تعداد با برخورد امكان ،ياجتماع
   .)1كند( مي فراهم را يواقع جامعه با مشابه يها محيط

 جامعه بر يمبتن يدندانپزشك نينو يها مدل از يكي
 پورتابل يها يونيت( كينيكل ليموبا از استفاده
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 كم اريس يها كلينيك در خدمت ارائه. است )يدندانپزشك
 يدسترس شيافزا جهت يابزار عنوان به و استتر  نهيهز
 يسنت شزآمو مقابل، در. )2(ستا شده مطرح خدمات به

 صورت يكينيكل يها محيط در يزشكدندانپ يها دانشكده
 آموزش هياول هدف با و دانشكده خود در كه گيرد مي

 هيتعب مارانيب به خدمت ارائه دوم درجه در و انيدانشجو
 ساعت 4 يال 3 يط در انيدانشجو نيبنابرا ،اند شده
 دو تا كي از شيب با ندرت به روز در خود ينيبال تيفعال

 و ها يونيت نيا از استفاده. )3دارند( برخورد ماريب
 منطقه مردم يسو از كه ييها مكان در آنها قرارتاس

 يگام تواند مي هستند اعتماد مورد و است شده شناخته
  . باشد خدمت افتيدر موانع ساختن طرف بر در مؤثر
 توجه مورد همواره خاص قداست ليدل به يمذهب اماكن
 ژهيو يها مكان و ستا  بوده مختلف يقشرها از مردم

 از افراد يشگيهم حضور. هستند اجتماع و ييگردهما
 يمعنو برداري بهره كنار در اماكن نيا در مختلف طبقات

 ياجتماع يها نهيزم گريد در رساني اطالع امكان، يروح و
 يها نهيزم در المنفعه عام يها آموزش جمله از يفرهنگ و

  . )4سازد( مي فراهم را "سالمت" جمله از و مختلف
 افرادارتقاي سالمت  در يمذهب اماكن بالقوه نقش ربازيد از 

ارتقاي سالمت  يغرب يكشورها در. است بوده مطرح جامعه
 Church-based health promotion( ساهايكل بر يمبتن

(CBHP تيجمع انيم در اجرا تيقابل با يابزار عنوان به 
 تسالم يها ينابرابر كاهش درجهت و جامعه افراد از ييباال

 يمذهب ديعقا بر يمذهب رهبران يگذارتأثير. )5(است مطرح
 تيهدا زين و ينيد يها آموزه به اتكا با ديام جاديا و مردم
 بهبود به تينها در يزندگ سالم يها سبك يسو به آنها
 موفق يها مثال. )7و6شد( خواهد منجر يزندگ تيفيك

ارتقاي  يراستا در يمذهب يها مكان امكانات از استفاده
 سالمت يارتقا موفق تجربه جمله از است اديز مردم سالمت

 يكيزيف يها فعاليت انجام به قيتشو قيطر از كايآمر در قلب
 در. برد نام توان مي را يمذهب نيمبلغ توسط و ساهايكل در
 با سالمت خدمات وجود ،يتماعجا مشاركت مطالعه نيا

 جامعه بستر در يسالمت مداخالت سا،يكل امكانات از استفاده
 بر مؤثر و مهم يفاكتورها از را الزم ياجتماع يها حمايت و

  . )8اند( دانسته ها برنامه نيا تيموفق
 يها مكان امكانات از استفاده زين يدندانپزشك حوزه در

 بر يمبتن خدمات ارائه جهت محدود، اريبس هرچند ،يمذهب
 در انگلستان در است؛ شده مطرح ايدن نقاط يبرخ در جامعه

 يها آموزش فيكارد و )10(فيلدش، )9(دزيل يها دانشگاه
 حال در دانشگاه خارج يها كلينيك در جامعه بر ينيمب

 همواره زين رانيا ياسالم كشور در. شود مي انجام حاضر
. است بوده جامعه افراد ژهيو توجه مورد يمذهب اماكن
 يها فعاليت جهت يالتيتسه يداراها  مكان نيا تياكثر

 ادياع و ها جشن يبرگزار يبرا ييها سالن ليقب از يفرهنگ
 ليمسا خصوص در رساني اطالع جهت ييگردهما و يمذهب

