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  مقاله پژوهشي 

  
در  يفك و صورت عمل ،دهان شناسيآسيبواحد  يابياجرا و ارزش ،يبازنگر

  تهران يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده دندانپزشك
  

 فاطمه ،ارياله عشقنصرت ،يمرتاض هجر سارا ،رهرو تابان قهيصد ،ينيينا ييفرشته بقا ،بيشك ينيام انيپو
 نژاديكاني ديرسعيم ،*يمهدو نينازن ،دزادهيحم

  
 

  چكيده
 يدوره دكتر انيآموزش آن به دانشجو يچگونگ ،فك و صورت ،دهان شناسيآسيبآموزش  يهاچالش نيترمهماز  يكيامروزه مقدمه: 
كمك  به ،يدندانپزشك يعموم يدكتر انيبه دانشجو شناسيآسيبآموزش  يبه هدف كاربرد ليمطالعه به منظور ن نيا. است يعموم
  . انجام شد 2 يعمل شناسيآسيب يواحد درس يوزشبرنامه آم يابياجرا و ارزش يبازنگر
 2 يتهران كه ط يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده دندانپزشك انيدانشجو يهادگاهيابتدا د، آموزشي در اين مطالعه اقدام پژوهي ها:روش

گروه و  ياعضا دگاهيسپس با استفاده از د. شد آوريجمعرا گذرانده بودند به كمك پرسشنامه  2 يعمل شناسيآسيبسال گذشته واحد 
پس . دياعمال گرد مذكور يواحد درس يدر برنامه آموزش ياصالحات ،جهان يهاانشگاهد ريسا اتيمتون و تجرب يو بررس انينظرات دانشجو

 از نظرخواهي براي. ديگرد آوريجمع عملي كالس يدر خصوص نحوه برگزار انيدانشجو يهاهدگايهمان پرسشنامه د اب راتيياز اعمال تغ
بل هاي كمي حاصل از پرسشنامه قداده .استفاده شد مورد استفاده قرار گرفته بود، شكيب و همكاران كه در مطالعهايفا -خوداي پرسشنامه

  انجام شد. t-test Independent وبا استفاده از آمار توصيفي  PASW-18 افزارو بعد با استفاده از نرم
از  انيدانشجو يابيارز سهيدر مقا. نمودند ليپرسشنامه را تكم راتيينفر پس از اعمال تغ 62و  راتيياز اعمال تغ شينفر پ 92تعداد نتايج: 

به عنوان مثال . ديموارد مشاهده گرد يبرخ در انيدانشجو يابيدر ارز يمعنادار شيافزا ،راتييآموزش ارائه شده قبل و بعد از اعمال تغ
ترم  انيدر امتحان پا انينمرات دانشجو نيانگيم نيهمچن .)=008/0p( را نشان داد يمعنادار شافزاي يآموزش تيفيآنها از ك يلك يابيارز
  .)=431/0p( دار نبودمعنا يبه لحاظ آمار شيافزا نيهرچند كه ا ،نشان داد يمختصر شيافزا راتتغيي اعمال از پس

هرچند  .ديگرد 2 يعمل شناسيآسيب يآموزش واحد درس تيفياز ك انيدانشجو يكل تيرضا شيفوق سبب افزا راتيياعمال تغگيري: نتيجه
  . نشان نداد يمعنادار شيافزا ،انينمرات كسب شده آخر ترم دانشجو نيانگيم
  

  يفك و صورت عمل ،دهان شناسيآسيب ،برنامه يابيارزش ،يبازنگري كليدي: هاهواژ
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فك و ، شناسي دهانگروه آسيب، )اري(استاد يمهدو نيدكتر نازننويسنده مسؤول:  *
  . رانيا، تهران، تهران ياه علوم پزشكگدانش، يدانشكده دندانپزشك، صورت

 n-mahdavi@tums.ac.ir  
شكده دان، فك و صورت، دهان شناسيآسيبگروه ، )اري(دانش بيشك ينيام انيپو دكتر

. رانيا، تهران، تهران ياه علوم پزشكگدانش، يدندانپزشك
)aminishakib@tums.ac.irگروه ، )استاد( ينيينا يي)؛ دكتر فرشته بقا

 ياه علوم پزشكگدانش، يدانشكده دندانپزشك، فك و صورت، دهان شناسيآسيب

  

رهرو  قهي)؛ دكتر صدfereshteh.baghai@gmail.com(. رانيا، تهران، تهران
، يدانشكده دندانپزشك، فك و صورت، دهان شناسيآسيبگروه ، )اريتابان (استاد

)؛ دكتر سارا savata5@yahoo.com(. رانيا، تهران، تهران ياه علوم پزشكگدانش
مركز مطالعات و توسعه آموزش ، يگروه آموزش پزشك، )اري(استاد يمرتاض هجر

، (استاد) ارياله عشق)؛ دكتر نصرتsmortaz@tums.ac.ir(. رانيا، تهران، پزشكي 
 يكاه علوم پزشگدانش، يدانشكده دندانپزشك، فك و صورت، دهان شناسيآسيبگروه 
 يدانشجو، دزادهي)؛ فاطمه حمeshghyar@tums.ac.ir(. رانيا، تهران، تهران
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  مقدمه
در  يفك و صورت رشته تخصص ،دهان شناسيآسيب

ك و ف عاتيضا تيماه نيياست كه به تب يعلوم دندانپزشك
همواره بر  يدر حوزه دندانپزشك. )2و1پردازد(مي صورت

