
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 80- 87 ،1389تابستان ، 2، شماره 28دوره  مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 
 

  
  .، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيو مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشيار گروه اندودانتيكس، دانشكدة دندانپزشكي ∗

 E-mail:zohrehahangari@sbmu.ac.ir   
  .ستيار تخصصي اندودانتيكس، دانشكدة دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيد ∗∗
  .دندانپزشك ∗∗∗
  .مشاور آمار، دانشكدة دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران∗∗∗∗

پنج سال گذشته  نالتحصيال بررسي برنامة آموزشي دندانپزشكي از ديدگاه فارغ
 هاي دندانپزشكي كشور پس از شروع به كار در سطح جامعه دانشكده

  ∗∗∗∗ فرد دكتر محمدجواد خرازي، ∗∗∗زهرا سهرابير دكت، ∗∗مونا رحمانيدكتر ، ∗زهره آهنگريدكتر 
  

  چكيده
دندانپزشكان پس از شروع به كار در سطح جامعه آشنايي بيشتري با نيازهاي درماني و پيشگيري جامعه پيدا كرده و بهتر  :سابقه و هدف

از طرف ديگر، با توجه به ضرورت ايجاد تغييرات . توانند در بارة سيستم آموزشي دندانپزشكي رايج در سطح كشور اظهار نظر نمايند مي
هاي آموزشي دندانپزشكي بوده  ريزان سياست ترين برنامه هميشه مد نظر برنامه ه منظور دستيابي به مطلوبهاي آموزشي رايج ب در برنامه

هاي دندانپزشكي پس از  التحصيالن پنج سال گذشته دانشكده اين مطالعه با هدف بررسي برنامة آموزشي دندانپزشكي از ديدگاه فارغ. است
  . انجام شد 85-86شروع به كار در سطح جامعه درسال تحصيلي

التحصيل پنج سال اخير دندانپزشكي كشور به روش تصادفي  نفر از دندانپزشكان فارغ 200در يك مطالعه توصيفي مقطعي،  :مواد و روشها
كم،  خيلي كم،(اي  گردآوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه و با مقياس پنج گزينه. نفر از آنان در مطالعه شركت نمودند 160انتخاب و 

  .هاي توصيفي گزارش گرديدند ها با استفاده از شاخص داده. به دست آمد) متوسط، زياد و خيلي زياد
نتايج بررسي نشان داد كه دو درس آناتومي دندان عملي و نظري بيشترين و بيوشيمي عملي و نظري كمترين ميزان كاربرد را در  :ها يافته

ها توسط دانشجويان، بخش  از نظر كفايت ميزان بيماران درمان شده در بخش. بودند ميان دروس علوم پايه به خود اختصاص داده
نگر و ارتودنسي  همچنين درس پروتز ثابت عملي و نظري بيشترين كارايي و دروس دندانپزشكي جامعه. تشخيص در رتبه اول قرار داشت

  .عملي كمترين كارآيي را به خود اختصاص داده بودند
هاي خاص خود را دارد، ولي با اين  هاي مختلف كارآيي و توانايي رسد سيستم آموزش دندانپزشكي در قسمت ظر ميبه ن :گيري نتيجه

هاي پژوهشي  ، زبان  ، روش تحقيق، تأكيد روي فعاليتinternetهاي  هايي چون آموزش وجود احساس نياز به برخي اصالحات در زمينه
  .پايه وجود دارددانشجويان و اصالح در برخي واحدهاي علوم 

  كارآيي آموزشيالتحصيالن دندانپزشكي،  آموزش دندانپزشكي، فارغ :كليد واژگان
  25/1/1389: تاريخ تأييد مقاله  17/11/1388: تاريخ اصالح نهايي  14/7/1387: تاريخ دريافت مقاله

  80-87 ،1389تابستان ، 2، شماره 28مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دوره 
  

  مقدمه
گذاري  توان سرمايه هاي آموزشي هر كشور را مي فعاليت

يك نسل براي نسل ديگر دانست كه هدف اصلي اين 
گذاري توسعة انساني يا در واقع رشد آگاهي و  سرمايه
عالوه بر آن عملكرد نظام . هاي بالقوة انسان است توانايي

براي شناسايي مشكالت اجتماعي، اي  هاي آموزشي وسيله
هاي  اقتصادي و فرهنگي جامعه و پي بردن به راه حل

از طرف ديگر، نظام آموزشي هر . مناسب براي آنهاست

كشور از نظر نيروي انساني و شاغل ايجاد شده در آن 
. هاي دولتي دارد ها و ارگان باالترين نسبت را ميان سازمان

وظيفة سنگيني را بر عهده با توجه به اينكه نظام آموزشي 
هاي آن از  دارد، الزم است در طراحي و اجراي فعاليت

 ).1(ها استفاده شود ترين شيوه مطلوب
شرايط فرهنگي سياسي جامعه تأثير بسزايي دراهداف 
آموزشي آن جامعه دارد و عالوه بر آن به تدر يج كه 
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هاي نظام  كند الزم است هدف شرايط ياد شده تغيير مي
  ).2(نيز متناسب با اين تغييرات تعديل شود آموزش