 و يفرهنگ يها استفاده. هستند يماعاجت روز به مشكالت و
 آموزش و "ارتقاي سالمت" آموزش جمله از ياجتماع

 بر عالوه تواند مي مردم عامه" يزندگ سبك بهبود"
 نيا ياجتماع ارزش گاهيجا مردم، به تر بيش يسودرسان

  . ببخشد ارتقا يمعنو يارزشها بر عالوه را اماكن
 زينب حضرت به متعلق دراصفهان (س)هينبيز فهيشر حرم
 السالم جعفرعليهما بن موسي امام حضرت دختران از يكي
 و محروم مناطق جزء ،ياجتماع ياقتصاد نظر از و است

 مورد همواره كه شود مي محسوب اصفهان شهر تيپرجمع
 يكيزيف يفضا امكانات يدارا و است بوده منطقه ژهيو توجه

 خدمات ارائه و اريس يها يونيت استقرار جهت زين مناسب
   .است نهيزم نيا در آموزش و يدندانپزشك

 كمبود دانشكده، در ماريب كمبود جمله از مشكالت به توجه با
 مختلف يقشرها از مارانيب با انيدانشجو برخورد فرصت
-  ياقتصاد سطح با مارانيب نييپا يدسترس زين و جامعه
 يها يونيت از استفاده يدندانپزشك خدمات به نييپا ياجتماع
 خارج در يدندانپزشك انيدانشجو آموزش جهتسيار 
  . است مطرح جامعه بر يمبتن و دانشكده
 پژوهش يك ،يآموزش بخش به مربوط يكنوني  مطالعه

 انيدانشجو نگر جامعه يدندانپزشك خصوص در عيوس
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 هدف با كه است اصفهان يپزشك علوم دانشگاه يدندانپزشك
 از استفاده با يدندانپزشك خدمات ارائه برنامه يمعرف
 تيرضا زانيم كه است اصفهان هينبيز در اريس يها يونيت

 برنامه نيا يآموزش يدستاوردها از دياسات و انيدانشجو
   .كند مي يبررس را )يآموزش (هدف

  
  ها روش
 انيدانشجو يبرا .است يمقطع يفيتوص صورت به مطالعه
 يكارورز نام به يواحد هفت يدرس يدندانپزشك آخر سال

 شامل ينيبال يها آموزش و شود مي ارائه جامع درمان اي
 داده آموزش آنها به جامع خدمات ارائه و درمان طرح
 به موظف انيدانشجو برنامه نيا از يقسمت در و شود مي
 به كننده مراجعه مارانيب به يدندانپزشك خدمات ارائه

 ارائه آموزش نيا از يبخش عنوان به كه هستند دانشكده
 هينبيز منطقه در اريس يها يونيت از استفاده با خدمت

  . شد شنهاديپ
 15 يدارا اصفهان يدندانپزشك دانشكده نگر جامعه واحد

 ياستانداردها بر منطبق يهمگ كه است اريس تيوني
 فيط ارائه جهت ميتنظ تيقابل با و يدندانپزشك يها تيوني

 رانهيشگيپ خدمات از فراتر يدندانپزشك خدمات از يعيوس
  . هستند )يارپوشيش و يگير جرم - يتراپ دي(فلورا

 يها يونيت از استفاده با مارانيب به ارائه قابل خدمات ستيل
 شامل برنامه يبرگزار جهت الزم يانسان يروين ار،يس

 نيتكنس، همكار يآموزش يها گروه و علمي هيأت ياعضا
 و يبين پيش يدندانپزشك پرستاران ،يدندانپزشك زاتيتجه
 مورد يكيزيف منابع. ديگرد صادر يهمكار جلب يها ابالغ

 خدمات ارائه يبرا الزم (مواديمصرف مواد شامل ازين
 كودكان، يدندانپزشك ،يگير جرم شه،ير درمان ،يميترم

 ،يگراف (دستگاهيمصرف ريغ و )يجراح و رانهيشگيپ خدمات
 )اريس يها يونيت بر نصب قابل يگير جرم ياههدستگا

 در ماريب نفر 50- 40 به خدمت ارائه جهت الزم يدندانپزشك
 و يآموزش معاونت قيطر از و يبين پيش يكار فتيش هر