در حفظ  گذارتأثيرعلم به عنوان عامل  نيا نقش تياهم
تأكيد دندانپزشكان  گيريتصميمسالمت جامعه و توان 

 يهاچالش نيترمهماز  يكيامروزه . )4و3شده است(
 يچگونگ ،فك و صورت ،دهان شناسيآسيبآموزش 

. )5(است يعموم يدوره دكتر انيآموزش آن به دانشجو
 يهادر اغلب دانشكده يعمل شناسيآسيبهدف آموزش 

 كيستوپاتولوژيآموزش مشخصات ه ،كشور يدندانپزشك
است كه از  انيحفره دهان به دانشجو عاتيضا نيترشايع
و  عاتيضا نيا يكروسكوپيم يدهايمشاهده اسال قيطر

 انيدر پا. رديگمي تبادل نظر و بحث در مورد آنها صورت
 يوپكروسكيم صيبر تشخ انيتنها تسلط دانشجو زيدوره ن

 است يدر حال نيا. رديگمي قرار يابيمورد ارز عاتيضا نيا
 نيا زشو به دنبال آن آمو شناسيآسيبكه امروزه چهره 

 گيرچشم شيافزا. است رييرشته در جهان در حال تغ
رشته به عنوان  نيا يبه همراه معرف يآموزش يمحتوا
 يهادر كنار رشته ،يدرمان-يصياز اقدامات تشخ ييجز
در سرعت  ينقش مهم ،يو جراح يولوژياز جمله راد گريد

مطالعه . )8تا6(داشته است راتييتغ نيبه ا دنيبخش
در خصوص  كايدر كشور آمر كارانو هم )Magidمگيد(

 15 انينشان داد كه از م يعمل شناسيآسيبآموزش 
 چيه انيدانشجو ،دانشكده 5در  يدانشكده پزشك

تنها  ،دانشكده 4و در اند نداشته كروسكوپيبا م يبرخورد
استفاده از  هيو در بقاند داشته "ياندك"ارتباط 

. )9(دبه عنوان محور آموزش مطرح شده بو كروسكوپيم
به درس  انيدانشجو يمندعالقه شيافزا يبرا

به شده و  شنهاديپ يمتفاوت يهاروش ٬يعمل شناسيآسيب

                                                 
، هرانت ياه علوم پزشكگدانش، يدانشكده دندانپزشك ،يدندانپزشك يعموم يدكتر
، )ارينژاد (استاديكاني ديرسعي)؛ دكتر مghati1374@yahoo.com(. رانيا، تهران
، تهران يعلوم پزشكاه گدانش، دانشكده بهداشت، يستيو آمار ز يولوژيدمياپ گروه

ث بح ،يكيمانند استفاده از آموزش الكتروناند. رفته كار
آموزش  قيو تلف يمجاز يهاالم يريو به كارگ يگروه
با  ي) كه همگ14تا10و2(شناسيآسيبو  شناسيبافت

 انيدانشجو تيرضا زانيم شياز افزا يدرجات متفاوت
  اند. همراه بوده

درمان و آموزش  ،وزارت بهداشت ديجد كولوميكور در
دهان فك و  شناسيآسيب يواحد درس يبرا يپزشك

 يعموم يدوره دكتر انيدانشجو ژهيو يصورت عمل
 يتواناي ،يجهان كرديبه منظور تطابق با رو ،يدندانپزشك
مناسب مد  يهايافتراق صيو ارائه تشخ مسألهچون حل 

 وهيش ،راتييتغ نيا رغمعلياما  است؛ نظر قرار گرفته
و با  يبه روش سنت ،يرييتغ گونههيچآموزش بدون 

 يو سخنران يكروسكوپيم يدهايمشاهده اسال تيمحور
  . )15شود(مي انجام
تهران  يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده دندانپزشك در

 ريز بيبه ترت 2 يعمل شناسيآسيب يآموزش واحد درس
 يمورد بررس عهيجلسه دو ضا : در هررفتيپذمي انجام
 كيبه تفك عهيابتدا در مورد هر ضا. گرفتمي قرار
و  ينيبال ينما ،وعيش ،تيدر خصوص اهم يحاتيتوض

 اي دياز اسات يكيتوسط  عاتيو درمان ضا يكروسكوپيم
 يهاالمسپس . شدمي ارائه ديبا حضور اسات ارانيدست

 به انيشد و دانشجومي ميتقس انيدانشجو نيمربوطه ب
شده و هرگروه در تمام  مينفره تقس 6كوچك  يهاهگرو

ت سؤاالشده و به  تيهدا دياز اسات يكيمدت توسط 
سپس در هرگروه به . شدمي پاسخ داده انيدانشجو
به  انياستاد مربوطه دانشجو تيجداگانه با هدا صورت

از  يتسؤاالپرداختند و در آخر مي عاتيبحث در مورد ضا
مربوط به اي شده و نمره دهيپرس انياز دانشجو كيهر 
  . ديگردمي و دانش آنها در آن جلسه ثبت تيفعال
 ،يعمل شناسيآسيب يواحد درس تيتوجه به اهم با

شناخت نواقص آموزش آن و تالش جهت رفع آنها از 

  )yekaninejad@tums.ac.ir(. رانيا، تهران
  8/10/97 تاريخ پذيرش:، 13/5/97، تاريخ اصالحيه: 27/4/97 مقاله: تاريخ دريافت
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موارد معمول جهت . برخوردار است يانيشا تياهم
 ،انيعبارتند از دانشجو ،در حوزه آموزش يابيارزش

