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  اي خود هاي حرفه پزشكي بابل نسبت به توانمندي آموختگان دانشكده دندان نظرات دانش
  

  نژاد، زهرا سادات مدني، احسانه احمدي، سيدرضا حسيني مينا مطلب 
  

 
  چكيده
براي نيل به اهداف آموزش باليني كارآمد، الزم است وضعيت موجود آموزش به صورت مستمر ارزيـابي و نقـاط ضـعف و     :مقدمه

پزشـكي بابـل نسـبت بـه      آموختگـان دانشـكده دنـدان    هدف از اين پژوهش، تعيين نظـرات و رضـايت دانـش   . قوت آن شناسايي شود
  .باشد شان مي اي هاي حرفه توانمندي

اي  پرسشنامه) نفر 45(، 77و 76هاي  پزشكي ورودي آموختگان رشته دندان مقطعي، بين كليه دانش -در يك مطالعه توصيفي :ها روش
پزشـكي توزيـع و نظـرات آنـان در مـورد توانمنديشـان        سؤال منطبق براهداف برنامـة آموزشـي بـاليني دنـدان     97يا و روا، شامل پا

و ضـريب   t-testهـاي   با محاسـبه ميـانگين و انحـراف معيـار و آزمـون      SPSSافزار آماري  ها با استفاده از نرم داده. آوري شد جمع
  .ل قرار گرفتهمبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحلي

درس پريو و درس پروتز ثابت، به ترتيب، حداقل و . امتياز بود 180از  02/132±11/20اي  ميانگين امتياز كل توانمندي حرفه :نتايج
 ميـانگين امتيـاز   .ها بـود  اي در آقايان بيشتر از خانم ميانگين امتياز توانمندي حرفه. ها دريافت نمود حداكثر درصد امتياز را در گروه

  .توانمندي با سال ورود به دانشگاه و سهميه قبولي و وضعيت تأهل ارتباطي نداشت
دهنده عـدم رضـايت آنهـا از     اي خود تا حد زيادي نشان هاي حرفه آموختگان مورد مطالعه در مورد توانمندي نظر دانش :گيري نتيجه

  .بود باليني  هاي عملي كسب شده، و در نتيجه وجود نقاط ضعفي در روش آموزش توانمندي
  

  .آموزش بالينيآموختگان،  دانشپزشكي،  هاي حرفه اي، دندان توانمندي :هاي كليدي واژه
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   مقدمه
يكي از مهمترين عوامل در آموزش پزشكي، آموزش 

آينده از آنها انتظار دانشجويان در راستاي وظايفي است كه در 
  .رود مي

آموزش باليني فرايندي است كه در آن دانشجويان با 
و ذهن  حضور بيمار و به صورت تدريجي، تجربياتي كسب نموده

                                           
هاي دهان و  ، بخش بيماري)استاديار(نژاد  دكتر مينا مطلب .آدرس مكاتبه 

پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بابل، خيابان  تشخيص، دانشكده دندان
  E-mail: mmotallebnejad@yahoo.com.           فلسطين، بابل

مدني، استاديار گروه اندودنتيكس، دكتر رضا حسيني،  دكتر زهرا سادات
ل و دكتر احسانه استاديار گروه پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي باب

  .پزشك احمدي، دندان
اصالح  23/6/84به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  4/11/83اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است 20/7/84شده و در تاريخ 

خود را با استفاده از تجربيات و استدالالت منطقي كسب شده، 
توانايي كسب ). 1(سازند براي حل مشكالت بيمار آماده مي

باشد و  پزشكي عمومي مي اهداف دورة دندان هاي عملي، از مهارت
، تشخيص و انجام اعمال درماني را توسط ها كسب اين مهارت

  .سازد پزشك ميسر مي دندان
پزشكان، ارائه خدمات پيشگيري و  هدف از تربيت دندان

باشد، بطوري كه  درماني بيماريهاي دهان و دندان مي
باليني هاي  مهارت گيري از دانش تئوري و پزشكان با بهره دندان

براي . كسب شده در دوران تحصيل، قادر به ارائه اين خدمات باشند
ريزي آموزشي بر پايه اصول  رسيدن به اين هدف، نياز به برنامه

