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Introduction: The aim of this study was to evaluate educational curriculum in the community dentistry and oral health 

department of Mashhad dental school using the CIPP (Context-Input-Process-Product) model in 2013.  

Materials & Methods: In this cross - sectional study, data were collected using a self-administered questionnaire which 
was designed using CIPP Evaluation Model check List. Four domains including Context, Input, Process and Product of 

educational curriculum at the community dentistry and oral health department of Mashhad dental school were evaluated 
based on the viewpoints of its staff and students who had passed the related practical course. The sum of acquired scores was 
computed separately in each domain. The scores were categorized in 0-50 as unfavorable, 51-70 as partly favorable, and  
71-100 as favorable. For comparison of mean scores of three groups of students who had passed practical community 
dentistry courses 1, 2 or 3, ANOVA statistical test was used. Mann-Whitney test was used for comparison of mean scores of 
staff and students in each domain.  

Results: There were no significant differences in mean scores of domains of Context (P=0.91), Process (P=0.11), and 

Product (P=0.3) among students who had passed practical community dentistry courses 1, 2 or 3. However, a significant 
difference in Input domain was found among students (P=0.009). In Context (P<0.001), and Process (P=0.001) domains, 
there was a significant difference between staff and students’ scores. However, no significant difference was observed in the 

Product domain. In domain of Input, there was a significant difference between staff and students of practical community 
dentistry course 1 (P=0.03).  

Conclusion: From students’ view point, Context, Input, and Process domains of Community dentistry and oral health 

department of Mashhad dental school educational curriculum were partly favorable and Product domain was unfavorable. 
From staff view point, Context domain was favorable whereas Input, Process and Product domains were partly favorable.  
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 چکیده

اجتماعی دانشکده دندانپزشکی مشهد با  و دندانپزشکیش در بخش سالمت دهان آموزهدف از انجام این مطالعه ارزشیابی وضعیت  :مقدمه

 . بود 29-29در سال تحصیلی  (محصول -فرآیند -درونداد -زمینه) CIPP ارزشیابی سیپکمک الگوی 

تهیه شده  CIPPای که با کمک چک لیست الگوی ارزشیابی  با استفاده از پرسشنامهها  داده، مقطعی –این مطالعه توصیفی  در :ها مواد و روش

دندانپزشکی مشهد از  دانشکده شی سالمت دهان و دندانپزشکیآموزو محصول برنامه  فرآیند، داد درون، زمینه چهار حیطه. شد گردآوری، بود

مجموع نمرات کسب شده در هر . دیدگاه اساتید این گروه و دانشجویان در حال گذراندن واحدهای عملی این درس مورد ارزشیابی قرار گرفت

در دسته  09–955و  مطلوب در محدوده نسبتاً 09–05، امطلوبدر محدوده وضعیت ن، 5–05نمرات . حیطه به طور جداگانه محاسبه شد

دانشجویان در حال ) در بین سه گروه دانشجویان، هر حیطه دهی به سواالت برای مقایسه تفاوت در پاسخ. شد بندی طبقهوضعیت مطلوب 

پاسخ سواالت مشترک بین اساتید و  همچنین برای مقایسه. استفاده گردید  ANOVAاز آزمون ، (3و  9و  9عملی  نگر جامعهگذراندن 

 . از آزمون من ویتنی استفاده شد، دانشجویان در هر حیطه

داد  حیطه دروننبود ولی در  دار معنی 3یا  9یا  9عملی  نگر جامعهدانشجویان  در بین و محصول فرآیند، زمینههای  میانگین نمره حیطه :ها یافته

ی بین نظرات دانشجویان و اساتید وجود دار معنیتفاوت ( =559/5P (فرآیندو  P)559/5) زمینههای  در حیطه. (=552/5P) بودبا هم متفاوت 

را  9 عملی نگر جامعهاساتید با دانشجویانی که  درونداد در حیطه. (=50/5P)ی وجود نداشت دار معنیولی در حیطه محصول تفاوت ، داشت

 (=553/5P). گذرانده بودند اختالف نظر داشتند

مطلوب بود و حیطه  دندانپزشکی اجتماعی نسبتاً شی سالمت دهان وآموزبرنامه  فرآیند وداد  درون، از نظر دانشجویان حیطه زمینه :نتیجه گیری

 و فرآینددندانپزشکی اجتماعی مطلوب بود وحیطه  شی سالمت دهان وآموزبرنامه  از نظر اساتید حیطه زمینه و محصول. نامطلوب بودداد  برون

 . مطلوب بود نسبتاًداد  درون

 .کوریکولوم، شآموز، سیپ، ارزشیابی :کلیدی کلمات
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 مقدمه

های  یکی از مهمترین استراتژی ارزشیابی برنامه 

از حالت  ش راآموزتواند  می واست دریافت بازخورد 

ای  شی آیینهآموزارزشیابی  (1).سکون به پویایی سوق دهد

دست اندرکاران گیران و  آورد تا تصمیم می فراهم

به ها  تصویری از چگونگی فعالیت، شیآموزهای  فعالیت

 (2).دست آورند

مختلفی از الگوهای ارزشیابی صورت های  دسته بندی

 یکی از انواع آن، گرفته است که الگوی مبتنی بر مدیریت

از الگوی ارزشیابی مدیریت گرا تحت عنوان . باشد می

به تصمیم گیران و زیرا . شود می گرا نیز یاد الگوی تصمیم

شی آموزهای  در مورد فعالیت کند می کمکمدیران 

انواع الگوهای تسهیل در  (3).نمایند گیری تصمیم

و الگوی مرکز  CIPP1الگوی سیپ  شامل، گیری تصمیم

. باشد می آنجلس لوس-مطالعات ارزشیابی دانشگاه کالیفرنیا

از حروف اول کلماتِ زمینه ، (CIPP) عنوان سیپ

(Context) ،داد درون (Input) ،فرآیند (Process) ،و 

هدف ارزیابی  (4).دست آمده استه ب (Output) محصول

فراهم آوردن یک زمینه منطقی برای تعیین ، زمینه

گرانه  تحلیلهای  همچنین کوشش. شی استآموزهای  هدف

شی و شناسایی آموزبرای تعیین عناصر مربوط در محیط 

موجود در یک بافت یا های  فرصت و، نیازها، مشکالت

برای طراحی و داد  ارزیابی درون. شی استآموزموقعیت 

 مناسب برای دستیابی به اهداف کمکهای  انتخاب روش

 بینی پیشبه منظور تشخیص یا  فرآیندارزیابی  (5).کند می

                                                             
1. Context Input Process Output 
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شی و آموزهای  مشکالت اجرایی در جریان انجام فعالیت