كه  يدرس يريزبرنامه ،يادار كاركنان، علمياعضاي هيأت
 اركان انيو دانشجو دياساتاين كه باتوجه به  انيم نيدر ا
در  ينظرات آنها نقش مهم يبررس ،آموزش هستند ياصل
  . )17و16(دارد ينقاط ضعف و قوت برنامه آموزش نييتب
 كولوميكور يبه اهداف كاربرد ليمطالعه به منظور ن نيا

روش آموزش  يجهت بازنگر ،يعموم يدندانپزشك
 نييو سپس تع راتييتغ اجراي ٬يعمل شناسيآسيب

  . اعمال شده انجام شد راتييتغ ياثربخش
  

  هاروش
است كه  آموزشي اقدام پژوهيمطالعه اين مطالعه از نوع 

دانشكده فك و صورت  ،دهان شناسيآسيبگروه  در
 بر اساس مدل دانشگاه علوم پزشكي تهراندندانپزشكي 

Coghlan )18اجرا شده است( .  
  :شاملمراحل كار

 ،گفته شد ترپيشكه  طورهمان: مسألهتعريف  -الف
 ،شناسيآسيباهميت باالي فراگيري آموزش  رغمعلي

دانشحويان نسبت به كاربرد اين علم بدبين و براي فراگيري 
مويد نياز به اصالح شيوه  مسألهاين . عالقه هستندبي آن

  . آموزش اين درس است
ي: در ابتدا براي آشنايي با شيوه آموزش ريزبرنامه -ب

شده نتشر مقاالت م ،ي جهانهادرس مذكور در دانشگاه
 شناسيآسيبفارسي در مورد نحوه آموزش انگليسي و 

عملي به دانشجويان دوره دكتري عمومي دندانپزشكي و 
 در جهاني دندانپزشكي هادانشكدهساير كوريكولوم نيز 

خالصه بررسي . مورد بررسي قرار گرفت كشورهاي
عالوه بر اين . داده شده استنشان  1انجام شده در جدول 

 ،شناسايي نقاط قوت و ضعف برنامه موجودجهت 
به اين شكل كه . نظرخواهي از دانشجويان گروه انجام شد

ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
را گذرانده  2سال گذشته واحد عملي  دوتهران كه طي 

 دانشجويان نظرخواهي از براي. گرديد آوريجمع ،بودند
 الًقب شد كه استفاده ايفا-خود و نام بدوناي پرسشنامه از
 برده كارتوسط شكيب و همكاران به  مشابهاي مطالعه در

 كه استگويه  11 شامل پرسشنامه اين .)25(بود شده
 هر حصول با رابطه در را خود رضايت ميزان دانشجويان

 پنجگانه حاالت از يكي انتخاب با شده مطرح اهداف از يك
. ردندك بيان) موافقم كامالً تا مخالفم كامالً از( ليكرت مقياس

 تدريس روش مزيت گوياي جمالتي كه در ،براي نمره دهي
 داده نسبت "موافقم كامالً") 5 امتياز( امتياز ينتربيش بود
 داشت اشاره منفياي نكته به جمالت كه مواردي در و شد

 "مخالفم كامالً" به امتياز ينتربيشبه صورت معكوس 
 باز سؤالدر انتهاي پرسشنامه نيز چند . يافت اختصاص

در خصوص نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشي از ديدگاه 
از مجموع در . دانشجويان و پيشنهادات آنان مطرح گرديد

دانشجويي كه واحد آسيب شناسي عملي را گذرانده  129
نفر  56كه  دانشجو در نظرسنجي شركت كردند 92 �بودند

ي ميانگين نمره. بودند ) دختر%9/60از دانشجويان (
 59/3±59/0كننده در بين همه افراد شركتپرسشنامه 

ميانگين نمره پرسشنامه به ترتيب در دختران و پسران 
. ) بودنمره 5مجموع (از 48/3 ±63/0و  58/0±65/3

 نشان داده شده 2خالصه نتايج اين نظرسنجي در جدول 
كه پيش  ي آماري نشان داد در ميان افراديهاآزمون. است

 بين، از بازنگري واحد درسي مذبور را گذرانده بودند
 شت(جنسيت و سطح رضايت رابطه معناداري وجود ندا

05/0p>.(   
  

  )25تا18(يدندانپزشك يعموم يدوره دكتر انيبه دانشجو يعمل يخالصه مقاالت مربوط به آموزش پاتولوژ :1جدول
  پيشنهادها روش آموزش اهداف دانشگاه نويسنده

Patton L, et al. 
2006  )19(  

UNIVERSITY 
OF NORTH 
CAROLINA 

بررسي مناسب بودن
ي حوزه پزشكي هاآموزش

ي هانياز به بازنگري روش -
ي هاآموزشي در زمينه سرطان
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AND 
SCIMETRIKA 

و دندانپزشكي در پيشگيري
  ي دهانهااز سرطان

  دهان

Wesley Y, et al. 
2014 )20(  

Keck School of 
Medicine of the 
University of 
Southern 
California, Los 
Angeles 

