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فارغالتحصيالن دندانپزشکي عمومي شرکتکننده در آزمون دستياري
سال 1398
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 1گروه پريودانتيكس ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 2گروه آموزش عالي وزارت بهداشت ،دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
(دريافت مقاله -99/9/11 :پذيرش مقاله)1400/4/12 :

چكيده
زمينه :يكي از راههاي ارزشيابي برنامه درسي بررسي رضايتمندي فارغالتحصيالن رشته از مهارتهاي عملي کسب شده است .با توجه به نبود
دادههاي در سطح ملي ،هدف از مطالعة حاضر بررسي ميزان رضايتمندي از آموزش مهارتهاي باليني از ديدگاه فارغالتحصيالن دندانپزشكي
عمومي کشور ميباشد.
مواد و روشها :اين پژوهش يک مطالعه مقطعي توصيفي -تحليلي است .جامعة مورد بررسي  614نفر از شرکت کنندگان در آزمون دستياري
تخصصي دندانپزشكي سال  1398بود .ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامهاي شامل سه قسمت بود که پس از طراحي پرسشنامه ،با استفاده از
آزمونهاي آماري ،روايي و پايايي آن تأييد گرديد .پرسشنامهها پيش از برگزاري آزمون دستياري دندانپزشكي بين شرکت کنندگان پخش گرديد
و پس از جمعآوري ،اطالعات آنها استخراج شده و با استفاده از روشهاي آماري آزمون من -ويتني و کروسكال -واليس بهمنظور مقايسه توزيع
رضايتمندي بر اساس سال ورود و تيپبندي دانشگاه در نرمافزار  SPSSويرايش  26آناليز شد.
يافتهها :با توجه به توزيع در زمان آزمون ،درصد بازگشت پرسشنامهها  100درصد بود .بيشترين ميزان رضايتمندي مربوط به درس دندانپزشكي
کودکان ( 76/5درصد) ،ترميمي ( 71/4درصد) و راديولوژي ( 64/7درصد) و کمترين نيز مربوط به درس اندودانتيكس ( 38/1درصد) ،ارتودنسي
( 41/9درصد) و بيماريهاي دهان ،فک و صورت ( 45/3درصد) بود.
نتيجهگيري :در مجموع ،رضايتمندي شرکتکنندگان در اين مطالعه در اکثر مهارتها باالتر از سطح متوسط (بيش از  50درصد) بود .هر چند،
سال ورود به دانشگاه ،مهارتهاي عملي مختلف و دانشكدههاي متفاوت تأثير معناداري بر روي ميزان رضايتمندي نشان دادند.
واژگان کليدي :برنامه درسي ،شيوههاي آموزشي ،مهارت عملي ،دندانپزشكي عمومي

**تهران ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Email: Nushin.75s@gmail.com
*ORCID: 0000-0001-9422-3368
**ORCID: 0000-0002-8823-8114
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بررسي ميزان رضايتمندي از آموزش مهارتهاي باليني در بين

 /213طب جنوب

مقدمه

سال بيست و چهارم /شماره  /3مرداد و شهريور 1400

دانشجويان دندانپزشکی بهعنوان ذينفعان اصلی اين

پزشکی ،داروسازي ،دندانپزشکی ،روانپزشکی و

مطالب آموزشی در آيندة حرفة درمانی ،نیازمند سیستم

توانبخشی میباشد؛ که در هر کدام از اين زير شاخهها

آموزشی مناسب و کارآمد میباشند ( .)2متأسفانه نظام

به صورت هدفمند جنبههاي مختلف نظام سالمت مورد
ارزيابی قرار میگیرد (.)1

آموزشی حاکم ،مبتنی بر انتقال مفاهیم ذهنی و بهروز از
اساتید به دانشجويان است؛ در نتیجه منجر به کاهش

