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تواندد  شده در دانشگاه میهاي انجامرضایتمندي آنان از فعالیتبوده و  هارکان اصلی دانشگا عنوان یکی ازبه ندانشجویا  :چكیده

بررسدی   ،هدد  از انجدام ایدط مطالعده     ثر باشد.ؤکیفیت آموزش مي در جهت حفظ و ارتقا شانتحصیلی يدر نگرش آنها به رشته

کی شدهید صددوقی یدزد در سدال     پزشد دنددان  يدر دانشدکده اندو آموزش و ارزشیابی بخش  ينحوه يدیدگاه دانشجویان درباره

اندو واحدهاي  دانشجویانی که در ایط سال تحصیلی يروي کلیه صورت مقطعی برایط بررسی به باشد.می 1393_1392لیتحصی

روایدی   که پایدایی و  استانداردي ينامهها از پرسشآوري دادهعمجهت ج .)سرشماري( صورت گرفت ،عملی را انتخاب کرده بودند

 مستقل صورت گرفت. t و( ANOVAآنووا ) هاي آماريآزمون ها توسطپردازش داده .استفاده شد ،یید قرار گرفته بودأآن مورد ت

 دار بدوده ر از پسر است که ایط اختال  معندا بر اساس نتایج مشخص شد که میزان رضایت دانشجویان دختر در مورد پرسنل کمت

(05/0> (P دیگدر   ينتخاب واحد، امکانات بخش، اساتید وارزشیابی نسبت به دو سدهمیه انتقالی در قسمت ارضایت دانشجویان و

جز در قسمت ارزشیابی رضایت کمتري را در سایر موارد نسدبت بده بقیده    عملی به 4 بیشتر است. همچنیط دانشجویان واحد اندو

 یط میزان رضایت را در دانشجویان آزاد یافت.ترتوان باالتریط رضایت را در دانشجویان تکمیلی و پاییطمی ،طورکلیهب .بیان نمودند

رضایت از بخش  ،عملی دارند. در مجموع اندوعملی رضایت کمتري را نسبت به سایر واحدهاي  4 اندوهمچنیط دانشجویان واحد 

 قرار دارد. کمدر سطح اندو 

 ارزشیابی بالینی. ،آموزش بالینی، پزشکیدانشجوي دندان :یدیکل واژگان
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 مقدمه
 هايجنبهتریط عنوان یکی از مهمبه ارزشیابی دانشجو

