مقالهی کوتاه

توسعهي آموزش جنديشاپور
فصلنامهي مرکز مطالعات و توسعهي آموزش علوم پزشکی
سال هفتم ،شمارهي  ،1بهار 95

بررسی دیدگاه دانشجویان دربارهی آموزش و ارزشیابی بخش اندو در دانشكدهی
دندانپزشكی شهید صدوقی یزد در سال تحصیلی1393_1392
جلیل مدرسی :عضو هیأت علمی ،گروه آموزشی اندودنتیکس ،دانشکدهي دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی ،یزد ،ایران.
رضا مال :عضو هیات علمی گروه آموزشی پریودنتولوژي،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ،ایران
مینا سلطانیانزاده* :دانشجوي دکتراي دندانپزشکی ،دانشکدهي دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید صدوقی ،یزد ،ایران.
مجتبی سلطانیانزاده  .دانشجوي دکتراي تخصصی جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
کرمان،ایران

چكیده :دانشجویان بهعنوان یکی از ارکان اصلی دانشگاه بوده و رضایتمندي آنان از فعالیتهاي انجامشده در دانشگاه میتواندد
در نگرش آنها به رشتهي تحصیلیشان در جهت حفظ و ارتقاي کیفیت آموزش مؤثر باشد .هدد از انجدام ایدط مطالعده ،بررسدی
دیدگاه دانشجویان دربارهي نحوهي آموزش و ارزشیابی بخش اندو در دانشدکدهي دنددانپزشدکی شدهید صددوقی یدزد در سدال
تحصیلی 1393_1392میباشد .ایط بررسی بهصورت مقطعی بر روي کلیهي دانشجویانی که در ایط سال تحصیلی واحدهاي اندو
عملی را انتخاب کرده بودند ،صورت گرفت (سرشماري) .جهت جمعآوري دادهها از پرسشنامهي استانداردي که پایدایی و روایدی
آن مورد تأیید قرار گرفته بود ،استفاده شد .پردازش دادهها توسط آزمونهاي آماري آنووا ( )ANOVAو  tمستقل صورت گرفت.
بر اساس نتایج مشخص شد که میزان رضایت دانشجویان دختر در مورد پرسنل کمتر از پسر است که ایط اختال معندادار بدوده
( (P>0/05و رضایت دانشجویان انتقالی در قسمت انتخاب واحد ،امکانات بخش ،اساتید وارزشیابی نسبت به دو سدهمیهي دیگدر
بیشتر است .همچنیط دانشجویان واحد اندو  4عملی به جز در قسمت ارزشیابی رضایت کمتري را در سایر موارد نسدبت بده بقیده
بیان نمودند .بهطورکلی ،میتوان باالتریط رضایت را در دانشجویان تکمیلی و پاییطتریط میزان رضایت را در دانشجویان آزاد یافت.
همچنیط دانشجویان واحد اندو  4عملی رضایت کمتري را نسبت به سایر واحدهاي اندو عملی دارند .در مجموع ،رضایت از بخش
اندو در سطح کم قرار دارد.
واژگان کلیدی :دانشجوي دندانپزشکی ،آموزش بالینی ،ارزشیابی بالینی.

*نویسندهی مسؤول : :دانشجوي دکتراي دندانپزشکی،دانشکدهي دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید صدوقی ،یزد ،ایران.
( )Email: minasoltanianzadeh@yahoo.com