 به عملها  اجرای این فعالیت فرآیندمیزان مطلوبیت 

 به منظور قضاوت درباره، ارزیابی محصول (6).آید می

در  (7).شود می شی انجامآموزهای  مطلوبیت بازده فعالیت

 واقع نتایج حاصل از برنامه با اهداف برنامه مقایسه

 بین انتظارات و نتایج واقعی مشخص گردند و رابطه می

 . شود می

 (8)توسط پاکدامن و همکاران 1331در سال  ای مطالعه

های  شی گروهآموزبرای ارزیابی میزان دستیابی به اهداف 

دانشجویان  از دیدگاهپریودنتیکس و سالمت دهان 

 CIPP دندانپزشکی علوم پزشکی تهران با کمک الگوی

یطه محتوا و که در دو حداد   تایج نشانن. صورت گرفت

ی دار معنیماری آشی تفاوت آموزبین دو گروه  فرآیند

حیطه نیاز به  دوو عناوین فرعی در این شت وجود دا

تحت عنوان  1381در سال  ارزیابی دیگری .بازنگری دارد

های  ش گروهآموزبررسی میزان دستیابی به اهداف 

با  شی ترمیمی و پریو در دانشگاه شاهد و تهرانآموز

استفاده از الگوی سیپ صورت گرفت که نتایج حاکی از 

دانشجویان به اهداف مطلوب در این دو رشته  ن بود کهآ

های  دست پیدا نکرده بودند و بازنگری در سیستم و برنامه

 جدید را ضروریهای  شی و ارائه راهکارآموز

  (3).دانست می

با توجه به نگرانی موجود در زمینه تحقق اهداف  

ش پزشکی در آموزدرمان و ، شی وزارت بهداشتآموز

جدید بودن رشته دندانپزشکی  پزشکی وهای  دانشکده

در این مطالعه ، دندانپزشکیهای  اجتماعی در بین رشته

شی در بخش سالمت دهان و آموزوضعیت موجود 

از دید  دانشکده دندانپزشکی مشهد دندانپزشکی

 CIPPدر ابعاد الگوی ارزشیابی  اساتید دانشجویان و

 . بررسی شد

 ها مواد و روش

 دو گروه بهمطالعه افراد مورد ، مطالعه مقطعیدر این 

دانشجویان دوره عمومی دانشکده . تقسیم شدند

که در ، 1331-1332 در سال تحصیلی دندانپزشکی مشهد

 3یا  2، 1عملی  نگر جامعهدرسی های  حال گذراندن واحد

 و دندانپزشکیبخش سالمت دهان  اساتیدبودند و 

 . نفر بودند 13دانشکده که در مجموع  همین اجتماعی

محقق ساخته در بین تمام های  پرسشنامه

 با استفاده ازها  این پرسشنامه. وزیع شدتکنندگان  شرکت

الگوی ارزشیابی سیپ تهیه شد که چک  چک لیست

با  (6)باشد می در سطح بین المللی لیستی پذیرفته شده

و  فرآیند، داد درون، این چک لیست زمینه استفاده از

اجتماعی در  دندانپزشکی وش سالمت دهان آموزمحصول 

پرسشنامه اساتید . ارزیابی شد کده دندانپزشکی مشهددانش

به . سوال بود 36و  23و دانشجویان به ترتیب شامل 

از روش ها،  پرسشنامه( تکرارپذیری)منظور ارزیابی پایایی 

پرسشنامه  21تعداد . آزمون و پس آزمون استفاده گردید

 3پرسشنامه در اختیار  3و نفر از دانشجویان  21در اختیار 

نفر از اساتید قرار گرفت و به فاصله یک هفته این آزمون 

پس آزمون  وضریب همبستگی آزمون . تکرار گردید

. بود 73/1دانشجویان پس آزمون  وو آزمون  82/1اساتید 

از نظر ، همچنین به منظور تایید روایی پرسشنامه

شد و  ش پزشکی استفادهآموزمتخصصین و کارشناسان 

در بخش اول هر دو . آنها قرار گرفت پرسشنامه مورد تایید

فردی های  سواالتی در رابطه با ویژگی، پرسشنامه

این سواالت در . دانشجویان و اساتید وجود داشت

آخرین واحد ، جنس، سن :پرسشنامه دانشجویان شامل

 عملی گذرانده شده و وضعیت سکونت نگر جامعه

 و در پرسشنامه اساتید شامل( اهیغیرخوابگ، خوابگاهی)

نام ، درجه علمی، آخرین مدرک تحصیلی، جنس، سن
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شی و وضعیت گذراندن کارگاه روش تدریس آموزگروه 