در . ارزشیابی شودمی محسوب تدریس و آموزش دانشگاهی

ها در غربالگري نه تن درستی صورت گیردکه بهصورتی

سزایی دارد، بلکه باعث افزایش انگیزه در دانشجویان نقش به

هاي در ارزیابی فعالیت ،مدرسبه دانشجویان شده و نیز 

ارزشیابی . (2002 ،رضایی )کمیلی و کندخود کمک می

زشی هاي آموفعالیتجهت بهبود  مهم در ارکان یکی از

 ،سازد تا بر اساس نتایج آناست و ایط امکان را فراهم می

هاي با تقویت جنبه ؛نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده

ل و اصالح نظام جاد تحوها در ایمثبت و اصالح نارسایی

 ،همکاران )ادهمی و هاي مناسب برداریمآموزش گام

هاي پزشکی هاي آموزش در رشتهارزشیابی شیوه. (2000

 ن در تربیت نیروهاي متخصص و دلیل نقش مهم آبه

خانی و )صنعت اي برخوردار استاي از حساسیت ویژهحرفه

ا بی فرایندي است که یک ارزش رارزشیا (.2012 ،همکاران

آموزشی  يمحور موفقیت هر برنامه ،سنجد. ارزشیابیمی

با یادگیري دانشجو دارد و ایط است و ارتباط تنگاتنگی 

        ثیر ارزشیابی استأله که یادگیري دانشجو تحت تأمس

در  (.2002آلمونگو و همکاران، ) شودخوبی درك میبه

عادالنه و  ، شفا ، وجود یک سیستم ارزشیابی منظمواقع

سسات آموزش ؤاست و براي مضروري  ،براي تمامی سازمان

اند ضرورتی فزون ی که عدالت را هد  خود قرار دادهعال

 (.2006،)یمانی و همکاران  ددار

از و همکاران به بررسی ارزشیابی کلینیکی روالند     

درصد  59، یافته طبق ایطدیدگاه دانشجویان پرداختند 

دادند. ستم ارزشیابی تجمعی را ترجیح  میدانشجویان سی

، عدم وجود مانع براي انجام ارزیابی صالحیت تریطبزرگ

 يرشته .(2007روالند و همکاران، )است بیماران مناسب 

ه هاي مهم علوم پزشکی است کپزشکی نیز از شاخهدندان

 ياي باالیی است و ارتقانیازمند کسب مهارت علمی و حرفه

سالمت دهان و  يیفیت آموزش دانشجویان باعث ارتقاک

 .(2012 همکاران، وی خانصنعت) شودمی دندان جامعه

 يپیکره دانشگاه، اصلی نارکا از یکی عنوانبهن دانشجویا

 آینده در را جامعه مختلف هايارگان و هاسازمان اصلی

 هايفعالیت يکلیه از آنان رضایتمندي. دهندتشکیل می

 يرشته به آنها نگرش در تواندمی دانشگاه در شدهانجام

 يارتقاو  حفظ، انگیزش ایجاد جهت در شانتحصیلی

 (.1998 ،همکاران)حیدري و  باشد ثرؤم آموزشی کیفیت

هاي ارزیابی کیفیت آموزشهاي عملی جهت یکی از شیوه

پزشکی بررسی نظرات و دندان يبالینی و ارزیابی در رشته

اطبان اصلی عنوان مخهاي دانشجویان ایط رشته بهیدگاهد

که با توجه به این باشد.ها میایط آموزش و ارزشیابی

فعالیت آموزشی و گزینه براي ارزیابی  دانشجویان بهتریط

هاي ، بررسی دیدگاههد  از ایط مطالعه ،باشندبالینی می

       ارزشیابی  آموزش و ينحوه يدانشجویان درباره

 باشد.پزشکی شهید صدوقی یزد میدندان

 هامواد و روش
. در باشدمقطعی می-مطالعه یک تحقیق توصیفیایط       

بیعی عملکرد سیر ط ،موجود ينامهپرسش ،ایط مطالعه

 تا پایان اندو،دانشجویان از شروع انتخاب واحد بالینی 

حاضر  ينامهپرسش .دهدارزشیابی را مورد بررسی قرار می

مجزا  اي طراحی گردیده که شامل پنج بخش کامالًگونهبه

انتخاب واحد بالینی دانشجو مورد  ،بوده، در بخش اول

 ياز نحوهبررسی قرار گرفته که شامل رضایت دانشجو 

انتخاب واحد بالینی و همچنیط رضایت او از برگزاري آزمون 

 ،نامهدر بخش دوم پرسش باشد.از ورود به بخش میپیش 

تا  ؛امکانات بخش بالینی مورد بررسی قرار گرفته است

هاي خود را در ایط رابطه بیان دانشجویان نظرات و دیدگاه

د کیفیت کنند. در ایط بخش رضایت دانشجویان در مور

ها، ها، فضاي کافی اطرا  یونیتها، تعداد یونیتیونیت

تعداد ست استریل، وجود وسایل مصرفی کافی و امکانات 

بخش سوم  دیداري و شنیداري مورد بررسی قرار گرفتند.