تربیت نیروي انسانی در حیطة علوم پزشکی جهت حفظ

توانايی تصمیمگیري بالینی پس از فارغالتحصیلی

و ارتقاء سالمت جسمانی و روانی افراد جامعه امري

میشود .چرا که ارزيابی علمی و عملی دانشجويان

ضروري است .دانش آموختگان رشتة علوم پزشکی

دندانپزشکی غالباً متکی بر نمرات کسب شده در

براساس نیازهاي جامعه و نقاط ضعف موجود در نظام

امتحانات میباشد .با توجه به موارد فوق ،دبیر شوراي

سالمت ،راهکارهايی بالینی جهت ارتقاء سالمت افراد

عالی تخصصی دندانپزشکی بازبینی دورهاي کوريکولوم

جامعه توصیه میکنند .دستیابی به اين هدف نیازمند

آموزشی دورة عمومی و تخصصی دندانپزشکی و بحث

پرورش دانشجويانی با مهارتهاي علمی و عملی بال

پیرامون تغییر و تحولت برنامة آموزشی را در دستور

در زير شاخههاي مختلف علوم پزشکی میباشد .لذا

کار خود قرار داده است ( 2و .)3

پرداختن به وضعیت آموزشی و مهارت عملکردي آنان

ارزشیابی برنامههاي درسی به منظور حل نمودن

از اهمیت بسیاري برخوردار است؛ و بکارگیري

مشکالت و بهبود وضعیت موجود ،وابسته به متغیرهاي

شیوههاي آموزشی مطلوب ،ايجاد فضاي مناسب ،تأمین

گوناگونی میباشد؛ از جمله دانشجويان ،اساتید بالینی و

مواد و ابزارهاي مورد نیاز و طراحی برنامه موفق

نظري ،کادر درمانی و ساير عوامل موجود در محیط

آموزشی حائز اهمیت میباشد (.)1

آموزشی دانشکدهها که به صورت مستقیم و غیرمستقیم

دندانپزشکی جزء رشتههايی است که نیاز به دانش،

بر روند يادگیري تأثیر گذارند ( 4و  .)5ارزيابی میزان

مهارت بالینی و تجربه عملی دارد .يکی از اهداف نظام

يادگیري و ياددهی و بررسی کمّی و کیفی آن به منظور

سالمت در حیطة رشتة دندانپزشکی پیشگیري ،حفظ و

سنجش و بررسی کفايت کوريکولوم آموزشی و ارتقاء

ارتقاء سالمت دهان و دندان جامعه و تربیت نیروي

آن دشوار میباشد ( .)5يکی از راههاي قضاوت و ارتقاء

انسانی مجرب جهت نائل شدن به اين هدف میباشد

فعالیتهاي آموزشی ،توجه به گروه هدف آن يعنی

( .)2پیشرفتهاي مداوم علم دندانپزشکی در زمینهها و

دانشجويان رشتهي دندانپزشکی میباشد .چرا که

شاخههاي متعدد اين رشتة علوم پزشکی موجب تبديل

عملکرد فارغالتحصیالن اين رشته میتواند راهنمايی

آن به يک حرفة پیچیده و پر چالش گرديده است .لذا

منطقی ،در راستاي آشکارسازي مشکالت موجود در

طراحی و اجراي يک برنامة آموزشی نظاممند در طول

طراحی و اجراي برنامة آموزشی باشد (.)4

دورة آموزشی طولنی مدت اين رشته ،امري اساسی

يکی از مسائل مهم و مورد توجه جهت سنجش میزان

است (.)2

دستیابی به اهداف آموزشی ،بررسی توانمندي و مهارت
علمی و عملی دانشجويان در مباحثی است که
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رشتههاي علوم پزشکی داراي زير شاخههايی نظیر

برنامة آموزشی میباشند و با توجه به اهمیت فراگیري

هوشمند و همكاران

بررسي ميزان رضايتمندي از آموزش مهارتهاي باليني در بين فارغالتحصيالن دندانپزشكي 214 /....

مطالعة انصاري مقدم و همکاران در ،عملکرد دانشجويان

پتروپلس ( )Petropoulosدر يک بررسی بر روي 39

در بخشهاي پريو و ترمیمی مورد بررسی قرار گرفت.

نفر از دانشجويان دندانپزشکی در دانشکدههاي

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که سطح توانمندي

دندانپزشکی آمريکا و کانادا و هیند احمد الجوهانی

دانشجويان در دستیابی به اهداف تعیین شده در درس

( )Hind Ahmed Aljohaniدر مطالعهاي بر روي 66

پريودنتولوژي  56درصد در سطح متوسط و  9درصد

نفر از فارغالتحصیالن دندانپزشکی عمومی دانشگاه

داراي سطح توانمندي ضعیف بودند ،همچنین در درس

کینگ عبدالعزيز ،در زمینه آموزش ايمپلنتهاي دندانی

ترمیمی به میزان  34درصد سطح متوسط و  10درصد

در اين دانشکدهها تحقیقاتی انجام دادند که يافتهها

سطح ضعیف گزارش شده است (.)6

حاکی از سطح پايین دانش پاسخ دهندگان در

عالوه بر موارد فوق ،با وارد شدن مباحث جديد به

ايمپلنتهاي دندانی و نداشتن ريکوارمنتی در رابطه با

کوريکولوم آموزشی نظیر درس ايمپلنتهاي دندانی،

مراحل جراحی و قرار دادن پروتز ايمپلنت در اکثر

بلیچینگ و جراحیهاي ابتدايی پريو ()crown length

دانشکدهها بود (.)9-11

که نسبت به ساير واحدهاي درسی موجود در

از آنجايی که تاکنون مطالعهاي در سطح ملّی جهت

کوريکولوم بهروزتر میباشند ،شايسته است توجه خود

جمعآوري ديدگاه دانشآموختگان اين رشته در مورد

را معطوف اين دروس نمود .در مطالعة مختاري و

سطح رضايتمندي از مهارتهاي آموزش داده شده

همکاران ،با هدف ارزيابی ديدگاه دانشجويان سال آخر

وجود ندارد ،هدف از مطالعة حاضر بررسی میزان

دندانپزشکی در زمینة آموزش ايمپلنتهاي دندانی،

رضايتمندي از آموزش مهارتهاي بالینی از ديدگاه

 87/94درصد دانشجويان موافق ارائة درس

فارغالتحصیالن دندانپزشکی عمومی کشور میباشد.

ايمپلنتهاي دندانی بهعنوان يک واحد درسی مستقل
بودند و  96/56درصد دانشجويان در خصوص تأسیس

مواد و روشها

يک بخش مستقل ايمپلنتهاي دندانی جهت آموزش

اين مطالعه از نوع مقطعی توصیفی -تحلیلی بود که بر

جايگذاري و طرح درمان ايمپلنتهاي درمانی به

اساس کمیته اخالق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید

صورت متمرکز اعالم موافقت کردند (.)7

بهشتی

از مطالعاتی که در سطح بینالمللی در اين زمینه انجام

 IR.SBMU.DRC.REC .1399 .141میباشد.

شدند میتوان به پژوهش  Wanigasooriyaدر

جمعیت مورد مطالعه شامل  614نفر از فارغالتحصیالن

خصوص خود ارزيابی مهارتهاي دندانپزشکی عمومی

دندانپزشکی عمومی بود که در آزمون دستیاري

در سريالنکا اشاره کرده که از ديدگاه فارغالتحصیالن

تخصصی دندانپزشکی سال  1398شرکت کرده بودند.

مهارتهاي مربوط به دندانپزشکی کودکان ،درمانهاي

ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه و شیوه گردآوري آن

ترمیمی و پوسیدگیشناسی و بیماريهاي پريودنتال رتبه

به صورت میدانی بوده است .پرسشنامهها داراي سه

بالتري داشتند و مهارتهاي مرتبط با ايست قلبی،

بخش بودند؛ بخش اول به منظور سنجش میزان

تظاهرات دهانی بیماريهاي سیستمیک و اورژانسهاي

رضايتمندي فارغالتحصیالن از آموزش حرفهاي به
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سالهاست جزء کوريکولوم آموزشی بودهاند ( .)6در