فصلنامهی علمی-پژوهشی توسعهی آموزش جندیشاپور ،سال هفتم ،شمارهی  ،1بهار 1395

118

سلطانیان زاده و همكاران

مقدمه
ارزشیابی دانشجو بهعنوان یکی از مهمتریط جنبههاي
تدریس و آموزش دانشگاهی محسوب میشود .ارزشیابی در
صورتیکه بهدرستی صورت گیرد نه تنها در غربالگري
دانشجویان نقش بهسزایی دارد ،بلکه باعث افزایش انگیزه در
دانشجویان شده و نیز به مدرس ،در ارزیابی فعالیتهاي
خود کمک میکند (کمیلی و رضایی .)2002 ،ارزشیابی
یکی از ارکان مهم در جهت بهبود فعالیتهاي آموزشی
است و ایط امکان را فراهم میسازد تا بر اساس نتایج آن،
نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده؛ با تقویت جنبههاي
مثبت و اصالح نارساییها در ایجاد تحول و اصالح نظام
آموزش گامهاي مناسب برداریم (ادهمی و همکاران،
 .)2000ارزشیابی شیوههاي آموزش در رشتههاي پزشکی
بهدلیل نقش مهم آن در تربیت نیروهاي متخصص و
حرفهاي از حساسیت ویژهاي برخوردار است (صنعتخانی و
همکاران .)2012 ،ارزشیابی فرایندي است که یک ارزش را
میسنجد .ارزشیابی ،محور موفقیت هر برنامهي آموزشی
است و ارتباط تنگاتنگی با یادگیري دانشجو دارد و ایط
مسأله که یادگیري دانشجو تحت تأثیر ارزشیابی است
بهخوبی درك میشود (آلمونگو و همکاران .)2002 ،در
واقع ،وجود یک سیستم ارزشیابی منظم ،شفا و عادالنه
براي تمامی سازمان ،ضروري است و براي مؤسسات آموزش
عالی که عدالت را هد خود قرار دادهاند ضرورتی فزون
دارد (یمانی و همکاران .)2006،
روالند و همکاران به بررسی ارزشیابی کلینیکی از
دیدگاه دانشجویان پرداختند طبق ایط یافته 59 ،درصد
دانشجویان سیستم ارزشیابی تجمعی را ترجیح میدادند.
بزرگتریط مانع براي انجام ارزیابی صالحیت ،عدم وجود
بیماران مناسب است (روالند و همکاران .)2007 ،رشتهي
دندانپزشکی نیز از شاخههاي مهم علوم پزشکی است که
نیازمند کسب مهارت علمی و حرفهاي باالیی است و ارتقاي
کیفیت آموزش دانشجویان باعث ارتقاي سالمت دهان و
دندان جامعه میشود (صنعتخانی و همکاران.)2012 ،
دانشجویان بهعنوان یکی از ارکان اصلی دانشگاه ،پیکرهي
اصلی سازمانها و ارگانهاي مختلف جامعه را در آینده
تشکیل میدهند .رضایتمندي آنان از کلیهي فعالیتهاي
انجامشده در دانشگاه میتواند در نگرش آنها به رشتهي
تحصیلیشان در جهت ایجاد انگیزش ،حفظ و ارتقاي
کیفیت آموزشی مؤثر باشد (حیدري و همکاران.)1998 ،
یکی از شیوههاي عملی جهت ارزیابی کیفیت آموزشهاي
بالینی و ارزیابی در رشتهي دندانپزشکی بررسی نظرات و
دیدگاههاي دانشجویان ایط رشته بهعنوان مخاطبان اصلی

ایط آموزش و ارزشیابیها میباشد .با توجه به اینکه
دانشجویان بهتریط گزینه براي ارزیابی فعالیت آموزشی و
بالینی میباشند ،هد از ایط مطالعه ،بررسی دیدگاههاي
دانشجویان دربارهي نحوهي آموزش و ارزشیابی
دندانپزشکی شهید صدوقی یزد میباشد.

