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Introduction: Periodic evaluation of educational programs provides insight into the course and teaching effectiveness. 

Effective evaluation provides valuable information, which contributes to both student’s and course success. The purpose of 

this study was to evaluate the success of pediatric dentistry department at Mashhad dental school in clinical education from 

students’ perspectives. 

Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted on 116 fifth and sixth grade undergraduate dental 

students in pediatric dentistry at Mashhad dental school. A questionnaire including 21 multiple choice questions about 7 parts 

of clinical skills in pediatric dentistry was given to each student. Data were analyzed by Mann-Whitney in SPSS software.  

Results: According to the study results, among 7 different clinical skills in pediatric dentistry including: examination, 

behavior management, prevention, injection, restoration, pulp treatment and space management, the highest success rate of 

pediatric dentistry department was in prevention and injection and the lowest success rate in space management and behavior 

control. Furthermore, from the students’ perspective, male students compared to female students mentioned a higher rate of 

success in choosing the type of restoration material for pediatric dentistry department (P=0. 041).  

Conclusion: This study showed that the students’ self-reported clinical skills in different parts of pediatric dentistry has 

been adequate. Students reported a lack of confidence in “behavior management” and “space management” which warrants 

greater emphasis in the undergraduate curriculum.  

Key words: Dental student, clinical assessment, educational assessment. 
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 چکیده 

 فراهم به منجر موثر ارزیابی .شود می آموزش امر بیشتر کارایی و دوره به نسبت بینش ایجاد سبب آموزشی یها برنامه ای دوره ارزیابی مقدمه:

 میزان بررسی حاضر مطالعه انجام از هدف .است ارتباط در آموزشی برنامه و دانشجو موفقیت با که گردد می ارزشمندی اطالعات آمدن

  .بود دانشجویان دیدگاه از بالینی های مهارت ایجاد در مشهد دندانپزشکی دانشکده کودکان دندانپزشکی بخش موفقیت

 دندانپزشکی بخش در ،دندانپزشکی دانشکده ششم و پنجم سال عمومی دوره دانشجویان از نفر 111 ،مقطعی مطالعه این در :ها روش و مواد

 دندانپزشکی بالینی مهارت گروه هفت در ای گزینه چهار سوال 11 حاوی ای پرسشنامه .داشتند شرکت مشهد پزشکی علوم دانشگاه کودکان

  .شد انجام SPSS افزار نرم در Mann-Whitney آزمون از استفاده با ها داده تحلیل .گرفت قرار دانشجویان اختیار در کودکان

 ،کودک کنترل ،معاینه شامل که کودکان دردندانپزشکی بالینی مهارت مختلف گروه هفت میان در ،پژوهش این نتایج براساس :ها یافته

 و پیشگیریآموزش  زمینه در کودکان دندانپزشکی بخش موفقیت میزان بیشترین ،باشد می فضا حفظ و پالپ درمان ،ترمیم ،تزریق ،پیشگیری

 بالینی مهارت آموزش در بخش موفقیت دانشجویان دید از همچنین .است بوده کودک وکنترل فضا حفظ های زمینه در آن کمترین و تزریق

  .(=141/1P) بود دختران از بیشتر پسر دانشجویان در ترمیمی مواد انتخاب

 حد در کودکان دندانپزشکی گوناگون یها بخش در دانشجویان دیدگاه از بالینی مهارت میزات که داد نشان مطالعه این نتایج :گیری نتیجه

 تاکید به نیاز نشانگر امر این که کنند می کمبود احساس فضا کنترل و رفتار کنترل زمینه در که دندکر گزارش دانشجویان .است بوده مطلوب

  .است دندانپزشکی عمومی یادکتر دوره درکوریکولوم زمینه این در بیشتر

 .آموزشی ارزیابی ،نیبالی های مهارت ،دندانپزشکی دانشجوی کلیدی:واژه های 
 . 153-11:  9/ شماره  93دوره  1931مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال 

 