در قسمت ارزشیابی ها،  در بخش بعدی پرسشنامه. بود

بخش شی آموزشی و محیط آموزهای  خط مشی، زمینه

 مشهد سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در دانشکده

ارتباط این برنامه درسی با که سواالتی نظیر . بررسی شد

ارائه برنامه درسی ، درسی دانشجویانهای  دیگر برنامه

مرتبط بودن این درس ، مجزا یا ادغام شده با دیگر دروس

...  نیاز به وجود این برنامه درسی و، با نیازهای شغلی آنها

 6تا  1سوال ، سواالت مربوط به حیطه زمینه. مطرح گردید

 6تعداد . داد می پرسشنامه اساتید و دانشجویان را تشکیل

سوال مشترک بین اساتید و دانشجویان در این حیطه 

 . وجود داشت

به ارزیابی عناصر ورودی ، مطالعهداد  در بخش درون

شی پرداخته شد که شامل عناصر چهارگانه آموزبه برنامه 

. نابع انسانیبودجه و م، تجهیزات، برنامه ریزی: ذیل بود

 7در پرسشنامه اساتید و  17تا  7برای این منظور سواالت 

 7تعداد . در پرسشنامه دانشجویان طراحی گردید 22تا 

سوال مشترک بین اساتید و دانشجویان در این حیطه 

 . وجود داشت

، حجم تکالیف دانشجویان، فرآینددر بخش ارزیابی 

یاددهی  فرآیندمشکالت مربوط به ، انجام تکالیف با عالقه

ارتباط ، مشکالت مربوط به یادگیری دانشجویان، مدرسان

یاددهی  فرآیندارزشیابی مداوم ، دوسویه استاد و دانشجو

وجود قوانین برای حفظ نظم و انضباط و ، یادگیری –

مطالبی از این دست مورد بررسی قرار گرفت که شامل 

پرسشنامه  31تا  23د و پرسشنامه اساتی 26تا  18سواالت 

سوال مشترک بین اساتید و دانشجویان  8دانشجویان بود و 

 . در این حیطه وجود داشت

به ارزیابی میزان رضایت ، محصولدر بخش ، در پایان

ش آموزدانشجویان و اعضای هیات علمی از وضعیت 

بخش سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی و کاربردی 

که شامل . بخش پرداخته شد شی اینآموزبودن برنامه 

پرسشنامه  36تا  32پرسشنامه اساتید و  23تا  27سواالت 

سوال مشترک بین اساتید و دانشجویان  3دانشجویان بود و 

 . در این حیطه وجود داشت

مربوط به این چهار حیطه در هر دو های  پرسش

تاحدودی ، (مطلوب)بله های  توسط گزینه، پرسشنامه

 که برای. پاسخ داده شد( نامطلوب) خیر و (مطلوب نسبتاً)

 1و  2سواالتی که ماهیت مثبت داشتند به ترتیب امتیازات 

برای سواالتی که ماهیت منفی  در نظر گرفته شد و 1و 

مجموع نمرات . در نظر گرفته شد عکس این حالتداشتند 

 کسب شده در هر حیطه به طور جداگانه محاسبه شد و

اساتید در هر کدام از  دانشجویان وکه نمرات  برای این

دست آمده از هر ه نمرات بقابل مقایسه باشند ها  حیطه

در محدوده ، 1-51نمرات . رسانده شد 111حیطه به 

و  مطلوب نسبتاًدر محدوده  51-71، وضعیت نامطلوب

نفر  135. شد بندی طبقه در دسته وضعیت مطلوب 111-71

پاسخ ها  ه پرسشنامهنفر از اساتید ب 11از دانشجویان و 

 . دادند

مربوط به سواالت هر های  فراوانی و درصد پاسخ

دانشجویان در جداول  اساتید و حیطه برای پرسشنامه

برای مقایسه تفاوت در . ای تعیین گردید جداگانه

گروه  در بین سه، هر حیطه دهی به سواالت پاسخ

عملی  نگر جامعهدانشجویان در حال گذراندن ) دانشجویان

همچنین . استفاده گردید  ANOVAاز آزمون ، (3و  2و  1

پاسخ سواالت مشترک بین اساتید و  مقایسه برای

 . از آزمون من ویتنی استفاده شد، دانشجویان در هر حیطه

 ها یافته

نفر از دانشجویان دندانپزشکی و  165در این مطالعه به 

نفر از اساتید درس سالمت دهان و دندانپزشکی  13
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های  پرسشنامه، اجتماعی دانشکده دندانپزشکی مشهد

نفر  135، از میان دانشجویان. مستقل داده شد محقق ساخته

از میان . به پرسشنامه پاسخ دادند( درصد 8/81)از آنان 

به پرسشنامه ( درصد 61/84)نفر از آنان  11ز اساتید نی

 . پاسخ دادند

سال و  5/22±31/1میانگین سنی دانشجویان مطالعه 

توزیع فراوانی . سال بود 13/33±1میانگین سنی اساتید 

 2 و 1ول ادر جد، و اساتید ای دانشجویان متغیرهای زمینه

 .خالصه شده است

 

 توزیع فراوانی متغیرهای زمینه ای مطالعه برای دانشجویان:  1جدول 

 نام متغیر تعداد درصد

7/56  جنسیت مونث 58 

3/43  مذکر 76 

3/33 عملی گذرانده شده نگر جامعهآخرین واحد  1عملی  نگر جامعهدندانپزشکی  45   

8/37  2عملی  نگر جامعهدندانپزشکی  51 

3/28  3عملی  نگر جامعهدندانپزشکی  33 

3/31  وضعیت سکونت خوابگاهی 43 

1/68  غیرخوابگاهی 32 

 
 توزیع فراوانی متغیرهای زمینه ای مطالعه برای اساتید:  2جدول 

 نام متغیر تعداد درصد

6/63  جنسیت مونث 7 
 4/36  مذکر 4 

2/18  آخرین مدرک تحصیلی دندانپزشکی عمومی 2 

6/63  تخصصی دکترای 7 

2/18  2 PHD 

4/36  درجه علمی مربی 4 

4/36  استادیار 4 

2/18  دانشیار 2 

1/3  استاد 1 

5/54 شیآموزنام گروه  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 6   

2/18  اطفال 2 

1/3  پریو 1 

1/3  ش پزشکیآموز 1 

1/3  1 EDO پرستاری 

8/81 تدریسهای  گذراندن کارگاه روش گذرانده اند 3   

2/18  نگذرانده اند 2 
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دهی به  مقایسه بین سه گروه دانشجویان در پاسخ