آموختگان پس از  باشد تا دانش باليني مي صحيح آموزش
ها ناتوان احساس  آموختگي، خود را در انجام آن مهارت دانش
  .نكنند
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از پزشكان، تعدادي  شود برخي از دندان اهده ميغالباً مش
دهند كه به علت  پزشكي را بصورت انتخابي ارائه نمي خدمات دندان

هاي آنان  مكرر در درمان هاي عدم اعتماد به نفس و يا شكست
هاي ارائه  شود كه برخي از درمان باشد و يا مشاهده مي مي

سد عدم ر به نظر مي. باشد شده بر اساس اصول علمي نمي
تواند  بخصوص آموزش باليني، ميريزي صحيح آموزشي،  برنامه

 .باشد علت عمده اين امر

مطالعات زيادي در مورد كيفيت آموزش و بررسي نگرش 
آموزش هاي مختلف  پزشكي در جنبه آموختگان دندان دانش

پزشكي در سراسر جهان انجام شده است كه هدف اكثر آنها، يافتن 
اي كيفيت آموزش و تشويق دانشجويان به باال راه حلي براي ارتق

از جمله اين مطالعات، . بردن سطح آگاهي و عملكرد علمي بوده است
مواردي است كه در انگلستان، هلند، استراليا و دانشگاه علوم 

در مطالعاتي كه در هلند ). 9تا2(پزشكي اصفهان انجام شده است
هايي  در بررسي ليو) 7تا5(انجام شده نتايج مطلوبي به دست آمد

پزشكان  كه در انگلستان و استراليا انجام شد، تعداد بااليي از دندان
هاي الزم را به دست  توانمندي معتقد بودند كه

  ).8و4تا2(اند نياورده
با توجه به اينكه آموزش باليني از اهميت بسزايي در نظام 

مات وبراي تأمين ملز ،آموزش پزشكي در دنيا برخوردار است
هاي  اجراي برنامه. شود هاي هنگفتي صرف مي هزينه آن،

آموزش مدون و مصوب، تطابق كامل مطالب و موضوعات 
هاي باليني با منابع تعيين شده از سوي  تدريس شده در بخش

وزارت متبوع، و تناسب امكانات و تجهيزات آموزشي با نوع و 
تواند در  هاي باليني، مي سطح آموزش ارائه شده در بخش

براي نيل به آموزش . ين كيفيت آموزش باليني مؤثر باشدتضم
باليني كارآمد، الزم است وضعيت موجود آموزش به صورت 

از آنجا ). 1(مستمر ارزيابي و نقاط قوت و ضعف آن شناسايي گردد
هاي بسيار مهم و خوب شناسايي كيفيت آموزش  كه يكي از راه

ابراين، هدف بن ،گيرندگان است آموزش باليني، بررسي نظرات
پزشكي بابل  آموختگان دندان اين مطالعه تعيين نظرات دانش

هاي باليني  اي خود به تفكيك بخش هاي حرفه نسبت به توانمندي
باشد تا نقايص موجود تعيين شده و مورد ارزيابي و  مي

  .تصحيح قرار گيرد
  

  ها روش

) Cross-Sectional(مقطعي  - اين مطالعه يك بررسي توصيفي
آموخته دو دوره تحصيلي رشته  نفر دانش 57بر روي  است كه
 آموختگي و اتمام پس از دانش) 77و  76ورودي (پزشكي  دندان
تا  1381 مطالعه از بهمن. هاي آموزشي عملي به انجام رسيد دوره

گيري، سرشماري  روش نمونه. انجام گرفته است 1383ارديبهشت 
. سراسري بود مونو معيار ورود به مطالعه، پذيرش از طريق آز

هاي عملي  كار و تكميلي كه مهارت بنابراين، دانشجويان بهداشت
  .را در گذشته نيز فراگرفته بودند، از مطالعه خارج شدند

اي بود كه در دو بخش  ها، پرسشنامه ابزار گردآوري داده
بخش اول در ارتباط با مشخصات فردي، . اصلي تهيه گرديد

ضعيت تأهل، ميانگين معدل سن، جنس، سال ورود، و: شامل
مندي به رشته تحصيلي و سهميه  هاي قبل، ميزان عالقه ترم