که  ؛باشدشجویان در مورد پرسنل پرستاري مینظرات دان

 بندي وزمان يضایت دانشجویان از نحوهرشامل میزان 

تقسیم بیماران، تعداد کافی  يتنظیم وقت بیماران، شیوه

رفتار و بیمار در بخش، تعداد پرسنل پرستاري و نیز 

در مورد  ،بخش چهارم باشد.همکاري پرسنل پرستاري می

انشجویان را در باشد که رضایت دمی ت علمیأهی ياعضا

، برخورد محترمانه با دانشجویان، حضور در مورد تعداد اعضا

، Demonstrationعت مقرر، صر  وقت کافی جهت سا

اسب درمان االت دانشجویان و نیز تنؤپاسخگویی به س

 ينامهپرسش سنجد.می، هاي دانشجوپیشنهادي با توانایی

نظرات دانشجویان را نسبت به  ،حاضر در بخش پایانی

سنجد. چون ارزشیابی در پایان ارزشیابی پایان بخش می

با االت ؤمتحان کتبی و در قالب سصورت اهب اندو بخش

االت موجود ؤباشد، سعی شده سو تشریحی می پاسخ کوتاه

اي طراحی گردد که با ایط گونهنامه بهدر ایط بخش پرسش

االت در ؤهماهنگی کاملی داشته باشد. ایط سنوع ارزشیابی 

مورد رضایت دانشجو از برگزاري ارزشیابی کتبی در ایط 

االت، مفهوم ؤپاسخگویی به سوجود جهت مبخش،زمان 

االت کتبی، رضایت از ؤاالت کتبی، دشواري سؤبودن س

 ال با ؤت با اهدا  درس، مرتبط بودن هر ساالؤانطباق س
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ت و االؤال از سایر سؤموضوعی واحد، مستقل بودن هر س

در ایط  باشد.میالت کتبی اؤرضایت دانشجویان از نگارش س

 مخالفم کامالً تا موافقم کامالً هايگزینه براي مطالعه،

 دیدگاه شاخص عنوانبه امتیازات و میانگیط 1 تا 5 امتیازات

ي ، نمره، نگرش ضعیف99/1-1ي شد )نمره گرفته درنظر

  .نگرش قوي( ،5-4ي ، نگرش متوسط و نمره2-99/3

ها پس از بررسی از لحاظ روایی و پایایی در نامهرسشپ

بخش بیط  ي امتحان پایانو پس از برگزارروتیشط پایان هر 

ید و در پایان همان تقسیم گرد اندو دانشجویان در بخش

ها نامهی پرسشیبررسی روا آوري گردید.روز کاري جمع

منظور بررسی پایایی، هنظران انجام گردید و بتوسط صاحب

شجویان توزیع گردید که نفر از دان 25ها بیط نامهپرسش

دست آمد که قابل هب 86/0کرنباخ ی آلفاي یضریب پایا

ها ورود نامهپرسش يآوري کلیهپس از جمع باشد.قبول می

دست آمده توسط هو اطالعات باطالعات صورت گرفت 

آنووا  هاي آماريهاي آمار توصیفی و آزمونروش

(ANOVA ) وt دو و در صورت  -مستقل و آزمون کی

س ویتنی و کروسکال والیهاي آماري مطلزوم توسط آزمون

افزار آماري مورد استفاده نرم شد و همچنیط تجزیه و تحلیل

با توجه به اینکه در باشد. می SPSS-16 در ایط پژوهش

 باشند که واحدآماري، دانشجویانی می يایط مطالعه جامعه

انشجویان د يکلیه ،رواند، از ایطعملی را انتخاب نموده اندو

 .)سرشماري( مورد بررسی قرار گرفتند

 هافتهیا
ها بیط نامهمقطعی پرسش -ي توصیفیدر ایط مطالعه    

 دانشجویی که واحد اندو عملی را در  سال 92تمامی 

نفر از  68انتخاب کردند توزیع گردید که  1392-93

 (.1)جدول  ها پاسخ دادندنامهدانشجویان به ایط پرسش

       46/23±97/3ها داراي میانگیط سنی کنندهشرکت

 .شندبامی
 کنندهمشخصات افراد شرکت - 1  یجدول شماره

 درصد فراوانی فراوانی 

 3/35 24 2اندو  بخش بالینی

 2/41 28 3اندو 

 5/23 16 4اندو 

 1/47 32 مرد جنسیت

 9/52 36 زن

 7/89 61 آزاد نوع سهمیه

 9/2 2 بهداشتكار

 4/7 5 انتقالی

 100 68 جمع کل

ها و میزان رضایت، بر اساس یافتهبررسی ارتباط جنس  در

میزان رضایت دانشجویان دختر در قسمت  مشخص شد که

دار بوده اختال  معنا پرسنل کمتر از پسر است که ایط

(05/0>Pولی به ،) صورت کلی دانشجویان دختر رضایت

)جدول بت به دانشجویان پسر بیان نمودند بیشتري را نس

2). 