های زمینه، فرآیند و محصول با کمک  سواالت، در حیطه

براساس آن تفاوت انجام شد که  ANOVAآزمون آماری 

تنها در حیطه و  (3جدول ) دار نبود معنیبین سه گروه 

 . دار بود داد این تفاوت معنی درون

 های  قایسه بین نظرات اساتید و دانشجویان در حیطهـم

زمینه، فرآیند و محصول با استفاده از آزمون آماری 

Mann-Whitney های زمینه  در حیطه. انجام شد

(111/1(P< و فرآیند) 111/1(P= داری بین  تفاوت معنی

اساتید وجود داشت، ولی در حیطه نظرات دانشجویان و 

 (=17/1P)داری وجود نداشت  محصول تفاوت معنی

 .(6تا  4جداول )

 

 نگر عملی  های چهارگانه مورد مطالعه به تفکیک واحدجامعه نمره کسب شده دانشجویان در حیطهو انحراف معیار میانگین :  3جدول 

 نمره دانشجویان  حیطه

  1 نگر عملی جامعه

 انحراف معیار±میانگین 

 نمره دانشجویان 

  2 نگر عملی جامعه

 انحراف معیار±میانگین 

 نمره دانشجویان 

  3 نگر عملی جامعه

 انحراف معیار±میانگین 

P-value  

 312/1 55/55±28/24 32/53±11/17 18/55±41/16 محتوا

 113/1 11/53±13/11 13/53±13/12 88/52±38/3 داد درون

 114/1 28/51±88/14 15/57±62/13 42/52±73/13 فرآیند

 318/1 35/44±33/26 54/52±14/27 22/48±32/21 محصول

  
 درس سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی از دیدگاه دانشجویان و اساتید زمینه فراوانی پاسخ به سواالت حیطه توزیع:  4جدول 

 

 

 سواالت

 *P-value نظر دانشجویان اساتیدنظر 

  کل خیر تاحدودی بله کل خیر تاحدودی بله

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

مرتبط بودن مطالب درسی ارائه شده در بخش با 

 دانشکدههای  مطالب ارائه شده در سایر بخش

1/61 

6 

1/21 

2 

1/21 

2 

1/111 

11 

3/33 

45 

1/48 

65 

5/18 

25 

1/111 

135 

285/1 

ارائه شدن این واحد ( ترم)مناسب بودن زمان

 درسی

3/33 

3 

6/55 

5 

1/11 

1 

1/111 

3 

8/37 

51 

7/41 

55 

5/21 

23 

1/111 

135 

813/1 

احساس نیاز به ادغام شدن این واحد درسی با 

 سایر دروس

1/41 

4 

1/21 

2 

1/41 

4 

1/111 

11 

1/32 

43 

1/26 

35 

8/41 

56 

1/111 

134 

731/1 

متناسب بودن مطالب درسی ارائه شده در این 

 بخش با نیازهای دندانپزشکان آینده

6/63 

7 

4/36 

4 

1/1 

1 

1/111 

11 

8/38 

52 

8/48 

61 

4/16 

22 

1/111 

134 

162/1 

وجود ارتباط بین این واحد درسی با فعالیت 

 تحقیقاتی دانشجو یا استاد

3/31 

11 

1/3 

1 

1/1 

1 

1/111 

11 

5/18 

25 

6/32 

44 

3/48 

66 

1/111 

135 

111/1< 

احساس نیاز به وجود این واحد درسی در دوره 

 ش دانشجویان دندانپزشکی عمومیآموز

1/111 

11 

1/1 

1 

1/1 

1 

1/111 

11 

7/46 

63 

6/32 

44 

7/21 

28 

1/111 

135 

112/1 

  54/81 78/78 میانگین کل نمره

 Mann-Whitneyآزمون  *
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 درس سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی از دیدگاه دانشجویان و اساتید فرآیند مقایسه میزان فراوانی پاسخ به سواالت حیطه:  5جدول 

 *P-value نظر دانشجویان نظر اساتید سواالت

  کل خیر تاحدودی بله کل خیر تاحدودی بله

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 

 3/27 متناسب بودن حجم تکالیف با وقت

3 

5/45 

5 

3/27 

3 

1/111 

11 

6/35 

48 

5/38 

52 

3/25 

35 

1/111 

135 

111/1 

 

 انجام با عالقه و فعاالنه تکالیف محوله

1/71 

7 

1/31  

3 

1/1 

1 

1/111 

11 

6/32 

43 

1/37 

43 

3/31 

41 

1/111 

132 

228/1 

 1/3 وجود مشکالت مرتبط با یاددهی اساتید

1 

6/63 

7 

3/27 

3 

1/111 

11 

3/23 

32 

1/47 

63 

1/23 

33 

1/111 

134 

517/1 

آیا انتقال چگونگی کاربرد دانش سالمت 

دهان و دندانپزشکی اجتماعی صورت 

 گرفته است؟

1/41 

4 

 

1/61 

6 

 

1/1 

1 

1/111 

11 

1/17 

23 

3/56 

76 

7/26 

36 

1/111 

135 

158/1 

 فرآیندمواجه شدن با مشکالت در زمینه 

یادگیری درس سالمت دهان و 

 دندانپزشکی اجتماعی توسط دانشجو

3/27 

3 

4/36 

4 

4/36 

4 

1/111 

11 

6/21 

23 

8/44 

61 

6/33 

45 

 

1/111 

134 

151/1 

وجود همکاری و ارتباط خوب بین 

 اساتید و دانشجویان

5/54 

6 

5/45 

5 

1/1 

1 

1/111 

11 

8/38 

52 

3/43 

58 

3/17 

24 

1/111 

134 

314/1 

یادگیری به -یاددهی فرآیندآیا ارزیابی 

 شود؟ می طور مستمر توسط اساتید انجام

5/45 

5 

5/54 

6 

1/1 

1 

1/111 

11 

2/22 

31 

7/46 

63 

1/31 

42 

1/111 

135 

181/1 

آیا در بخش قوانینی برای حفظ نظم 

 وجود دارد؟

5/45 

5 

5/54 

6 

1/1 

1 

1/111 

11 

2/61 

81 

6/31 

42 

3/8 

11 

1/111 

133 

854/1 

  84/53 44/68 میانگین کل نمره

 Mann-Whitneyآزمون * 
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درس سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی از دیدگاه  محصول مقایسه میزان فراوانی پاسخ به سواالت حیطه:  6جدول 