هاي وسيع و  دندانپزشكي علمي است كه با داشتن پژوهش
هاي مختلف در فواصل زماني كوتاه دچار  متعدد در زمينه

، چنانچه كاستي و )3(تغييرات و رشد تكاملي گشته است
مشكالتي در فرآيند اجراي برنامه آموزش دندانپزشكي 

تواند اشكاالتي در تحقق اهداف  وجود داشته باشد مي
هاي علوم پايه و تخصصي بوجود آورده و كارآيي و  دوره

التحصيالن اين رشته را با مشكالتي  توانمندي شغلي فارغ
بار اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي  مواجه نمايد كه آثار زيان

  .گذارد براي افراد جامعه و كشور بر جاي مي
هاي دانشجويان  هرچند ارزيابي سنتي از آموخته

دندانپزشكي از طريق امتحان كتبي و شفاهي در پايان هر 
هاي  درس و يا بخش و همچنين امتحان جامع در پايان دوره

آيد، اما اين  علوم پايه و كارآموزي باليني به عمل مي
ها توجهي به اهداف تعيين شده در برنامه و ميزان  ارزيابي

يكي از . يالن ندارندالتحص كارآيي و توانمندي شغلي فارغ
راهكارهاي پيشنهادي در اين زمينه تعيين ميزان تحقق 

به عبارت ديگر، بررسي . باشد اهداف برنامه آموزشي مي
نقاط ضعف و قوت آموزش مبتني برنياز جامعه است و نياز 

التحصيل و  گردد كه دانشجو فارغ جامعه زماني معلوم مي
  ). 4(مدتي در بازار كار حضور داشته باشد

هاي گوناگوني براي آموزش  در نقاط مختلف دنيا، نظام
در كشورهاي . رود دندانپزشكي به دانشجويان به كار مي

جنوب شرقي آسيا و كشورهايي كه سابقاً تحت سلطه 
از . . . اند، نظير هندوستان، بنگالدش، مالزي و  بريتانيا بوده

ش براي آموز BDS (Bachelor of Dental Surgery)سيستم 
در اين سيستم دروس در يك . شود دندانپزشكي استفاده مي

از سال دوم كار عملي در . شود دورة چهار ساله ارائه مي
شود و در سال اول دروس آناتومي،  پيش كلينيك آغاز مي

). 5(شود شناسي ارائه مي فيزيولوژي، مواد دنداني و بافت
آناتومي دندان، فارماكولوژي، پروتز، پاتولوژي و 

تدريس جراحي، . گردد ديولوژي در سال دوم ارائه ميرا
. شود پريو، اطفال، اندو و پروتز ثابت در سال سوم انجام مي

در سال چهارم، جراحي، ترميمي و دندانپزشكي پيشگيري 
همچنين در اين سيستم آموزشي دورة انترني . شود ارائه مي

  .يك ساله وجود دارد
 DDS (Doctor of Dentalاز سيستم  ايراندر كشور 

Surgery)  كه در كشورهاي آمريكا، كانادا و برخي از

در اين . شود كشورهاي اروپايي رايج است، استفاده مي
سيستم، دروس علوم پايه در دو سال ابتداي تحصيل 

در اين روش در آمريكا، دندانپزشكان . شود تدريس مي
امتحان  التحصيل قبل از شروع به كار دندانپزشكي، بايد فارغ

. را پشت سر بگذرانند) National Board(بورد ناسيونال 
در . باشد امتحان بورد شامل دو مرحلة تئوري و عملي مي

بخش نظري، عالوه بر دروس باليني، دروس علوم پايه نيز 
  ).5(گيرد مورد سؤال قرار مي

، فقط پنج دانشكده دندانپزشكي در ايران 1357قبل از سال 
مجموع دويست دانشجو در هر سال  وجود داشت كه در

در آن زمان، دو هزار . شد توسط آنها پذيرفته مي
در ). 6(دندانپزشك عمومي در كشور مشغول به كار بودند

حال حاضر، هيجده دانشكده دندانپزشكي در ايران مشغول 
فعاليت آموزشي هشتند كه ساالنه حدود هفتصد و پنجاه 

هزار دندانپزشك  پذيرند و در حدود يازده دانشجو مي
هاست  سال). 6(باشند عمومي در كشور مشغول به كار مي

هاي دندانپزشكي ايران تدريس  كه علوم پايه در دانشكده
به بعد، امتحان جامع علوم پايه در  1373از سال . شود مي

سراسر كشور براي دانشجويان دندانپزشكي مقرر و برگزار 
ولي در اين شود و دانشجويان پس از كسب نمرة قب مي

نمايند  كلينيكي و كلينيكي را آغاز مي هاي پيش امتحان دوره
تا قبل ). 6(انجامد كه آموزش آن حدود چهار سال به طول مي

واحد  47، دورة دو ساله علوم پايه شامل 1378از سال 
واحد عمومي بود كه دروس عمومي  20درسي علوم پايه و 

شناسي، بهداشت  شامل آناتومي، آمار، ايمونولوژي، بافت
شناسي،  شناسي، روان عمومي، بيوشيمي، پاتولوژي، جنين