مواد و روشها
ایط مطالعه یک تحقیق توصیفی-مقطعی میباشد .در
ایط مطالعه ،پرسشنامهي موجود ،سیر طبیعی عملکرد
دانشجویان از شروع انتخاب واحد بالینی اندو ،تا پایان
ارزشیابی را مورد بررسی قرار میدهد .پرسشنامهي حاضر
بهگونهاي طراحی گردیده که شامل پنج بخش کامالً مجزا
بوده ،در بخش اول ،انتخاب واحد بالینی دانشجو مورد
بررسی قرار گرفته که شامل رضایت دانشجو از نحوهي
انتخاب واحد بالینی و همچنیط رضایت او از برگزاري آزمون
پیش از ورود به بخش میباشد .در بخش دوم پرسشنامه،
امکانات بخش بالینی مورد بررسی قرار گرفته است؛ تا
دانشجویان نظرات و دیدگاههاي خود را در ایط رابطه بیان
کنند .در ایط بخش رضایت دانشجویان در مورد کیفیت
یونیتها ،تعداد یونیتها ،فضاي کافی اطرا یونیتها،
تعداد ست استریل ،وجود وسایل مصرفی کافی و امکانات
دیداري و شنیداري مورد بررسی قرار گرفتند .بخش سوم
نظرات دانشجویان در مورد پرسنل پرستاري میباشد؛ که
شامل میزان رضایت دانشجویان از نحوهي زمانبندي و
تنظیم وقت بیماران ،شیوهي تقسیم بیماران ،تعداد کافی
بیمار در بخش ،تعداد پرسنل پرستاري و نیز رفتار و
همکاري پرسنل پرستاري میباشد .بخش چهارم ،در مورد
اعضاي هیأت علمی میباشد که رضایت دانشجویان را در
مورد تعداد اعضا ،برخورد محترمانه با دانشجویان ،حضور در
ساعت مقرر ،صر وقت کافی جهت ،Demonstration
پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان و نیز تناسب درمان
پیشنهادي با تواناییهاي دانشجو ،میسنجد .پرسشنامهي
حاضر در بخش پایانی ،نظرات دانشجویان را نسبت به
ارزشیابی پایان بخش میسنجد .چون ارزشیابی در پایان
بخش اندو بهصورت امتحان کتبی و در قالب سؤاالت با
پاسخ کوتاه و تشریحی میباشد ،سعی شده سؤاالت موجود
در ایط بخش پرسشنامه بهگونهاي طراحی گردد که با ایط
نوع ارزشیابی هماهنگی کاملی داشته باشد .ایط سؤاالت در
مورد رضایت دانشجو از برگزاري ارزشیابی کتبی در ایط
بخش،زمان موجود جهت پاسخگویی به سؤاالت ،مفهوم
بودن سؤاالت کتبی ،دشواري سؤاالت کتبی ،رضایت از
انطباق سؤاالت با اهدا درس ،مرتبط بودن هر سؤال با
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موضوعی واحد ،مستقل بودن هر سؤال از سایر سؤاالت و
رضایت دانشجویان از نگارش سؤاالت کتبی میباشد .در ایط
مطالعه ،براي گزینههاي کامالً موافقم تا کامالً مخالفم
امتیازات  5تا  1و میانگیط امتیازات بهعنوان شاخص دیدگاه
درنظر گرفته شد (نمرهي  ،1/99-1نگرش ضعیف ،نمرهي
 ،3/99-2نگرش متوسط و نمرهي  ،5-4نگرش قوي).
پرسشنامهها پس از بررسی از لحاظ روایی و پایایی در
پایان هر روتیشط و پس از برگزاري امتحان پایان بخش بیط
دانشجویان در بخش اندو تقسیم گردید و در پایان همان
روز کاري جمعآوري گردید .بررسی روایی پرسشنامهها
توسط صاحبنظران انجام گردید و بهمنظور بررسی پایایی،
پرسشنامهها بیط  25نفر از دانشجویان توزیع گردید که
ضریب پایایی آلفاي کرنباخ  0/86بهدست آمد که قابل
قبول میباشد .پس از جمعآوري کلیهي پرسشنامهها ورود
اطالعات صورت گرفت و اطالعات بهدست آمده توسط
روشهاي آمار توصیفی و آزمونهاي آماري آنووا
( )ANOVAو  tمستقل و آزمون کی -دو و در صورت
لزوم توسط آزمونهاي آماري مطویتنی و کروسکال والیس
تجزیه و تحلیل شد و همچنیط نرمافزار آماري مورد استفاده
در ایط پژوهش  SPSS-16میباشد .با توجه به اینکه در
ایط مطالعه جامعهي آماري ،دانشجویانی میباشند که واحد
اندو عملی را انتخاب نمودهاند ،از ایطرو ،کلیهي دانشجویان
مورد بررسی قرار گرفتند (سرشماري).

