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  اصفهان يدانشكده دندانپزشك ينيبال يها از بخش ياندانشجو يمند رضايت يبررس
  

  ، فريناز شيربان، پوراندخت رفائي*پور فائزه اسالمي
  

  

  چكيده
 يتاز وضـع  يدندانپزشك ياناز نظرات دانشجو يآگاه. برخوردار است يتوجه يانشا يتاز اهم يدر نظام آموزش پزشك ينيآموزش بال :مقدمه
هـدف از ايـن   . كنـد  يمـ  يـاري  ينيآمـوزش بـال   يو كم يفيبهبود ك يهاكار راه ي يه، مسؤوالن را در ارا و پرستاران يداسات ، يآموزش يها بخش

از نقاط ضـعف و   يجهت آگاه ، يعمل يها اصفهان از بخش يدانشكده دندانپزشك ياندانشجو يمند رضايتو  يدگاهد يو بررس يابيپژوهش ارز
  .ها بود بخش ينقوت ا
  را كـه  يا پرسشـنامه  1388 يليي مقـاطع در سـال تحصـ    اصفهان دركليه يدانشكده دندانپزشك ياندانشجو ، يمقطع يبررس يندر ا :ها روش
ها و احساس اعتماد بـه نفـس و    ، امكانات و تجهيزات بخش ، پرستاران مندي دانشجويان از اساتيد پرسش استاندارد در زمينه رضايت 16شامل 

بـا   SPSSافـزار   نـرم  يلهبـه وسـ    آوري شـده،  ها اطالعات گرد پرسشنامهپس از تكميل . خود در بخش عملي بود پر نمودند ردكرضايت از عمل
  .واكاوي شد  زوج T،مكرر و آزمون يها داده يبرا يانسوار يز، آنال هاي توصيفي استفاده از آزمون

 يمنـد  رضـايت  يـزان م يشترينوجود دارد و ب يگوناگون اختالف معنادار يها از بخش ياندانشجو يترضا يزاننشان داد كه در م يجنتا :نتايج
و پروتـز بـوده    يشـه درمـان ر  يها از بخش  ، يمند رضايت يزانم ينا ينو كمتر يدرمان لثه و ارتودنس يها از بخش ،  موارد يهدر كل ياندانشجو
  ).P<05/0(وجود ندارد  يدو، رابطه معنادار ينا يند دارد اما بوجو يانو معدل دانشجو يمند رضايتسطح  يانم يمنف يهمبستگ هاگر چ.است

هاي مختلـف در سـطح مطلـوبي     مندي دانشجويان از بخش ضايترها ميزان  ها نشان داد كه با وجود تفاوت در بين بخش يافته : گيري نتيجه
  .ولويت قرار گيرندهاي پروتز و درمان ريشه در ا هاي آتي بخش ريزي اگر چه شايسته است در برنامه. است

  
  يدندانپزشك ياندانشجو ، ينيبال يها بخش ، يمند رضايت : يديكل هاي واژه

      633تا  625): 5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
  
   

                                                 
  همدير گرو،دكتر فائزه اسالمي پور، متخصص ارتودونسي: نويسنده مسؤول * 

  سالمت دهان و دندانپزشكي جامعه نگر دانشكده دندانپزشكي اصفهان،
eslamipour@dnt.mui.ac.ir  .اصفهان، ايران  

  )f_shirban@dnt.mui.ac.ir. (اصفهانن، ايران فريناز شيربان، دانشجوي دندانپزشكي، دانشكده دندانپزشكي اصفهان،
  )refaei@med.mui.ac.ir. (اصفهان، ايران نپزشكي اصفهان،پوراندخت رفائي، دانشجوي دندانپزشكي، دانشكده دندا

  اصالح شده و 89/11/22به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  89/10/22اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است  89/11/240در تاريخ 
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  پور و همكاران ئزه اسالميفا  مندي دانشجويان دندانپزشكي بررسي رضايت
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  مقدمه
دانشجويان  .در گستره باليني، هدف نهايي، كسب مهارت است