رضایت از ابعاد  ییانگین نمرهم یمقایسه – 2 یشماره جدول

 مختلف برحسب جنس

 P-value انحراف معیار میانگین 

 *  628/0  14/0 51/0 مرد انتخاب واحد

 18/0 53/0 زن

امكانات 

 بخش

 *919/0 32/0 48/1 مرد

 41/0 47/1 زن

پرسنل 

 پرستاری

 *008/0 38/0 61/1 مرد

 46/0 32/1 زن

 *177/0 53/0 89/1 مرد اساتید

 55/0 07/1 زن

( MD=00/0) 86/0 مرد ارزشیابی

03/1 

486/0** 

( MD=15/1) 09/1 زن

09/1 

 *718/0 48/0 27/1 مرد در کل

 53/0 09/1 زن

⃰T_Test :  

⃰Mann_Whitney :  ⃰  ⃰ 
ي مختلف در همه يدر بررسی رضایت دانشجویان سهمیه

جود داري وهاي فوق از لحاظ آماري تفاوت معناقسمت

 .(3)جدول  (<05/0P) نداشت

رضایت از ابعاد  یمیانگین نمره یمقایسه – 3 یشماره جدول

 مختلف برحسب سهمیه
 P-value انحراف معیار میانگین 

 761/0⃰ 17/0 52/0 آزاد انتخاب واحد

 14/0 60/0 بهداشتكار

 11/0 56/0 انتقالی

 16/0 52/0 کل

امكانات 

 بخش

 ⃰  106/0 37/0 45/1 آزاد

 49/0 40/1 بهداشتكار

 24/0 82/1 انتقالی 

 37/0 47/1 کل

 ⃰  953/0 44/0 46/1 آزاد پرسنل

 91/0 45/1 بهداشتكار

 40/0 40/1 انتقالی 

 45/0 46/1 کل

 ⃰  143/0 49/0 97/1 آزاد اساتید

 00/0 50/1 بهداشتكار

 06/1 36/2 انتقالی 

 54/0 98/1 کل

 ⃰⃰ 06/1 436/0(= 00/0MD) 93/0 آزاد ارزشیابی

 10/1MD =  )55/1( 10/1 بهداشتكار

 00/2MD =  )09/0( 06/1 انتقالی 

 35/0MD =  )06/1( 98/0 کل

 ⃰ 131/0 45/1 35/6 آزاد کل

 28/0 10/6 بهداشتكار

 95/1 74/7 انتقالی 

 50/1 44/6 کل

  * : ANOVA      * :KRUSKAL_Wallis Test 
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گردد که دست آمده مشخص میبا توجه به نتایج به  

