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Introduction: Operative dentistry is one of the most useful scopes in practice of dentistry. Recognition of weaknesses of
dentists in this scope is very important and general dentists are the main sources to evaluate the operative dentistry
curriculum and receiving feedbacks from it. The aim of this study was to evaluate the importance of the topics of theoretical
and clinical courses of operative dentistry in general dentistry major curriculum by Mashhad Dental School alumni
graduating between 2006-2010.
Materials & Methods: A valid and reliable questionnaire to evaluate the topics of courses in theoretical course of
operative dentistry and practical course (including different restorations and number of sessions) was distributed among 200
dentistry alumni. The data were reported descriptively.
Results: Response rate was 75%. Most of the responders evaluated that most of theoretical topics are important (more than
50%); Practical topics were mostly sufficient and it was recommended to increase the number of extensive composite
restorations.
Conclusion: According to alumni point of view of importance of defferent topics in operative dentistry curriculum, revision
of the curriculum is in demand with special regard to extensive and cosmetic restorations.
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مواد و روشها :در این مطالعه  200نفر از فارغالتحصیالن دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سالهای  3131تا  ،3133در مورد اهمیت و
ضرورت سرفصلهای تدریس شده دروس ترمیمی نظری و میزان ترمیمهای الگ بوک دروس ترمیمی عملی با استفاده از پرسشنامهای روا و
پایا ،مورد پرسش قرار گرفتند .اطالعات به دست آمده به صورت توصیفی گزارش گردید.
یافتهها %55 :از افراد ،پرسشنامه کامل شده را برگرداندند .در مورد دروس نظری ،پاسخدهندهها اهمیت و ضرورت مباحث تدریس نظری را
زیاد دانستند (بیش از  50درصد) .در مورد الگ بوک دروس عملی نیز گرچه بیشتر افراد ،آن را کافی میدانستند ،ولی گنجاندن ترمیمهای
کامپوزیتی وسیع ،بیشتر مورد توصیه قرار گرفت.
نتیجه گیری :با توجه به نظرات فارغالتحصیالن ،دروس نظری و الگ بوک دوره بالینی ترمیمی نیاز به بازبینی دارد و این بازبینی بهتر است بر
توانمندسازی در حیطههای مربوط به ترمیمهای زیبایی و ترمیمهای وسیع تاکید بیشتری داشته باشد.
واژههای كلیدی :برنامه آموزشی ،دندانپزشکی ترمیمی ،فارغالتحصیالن.
مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد  /سال  3132دوره  / 15شماره . 55-52 : 3

آموزش و بهسازي و مبنايي براي ارزيابي و تصميم گيري

مقدمه

تربيت نيروي انساني در رشتههاي علوم پزشكي بايد به

()6

است.

تامين ،حفظ و ارتقاي سالمت افراد جامعه منجر شود )1(.از

بنابراين نيازسنجي آموزشي براي بهبود و هماهنگي و

اين رو بكارگيري شيوه آموزشي مطلوب ،فضاي مناسب،

تناسب مطالب آموزش داده شده در دوران تحصيل

تامين مواد و ابزارهاي مورد نياز ،ميتواند تضمينکننده

دندانپزشك عمومي با نيازهاي جامعه يا شناسايي

نيل به اين هدف باشد.

ضعفهاي سيستم آموزشي در زمينه ها و شاخههاي

برنامه آموزشي دوره دکتري دندانپزشكي که در حال

()6

مختلف اين رشته بسيار ضروري است.

حاضر در دانشكدههاي دندانپزشكي کشور اجرا ميشود

از آنجايي که شاخه ترميمي يكي از پر کاربردترين

در يكصد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي

شاخهها در حيطه کار يك دندانپزشك ميباشد و اهميت و

برنامهريزي تصويب گرديده است .در چند سال گذشته

لزوم بازبيني و نيازسنجي و به روز رساني آموزش در اين
(6و)5

يكي از راههاي

گفتگو در مورد محتواي برنامه آموزشي دوره دکتراي

شاخه بسيار مهم و قابل توجه است.

عمومي دندانپزشكي افزايش يافته است به طوري که

کاربردي و مفيد در نيازسنجي و بررسي نياز آموزشي در

بازبيني کوريكولوم در دستور کار دبيرخانه دندانپزشكي و

دورههاي آموزش ترميمي نظر سنجي از دندانپزشكاني

تخصصي قرار گرفته است.