 مقدمه

 نیروي پرورش و آموزش ها دانشگاه اصلي وظیفه

 مساعد زمینه نمودن فراهم و جامعه نیاز مورد متخصص

 و بهداشت جمله از ها زمینه تمامي در كشور توسعه براي

 با بایستي هدف این به نیل براي ها دانشگاه .است درمان

 هاي برنامه اجراي و طراحي ،موانع و مشكالت شناسایي

 جهت در گامي آنها بهبود و اصالح نهایت در و مدون

 تجربیات شک بدون .بردارند جامعه سالمت ارتقاي

 ،محتوا مورد در آنها نظرات نقطه و دانشجویان آموزشي

 در كلیدي واملع عنوان به ،آموزش كیفیت و ساختار

 شمار هب ارزیابي و آموزشي هاي برنامه كیفیت كنترل

 هاي گیري تصمیم براي مهم منبعي توانند مي و آیند مي

 نظرات بررسي ،راستا همین در .شوند محسوب آموزشي

 توان مي را بالیني هاي مهارت كسب جهت در دانشجویان

 ینيبال محیط در یادگیري كننده تسهیل يها فعالیت از یكي

 مشاركت اندازه یک به دانشجو و استاد آن در كه دانست

 در گیري اندازه قابل تغییرات ایجاد آن هدف و دارند

 از یكي .است بالیني يها مراقبت انجام براي دانشجو

 يها دوره آموزشي كیفیت بهبود جهت در موثر هاي گام

 نهایت در و بیماران درمان در دندانپزشكي و پزشكي

 آموزشي هاي شیوه اي دوره ارزیابي ،جامعه يعموم سالمت

 از حاصل اطالعات كه ؛است دانشجویان نظرات بررسي و

 و بالیني آموزش روند در تغییرات ایجاد براي تواند مي آن

 یكي واقع در .شود گرفته بكار بالیني آموزش سطح ارتقائ

 آموزش سیستم یک ارزیابي براي عملي هاي روش از

  (1-3).است دانشجویان اتنظر بررسي ،بالیني

 تربیت وظیفه ،پزشكي علوم يها دانشگاه كه آنجایي از

 متعهد و متخصص انساني نیروي عنوان به را دانشجویان

 بر ،درمان امر در مراكز این جایگاه و تأثیر ،دارند عهده بر

  (4).نیست پوشیده كسي

 هاي شیوه ،آموزشي هاي چارت ساختار براساس

 صورت جهتي در بایستي انپزشكيدند بالیني آموزش

 را دندانپزشكي بالیني هاي درمان ابعاد تمامي كه پذیرد

 نه كه داشت توجه بایستي البته .دهد قرار پوشش تحت
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 اهمیت از نیز دانش ارایه نحوه بلكه ،آموزشي اهداف تنها

 اجزاي آموزشي هاي برنامه (5).است برخوردار باالیي

 با سیستم یک از یيها شبخ عنوان به كه دارند بسیاري

 رابطه در كه تصمیماتي .هستند متقابل ارتباط در یكدیگر

 در .هستند وابسته یكدیگر به نیز گردد مي اتخاذ اجزا این با

 كارگیري به و كسب فرایند ،برنامه ارزشیابي حقیقت

 شكل گیري تصمیم براي را مبنایي كه است اطالعات

  (4).دهد مي

 آموزشي هاي شیوه بررسي رهايابزا از یكي رو این از

 بهبود آن تبع به و بالیني آموزش سیستم یک ارزیابي نیز و

 (6).باشد مي دانشجویان نظرات از استفاده ،آموزش كیفیت

 كه است بررسي قابل زماني آموزش كیفیت واقع در

 آن پایه بر و گردد ارزیابي نیز مخاطبان دیدگاه

 را دندانپزشكاني بتوان تا برود میان از موجود يها نارسایي

  (7).باشند توانمند بیماران درمان در كه داد آموزش

 براي كشور دندانپزشكي هاي دانشكده اغلب متاسفانه

 نمرات بر دانشجویان عملي و علمي كارایي بررسي

 در را دانشجویان نظرات و كنند مي تكیه آنان امتحانات

 رد .كنند نمي بررسي آموزشي تجربیات كیفیت مورد

 و دندانپزشكي آموزش قدیمي هاي شیوه تغییر با ارتباط

 علمي هیات اعضاي بین در فراواني هاي بحث آن بهبود

 است شده مطرح متخصصان و دندانپزشكان ،ها دانشگاه

 گرفته نادیده دانشجویان نظرات موارد اغلب در ولي

 آموزش اصلي هدف دانشجو كه حالي در ،شود مي

  (1-3).است دندانپزشكي

 كه پویا و مستمر است فرایندي آموزش كه آنجا از

 و عوامل به باید آن نظر مورد اهداف به نیل براي

 متولیان كه دارد اهمیت ،شود توجه زیادي فاكتورهاي

 داشته توجه نیز آموزشي برنامه نهایي محصول به آموزش

  موردنظر دافـاه با هـك شود اصلـح مینانـاط تا دـباشن

  (8-11).دارد خواني هم

 پیرامون متعدد مطالعات بررسي با كه عواملي از یكي

 زمینه در دندانپزشكي رشته آموختگان دانش ارزشیابي

 شده حاصل دنیا مختلف نقاط در شان آموزشي برنامه

 رشته آموختگان دانش مندي رضایت سطح میزان ،است

 این در كه یيها شاخص بهبود آن تبع به و دندانپزشكي

  (9).باشد مي است ردیدهگ مطرح زمینه

 موفقیت میزان بررسي زمینه در یيها پژوهش تاكنون

 دانشجویان بالیني هاي مهارت آموزش در آموزشي برنامه

 پیرامون نیز متعددي مطالعات همچنین .است شده انجام

 زمینه در دندانپزشكي رشته آموختگان دانش ارزشیابي

 پذیرفته تصور دنیا مختلف نقاط در شان آموزشي برنامه

Fugill .تاس
 آموزش در استاد و دانشجو بین تعامالت (5)