. شناسي بود ژنتيك، فيزيك پزشكي، فيزيولوژي و ميكروب
، با تصويب پنجمين جلسة شوراي عالي 1378پس از سال 

ريزي علوم پزشكي، در واحدهاي درسي علوم پايه  برنامه
واحد،  3واحد به  4شناسي از  بافت. تغييراتي ايجاد شد

) واحد 1(شناسي  واحد تقليل و انگل 5واحد به  6بيوشيمي از 
همچنين بافت و . به دروس علوم پايه اضافه شد

 4(و آناتومي دندان ) واحد 3(شناسي دهان و دندان  جنين
واحد  53به قبل از علوم پايه منتقل شد كه جمعاً ) واحد
  )7.(گرديد

آموزش  الزم به ذكر است بازنگريهايي در برنامه
در .دندانپزشكي كشور درسالهاي گذشته انجام شده است

ها و  ، اولين بازنگري و تجديد نظر در برنامه1361سال 
پس از . صورت پذيرفت 1367دومين بازنگري در سال 
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 82/و همكاران زهره آهنگريدكتر 
 

 1389تابستان ، 2، شماره 28دوره  مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،

هاي آموزش دورة  ،برنامه1376سال در سال  10حدود 
از سال . دكتري عمومي مورد بازنگري مجدد قرار گرفت

 CODE (Committeeزنگري ديگري بر مبناينيز با 1374

Oriented Dental Education)    و    CBDE (Committee 

Based Dental Education)   در جريان بودكه احتماال
حاصل آن تبيين واحدهاي جامعه نگر ميباشد كه در حال 

با توجه . حاضر در دانشكده هاي دندانپزشكي ارائه ميگردد
بازنگري در برنامه آموزش به داليل زير ضرورت 

  ).8(شود دندانپزشكي در ايران احساس مي
آور حجم اطالعات و  افزايش روزافزون و سرسام - 

  )پديدة انفجار اطالعات(هاي بشري  دانسته
تغيير مستمر در نيازهاي بهداشتي، پيشگيري و درماني،  - 

  تقاضاها و منابع موجود در جامعه
  پوشش مطالب مفيد و علم روز - 
جلوگيري از افت كيفيت علمي و كاهش اعتبار مدارك علمي  - 

  كشور در سطح جهاني
محدوديت منابع اقتصادي، مالي، انساني و مسائل سياسي  - 

  اجتماعي كشور
  پيشرفت علم تكنولوژي آموزشي - 
  رشد جمعيت - 
  فرا رسيدن زمان توجه به كيفيت آموزش - 

زش تغييرات اساسي در آمو همگي اين موارد بايد در
مطالعات  ها و بررسي .دندانپزشكي مورد توجه قرار گيرد

مختلفي در ايران وسراسر جهان به منظوراثبات نياز به 
تغييرات مستمر در آموزش دندانپزشكي در جهت ارتقائ آن 

  . صورت گرفته است
اين مطالعات شامل دامنه هاي متفاوتي ازبررسي علوم پايه 

هاازدانشجويان مقاطع  نظرخواهي. تا علوم باليني ميباشد
باليني تا سال آخر ويا فارغ التحصيالن دندانپزشكي انجام 

بررسي هادر خصوص دانشكدهاي خاص .  شده است
  .يا مطالعات منطقه اي هم ميباشد ياكشوري معين و

لذا اين مطالعه با هدف بررسي برنامة آموزشي دندانپزشكي 
هاي  شكدهالتحصيالن پنج سال گذشته دان از ديدگاه فارغ

دندانپزشكي كشور پس از شروع به كار در سطح جامعه 
  .انجام گرديد

  
  هامواد و روش

 cross – sectional(اين مطالعه به صورت توصيفي مقطعي 

descriptive study (انجام شد.  

 .گردآوري اطالعات از طريق پرسشنامه انجام پذيرفت
كشور از هاي مختلف  التحصيالن دندانپزشكي دانشكده فارغ

جامعة مورد بررسي تحقيق را تشكيل  1385الي  1380سال 
  .دادند مي

مطالعه در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
در اين .انجام شد 1385- 86بهشتي و در سال تحصيلي 

سال  5التحصيل  نفر از دندانپزشكان فارغ 160تحقيق از
در  .واهي شد هاي دندانپزشكي كشور نظر خ گذشته دانشكده

مقطعي و پس از كسب مجوزهاي  -يك مطالعة توصيفي 
هاي دندانپزشكي، سازمان  دانشكده(الزم از نهادهاي قانوني 

، فهرست و آدرس )نظام پزشكي و كنگرة دندانپزشكان ايران
هاي  التحصيالن رشتة دندانپزشكي طي سال به روز كلية فارغ

نفر از فهرست  200. از مراكز مرتبط اخذ گرديد 1380- 85
هاي دندانپزشكي  سال گذشته از دانشكده 5مزبور كه در 

التحصيل و به ارائه خدمات دندانپزشكي مبادرت  فارغ
كردند با استفاده از جدول اعداد تصادفي انتخاب و يك  مي