مهارت باليني آشنا شوند و شرايط و محيط  بايد با الگوي
آنجايي كه  از.  )1(مناسبي جهت پرورش آنها تهيه شود

هاي علوم پزشكي، وظيفه تربيت دانشجويان را به  دانشگاه
،  عنوان نيروي انساني متخصص و متعهد بر عهده دارند

تأثير و جايگاه اين مراكز در امر درمان، بر كسي پوشيده 
ليني دانشجويان دندانپزشكي، به طور آموزش با. نيست

هاي دهان و دندان افراد  مستقيم در سالمت و درمان بيماري
نه تنها انگيزه و تالش دانشجويان در .جامعه مؤثر است

، بلكه وجود اساتيد مجرب و  يادگيري آنها مؤثر است
ها در آموزش آنها نقشي  دلسوز و امكانات موجود در بخش

هاي باليني  صالحيت در انجام مهارتكسب .  )2(بسزا دارد
، شكيبايي و تمرين در يك بستر  مستلزم صرف زمان

اي بين  ها نيز، واسطه پرستاران بخش). 3(مناسب است
توانند در يادگيري هر  بيماران و دانشجويان هستند كه مي

از آنجا كه . ها، با دانشجويان همكاري كنند چه بهتر مهارت
شجويان به عنوان خدمت ي دانمند رضايتارزيابي 

گيرندگان اصلي در سيستم آموزشي از اركان مهم در 
، استفاده از ديدگاه  ها است بررسي كيفيت آموزشي بخش

هاي كار راهآنها به منظور يافتن نقاط ضعف و قوت و ارائه 
تواند  مناسب به منظور بهبود كيفي و كمي آموزش مي

تواند  رزيابي مي، اين ا از سوي ديگر.راهگشا و مؤثر باشد
هاي آموزشي و اساتيد و  ي حضور و همكاري گروه انگيزه
، بهبود  هاي آموزشي دانشجويان الن را در عرصهمسؤو
  .بخشد

ي مند رضايتهايي در زمينه بررسي  كنون پژوهش تا
اميني و  .كارورزان باليني رشته پزشكي انجام شده است

بررسي نظر ، به  همكاران در دانشگاه علوم پزشكي تبريز
هاي  كارورزان در مورد ميزان توانايي آنان در انجام تكنيك

). 3(هاي آموزشي موجود پرداختند باليني پايه و فرصت

ي مند رضايت 1381مرتضوي و همكاران در سال 
هاي مختلف  آموزان و كارورزان پزشكي در جنبه كار

هاي  ، شيوه ، تجهيزات پزشكي ، عملكرد اساتيد آموزشي
، تنوع و تعداد بيماران و فضاهاي فيزيكي در  آموزشي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان را مورد بررسي قرار 
زاد و همكارانش كيفيت  زمان 1384در سال ). 4(دادند

كرد را  آموزش دوره باليني در دانشگاه علوم پزشكي شهر
امانت و همكاران ديدگاه و ). 5(مورد بررسي قرار دادند

ان از آموزش دانشكده دندانپزشكي ي دانشجويمند رضايت
آلوسا و همكاران ميزان . )6(اند شيراز را بررسي كرده

ي دريافت خدمات درماني  ي بيماران را از شيوهمند رضايت
هدف از اين  ).7(اند دندانپزشكي در فنالند بررسي نموده

هاي پزشكي و  ها بهبود كيفيت آموزشي دوره پژوهش
مطالعه حاضر با . ن بوده استدندانپزشكي در درمان بيمارا

،  ي دانشجويان از اساتيدمند رضايتهدف تعيين ميزان 
ها و پرستاران و همچنين تعيين  امكانات موجود در بخش

هاي عملي  ميزان يادگيري همراه با اعتماد به نفس، در بخش
  .مختلف، جهت بهبود كيفيت آموزشي انجام گرفته است

  
  ها روش

مقطعي است كه به تعيين  توصيفي يك مطالعه  اين مطالعه
هاي باليني  ي دانشجويان از بخشمند رضايتميزان 

در اين . اصفهان پرداخته است  دانشكده دندانپزشكي
پرسش بسته  16متشكل از  پرسشنامه، از روش  بررسي