پزشکی در پايینترين رتبه قرار گرفتند ( .)8در مطالعة

 /215طب جنوب

سال بيست و چهارم /شماره  /3مرداد و شهريور 1400

دهان و دندان ،راديولوژي ،جراحی دهان و فک و صورت،

درصد) براي بیان توزيع پاسخهاي شرکت کنندگان،

پريودنتولوژي ،دندانپزشکی ترمیمی ،اندودانتیکس،

جهت تعیین رضايتمندي پاسخدهندگان نسبت به

دندانپزشکی کودکان ،ارتودنسی ،پروتز ثابت و پروتز

اهداف مهارتهاي حرفهاي به تفکیک  10رشته

متحرک) تهیه شد و شامل  32سؤال بود .در سؤالت از

تخصصی دندانپزشکی و تعیین نیازهاي آموزشی به

مقیاس چهارتايی لیکرت (ضعیف= ،1متوسط=،2

تفکیک اولويتها در  7رشته تخصصی استفاده شد .به

خوب= 3و بسیار خوب= )4استفاده شد .بخش دوم

جهت بررسی توزيع پاسخها در سطوح متغیرهايی که

پیرامون تعیین نیازهاي آموزشی به تفکیک اولويتها ،در 7

مقیاس رتبهاي داشتند ،از آزمونهاي من -ويتنی و

رشته تخصصی دندانپزشکی تهیه شد .عالوه بر اطالعاتی

کروسکال -والیس در سطح معنیداري  0/05استفاده

در خصوص میزان رضايتمندي و نیازهاي مهارتی

شد .لذا از آزمون من -ويتنی جهت بررسی ارتباط بین

حرفهاي ،از شرکت کنندگان سؤالتی نیز در خصوص

میزان رضايت فارغالتحصیالن با فارغالتحصیلی در

دانشگاه محل تحصیل ايشان ،سال ورود و فارغ التحصیلی

سالهاي جديدتر يا قديمتر (کوريکولوم جديد يا قديم)

و همچنین تعداد سالهاي سابقه کار نیز پرسش شد .در

و از آزمون کروسکال-والیس بهمنظور بررسی ارتباط

انتها نیز بخشی تحت عنوان نکتههاي پیشنهادي و انتقادي

بین میزان رضايت فارغالتحصیالن با تیپ دانشگاه محل

اضافه شد.

تحصیل ،بهوسیله نرمافزار آماري  SPSSويرايش 21

در مطالعة حاضر ،پرسشنامة محقق ساخته (توسط اساتید

استفاده شد.

راهنما و مشاور و با کمک دانشجو) طراحی گرديد و با
استفاده از نظرات  10نفر از خبرگان فن (دانشیاران و استاد

يافتهها

تمامان رشتههاي پريودانتیکس ،جراحی ،پروتز،

در پژوهش حاضر ،پرسشنامة طراحی شده (توسط

اندودانتیکس ،ترمیمی ،ارتودانتیکس ،اطفال ،راديولوژي و

اساتید راهنما و مشاور و با کمک دانشجو) با استفاده از

بیماريها ) ،روايی آن از طريق روايی محتوي و پايايی آن

نظرات  10نفر از اساتید برجسته هر رشته تخصصی

با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد.

دندانپزشکی روايی آن از طريق تستهاي روايی محتوي

پرسشنامهها در حوزههاي امتحانی آزمون دستیاري

( CVR=0/8و  )CVI=0/8و پايايی آن با استفاده از

دندانپزشکی (در آذربايجان شرقی ،اصفهان ،تهران،

آزمون آلفاي کرونباخ ( )α=0/92تايید گرديد.

خراسان رضوي ،زنجان ،فارس ،کرمان ،همدان ،يزد و

اين مطالعه بر روي جامعه  614نفري از فارغالتحصیالن

مازندران) توسط مراقبان تعیین شده از سوي دبیرخانه

دندانپزشکی عمومی طی آزمون دستیاري تخصصی

شوراي تخصصی دندانپزشکی که در محل آزمون حضور

دندانپزشکی سال  1398انجام گرفت و پرسشنامهها در

داشتند ،به صورت همزمان بین تمام شرکتکنندگان اين

زمان تحويل برگههاي آزمون تحويل گرفته شد؛ از اين

آزمون توزيع شد .پرسشنامهها بدون نام بوده و به

رو میزان بازگشت پرسشنامهها  100درصد بود .سال

شرکتکنندگان اطمینان داده شد اطالعات آنان محرمانه

ورودي دانشگاه  394نفر ( 71/9درصد) از

خواهد ماند.

فارغالتحصیالن مربوط به کوريکولوم قديم (قبل از سال
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به کوريکولوم جديد (از سال  91به بعد) بود که در

تکمیلی ،مجارستان و فیلیپین بودند.

مجموع  548نفر ( 89/2درصد) به اين بخش پاسخ

براساس ديدگاه فارغالتحصیالن بیشترين میزان

دادند .از نظر سابقه کار دندانپزشکی  369نفر (71/8

رضايتمندي در سطح «خوب» و «خیلی خوب» بین 10

درصد) از فارغالتحصیالن سابقه کار کمتر از  5سال و

رشته تخصصی دندانپزشکی ،در ابتدا مربوط به درس

 145نفر ( 28/2درصد) سابقه کار  5سال و بیشتر از آن

دندانپزشکی کودکان ( 76/5درصد) ،بعد از آن

را داشتند که در مجموع  514نفر ( 83/7درصد) به اين

دندانپزشکی ترمیمی ( 71/4درصد) و سپس راديولوژي

بخش پاسخگو بودند .در سنجش دانشگاه محل تحصیل

دهان ،فک و صورت ( 64/7درصد) میباشد .کمترين

از

میزان رضايتمندي نیز در ابتدا مربوط به درس

فارغالتحصیالن از دانشکدههاي تیپ  183 ،1نفر (32/5

اندودانتیکس ( 38/1درصد) و پس از آن ارتودنسی

درصد) از دانشکدههاي تیپ  14 ،2نفر ( 2/4درصد) از

( 51/9درصد) میباشد .میزان رضايتمندي پاسخ

دانشکدههاي تیپ  70 ،3نفر ( 12/4درصد) از

دهندگان به صورت کلی (نمودار  )1و نیز به تفکیک هر

فارغالتحصیالن

290

نفر

(51/5

درصد)

 32مهارت عملی (جدول  )1آورده شده است.