تصميم به تغيير در سيستم
به  شناسيآموزش

دانشجويان عمومي پزشكي 
 learnerبه منظور 

centered  كردن آموزش
  ، پاتولوژي

كه طي آن  Boot campsبه صورت
بر اساس نيازهاي آموزشي تعريف 

ي هادوره ،هاشده براي رزيدنت
متناوب آموزشي طراحي و اجرا شد 

 Post-testو  Pre-testو از طريق 
  . شد تأييدكيفيت آن 

در اين روش با تقويت دانش 
 ،هامورد نياز رزيدنتاي پايه

  .آموزش پاتولوژي بهبود پيدا كرد

Tayler, et al. 
2015 )21(  

Southampton 
General Hospital, 
Tremona Road, 
Southampton, 
UK 

 near- peerتأثيرمقايسه

teacher  با پاتولوژيست در
آموزش بهتر پاتولوژي به 

دانشجويان 
undergraduate  

 هاnear peer teacherي ازمندبهره
 در آموزش پاتولوژي به دانشجويان

ي از مدرسين جوان كه از مندبهره
نظر سني و اجتماعي نزديكي 

 ،با آموزش گيرندگان دارند تربيش
تواند شرايط آموزشي بهتري مي

  . را فراهم آورد
Htwe TT, et al. 
2012 

)22(  

Medical 
Education 
Department, 
UniKL-RCMP, 
Perak, Malaysia 

استفاده از جدول كلمات
متقاطع در آموزش 
پاتولوژي در دانشجويان 

undergraduate  جهت
  active learningتقويت 

استفاده از جدول كلمات متقاطع به 
در  onlineصورت رقابتي و 

ي دانشجويي به عنوان روش هاگروه
  آموزشي

بردن جدول كلمات متقاطع  به كار
 ،به عنوان يك استراتژي مفيد

تواند در آموزش پاتولوژي مي
  . مورد استفاده قرار گيرد

LAM A, et al. 
2005 

)23(  

School of 
Medicine, James 
Cook University, 
Townsville, 
Queensland, 
Australia 

به منظور ايجاد تحول در
توسعه  ،آموزش پاتولوژي

با  web-based يهاروش
محوريت 

clinicopathologic 
conference 

مورد ضايعات پاتولوژي با 32
اطالعات كامل با نظارت استاد به 

به تدريج در اينترنت  CPCصورت 
قرار داده شد و دانشجويان در 

  . ي كوچك به آنها پاسخ دادندهاگروه

آموزش پاتولوژي به صورت 
CPC  و در قالبweb-based 
تواند در يادگيري بهتر مي

  . باشدكننده فراگيران كمك

Magid M, et al. 
2012 

)9(  

Mount Sinai 
School of 
Medicine, New 
York, NY 10029, 
USA 

اين محققين طي پژوهشي به
و زمان  هاروشبررسي 

آموزش پاتولوژي در دوره 
undergraduate پرداختند .  

كه مورد اي دانشكده30از بين
 40 ،مورد 12ارزيابي قرار گرفتند در 

آموزش  integration ،درصد
ي باليني هاآموزشپاتولوژي در 
 يهاروشهمچنين . صورت گرفته بود

  آموزشي متنوعي از جمله: 
Case presentation in 

conferences or in small group 
discussion exercises . 

ي نوين هااستفاده از روش
با بالين  integrationآموزش در 

  در آموزش پاتولوژي

Fonseca F, et al. 
2015 

)24(  

Oral Diagnosis 
Department 
(Pathology and 
Semiology) – 
Piracicaba Dental 
School, State 
University of 
Campinas 
– UNICAMP, 
Brazil 

و كارآييتأثيربررسي
digital pathology  در

آموزش پاتولوژي به 
دانشجويان 

undergraduate 

ي هابه جاي استفاده از اساليد
 هااين محققين اساليد ،ميكروسكوپي

را اسكن نموده و فايل آنها را با 
. دانشجويان مورد بررسي قرار دادند

نتيجه آنكه رضايت دانشجويان 
 . شده بود تربيش

ي كمكي مانند هاروشاستفاده از 
digital pathology تواند در مي

 . دباش مؤثرافزايش كيفيت آموزش 

Taylor C, et al. 
2008 

)6(  

Departments of 
Pathology, Keck 
School of 
Medicine, 
University of 
Southern 
California, 
Los Angeles, CA 

اين محققين با پرسش از
ي مختلف در هادانشكده

مورد روش آموزش 
پاتولوژي به بررسي و 

ي هامقايسه آن در دانشكده

 5پزشكي در دانشكده 15از ميان
دانشجويان هيچ برخوردي  ،دانشكده

 4و در اند با ميكروسكوپ نداشته
 "اندكي"تنها ارتباط  ،دانشكده
و در بقيه استفاده از اند داشته

ميزان استفاده از ميكروسكوپ در 
آموزش پاتولوژي به دانشجويان 

undergraduate ختالف مورد ا
ي مختلفي در اين هااست و ديدگاه

  . زمينه وجود دارد
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90089, USA ميكروسكوپ به عنوان محور آموزش  .مختلف پرداختند
  . مطرح شده بود

  
 تركمهمچنين دانشجويان از نظر معدل به سه دسته معدل 

اغلب . باالتر تقسيم شدند و 17و  14-16 ،99/13از 
داشتند و  99/16و  14كل بين  معدل)%7. 71دانشجويان (

 62/3 ،04/3ب ميانگين نمره پرسشنامه در سه گروه به ترتي
كه اين تفاوت در ميانگين نمره پرسشنامه سه . بود 67/3و