در دسترس دانشجويان سال  پرسشنامهاين . استفاده شد
 150تعداد  ، پنجم و ششم دانشكده دندانپزشكي به چهارم

 106هاي باز گردانده شده،  پرسشنامهاز . نفر قرار گرفت
دهي  ميزان پاسخ(كامل پر شده بود به طور  كه پرسشنامه

 پرسشنامه. ، جهت بررسي وارد پژوهش شدند)درصد 70.6
، بخش اول شامل اطالعاتي  داراي دو بخش اصلي بود

، سال ورود به دانشگاه و معدل كل  درباره جنس
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هاي مربوط به  ويان و بخش دوم شامل پرسشدانشج
 8 .شد دسته تقسيم مي 4ي بود كه به مند رضايتميزان 

پرسش در مورد پرستاران  3،  پرسش در رابطه با اساتيد
 2،  پرسش در رابطه با امكانات و تجهيزات 2 ،ها بخش

ي مند رضايتنفس و   به  پرسش در رابطه با احساس اعتماد
ي كلي مند رضايتپرسش آخر  دانشجو از خود و در

جهت . دانشجو از بخش مربوطه مورد ارزيابي قرار گرفت
 تايي از 5ي درسؤاالت از مقياس ليكرت مند رضايتارزيابي 

حداكثر . استفاده گرديد 5=تا خيلي موافقم 1=خيلي مخالفم
هاي باليني دانشكده  بخشبخش از  9ها براي  اين پرسش

هاي اين  پرسش. يل شدطراحي و توسط دانشجويان تكم 
هاي نظرسنجي آموزش  بر مبناي پرسش پرسشنامه

هاي عملي و نظرات،سؤاالت و  دانشكده از بخش
هاي دانشجويان گروه هدف كه قبالً با همكاري  خواسته

آوري شده بود و  شوراي صنفي دانشجويان دانشكده جمع
روايي . ها تهيه و تنظيم شدند هاي ساير پژوهش پرسش

مورد ) face and content validity(توايي صوري و مح
قرار   EDCاساتيد گروه سالمت دهان و كارشناسان تأييد 

نفر از  10گرفت و پايايي آن با اجراي پايلوت در بين 
-87/0(دانشجويان با استفاده از ضريب آلفا كرونباخ 

81/0Cronbach x: (ها  پس از گردآوري، داده. محاسبه شد
هاي توصيفي  هاي توصيفي جهت داده ونبا استفاده از آزم

هاي مكرر و  هاي آناليز واريانس براي داده و آزمون
زوج مورد بررسي و پردازش آماري قرار گرفت   Tآزمون

در اين . ها نيز به صورت نمودار تصوير شد و ميانگين داده
  .در نظر گرفته شد 05/0مطالعه سطح معناداري آماري 

  
  نتايج

 ينفر از دانشجويان دندانپزشك 106 يرو ياين بررس
سال  ينفر دانشجو 42از اين تعداد . اصفهان انجام گرفت

 ينفر دانشجو 24سال پنجم و  ينفر دانشجو 40چهارم، 

نفر  40نفر مؤنث و  66سال ششم بودند كه از اين تعداد 
در تكميل  يششم تمايل كمتر  دانشجويان سال. مذكر بودند
در  يياختالف جز. شان دادندبه طور كامل ن ها پرسشنامه

، پنجم و ششم  دانشجويان سال چهارم يمند سطح رضايت
مختلف معنادار  يعمل يها از بخش يبه تفكيك سال تحصيل

فك و صورت  يمگر در مورد بخش جراح) P<05/0(نبود 
)008/0=P(   و درمان لثه)001/0=P .( كه اين اختالف در

ارم و ششم دانشجويان سال چه نبي يمورد بخش جراح
دانشجويان سال ششم بيشتر  يمند بود و ميزان رضايت

در مورد بخش درمان لثه اختالف بين . گزارش شد
دانشجويان سال چهارم با دو سال پنجم و ششم بوده است 