  . ديگرد هيته دانشكده يادار يمال معاونت

 اجتماعات سالن خدمات ارائه يبرا شده گرفته نظر در مكان
 و بود اصفهان هينبيز منطقه در (س) هينبيز حرم
 منطقه، در بنر نصب قيطر از مردم عموم به رساني اطالع

 اريس يها يونيت گرفت, صورت كار شروع از شيپ هفته كي
  . )1(تصوير ديگرد مستقر محل در
 صورت به نفر) 80( يدندانپزشك آخر ترم انيدانشجو هيكل

 واحد اخذ مطالعه ورود اريمع. شدند انتخاب يسرشمار
 در سپس. بود انيدانشجو توسط جامع درمان اي يكارورز
. تيلغا 2/19 خيتار از و شده بندي ميتقس ينفر 20 يها گروه

 علمي هيأت ياعضا يسرپرست با 1394 ماه بهشتيارد 2/29
 13 يال 8:30 ساعت از شده مشخص يآموزش يها گروه از
 از گروه هر .افتندي مي حضور اجتماعات سالن محل در

 داشته حضور يكار فتيش دو در بودند موظف انيدانشجو
 توسط ورود بدو در )هينبيز منطقه مردم( مارانيب. باشند

 يازهاين ،ندشدمي دندان و دهان كامل نهيمعا انيدانشجو
 و شد مي گذاري تيلووا و استخراج آنها رانهيشگيپ - يدرمان

 به و مشخص ماريب هر يبرا جامع درمان طرح آن اساس بر
 تيلووا اساس بر. شد مي دهيرسان ناظر دياسات تأييد

 خدمات از يتعداد مارانيب يهماهنگ با و شده مشخص
 توسط و دياسات نظارت تحت مارانيب رانهيشگيپ - يدرمان

 (در برنامه همراه استادان. ديدگر ارائه مي انيدانشجو
 زين و ها درمان طرحي  كننده تأييد و ناظر نفر) 10 مجموع
 ارائه مسؤول و شده انجام يها درمان تيفيك بر ناظر

 آنها يآموزش برنامه عنوان به انيدانشجو به بازخورد
  . )2(تصويربودند

 از تيرضا زانيم و آموزش برنامه نيا از سنجي رضايت
 كي( اجرا از پس ماه 5 برنامه، يآموزش يدستاوردها

 و باشند شده التحصيل فارغ انيدانشجو كه بعد مسالين
 و باشند شده مستقل صورت به خدمت ارائه به مشغول
 دو در) باشند افتهي را برنامه يدستاوردها قضاوت امكان
 و طرح در كننده شركت ديساتا از سنجي رضايت بخش

 از فراغت از (پس طرح در كننده شركت انيدانشجو
 و استاد يبرا (مشترك پرسشنامه قيطر از )ليتحص
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 پرسشنامه تسؤاال .گرفت صورت ساخته محقق دانشجو)
 فيلد طرح يبرا شده يبين پيش يآموزش اهداف اساس بر

 رد گرفته انجام متون مرور اساس بر زين و يكارورز
 اساس بر آن اعتبار و هيته يدندانپزشك مشابه مقاالت

 يدندانپزشك دانشكده نظران صاحب از نفر سهنظرات 
 )نگر جامعه گروه دياسات از تن دو و EDO واحد سيي(ر

 شد خواسته دياسات نفر 3از اعتبار تأييد جهت. شد تأييد
 بودن مرتبط نظر از را سؤال هر اعتبار زانيم
)Relevance( ازهركدام شاخص راساسب اهداف به 

 زانيم براساس هرسؤال به كه شد خواسته ازكارشناسان
 تا 1 = اديز يهماهنگ (از كنند دهي نمره اهداف با يهماهنگ

 3اي 2 نمره با سؤاالت )نامشخص اي كم يهماهنگ =3
 در )يياي(پا يينها پرسشنامه كرونباخ يالفا. شدند حذف
 محاسبه 69/0 معادل دانشجو 15 يرو بر لوتيپا مطالعه