  . )2(جدول  ()<05/0P(گروه معنادار نبود 
  قبل و بعد از بازنگريجنس و معدل كل دانشجويان با ميانگين نمره پرسشنامه  ،رابطه سن :2جدول 

 p  يپس از بازنگر P ياز بازنگرشيپ  

  انحراف معيار وميانگين   تعداد (درصد) انحراف معياروميانگين تعداد (درصد)
  <05/0  405/0±3.86  27)55/42%( <05/0 63/0±48/3 33)9/35(%  مرد جنسيت

  0375/0±4/14  33)78/52(% 58/0±65/3 56)9/60(%  زن
    2)67/4(%  3)3/3(%  پاسخبدون 

  <05/0    0)0(% <05/0 04/3 6)6/5(%  14از  تركم معدل
  572/0 ±89/3  51)95/81(% 62/3 66)7/71(%  99/16تا  14
  359/0±86/3  9)9/13(% 66/0±67/3 16)4/17(%  و باالتر 17

      4)3/4(%  بدون پاسخ
  

ين نقاط قوت تربيشت باز مشخص شد سؤاالدر پاسخ به 
برنامه آموزشي از نظر دانشجويان به ترتيب عبارت بود 

به  مندعالقهاز حضور اساتيد با حوصله خوش خلق و 
ضايعات در اول  ارائه توضيحات مختصر درباره ،تدريس

انجام سنجش  ،وجود زمان كافي براي ديدن الم ،هر جلسه
مستمر و پرسش از دانشجويان در پايان هر جلسه و 

ين نقاط ترمهم. اختصاص جلسات مرور الم پيش از امتحان
ضعف از ديدگاه دانشجويان به ترتيب عبارت بود از عدم 

ه ارائ ،حضور اساتيد در جلسات مرور پيش از امتحان
توضيحات اول جلسه در خصوص ضايعات توسط 

و عدم ارتباط مطالب با مواجهات شغلي آينده  دستياران
ر ب تركم تأكيدين پيشنهادات عبارت بودند از ترمهم. بود

ر ب تربيش تأكيد حضور به موقع دانشجويان در كالس و
  . نماي باليني و راديوگرافي ضايعات

نقاط قوت برنامه پيش  ينترمهم ٬نظرسنجي از اساتيد رد
ي هاي گروهي و بازگويي ويژگيهاوجود بحث ٬از بازنگري

 و هاالمباليني ضايعات در كنار بررسي ميكروسكوپي 
ي تئوريك و نظري زياد هاين نقاط ضعف وجود جنبهترمهم

در مطالب مطرح شده و روشن نبودن كاربرد عملي 
 .داطالعات در بالين براي دانشجويان عنوان گردي

: نتايج به دست آمده از دو هاتحليل و تفسير داده -ج
رويكرد فوق يعني بررسي متون و نظرخواهي از 

در شوراي تدريس  يهادانشجويان در خصوص شيوه
مطرح  علمياعضاي هيأتنفر از  6شامل  آموزشي گروه

ارش افكار اعضاي شد و پيشنهادهاي مطرح شده با روش ب
ضمن بهره . شدندبندي الويتو بندي دسته علمي،هيأت

بر  ،متخصص آموزش پزشكياي گيري از نظرات حرفه
و  هادر مورد راهبرد ،ي مورد انتظارهااساس توانايي

نهايت  در .شد گيريتصميمآموزشي بحث و  يهاروش
  مقرر شد تغييرات زير در روش آموزش اعمال گردد: 

 از يكيمطرح شود كه  يعهضا دوهر جلسه  در 
با ارائه  و (case-based) يماربر ب يمبتن صورت بهآنها 

 . گردد تدريسمربوطه  ينينكات بال

  هريك از دانشجويان در يكي از جلسات بررسي
ي ارسالي به آزمايشگاه هابافتسازي آماده ماكروسكوپي

حضور داشته باشد تا از نزديك  (passage)ي شناسآسيب
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 . آشنا شود هابا مراحل دريافت و پاس نمونه

 يي را كه هاهريك از دانشجويان يكي از نمونه
آن حضور داشته  )passage( هانمونهسازي آمادههنگام 
انتخاب كند و يكي از اساتيد پس از آماده شدن الم  ،است

ضايعه مربوطه به كمك ميكروسكوپ چند سر در مورد 
نماي ميكروسكوپي آن ضايعه توضيحات الزم را براي 

نوشتن گزارش  عنوان كند و در نهايت دانشجو دردانشجو 
 . ضايعه مربوطه مشاركت كند شناسيآسيب

   در جلسات مرور پيش از امتحان حداقل يكي از
ت حضور داشته سؤااليي به گوپاسخاساتيد به منظور 

 . باشد

همچنين تمهيدات و وسايل مورد نياز جهت اجراي تغييرات 
   .ين گردد و فراهم شودپيشنهادي در برنامه آموزشي تعي

اجرا: تغييرات پيشنهادي در دو روتيشن در سال  -د
 2عملي  شناسيآسيبدر واحد درسي  95-96تحصيلي 

  . اعمال گرديد و برنامه طراحي شده اجرا شد
دو  بر اساس ،ي برنامهارزشيابي پيامدهاارزشيابي:  -ه

  :گرفتصورت زير انجام ه ب Kirkpatrickمدل  سطح اول
  ت سنجي از دانشجويان در مورد محتواي رضاي

روش ارزيابي و پيشنهادهاي احتمالي  ،روش ارائه ،دوره
كمك پرسشنامه منطبق بر پرسشنامه ه در پايان دوره ب