 يبيشتر يمند و دانشجويان دو سال باالتر رضايت
  .اند داشته

درصد دانشجويان معدل كل خود را در پرسشنامه وارد  70
اسپيرمن مشخص  يبا انجام آزمون همبستگ. رده بودندك

و معدل دانشجويان رابطه  يمند شد كه ميان سطح رضايت
دهنده  اگرچه نتايج نشان) P<05/0(وجود ندارد  يمعنادار

است كه با افزايش معدل دانشجويان  يمنف ييك همبستگ
. يابد يكاهش م يعمل يها آنان از بخش مندي تسطح رضاي
، تشخيص  )r=163/0( يترميم يها مورد بخش اين امر در

)113/0-=r(  كودكان ،)086/0–=r ( و درمان ريشه)068/0–

=r (ها از  در مورد ساير بخش ياين همبستگ. بارزتر است
-051/0(، درمان لثه  )r=028/0( يارتودنس:  اين قرار است

=r( ،  پروتز)11/0=r(،     يجراح )056/0-=r(  كودكان ،
)086/0-=r( نگر  و جامعه)032/0-=r(. ياما از لحاظ آمار 

  .وجود ندارد يرابطه معنادار
 يها دانشجويان از بخش يمند در ميانگين رضايت اختالف

قابل  1معنادار بود كه نتايج در جدول  يمختلف از نظر آمار
دهنده ميزان  به ترتيب نشان 2جدول . مشاهده است

كانات و تجهيزات ، ام ، پرستاران از اساتيد يمند رضايت
ها و در نهايت احساس اعتماد به نفس و  موجود در بخش
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  پور و همكاران فائزه اسالمي  مندي دانشجويان دندانپزشكي بررسي رضايت
 

 

  .باشد يرضايت از عملكرد خود م
دانشجويان  يكل يمند دهنده ميزان رضايت نشان  1 نمودار

 2است و نمودار ) پرسشنامه 16سوال (مذكور  يها از بخش
به  يگوي دقت دانشجويان در پاسخ يبه منظور بررس
دهنده ميانگين  اين نمودار نشان. ه استسؤاالت تهيه شد

، امكانات و  ، پرستاران دانشجويان از اساتيد يمند رضايت

به نفس و رضايت از  ها و احساس اعتماد  بخش يزاتتجه
و قابل   باشد يم يبه طور كل يعمل يها عملكرد فرد در بخش

كه به صورت جداگانه در پرسشنامه  1مقايسه با نمودار 
دانشجويان مورد پرسش  يكل يمند ضايتتحت عنوان ر 

  .باشد ي، م قرار گرفته بود

  
  هاي مختلف مندي دانشجويان از بخش اختالف در ميانگين رضايت. :1جدول 

  .باشد ي دانشجويان ميمند رضايتها، با اختالف معنادار، در ميانگين  بخش  هندهد نشان)   * (هاي داراي  داده
  

نفس و رضايت  به  ها و در نهايت احساس اعتماد  ، امكانات و تجهيزات موجود در بخش ، پرستاران مندي از اساتيد ميزان رضايت :2جدول 
  از عملكرد خود

  

  جامعه نگر  تشخيص  درمان ريشه  ترميمي  درمان لثه  ارتودنسي  كودكان  جراحي  پروتز
 292. *000. 497. *018. *000. *000. 073. *000. پروتز

 050. 757. 004. 171. *000. *001. *009. يجراح

 897. *005. 299. 402. *000. *000. كودكان

 *000. *000. *000. *000. 311. ارتودنسي

 *000. *000. *000. *000.  لثه درمان

  345. *024. *058.  ترميمي

 271. *000. درمان ريشه

 *002. تشخيص

 جامعه نگر

 جامعه نگر تشخيص  درمان ريشه  ترميمي  درمان لثه ارتودنسي  كودكان جراحي پروتز  ميزان رضايت از

3.1  3.23  3.06  2.85  3.45  3.51  3.05  3.17  2.73   اساتيد
3.17  3.17  3.05  3.6  3.64  3.61  3.11  3.07  3.52    پرستاران
3.36  3.58  3.02  3.63  3.8  3.62  3.64  3.8  3.64   امكانات و تجهيزات