است که به عنوان دندانپزشك عمومي وارد جامعه شده و

بدين سان بازنگري برنامه دکتراي عمومي دندانپزشكي

مشغول به کارند .اين افراد پرکاربردترين و مفيدترين

که يك جز اساسي از توسعه آموزش قلمداد ميگردد ،به

اطالعات را از تناسب مطالب آموزشي خود با نيازهاي

عنوان يك ضرورت قطعي پذيرفته شده و مورد اجرا قرار
()2-4

گرفته است.

()7

جامعه در اختيار ما قرار ميدهند.

هدف از اين مطالعه

شناخت و تحليل اثربخشي نيازهاي

تعيين نظر فارغالتحصيالن دانشكده دندانپزشكي مشهد در

()5

خصوص کفايت سرفصل دروس نظري و ميزان ترميمهاي

تعيين نيازهاي آموزشي اولين گام برنامهريزي آموزش و

تعيين شده در الگ بوك عملي براي ايجاد توانمندي

درواقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخشي کارکرد

مناسب در زمان فارغالتحصيلي بود.

آموزشي ،پيش نياز يك سيستم آموزشي موفق است.
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مواد و روشها

پاسخگويي داشتند درخواست شد پرسشنامهها را تكميل

در اين مطالعه توصيفي مقطعي که در سال  1811انجام

کرده و تحويل دهند .اطالعات به دست آمده در نرمافزار

گرفت ،پاسخ دهندگان دندانپزشكاني بودند که در بازه

 SPSSنسخه  11وارد شده و دادهها از نظر فراواني به

زماني تيرماه تا اسفندماه در بازآموزيها و کنگرههاي

صورت توصيفي گزارش گرديدند.

برگزار شده در شهر مشهد شرکت کرده و در پنج سال

یافتهها

گذشته از دانشكده مشهد فارغالتحصيل شده بودند .در اين

در اين مطالعه از مجموع  211پرسشنامه توزيع شده،

تحقيق از پرسشنامهاي شامل دو قسمت استفاده گرديد

تعداد  )%75( 141پرسشنامه به صورت کامل پاسخدهي و

قسمت اول حاوي سرفصل دروس ترميمي نظري ،و

مسترد گرديد .براساس نتايج به دست آمده ،در مورد

قسمت دوم شامل انواع ترميمهايي بود که يك دانشجو

دروس نظري ،بيشتر سوالشوندگان اهميت و ضرورت

طي گذراندن بخش هاي عملي ترميمي بايستي انجام دهد.

مباحث تهيه حفرههاي مختلف و اصول تهيه حفره را

منبع طرح پرسشنامه براي دروس نظري سرفصلهاي

متوسط و خيلي زياد ارزيابي کردند (.)%74

تدريس شده دروس ترميمي نظري  8 ،2 ،1و براي دروس

وسائل ترميمي ،معرفي آمالگام و کاربرد آن و بهداشت

ترميمي علمي ،الگ بوك دروس ترميمي عملي  4 ،8 ،2و

جيوه ،مباحثي بودند که توسط بيشتر مخاطبان ،اهميت کم

 5بود .روايي پرسشنامه توسط مرکز مطالعات و توسعه

و متوسط را به خود اختصاص دادند ( )%52که در مورد

آموزش دانشگاه از نظر آموزشي و اساتيد ترميمي از نظر

وسائل ،پيشنهادهايي جهت کاهش جلسات درسي اين

محتوا و پايايي آن توسط باز آزمايي توسط  11نفر از

موضوع ،حذف آموزش وسايل دستي و آموزش اين

دندانپزشكان با پاسخگويي به پرسشنامه در دو نوبت با

مبحث در پره کلينيك ارائه شده بود.
بيشتر دندانپزشكان اعتقاد داشتند که مباحث ترميم

فاصله زماني دو هفته ،مورد تاييد قرار گرفت.
از پاسخدهندگان خواسته شد در مقابل هر سرفصل يا