 دانشكده در را دندانپزشكي كلینیک در بالیني هاي مهارت

 .داد قرار مطالعه مورد Wales دانشگاه دندانپزشكي

 سطح از دانشجویان از بسیاري كه داد نشان وي هاي یافته

 دمونستراسیون اجراي نیز و (Feedback) بازخورد

(Demonstration) كافي رضایت دندانپزشكي دركلینیک 

 كلینیک پره دوره در كه آنهائي حتي دانشجویان ،نداشتند

 را درماني هاي تكنیک (Demonstration) دمونستراسیون

 دمونستراسیون اهمیت و ارزش بر ،بودند كرده تجربه

(Demonstration) در بیمار بالین بر درماني هاي پروسه 

 . داشتند اشاره بالیني هاي ارتمه فراگیري

 و دیدگاه بررسي و ارزیابي به همكاران و پور اسالمي

 از اصفهان دندانپزشكي دانشكده دانشجویان مندي رضایت

 این قوت و ضعف نقاط از آگاهي جهت ،عملي يها بخش

 وجود بر شده یاد پژوهش هاي یافته .پرداختند ها بخش

 میزان و دانشجویان معدل بین منفي همبستگي

 ،ترمیمي يها بخش بالیني آموزش از آنها مندي رضایت

  داللت ریشه انـدرم و ودكانـك دانپزشكيـدن ،شخیصـت
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  (4).داشت