یافتهها

پرسنل کمتر از پسر است که ایط اختال معنادار بوده
( ،)P>0/05ولی بهصورت کلی دانشجویان دختر رضایت
بیشتري را نسبت به دانشجویان پسر بیان نمودند (جدول
.) 2
جدول شمارهی  – 2مقایسهی میانگین نمرهی رضایت از ابعاد
مختلف برحسب جنس
میانگین

انحراف معیار

P-value

0/51

0/14

* 0/628

زن

0/53

0/18

مرد

1/48

0/32

*0/919

بخش

زن

1/47

0/41

پرسنل

مرد

1/61

0/38

پرستاری

زن

1/32

0/46

اساتید

مرد

1/89

0/53

زن

1/07

0/55

مرد

0/86

()MD=0/00

زن

1/09

مرد

1/27

0/48

زن

1/09

0/53

انتخاب واحد
امكانات

ارزشیابی

مرد

*0/008
*0/177
**0/486

1/03
()MD=1/15
1/09
در کل

*0/718

⃰ T_Test :
⃰ ⃰ Mann_Whitney :
در بررسی رضایت دانشجویان سهمیهي مختلف در همهي
قسمتهاي فوق از لحاظ آماري تفاوت معناداري وجود
نداشت (( )P>0/05جدول .)3
جدول شمارهی  – 3مقایسهی میانگین نمرهی رضایت از ابعاد
مختلف برحسب سهمیه

در ایط مطالعهي توصیفی -مقطعی پرسشنامهها بیط
تمامی  92دانشجویی که واحد اندو عملی را در سال
 93-1392انتخاب کردند توزیع گردید که  68نفر از
دانشجویان به ایط پرسشنامهها پاسخ دادند (جدول .)1
شرکتکنندهها داراي میانگیط سنی 23/46±3/97

میانگین

انحراف معیار

P-value

آزاد

0/52

0/17

0⃰ /761

بهداشتكار

0/60

0/14

انتقالی

0/56

0/11

کل

0/52

0/16

امكانات

آزاد

1/45

0/37

بخش

بهداشتكار

1/40

0/49

انتقالی

1/82

0/24

کل

1/47

0/37

آزاد

1/46

0/44

بهداشتكار

1/45

0/91

انتقالی

1/40

0/40

کل

1/46

0/45

آزاد

1/97

0/49

بهداشتكار

1/50

0/00

انتقالی

2/36

1/06

انتخاب واحد

میباشند.
جدول شمارهی  - 1مشخصات افراد شرکتکننده
فراوانی

درصد فراوانی

اندو 2

24

35/3

اندو 3

28

41/2

اندو 4

16

23/5

مرد

32

47/1

زن

36

52/9

آزاد

61

89/7

بهداشتكار

2

2/9

انتقالی

5

7/4

68

100

بخش بالینی

جنسیت
نوع سهمیه

جمع کل

در بررسی ارتباط جنس و میزان رضایت ،بر اساس یافتهها
مشخص شد که میزان رضایت دانشجویان دختر در قسمت

پرسنل

اساتید

ارزشیابی

کل

کل

1/98

0/54

آزاد

0/93

(1/06)MD =0/00

بهداشتكار

1/10

)1/55 )MD =1/10

انتقالی

1/06

)0/09 )MD =2/00

کل

0/98

)1/06 )MD =0/35

آزاد

6/35

1/45

بهداشتكار

6/10

0/28

انتقالی

7/74

1/95

کل

6/44

1/50

* :KRUSKAL_Wallis Test

⃰ 0/106

⃰ 0/953

⃰ 0/143

⃰ 0/436

⃰ 0/131

:* ANOVA
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با توجه به نتایج بهدست آمده مشخص میگردد که
رضایت دانشجویان واحدهاي  2تا  4اندو عملی از نظر
آماري اختال معناداري ندارد ( )P<0 /05و دانشجویان
واحد اندو  4عملی بهجز در قسمت ارزشیابی کمتریط
رضایت و دانشجویان واحد اندو  3عملی بیشتریط رضایت را
دارند (جدول .)4
جدول شمارهی  – 4مقایسهی میانگین نمرهی رضایت در ابعاد
مختلف برحسب بخش بالینی
میانگین