نسخه فرم اطالعاتي، يك نسخه گزارش توجيهي و 
درخواست همكاري براي تكميل و ارسال فرم اطالعاتي 

به %) 0/80(نفر از دندانپزشكان  160. سال گرديدار
درخواست همكاري محققان پاسخ داده و جواب 

به آنان اطمينان داده شده . ها را ارسال نمودند پرسشنامه
هاي آنان محرمانه مانده و  بود كه كليه اطالعات و داده

براي ارسال . نيازي به نوشتن نام و نام خانوادگي هم نبود
پرسشنامه . كت تمبرداري نيز ضميمه شده بودپرسشنامه، پا

مورد نظر با مراجعه به مطالعات قبلي، شبكه جهاني اينترنت 
و مشاورة با استاد راهنماي مطالعه طراحي و به تأييد 

اين پرسشنامه عالوه بر قسمت اطالعات دموگرافيك . رسيد
التحصيلي، محل اشتغال، دانشگاه  شامل جنس، سال فارغ

وضعيت گذراندن دورة تخصصي شامل  محل تحصيل و
  :گرديد موارد زير مي

نظر آنان در مورد طول دورة آموزش دندانپزشكي به  - 
  سال 6مدت 

واحدهاي علوم پايه موجود در برنامه آموزشي  - 
پژوهشي و  –هاي آموزشي  دندانپزشكي كه داراي جنبه

  .باليني براي دندانپزشك بوده است
دانپزشكي در زمان اشتغال به نحوة تدريس نظري علوم دن - 

  تحصيل دانشجو
  نظر آنان در مورد نحوة تدريس دروس نظري - 
  هاي مرجع در طول  ضرورت مطالعه منابع تدريس كتاب - 
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  دورة آموزش
ميزان كافي بودن محتوي آموزش دروس و مهارت  - 

  كلينيك هاي پره دوره
  منابع درسي ضروري براي ارزشيابي دانشجويان - 
هاي  كفايت تعداد بيماران درمان شده در بخشميزان  - 

  مختلف توسط دانشجو
هاي زبان، آموزش   ميزان كفايت آموزش مهارت - 

در دوران  internetو استفاده از )  e–learning( الكترونيكي 
  تحصيل

ميزان كفايت واحدهاي درسي دورة باليني موجود در  - 
 –موزشي هاي آ برنامة آموزشي دندانپزشكي از لحاظ جنبه

  باليني
ميزان كفايت واحدهاي ارائه شده زبان در طول دورة  - 

  آموزش دندانپزشكي
هاي مختلف با مقياس  ميزان كفايت دروس ارائه شده و دوره

) خيلي كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد(اي  پنج گزينه
بدين صورت كه به گزينه خيلي كم نمره معادل . تعيين گرديد

، گزينه زياد نمره 3، گزينه متوسط نمره 2 ، گزينه كم نمره1
دريافت و شاخص مجموع  5و گزينه خيلي زياد نمره  4

با توجه به . ها به كار رفت نمرات اكتسابي براي مقايسه
هاي  ماهيت توصيفي مطالعه، نتايج با استفاده از شاخص

توصيفي گزارش شده و در مورد نمرات نيز شاخص مجموع 
از دروس مورد نظر در دوره باليني  نمرات در مورد هر يك

  . يا علوم پايه تعيين و گزارش شد
 Excell 2003افزار  هاي به دست آمده با استفاده از نرم داده
 5سواالتي كه به صورت . بندي و گزارش گرديد دسته
اي و با اختصاص نمره به هر يك از آنها بررسي  گزينه

نتايج به شدند، شاخص مجموع نمرات و در بقيه موارد 
براي رسم . صورت فراواني مطلق و نسبي گزارش شد

  .استفاده شد Excell 2003افزار  نمودارها نيز از نرم
  

  ها يافته
در مجموع امكان برقراري ارتباط و دريافت پاسخ 

  .شد ايجاددندانپزشك  160پرسشنامه از 
 107زن و بقيه %) 1/33(نفر از دندانپزشكان  53از اين بين، 

در %) 8/73(نفر آنان  118همچنين . مرد بودند%) 9/66(نفر 
ها  اهدر درمانگ%) 3/26(نفر نيز  42مطب خصوصي و 
هاي مورد مطالعه  ميانگين سني نمونه. مشغول طبابت بودند

سال به دست  89/1سال با انحراف معيار برابر  0/28برابر 

سال سن  25ترين دندانپزشك مورد مطالعه داراي  جوان. آمد
 4. سال تعيين شد 34ها برابر  و بيشترين سن در ميان نمونه

التحصيل دورة  فارغ) %5/2(نفر از دندانپزشكان مورد مطالعه 
در حال گذراندن دورة تخصصي %) 4/14(نفر  23تخصصي، 

  . و بقيه دندانپزشك عمومي بودند
در نظرخواهي از آنان در مورد طول دورة آموزشي به مدت 

 96مدت را كم، اين %) 87/6(نفر از دندانپزشكان  11سال،  6
 8آن را زياد و %) 13/28(نفر  45آن را متوسط، %) 0/60(نفر 

. نيز آن را خيلي زياد ارزيابي نموده بودند%) 0/5(نفر 
  .همچنين هيچ دندانپزشكي آن را خيلي كم ندانسته بود