 Henzi پرسش این پاسخ یافتن پي در (11)همكاران و 

 هاي شیوه با باید آموزشي يها تكنیک چه آینده در كه كلي

 چه و شود ادغام دندانپزشكي رایج و روزمره آموزش

 قرار توجه مورد باید بالیني آموزش محیط از ئيها جنبه

 و دانشجویان براي را بالیني آموزش كیفیت بتوان تا گیرد

 يها دیدگاه ،بخشید ارتقاء جدید اساتید نیز و بیماران

 دندانپزشكي دانشكده 11 دندانپزشكي دانشجویان

 آموزش با ارتباط در را شمالي آمریكاي يها دانشگاه

 نشان آنها مطالعه هاي یافته .دادند قرار بررسي مورد يبالین

 كلي طور به طرح دركننده  شركت دانشجویان كه داد

 ينظر ،دانشكده در خود بالیني آموزش تجربیات به نسبت

 در يیها ضعف طهنق به حال عین در ليو داشتند مثبت

 كم تعداد جمله: از مختلف هاي دانشكده بالیني آموزش

 ،آنها به دسترسي محدودیت و لميع هیات اعضاء

 ارائه در علمي هیات اعضاي توجهي بي و ناهماهنگي

 با بالیني هاي ریكارمنت هماهنگي عدم ،ها آزمون بازخورد

 بالیني هاي بخش يناكارآمد نیز و بیماران درماني نیازهاي

 شدن محدود به منجر كه پشتیبان منابع كمبود و

 . داشتند اشاره ،شود مي دانشجویان یادگیري هاي فرصت

 آموزشي كیفیت بهبود ها پژوهش این از هدف

 بوده بیماران درمان در دندانپزشكي و پزشكي يها دوره

 تا ،شود مي سبب ها بررسي این انجام ،این بر عالوه .است

 آموزش روش نیز و يآموزش هاي يامحتو درباره ها دیدگاه

 نشجویاندا نیازهاي ارزیابي براي معیاري و آید دست به

 جایگزیني نیز و بالیني هاي مهارت آموزش هاي زمینه در

  .گردد فراهم نوین آموزشي يها روش

 دانشجویان دیدگاه بررسي هدف با نیز حاضر تحقیق

 كودكان دندانپزشكي بخش موفقیت میزان پیرامون

 آنها بالیني مهارت ایجاد در مشهد دندانپزشكي دانشكده

 منظر از كودكان پزشكيدندان عملي مختلف مباحث در

 .شد انجام 1389-91 تحصیلي سال در دانشجویان

 ها روش و مواد

 ششم و پنجم سال دانشجویان ،مطالعه مورد جمعیت

 سال در مشهد پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي دانشكده

 كل اختیار در پرسشنامه .بودند 1389-91 تحصیلي

 ؛ كهشد ادهد قرار نفر( 119) ششم و پنجم سال دانشجویان

  .كردند اقدام پرسشنامه تكمیل به نسبت آنها از نفر 116

 دو شامل (Self established) هساخت محقق پرسشنامه

 سه شامل دانشجویان عمومي اطالعات :الف بود: بخش

 زیر سه در آنها معدل نیز و جنس ،تحصیلي سال متغیر

 ج و (14-99/16) ب ،(17-11) الف معدل گروه

 سواالت .دانشجویان از نظرخواهي فرم ب: ،(99/13-11)

 دندانپزشكي بالیني واحد كوریكولوم اساس بر بخش این

 دندانپزشكي بخش بیماران به مربوط پرونده و كودكان

 كه درماني و تشخیصي مراحل كلیه .شد تدوین كودكان

 آموزش دندانپزشكي عمومي دكتراي دوره دانشجویان به

 دانشجویان نظر و شد جاندهگن پرسشنامه در شود مي داده

 در كودكان دندانپزشكي بخش موفقیت میزان درخصوص

 مختلف هاي زمینه در آنها در عملي مهارت ایجاد

 بررسي وابسته متغیر .شد سنجیده درماني و تشخیصي

 در كودكان دندانپزشكي بخش موفقیت میزان ،شده

 بر كه بود خود آنها دیدگاه از دانشجویان بالیني آموزش

 سواالت از یک هر به كه دانشجویان از درصدي ساسا

 را خود بالیني مهارت میزان و بودند داده پاسخ پرسشنامه

 ،بودند كرده تعیین كافي و متوسط ،كم سطح سه در

 گروه 7 به شده طراحي سواالت .گردید محاسبه

 ،1 گروه شدند: بندي تقسیم زیر شرح به بالیني هاي مهارت

 كودک هاي دندان و دهان دقیق عاینهم -الف )شامل معاینه

 ،كودک رفتار كنترل، 1 گروه ،درمان( ریزي طرح -ب
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 رژیم و بهداشت آموزش-الف )شامل پیشگیري ،3 گروه