انحراف معیار

انتخاب

اندو 2

0/54

0/18

واحد

اندو 3

0/56

0/13

اندو 4

0/45

0/18

امكانات

پرسنل

اساتید

ارزشیابی

کل

Pvalue
0⃰ /131

کل

0/52

0/16

اندو 2

1/49

0/43

اندو 3

1/53

0/30

اندو 4

1/36

0/37

کل

1/47

0/37

اندو 2

1/44

0/50

اندو 3

1/53

0/39

اندو 4

1/34

0/46

کل

1/46

0/45

اندو 2

1/98

0/53

اندو 3

2/07

0/60

اندو 4

1/84

0/46

کل

1/98

0/54

اندو 2

0/89

(1/04)MD =0/00

اندو 3

0/87

(0/98)MD =0/00

اندو 4

1/31

(1/21 )MD =1/65

کل

0/98

(1/06)MD =0/35

اندو 2

6/36

1/60

اندو 3

6/58

1/25

اندو 4

6/33

1/79

کل

6/44

1/50

0⃰ /335

0⃰ /382

0⃰ /412

0⃰ /348

0⃰ /828

: ANOVA
⃰
⃰:KRUSKAL_Wallis Test

بحث
دانشگاهها بهعنوان سازمانهایی شناخته میشوند که
نقش مؤثري در انتقال دانش و تربیت نیروي انسانی
متخصص در جامعه دارند از ایطرو ،وظیفه دارند که با
بررسی وضعیت خود مشکالت و راهکارهاي آن را شناسایی
کنند و سبب ارتقاي کیفیت آموزشی شوند (یزدانفرد و
همکاران .)2009 ،ارزشیابی بهعنوان یکی از اقدامات مهم
آموزشی و جزء جداییناپذیر در رشتههاي علوم پزشکی
محسوب میشود ( نارنجی و همکاران .)2010 ،بهرهمندي
از نظر دانشجویان بهعنوان منبع ارزیابی سیستم آموزشی
گزینهي مناسبی بهنظر میرسد؛ چرا که آنها از نزدیک
شرایط موجود در بخش را لمس نمودهاند و میتوانند در
مورد مشکالت موجود ،نقطهنظرات و راه حلهاي خود را