100%
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بسيار خوب

خوب

متوسط

ضعيف

نمودار  )1نماي کلی از میزان رضايتمندي (درصد) پاسخ دهندگان از بخشهاي مختلف رشته دندانپزشکی
Fig 1) overview of the level of satisfaction (percentage) of respondents from different departments of dentistry
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 )91و  154نفر( 28/1درصد) از فارغالتحصیالن مربوط

دانشگاههاي آزاد و  6نفر ( 1درصد) از دانشجويان

سال بيست و چهارم /شماره  /3مرداد و شهريور 1400

 /217طب جنوب

جدول  )1توزيع فراواني ميزان رضايتمندي ( )%پاسخ دهندگان به تفكيک مهارتهاي عملي
سؤاالت

تشخیص افتراقی ضايعات بافت نرم حفره دهان

25/5

30/6

31/7

12/2

تشخیص و درمان خشکی دهان

19/7

33/3

34

13

تهیه راديوگرافی داخل دهانی

4/3

10/9

41/3

43/5

تفسیر لندمارکها و وارياسیونها

8/8

25/6

39/8

25/5

5

تفسیر ضايعات فکی

22/4

33/6

27/6

16/5

6

بیحسی و کنترل درد

6/1

13/9

37/4

42/5

7

خارج کردن دندان

10/6

16/2

35/1

38/1

خارج کردن ريشه

15/8

21/5

31

31/7

1
2

رشته
بیماريهاي دهان

3
4

8

راديولوژي

جراحی

مهارت

9

جراحی دندان نهفته

47/6

20/7

15/7

16

10

درناژ آبسه داخل دهانی

40/4

24/4

20/3

14/8

11

تشخیص انواع ژنژويت و پريودنتیت

7

25/3

37/1

30/6

درمان جرم گیري بال و زير لثه

4/9

11/9

38/9

44/3

13

جراحی فلپ

54/4

22/4

13/3

9/9

14

ترمیمهاي آمالگامی

4/9

12/6

42

40/5

ترمیمهاي کامپوزيتی

6/4

19/3

38/5

35/8

16

بازسازي تاج

14/8

27/8

31/6

25/8

17

آمادهسازي کانال

9/5

19/2

38/3

33/1

استفاده از فايلهاي روتاري

62/8

14/3

10/7

12/2

12

15

18
19

پريودانتیکس

ترمیمی

اندودانتیکس

درمان دندانهاي با اپکس باز

68/3

13/2

9/3

9/3

20

استفاده از اپکس لوکاتور

43/7

16/6

19/3

20/4

21

فیشورسیلنت /فلورايد تراپی

4/4

8/3

33/3

54

ترمیم دندانهاي شیري

2/6

11/7

40/6

45/1

پالپوتومی /پالپکتومی

5/5

14/2

39/1

41/2

24

ساخت کراون استینلس استیل

23/5

23/7

26

26/8

25

ارايه طرح درمان کلی

21/8

22/5

34/1

21/6

32

29/2

25/8

13/1

27

طراحی دستگاه فانکشنال

44/1

24/7

20/2

10/9

28

ساخت پست و کراون متال سرامیک

19/9

24/9

34/1

21/1

ساخت رستوريشن موقت

19/5

29/7

34/7

16/2

22
23

26

29

اطفال

ارتودانتیکس

پروتز ثابت

30
31
32

پروتز متحرک

طراحی پالکهاي ارتودنسی متحرک

ثبت روابط فکی

21/5

26/6

35/9

16

ساخت پروتز کامل متحرک

18/5

24/6

35/3

21/7

ساخت پروتز پارسیل متحرک

24/1

27/1

29/5

19/3

توزيع درصد کلی رضايتمندي از کسب مهارتها بین

اين آزمون حذف شدند .نتايج حاصل ازين آزمون بدين

گروههاي آموزشی مختلف بر مبناي تیپبندي

صورت بود که تفاوت مهارت «جراحی دندان نهفته

دانشکدهها بین دانشکدههاي تیپ  1و  2و دانشگاههاي

(سؤال  »)9در دانشکدههاي تیپ  2با تیپ  1و آزاد،

آزاد بر اساس آزمون کروسکال  -والیس مقايسه شد و

تفاوت مهارت «درناژ آبسه داخل دهانی (سؤال »)10در

دانشکدههاي تیپ  3و تکمیلی به دلیل فراوانی کم از

دانشکدههاي تايپ  1و  2با آزاد و تفاوت مهارتهاي
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«ترمیمهاي آمالگامی (سؤال « ،»)14ترمیمهاي