 -ج تراپي فلوراید و پروفیالكسي -ب غذایي

 تزریق ،4 گروه ،رابردم( بستن -د PRR و فیشورسیالنت

 PDL-ج بالک -ب انفیلتراسیون تزریق انجام -الف )شامل

 حفره تهیه -الف )شامل ترمیم ،5 گروه ،پالپي( داخل - د

 تشخیص-ب شیري هاي دندان در آن مالحظات و ترمیمي

 انتخاب-د SSC كرون-ج آن كامل حذف و پوسیدگي

 تفسیر-الف )شامل پالپ درمان ،6 گروه ،ترمیمي( ماده

 یا پالپوتومي براي مورد انتخاب-ب رادیوگرافي كلیشه

 بستن-د پالپكتومي یا پالپوتومي انجام-ج پالپكتومي

 مورد انتخاب-الف )شامل فضا حفظ 7 گروه و رابردم(

 منظور به .فضانگهدار( نوع طراحي-ب فضانگهدار براي

 دندانپزشكي ینمتخصص نفر 11 از ،پرسشنامه روایي تعیین

 پایایي ،روایي تایید از پس .شد نظرخواهي كودكان

 نفر 31 روي بر (Pilot) مایشيآز مطالعه انجام با پرسشنامه

  .شد تعیین

 تئوري كالس پایان از پس ، پرسشنامه توزیع براي

 مجریان از یكي توسط ها پرسشنامه ،كودكان دندانپزشكي

 تكمیل جهت فرصتي دانشجویان به و توزیع طرح

 آوري جمع ها پرسشنامه آن از پس و شد داده پرسشنامه

 و تجزیه .شد اريكدگذ پرسشنامه اطالعات سپس .گردید

 .شد انجام SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل

 ،فراواني توزیع جداول از ها داده توصیف جهت

 تعیین براي .شد استفاده پراكندگي و مركزي هاي شاخص

 دموگرافیک مشخصات برخي با دانشجویان دیدگاه ارتباط

  .شد استفاده Mann-Whitney  آزمون از آنان

 ها یافته

 در كودكان دندانپزشكي بخش موفقیت میزان نتایج

 دندانپزشكي عملي مختلف مباحث در بالیني مهارت ایجاد

  شده درج 1و  1 جدول در ،دانشجویان دید از ،ودكانـك

  .است

 بخش موفقیت میزانجنس و  میان ارتباط بررسي در

 تنها دانشجویان منظر از بالیني هاي مهارت آموزش در

 جنس با ترمیمي مادة انتخاب مهارت آموزش در موفقیت

 میزان رابطه این در و (3 )جدول بود دار يمعنافراد 

درصد(  8/45) پسر دانشجویان دید از بخش موفقیت

 .(P=141/1) بوددرصد(  1/15) دختر دانشجویان از بیشتر

 موفقیت میزان میان ارتباط 4 جدول در مندرج هاي یافته

 سال با دانشجویان دید از نيبالی مهارت آموزش در بخش

 اكثر در كه ،داد قرار ارزیابي مورد را آنها تحصیلي

 را بخش موفقیت میزان ششم سال دانشجویان ،ها مهارت

 ولي ،كردند مي ارزیابي پنجم سال دانشجویان از بیشتر

 مورد در تنها ششم و پنجم سال دانشجویان نظر اختالف

 (Ssc) كرون با ترمیم مهارت درآموزش بخش موفقیت

(111/1=P)، انتخاب Case فضانگهدار براي (111/1>P) 

 در .بود دار معني (P=113/1) فضانگهدار نوع طراحي و

 منظر از بخش موفقیت میزان ،كودک رفتار كنترل مبحث

 كه است بوده ششم سال از بیشتر پنجم سال دانشجویان

  .(P=146/1) است بوده دار يمعن نیز اختالف این

 ایجاد در بخش موفقیت میزان میان ارتباط سيبرر در

 آنان كل معدل و دانشجویان منظر از گوناگون هاي مهارت

 بالک تزریق انجام مهارت سه در تنها كه شد مشخص

(115/1=P)، تزریق انجام Pdl پالپي داخل و (147/1=P) 

 میزان ،(P=144/1) فضانگهدار براي Case انتخاب و

 ارتباط آنها كل معدل با جویاندانش منظر از بخش موفقیت

 میزان ،ها مهارت این سه هر در و دارد آماري دار يمعن

 دید از ،دانشجویان منظر از مهارت ایجاد در بخش موفقیت

  .است بوده كمتر الف معدل با دانشجویان
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 مطالعه مورد دانشجویان دیدگاه از بالیني مهارت آموزش در كودكان دندانپزشكي بخش موفقیت میزان درصد و فراواني : 1 جدول

 دهندگان پاسخ درصد و تعداد بخش موفقیت میزان بالیني مهارت نوع

  كم متوسط زیاد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/111 116 4/16 19 6/51 61 13/31 36 كودک هاي دندان و دهان دقیق معاینه

1/111 116 9/19 13 7/51 61 4/18 33 درمان ریزي طرح  

1/111 116 3/16 19 9/51 59 8/31 38 كودک رفتار كنترل  

1/111 116 1/14 18 4/31 41 5/41 47 غذائي رژیم و بهداشت آموزش  

1/111 116 9/6 8 1/18 11 1/75 87 فلورایدتراپي و پروفیالكسي  

PRR 88 9/75 16 4/11 1 7/1 116 1/111 و سیالنت فیشور  

1/111 116 9/6 8 4/11 16 7/71 81 رابردم بستن  

1/111 116 8/7 9 5/17 31 7/64 75 انفیلتراسیون تزریق انجام  

1/111 116 1/17 11 1/37 43 7/45 53 بالک تزریق انجام  

1/111 116 1/43 51 9/31 37 1/15 19 پالپي داخل و PDL تزریق انجام  

1/111 116 1/6 7 6/41 47 4/53 61 آن مالحظات و ترمیمي حفره تهیه  

1/111 116 1/11 14 3/35 41 6/51 61 آن كامل حذف و پوسیدگي تشخیص  

1/111 116 1/11 13 4/53 61 4/35 41 ترمیمي ماده انتخاب  

1/111 116 9/37 44 4/41 48 7/11 14 رادیوگرافي كلیشه تفسیر  

1/111 116 6/11 15 1/43 51 3/35 41 پالپكتومي یا پالپوتومي براي مورد انتخاب  

1/111 116 4/11 11 6/33 39 1/56 65 پالپكتومي یا پالپوتومي انجام  

 SSC ) 11 1/18 41 3/37 49 5/44 111 8/94 كرون

 1/99 115 5/13 17 4/57 66 1/19 11 دندان كشیدن یا حفظ ضرورت تشخیص

 5/96 111 1/41 46 1/31 36 8/16 31 شیري دندانهاي آوردن بیرون نحوه

 3/91 116 1/31 33 7/38 41 1/31 31 فضانگهدار براي case انتخاب

 5/91 115 1/39 41 3/34 36 7/16 18 فضانگهدار نوع طراحي
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 در مطالعه مورد دانشجویان بالیني مهارت آموزش در دانشجویان دیدگاه از كودكان دندانپزشكي بخش موفقیت میزان درصد و فراواني : 1 جدول