 .استفاده شده در مرحله نيازسنجي

  مقايسه نمره و معدل دانشجويان قبل و بعد بازنگري 

ي كمي حاصل از پرسشنامه قبل و بعد با استفاده از هاداده
و به شكل درصد و ميانگين با  PASW-18 افزارنرم

مقايسه دو گروه . درصد گزارش شد 95فاصله اطمينان 

در سطح معناداري  t-test independentقبل و بعد با 
ي كيفي حاصل از گروه هاداده. گزارش شد 05/0از  تركم

ت باز پرسشنامه سؤاالمصاحبه و همچنين پاسخ  ،متمركز
 . به شكل تحليل محتوا مورد تحليل قرار گرفت

يه اخالق مركز مطالعات و توسعه تأييداين مطالعه داراي 
آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران به شماره 

است واطالعات دانشجويان بدون نام و  017633017-95
ور اهداف اين مطالعه به منظ با كد استخراج گرديد و صرفاً

   .مورد استفاده قرار گرفت و نزد پژوهشگران محفوظ ماند
  

  نتايج
نفر  71 عملي بازنگري شده براي شناسيآسيبواحد 

. اجرا شد 95-96دانشجو در دو روتيشن سال تحصيلي 
در ارزشيابي شركت كردند كه  ،نفر از اين دانشجويان 62
 14معدل كل بين  ،%95/81. ) دختر بودند% 78/52نفر ( 33
 هيچند. داشت 17 معدل باالي %9/13و در ند داشت 99/16و 

را ذكر  14از تر دانشجويان اين گروه معدل پايين يك از
ميانگين نمره پرسشنامه در زنان و مردان به ترتيب . نكردند

ميانگين نمره پرسشنامه در دو  ،86/3±/.4و  03/0±14/4
 به ترتيب 17باالي  و 99/16تا  14گروه با معدل بين 

ي آماري حاكي هاآزمون. بود 86/4±35/0 و 57/0±89/3
بين دختران و پسران و  معناداراز عدم وجود اختالف 

. )2جدول ( با معدل كل متفاوت بود هابين گروه همچنين
و نيز ارزيابي كلي آنها از واحد  سؤالات پاسخ به هر ييجز

  . نشان داده شده است 3آموزشي در جدول 

  
  )يابي(ارزش راتيي) و پس از اعمال تغيسنج ازيترم قبل (ن انينمرات آزموت پا نيانگينمره پاسخ به سؤاالت پرسشنامه و م سهيمقا :3جدول 

 p  نيازسنجي  ارزشيابي 

    ميانگين و انحراف معيار  ميانگين و انحراف معيار
  003/0  81/0±01/4  96/0±58/3 بود؟مشخصشمابرايابتدا دوره، از اين آموزشياهدافآيا
  853/0  91/0±15/3  03/1±18/3 بود؟شدهتنظيمآيندهدرشماشغليمواجهاتبانزديكارتباط دوره، در اين آموزشياهدافآيا
  019/0  65/0±94/3  8/0±65/3 بود؟شدهتعييناهدافباارتباط در شده ارائه آموزشيمحتوايآيا
  453/0  71/0±07/4  74/0±98/3 بود؟مناسب محتواي آموزشي ارائهشيوهآيا
  002/0  70/0±92/3  94/0±50/3 است؟بودهمؤثرشماتحليليهايمهارت تقويت آموزشي، درروشاينآيا
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  >001/0  29/0±52/4  98/0±85/3 داشت؟وجودگروهيوفرديبحث براي كافي فرصت جلسههرطيآيا
  >001/0  60/0±29/4  9/0±83/3 )وينتپاورپ،پروژكتور(بود؟مناسبمطالبارائهزماندرشده استفاده وسايل آموزشيكيفيتآيا
  >001/0  69/0±28/4  89/0±65/3 )ميكروسكوپ،الم(بود؟مناسبعمليكاردراستفاده مورد آموزشي موادكيفيتآيا
  764/0  27/1±34/3  17/1±28/3 است؟كردهايجاداشتياقوشوقشمادربعديهاييادگيري آموزشي، برايدورهاين آيا
  >001/0  59/0±03/4  86/0±63/3 است؟شدهتنظيمشمابا دانش دوره، متناسب علميسطحآيا
  008/0  78/0±06/4  85/0±70/3 هستيد؟راضيآموزشي دوره اين ارائه كيفيتكل، ازدرآيا

  >001/0  29/0±96/3  61/0±62/3  ميانگين نمره پرسشنامه
  431/0  59/2±92/15  95/2±65/15  ميانگين نمرات امتحان پايان ترم

  
ين نقاط قوت برنامه آموزشي ترمهم ،ت بازسؤاالدر مورد 

 وجود نظماز ديدگاه دانشجويان به ترتيب عبارت بودند از 
در برگزاري كالس و ارائه توضيحات اول هر جلسه و 

در  شناسيين نقاط ضعف عدم پرداختن به بافتترمهم
و عدم ارتباط  هاالمكيفيت پايين برخي  ،ابتداي هر جلسه

ين پيشنهاد ترمهم. مطالب با مواجهات شغلي آينده بود
 بر نماي باليني و تربيش تأكيد مطرح شده عبارت بود از

در مقايسه رضايت دانشجويان از . راديوگرافي ضايعات
افزايش معناداري در هشت  ،دوره قبل و بعد از بازنگري