 ،2به عالوه تفاوت مهارت «ثبت روابط فکی (سؤال

کامپوزيتی (سؤال  »)15و همچنین «استفاده از اپکس

 »)30در تیپ  1با آزاد ،از نظر آماري در معنیدار بود

لوکاتور (سؤال  ،»)20در دانشگاههاي آزاد با تیپ  1و

(جدول .)2

مهارت

سؤاالت

نتيجه آزمون

تيپ 1

تيپ 2

آزاد

1

تشخیص افتراقی ضايعات بافت نرم حفره دهان

46/4

44/1

33/3

P=0/283

2

تشخیص و درمان خشکی دهان

49/5

44/7

38/8

P= 0/271

3

تهیه راديوگرافی داخل دهانی

85/3

84/1

85/5

P= 0/205

4

تفسیر لندمارک ها و وارياسیون ها

68/1

61

64/3

P= 0/150

5

تفسیر ضايعات فکی

44

42/8

36/4

P= 0/441

6

بی حسی و کنترل درد

79/4

81/1

75/8

P= 0/744

7

خارج کردن دندان

74/1

76/1

58

P= 0/110

8

خارج کردن ريشه

62

67/5

50/7

P= 0/072

9

جراحی دندان نهفته

28/3

36/2

24/6

P= 0/040

10

درناژ آبسه داخل دهانی

35/4

38/6

21/5

P= 0/031

11

تشخیص انواع ژنژويت و پريودنتیت

66/5

70/3

65/6

P= 0/963

12

درمان جرم گیري بال و زير لثه

82/3

82/2

87/9

P= 0/424

13

جراحی فلپ

23/8

19

18/1

P= 0/746

14

ترمیم هاي آمالگامی

83/2

78/9

91/3

P= 0/006

15

ترمیم هاي کامپوزيتی

76/6

68/3

82/6

P= 0/014

16

بازسازي تاج

58

53/6

64/3

P= 0/269

17

آماده سازي کانال

73/5

69/6

71

P= 0/688

18

استفاده از فايل هاي روتاري

20/5

20/5

30

P= 0/129

19

درمان دندان هاي با اپکس باز

15/8

15/4

26

P= 0/276

20

استفاده از اپکس لوکاتور

41/4

31/1

50/7

P= 0/004

21

فیشورسیلنت /فلورايد تراپی

88/9

84/1

91

P= 0/215

22

ترمیم دندان هاي شیري

87/1

83/6

84

P= 0/634

23

پالپوتومی /پالپکتومی

81/6

78/7

79/1

P= 0/953

24

ساخت کراون استینلس استیل

47/5

56/2

55/8

P= 0/081

25

ارايه طرح درمان کلی

54/1

52/3

58/8

P= 0/379

26

طراحی پالک هاي ارتودنسی متحرک

39/1

39

28/9

P= 0/409

27

طراحی دستگاه فانکشنال

29/2

33/7

27/7

P= 0/761

28

ساخت پست و کراون متال سرامیک

58/8

54/6

41/1

P= 0/304

29

ساخت رستوريشن موقت

51/8

48/3

44/6

P= 0/898

30

ثبت روابط فکی

56/4

47/5

39/1

P= 0/013

31

ساخت پروتز کامل متحرک

60/9

52

50/7

P= 0/169

32

ساخت پروتز پارسیل متحرک

51/3

44/2

41/2

P= 0/098

کروسكال-واليس

مقايسة توزيع درصد کلی رضايتمندي از کسب

ورود به دانشگاه بر اساس آزمون من  -ويتنی حاکی از

مهارتها بین گروههاي آموزشی مختلف بر مبناي سال

اين بود که مهارتهاي «خارج کردن دندان (سؤال ،»)7
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«خارج کردن ريشه (سؤال « ،»)8درناژ آبسه داخل دهانی

پروتز کامل متحرک (سؤال  »)31و «ساخت پروتز

(سؤال « ،»)10درمان دندانهاي با اپکس باز (سؤال

پارسیل متحرک (سؤال  »)32میان دو گروه ورودي

« ،»)19طراحی پالکهاي ارتودنسی متحرک (سؤال

تفاوت آماري معنیدار وجود داشت (جدول .)3

« ،»)28ساخت رستوريشن موقت (سؤال « ،»)29ساخت
جدول  )3توزيع فراواني ميزان رضايتمندي ( )%پاسخ دهندگان بر حسب سال ورود به دانشگاه
ورودي سال  91به

نتيجه آزمون

بعد

من-ويتني

1

تشخیص افتراقی ضايعات بافت نرم حفره دهان

41/1

48/3

P=0/105

2

تشخیص و درمان خشکی دهان

45/9

51/3

P=0/304

3

تهیه راديوگرافی داخل دهانی

85/5

86/9

P=0/758

4

تفسیر لندمارک ها و وارياسیون ها

65/6

68

P=0/500

5

تفسیر ضايعات فکی

42/5

47/1

P=0/136

6

بی حسی و کنترل درد

80/9

80/6

P=0/622

7

خارج کردن دندان

70/7

81/5

P=0/021

8

خارج کردن ريشه

60/1

71/5

P=0/019

9

جراحی دندان نهفته

29/7

33/7

P=0/343

10

درناژ آبسه داخل دهانی

36/4

30/3

P=0/022

11

تشخیص انواع ژنژويت و پريودنتیت

65/9

72

P=0/206

12

درمان جرم گیري بال و زير لثه

84

83/4

P=0/983

13

جراحی فلپ

21/4

23/1

P=0/923

14

ترمیم هاي آمالگامی

84/5

80/2

P=0/537

15

ترمیم هاي کامپوزيتی

74/8

75/4

P=0/985

58

58/1

P=0/534

72/4

75

P=0/771

18/8

P=0/063
P=0/043
P=0/313

مهارت

سؤاالت

ورودي قبل از سال 91

16

بازسازي تاج

17

آماده سازي کانال

18

استفاده از فايل هاي روتاري

23

19

درمان دندان هاي با اپکس باز

18/6

13/8

20

استفاده از اپکس لوکاتور

37/7

42/4

21

فیشورسیلنت /فلورايد تراپی

87/4

91/4

P=0/052

22

ترمیم دندان هاي شیري

83/5

93/3

P=0/071

23

پالپوتومی /پالپکتومی

79/3

84/7

P=0/267

24

ساخت کراون استینلس استیل

50

59/1

P=0/055

25

ارايه طرح درمان کلی

54/8

55/4

P=0/467

26

طراحی پالک هاي ارتودنسی متحرک

36/3

42/5

P=0/025

27

طراحی دستگاه فانکشنال

29/2

34/6

P=0/061

28

ساخت پست و کراون متال سرامیک

51/6

64/4

P=0/024

29

ساخت رستوريشن موقت

48/1

59/3

P=0/002

30

ثبت روابط فکی

51/1

55/4

P=0/236

31

ساخت پروتز کامل متحرک

54/9

64/5

P=0/022

32

ساخت پروتز پارسیل متحرک

44/6

58/4

P=0/026
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« ،»)26ساخت پست و کراون متال سرامیک (سؤال

 /220طب جنوب

سال بيست و چهارم /شماره  /3مرداد و شهريور 1400

مهارتهاي عملی پس از تحصیل از ديدگاه اين

کمترين بود ( .)2در مطالعهاي ديگر در همین راستا،

دانشآموختگان ،در مجموع به اين صورت بود که در

بالترين میانگین رتبهاي نمره در بخش جراحی و

مهارتهايی مانند درمانهاي پیشرفته چون ايمپلنت و

پايینترين رتبه به بخش ارتودنسی نسبت داده شد و

روتاري ،زيبايی و طراحی لبخند ،جراحیهاي بافت نرم

علت اين مسئله را به تعداد زياد بیماران مراجعهکننده به

و سخت ،ترمیمهاي پیچیده ،درمان ريشههاي داراي

بخش جراحی و در نتیجه تمرين بیشتر و تعداد اندک

انحنا ،ساخت پست و کور و کراون ،ارتودنسی ثابت و

بیماران در بخش ارتودنسی ذکر شد ( .)12در راستاي

نیز درمانهاي ارتودنسی و اندودنتیکس کودکان بیشترين

مطالعة حاضر در پژوهشی در سريالنکا نیز ،مهارتهاي

احساس نیاز به آموزش موارد تکمیلی گزارش شد.