 كودكان دندانپزشكي بالیني هاي مهارت مختلف هاي گروه

 دهندگان پاسخ درصد و تعداد بخش موفقیت میزان بالیني مهارت نوع

  كم متوسط زیاد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1/111 116 4/3 4 8/57 67 8/38 45 تشخیص و معاینه : 1 گروه  

1/111 116 3/16 19 9/51 59 8/31 38 كودک كنترل : 1 گروه  

1/111 116 1/1 1 1/17 11 8/81 96 پیشگیري يها مراقبت : 3 گروه  

1/111 116 1/6 7 1/36 41 8/17 67 تزریق : 4 گروه  

 8/94 111 1/1 1 5/44 49 5/55 61 ترمیمي يها درمان : 5 گروه

1/111 116 1/1 1 8/44 51 1/55 64 پالپ هاي درمان : 6 گروه  

 5/91 115 7/15 17 1/41 43 3/33 35 ضاف كنترل و حفظ : 7 گروه

 

 

 

 

 

 مذكر و مونث دانشجویان دیدگاه از بالیني يها مهارت انواع آموزش در كودكان دندانپزشكي بخش موفقیت میزان مقایسه : 3 جدول

  آزمون نتیجه دختر دانشجویان دیدگاه پسر دانشجویان دیدگاه بالیني مهارت

Mann-Whitney كافي متوسط ضعیف كافي متوسط ضعیف 

 = 955/1P 1/35 1/51 1/15 4/35 1/51 6/14 كودک رفتار كنترل

 = 936/1P 5/47 5/37 1/15 8/45 6/39 6/14 بالک تزریق

 = 44/1P 5/77 5/17 1/5 8/71 8/11 4/8 رابردم بستن

 = 919/1P 9/18 3/43 8/37 9/13 8/34 3/41 كرون ترمیم

 = 141/1P 1/15 5/61 5/11 8/45 9/47 3/6 ترمیمي ماده انتخاب

 = 138/1P 5/51 1/35 5/11 3/58 6/39 1/1 ترمیمي حفره تهیه

 = 17/1P 5/47 1/35 5/17 1/19 1/51 8/11 پالپ درمان براي مورد انتخاب

 = 676/1P 1/37 9/11 1/41 3/18 6/31 1/39 فضانگهدار طراحي

 = 314/1P 6/31 1/36 3/33 1/37 3/41 7/11 فضانگهدار براي مورد انتخاب

 = 66/1P 1/11 1/45 1/35 7/18 1/54 1/17 پرتونگاري كلیشه تفسیر
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 ششم و پنجم سال دانشجویان دیدگاه از بالیني يها مهارت انواع آموزش در كودكان دندانپزشكي بخش موفقیت میزان مقایسه : 4 جدول

  آزمون نتیجه ششم سال ندانشجویا دیدگاه پنجم سال دانشجویان دیدگاه بالیني مهارت

 كافي متوسط ضعیف كافي متوسط ضعیف ویتني-من

 = 66/1P 5/16 6/51 9/11 1/41 1/51 9/8 كودک رفتار كنترل

 = 315/1P 1/51 4/34 6/15 1/41 1/41 1/11 بالک تزریق

 = 911/1P 4/73 8/18 8/7 1/71 1/11 7/6 رابردم بستن

 = 111/1P 8/13 9/41 3/33 1/11 5/31 5/57 كرون ترمیم

 = 893/1P 5/37 1/51 5/11 3/33 1/61 7/6 ترمیمي ماده انتخاب

 = 41/1P 6/16 8/31 6/41 1/11 3/33 9/8 ترمیمي حفره تتهیه

 = 369/1P 1/39 7/43 1/17 4/33 1/41 4/14 پالپ درمان براي مورد انتخاب

 = 113/1P 3/33 1/38 6/18 1/17 6/18 3/54 فضانگهدار نوع طراحي

 = 66/1P 7/39 1/46 3/14 6/16 8/17 6/55 فضانگهدار براي كیس انتخاب

 = 111/1P 9/11 9/46 1/31 1/11 1/41 1/41 پرتونگاري كلیشه تفسیر

 