  . بود سؤال 10 شامل يينها پرسشنامه .شد
 از نفر 30 يبرا پرسشنامه ييدانشجو بخش در

 يتصادف صورت به كه فيلد در كننده شركت انيدانشجو
 به ،همراه دياسات از نفر 5. شد ارسال بودند شده انتخاب

 انيم از يتصادف صورت به ينيبال يها گروه از يندگينما
 توسط يمشابه پرسشنامه و انتخاب طرح همراه استاد 10
 نظر تا شد خواسته كنندگان شركت از. ديگرد ليتكم آنها
 اساس بر پرسشنامه يها گزاره خصوص در را ودخ

 " كم يليخ" تا "اديز يليخ" از ييتا 5 كرتيل شاخص
 كنند )كم يليخ يبرا 1 تا اديز يليخ يبرا 5( دهي نمره
  . است 50-10 نيب فرد هر يبرا نمره جمع دامنه نيبنابرا

 ليتحل و هيزتج جهت و شد وارد SPSS-22 در اطالعات
  . استفاده شد يفيتوص آمار از ها داده

  
  نتايج
 و دياسات تيرضا يابيارز دوبخش در يابيارزش

 انجام اجرا از پس مسالين كي كننده شركت انيدانشجو
 30 (از انيدانشجو از نفر 20 از كامل پاسخ. شد

 نفر 5و %)67 ييگو پاسخ درصد با شده عيتوز پرسشنامه
 با .ديگرد افتيدر %)100 ييگو پاسخ (درصد دياسات از

 يليخ" و گروه كي عنوان به "اديز" و "اديز يليخ" لحاظ
 در انيدانشجو يابيارز جينتا گروه كي در "كم" و "كم

 برنامه تأثير انيدانشجو %60. است شده خالصه 1 جدول
 در اديز يليخ اي اديز را شانيها توانمندي شيافزا در

 ارتباط يبرقرار و رانهيشگيپ و يميترم ينيبال يها درمان
 در را تيرضا نيتر كم. ردندك گزارش مارانيب با مؤثر
 شهير درمان خدمات انجام يبرا آنها يتوانمند شيافزا

. گزارش كردند شد) گزارش كم يليخ اي كم را تأثير 50%(
  . بود 4-1/2 دامنه و 1/3±5/0 كل نيانگيم نمره

  

  
  سالن در اريس يها تيوني دمانيچ :1ريتصو

  

  
 باي كارورز لديف برنامه در خدمت هئارا حال در انيدانشجو :2ريتصو

  اريسي ها تيوني از استفاده
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 علوم دانشگاه نگر جامعه دندانپزشكي .كارورزي فيلد برنامه آموزش از دانشجويان رضايت مطلق و نسبي فراواني توزيع :1 جدول
 اصفهان پزشكي

   كم كم/ خيلي  متوسط  زياد زياد/ خيلي اهداف
 )1( %5 )7(%35  )12( %60 مختلفقشرهايازبيمارانبامؤثرارتباطبرقراريدر دانشجويان توانمنديافزايش-1

 )8( %40  )1( %5  )11( %55 بيماراندندانودهانمشكالتجامعتشخيصدر دانشجويان توانمنديافزايش-2

  )7%(35  )8%(40  )5%(25 درمانعلميومناسبريزيطرحدر دانشجويان توانمنديافزايش-3
 8( %40  -   )12%(60 پيشگيرانه-درمانيخدماتارائهدردانشجويان نفس به اعتمادافزايش-4

  )8%(40  -   )12%( 60 ترميميخدماتارائهدر دانشجويان توانمنديافزايش-5
  )10%(50  )7%(35  )3%(15 ريشهدرمانخدماتارائهدر دانشجويان توانمنديافزايش-6
  )7%(35  )4%(20  )9%(45 دندانكشيدنخدماتارائهدر دانشجويان توانمنديافزايش-7
  )6( %30  )4( %20  )10( %50 اطفالدندانپزشكيخدماتارائهدر دانشجويان توانمنديافزايش-8
  )5%(25  )8%(40  )7%(35 پيشگيرانهخدماتارائهدر دانشجويان توانمنديافزايش-9

  )1( % 5  )9%(45  )10%(50 زمانمديريتدردانشجويان توانمنديافزايش-10
  
 %60. است شده خالصه 2 جدول در دياسات يابيارز جينتا

 انيدانشجو يتوانمند شيافزا در برنامه تأثير از دياسات
 يدرمان خدمات ارائه و زمان تيريمد ارتباط، يبرقرار در