مربوط به دندانپزشکی کودکان و درمانهاي ترمیمی و
پوسیدگیشناسی در دستة مهارتهاي داراي بالترين

بحث

رتبه قرار گرفتند ( .)8واضح است که سطح مهارت

هدف نظام سالمت و کوريکولوم آموزشی دندانپزشکی

حرفهاي دانش آموختگان دندانپزشکی به عوامل

تربیت دانشآموختگانی با دانش و مهارت بال جهت

متعددي همچون خود دانشجو ،اساتید ،محیط و

ارتقاي سطح سالمت جامعه میباشد .لذا تدوين يک

ابزارهاي آموزشی و بیمار بستگی دارد و اشکال در هر

سیستم ارزشیابی به منظور بهبود عملکرد آموزشی و

يک ،میتواند بر مهارت دانش آموختگان مؤثر باشد ()8

مهارتی دانشآموختگان دندانپزشکی امري مهم تلقی

و از طرفی با توجه به اينکه اين مطالعه به صورت ملّی

میشود .يکی از راههاي ارزيابی خروجی سیستم

انجام گرفته است ،مقايسه آن با مطالعاتی که جامعه

آموزش دندانپزشکی ،بررسی میزان رضايتمندي از

آماري نسبتاً وسیعی ندارند ،اندکی دشوار است.

آموزش مهارتهاي بالینی از ديدگاه فارغالتحصیالن اين

مقايسه درصد کلی رضايتمندي از مهارتها بر مبناي

رشته است .در مطالعة حاضر میزان رضايتمندي از

تیپبندي دانشکدهها حاکی از تفاوت رتبهها در بین

مهارتهاي عملی کسب شده از ديدگاه فارغالتحصیالن

دانشکدههاي تیپ  ،1تیپ  ،2آزاد اسالمی داشت.

دندانپزشکی عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

بهعنوان نمونه در مهارتهاي اورژانس مانند درناژ آبسه

در مطالعة حاضر ،از ديدگاه پاسخ دهندگان مهارتهاي

در دانشکدههاي تیپ  1و همچنین دانشکدههاي تیپ

کسب شده بهترتیب در رشته دندانپزشکی کودکان،

 ،2بالتر اما مهارتهاي ترمیمی و تجهیزات نوين

دندانپزشکی ترمیمی و راديولوژي دهان و فک و

همانند استفاده از اپکس لوکیتور ،در دانشگاه آزاد از رتبه

صورت ،رتبة بالي رضايتمندي را نشان دادند در

بالتري برخوردار بودند .اين اختالفات میتواند ناشی

حالیکه در مهارتهاي عملی کسب شده در رشته

از تفاوت در کیفیت آموزش تئوري و عملی دانشجويان

اندودانتیکس و سپس ارتودانتیکس داراي نقايص جدي

در هريک از دانشکدهها و سطح علمی بالتر اساتید

بودند .در مطالعهاي ،بین مهارت دانشجويان در

مربوطه و تعداد بیماران هر فرد در بخشهاي مختلف،

بخشهاي مختلف تفاوت معنیداري نشان داده شد؛ اگر

و دانشکدههاي مختلف باشد .درناژ آبسه جزو

چه نتايج حاصل بیانگر اين بود که در کل مهارت

درمانهاي اورژانسی است که هر دندانپزشک عمومی
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يافتههاي حاصل از ارزيابی نیاز به آموزش تکمیلی در

دانشجويان در بخش سالمت دهان بیشترين و ارتودنسی

 /221طب جنوب

سال بيست و چهارم /شماره  /3مرداد و شهريور 1400

مراجعه موارد اورژانسی به دانشکدهاي به دلیل موقعیت

میباشد .به عالوه جراحیهاي افزايش طول تاج و

مکانی خاص اندک باشد میتوان با استفاده از روشهاي

جراحی بافت نرم و فلپ نیز به دلیل تأکید کمتر به آنها

مجازي ،ويدئوهاي آموزشی و سیستمهاي شبیهساز

در بخشهاي عملی دانشجويان عمومی ،از ديگر

جبران کمبود موارد بالینی را نمود.

مباحث مورد تأکید پاسخ دهندگان بودند .اين پژوهش

در مقايسه میزان رضايتمندي پاسخ دهندگان بر مبناي

همسو با مطالعهاي در سال  1395بود که نشان داد برخی

سال ورود به دانشگاه نتايج حاصل نشاندهنده کسب

سر فصلهاي درسی معرفی شده از سوي وزارتخانه ،در

نمره بالتر در مهارتهاي درناژ آبسه و درمانهاي

حد دروس نظري بوده و در بخش عملی دانشجويان

تخصصی اندودانتیکس مانند درمان دندانهاي با اپکس

عمومی عنوان نشده و در سر فصلهاي درسی

باز در کوريکولوم قديم و نیز مهارتهاي جراحی بافت

دانشجويان دوره تخصصی قرار گرفتهاند .انواع ونیرها،

سخت شامل خارج کردن دندان و ريشه ،طراحی

اينلهها ،انلهها ،بلیچینگ ،و موارد زيبايی در دروس

پالکهاي ارتودنسی ،ساخت پروتز متحرک و

ترمیمی و جراحیهاي تخصصی و ايمپلنت در دروس

رستوريشنهاي موقت در کوريکولوم جديد بود که

پريودانتیکس از اين جمله است ( .)6به روز رسانی

میتواند بیانگر بهبود کیفیت و تغییرات مثبت در

برنامه بازآموزيهاي مداوم میتواند در برطرف کردن

مهارتهاي بدست آمدة دانشآموختگان به دنبال اجراي

نیازهاي مهارتی فارغ التحصیالن کارساز باشد.

کوريکولوم جديد دندانپزشکی (وروديهاي سال 1391

نیاز به آموزش روشهاي نوين درمانی و استفادة

و پس از آن) باشد.