نفر،  152(اكثريت قريب به اتفاق دندانپزشكان مورد مطالعه 
ي علوم دندانپزشكي در اعالم كرده بودند دروس نظر%) 95

دورة تحصيلي آنان به صورت سخنراني توسط اساتيد بوده 
است، در اين زمينه نظر دندانپزشكان در بارة شيوة تدريس 

نفر،  85(دروس نظري پرسش شده بود كه اكثريت آنان 
سخنراني توسط اساتيد را مناسب تشخيص داده %)13/53

 16هاي مرجع و  مرور كتاب%) 87/36(دندانپزشك  59. بودند
سمينار توسط دانشجويان را انتخاب نموده %) 10(نفر 
  . بودند

در نظرخواهي از دندانپزشكان در مورد ميزان كفايت 
هاي  و مهارت internet ،e-learningهاي استفاده از  آموزش

به %) 13/48( 77و %) 13/78( 125، %)62/70(نفر  113زبان، 
ترتيب اين كفايتها را درزمان تحصيل خيلي كم ارزيابي كرده 

  . بودند
از سؤاالت ديگري كه در اين زمينه از دندانپزشكان پرسش 
شده بود، نظر آنان دربارة ميزان كفايت واحدهاي ارائه شده 

وزش دندانپزشكي بود كه در پاسخ به زبان در طول دورة آم
%) 76/38(نفر  62آن را خيلي كم، %) 0/40(نفر  64اين سؤال، 

نفر  5آن را متوسط، %) 0/15(نفر  24ميزان كفايت آن را كم، 
ديگر نيز ميزان كفايت %) 12/3(نفر  5آن را زياد و %) 12/3(

طوري كه  همان. گذاري كرده بودند آن را خيلي زياد ارزش
از ) نفر 126% (80دهند در حدود  يج نشان مينتا

دندانپزشكان مورد بررسي در اين مطالعه ميزان كفايت 
هاي زبان ارائه شده در طول دوران تحصيل خود را  آموزش

  .كم يا خيلي كم ارزشيابي نموده بودند
هاي دندانپزشكان مورد مطالعه دربارة ميزان كاربرد  پاسخ

نامة آموزشي دندانپزشكي در واحدهاي علوم پايه كه در بر
. دوران آنان وجود داشت ودر كار كلينيك آنان ارزشمند بود

به ترتيب زير بود آناتومي دندان عملي بيشترين ميزان 
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. كاربرد و آناتومي دندان نظري در رتبه بعدي قرار داشت
همچنين كمترين ميزان كاربرد به واحد بيوشيمي عملي و 

  .بيوشيمي نظري اختصاص يافت
همين طور نظرات دندانپزشكان مورد مطالعه دربارة كفايت 

كلينيك  هاي پره محتواي آموزش دروس و مهارت دوره
كلينيك  پرسش شد كه براساس نتايج به دست آمده پره

در رديف دوم كلينيك اندو با  پروتز ثابت در رديف اول، پره
هاي پروتز متحرك و ترميمي به ترتيب در  كلينيك و پره
  . هاي بعدي قرار داشتند رديف

درسي دورة درمورد پرسشي كه اختصاص به واحدهاي 
باليني موجود در برنامة آموزشي دندانپزشكي 

التحصيالن داشت كه نظر آنان در مورد كفايت اين  فارغ
باليني مورد سؤال قرار  - هاي آموزش  واحدها از لحاظ جنبه

هاي اين قسمت از تحقيق نشان داد درس  يافته. گرفته بود
قرار هاي اول  پروتز ثابت عملي و پروتز ثابت نظري در رده

نگر و ارتودنسي  همچنين دروس دندانپزشكي جامعه. داشتند
سال  5التحصيالن  هاي آخر كارآيي از نظر فارغ عملي در رده
  .هاي دندانپزشكي كشور قرار داشتند اخير دانشكده

  
  بحث

هاي عظيم در  امروزه بعد از گذشت چندين دهه از پيشرفت
اي ه رشته پزشكي و با توجه به مشخص شدن نقش روش

آموزش پزشكي در سطح اجتماع، برخي محققان پيشنهاد 
بازنگري و تغييرات در اصول آموزش پزشكي و در راستاي 

در اين زمينه، تغييرات . اند آن دندانپزشكي را ارائه داده
هاي آموزش پزشكي در كشورهاي پيشرفته  وسيعي در نظام

در كشور ما نيز، . و بعضاً در حال توسعه روي داده است
همزمان با پيروزي انقالب  1979ها از سال  رخي بازنگريب

هاي  اسالمي و تغييرات اساسي كه در معيارها و ارزش
اين بازنگري دو . فرهنگي اجتماع روي داد انجام شده است

گيري برنامه جديد براساس  بار انجام شده و جهت
سال تحصيل را  6نگري است و مقدار قابل توجهي از  جامعه

با توجه . گيرد در عرصه دندانپزشكي دربر مي كارآموزشي
مورد در قبل  5هاي دندانپزشكي از  به افزايش تعداد دانشكده