) ميانگين كل 3(جدول . مورد از يازده مورد مشاهده گرديد
نشان داده  معنادارافزايش نمره پرسشنامه نيز 

نمرات دانشجويان در امتحان  ميانگين ).p>001/0(بود
افزايش مختصري نشان  از اعمال تغييرات پسپايان ترم 

 معنادارداد هرچند كه اين افزايش به لحاظ آماري 
  .)p <431/0نبود(

  
  بحث

 شناسيآسيبواحد درسي بازنگري  به منظور اين مطالعه
  ،تجربه بر پايه نيازسنجي از متخصصان با 2عملي 

 ،هاتجربيات مشابه در ساير كشور اخير و جوياندانش 
   .برخي تغييرات و ارزيابي نتايج آن انجام شداعمال  سپس

تاكنون مطالعات محدودي به ارزشيابي آموزش واحدهاي 
ي دندانپزشكي هاعملي در دانشكده شناسيآسيب

كه ميرزازاد و همكاران در اي در مطالعهاند. پرداخته
ين عوامل ترمهمدانشكده دندانپزشكي تبريز انجام دادند 

عملي از ديدگاه  شناسيآسيبگذار در آموزش تأثير

ي اساتيد مندعالقهدانشجويان ميزان دانش و توانايي و 
در مطالعه برهان مجابي و همكاران در . )26عنوان شد(

دانشجويان نحوه  %70 ،دانشكده دندانپزشكي قزوين
اجراي آموزش و طول مدت كاروزي در بخش 

دهان فك و صورت را خوب ارزيابي  شناسيآسيب
كه ساغروانيان و همكاران در اي در مطالعه. )10كردند(

جهت درك ديدگاه دانشجويان  ،دانشكده دندانپزشكي مشهد
فك و صورت  ،دهان شناسيآسيبدر مورد واحد درسي 

از دانشجويان از نحوه آموزش  %6/81 ،انجام دادند
يت كامل يا رضا ،شناسيآسيبي عملي درس هاواحد

ميزان رضايت كلي  ،در مطالعه حاضر. )4نسبي داشتند(
ز پيش ا(آموزش در بخش نيازسنجيدانشجويان از كيفيت 

. بود 06/4 ،و پس از اعمال تغييرات 70/3اعمال تغييرات) 
راستا با نتايج مطالعه ساغروانيان و برهان اين نتايج هم

نسبي از نحوه آموزش  رضايت دهندهمجابي بود و نشان
  . عملي قبل و بعد از بازنگري است شناسيآسيبواحد 

ين ترمهميكي از  ،ت بازسؤاالدر مطالعه حاضر در قسمت 
نقاط ضعف كه از جانب دانشجويان بيان گرديد عدم ارتباط 

مطالعات مختلف نتايج . مواجهات شغلي آينده بودمطالب با 
كه عموما دانشجويان نسبت به فراگيري علوم اند نشان داده
ي دارند و نسبت به تركمعالقه  شناسيآسيبپايه مانند 

كارآمد بودن دروس علوم پايه در محيط كار آينده خود 
 عالقه و انگيزه يادگيري اين كاهش. )29تا27(بدبين هستند

دندانپزشكان  گيريتصميمتواند منجر به كاهش توان مي
تواند مي و ودر مواجهه با ضايعات دهاني شدر محيط كار د

  .صدمات جدي به سالمت بيماران وارد كند
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يكي از دو  ،پس از اعمال تغييرات در برنامه آموزشي
با هدف كمك به درك  ضايعه تدريس شده در هر جلسه

ارتباط نماي باليني  ي ارائه شده وهاآموزشكاربرد باليني 
 case ( ني بر بيمارو هيستولوژيك ضايعات به صورت مبت

based( آيا اهداف " سؤالدر پاسخ به . مطرح گرديد
در ارتباط نزديك با مواجهات شغلي  ،آموزشي اين دوره

قبل و بعد از اعمال " ؟شما در آينده تنظيم شده بود
هرچند در ارزيابي  تغيير معناداري ايجاد نشد ،تغييرات

ارائه شده در افزايش  هاآموزشدانشجويان از نقش 
  .فزايش معناداري مشاهده گرديداي تحليلي آنها هامهارت

ين تربيش ،در مرحله نياز سنجي در بخش پيشنهادات
بر حضور به موقع  تركم تأكيدپيشنهاد عبارت بود از 

 ،در حالي كه پس از اعمال تغييرات. دانشجويان در كالس
نقاط قوت برنامه ين ترمهموجود نظم به عنوان يكي از 

تواند بيانگر افزايش مي آموزشي عنوان گرديده بود كه
  . ي دانشجويان به حضور در كالس باشدمندعالقه

هاي متفاوتي توسط محققان مختلف در جهت تاكنون تالش
 يمندعالقهعملي و افزايش  شناسيآسيبآموزش ارتقاي 

دانشجويان به اين واحد درسي صورت گرفته مانند 
بحث  ، (E-learning)آموزش الكترونيكي اده ازاستف

ي هاالمگيري به كار و (group discussion) گروهي
و  شناسيو تلفيق آموزش بافت (virtual slide) مجازي
) كه همگي با افزايش 14و13و12و11و10و2(شناسيآسيب

در مطالعه اند. ميزان رضايت دانشجويان همراه بوده
سنجي انجام گرفته و با در نظر حاضر با توجه به نياز 
حضور  ،از ارائه مبتني بر بيمار ،گرفتن امكانات موجود
و  )passage( هانمونهسازي آمادهدانشجويان در مراحل 