3.14  3.58  3.19  3.42  3.88  3.5  3.38  3.46  3.26   نفس  به  عملكرد خود و اعتماد
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  )پرسشنامه 16 سوال( هاي عملي به طور كلي ي دانشجويان از بخشمند رضايتميزان . 1نمودار 

  
  

 
  هاي عملي ي دانشجويان از بخشمند رضايتميانگين ميزان . 2نمودار 

  
  

   بحث
هاي دانشجويان دندانپزشكي و ميزان  ديدگاه در اين مطالعه

رضايت آنها از آموزش باليني در دانشكده دندانپزشكي 

يكي از . دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بررسي شده است
هاي مهم و بنيادين در باال بردن سطح كمي و كيفي كار راه

، شناخت و آگاهي  هاي باليني دندانپزشكي كاركرد بخش
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ش از ميزان رضايت دانشجويان باليني الن امر آموزمسؤو
رو توجه نمودن  از اين. هاي گوناگون است از كاركرد بخش

هاي آينده براي بهبود  ريزي به نظرات دانشجويان در برنامه
  .اين كاركرد راهگشا خواهد بود

،  )8(هاي گوناگوني درباره ارزيابي اساتيد تاكنون پژوهش
) 6-3(زش باليني ي دانشجويان از آمومند رضايتبررسي 

انجام ) 9(نياز براي آموزش باليني  و شروط اوليه و پيش
ديدگاه   در زمينه آموزش باليني دندانپزشكي و. گرفته است

دانشجويان در اين زمينه تعداد مقاالت تدوين شده بسيار 
وابسته به   ها در ضمن اين بررسي. چيز است اندك و نا

  .باشد زمان و مكان انجام پژوهش مي
ي دانشجويان مند رضايت، نگاه كلي به  در مطالعه حاضر

، پنجم و ششم از آموزش دوران  هاي تحصيلي چهارم سال
ي دانشجويان سال مند رضايتدهنده افزايش  باليني نشان

هاي جراحي  ششم در مقايسه با سال چهارم در مورد بخش
اميني و همكاران افزايش معناداري در .  باشد و درمان لثه مي

ي دانشجويان رشته پزشكي با تخصصي و مند رضايت
ها و به دنبال آن افزايش مهارت  پيچيده شدن آموزش
هاي پاياني دوران تحصيل گزارش  دانشجويان در سال

ه در مطالعه حاضر نيز مسألرسد اين  به نظر مي). 3(كردند
هاي تحصيلي  مقايسه نظرات دانشجويان سال. صادق است

ها همانند بود كه احتماالً به  بخشمختلف در مورد ساير 
دليل تناسب مطالب آموزشي با سطح علمي دانشجويان در 
هر سال تحصيلي است، كه مشابه يافته امانت و همكاران 

  ).6(باشد مي

ي مند رضايتهمبستگي منفي بين معدل دانشجويان و ميزان 
، كودكان و درمان  ، تشخيص هاي ترميمي آنها از بخش

ها به  ر توجه دانشجويان به آموزش اين بخش، بيانگ  ريشه
عنوان يك  منظور ارتقا و توانمندي آنها در بالين، به

زمان زاد و همكاران نيز نشان . باشد دندانپزشك عمومي مي
دادند كه دغدغه اصلي دانشجويان پزشكي در دوران باليني 

پرداختن اساتيد به مباحث مرتبط با نيازهاي آينده آنان در 
اين امر  ).5(باشد ول به عنوان يك پزشك عمومي ميدرجه ا
دهنده اهميت اين موضوع براي هر دو گروه  نشان

 مسألهاين . دانشجويان رشته پزشكي و دندانپزشكي است
لين براي افزايش بهبود كيفيت آموزش عملي را مسؤوتوجه 

عدم رابطه معنادار ميان معدل دانشجويان و ميزان . لبدط مي
اي  رضايت آنان، بر اساس مطالعه امانت و همكاران تا اندازه

مربوط به عدم هماهنگي ميان مطالب و اهداف آموزشي و 
، كه با )6(باشد هاي گوناگون مي شيوه سنجش آنها در بخش