و عملی از نظر اند 4تا  2رضایت دانشجویان واحدهاي 

و دانشجویان ( P>0/ 05داري ندارد )آماري اختال  معنا

تریط جز در قسمت ارزشیابی کمعملی به 4واحد اندو 

 عملی بیشتریط رضایت را 3و رضایت و دانشجویان واحد اند

 .(4)جدول دارند 

ابعاد  رضایت در یمیانگین نمره یمقایسه – 4 یشماره جدول

 مختلف برحسب بخش بالینی 
-P انحراف معیار میانگین 

value 

انتخاب 

 واحد

 131/0⃰ 18/0 54/0 2اندو 

 13/0 56/0 3اندو 

 18/0 45/0 4 اندو

 16/0 52/0 کل

 335/0⃰ 43/0 49/1 2اندو  امكانات

 30/0 53/1 3ندو ا

 37/0 36/1 4 اندو

 37/0 47/1 کل

 382/0⃰ 50/0 44/1 2اندو  پرسنل

 39/0 53/1 3اندو 

 46/0 34/1 4 اندو

 45/0 46/1 کل

 412/0⃰ 53/0 98/1 2اندو  اساتید

 60/0 07/2 3اندو 

 46/0 84/1  4 اندو

 54/0 98/1 کل

 04/1 348/0⃰⃰(= 00/0MD) 89/0 2اندو  ارزشیابی

 98/0(= 00/0MD) 87/0 3اندو 

 21/1( = 65/1MD) 31/1  4 اندو

 06/1(= 35/0MD) 98/0 کل

 828/0⃰ 60/1 36/6 2اندو  کل

 25/1 58/6 3اندو 

 79/1 33/6 4 اندو

 50/1 44/6 کل

 
⃰  : ANOVA 

⃰⃰:KRUSKAL_Wallis Test 

 بحث
شوند که هایی شناخته میزمانعنوان ساها بهدانشگاه     

انی انس ري در انتقال دانش و تربیت نیرويثؤنقش م

که با  وظیفه دارند ،رومتخصص در جامعه دارند از ایط

بررسی  وضعیت خود مشکالت و راهکارهاي آن را شناسایی 

 فرد و)یزدان کیفیت آموزشی شوند يکنند و سبب ارتقا

یکی از اقدامات مهم  عنوانارزشیابی به (.2009 ،همکاران

هاي علوم پزشکی ناپذیر در رشتهآموزشی و جزء جدایی

مندي . بهره(2010 ،همکاران ) نارنجی و شودمحسوب می

عنوان منبع ارزیابی سیستم آموزشی از نظر دانشجویان به

چرا که آنها از نزدیک  ؛رسدنظر میي مناسبی بهگزینه

انند در تود و میانشرایط موجود در بخش را لمس نموده

هاي خود را نظرات و راه حلمورد مشکالت موجود، نقطه

نشجویان جهت ثبت دسترسی به دا ، ضمناًاعالم نمایند

پایابی  تر است که منجر به افزابش اعتبار ونظرات آنها راحت

در ایط  (.2013 ،همکاران )نعمت اللهی و گرددنتایج می

آوري شد که جمع نامهاطالعات از طریق پرسش ،مطالعه

 توان از آن طریق،نامه در آن است که میمزیت کلی پرسش

یعی را از هاي نسبتاً زیاد و وسي اندك، دادهبا صر  هزینه

تحلیل  چنیط تجزیه وتعداد زیادي افراد گردآوري کرد. هم

مه نسبت به روش و فنون دیگر ناهاي حاصل از پرسشداده

ان بررسی عمیق موضوع را کام ،با ایط اوصا  ؛تر استآسان

 از تعداد .(2000 ،زادهزادگان و تركعباس) کندفراهم می

سال نفر که طبق لیست آموزشی طی دو نیم 92کل 

اند، اب نمودهعملی را انتخ اندوواحد  93-1392 تحصیلی

نامه ( اقدام به تکمیل پرسشدرصد 9/73نفر ) 68تعداد 

همکاري مطلوب ایط دانشجویان  يدهندهکه نشان نمودند

منظور انجام ایط ارزشیابی بوده است. در خصوص به

عملی  3واحد اندو مشارکت دانشجویان، دانشجویان 

در  ؛(درصد 2/41اند )شتریط مشارکت را در مطالعه نمودهبی

عملی کمتریط مشارکت را  4اندو  واحد که دانشجویانحالی

درصد( که علت آن  5/23) اندهنامه داشتدر تکمیل پرسش

عملی در  4تر دانشجویان واحد اندو تواند حضور کممی

نامه به االت پرسشؤبخش س پنجدر مقایسه  دانشکده باشد.

داري اتفاوت معندر مورد پرسنل پرستاري  تفکیک جنس،

شود و رضایت دانشجویان پسر در میجنس دیده  2بیط 

مقایسه نتایج  در ایط قسمت بیشتر از دخترها است.