مشاركت آنان در گزارش نويسي و حضور اساتيد در 
كيفيت تدريس ارتقاي جلسات مرور پيش از امتحان جهت 

و افزايش  2ملي فك و صورت ع ،دهان شناسيآسيبواحد 
ي دانشجويان استفاده شد و تغييرات اعمال مندرضايت

شده منجر به افزايش معنادار رضايت كلي دانشجويان از 
ميانگين نمره كسب . گرديد ،ي ارائه شدههاآموزشكيفيت 

شده توسط دانشجويان در امتحان پايان ترم پس از اعمال 
افزايش مختصري نشان داد هرچند كه  ،تغييرات در دوره

ليكن  ،)=431/0Pنبود ( معناداراين افزايش به لحاظ آماري 
از نظر  ،با توجه به برابر بودن ميانگين معدل دو گروه

اين مطلب باشد كه تغييرات  دهندهتواند نشانمي محققين
باعث افزايش معنادار رضايت اين كه  رغمعلياعمال شده 

نتوانست در نمرات امتحان  ه است،ديدكلي دانشجويان گر
پايان ترم كه بيانگر ميزان يادگيري دانشجويان است 

علت اين امر ممكن است به . افزايش معناداري ايجاد كند
ات و نحوه امتحان در دو گروه ييعلت يكسان نبودن جز

 شناسيآسيبي ضمن با توجه به ماهيت رشته در. باشد
 knowledgeدانشي ي حيطه كه مطالب ارائه شده عمدتا در

رسد پتانسيل محدودي جهت ارتقا سطح مي به نظر ،است
آموزش آن وجود داشته باشد اما انجام تغييرات فوق منجر 

ي دانشجويان از كيفيت تدريس مندبه افزايش رضايت
ي مندعالقهاثرات درازمدت ناشي از افزايش . گرديد

بيمار سنجيده و در برخورد با  دانشجويان بايد در بالين
 به منظور پيگيري تربيشبدين منظور انجام مطالعات . شود

اين مطالعه با ايجاد . گرددمي نتايج در بالين توصيه
تغييرات اندك در شيوه آموزش بدون افزايش ساعات 

با استفاده از نظرات  ،ي ماليهاآموزش و صرف هزينه
دانشجويان و انجام اصالحات مختصر در  ،متخصصان

توانست  ،عملي شناسيآسيبه آموزش واحد درسي نحو
سبب بهبود كيفيت آموزش اين واحد درسي و افزايش 

  .ي دانشجويان شودمندرضايت
توان عدم تغيير شيوه ارزيابي مي از نقاط ضعف اين مطالعه

عدم اعمال تغييرات  ٫نداشتن گروه كنترل ٫دانشجويان
والني شيابي طزاساسي در اهداف كالن درس و نبود ار

مدت كه عملكرد آتي دانشجويان را در بالين بررسي كند 
 يهاروشگيري از ساير توان در آينده با بهرهمي. نام برد
باعث افزايش انگيزه و عالقه  ،ي مجازيهاالممانند 

  . دانشجويان به اين واحد درسي گرديد
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  گيرينتيجه
اعمال تغييراتي چون استفاده از شيوه آموزش مبتني بر 

سازي حضور دانشجويان در جلسات آماده، مورد
مشاركت آنها در نوشتن گزارش پاتولوژي و نيز  ،هانمونه

سبب  ،حضور اساتيد در جلسات مرور پيش از آزمون
افزايش رضايت كلي دانشجويان از كيفيت آموزش واحد 

هرچند ميانگين نمرات  ،گرديد 2عملي  شناسيآسيبدرسي 
افزايش معناداري نشان  ،يانكسب شده آخر ترم دانشجو

  . نداد
  

  قدرداني
اين طرح با حمايت مالي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام 

نويسندگان از مركز مطالعات و توسعه آموزش . شد
هاي مالي و دانشگاه علوم پزشكي تهران به علت حمايت

  . نمايندمي گزاريسپاس قدرداني و ،علمي
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Abstract 
 
Introduction: Today, one of the most important challenges in teaching oral and maxillofacial pathology is 
how to teach it to dental students. The purpose of this study was to review the implementation and evaluation 
of the Practical Pathology Curriculum in order to achieve the goals of applied pathology education for dental 
students.  
Methods: First, a need assessment was conducted so that the view of students in the faculty of Tehran 
University of Medical Sciences who had completed the practical oral and maxillofacial pathology unit 2 during 
the last 2 years were collected using a questionnaire. Then, using the view of faculty members and considering 
the student opinions and reviewing the texts and similar experiences in other universities in the world, 
amendments were made to the course mentioned above. After the implementation of the modifications, we 
gathered the student’s view using the same questionnaire.  
Results: In the need assessment phase, 92 students (controls) and after the implementation of the modification, 
62 students (cases) completed the questionnaire. A significant improvement in the assessment of students in 
some items such as their overall assessment of educational quality (p = 0. 008) and the mean score of the 
questionnaire (p = 0. 00) was observed. Regarding the students grades in the final exam, after the 
implementation of the modifications, a slight improvement was observed although this was not statistically 
significant (p = 0. 431).  
Conclusion: The above mentioned modifications results an improvement in the overall satisfaction of students 
with the teaching quality of practical pathology course, although the average score of the final exam did not 
show a significant increase.  
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