از دروس ) امتياز 180(سؤال  97ورودي، و بخش دوم شامل 
، )33سؤال با مجموع امتياز  20( اختصاصي اندودنتيكس

، )18سؤال با مجموع امتياز  10(هاي دهان و تشخيص  بيماري
، پروتز ثابت )28مجموع امتياز سؤال با  14(پريودنتولوژي 

سؤال با  15(، پروتز متحرك )22سؤال با مجموع امتياز  11(
سؤال با  16(، جراحي دهان و فك و صورت ) 28مجموع امتياز 

سؤال با مجموع  7(پزشكي ترميمي  ، دندان)28مجموع امتياز 
. بود) 12سؤال با مجموع امتياز  6(و راديولوژي ) 11امتياز 

براساس سرفصل دروس عملي ارائه شده   سشنامهسؤاالت پر
. پزشكي آموزشي تهيه شد در سرفصل كلي دروس دندان

طريق روايي محتوا انجام شد، هر مبحث را دو ه پرسشنامه ب
تن از اعضاي هيأت علمي گروه مربوطه، مطالعه كرده و 

ها اعمال  تغييرات و اصالحات الزم بر اساس طرح درس گروه
ه پرسشنامه ب. خير بود -االت به صورت بليپاسخ سؤ. گرديد

شد، بنابراين  صورت حضوري با مراجعه پرسشگر تكميل مي
  .ها تكميل گرديد در تمام موارد، پرسشنامه

، 2يا  1در هر سؤال، امتياز صفر براي پاسخ خير و امتياز 
با توجه به اهميت سؤال، براي پاسخ بلي در نظر گرفته شد كه 

پايايي . هاي مربوطه بود ز با نظر اساتيد گروهاين امتيازبندي ني
  .تأييد شد 903/0پرسشنامه با محاسبه آلفاي كرونباخ برابر با 

-tهاي  و آزمون SPSSافزار آماري  ها با استفاده از نرم داده

test  براي مقايسه ميانگين بين دو گروه و ضريب همبستگي
  .ل قرار گرفتها مورد تجزيه و تحلي پيرسون براي محاسبه رابطه

  
  نتايج
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ميانگين معدل . آموخته به پرسشنامه پاسخ دادند دانش 45كليه 
) درصد 44/44(بيست نفر . بود 53/15±05/1آموختگان  دانش

 18 ،آموختگان دانشمجرد و از بين ) درصد 11/51(نفر  23متأهل و 
ميانگين سن . مؤنث بودند) درصد 60(نفر  27مذكر و ) درصد 40(نفر 
 سي و هفت. سال بود 30و حداكثر  23سال با حداقل سن  4/24آنها 
مندي خود را به رشته تحصيلي زياد و  ميزان عالقه) درصد 2/82(نفر 

  .كم اعالم كردند) درصد 8/17(نفر  8
از  02/132±11/20اي  ميانگين كلي امتياز توانمندي حرفه

در تمامي دروس . كل امتياز بود% 3/73امتياز و برابر  180
درصد امتياز گزينه مربوطه را به  50آموختگان بيش از  انشد

  .دست آوردند
وان عن درصد كل امتياز به 6/52درس پريودنتولوژي با 

باالترين درصد كل،  4/96ترين، و درس پروتز ثابت با  پايين
. داده بود آموختگان را به خود اختصاص درصد امتياز دانش

به تفكيك دروس  آموختگان انشاي د ميانگين امتياز توانمندي حرفه
  .تخصصي در جدول يك ذكر شده است

محاسبه ضريب همبستگي پيرسون، بين ميانگين امتياز 
هاي گذشته آنها، همبستگي  آموختگان و معدل ترم توانمندي دانش

، بطوري كه با افزايش معدل، )r=414/0(متوسط مثبتي نشان داد 
آموختگان نيز افزايش  دانشطور معناداري ميانگين ميزان امتياز  به
هاي ورودي و در  ، ولي ميانگين امتياز در سال)P=017/0(يافت  مي