روزافزون از ايمپلنتهاي دندانی که امروزه بخش مهمی

همانطور که گمان میرود با توجه بیش از پیش و

از اقدامات دندانپزشکی را تشکیل میدهند و با توجه به

روزافزون بیماران به مسائل زيبايی و در نتیجة آن

افزايش احتمال از دست دادن دندانها با افزايش سن،

ترمیمهاي همرنگ دندان و تاکید دانشآموختگان بر

بهطور کلی در مقايسه با گذشته شاهد افزايش

اهمیت آموزش ترمیمهاي کامپوزيتی و از طرفی نیاز به

درخواست جايگزينی دندانها با ايمپلنتهاي دندانی از

آموزش دقیق و کاربردي اصول ترمیمهاي آمالگام و

سوي بیماران هستیم؛ لذا طبیعی است که آموزش دانش

همچنین درمان ترمیمهاي پیچیده نیز ،همچنان مورد

ايمپلنتهاي دندانی از ديگر علوم جديد و مورد توجه

توجه دانشآموختگان میباشد .در همین راستا در

فارغالتحصیالن اين رشته باشد .مطالعه حاضر همسو با

مطالعهاي در سال  1391اهمیت ترمیمهاي همرنگ

تحقیقی در دانشکده دندانپزشکی مشهد بود که

دندان و ترمیمهاي آمالگام کالس  1و  2به میزان خیلی

نشاندهنده عدم ارائه آموزش کافی براي ايمپلنت به

زياد برآورد شد ( .)3در مطالعه حاضر ،از ديدگاه

دانشجويان بود ( .)7علت اين امر میتواند ناشی از اين

فارغالتحصیالن توجه به مواردي همچون ترمیمهاي

باشد که کار با ايمپلنت نیازمند علم و حساسیت بال و

زيبايی و طراحی لبخند ،ونیرها ،لمینت ،بلیچینگ که

گذراندن دورههاي تخصصی باشد که در دوره عمومی

بیانگر جهتگیري آگاهی و نیازهاي جامعه به اين سمت

امکان آموزش گسترده آن به صورت عملی نمیباشد.

است ،نشاندهنده دغدغه و نیاز دانش آموختگان اين

در مطالعهاي که در دانشکدههاي دندانپزشکی آمريکا و
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میبايست قادر به مديريت آن باشد .در مواردي که

رشته به بررسی و آموزش بهتر و جامعتر در اين زمینه

هوشمند و همكاران

بررسي ميزان رضايتمندي از آموزش مهارتهاي باليني در بين فارغالتحصيالن دندانپزشكي 222 /....

دندانپزشکی عمومی عالوه بر آموزش تئوري

کردند که از الزامات آموزش نسل جديد دندانپزشکان

ايمپلنتهاي دندانی ،تجربة بالینی در زمینة جايگذاري

بر اساس صالحديد شوراي آموزشی دندانپزشکی

ايمپلنت و قرار دادن روکش آن نیز در کوريکولوم درسی

استرالیا آموزش فراگیر مهارتهاي دندانپزشکی شامل:

گنجانده شود ( .)9گزارش ضعف آموزش از ديدگاه

تبحر علمی ،مهارت و توانايی کار مستقل در محیط

دانش آموختگان در تقريبأ تمامی مهارتهاي پیشرفته از

درمانی و کار تیمی و انتقال آموختهها و تجارب به ساير

درمان اندودانتیکس ريشههاي داراي انحنا گرفته تا

نسلهاي دندانپزشکی میباشد .براي دستیابی به اين

جراحی افزايش طول تاج وجود داشت .اين امر میتواند

هدف ،ارزيابی درک مفاهیم آموزشی يا درک خود

بدلیل تمرکز آموزش بر دورههاي تخصصی و کاهش

دانشجويان از مهارتهاي قابل انتقال پس از

تعداد موارد درمان پیشرفته يا پیچیده توسط دانشجويان

فارغالتحصیلی ضروري است .با بررسی  388نفر از

دوره عمومی باشد.

دانشجويان و ارزيابی درک و اگاهی و مهارتهاي

در اين مطالعه نظرات شخصی شرکتکنندگان مورد

آموخته شده با شاخصهاي تحلیل عوامل اکتشافی

ارزيابی قرار گرفت ،امکان بررسی تحقق اهداف آموزشی

( ،)EFAنتايج نشان داد ،میتوان از طريق

مهارتی بدون ارزيابی عملی فارغالتحصیالن وجود ندارد.

نظرسنجیهاي مهارتی و طراحی پرسشنامههاي

زمانی که نظرات شخصی شرکت کنندگان در رتبهبندي

آموزشی و مهارتی میزان درک دانشجويان از فراگیري

تأثیر بگذارد خطر آنکه سوگیريهايی از جمله سطح

مهارتهاي علمی و عملی دانپزشکی را بعد و قبل از

انتظارات از خود و سیستم آموزشی ،تفاوتهاي

فارغالتحصیلی ارزيابی نمود و برنامه آموزشی و مهارتی

شخصیتی و وضعیت روحی ،دغدغههاي اقتصادي-

کاربردي بر اساس استانداردهاي اخالقی تنظیم کرد

اجتماعی در نتايج مؤثر باشند ،وجود خواهد داشت.

( .)15که اين مطالعه میتواند بهعنوان ابزاري معتبر و

هرچند مايز ( )Maysو همکاران در يک مرور ساختارمند

قابل اعتماد براي اعضاي هیأت علمی رشته دندانپزشکی

نشان دادند که فارغالتحصیالن میبايست توانايی خود

براي آزمايش درک دانشجويان از مهارتهاي علمی و

ارزيابی را داشته باشند اما مشخص نمیباشد که اين خود

عملی باشد .مهارتهاي علمی و عملی مشخص شده

ارزيابی بتواند بهصورت عملی به نتايج مطلوب منتهی

در اين مطالعه همچنین میتواند نقشی محوري در

شود .لذا بهمنظور بررسی دقیقتر میزان تحقق اهداف

افزايش برنامه درسی دانشجويان داشته باشد ،به گونهاي

آموزش مهارتی پیشنهاد میگردد آزمون مهارتهاي

که دانش آموزان با تکمیل آموزش دندانپزشکی قادر به

عملی برگزار شود ( .)13البته همانگونه که براون

دستیابی به شايستگیهاي مورد نیاز باشند ( .)15در

( )Brownو همکاران ،نشان دادند يکی از راهکارهاي

مطالعه حاضر نیز به اهمیت نیاز به تدوين و طراحی

افزايش کارآمدي پرسشنامههاي خودارزيابی استفاده از

برنامههاي آموزشی و مهارتی جهت بروز رسانی

سیستم رتبهبندي به جاي کاربرد متغیرهاي کمی است .ما

دندانپزشکان تازه فارغالتحصیل ،اشاره شده است.