  .دارد همخوانيمطالعه حاضر 
ي دانشجويان از اساتيد دمن رضايتبيشترين ميزان 

ي مند رضايتهاي ارتودنسي و درمان لثه و كمترين  بخش
با بررسي . هاي پروتز و ترميمي است از اساتيد بخش

، رضايت كمتر از  تفكيكي تك تك سؤاالت مشخص گرديد
اساتيد بخش پروتز به علت عدم حضور به موقع اساتيد در 

ن كاهش سطح كه امانت و همكاراهمانطور ،  است  ها بخش
، مثل بخش جراحي در  ها ي از برخي بخشمند رضايت

دانشكده دندانپزشكي شيراز را، به دليل عدم زمان كافي 
براي تبادل اطالعات ميان اساتيد و دانشجويان در محيط 

از عوامل مؤثر ديگر، عدم معيار ارزشيابي  ).6(دانند علمي مي
ر بررسي مشخص، مشابه با مطالعه زمانزاد و همكاران د

و ) 5(ي دانشجويان پزشكي شهركردمند رضايتعلل كاهش 
برخورد نامناسب اساتيد بربالين بيمار با دانشجو، با توجه 

در مطالعه  پرسشنامهبه پاسخ دانشجويان به سؤاالت 
با تكيه بر ،در مورد بخش ترميمي نيز. باشد حاضر مي

هاي آموزش عملي  ،روشپرسشنامههاي حاصل از  يافته
كه زمانزاد و همكاران عدم همانطور ب و كافي نبوده، مناس

ي پايين مند رضايتعلت ،دريافت آموزش متناسب با نياز را
در ضمن ). 5(دانند ها مي دانشجويان پزشكي از برخي بخش

معيار ارزشيابي نامشخص بوده و برخورد   در اين بخش
اساتيد بر بالين بيمار با دانشجو نامناسب گزارش شده 
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  .است
، كمترين  ، در دانشكده دندانپزشكي شيراز مانت و همكارانا

ي از سطح علمي اساتيد بخش جراحي را مند رضايتميزان 
كه در مطالعه حاضر كمترين  ، در حالي)6(گزارش كردند

ولي در هر .باشد ميزان رضايت از اساتيد بخش ترميمي مي
. است درصد 30دو بررسي، عدم رضايت از اساتيد كمتر از 

دهنده توانمندي اساتيد در كسب رضايت  نشان مسألهن اي
  .دانشجويان به طور كلي است

ي دانشجويان از عملكرد مند رضايتبيشترين ميزان 
هاي ارتودنسي و درمان لثه و كمترين  پرستاران در بخش

هاي جراحي  ي از عملكرد پرستاران بخشمند رضايتميزان 
، به  و بخش عمليبطور كلي اين د .باشد مي  و درمان ريشه

، فشار و استرس  دليل نياز به دقت و تمركز باال حين كار
رضايت كمتر از .  كند مضاعفي را به دانشجو تحميل مي

ها، براساس پاسخ دانشجويان به  پرستاران در اين بخش
، به علت نحوه برخورد  پرسشنامهسؤاالت مربوطه در 

يش استرس پرستاران با دانشجويان است، كه منجر به افزا
  .شود ناشي از سختي كار در دانشجويان مي

ي دانشجويان از امكانات و مند رضايتبيشترين ميزان 
هاي درمان  ، مربوط به بخش ها تجهيزات موجود در بخش

، خالف نتايج بررسي در  لثه و جراحي است كه اين يافته
دانشكده دندانپزشكي شيراز است كه كمترين ميزان رضايت 

كمترين ميزان   در مطالعه ما.)6(حي بوده استاز بخش جرا
ي از بخش درمان ريشه بوده است كه به مند رضايتاين 

هاي صبح  دليل نامناسب بودن ساعات شروع و خاتمه بخش
ساعات كاري بعد از ظهر براي . باشد و بعدازظهر مي

نامناسب بوده و ،هاي پر كاري چون درمان ريشه بخش
ريزي  لين برنامهمسؤوتوجه شايسته است اين امر مورد 