مورد بعد از پيروزي انقالب  18از پيروزي انقالب اسالمي به 
و افزايشي كه همزمان با آن در تعداد دندانپزشكان عمومي 

اي ه و تعداد متخصصان رشته) نفر 11000نفر به  2000از (
) نفر 700-1000نفر به حدود  50از (مختلف دندانپزشكي 

رسد موقع آن رسيده باشد كه  ، به نظر مي)8(روي داده است

بخواهيم يك ارزشيابي از نظام آموزشي دندانپزشكي 
براي اين منظور، شايد بتوان . موجود در كشور داشته باشيم

ز هاي اخير ا التحصيلي كه در سال گفت دندانپزشكان فارغ
التحصيل شده و در سطح  هاي دندانپزشكي فارغ دانشكده

جامعه مشغول به طبابت در رشتة دندانپزشكي هستند 
بهترين گروه قضاوت كننده را تشكيل بدهندزيرا فراگيران 
همواره اطالعات مفيدي از وضعيت آموزش خود داشته و 
همزمان نيازهاي باليني افراد در سطح اجتماع را مشاهده 

سال  0/28هاي مورد مطالعه  ميانگين سني نمونه( كنند مي
در اين راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسي برنامة ). بود

سال  5التحصيالن  آموزش دندانپزشكي از ديدگاه فارغ
هاي دندانپزشكي كشور پس از شروع به  گذشته دانشكده

در مجموع نتايج مطالعه . كار در سطح جامعه انجام شد
نظر متوسطي نسبت به طول %) 0/60(آنان ت نشان داد اكثري

به عبارت ديگر، . سالة دندانپزشكي داشتند 6دورة آموزشي 
  .التحصيالن قابل قبول بود اين مدت زمان براي اكثر فارغ

هاي دندانپزشكان دربارة ميزان كاربرد واحدهاي علوم  پاسخ
پايه كه در برنامة آموزشي دندانپزشكي در دوران آنان 

ت نشان داد واحد آناتومي دندان عملي بيشترين وجود داش
ميزان كاربرد و آناتومي دندان نظري در رتبه بعدي قرار 

همچنين كمترين نمره متعلق به واحد بيوشيمي عملي . داشت
رسد واحدهايي  به نظر مي. و بيوشيمي نظري برآورد گرديد

كه مستقيماً با دندانپزشكي و علوم وابسته به آن ارتباط 
تري  اند نظرات دندانپزشكان را به نحو مثبت د، توانستهدارن

ايي كه رمضاني  در مطالعه. نسبت به ساير دروس جلب كنند
در بررسي ميزان تحقق اهداف برنامه ) 1383(و همكاران 

آموزشي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
دند، التحصيالن اين دانشگاه انجام دا تهران از ديدگاه فارغ

مشخص گرديد ميزان تحقق واحدهاي علوم پايه كامالً 
در مطالعة آنان بيشترين ). 9(متفاوت با يكديگر بوده است

ميزان تحقق مربوط به آناتومي دندان  و كمترين ميزان 
تحقق مربوط به بررسي وضعيت بهداشتي و مطالعات 
  . اپيدميولوژي، روش تحقيق، ژنتيك و روانشناسي بوده است

و همكاران بر روي دندانپزشكان  Stewartطالعه در م
) 10) (1990(التحصيل دانشگاه ملبورن استراليا  فارغ

دندانپزشكاني كه در آزمون تحقيق شركت داشتند، دروس 
آناتومي، فارماكولوژي، پاتولوژي پزشكي و جراحي را به 

ها و  بندي يافته جمع. ترتيب شايستة اولويت دانسته بودند
نپزشكان به دروس مختلف موجب شده عالئق دندا
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دانشجويان دندانپزشكي نظرات كم و بيش يكساني دربارة 
  .برخي از واحدهاي درسي داشته باشند

هايي كه ارتباط مستقيمي  رسد در موارد و قسمت به نظر مي
بين دندانپزشكي و واحدهاي علوم پايه وجود داشته باشند، 

به تبع آن ميزان ميزان توجه و دقت دانشجويان به آن و 
تحقق اهداف برنامه آموزشي مصوب نيز افزايش يابد كه اين 
يافته در مطالعه حاضر به صورت بيشترين مجموع نمرات 

ايي كه  در مطالعه. در واحدهاي آناتومي دندان ديده شد
التحصيل  دندانپزشك فارغ 168بر روي ) Mira )1991توسط 

ي انجام دادند، دانشگاه سلطان عبدالعزيز عربستان سعود
گزارش گرديد كه دروس علوم پايه كمتر با واقعيت كاربردي 

هايي كه كمترين تأثير را  علوم پزشكي ارتباط دارد و بخش
در آموزش پزشكي داشتند بيشتر مربوط به دورة علوم پايه 

در مطالعة حاضر نيز برخي دروس مانند ). 11(بودند
رات كمتري از بيوشيمي، فيزيك پزشكي و جنين انساني نم

رسد  به نظر مي. التحصيالن كسب كرده بودند ديدگاه فارغ
نياز و كمك كنندة  اگر اين دروس داراي اهميت بوده و پيش