  ).2جدول (هاي مختلف ورود به دانشگاه تفاوتي نداشت  سهميه
اي  ميانگين و انحراف معيار امتياز توانمندي حرفه .1جدول 
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  آموختگان دانشكده دندان دانش

  تفكيك دروس مختلفبابل به 
حداكثر امتياز   ميانگين نگرش  نام درس

  پرسشنامه
  22  21/21±24/1  پروتز ثابت
  13  77/11±52/1  پروتز كامل

  12  28/10±59/1  راديولوژي
  15  44/12±72/2  پروتز پارسيل

  11  35/8±48/1  ترميمي
  33  77/23±41/5  اندودانتيكس

  18  93/12±40/3  تشخيص
  28  42/16±45/5  جراحي

  28  72/14±53/6  پريودنتولوژي
  180  02/132±11/20  جمع دروس

  
 )3/128 ±20(آموختگان متأهل  امتياز توانمندي دانش ميانگين

لحاظ بود اما اختالف آن از ) 48/132 ±9/18(كمتر از مجرد 
همچنين ميانگين امتياز توانمندي در . دار نبود آماري معني

تحصيلي بيشتر از ه آموختگان با عالقه زياد به رشت دانش
آموختگان با عالقه كم به رشته تحصيلي بود اما اين  دانش

دار نبود ولي ميانگين امتياز  اختالف نيز از لحاظ آماري معني
. ها بود داري بيشتر از خانم توانمندي آقايان بطور معني

)024/0=P) ( 2جدول.(  
 76آموختگان ورودي با اينكه ميانگين امتياز توانمندي دانش

داري نداشت، ولي ميانگين امتياز  اختالف معني 77با ورودي 
در سه درس راديولوژي،  77آموختگان ورودي  توانمندي دانش

دانشجويان  ميانگين امتيازترميمي و پروتز ثابت بيشتر از 
بود كه در اين ميان، درس پروتز ثابت با ميانگين  76ورودي 

 77ر ورودي د 62/21±02/1و  76در ورودي  29/1±75/20(
ساير  در). P=017/0(نشان داد  داري را از نظر آماري اختالف معني

اندودنتيكس، تشخيص، پريو، پروتز كامل، پروتز (دروس 
بيشتر  76ورودي  آموختگان امتياز دانش ميانگين) پارسيل و جراحي

  از دانشجويان
  

  آموختگان مورد مطالعه به تفكيك جنس، سال ورودي و سهميه اي دانش فراواني، ميانگين و انحراف معيار امتياز توانمندي حرفه .2جدول 
 Pمقدار  t  ميانگين امتياز  فراواني  آموختگان مشخصات دانش

          جنس
  23/126±30/19  26%)5/60(  مؤنث     024/0  33/2  53/140±87/19  17%)5/39(  مذكر   

          سال ورود
   1376  )3/53(%24  58/19±58/136  65/1  105/0  
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   1377  )7/46(%21  89/19±80/126  
          سهميه

  130±98/20  13%)9/28(  ساير     765/0  30/0  132±78/19  31%)9/68(  مناطق   
  

هاي پريو با ميانگين  اين بين درسبود و در  77ورودي 
در  57/12±2/5در برابر  76در ورودي  28/6±42/16

امتياز و پروتز پارسيل با  P=031/0با  77ورودي 
با  77در ورودي  52/11±9/2و  76در ورودي  3/2±38/13

024/0=P دادند داري را نشان  اختالف آماري معني.  
آموختگان در تمامي  اي دانش ميانگين امتياز توانمندي حرفه

ها بود و در اين ميان پروتز پارسيل  دروس در آقايان بيشتر از خانم
در  77/11±96/2يان و در آقا 47/13±15/2با ميانگين امتياز 

در  76/19±19/5و جراحي با ميانگين امتياز  P=035/0ها با  خانم
اختالف آماري  P=001/0در خانمها با  23/14±63/4آقايان و 

  .داري را نشان داد معني
 

  بحث
مـورد   پزشكان طبق نتايج به دست آمده، وضعيت توانمندي دندان

ل امتيـاز، مطلـوب   درصـد كـ   75مطالعه با توجه به كسـب كمتـر از   
باشد، بخصوص كه در برخي دروس، حتي امتياز كسـب شـده    نمي