نامه به تفکیک سهمیه، دانشجویان تکمیلی و انتقالی پرسش

انتخاب واحد، امکانات بخش  يرضایت باالتري را در زمینه

      له را أبخش دارا بودند که ایط مسو ارزشیابی و اساتید 

تحصیل در داخل کشور در  شرایط متفاوتتوان به می

نسبت  شنایی به زبانآو مشکل نا مقایسه با خارج از کشور

پزشکی دندان يآزاد دانشکده يدانشجویان سهمیه .داد

 يبررسی درجه شهید صدوقی یزد در تمامی موارد مورد

ایط دانشجویان  جا کهاز آن را دارا بودند. رضایت پایینی

پذیرش  هاي برتر کنکور سراسرياز میان رتبه تاًعمد

تایج نکه  شودا میهسبب انتظارات باالتري در آن اندگردیده

بررسی ایط مطالعه با نتایجی که دکتر علی محمدیان و 

خود در  يمطالعه در 85-1384بابازاده در سال خانمژگان 

       اند همخوانی دارد کهدست آوردههدانشگاه اردبیل ب

هاي میزان باالتر انتظارات دانشجویان رشته يدهندهنشان

و  انیمحمد) باشدها میپزشکی نسبت به سایر رشته

هاي میزان رضایت دانشجویان سهمیه (2009 ،همکاران

که در  باشدمختلف در مورد پرسنل پرستاري متفاوت می

را نسبت به  کمتريدانشجویان تکمیلی رضایت  ،ایط بیط
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علت کمبود کادر پرستاري ه بهاند کدانشجویان داشتهسایر 

 اندودهاي مختلف در بررسی دیدگاه دانشجویان واح است.

خاب در مورد قسمت انت دانشجویان هاي(، دیدگاه4تا  2)

پرسنل پرستاري  ،ت علمیأهی يواحد، امکانات بخش، اعضا

در  نداشت.داري اتفاوت آماري معن  ،ارزشیابی يو نحوه

عملی  4 واحد اندو مورد انتخاب واحد بالینی، دانشجویان

 يدهندهواند نشانتکه می کمتریط میزان رضایت را داشتند

هاي پایانی تحصیل تداخل واحدهاي ایط دانشجویان در ترم

 4اندو  در مورد امکانات بخش نیز رضایت دانشجویان .باشد

توان علت آن را می باشد کهکمتر از دو واحد دیگر می

عملی نسبت به بقیه  4آشنایی بیشتر دانشجویان واحد اندو 

تحقیقی که پرند در  و شناخت بیشتر وسایل دانست.