در اين مطالعه از همین روش براي رتبهبندي مقايسهاي

مارگريتا ( )Margheritaو همکاران ،بیان کردند که

نظرات شرکت کنندگان استفاده کرديم (.)14

براي اينکه فارغالتحصیالن دندانپزشکی بتوانند
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کانادا انجام شد نیز پیشنهاد شد که در برنامة آموزشی

جینگسان ( )Jin sunو همکاران ،در مطالعهاي بیان

سال بيست و چهارم /شماره  /3مرداد و شهريور 1400

 /223طب جنوب

چالشهاي ناشی از تغییر سريع محیط بهداشتی و

از محیط دانشگاه اشاره کرد .بعالوه اين تحقیق به

درمانی را با دانش و مجموعه مهارتهاي لزم براي

صورت مقطعی و براي نخستین بار در سطح ملّی انجام

ايجاد يک استاندارد و سازگاري با آينده ،اموزش ببینند

شده است؛ بنابراين امکان مقايسه دادهها وجود نخواهد

که آنها با تجزيه و تحلیل چالشهاي اساسی را که

داشت و با توجه به نیاز به حجم نمونه بال ،پیشنهاد

احتمالً طی سالهاي فعلی و سال  2040بهطور قابل

میشود در مرحله بعدي بهصورت الکترونیکی برگزار

مالحظهاي تحول میيابد و اين امر بر آموزش و

گردد .همچنین دادههاي بهدست آمده مربوط به افراد

مهارتهاي دندانپزشکی تأثیر میگذارد ،بررسی کرده و

شرکتکننده در آزمون دستیاري ذکر شده میباشد که

اساس

لزوماً در مورد تمام فارغالتحصیالن دندانپزشکی عمومی

نیازسنجیهاي جامعه ارائه دادند که نتايج نشان داد تغییر

صادق نخواهد بود .در واقع اين پژوهش ،يک مطالعة

در شیوع بیماريهاي دهان ،الگوهاي عمل دندانپزشکی،

پايهاي براي زمانی که در آينده اکران شود ،خواهد بود.

مواد و فنآوريها ،مراقبتهاي پزشکی و دندانپزشکی

لذا توصیه میشود که با انجام تعداد بیشتري ازين دسته

يکپارچه ،نقش سوابق الکترونیکی بهداشت ،صالحیت

مطالعات و ارزيابی آنها ،نتايج دقیقتري حاصل گردد.

پیشنهاد

چندين

مجموعه

مهارت

بر

فرهنگی ،برنامههاي درسی يکپارچه ،آموزش بین
حرفهاي ،تعادل بین متخصصین و دندانپزشکان عمومی

نتيجهگيري

میتواند بر آموخته دندانپزشکی و مهارتهاي حرفهاي

در مطالعه حاضر ،در مجموع مهارت فارغالتحصیالن

تأثیر بگذارد .براي بهبود شرايط بايد در برنامههاي

دندانپزشکی عمومی در اکثر بخشها بالتر از سطح

آموزشی مهارتهايی مانند دانش اصلی در دندانپزشکی

متوسط (بیش از  50درصد) بود؛ با اين وجود ،نارضايتی

پايه و بالینی ،مهارت عملی ،مهارت تفکر انتقادي براي

آنان از تعدادي از مهارتهاي عملی نشان از نیاز به

يادگیري مادامالعمر ،ارزشهاي اخالقی و حرفهاي و

برنامهريزي مستمر و به روزرسانی آموزش مهارتهاي

توانايی مديريت نیز آموزش داد شود که بر اين اساس

عملی در دوره دندانپزشکی عمومی دارد.

تغییرات مورد نیاز در آموزش دندانپزشکی براي

اين مطالعه تحت حمايت مالی سازمان و يا موسسه هاي

پاسخگويی به نیازهاي آينده جهت کسب مهارت لزم

آموزشی همکار در اين پروژه تحقیقاتی نمیباشد.

و رضايتمندي بايد صورت پذيرد ( .)16که گزارش
ضعف آموزش از ديدگاه دانش آموختگان در تقريبأ
تمامی مهارتهاي پیشرفته در مطالعه نشانگر اين است
که برنامه آموزشی نیز نیازمند تغییراتی جهت بهبود
آموزش مهارتهاي درمانی و بروزرسانی شده میباشد.

سپاس و قدرداني
بدينوسیله از هئیت اجرايی و علمی و کارشناسان وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،دبیرخانه شوراي
آموزش دندانپزشکی و تخصصی تقدير و تشکر میگردد.

از محدوديتهاي اين مطالعه میتوان به مشکالتی از

تضاد منافع

قبیل محدوديت در يادآوري افراد ،پاسخدهی در شرايط

هیچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان بیان

استرسزاي آزمون ،عدم مواجهه با مشکالت حین کار

نشده است.
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Abstract
Background: One method for the assessment of dentistry curricula is to evaluate dentistry graduates'
satisfaction with their acquired clinical skills. Given the lack of data on this subject at the national level, this
study aimed to evaluate the satisfaction with clinical skills training in general dentistry graduates in Iran.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted on 614 general
dentistry graduates participating in the dentistry residency exam in 2019 in Iran. Data were collected using
a questionnaire consisting of three sections. The validity and reliability of the designed questionnaire were
approved using statistical tests. The questionnaires were distributed among the participants before the
residency exam. After collecting the completed questionnaires, their data were extracted and analyzed in
SPSS-26 using Mann-Whitney’s U-test and the Kruskal-Wallis test to compare the distribution of
satisfaction according to entrance year and university type.
Results: The response rate was 100%, which must be because the questionnaires were distributed during the
residency exam session. According to the participants, the highest level of satisfaction with the practical skills
acquired pertained to pediatric dentistry (76.5%), operative dentistry (71.4%) and radiology (64.7%), and the
lowest pertained to endodontics (38.1%), orthodontics (41.9%) and oral maxillofacial pathology (45.3%).
Conclusion: Overall, the general dentistry graduates' satisfaction with the acquired skills was above average
(more than 50%) in most of the skills. Nevertheless, entrance year, practical skills and faculties had a
significant impact on the level of satisfaction.
Keywords: Curriculum, educational methods, clinical skills, general dentistry
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