طي تحقيقي كـه در  . يابد نزول مي درصد كل امتياز نيز 50نزديك به 
پزشـكان مـورد    اصفهان انجام شد، مشخص گرديد توانمندي دنـدان 

در ). 9(نيز با وضعيت مطلـوب فاصـله زيـادي دارد    مطالعه آنان
پزشـكان،   كه در منچستر انجام شد، دندانرسي همين رابطه، در بر

ــدي خــود را در رشــته  هــاي جراحــي و ارتودنســي و   عــدم توانمن
 7همچنين در تحقيق ديگـري كـه   ). 2(ندابزار نمودحسي  هاي بي روش

پزشـكان همچنـان    سال بعد در همان شهر انجام شد، وضعيت دنـدان 
ثابـت و   هـاي پروتـز   آنـان بيشـتر خـود را در درمـان    . نامطلوب بـود 

نتــايج بررســي حاضــر هــم،    ). 3(دانســتند جراحــي نــاتوان مــي  
  .دانستند پزشكان، در جراحي، توانمندي خود را بسيار كم مي دندان

مـورد  هاي اندو  پزشكان در درمان در بيرمنگام، توانمندي دندان
افـراد مـورد مطالعـه معتقـد بودنـد      . بررسي قرار گرفتـه اسـت  

تجهيـزات  هـا و   افي از تكنيـك مشكل آنان بيشتر عدم آشنايي كـ 
در بررسي كه در اسـتراليا انجـام شـد    ). 4(جديد در اين رشته است

پزشكان بسـيار نـامطلوب بـود و اكثـر افـراد در       نيز توانمندي دندان
  ).8(درمان بيماران مشكل داشتند

بــر اســاس مقــاالت موجــود، وضــعيت آموزشــي در هلنــد  
هـاي   ه طـي سـال  رسد، زيرا در مطالعـاتي كـ   مطلوب به نظر مي

پزشـكان   انجام شده، وضـعيت توانمنـدي دنـدان    2000تا  1992
در  اي كـه در مطالعـه  بطوري ) 7تا5(مطلوب گزارش گرديده است

درصــد افــراد خــود را در انجــام كليــه خــدمات   9/75، 1998ســال 
  ).6(دانستند پزشكي توانمند مي دندان

نتايج پـژوهش حاضـر مشـخص كـرد كـه ميـانگين توانمنـدي        
در  ويژهآموختگــان در دروس مختلــف در تمــامي مــوارد، بــ شدانــ

بيشـتر   هاي پروتز پارسيل، پروتز كامل و جراحي، در مـردان  درس
هـاي   سـهميه  تواند توزيع نامناسب يكي از علل آن مي. از زنان است

زيرا در جامعه مورد بررسي، تعـداد  . مختلف در دو جنس باشد
مـردان بـا ايـن سـهميه     بيشـتر از   …زنان با سهميه ايثارگر و 

از طرفي ديگر، دروس پروتز و جراحي از دروسـي  . بوده است
گرايش بيشتري بـه آنهـا دارنـد و ايـن     هستند كه دانشجويان مرد 

هـاي عملـي    تواند عاملي در توانمند بودن مردان در مهـارت  خود مي
  .اين دروس باشد

آنچه حائز اهميت اسـت، ميـزان دسـتيابي بـه اهـداف آمـوزش       
آموختگـان در تمـام    هاي موجـود، دانـش   براساس يافته. ي استبالين

را كسـب  ) امتيـاز  180(حـداكثر نمـره   درصد  50دروس بيش از 
ــرده ــه      ك ــك ب ــه نزدي ــتيابي ب ــانگر دس ــه بي ــد ك ــد  50ان درص

زيـرا تـا حـد    . آيـد  بخش نمي هاست كه به نظر رضايت توانمندي
هاي  يآموختگان از تواناي دهنده عدم رضايت دانش زيادي نشان

عملي كسب شده طي دوران تحصيل و در نتيجه آموزش باليني 
  .باشد ها مي نامطلوب بخش

هـاي بـاليني نشـان     هـا در مـورد يـادگيري مهـارت     پژوهش
اند كه دانشجويان در برخوردهاي اوليـه خـود بـا بيمـاران      داده