 دانشجویان و اساتید
 *P-value نظر دانشجویان نظر اساتید سواالت

  کل خیر تاحدودی بله کل خیر تاحدودی بله

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 

 1/31 مناسب بودن کیفیت امتحان

3 

1/61 

6 

1/11 

1 

111 

11 

4/24 

33 

4/47 

64 

1/28 

38 

111 

135 

1111/1< 

سالمت رضایت از محتوای دوره درسی بخش 

 دهان و دندانپزشکی اجتماعی

4/44 

4 

6/55 

5 

1/1 

1 

111 

3 

7/26 

36 

2/45 

61 

1/28 

38 

111 

135 

1111/1< 

شی بخش سالمت دهان آموزرضایت از تجربه 

 و دندانپزشکی اجتماعی

1/41 

4 

1/61 

6 

1/1 

1 

111 

11 

1/23 

31 

2/45 

61 

3/31 

43 

111 

135 

137/1 

  74/48 18/66 میانگین کل نمره

 Mann-Whitneyآزمون * 

 

ی بین نظرات دار معنیتفاوت آماری داد  درون در حیطه

وجود  3و  2عملی  نگر جامعهاساتید و دانشجویان 

و  1عملی  نگر جامعهولی بین نظرات دانشجویان . نداشت

. (=136/1P) ی وجود داشتدار معنیاساتید تفاوت 

 و میانگین نمره  63/61میانگین نمره اساتید دراین حیطه 

 . بود 88/52، 1عملی  نگر جامعهدانشجویان 

و  فرآیند، داد درونهای  اساتید و دانشجویان در حیطه

میزان . سواالت غیرمشترک نیز پاسخ دادندمحصول به 

ای آورده  فراوانی پاسخ به این سواالت در جداول جداگانه

 (8 و 7جدول . )شده است

 

 ، فرآیند و محصولداد های درون میزان فراوانی پاسخ اساتید به سواالت غیر مشترک در حیطه:  7جدول 

 

 حیطه

 

 سواالت

 نظر دانشجویان

 کل خیر تاحدودی بله

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

محتوای آموزشی که در بخش سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی توسط اساتید متناسب بودن  داد درون

 های کشوری شود با نیازها و الویت تدریس می

5/45 

5 

5/54 

6 

1/1 

1 

1/111 

11 

 آشنایی با رویکرد ارزشیابی دانشجویان

 

8/81 

3 

2/18 

2 

1/1 

1 

1/111 

11 

های مرتبط باسالمت  ها، مجالت و سی دی کتابآیا کتابخانه دانشکده دندانپزشکی مشهد مجهز به 

 باشد؟ دهان و دندانپزشکی اجتماعی می

1/11 

1 

8/77 

7 

1/11 

1 

1/111 

3 

 2/22 وجود پاداش و مشوق برای ایجاد انگیزه تدریس در دانشکده دندانپزشکی مشهد

2 

4/44 

4 

3/33 

3 

1/111 

3 

های  یادگیری شما تحت تأثیر مشکالت خارجی، نظیرعدم همکاری سازمان –آیا فرآیند یاددهی  فرآیند

 گیرد؟ قرار می... مرتبط با سالمت مثل آموزش و پرورش، بهزیستی و

1/31 

3 

1/61 

6 

1/11 

1 

1/111 

11 
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 و محصول فرآیند، داد درونهای  در حیطه، میزان فراوانی پاسخ دانشجویان به سواالت غیر مشترک:  8جدول 

 

 حیطه

 

 سواالت

 نظر دانشجویان

 کل خیر تاحدودی بله

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

 درصد

 تعداد

آشنایی با زبان انگلیسی جهت خواندن و درک منابع درسی سالمت دهان  داد درون

 و دندانپزشکی اجتماعی

1/37 

51 

1/43 

58 

1/21 

27 

1/111 

135 

و ، اکسل، ورد، ویندوز)کامپیوتراصلی های  آیا آشنایی با مهارت

 دارید؟( پاورپونت

1/34 

46 

6/52 

71 

3/13 

18 

1/111 

135 

اینترنتی مختلفی آشنایی های  جست و جو در پایگاههای  آیا با روش

 دارید؟

3/33 

46 

1/43 

58 

7/23 

32 

1/111 

135 

 و دندانپزشکیاصلی شما از مطالعه دروس سالمت دهان  آیا انگیزه

کسب توانمندی در پاسخگویی به نیازهای سالمت دهان و ، اجتماعی

 دندانپزشکی اجتماعی است؟

3/51 

71 

8/34 

47 

3/13 

18 

1/111 

135 

داشتن تجربه فردی مرتبط با سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  سابقه

 شی این درس در دانشکده دندانپزشکیآموز قبل از شروع دوره

6/31 

41 

1/26 

35 

3/43 

58 

1/111 

134 

مشخص و قابل فهم بودن محتوای مطالب درسی بخش سالمت دهان و 

 دندانپزشکی اجتماعی

1/21 

27 

6/55 

75 

4/24 

33 

1/111 

135 

 در دسترس بودن منابع درسی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 

6/36 

43 

1/35 

47 

4/28 

38 

1/111 

134 

 6/33 مناسب بودن حجم تکالیف فرآیند

45 

5/42 

57 

3/23 

32 

1/111 

134 

سالمت دهان و دندانپزشکی ش اساتید در بخش آموزرضایت از  محصول

 اجتماعی

3/25 

35 

1/57 

77 

1/17 

23 

1/111 

135 

شی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی آموز کاربردی بودن برنامه

 برای فرد

1/21 

27 

6/52 

71 

4/27 

37 

1/111 

135 

 

 
 بحث

و  فرآیند، داد درون، در این مطالعه چهار حیطه محتوا

شی گروه سالمت دهان و دندانپزشکی آموز محصول برنامه

 اجتماعی دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال تحصیل

نظری  نگر جامعهاز دیدگاه دانشجویانی که واحد  32-31

عملی  نگر جامعهواحدهای  در حال گذراندن را گذرانده و

و  (86، 87و  88های  ورودی سال) بودند 3 یا 2، 1

 . همینطور اساتید این درس ارزیابی شد

اساتید  محتوا بین دانشجویان و در ارزیابی حیطه 

که دانشجویان حیطه  به طوری، اختالف نظر وجود داشت

و اساتید آن را  مطلوب شی را نسبتاًآموزمحتوای برنامه 

یی که در این حیطه از ها ضعف. مطلوب ارزیابی کردند
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مرتبط نبودن مطالب این ، داشت نظر دانشجویان وجود

