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    نامه به سردبير
 

"مات آموزشي و عوامل مرتبطميزان رضايتمندي دانشجويان دندانپزشكي از خد "  
  2يالر يانصار راي، دكتر حم1اريدكتر فرنا س
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اساس تشكيل دانشگاه ها، آموزش و ايجاد مهارت و توانمندي 
توام با ايجاد انگيزه و رضايتمندي دانشجويان است. اگر اين 
مهم انجام نشود، براي فارغ التحصيالن و از آن مهمتردر رشته 

نسان ها درارتباط است، هايي كه به نحوي با سالمت و جان ا
در پي  منفي براي بيماران و جامعه پيامدهاي ناگواروعوارض

خواهد داشت. با توجه به اهميت موضوع، تحقيق در يكي از 
انجام  1395بخش هاي كلينيكي دانشكده دندانپزشكي در سال 

شد كه نتايج آن مي تواند در جهت بهينه سازي آموزش 
قرار گيردو پايه اي براي دانشگاهي در كشور مورد توجه 

در اين تحقيق   تحقيقات گسترده تر در اين حيطه باشد.
توصيفي، با رعايت اصول متدولوژي تحقيق، مشخص گرديد كه 
ميزان رضايت در حد عالي از خدمات آموزش در دانشجويان به 

درصد ، در حد  2/36درصد، در حد خوب به ميزان  7/5ميزان 
 2/19غير قابل قبول (ضعيف)  درصد و در حد 38,4متوسط 

اهداف و "در تفكيك خدمات آموزشي به سه حيطه  درصد بود.
، بيشترين  "برنامه ريزي آموزشي، اساتيد، محيط آموزشي

نارضايتي در حيطه نامشخص بودن اهداف و برنامه ريزي 
درصد بود. عدم رضايت كلي در سه  4/63آموزشي به ميزان 

  د.درصد بدست آم 58,1حيطه فوق 
كم ، اي عدم رضايت، نداشتن بيمار كافيهمترين شاخصمه

عدم  ،رنگ بودن نقش استاد در كاهش استرس دانشجويان
كمبود ،هاي بالينيهاي تئوري با فعاليتهماهنگي آموزش

 براي ارزيابي عدم وجود معيار مشخص ،امكانات آموزشي بخش
الين عدم حضور به موقع اساتيد بر بد، دانشجويان توسط اساتي

  برخورد نامناسب اساتيد با دانشجويان  بود. و بيمار
ارزش ديگري كه بدست آمد اينكه ميزان عدم  مسئله مهم و با

رضايت از خدمات آموزشي ارتباطي با جنس، وضعيت تاهل، 
سن، معدل،  تحصيالت والدين، بعد خانوار( به عنوان شاخص 

متدولوژي  الزم به ذكر است كه  اقتصادي و اجتماعي) نداشت.
در مطالعات  )1(.قابل قبول بود بر اساس مطالعات مشابه تحقيق

درصد  75تا  69قبلي ميزان عدم تحقق اهداف آموزشي بين 
و نيزدر مطالعه ديگري گزارش گرديد كه  )2،3(گزارش گرديد

ميزان استرس دانشجويان مرتبط با روابط استاد با دانشجو است 
ان يادگيري شده و با كارآيي كه باعث عدم تمركز و كاهش ميز

اين يافته ها نشان مي دهد كه  )4(د. دانشجو رابطه معكوس دار
نياز به توجه مسئله آموزش دانشجودر رشته دندانپزشكي 

و از اين جهت كه اين دانش آموختگان در آينده بيشتري دارد 
ها را دارند، الزم و واجب است مسئوليت سنگين درمان انسان

جهت ايجاد انگيزه در دانشجويان به كار برده كه تمهيداتي 
شود. به نظر مي رسد اگر شفاف سازي اهداف آموزشي و آنچه 

درمان بيماران خود بداند و آشنا  كه بايد يك دندانپزشك در
سازي دانشجو به اهميتي كه حرفه او در جامعه دارد، از ابتداي 

و  ورود دانشجويان به دانشكده در قالب پمفلت داده شود
چنانچه اساتيد نيز همگام با سياست آموزش دانشكده رفتار 
نمايند، بسياري از دوگانگي ها و سليقه هاي شخصي از بين 
رفته و دانشجو نيز به وظايف و نقش خود آشنا خواهد شد و 

  انگيزه كافي براي آموختن خواهد داشت
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