کالس  1و 2آمالگام ،اسيد اچ و ترميم کالس  ،4مواد

عنوان ،ميزان اهميت و ضرورت توجه به موضوع را با

چسبنده عاجي و اليت کيور ،اهميت و ضرورت خيلي

توجه به تجربه کاري و ديدگاه خود از خيلي کم تا خيلي

زيادي دارند ( .)%41با اين توضيح که ترميم کالس 1و2

زياد بر اساس طيف پنج درجهاي ليكرت تعيين کنند .در

اساس همه ترميمهاي خلفي چه آمالگام چه مواد ديگر

پايان يك سوال باز براي ارائه پيشنهادات براي افزودن

است و آشنايي با ماتريكسها و وج گذاري و حفظ فرم

سرفصل درسي ،گنجانده شد.

طبيعي دندان بايد در اين مبحث درسي آموزش داده شود.

در قسمت دوم به منظور تعيين کفايت تعداد ترميمهاي

همچنين اظهار داشتند آموزش اسيد اچ و ترميم کالس،4

خواسته شده در الگ بوك عملي ،سه گزينه کم (بايد

از خطاهاي حين کارکاسته و کيفيت خدمات را افزايش

بيشتر باشد) ،کافي و زياد (بايد کمتر باشد) در مقابل

ميدهد.
مباحث پوسيدگي و مخصوصاً معاينه و تشخيص از

عنوان کار باليني و تعداد خواسته شده در الگ بوك ارائه

ديدگاه پاسخدهندگان از اهميتي بسيار زياد برخوردار بود

گرديد.
از کليه دندانپزشكاني که در بازه فوق الذکر ،تمايل به



(.)%42
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با وجود اينكه اهميت دروس بيولوژي پالپ ،کفبندي
و پالپ کپ ،اغلب ،متوسط و خيلي زياد ارزيابي گرديد
( ،)%51اما  8نفر پيشنهاد کردند که وقت کمتري به آنها

دندانهاي اندوشده خلفي وترميم خلفي همرنگ را کافي
ارزيابي کردند (.)%62
اين در حالي بود که ترميمهاي وسيع آمالگام و ترميم

اختصاص داده و هر  8موضوع با هم طي  1الي  2جلسه

کالس  4کامپوزيت را کم ( )%57و ترميم دندانهاي

آموزش داده شود و وقت و هزينه آموزشي بيشتر صرف

اندوشده قدامي را کافي و کم برآورد کردند ()%14

مسائل کاربردي گردد.

(جدول .)2

اهميت

مباحث مواد

ترميمي همرنگ

دندان،

کامپوزيتها و گالس اينومر هم توسط اغلب آنها ،خيلي
زياد برآوردگرديد (.)%41/6

بحث

ديدگاه فراگيران و فارغالتحصيالن يكي از معيارهاي
مهم براي ارزشيابي کيفيت و کميت هر برنامه آموزشي

براي دروس پينها و پست و کور ،بيشتر

است .در مطالعه حاضر برنامه آموزشي دروس عملي و

سوالشوندگان ابراز داشتند اهميت آنها خيلي زياد است

تئوري ترميمي در دانشكده دندانپزشكي مشهد در سال

( .)%42يك نفرهم بيان کرد به علت تدريس درس پست و

 1811از ديدگاه فارغالتحصيالن بررسي گرديد.

کور در پروتز نيازي به آموزش اين مبحث در ترميمي

ابراهيمي و همكاران براي بررسي برنامه آموزشي در

نميباشد و يا با پينها دريك جلسه تدريس شود .اما

تطابق با نيازهاي جامعه از بررسي نظر فارغالتحصيالن

مباحث اسيداچ بريج ،ونير کامپوزيتي و دياستم ،پست

استفاده کرده و اين شيوه را روشي مناسب براي بررسي

 FRCو ترميمهاي غيرمستقيم همرنگ ،از اهميتي متوسط و

برنامه آموزشي معرفي کرد.

()1

خيلي زياد برخوردار بودند ( .)%68البته  4نفر تدريس 4

در چند سال گذشته گفتگو در مورد محتواي برنامه

مبحث اخير را براي دندانپزشكان عمومي غيرضروري

آموزشي دوره دکتراي عمومي دندانپزشكي افزايش يافته

دانستند.

است.