پورقانع و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی گیالن انجام 

ذکر دادند نیز  عدم وجود امکانات کامل در آموزش بالینی 

برهان  يدر مطالعه. (2006 ،همکاران )پورقانع وشده است 

پزشکی ر خصوص وضعیت آموزش بالینی دندانمجابی د

هاي بخش تجهیزات فیزیکی دانشجویاندرصد  45 قزویط

تجهیزات بخش پروتز دندانی را کم ذکر درصد  60پریو و 

اي عابدینی و . در مطالعه(2002 ،)برهان مجابی کردند

همکاران در خصوص مشکالت آموزش بالینی پرستاري و 

جویان کمبود امکانات درصد از دانش 71مامایی هرمزگان 

دند آموزش بالینی بیان نمو يعنوان مشکل دورهرفاهی را به

عنوان د کمبود فضاي آموزشی مناسب را بهدرص 37و 

در  (.2008 ،همکاران )عابدینی و مشکل دوره بیان نمودند

دست آمده ههاي بمبحث پرسنل پرستاري با آنکه تفاوت

ن موارد رضایت دانشجویا ياما همانند بقیه ،دار نشدهامعن

در مورد  باشد.از سایریط کمتر میعملی  4 واحد اندو

طور کلی دانشجویان رضایت باالتري هت علمی بأهی يضااع

ه بیشتریط رضایت ک اندداشته را نسبت به سایر موارد

و کمتریط آن  عملی 3 واحد اندومربوط به دانشجویان 

د به توانکه ایط اختال  می ؛باشدمی عملی 4اندو  مربوط به

ول یک واحد ؤت علمی مسأایط دلیل باشد که هر عضو هی

باشد و دانشجویان ایط واحد عملی با ایشان یمشخص م

دست هبیشتر برخورد دارند که نتایجی که در ایط مطالعه ب

و همکاران در ي هنزي هایی با مطالعهآمد داراي شباهت

مالی بود؛ در ایط مطالعه نیز در آمریکاي ش 2006 سال

ثر دانشجویان با وجود ارتباط مؤتریط جنبه آموزشی قوي

در (. 2006)هنزي و همکاران،  ان شده استاساتید عنو

 ،داري را نشان ندادمعنا، تفاوت آماري مورد ارزشیابی نتایج

ولی دانشجویان در مورد اصل برگزاري ارزشیابی کتبی 

هاي رضایت پایینی دارند، زیرا در تعدادي از بخش

-شود و نمرهامتحانی در پایان بخش برگزار نمی يدانشکده

بخشی او ثبت  هاي درونبر اساس فعالیت دانشجو تماماً ي

کسب نمره بیشتر مورد رضایت  روش گونهشود که ایطمی

 بخش. ضمناً یان است تا برگزاري امتحان پایاندانشجو

ضایتی آنها حجم زیاد مباحث ممکط است یکی از دالیت نار

آرام در ي دلدر مطالعه .شده براي امتحان باشدتعییط

و مامایی دانشگاه ویان پرستاري خصوص دیدگاه دانشج

 ياکثریت دانشجویان از نحوه  کردعلوم پزشکی شهر

صورت (. به2006 ،آرام)دل ارزشیابی بالینی رضایت نداشتند

گذاري در امر آموزش نقش قابل توجهی در ،  سرمایهکلی

  اجتماعی و اقتصادي جوامع ایفا پایدار  يفرایند توسعه

محدودیت مطالعه: با توجه به  (.2015ضرغامی، (کند می

ها فراهم نبود، که امکان انجام ایط مطالعه در سایر بخشاین

ها وجود نداشت که ایط بخش با سایر بخش يامکان مقایسه

 رود.شمار میهاي مطالعه بهاز محدودیت

 گیرینتیجه
میدزان رضدایت از بخدش انددو      ،حاضدر  ينتایج مطالعده     

دهدد و  یزد را در حد کم نشان میپزشکی دندان يدانشکده

هداي  هاي آموزشی، سدطح مهدارت  الزم است با اصالح شیوه

ویان را در ایددط بخددش ارتقددا داد همچنددیط بددالینی دانشددج

پدذیري  نعطدا  منظدور ا تعداد روتیشط به .شودپیشنهاد می

        ي انتخدداب واحددد و تددداخل واحددد کمتددر بیشددتر در زمیندده

عملدی کده    4ان واحدد انددو  خصدوص در مدورد دانشدجوی   به

بیشتر شود، افدزایش تعدداد    رضایت کم تري را بیان نمودند

، افدزایش تجهیدزات   هداي خدراب  ها و تعویض یونیدت یونیت

بخش و پرسنل پرستاري و همچندیط صدر  وقدت بیشدتر     

ی و عملی دانشدجویان نیدز   توسط اساتید جهت آموزش علم

ی مشابه در نجام مطالعاتا ،در صورت امکان گردد.توصیه می

ثیر بسدزایی  تواند در آموزش دانشجویان تأها میسایر بخش

 داشته باشد.

 تشكر و قدردانی

 1455ي حاصل طرح تحقیقاتی بده شدماره   ،ایط مقاله      

باشد که پزشکی یزد میدندان يمرکز تحقیقات دانشکده در

گدردد ضدمناً از خدانم رقیده     وسیله تقدیر وتشدکر مدی  بدیط

 را بدده عهددده داشددتند،  ویددرایش ایددط مقالددهحکیمیددان کدده 

 گردد.گزاري میسپاس
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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 4
th
-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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