، ی تحقیقاتی دانشجویانها درس با سایر دروس و فعالیت

متناسب نبودن مطالب  و ارائه این درس مناسب نبودن ترم

این درس با نیازهای شغلی دانشجویان به عنوان 

در ضمن حدود یک پنجم از . بود دندانپزشکان آینده

دانشجویان مورد مطالعه نیازی به وجود ایـن درس در 

 کردند و ش آکادمیک خــود احساس نمیآموزدوره 

درصد دانشجویان نیاز به ادغام این درس در  42حدود 

رسد برای رفع این  می به نظر. را عنوان کردنددیگر  دروس

اد همکاری بین بخشی ایج مشکل عالوه بر توسعه و

برای کمک به دانشجویان  شیآموزتغییراتی در کوریکولوم 

دندانپزشکی در ایجاد شبکه ارتباطی بین دانش فراگرفته 

 یادگیری مشارکتی و. شده در دروس مختلف الزم است

تواند به ایجاد این شبکه  می یادگیری مبتنی برحل مشکل

ای که  در برخی مطالعات از جمله مطالعه. کمک کند

 ترم ارائه، همکاران صورت گرفته دکتر پاکدامن وتوسط 

و علت  این درس از دیدگاه دانشجویان نامناسب بیان شد

آخر و تداخل آن های  عملی در ترمهای  واحد آن را ارائه

این  (8).با زمان مطالعه جهت امتحان دستیاری اعالم کردند

 در حالی است که واحدهای عملی درس سالمت دهان و

دندانپزشکی مشهد در  اجتماعی در دانشکده دندانپزشکی

خوشبختانه در . گردد می ارائه 11و  3، 8های  ترم

به این امر ، (11)شی جدید دندانپزشکیآموزکوریکولوم 

از ترم اول  نگر جامعهواحد درسی  توجه شده و زمان ارائه

 . آغاز شده است

 نگر جامعهدانشجویانی که داد  حیطه درون میانگین نمره

با ، را گذرانده بودند نسبت به این حیطه 3یا  2، 1عملی 

در این حیطه اساتید با دانشجویانی که . هم متفاوت بود

 .را گذرانده بودند اختالف نظر داشتند 1 عملی نگر جامعه

، توان چنین برداشت کرد که اختالف نظر موجود می

این درس بوده و به تدریج  عملی مربوط به ابتدای دوره

این اختالف نظر ، آشنایی بیشتر دانشجویان با این درسبا 

یی که در این حیطه از نظر ها ضعف. است تر شده رنگ کم

وروشن  واضح: عبارت بودند از وجود داشت دانشجویان

متناسب نبودن ، کاربردی نبودن درس، نبودن اهداف درس

، مناسب نبودن تجهیزات، عملی حجم دروس تئوری و

. ناکافی و مهارت تدریس اساتید شیآموزفضای 

 وجود داشت یی که در این حیطه از نظر اساتیدها ضعف

مناسب نبودن تجهیزات و فضای : عبارت بودند از

  .ناکافی شیآموز

به  (11)ای که توسط جعفری و همکارانش در مطالعه

منظور ارزیابی درونی گروه سالمت دهان دانشکده 

ش و آموزیزات تجه، دندانپزشکی تهران صورت گرفت

 از دیدگاه دانشجویان در حد نسبتاً، پژوهش این بخش

مطلوب ارزیابی شد که علت آن را تازه تاسیس بودن 

عالوه ه ب. فضای کافی بیان کردند بینی پیشبخش و عدم 

سالمت  درس دانشجویان از مطالعه انگیزه، در این حیطه

. مورد ارزیابی قرار گرفت، دهان و دندانپزشکی اجتماعی

ضعیفی برای مطالعه این  انگیزه، از دانشجویان% 13حدود 

 . درس داشتند

طرح درس اساتید با اهداف داد  در حیطه درون

نتایج مطالعه . شی متناسب و همراستا ارزیابی شدآموز

که با  در این زمینه مطلوب گزارش شد نیز (11)جعفری

با توجه به این که در حیطه . ما مطابقت دارد مطالعه

نیاز به حضور هیأت علمی با مدرک دندانپزشکی داد  وندر

اجتماعی جهت تدریس این درس الزم است فقدان 

بخش های  متخصص دندانپزشکی اجتماعی هم جزو ضعف

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در دانشکده

 . دندانپزشکی مشهد در نظر گرفته شد

 بین نظر دانشجویان و اساتید تفاوت ، فرآیند در حیطه
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دانشجویان  با این وجود از نظر اساتید و. نظر وجود داشت