اعالم نمایند ،ضمناً دسترسی به دانشجویان جهت ثبت
نظرات آنها راحتتر است که منجر به افزابش اعتبار و پایابی
نتایج میگردد (نعمت اللهی و همکاران .)2013 ،در ایط
مطالعه ،اطالعات از طریق پرسشنامه جمعآوري شد که
مزیت کلی پرسشنامه در آن است که میتوان از آن طریق،
با صر هزینهي اندك ،دادههاي نسبتاً زیاد و وسیعی را از
تعداد زیادي افراد گردآوري کرد .همچنیط تجزیه و تحلیل
دادههاي حاصل از پرسشنامه نسبت به روش و فنون دیگر
آسانتر است؛ با ایط اوصا  ،امکان بررسی عمیق موضوع را
فراهم میکند (عباسزادگان و تركزاده .)2000 ،از تعداد
کل  92نفر که طبق لیست آموزشی طی دو نیمسال
تحصیلی  93-1392واحد اندو عملی را انتخاب نمودهاند،
تعداد  68نفر ( 73/9درصد) اقدام به تکمیل پرسشنامه
نمودند که نشاندهندهي همکاري مطلوب ایط دانشجویان
بهمنظور انجام ایط ارزشیابی بوده است .در خصوص
مشارکت دانشجویان ،دانشجویان واحد اندو  3عملی
بیشتریط مشارکت را در مطالعه نمودهاند ( 41/2درصد)؛ در
حالیکه دانشجویان واحد اندو  4عملی کمتریط مشارکت را
در تکمیل پرسشنامه داشتهاند ( 23/5درصد) که علت آن
میتواند حضور کمتر دانشجویان واحد اندو  4عملی در
دانشکده باشد .در مقایسه پنج بخش سؤاالت پرسشنامه به
تفکیک جنس ،در مورد پرسنل پرستاري تفاوت معناداري
بیط  2جنس دیده میشود و رضایت دانشجویان پسر در
ایط قسمت بیشتر از دخترها است .در مقایسه نتایج
پرسشنامه به تفکیک سهمیه ،دانشجویان تکمیلی و انتقالی
رضایت باالتري را در زمینهي انتخاب واحد ،امکانات بخش
و اساتید و ارزشیابی بخش دارا بودند که ایط مسأله را
میتوان به شرایط متفاوت تحصیل در داخل کشور در
مقایسه با خارج از کشور و مشکل ناآشنایی به زبان نسبت
داد .دانشجویان سهمیهي آزاد دانشکدهي دندانپزشکی
شهید صدوقی یزد در تمامی موارد مورد بررسی درجهي
رضایت پایینی را دارا بودند .از آنجا که ایط دانشجویان
عمدتاً از میان رتبههاي برتر کنکور سراسري پذیرش
گردیدهاند سبب انتظارات باالتري در آنها میشود که نتایج
بررسی ایط مطالعه با نتایجی که دکتر علی محمدیان و
مژگان خانبابازاده در سال  85-1384در مطالعهي خود در
دانشگاه اردبیل بهدست آوردهاند همخوانی دارد که
نشاندهندهي میزان باالتر انتظارات دانشجویان رشتههاي
پزشکی نسبت به سایر رشتهها میباشد (محمدیان و
همکاران )2009 ،میزان رضایت دانشجویان سهمیههاي
مختلف در مورد پرسنل پرستاري متفاوت میباشد که در
ایط بیط ،دانشجویان تکمیلی رضایت کمتري را نسبت به
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سایر دانشجویان داشتهاند که بهعلت کمبود کادر پرستاري
است .در بررسی دیدگاه دانشجویان واحدهاي مختلف اندو
( 2تا  ،)4دیدگاههاي دانشجویان در مورد قسمت انتخاب
واحد ،امکانات بخش ،اعضاي هیأت علمی ،پرسنل پرستاري
و نحوهي ارزشیابی ،تفاوت آماري معناداري نداشت .در
مورد انتخاب واحد بالینی ،دانشجویان واحد اندو  4عملی
کمتریط میزان رضایت را داشتند که میتواند نشاندهندهي
تداخل واحدهاي ایط دانشجویان در ترمهاي پایانی تحصیل
باشد .در مورد امکانات بخش نیز رضایت دانشجویان اندو 4
کمتر از دو واحد دیگر میباشد که میتوان علت آن را
آشنایی بیشتر دانشجویان واحد اندو  4عملی نسبت به بقیه
و شناخت بیشتر وسایل دانست .در تحقیقی که پرند
پورقانع و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی گیالن انجام
دادند نیز عدم وجود امکانات کامل در آموزش بالینی ذکر
شده است (پورقانع و همکاران .)2006 ،در مطالعهي برهان
مجابی در خصوص وضعیت آموزش بالینی دندانپزشکی
قزویط  45درصد دانشجویان تجهیزات فیزیکی بخشهاي
پریو و  60درصد تجهیزات بخش پروتز دندانی را کم ذکر
کردند (برهان مجابی .)2002 ،در مطالعهاي عابدینی و
همکاران در خصوص مشکالت آموزش بالینی پرستاري و
مامایی هرمزگان  71درصد از دانشجویان کمبود امکانات
رفاهی را بهعنوان مشکل دورهي آموزش بالینی بیان نمودند
و  37درصد کمبود فضاي آموزشی مناسب را بهعنوان
مشکل دوره بیان نمودند (عابدینی و همکاران .)2008 ،در
مبحث پرسنل پرستاري با آنکه تفاوتهاي بهدست آمده
معنادار نشده ،اما همانند بقیهي موارد رضایت دانشجویان
واحد اندو  4عملی از سایریط کمتر میباشد .در مورد
اعضاي هیأت علمی بهطور کلی دانشجویان رضایت باالتري
را نسبت به سایر موارد داشتهاند که بیشتریط رضایت
مربوط به دانشجویان واحد اندو  3عملی و کمتریط آن
مربوط به اندو  4عملی میباشد؛ که ایط اختال میتواند به
ایط دلیل باشد که هر عضو هیأت علمی مسؤول یک واحد
مشخص میباشد و دانشجویان ایط واحد عملی با ایشان
بیشتر برخورد دارند که نتایجی که در ایط مطالعه بهدست
آمد داراي شباهتهایی با مطالعهي هنزي و همکاران در
سال  2006در آمریکاي شمالی بود؛ در ایط مطالعه نیز
قويتریط جنبه آموزشی وجود ارتباط مؤثر دانشجویان با
اساتید عنوان شده است (هنزي و همکاران .)2006 ،در
مورد ارزشیابی نتایج ،تفاوت آماري معناداري را نشان نداد،
ولی دانشجویان در مورد اصل برگزاري ارزشیابی کتبی
رضایت پایینی دارند ،زیرا در تعدادي از بخشهاي
دانشکدهي امتحانی در پایان بخش برگزار نمیشود و نمره-