رمضاني

و

نظر

همكاران

فارغالتحصيالن

بيشتر مخاطبان بر اين باور بودند که اهميت دروس

دانشكدههاي دندانپزشكي تهران را در مورد تحقق اهداف

ترميم دندانهاي اندوشده و بليچينگ هم بسيار زياد است

برنامه آموزشي مورد پرسش قرار داده و در پايان

(.)%47

نتيجهگيري کرد که عدم تحقق اين اهداف نگرانکننده

اهميت عدم موفقيت ترميمهاي کامپوزيتي به دليل

()1

است.

رواج آنها ،توسط اغلب پاسخدهندگان خيلي زياد (،)%45

مطلب مهمي که در اين قسمت نبايد مورد غفلت قرار

ولي ترميمهاي آمالگام متوسط و خيلي زياد ارزيابي شد

گيرد ،آموزش اصولي و راهنمايي براي توانمند شدن در

(( )%72/6جدول .)1

استفاده از دانش روز است .با توجه به اينكه علم به

پاسخها در مورد کفايت تعداد ترميمهاي موظف
دانشجويان دوره عمومي در الگ بوك عملي نشانگر اين
موضوع بود که اکثر دندانپزشكان ،ترميم کالس 1و،2
کالس  5همرنگ و آمالگام ،کالس  8کامپوزيت ،ترميم

سرعت در حال پيشرفت است امكان به روز نگهداشتن
()11

دانش براي دندانپزشكان مهم است.
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اهميت و ضرورت سرفصلهاي دروس ترميمي نظري دوره عمومي دندانپزشكي ازديدگاه فارغالتحصيالن برحسب درصد فراواني نسبي