 ند.داشت تيرضا اديز يليخ و اديز رانهيشگيپ و اطفال

 در نامهبر نيا از اديز يليخ و اديز دياسات %75 نيهمچن
 يميترم خدمات ارائه در انيدانشجو يتوانمند شيافزا

 خصوص در يتينارضا نيتر بيش. داشتند تيرضا
  . ديگرد ابراز شهير درمان و دنيكش يها درمان

  
  اصفهان يپزشك علوم دانشگاه نگر جامعه يداندانپزشك يكارورز فيلد از استادان تيرضا ينسب و يفراوان عيزوت :2 جدول

  
  بحث
 سالن در يدندانپزشك انيدانشجو يكارورز فيلد برنامه

 در بار نياول يبرا اصفهان، در (س)هينبيز حرم اجتماعات
 در كه شد يسع مطالعه نيا در و شد انجام كشور

 از يخاص اقشار به يداندانپزشك خدماتي  ارائه يراستا
 اهداف كنار در و داشتند سكونت منطقه نيا در كه مردم

 برنامه نيا يآموزش ابعاد، ياقتصاد و يماندر و يبهداشت
 زانيم شد يسع راستا نيهم در .شود يبررس زين

   كم كم/ خيلي  متوسط  زياد زياد/ خيلي اهداف
  )1%(20  )1%(20  )3%(60 مختلفقشرهايازبيمارانبامؤثرارتباطبرقراريدر دانشجويان توانمنديافزايش-1
    )1%(17/6  )2%(9. 52 بيماراندندانودهانمشكالتجامعتشخيصدر دانشجويان توانمنديافزايش-2
  )1%(20  )2%(40  )4%(40 درمانعلميومناسبريزيطرحدر دانشجويان توانمنديافزايش-3
    )1%(20  )4%(80 پيشگيرانه-درمانيخدماتارائهدردانشجويان نفس به اعتمادافزايش-4
    )1%(25  )3%(75 ترميميخدماتارائهدر دانشجويان توانمنديافزايش-5
  )1%(25  )2%(50  )1%(25 ريشهدرمانخدماتارائهدر دانشجويان توانمنديافزايش-6
  )1%(25  )1%(25  )2%(50 دندانكشيدنخدماتارائهدر دانشجويان توانمنديافزايش-7
    )2%(40  )3%(60 اطفالخدماتارائهدر دانشجويان توانمنديافزايش-8
    )2%(40  )3%(60 پيشگيرانهدندانپزشكيخدماتارائهدر دانشجويان توانمنديافزايش-9

    )2%(40  )3%(60 زمانمديريتدر دانشجويان توانمنديافزايش- 10
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 كسب يها آموزش از را استادان و انيدانشجو تيرضا
  .شود يسبرر مطالعه نيا در شده

 جمله از يمذهب مراكز و يپزشك علوم يها دانشگاه ارتباط
 يازكشورها ياريبس در موفق اي تجربه انگريب ساهايكل

 جهت مراكز نيا امكانات از استفاده و است بوده جهان
 مصرف ترك مشاوره ازجمله سالمت يراهكارها اشاعه

 انتخاب و دزيا به ابتال باال، فشارخون از يريشگيپ گار،يس
 صورت به يكيزيف يها فعاليت شيافزا و سالم يغذاها

 يبرا است، به خصوص شده رفتهيپذ و جيرا مداخالت
 يها نظام خدمات به يدسترس امكان كه امعهج از ياقشار

  . )11است( آمده در ندارند، را سالمت
 يها مكان امكانات از استفاده زين يدندانپزشك حوزه در

 بر يمبتن خدمات ارائه جهت محدود، اريبس هرچند ،يمذهب
 انگلستان در است؛ شده مطرح ايدن نقاط يبرخ در جامعه

 فيكارد و )10(فيلدش، )9(دزيل يها دانشگاه در
 خارج يها كلينيك در جامعه بر ينتمب يها آموزش
 دانشگاه مدل در. شود مي انجام حاضر حال در دانشگاه