 بحث

 دانشجویان از نفر 116 نظرات ،حاضر مطالعه در

 پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي ششم و پنجم يها سال

 میزان با ارتباط در ،1389-91 تحصیلي سال در مشهد

 آموزش در كودكان دندانپزشكي بخش موفقیت

 با .گرفت قرار بررسي مورد عملي بالیني هاي مهارت

 اعضاي نیز و التحصیالن فارغ از نظرخواهي اینكه وجود

 گوناگوني يها پژوهش و است ارزشمند علمي هیات

 براي نیاز پیش و اولیه شروط و اساتید ارزیابي درباره

 نظر از مندي بهره (11).است گرفته انجام بالیني آموزش

 گزینه آموزشي سیستم ارزیابي منبع عنوان به دانشجویان

 شرایط نزدیک از آنها كه چرا رسد؛ مي نظر به تري مناسب

 مورد در توانند مي و اند نموده لمس را بخش در موجود

 اعالم را خود يها حل راه و نظرات نقطه ،موجود مشكالت

 نظرات ثبت جهت دانشجویان به دسترسي ضمناً .نمایند

 پایایي و اعتبار افزایش به منجر كه است تر راحت آنها

  .گردد مي نتایج

 طریق از اطالعات آوري جمع ،حاضر مطالعه در

 گردآوري ،پرسشنامه مزیت .گرفت صورت پرسشنامه

 صرف با افراد زیادي تعداد از وسیع و زیاد نسبتاً هاي داده

 تحلیل و تجزیه همچنین .است اندک زمان و هزینه

 دیگر يها روش به نسبت پرسشنامه از حاصل يها داده

 باید دهنده پاسخ كه ،بسته هاي پرسش مزیت .است تر آسان

 انتخاب  شده مشخص قبل از گزینه چند بین از را پاسخ

 ها داده تحلیل و پاسخگویي سرعت و سهولت ،كند

 پاسخ ئهارا در را دهنده سخپا تواند مي مقابل در .باشد مي

 پاسخ میزان حاضر مطالعه در (1).نماید محدود ،مناسب

 پاسخ در نفر 116 حداكثر و 115 حداقل سئواالت به دهي

 به دانشجویان عالقه دهنده نشان امر این .بود سئوال یک به

 براي مبنایي تواند مي آن نتایج كه است مطالعه در شركت

 ،حاضر مطالعه در .باشد يعمل آموزش هاي شیوه اصالح

 هماد انتخاب مهارت آموزش در بخش موفقیت میزان

 در و داشت يدار يمعن ارتباط ها نمونه جنس با ترمیمي

 از بیشتر را بخش موفقیت مذكر دانشجویان رابطه این

 مطالعه نتایج .كردند مي ارزیابي مونث دانشجویان

 امتیاز میانگین كه داد نشان (13)همكاران و نژاد مطلب

 در دندانپزشكي رشته پسر دانشجویان اي حرفه توانمندي

 .است بوده دختران از بیشتر داري معني طرز به خود مورد
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 بر را دختران كلي رضایت (14)همكاران و پژهان همچنین