باشد به مانند واحد آناتومي دندان  خدمات دندانپزشكي مي
بايد تقويت گردند و يا اگر واقعاً نيازي به ارائه آنها نيست، 

دهايي كه بيشتر در اين زمينه بايد حذف و به جاي آنها واح
  . كمك كننده هستند اضافه گردند

نظرات دندانپزشكان دربارة كفايت محتواي آموزش دروس 
كلينيك پروتز  كلينيك نشان داد پره هاي پره و مهارت دوره

كلينيك اندو در رديف دوم و  ثابت در رديف اول، پره
 هاي پروتز متحرك و ترميمي به ترتيب در كلينيك پره

نتايج مطالعه همچنين نشان .  هاي بعدي قرار داشتند رديف
داد بخش تشخيص در ردة اول كفايت تعداد بيمار درمان 

هاي ترميمي،  التحصيل و بخش شده توسط دندانپزشكان فارغ
اطفال، پروتز متحرك، اندو، پريو، پروتز ثابت، جراحي، 

 هاي بعدي قرار راديولوژي و ارتودنسي به ترتيب در رده
هاي ارتودنسي و  دهد بخش اين نتايج نشان مي. داشتند

اند ميزان بيماري كه به نظر دانشجو  راديولوژي نتوانسته
تواند وي را در انجام يك درمان موفق پس از فراغت از  مي

بخش . تحصيل ياري نمايد در اختيار دانشجو قرار دهند
 تشخيص با توجه به اينكه بيمار در مرحله اول مراجعه به

هاي دندانپزشكي به اين بخش مراجعه نموده و از  دانشكده
شود در اين زمينه  آنجا كه واحدهاي ديگر ارجاع داده مي

هاي ترميمي ،اندو، اطفال و  بخش. موفق عمل كرده است
ايي  در مطالعه. اند پروتز متحرك نيز در اين مورد موفق بوده

تة كه برهان مجابي در بررسي وضعيت آموزش باليني رش
دندانپزشكي از ديدگاه اساتيد و دانشجويان دندانپزشكي 

، مشخص شد دانشجويان نحوة اجراي )12(انجام داد
هاي دهان را خوب و آموزش  آموزش باليني واحد بيماري

اين نتايج . واحد ارتودنسي را ضعيف ارزيابي نموده بودند
بندي و  وقتي با نتايج مشاهده شده در مطالعه حاضر جمع

دهد شايد كم بودن بيمار درمان  گردد نشان مي ه ميمقايس
شده توسط دانشجو يكي از علل نارضايتي دانشجويان 

التحصيل از واحد ارتودنسي در تأمين نيازهاي باليني  فارغ
در مطالعة مجابي عدم آموزش طرح درمان . آنها باشد

مناسب بيماران از سوي اساتيد در بخش ارتودنسي و 
هيزات مناسب مورد نياز اين بخش به كمبود وسايل و تج

با توجه به . عنوان علت احتمالي اين يافته بيان شده است
اينكه دندانپزشكان عقيده داشتند بخش ارتودنسي نتوانسته 
است تعداد بيماران مورد نياز آنها را در اختيارشان قرار 

التحصيل شايد  دهد، ممكن است برخي دندانپزشكان فارغ
اشند با گذراندن واحدهاي عملي در بخش انتظار داشته ب

هاي ارتودنسي كه در  ارتودنسي بتوانند از عهدة درمان
حيطة وظايف متخصصان ارتودنسي برآيند كه تصور 

هاي  به هر حال بايد تالش گردد تا زمينه. نادرستي است
الزم براي افزايش تعداد بيماران درمان شده توسط 

ين گردد تا هاي مختلف تأم دانشجويان در بخش
دندانپزشكان مهارت الزم براي تجربه كلينيكي در آينده در 

  .سطح اجتماع پيدا كنند
اكثر دانشجويان تجهيزات ) 1381(در مطالعه برهان مجابي 

و ابزار مورد نياز درماني را در بخش اندو كم عنوان نموده 
اي نيز در سواالت باز به خرابي و كمبود وسايل  بودند و عده

هاي اندو ترميمي اشاره نموده  زات الزم در بخشو تجهي
). 12(بودند كه اين نتايج در مطالعه حاضر مشاهده نگرديد

بديهي است كمبود وسايل و تجهيزات يا مستهلك بودن آنها 
ها خواهد  تأثير مستقيمي روي آموزش باليني در اين بخش

با توجه به نتايج مطالعه حاضر كه درس اندو عملي و . داشت
ميمي عملي ميزان كفايت قابل قبولي از ديدگاه تر

رسد در  التحصيالن كسب كرده بودند، به نظر مي فارغ
هاي مختلف به مواد و تجهيزات  هاي اخير تجهيز بخش سال

البته بايد در نظر داشت كه مطالعه . به حد كافي بوده است
برهان مجابي فقط در بارة دانشكده دندانپزشكي قزوين 

  .ود و قابل تعميم نميباشدانجام شده ب
   1997در سال  Orrego Vicunnaايي كه توسط  در مطالعه
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هاي  ، گزارش گرديد كه تأكيد بيشتر بر دوره)13(انجام شد 
. عملي و باليني در موفقيت برنامه آموزشي كمك كننده است