  .قرار گيرد
و رضايت از عملكرد خود در بين   نفس  به  بيشترين اعتماد

هاي درمان لثه و تشخيص و كمترين  دانشجويان در بخش

نگر و درمان  هاي جامعه ميزان رضايت از عملكرد در بخش
ي مند رضايتاميني و همكاران داليل كاهش . باشد ريشه مي

پيچيدگي و : هاي باليني را به علت ي مهارتكارورزان از برخ
بودن فرصت مواجهه    ، كم و انجام مهارت  دشواري يادگيري

ها جزو  و تمرين و عدم تأكيد بر قرار دادن اين مهارت
رسد اين  كه به نظر ميدانند  وظايف روزمره دانشجويان مي

، در رشته  موضوع در مورد بخش درمان ريشه
ظاهراً عدم اعتماد به نفس  ).3(باشددندانپزشكي نيز صادق 

و رضايت كمتر از عملكرد خود در دانشجويان از بخش 
،  نگر به علت نوپا و جديد بودن اين واحد عملي جامعه

ليت مسؤونداشتن زمينه ذهني روشني از وظايف و 
ز دانشجويان در اين بخش و همچنين عدم آگاهي آنها ا

آينده شغلي آنها و  كاربرد اين واحد عملي و تأثير آن در
همين موضوع .  ها است متفاوت بودن آن از ساير بخش

، نظر پرسشنامهباعث شده دانشجويان در پاسخ به سؤاالت 
ي رادر اين مورد مند رضايتي يا عدم مند رضايتقطعي 

از .انتخاب نكنند و بيشتر از گزينه نظري ندارم استفاده كنند
ي مند رضايتعدم تواند دليلي بر  نمي رو اين امر اين

  .دانشجويان از اين درس عملي باشد
هاي عملي،  بيشترين ميزان رضايت كلي دانشجويان از بخش

از بخش درمان لثه و كمترين ميزان رضايت كلي از بخش 
كه در دانشكده دندانپزشكي   حالي  در.  پروتز بوده است

هاي درمان لثه و  شيراز، بيشترين ميزان رضايت از بخش
 ).6(و كمترين ميزان رضايت از بخش جراحي استكودكان 

تك سؤاالت در مورد بخش درمان لثه در   بررسي تك
علمي و  ، تالش اعضاي هيأت دهد مطالعه حاضر نشان مي

پرستاران و همچنين كافي و مناسب بودن امكانات موجود 
دراين بخش، منجر به افزايش سطح رضايت دانشجويان 

 سب از نيروي اساتيد جوان وشده و در ضمن استفاده منا
ي مند رضايتعالقمند در آموزش دانشجويان نيز از علل اين 

در مطالعه شيراز اين مسأله در مورد بخش درمان . است
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، كاهش  در مورد بخش پروتز ).6(كند لثه صدق مي
ي كلي دانشجويان مرتبط با رضايت كمتر آنان مند رضايت

  .از اساتيد است
آموزان و كارورزان باليني  كار يمند رضايتدر بررسي 

ي از عملكرد مند رضايت) 4(رشته پزشكي دانشگاه اصفهان
. اساتيد و امكانات وتجهيزات كمتر از مطالعه حاضر بود

ي دانشجويان پزشكي دانشگاه شهركرد مند رضايتميزان 
هاي باليني عمدتاً كم و گاهاً  از وضعيت آموزش مهارت

كه در اين بررسي نتايج  حالي ، در)5(متوسط گزارش شده
  .ي حداقل متوسط استمند رضايتدهنده  نشان

،  ي دانشجويان از اساتيدمند رضايتهماهنگي بين ميانگين 
  به  ها و احساس اعتماد تجهيزات بخش  ، امكانات و پرستاران

نفس و رضايت از عملكرد خود، با نمره كلي رضايت 
دانشجويان  دهنده دقت دانشجويان به هر بخش عملي نشان

  .باشد مي پرسشنامههاي  در پاسخ به پرسش
لين مسؤوتوان به اين نتيجه رسيد كه اساتيد و  درنهايت مي