ي دانشجو تماماً بر اساس فعالیتهاي درون بخشی او ثبت
میشود که ایطگونه روش کسب نمره بیشتر مورد رضایت
دانشجویان است تا برگزاري امتحان پایان بخش .ضمناً
ممکط است یکی از دالیت نارضایتی آنها حجم زیاد مباحث
تعییطشده براي امتحان باشد .در مطالعهي دلآرام در
خصوص دیدگاه دانشجویان پرستاري و مامایی دانشگاه
علوم پزشکی شهرکرد اکثریت دانشجویان از نحوهي
ارزشیابی بالینی رضایت نداشتند (دلآرام .)2006 ،بهصورت
کلی ،سرمایهگذاري در امر آموزش نقش قابل توجهی در
فرایند توسعهي پایدار اجتماعی و اقتصادي جوامع ایفا
میکند )ضرغامی .)2015 ،محدودیت مطالعه :با توجه به
اینکه امکان انجام ایط مطالعه در سایر بخشها فراهم نبود،
امکان مقایسهي ایط بخش با سایر بخشها وجود نداشت که
از محدودیتهاي مطالعه بهشمار میرود.

نتیجهگیری
نتایج مطالعدهي حاضدر ،میدزان رضدایت از بخدش انددو
دانشکدهي دندانپزشکی یزد را در حد کم نشان میدهدد و
الزم است با اصالح شیوههاي آموزشی ،سدطح مهدارتهداي
بددالینی دانشددجویان را در ایددط بخددش ارتقددا داد همچنددیط
پیشنهاد میشود .تعداد روتیشط بهمنظدور انعطدا پدذیري
بیشددتر در زمینددهي انتخدداب واحددد و تددداخل واحددد کمتددر
بهخصدوص در مدورد دانشدجویان واحدد انددو 4عملدی کده
رضایت کم تري را بیان نمودند بیشتر شود ،افدزایش تعدداد
یونیتها و تعویض یونیدتهداي خدراب ،افدزایش تجهیدزات
بخش و پرسنل پرستاري و همچندیط صدر وقدت بیشدتر
توسط اساتید جهت آموزش علمی و عملی دانشدجویان نیدز
توصیه میگردد .در صورت امکان ،انجام مطالعاتی مشابه در
سایر بخشها میتواند در آموزش دانشجویان تأثیر بسدزایی
داشته باشد.

تشكر و قدردانی
ایط مقاله ،حاصل طرح تحقیقاتی بده شدمارهي 1455
در مرکز تحقیقات دانشکدهي دندانپزشکی یزد میباشد که
بدیطوسیله تقدیر وتشدکر مدیگدردد ضدمناً از خدانم رقیده
حکیمیددان کدده ویددرایش ایددط مقالدده را بدده عهددده داشددتند،
سپاسگزاري میگردد.
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Abstract: Students are regarded as one of the main pillars of university, and hence their
satisfaction with the activities carried out at university can be queitly essential for their attitude
towards their discipline in order to preserve as well as to promote the quality of effective
education. Therefore, this study aimed to examine students’ attitude in regard to education and
also the evaluation of endodontic department of Yazd Shahid Sadoughi Dental School in
2013_2014. This cross-sectional study was conducted on all students who had selected practical
endodontic units in 2013-2014 (census method). In order to glean the research data, a
standardized questionnaire was utilized on which the reliability and validity have been
substantiated. Moreover, the study' data were analyzed by applying statistical tests of ANOVA
and independent T-test. Then, the study' results revealed that the satisfaction rate of female
students was reported less than the amount mentioned by male students in regard with the
personnel, and the difference was observed to be significant (P > 0.05). Furthermore, transfer
students’ satisfaction level was more than the two other quotas at selecting units, department
facilities, instructors, and evaluations. In addition, students of 4th-Practical-endodontic units
demonstrated less satisfaction except for evaluation compared to other cases. In general, the
highest satisfaction level belonged to the capacity-supplimantary students, whereas the lowest
rate of satisfaction was found in the dental students. Students of forth-practical-Endodontic units
were less satisfied in coparison to those students of other Endo units. Overall, Endo satisfaction
lied at low level.
Keywords: Clinical Education; Clinical Evaluation; Dental Students.
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