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 چکیده

لی دانشجویان علوم پزشکی، مخصوصاً دانشجویان رشته داشتن روش مناسب جهت ارزیابی کارایی عم :هدف زمینه و

ان میزان رضایت دانشجویلذا پژوهش حاضر با هدف تعیین . رت باالیی بر خوردار استو ضرو ی دندانپزشکی از اهمیت

 انجام شد. «Log book»یودانتیکس از نحوه ی ارزشیابی با دندانپزشکی قزوین در بخش پر

نفر از دانشجویان دندانپزشکی قزوین که در نیمسال جاری  06تحلیلی  –در این مطالعه ی توصیفی  :روش ها مواد و

اطالعات  .ر شماری مورد مطالعه قرار گرفتنددر بخش پریودانتیکس مشغول به گذراندن واحد عملی بودند، به صورت س

در زمینه ی آگاهی و سوال( 30)  ( و پس آزمونسوال 32پیش آزمون )آزمون گر ساخته دو پرسشنامه در قالب مورد نیاز 

د. جمع آوری گردی «Log book» ر بخش پریودانتیکس ازبالینی د رضایت مندی دانشجویان از نحوه ی ارزشیابی

و با استفاده از آمار های توصیفی ) میانگین و انحراف استاندارد و  36نسخه  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزاری 

 .زوجی و مستقل و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت Tتوزیع فراوانی ( و آمارهای تحلیلی 

بود که پس از % 0/23رضایت دانشجویان از نحوه ی ارزشیابی بالینی  «Log book» قبل از استفاده از :هایافته 

بیشترین میزان رضایت از  «Log book». بعد از استفاده از رسید % 3/88این میزان به « Log book» از استفاده

. بود % 9/42رضایت از آن  یابی وه ی ارزشدر آشنایی با نحو« Log book»و تاثیر اجرای  %8/49کادر آموزشی با 

نمره ( بود که  52از  08/4)  «Log book» میانگین نمره ی ارزشیابی رضایت از اهداف آموزشی قبل از استفاده از

میزان  «Log book»عد از استفاده از بدر تمامی حیطه ها  .رسید 44/55به  «Log book» پس از استفاده از

 .طور معنا داری افزایش یافته بود به« Log book»حوه ی ارزشیابی با رضایت دانشجویان از ن

 نتیجه گیری

باال بوده،که با اصالح « Log book»با توجه به نتایج حاضر، میزان رضایت دانشجویان از نحوه ارزشیابی بالینی با 

 منظور پوشاندن حیطه های برخی جوانب آن و کنترل بیشتر برروند اجرایی و ترکیب آن با برخی روش های دیگر به

 افزایش داد.ان، می توان این میزان رضایت را مورد ضعف با این روش از دیدگاه دانشجوی

 ، دانشجو، بخش پریودانتیکسLog bookرضایت، ارزشیابی، کلید واژه :

 



Abstract 

Background: To have an efficient method to evaluate student productivityin 

medical sciences, especially students of dentistryis of critical importance.Thus, a 

study with the goal of evaluating student satisfaction in the department of 

dentistry at Qazvin university, under the subdivision of periodontology,using the 

log book method was conducted. 

Materials and Methods: In this descriptive   analytical study,a survey was taken 

from 60 dentistry students at Qazvin university who where taking periodontology 

courses through two questionnaires(the post examination and the pre examination  

),regarding the student s level of information and satisfaction for the existing 

methods of clinical evaluation in Periodontology. The post examination 

questionnaire is comprised of 26 questions and the pre examination questionnaire, 

of 23 and they are both conducted through log book the data was analyzed using 

SPSS version 20 by using statical descriptive (means standard deviation and 

frequency)  and statical analytic paired T and independent T and χ2test were 

analyzed. 

Results: Before using the log book of student satisfaction with how clinical 

evaluation was 52.6% and after the use of log book, this amount reach to 88.2 

percent. After using the log book showed the greatest satisfaction from teaching 

staff with 94.8%, and also learn how to evaluate the impact of the implementation 

of the log book in satisfaction was 93.4%. The average score of student 

satisfaction evaluation of educational objectives before using the log book was 

9.68 out of 15 points, and who was using the log book reach to 11.99. In other 

words, in all aspects of the use of log book of how to evaluate student satisfaction 

with the log book had increased significantly. The mean clinical evaluation of 

students' satisfaction with the log book was (45.53 out of 55). 

Conclusion: According to these results, students show a high level of satisfaction 

with log book which,by some measures taken to improve it s areas of weakness, 

as perceived by the students,and supplementing it with other available 

methods,can be increased. 

Keywords: satisfaction, evaluation, log books, student, Department of 

Periodontics 
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