دانشكده دندانپزشكي در كسب رضايت دانشجويان تا حد 
و با تغييرات اندكي . اند قابل قبولي موفق عمل نموده

را   ها را برطرف نموده و اين موفقيت توانند اين كاستي مي
  .بخشند  ارتقا

  
  منابع

1.Azizi F. Medical Education: Vision, Mission ,and Challenges.1st ed. Tehran: Vezarat behdasht darman & 
amozesh Pezeshki. 2003. 
2. Goedhart H, Eijkmah MA, Terhorst G. Quality of dental care: the view of regular attenders. Community Dent 
Oral Epidemiology. 1996; 24(1): 28-31. 
3. Amini A , Barzegar M, Hatamy F.[ The State of Clinical Competencies of Medical Students in Performing 
Basic Clinical Procedures at Tabriz University of Medical Sciences and Health Services] Iranian Journal of 
Medical Education. 2001; 1 (4): 9-16[Persian]  
4. Mortazavi SA, Razmara A.[ Medical Student Satisfaction in Different Educational Locations.] Iranian Journal 
of Medical Education. 2001; 1 (3): 51-54. [Persian]  
5. Zamanzad B, Moezzi M, Shirzad H. [Rate of satisfaction and evaluation of medical students (interns and 
externs) from the quality of clinical education in the Shahre-kord]. university of medical sciences] 
2005Koomesh. 2007; 9(1): 13-20. [Persian]  
6.Amanat D, Momeni danaei Sh, Amanat N.[Evaluation of the Students' Attitude and Satisfaction of educational 
situation in Shiraz Dental School]. Shiraz Univ Dent J. 2010; 10(4): 356-360. [Persian]  
7. Sandow PL, Jones AC, Peek CW, Courts FJ, Watson RE.  Correlation of admission criteria with dental school 
performance and attrition. J Dent Educ. 2002 Mar;66(3):385-392. 
8. Mc Grath C, Wai Kit Yeung R, Comfort MB, Mc Millan AS. Development and evaluation of a questionnaire 
to evaluate clinical dental teachers (ECDT). Br Dent   J.  2005; 198: 45 – 48. 
9. HeintzeU , Radeborg K , Bengtsson H , Stenlaas A .  Assessment and evaluation of individual prerequisites 
for dental education.  Eur J Dent Educ. 2004; 8(4): 152-160. 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               8 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1471-en.html


  پور و همكاران ئزه اسالميفا  مندي دانشجويان دندانپزشكي بررسي رضايت
 

 http://journals.mui.ac.ir                       633/      )5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

Assessment of dental students’ satisfaction of clinical departments in 
Isfahan dental school 

 
Faezeh Eslamipour1, Farinaz Shirban2, Pourandokht Refaei3 

 
Abstract 
 
Introduction: Clinical education has a remarkable importance in medical education. Awareness of dentistry 
students’ view from the educational setting, faculty and nurses will help on developing strategies for qualitative 
and quantitative improvement of clinical training. This study aimed to assess Isfahan Dental School students’ 
satisfaction and views or satisfaction of clinical setting, in order to gain insight about its strengths and 
weaknesses. 
Methods: In a cross-sectional study, all of students of Isfahan Dental School in one educational year (1388) 
were asked to fill a questionnaire with 16 standard questions. The questionnaire was about student’s satisfaction 
from teachers, nurses, equipments and facilities of clinical setting, student’s self-steams and satisfaction of their 
action in clinical practices. The data was analyzed by SPSS software using descriptive statistics, ANOVA and t-
test. 
Results: There was a significant statistically difference between the mean score of satisfaction of different 
departments. Maximum satisfaction in all components was shown in periodontics and orthodontics departments 
and minimum satisfaction was shown in endodontic and prosthodontics departments. There was a negative 
correlation between their satisfactions and their final grades, but this correlation was not statistically 
significant. 
Conclusion: Results showed that despite significant differences between satisfaction of different clinical 
departments, students’ satisfaction from different departments is desirable. However, it is suggested to consider 
in future planning prosthodontics and endodontic departments as a priority. 
 
Key words: satisfaction, clinical departments, dental students.   
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