 عنوان به دانشگاه اول دوسال در انيدانشجو فيكارد
 اي هفته آخر سال در و شركت ها برنامه نيا در گر مشاهده

 سايكل به وابسته مارستانيب كي خدمت ارائه به بار كي
 يرو گرفته صورت يابيارزش در. پردازند مي
 خود يعموم دوره اتمام از پس سال پنج نالتحصيال فارغ

 از را برنامه نيا در شركت هاگو پاسخ %81 شد مشخص
 از پس يها طبابت در "كننده كمك اريبس" يآموزش نظر
  . )12دانستند( خود يالتحصيل فارغ
 جامعه بر يمبتن يها آموزش گريد مطالعات تر بيش در

 صورت به ييها بخش يبرگزار صورت به تر بيش
 يها كلينيك در يدندانپزشك انيدانشجو يبرا يچرخش
 1970 دهه در ؛است مطرح محروم مناطق در شهر سطح
 نآ دنبال به و رواردها  دانشگاه يدندانپزشك دانشكده در
 ريزي هيپا كايآمر ايكلمب و رادوكلو دانشگاه در 80 دهه در
 با يدندانپزشك يها دانشكده تعداد حاضر حال در. شد

 محروم مناطق يها كلينيك در ماهه كي يچرخش يها دوره

 دهيرس دانشكده 22 از شيب به كايآمر متحده التيا در
 15 يها دوره حاضر حال در گانيشيم دانشگاه. )13است(
 يبين پيش ينپزشكدندا آخر سال انيدانشجو يبرا روزه
 كاگويش در نوزيليا يدندانپزشك دانشكده. )14است( كرده

 در را خود يكارورز روزه 150 دوره از روز 100 يال 50
  . )15كنند( مي يسپر دانشكده از خارج يها كلينيك
 تأثير ،يياجرا يها تفاوت وجود با ،ها برنامه نيا يبررس
 و محروم مارانيب يدرمان يازهاين پوشش در آنها مثبت
 انيدانشجو ينيبال يها مهارتارتقاي  نآ كنار در

 اعتماد يارتقا، يتيريمد يها توانمندي يارتقا ،يدندانپزشك
 يها دانشكده يبرا ييدرآمدزا، انيدانشجو نفس به

   طور به انيدانشجو )؛16داد( نشان را يدندانپزشك
 شيافزا در را ها برنامه ليقب نيا ياجرا يدار يمعن

 شيافزا، جامعه محرم اقشار يازهاين به نسبت تيحساس
 يارتقا، كار سرعت شيافزا مار،يب با برخورد تجربه
 و ها تكنيك زمان هم يريكارگ به در خود يها مهارت
 اذعان زمان تيريمد يارتقا و مختلف يها روش
 در ها مهارت نيا يارتقا نيهمچن)، 18و17(اند نموده

 علمي هيأت دهنده سوق و مهم عوامل از انيدانشجو
 يدندانپزشك آموزش يها برنامه از تيحما در ها دانشكده

 هم حاضر مطالعه در .است بوده جامعه بر يمبتن
 در  يدنتوانم شيافزا در را برنامه نقش انيدانشجو
 صيتشخ در نفس به اعتماد و مارانيب با ارتباط يبرقرار

  . دانستند مؤثر درمان و
 نيب اي سهيمقا يوجرسين دانشگاه در نيهمچن

 انيدانشجو توسط شده گرفته فرا ينيبال يها توانمندي
 كه "جامعه بر يمبتن آموزش" يها برنامه در كننده شركت

 ينيبال آموزش و است هشد مي برگزار 1996 سال از
. شد انجام دانشكده يها بخش قالب در دانشكده يسنت

 ينيبال آزمون نمرات نشان داد مطالعهنتايج اين 
 بر يمبتن يآموزش يها برنامه در كننده شركت انيدانشجو
 يسنت دوره انيدانشجو نمرات از باالتر %80 جامعه

  . )19بود(
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 ساختن كينزد ها برنامه دسته نيا مهم يدستاوردها از يكي
 يواقع يازهاين به انيدانشجو به شده ارائه يها آموزش

 آموزش" قيمصاد از يعبارت به و جامعه در مارانيب
 گانيشيم دانشگاه در شده انجام مطالعه در. است "گو پاسخ