دندانپزشکی اجتماعی  بخش سالمت دهان و فرآیند حیطه

یی که در این حیطه وجود ها ضعف. نسبتا مطلوب بود

نامتناسب بودن : داشتند از نظر دانشجویان عبارت بودند از

عالقگی  بی، اختیار دانشجوحجم تکالیف با وقت در 

 فرآیندمشکالت مرتبط با ، دانشجویان در انجام تکالیف

 انتقال چگونگی کاربرد، یادگیری دانشجویان -یاددهی 

ارتباط بین ، انپزشکی اجتماعیدهان و دند سالمت دانش

-یاددهی  فرآیند ارزیابی مستمر، دانشجویان تید واسا

 .انضباط وقوانین مربوط به حفظ نظم  یادگیری و

به ارزیابی تأثیر مشکالت  فرآینددر ضمن در حیطه 

مرتبط با های  خارجی نظیر عدم همکاری بین سازمان

نتایج . یادگیری پرداختیم -یاددهای  فرآیندسالمت بر 

از اساتید % 11که تنها داد  حاصل از این ارزیابی نشان

یادگیری  -یاددهی  فرآیندمعتقدند که این مشکالت بر 

 . تأثیری ندارد

به این نکته اشاره  (12)همکارانش قاسمی و در مطالعه

های  ارتباط قوی بین دانشکده، شیآموزشده که در سیستم 

دندانپزشکی و سایر نهادهای اجتماعی وجود ندارد که این 

واحد  مسئله سبب بروز محدودیت و مشکالتی در ارائه

به ورود به محیط  عملی سالمت دهان در مواردی که نیاز

گردد برای رفع  می ،اجتماعی داردهای  واقعی زندگی گروه

ها،  دانشکده، همکاری بیشتر بین بخشی، این ضعف

و سایر نهادهای اجتماعی ها  معاونت سالمت دانشگاه

مندی بهتر از خدمات بخش  مرتبط با سالمت برای بهره

 . هدف نیاز استهای  سالمت به گروه

مورد ارزیابی  فرآیند یی که در حیطهها یکی از فاکتور

کلی دانشجویان با اساتید گروه سالمت  رابطه، قرار گرفت

دهان و دندانپزشکی اجتماعی بود که نتایج حاصل از آن 

از دانشجویان این رابطه را مناسب % 18حدود داد  نشان

دانشجویان با اساتید  رابطه (11)جعفری در مطالعه. ندانستند

دهان از دیدگاه دانشجویان مطلوب گزارش گروه سالمت 

 . گردید

یی که در حیطه محصول ها از دید دانشجویان ضعف

مناسب نبودن کیفیت : وجود داشت عبارت بودند از

تدریس ، راضی نبودن از محتوای درس دوره، امتحان

از دید اساتید . شیآموزو راضی نبودن از تجربه  اساتید

ب نبودن کیفیت مربوط به مناس ضعف حیطه محصول

 . امتحان بود

 مندی از محتوای دوره رضایت در بررسی فاکتور

درسی بخش سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نتایج 

از دانشجویان از % 28حاصل حاکی از آن بود که حدود 

درسی بخش سالمت دهان و دندانپزشکی  محتوای دوره

 همکارانش هم انتظاری و در مطالعه. رضایت نداشتند

ش آموزفقدان محتوای مناسب و منابع علمی ملی برای 

در  نگر جامعهش درس آموزهای  جزو ضعف، نگر جامعه

 از دانشجویان از نحوه% 17حدود  (13).ایران بیان شد

های  لذا تقویت مهارت. تدریس اساتید رضایت نداشتند

تدریس و محتوای های  ش اساتید و تغییر روشآموز

پاکدامن رضایتمندی از  در مطالعه.. گردد می درسی توصیه

در مطالعه  (8).ذکر گردید% 52تدریس اساتید  نحوه

ش کارگاهی درس دندانپزشکی آموزجعفری و همکارانش 

افزایش  باعث، اجتماعی با روش مبتنی بر حل مساله

  (14).دانشجویان گردید رضایتمندی

در این ، شیآموز مندی از تجربه رضایت در زمینه

شی خود آموز از دانشجویان از تجربه% 32 مطالعه حدود

ای که توسط  در مطالعه. نددر این بخش ناراضی بود

به منظور بررسی نگرش  1383-1331در سال  (15)زاده نقی

دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد نسبت به فیلدهای 

حدود یک سوم ، دندانپزشکی اجتماعی صورت گرفت
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فیلدهای  شی حضور درآموز دانشجویان تجربه

دندانپزشکی اجتماعی را منفی قلمداد کرده بودند که 

رسد اتخاذ  می به نظر. تقریبا مشابه این مطالعه است

شی آموزتر شدن تجربه  راهبردهایی در جهت مثبت

 . دانشجویان ضروری است

 نتیجه گیری

 شیآموزبرنامه  زمینه حیطه، نتایج این مطالعه نشان داد

دندانپزشکی مشهد از  دندانپزشکی اجتماعی در دانشکده

. مطلوب واز دید اساتید مطلوب بود نظر دانشجویان نسبتاً

شی هم آموزبرنامه داد  و برون فرآیند، داد درونهای  حیطه

 . مطلوب بود نسبتاً، از نظر دانشجویان و هم از نظر اساتید

 و قدردانی تشکر

دانشگاه علوم پزشکی بدینوسیله از معاونت پژوهشی 

. گردد می مشهد به دلیل حمایت مالی از این طرح قدردانی

این مقاله منتج از پایان نامه دکترای عمومی دندانپزشکی 

در کتابخانه دانشکده دندانپزشکی  2675است که با شماره 

 . مشهد به ثبت رسیده است
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 ؟محوله در بخش سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی را انجام می دهیدآیا با عالقه و فعاالنه تکالیف  24

 تاحدودی /خیر/بله

 تاحدودی/خیر/بله                                                     ؟آیا مشکالت مربوط به آموزش اساتید وجود دارد 25

         ؟اجتماعی به شمـا منتقل می شود آیا چگونگی استفاده و کاربرد دانش سالمت دهان و دندانپزشکی 26

      تاحدودی/خیر/بله

                                                                                           تاحدودی/خیر/بله         ؟ادگیری درس سالمت دهان و دندانپزشکی مواجه هستیدیآیا شما با مشکالتی در زمینه  27

 ؟آیا همکاری وارتباط خوبی بین اساتید و دانشجویان دربخش سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی وجود دارد 28

 تاحدودی/خیر/لهب

 تاحدودی/خیر/بله                    اد دهی توسط مدرسین به طور مداوم ارزیابی می شود؟ی –آیا فرایند یادگیری  23

 تاحدودی/خیر/بله                   اد دهی توسط مدرسین به طور مداوم ارزیابی می شود؟ ی –آیا فرایند یادگیری  31

مهارت دانشجو در زمینه  نگرشی و منظور از کیفیت  امتحان، اندازه گیری سه جنبه دانشی،)آیا کیفیت امتحان  31

اجتماعی، به نظر شما مناسب در بخش سالمت دهان و دندانپزشکی  (دندانپزشکی اجتماعی است سالمت دهان و