به منظور تعيين ) Julian )1998ايي كه  همچنين در مطالعه
تغييرات الزم در برنامه آموزشي دانشگاه ويسكانتين آمريكا 

التحصيالن در مورد آموزش  آوري نظرات فارغ و جمع
التحصيالن پزشكي اين  دروس و استادان بر روي فارغ

دانشگاه انجام داد به اين نتيجه رسيد كه دانشجويان در 
 مهمترين بخش آموزشپايان تحصيالت خود كار كلينيكي را 

  ). 14(دانند خود مي
التحصيالن دانشگاه  در روي فارغ) Mira )1991در مطالعة 

سلطان عبدالعزيز عربستان سعودي نيز نقش مهم آموزش 
  ).11(هاي كلينيكي مورد تأكيد قرار گرفت در بخش

Key  وBlinkhorn )1987 ( در بررسي ديدگاه دندانپزشكان
ي اسكاتلند در مورد آموزش دورة ها التحصيل دانشگاه فارغ

دهندگان  پاسخ% 92 ،) 15(عمومي دندانپزشكي نشان دادند 
كردند كه وقت زيادي را براي يادگيري دروس  احساس مي

  .اند علوم پايه تلف كرده
افراد روش تدريس دروس نظري علوم دندانپزشكي % 95در 

در دورة تحصيلي آنان به صورت سخنراني توسط اساتيد 
از سؤال شوندگان سخنراني % 13/53همين طور نيز،  .بود

مرور % 87/36. توسط اساتيد را مناسب تشخيص داده بودند
سمينار توسط دانشجويان را انتخاب % 10هاي مرجع و  كتاب

رسد با توجه به سير تحوالت  به نظر مي. نموده بودند
هاي الزم در افزايش مشاركت  ريزي آموزشي بايد برنامه

  .ن در ارائه مطالب انجام شوددانشجويا
در نظرخواهي از دندانپزشكان در مورد ميزان كفايت 

، آموزش الكترونيكي و internetهاي استفاده از  آموزش
هاي زبان،  به ترتيب اين كفايت را خيلي كم ارزيابي  مهارت

رسد با توجه به اهميت وجديد بودن  به نظر مي. كرده بودند
التحصيل پنج  مئناً دندانپزشكان فارغها مط اين نوع از آموزش

، آموزش الكترونيكي و internetسال قبل دسترسي كافي به 
هاي زبان نداشته و اكثريت ميزان كفايت آن را  شايد مهارت

  .خيلي كم ارزشيابي كرده بودند
رادر دانشكده هاي ITبدين ترتيب لزوم ارتقائ سيستم هاي 

  .دندانپزشكي بيشتر احساس ميگردد

ش نظر دندانپزشكان دربارة ميزان كفايت واحدهاي سنج
ارائه شده زبان در طول دورة آموزش دندانپزشكي نشان 

هاي  دندانپزشكان ميزان كفايت آموزش% 80داد، كه حدود 
زبان ارائه شده در طول دوران تحصيل خود را كم يا خيلي 

  .كم ارزشيابي نموده بودند
زي مناسب و هماهنگ ري رسد برنامه با اين حال به نظر مي

واحدهاي عملي و نظري، افزايش تعداد بيماران درمان شده 
توسط دانشجويان با نظارت اساتيد، ايجاد محيط آموزشي 
با امكانات و تجهيزات و وسايل الزم، ترغيب و تشويق 

هاي چون ارائه كنفرانس و سمينار،  دانشجويان به فعاليت
اري اساتيد، تهيه مقاالت دندانپزشكي مختلف با همك

هاي گروهي داخل بخش از سوي اساتيد، تناسب بين  بحث
تعداد دانشجويان و اساتيد حاضر در بخش و اصالح 

هاي تخصصي  هاي آموزش باليني در برخي بخش شيوه
موارد مهم و قابل توجهي باشند كه بايد به اصالح آنها اقدام 
نمود، چرا كه آموزش باليني مطلوب باعث افزايش تعداد 
دندانپزشكان ماهر، متعهد و كارآ براي خدمت به جامعه 

  .شود مي
  

  گيري نتيجه
رسد سيستم  با در نظر گرفتن شرايط اين مطالعه به نظر مي

هاي مختلف كارآيي و  آموزش دندانپزشكي در قسمت
هاي خاص خود را دارد،با توجه به استراتژيهاي  توانايي

الحات در جديد آموزش پزشكي احساس نياز به برخي اص
،زبانهاي خارجي internetهاي  هايي چون آموزش زمينه

،روش تحقيق،علوم جديد در دندانپزشكي و تأكيدبر 
هاي پژوهشي دانشجويان و اصالح در نحوه ارائه  فعاليت

 دروس وكوريكولوم آموزشي  برخي واحدهاي علوم پايه و
  .باليني وجود دارد

  
  تقدير و تشكر

نامة دكتراي دندانپزشكي دانشجو  اين مقاله منتج از پايان
زهرا سهرابي به راهنمايي خانم دكتر زهره آهنگري در 
دانشكدة دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

.باشد مي
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