عنوان درس نظري

خيلي

کم

متوسط

زياد

کم

عنوان درس نظري

خيلي
زياد

تهيه حفره کالس 1و6

5/ 4

11/5

84/1

1/ 7

81/5

تهيه حفره کالس 2

1

4/ 7

82/2

14/1

41

خيلي

کم

متوسط

زياد

کم
اليت کيورومالحظات

12/1

خيلي
زياد

5/ 4

27/5

16/1

81/1

کاربردي آن
مواد ترميمي همرنگ

2

14/1

26/2

15/5

41/6

دندان
تهيه حفره کالس 8و5

1/ 4

7/ 4

45/6

17/4

21/2

کامپوزيتها

4/ 7

1/ 4

21/1

11/5

45/6

تهيه حفره کالس  8و

1/ 7

12/1

87/6

22/1

26/1

گالس آينومر

8/ 4

22/1

28/5

12/7

87/6

 5همرنگ
وسائل در ترميمي

1/ 7

21/2

21/2

11/1

14/1

پينها

4

1/ 7

21/2

16/5

41/6

معرفي آمالگام و

1/ 1

21/1

81/2

11/1

22/1

پست و کور

1/ 4

1/ 7

21/1

26/2

42/1

کاربردآن
بهداشت جيوه

14/1

27/5

22/2

11/7

24/1

اسيداچ بريج

11/5

6/ 7

82/2

21/1

21/1

ترميم کالس 1و2

2/ 7

15/5

21/2

1/ 7

45

ونيرکامپوزيتي مستقيم

5/ 4

1/ 1

84/1

16/5

84/1

آمالگام
اسيداچ و ترميم

و دياستم
1/ 7

11/7

11/1

24/2

پست FRC

45/6

¼

1/ 7

81/1

21/1

86/2

کالس 4
پوسيدگي

2

11/5

82/2

11/1

86/2

اصول تهيه حفره

2/ 7

15/5

26/1

11/1

86/1

معاينه و تشخيص

2/ 7

17/4

21/1

11/1

47/7

ترميم دندانهاي

¼

2

18/4

21/1

51/7

اندوشده
عدم موفقيت

1/ 4

5/ 4

26/8

14/1

45

ترميمهاي کامپوزيتي
عدم موفقيت

2/ 7

16/1

81/8

1/ 7

84/2

ترميمهاي آمالگام
مواد چسبنده عاجي

5/ 4

22/1

22/1

14/1

84/2

کامپوزيت خلفي

¼

12/1

85/6

12/6

85/6

بيولوژي پالپ

1/ 1

22/2

28/5

14/1

81/6

ترميم غيرمستقيم

1/ 7

14/1

85/6

21/1

21/1

همرنگ دندان
کف بنديها

1/ 4

28/5

22/1

18/4

81/1

رابطه پريو و ترميمي

8/ 4

11/1

87/6

15/5

88/4

پالپ کپ

17/4

11/5

11/5

11/1

24/1

بليچينگ

7/ 4

8/ 4

22/5

24/2

42/2

ايزوليشن

15/5

22/2

21/2

12/7

11/1

دندانپزشكي

7/ 4

16/5

24/1

11/6

81/6

چهاردستي
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کفايت تعدادترميمهاي موظف دانشجوي دوره عمومي درريكارمنت عملي برحسب درصدفراواني نسبي
زياد

کافي

کم

نوع ترميم
ترميم کالس  1آمالگام ( 7مورد)

6/12

5 /62

1 /24

ترميم کالس  2آمالگام ( 18مورد)

1 /16

1 /65

1 .11

ترميمهاي وسيع آمالگام دندانهاي  1( Vitalمورد)

7/ 2

1/21

2/77

ترميم کالس  5همرنگ ( 2مورد)

7/ 2

7/55

6/41

ترميم کالس  5آمالگام ( 1مورد)

7/ 6

1/68

2/81

ترميم کالس  8کامپوزيت ( 1مورد)

4/ 7

1/67

5/25

ترميم کالس  4کامپوزيت ( 2مورد)

7/ 1

6/41

7/57

ترميم دندان اندوشده قدامي ( 8مورد)

6

47

47

ترميم دندان اندوشده خلفي ( 7مورد)

1

67

88

ترميم خلفي همرنگ دندان ( 4مورد)

1/12

8/52

6/85

تاکيد بر اهميت آموزش ترميمهاي کالس 1و 2در

براي استفاده از ترميمهاي همرنگ و توجه روز افزون

قسمت دروس نظري به دليل شيوع باالي آن و لزوم

مردم به مسائل مرتبط با زيبايي نياز يك دندانپزشك براي

آموزش مطالب مربوط به بستن ماتريكس و گذاشتن وج و

اطالع هر چه بيشتر از اين نوع ترميم ها را توجيه

انواع و موارد تجويز آنها و از طرفي حفظ فرم طبيعي

()12

ميکند.

دندان و خطرات ناشي از رعايت نكردن اين مطلب و

به نظر ميرسد دندانپزشكان در بيشتر زمينههاي مربوط

عوارض بازبودن نقطه تماس دندانها ،به بهبود کيفيت و

به ترميمهاي همرنگ احساس ضعف ميکنند ،بنابراين

ماندگاري ترميمهاي انجام شده کمك شاياني خواهد

عالوه بر تاکيد آموزش بر موارد مربوط به ترميمهاي

نمود .وقتي دانشجو با روش اصولي انجام اين نوع

همرنگ براي دانشجويان دوره عمومي ،گنجاندن اين

ترميمها آشنا شود ،يادگيري ترميمهاي ديگر براي او

مطلب در دورههاي بازآموزي و بيان آنها به تفصيل و با

آسانتر خواهد شد .زيرا اين دو نوع ترميم بيشترين شيوع

نكات کاربردي براي دندانپزشكان ،ضروري به نظر

را داشته و تقريباً اصول به کار رفته در آنها پايه انجام

ميرسد.

ديگر ترميمها ميباشد .البته ضرورتاً روش تدريس و

با توجه به تاکيد بر اهميت کم درس آشنايي با وسايل؛

همپوشاني با قسمت تهيه حفره مسئلهاي جدي است که

کاهش ساعات تدريس آموزش مبحث وسائل و تجهيزات

()11

در ترميمي و انتقال آموزش آن به فانتوم و به صورت

تاکيدي که در مورد تكنيك اسيداچ و ترميمهاي

عملي ،قدم مفيدي در بهبود آموزش اين درس به نظر

همرنگ خصوصاً کالس  IVسفيدسازي و تكنيكهاي

ميرسد .اين امر با توجه به ماهيت اين درس که عملي

ميكروابرژن احساس شده با توجه به درخواست بيماران

()18

در برنامهريزي درسي معموالً مورد غفلت قرار ميگيرد.