 رشنگ و ارسال التحصيل فارغ دندانپزشكان به اي پرسشنامه
 جامعه محروم يها گروه به خدمت ارائه در لشانيتما و آنها
 يابيارز التيتما نيا بر جامعه بر يمبتن يها برنامه تأثير و

 كننده شركت دندانپزشكان نتايج نشان داد تينها در. )20شد(
 ارائه به يتر بيش ليتما جامعه بر يمبتن يها برنامه در

 اشتندد محروم و مدآدر كم اقشار از مارانيب به خدمت
)001/0 p<(   

 شامل شده انجام خدمات نيتر بيش حاضر مطالعه در
 شهير درمان آخر در و يگير جرم دن،يكش م،يترم نه،يمعا
 همكاران و) Huong( هونگ توسط يگريد مطالعه در. بود
 نيهم هم آخر سال انيدانشجو جامعه بر يمبتن برنامه در

 ليدل رسد مي نظر به. )21است( مشاهده قابل ها نسبت
 و آنها بودن بر زمان خدمات از يبرخ نسبت بودن نييپا

  . باشد مارانيب يبرا آنها يباال تياولو عدم
  

  گيري نتيجه
 طرحاين  ديواسات انيدانشجو نظر از نشان داد جينتا

 و انيدانشجو يآموزش تيرضاموجب افزايش 
 .است شده محروم اقشار مشكالت به آنها يساز حساس

 يها كلينيك در خدماتارائه  شده ذكر مطالعات دراكثر
 بهتر  كم و است گرفته صورت شهر سطح در موجود
 در. است شده توجه يمذهب مراكز امكانات از استفاده
 زين وها  مكان نيا از استفاده امكان حاضر مطالعه
 يبررسزمان  هم طور به يدندانپزشك اريس يها يونيت
 مكان كي امكانات از استفاده موفق يالگو نيا . ديگرد
 و دهان يبهداشت -يدرمان يازهاين پوشش در يمذهب
 گونه نيا ليسپتان و ييتوانا جامعه، محروم اقشار دندان
 دركنار مردم يجسمارتقاي سالمت  يبرا راها  مكان

 امكان شود مي شنهاديپ. دهد مي نشان يمعنو سالمت
 يها يگر غربال جمله از سالمت خدمات ريسا ارائه
 با هم رانهيشگيپ و يپرستار يها مراقبت و يپزشك

 ياماكن نيچن يكيزيف و يانسان يها ظرفيت از استفاده
   .دشو اجرا و لوتيپا
  

  قدرداني
ومجريان اين طرح مراتب قدرداني خود را از نويسندگان 

معاونت آموزشي دانشكده دندانپزشكي اصفهان، واحد 
توسعه آموزش پزشكي دانشگاه و سركار خانم دكتر 

كارورزي دانشكده دندانپزشكي اعالم  مسؤولفيض (
  دارند. مي
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Abstract 
 
Introduction: Promoting public health through the facilities of religious sites has become a popular 
solution for different fields of medicine around the world. However, these programs have been less 
developed in Iran’s dentistry. The purpose of this study was to introduce a novel method of providing dental 
care using portable units in a religious site and to evaluate the satisfaction of students and faculty members 
with the educational outputs of the program.  
Methods: In This descriptive study, mobile dental units were first moved to the auditorium of a religious site 
(Zeinabieh) to provide dental care to the deprived patients of that area. All the senior dental students (N=75) 
were selected through census method. While examining the patients and providing the comprehensive 
treatment plan according to patient priority, they provided some necessary dental care during two weeks. 
After one semester, the program was evaluated through measuring the satisfaction of 30 students and five 
supervisor professors (selected randomly) by using a researcher-made 10-item questionnaire whose validity 
and reliability were confirmed. Data were analyzed using descriptive statistics.  
Results: The total mean score was 3.1±0.5. Sixty percent of the students believed that the effects of the 
program were high or very high on increasing their ability in restorative and preventive clinical treatments 
and efficient communication with patients. The lowest satisfaction level was related to improved skills in root 
canal treatment. 
Conclusion: Students’ satisfaction with the program was high in improving ability to provide preventive and 
dental care services and in communicating with patients. 
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