ــام      ــه انج ــوط ب ــب مرب ــن اضــطراب اغل ــد و اي اضــطراب دارن
گر دانشجو تمـرين كـافي نداشـته    ا). 10(هاي عملي است مهارت

كردن مانع عملكرد درسـت وي   باشد، ترس از شكست و اشتباه
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پس چه خوب اسـت كـه ايـن تكـرار و تمـرين و حتـي       . شود مي
دانشگاه و زير نظر اساتيد، كه تجربـه  شكست در محيط آموزشي 

آموختگـان در   بيشتري دارند، صورت گيرد تا در آينـده، ايـن دانـش   
خـود، دچـار اضـطراب در مواجهـه بـا بيمـاران       هـاي كـاري    محيط
كند طي سـال   پيشنهاد مي) Levine(لوين در اين رابطه، ). 11(نشوند

تـر   پزشـكان از همكـاران باتجربـه    اول طبابت گرفتن راهنمايي دندان
  ).2(باشد ضروري مي

دانـش  اجراي موفق يك مهـارت پيچيـده نيازمنـد دارابـودن     
گي در انجـام اجـزاي گونـاگون    مربوط به آن مهارت و همچنين خبر

شــود بــا تصــحيح روش  بنــابراين، پيشــنهاد مــي. آن مهــارت اســت
افــزايش زمــان آمــوزش،  المقــدور تــدريس دروس عملــي و حتــي

انجـام درمـان بيمـاران بـه     دانشجويان بتوانند تسلط بيشتري در 
علمـي ديگـر بـه صـورت چنـد       انجام مطالعه در مراكز .دست آورند

ــرات ــه مركــزي، بررســي اث ريــزي  اي در آمــوزش و برنامــه مداخل
  .اين دانشجويان مفيد خواهد بود هاي باليني مهارت

  
  گيري نتيجه

ــه ــدي حرف ــدان وضــعيت توانمن ــه  پزشــكان دانــش اي دن آموخت
درصد كل  75پزشكي بابل، با توجه به كسب كمتر از  دانشكده دندان

وارد باشد ولي اين توانمندي در كليه مـ  نمي امتياز، چندان مطلوب
آموختگـان   عـدم رضـايت دانـش   . درصد بوده است 50بيش از 
شــده طــي دوران هــاي عملــي كســب  پزشــكي از توانــايي دنــدان

. تواند مانعي براي ارائه خدمات مناسب به بيماران باشـد  تحصيل مي
ــودن دوره   ــابراين، طــوالني نم ــادگيري و بــازنگري در    بن هــاي ي

ح اين فرآيند مفيـد  تواند در اصال هاي تدريس دروس عملي مي روش
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The Viewpoints of Dentists Graduated from Babol Dental School about Their Professional Capability 
 

Motallebnejad M, Madani Z, Ahmadi E, Hosseini R. 
 
Abstract 
 
Introduction: In order to achieve clinical education objectives, it is necessary to evaluate the educational 
situation continuously and identify its strength and weaknesses. The aim of this study was to determine 
dentists' opinion about their professional capability graduated from Babol Dental School.  
Methods: In a cross-sectional descriptive study, all dental students who had entered the university in 1997 
and 1998 (n=45) filled a valid and reliable questionnaire including 97 questions about clinical training 
objectives. The data were analyzed by SPSS software using t-test and Pearson correlation coefficient.  
Findings: The total mean score was 132.2±20.11 out of 180. The lowest and highest scores belonged to 
periodontology and fixed prosthetics, respectively. The mean score of professional capability in males was 
more than females. There was no significant relationship between the mean score of capability and the year 
of entrance to the university, marriage status and quota of acceptance to the university. 
Conclusion: The students’ opinion about their professional capabilities showed their dissatisfaction from 
their acquired capabilities which in turn reveals the existence of some weaknesses in clinical educational 
methods. 
 
Key words: Professional capabilities, Dentistry, Graduates, Clinical education. 
 
Address: Mina Motallebnejad, School of Dentistry, Babol university of Medical Sciences, Palestine Ave. 
Babol, Iran. E-mail:mmotallebnejad@yahool.com 
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