 تاحدودی/خیر/بله                                                                                                          ؟است

      تاحدودی/خیر/بله           ؟دیهست یراض سی بخش سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعیدر دوره یمحتوا از ایآ 32

 تاحدودی/خیر/بله    د؟یهست یراض در بخش سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی خود یریادگی تیوضع از ایآ 33

 تاحدودی/خیر/بله              ؟در بخش سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی راضی هستید دیاسات آموزش از ایآ 34

 تاحدودی/خیر/بله        است؟ بوده یکاربرد شما یبراسالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  یآموزش برنامه ایآ 35
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 پرسشنامه اساتید

 :                                           تحصیلی آخرین مدرک:                                جنس :                             سن 

  خیر      بله:        گذراندن کارگاه روش تدریسوضعیت  :                              علمیدرجه  :نام گروه آموزشی

 لطفا به دور پاسخ مورد نظر خود یک دایره بکشید: توجه 

ارائه شده در بخش سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی با مطالب ارائه شده در بخش های دیگر  درسی آیا مطالب 1

 تاحدودی/خیر/بله                                                                              مرتبط است؟دانشکده دندانپزشکی 

 تاحدودی/خیر/بله                 ؟سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی مناسب است درسیارائه واحد ( ترم)آیا زمان  2

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی را در دروس دیگر احساس می کنید؟ آیا نیاز به ادغام درس 3

 تاحدودی/خیر/بله

ان آیا مطالب درسی ارائه شده در بخش سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی متناسب با نیازهای شغلی دندانپزشک 4

 تاحدودی/خیر/بله                                                                                                    می باشد؟ آینده

   ؟آیا ارتباطی بین درس سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی و فعالیتهای تحقیقاتی شما وجود دارد 5

 تاحدودی/خیر/بله

دندانپزشکی احساس دانشجویان آیا نیاز به وجود درس سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی را در دوره آموزشی  6

 تاحدودی/خیر/بله                                                                                                           می کنید؟

 ؟آیا اهداف درس سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در کوریکولوم درسی آن به وضوح مشخص شده است 7

                                                                  تاحدودی/خیر/بله

 تاحدودی/خیر/بله                     ؟هم راستا با اهداف طرح درس شما هستند  آیا اهداف آموزشی کوریکولوم درسی 8

 تاحدودی  /خیر/بله                       ؟آیا محتوای درس سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی کاربردی و عملی است 3

کنید، متناسب با نیازها و  آیا محتوای آموزشی که در بخش سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی تدریس می 11

 تاحدودی                                      /خیر/بله                                                                                         ؟اولویتهای کشوری است

 خیر /بله                                                                            ؟آیا کارگاه روش های تدریس را گذرانده اید 11

 تاحدودی                                      /خیر/بله                                                       ؟آیا با رویکردهای ارزشیابی دانشجویان آشنایی دارید 12

                               تاحدودی                                                                                                                      /خیر/بله                          ؟آیا بین حجم دروس تئوری و عملی ارائه شده به دانشجو تناسب وجود دارد 13

پزشکی آیاکتابخانه دانشکده دندانپزشکی مجهز به کتابها، مجالت و سی دی های مرتبط با سالمت دهان و دندان 14

                                                                               تاحدودی                                                                                                                      /خیر/بله                                                                                                    ؟اجتماعی است

 تاحدودی/خیر/بله      آیا در دانشکده دندانپزشکی پاداش و مشوقی برای ایجاد انگیزه تدریس در اساتید وجود دارد؟ 15

 تاحدودی/خیر/بله                ؟آیا فضای فیزیکی آموزشی بخش سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی مناسب است 16
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 تاحدودی/خیر/بله                       ؟آیا تجهیزات آموزشی بخش سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی مناسب است 17

 تاحدودی/خیر/بله                ؟آیا در مقایسه با حجم کار آموزشی و پژوهشی که باید انجام دهید، وقت کافی دارید 18

 ؟آیا مشتاقانه و فعاالنه تکالیف محوله در بخش سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی را انجام می دهید 13

 تاحدودی/خیر/بله

 تاحدودی/خیر/بله                           ؟آیا فکر می کنید مشکالتی در زمینه فرایند یاد دهی تدریس شما وجود دارد 21

 تاحدودی/خیر/بله                      ؟زمینه فرایند یاد گیری دانشجویان شما وجود داردآیا فکر می کنید مشکالتی در  21

                                                             ؟آیا چگونگی کاربرد و استفاده از دانش سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی را به دانشجویان خود منتقـل می کنید 22

 تاحدودی/خیر/بله

 تاحدودی/خیر/بله                                         ؟بین شما و دانشجویانتان وجود دارد( دو سویه)آیا ارتباط خوبی  23

  دندانپزشکی اجتماعی اجرا می شوند؟ مقررات آموزشی به خوبی در بخش سالمت دهان و آیا قوانین و 24

 تاحدودی /خیر/بله

 تاحدودی/خیر/بله                                 ؟ کنیدبه طور مداوم ارزیابی می  خود رااد دهی ی –آیا فرایند یاد گیری  25

مشکالت خارجی، نظیر عدم همکاری سازمانهای مرتبط با سالمت مثل  یادگیری شما تحت تاثیر –آیا فرایند یاددهی  26

 تاحدودی    /خیر/بله                                                          می گیرد؟غیره قرار  بهزیستی و پرورش، آموزش و

مهارت دانشجو در زمینه سالمت  نگرشی و اندازه گیری سه جنبه دانشی، منظور از کیفیت امتحان،)آیا کیفیت امتحان  27

 ؟اجتماعی، به نظر شما مناسب استدر بخش سالمت دهان و دندانپزشکی  (دندانپزشکی اجتماعی است دهان و

   تاحدودی/خیر/بله

 تاحدودی/خیر/بله             دندانپزشکی اجتماعی راضی هستید؟ آیا از تجربه آموزشی خود در بخش سالمت دهان و 28

    تاحدودی/خیر/بله                ؟دیهست یراض سی بخش سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعیدر دوره یمحتوا از ایآ 23