 طوره ب كه كردند معرفي پسران از كمتر اساس این

  .دارد مطابقت ما هاي یافته با غیرمستقیم

 مهارت آموزش موفقیت میزان ،ها تمهار اكثر در

 از بیشتر ششم سال دانشجویان دید از ،بخش بالیني

 مهارت آموزش در تنها ولي ،بود پنجم سال دانشجویان

 برايبیمار مناسب  انتخاب ،استیل استیلنس كرون با ترمیم

 اختالف این فضانگهدار نوع طراحي و فضانگهدار

 بودن تر پیچیده دلیل به شده ذكر هاي مهارت .بود دار معني

 كه شود مي انجام ششم سال دانشجویان توسط بیشتر

 در تنها .باشد آمده دسته ب نتیجهكننده  توجیه تواند مي

 منظر از بخش موفقیت میزان ،كودک رفتار كنترل مبحث

 به شاید كه بود ششم سال از بیشتر پنجم سال دانشجویان

 سن با ارانبیم پنجم سال دانشجویان كه باشد دلیل این

 درمان را تر سن كم كودكان ششم سال دانشجویان و باالتر

 كودكان در رفتاري كنترل مشكالت كه آنجا از و كنند مي

 این با بیشتر ششم سال دانشجویان ،است تر شایع سن كم

  .هستند مواجه مشكل

 آموزش در بخش موفقیت میزان میان ارتباط بررسي در

 معدل و دانشجویان منظر زا بالیني گوناگون هاي مهارت

 انجام مهارت سه آموزش در تنها كه شد مشخص آنان كل

بیمار  انتخاب و پالپي داخل و PDL تزریق ،بالک تزریق

 معدل با بخش موفقیت میزان ،فضانگهدار برايمناسب 

 ،مهارت سه هر در و داشت داري يمعن ارتباط دانشجویان

 دانشجویان نظرم از بالیني آموزش در بخش موفقیت میزان

 هاي یافته ارتباط همین در .بود كمتر الف معدل با

 پزشكي علوم دانشگاه در (5)همكاران و پور اسالمي

 میزان و دانشجویان معدل بین منفي همبستگي نیز اصفهان

 ،تشخیص ،ترمیمي يها بخش آموزش از آنها مندي رضایت

 دهیادش هاي یافته (4).داد نشان را ریشه درمان و كودكان

 ها بخش بالیني آموزش كیفیت به دانشجویان توجه بیانگر

 به ،يبالین يها مهارت در آنها توانمندي ءارتقا منظور به

 شده یاد اختالف .باشد مي عمومي دندانپزشک یک عنوان

 از برتر دانشجویان بیشتر انتظارات سطح به بتوان شاید را

 آموزشي هاي كاستي بهتر درک و بخش آموزش نحوه

  .دانست تبطمر

 ها نمونه بیشتر ،درمان ریزي طرح و معاینه زمینه در

 در را یادشده بالیني  مهارت ایجاد در بخش موفقیت میزان

 ایجاد در موفقیت میزان .بودند نموده ذكر متوسط حد

 نسبتاً نیز ،دانشجویان منظر از كودک رفتار كنترل مهارت

 در %3/16 و متوسط حد در %9/51) است بوده ضعیف

 دانشجویان بالیني مهارت مورد در مسئله این كه ،(كم حد

 متوسط حد در %41) است صادق نیز فضا حفظ زمینه در

 و پیشگیري هاي مهارت زمینه در اما ،(كم حد در %7/15 و

 معتقد %8/81 كه طوري به است؛ بوده مناسب پالپ درمان

 زمینه در مهارت ایجاد در بخش موفقیت میزان كه بودند

 كافي حد در پالپ درمان زمینه در %1/55 و شگیريپی

 یاد بالیني هاي مهارت از كدام هیچ آموزش و است بوده

 طوره ب شده یاد هاي یافته .نكردند ارزیابي ضعیف را شده

 (15)همكارانش و Rodd مطالعه نتایج با غیرمستقیم

 بررسي منظور به كه خویش مطالعه در آنها .دارد همخواني

 دانشكده سه دانشجویان نفس به اعتماد و هتجرب میزان

 كودكان دندانپزشكي رشته در شفیلد و منچستر ،لیورپول

 بالیني تجربه میزان كه گرفتند نتیجه ،دادند انجام

 به .است بوده آنها آینده نیازهاي تامین حد در دانشجویان

 را ترمیم و فیشورسیالنت ،دانشجویان %111 كه طوري

 كشیدن تجربه آنان از %87-98 نیز و بودند داده انجام

 جهت دانشكده اساتید اقدامات طرفي از .داشتند را دندان

 هاي مهارت ایجاد راستاي در دانشجویان به بخشي اطمینان

 بسیار پالپ درمان و ها دندان كشیدن خصوص به آنان الزم

  .ستا بوده موثر

  هفت میان در ،دانشجویان دیدگاه از حاضر مطالعه در
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 بیشترین ،كودكان دندانپزشكي در بالیني هاي مهارت هگرو

 كمترین و تزریق و پیشگیري زمینه در بخش موفقیت میزان

  .است بوده كودک كنترل و فضا حفظ زمینه در آن

 گیری نتیجه

 با دانشجویان پاسخ پژوهش این در كه آنجا از

 پیشنهاد بودند، گرفته قرار سنجش مورد كیفي معیارهاي

 هاي یافته به دستیابي براي رو پیش هاي پژوهش در شود مي

 نشان مطالعه این شود. استفاده كمي معیارهاي از تر دقیق

 مهارت ایجاد در بخش موفقیت میزان كليبه طور  كه داد

 مناسب مختلف هاي زمینه در ،دانشجویان منظر از ،بالیني

 كودكان دندانپزشكي بخش موفقیت میزان لیكن است بوده

 و حفظ و كودک رفتار كنترل بالیني مهارت آموزش در

 با است الزم .است نبوده مطلوب حد در فضا كنترل

 ،كودكان دندانپزشكي بخش در آموزشي هاي شیوه اصالح

 كودک كنترل زمینه در دانشجویان بالیني هاي مهارت سطح

  .یابد ءارتقا فضا حفظ و

 قدردانی و تشکر

جویي به شماره مقاله حاضر منتج از پایان نامه دانش

به ثبت  مشهد دندانپزشكيدر كتابخانه دانشكده  1511

هاي مركز تحقیقات  رسیده است. بدین وسیله از حمایت

دندانپزشكي و معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 

  .گردد مي تشكر و تقدیرمشهد 
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