است منطقي به نظر ميرسد.
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گرچه اهميت توجه به

سميت جيوه امري



ميباشد و بايد کيفيت و کميت آموزش در اين حيطه ارتقا

ضروريست( ،)14با توجه به نتايج اين مطالعه ترکيب

يابد.
اشاره به اهميت زياد آموزش پينها و پستهاي

دروس آمالگام و کاربردهاي آن و بهداشت جيوه به دليل

FRC

ارتباط تنگاتنگ اين دو و همپوشاني در دروس مواد

نيز به علت کاربرد در دندانهاي اندو شده قابل توجيه

دنداني و ترميمي ،بايد مورد توجه باشد.

است.

در مورد اصول تهيه حفره ،بسياري از سئوالشوندگان

در بررسي کفايت تعداد ترميمهاي موظف دانشجويان

بر اهميت آموزش اين مبحث درسي تاکيد داشتند ،زيرا

دوره عمومي در طي گذراندن دروس ترميمي عملي،

نقطه مشترك همه انواع ترميمهاست و براي انجام هر نوع

تاکيد بيشتر بر آموزش ترميم وسيع آمالگام براي دندانهاي

کار ترميمي بايد اين اصول را مد نظر قرار داد ،بنابراين

زنده ميباشد .با توجه به اينكه نمونههايي که انديكاسيون

تفهيم اين مطالب و يادگيري اصولي آن در بهبود کيفيت

اين ترميمها را داشته باشد بسيار کم است و معموالً

کليه ترميمهاي انجام شده توسط يك دندانپزشك موثر

دندانهاي به شدت تخريب شده درگيري پالپ نيز دارند و

است.

در حيطه ترميم دندانهاي اندوشده قرار ميگيرند ،مشكل

در مباحث دروس بيولوژي پالپ ،کفبنديها و پالپ

اصلي پيداکردن نمونه در اين زمينه است نه تعداد موارد

کپ و همچنين ايزوليشن ،پيشنهاداتي راجع به ادغام با

کم موجود در ريكارمنت بنابراين ممكن است زياد کردن

يكديگر ،به دليل اشاراتي در دروس پاتولوژي و

اين تعداد عمالً مفيد نباشد و بهترين راه حل ،آموزش آن
()16

روي دندانهاي خارج شده در پره کلينيك است.

اندودنتيكس ،بيان شد که ميتواند در برنامهريزيهاي آتي
مورد توجه قرار گيرد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

در مورد اهميت و لزوم اليت کيور ،استفاده از پيشنهاد

در مجموع به نظر ميرسد سرفصلهاي دروس نظري

مطرح شده در مورد اسيد اچ و باندينگ به علت زمينه رو

و الگ بوك دوره باليني ترميمي نياز به بازبيني دارد .اين

به رشد و پيشرفت در اين حيطه نيز ،قابل کاربرد بوده و

بازبيني بهتر است بر توانمندسازي در حيطههاي مربوط به

تمرکز بر آموزش تفكر انتقادي و آموزش چگونگي

ترميمهاي زيبايي و ترميمهاي وسيع تاکيد بيشتري داشته و

استفاده از منابع در به روز نگاه داشتن دانش ضروري

عالوه بر آن با توجه به اينكه رشتههاي عملي مانند ترميمي

است .اين مطلب با توجه به پيشرفت سريع تكنولوژي در

وابسته به تكنولوژي و به روزشدن است؛ توانايي خود

اين حيطهها اهميت مضاعفي يافته و توانمندسازي

توانمندسازي را در فارغالتحصيالن مدنظر قرار دهد.

دانشجويان در خود توانمندسازي بايد مورد توجه قرار

تشکر و قدردانی

()15

اين مطالعه با حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه علوم

گيرد.

ميزان باالي اشاره به اهميت و ضرورت توجه به ترميم

پزشكي مشهد بر اساس طرح مصوب شماره  11812انجام

دندانهاي اندوشده ،هم در دروس نظري و هم تاکيد بر

شده و منتج از پايان نامه دانشجويي با شماره  2425است.

نياز به انجام زياد اين ترميمها در الگ بوك ،بيانگر اين
مطلب است که آموزش در اين زمينه نيازمند توجه جدي
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