
     
             

  

   113                                                                                                          2 شماره/  36دوره /  1391سال /  مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

 

 

 

 

 در مورد )ايران( ررسي ميزان آگاهي و مهارت تشخيصي دندانپزشكان عمومي شاغل در استان خراسان رضويب

  1387- 88 هاي ي شايع دهان در سالها بيماري 

  

  ****كامل برون، اميرقلي ***اميرحسين نجات ، ***زهرا ابراهيمي نيك، **، زهرا دالوريان#**پاك فطرت ، آتس سا*بادانيآجواد سر

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،دانشكده دندانپزشكيمركز تحقيقات دندانپزشكي،  ، فك و صورت،نها ي دها استاديار بيماري* 

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،دانشكده دندانپزشكي ،فك و صورت ،نها دي ها  مركز تحقيقات بيماري، نها ي دها دانشيار بيماري** 

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد، دندانپزشكي دانشكدهكميته تحقيقات دانشجويي،  ،دندانپزشكيدانشجوي *** 

  دندانپزشك**** 

  20/12/90: تاريخ پذيرش  – 12/6/90: تاريخ ارائه مقاله 

  

  چكيده

متاسفانه به جهت تشابه بسيار . آنها مي شود بهبود پيش آگهي ي هاي مخاط دهان باعث ارتقاء سطحو سريع بيمار مناسبتشخيص  :مقدمه

دندانپزشكان عمومي داراي نقش بسيار مهمي در تشخيص اوليه و . شوند باليني، ضايعات دهاني در بسياري موارد نادرست تشخيص داده مي

هدف اين مطالعه ارزيابي دانش و  .ن مي باشند، بنابراين ارزيابي دانش و مهارت آنها اهميت ويژه اي دارددرمان بيماري هاي شايع حفره دها

  .مهارت تشخيصي ضايعات شايع مخاط دهان در ميان دندانپزشكان عمومي استان خراسان رضوي مي باشد
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Introduction: Proper and prompt diagnosis of oral mucosal diseases improves their prognosis level and therapy, but 

unfortunately these lesions are often misdiagnosed because of their clinical features resemblance. General dentists are 

important in early diagnosis and treatment of common oral diseases, therefore assessing their knowledge and practice is 

crucial. The aim of this study was to assess knowledge and skill of general dentists toward common oral lesions in Khorasan 

Razavi Province. 

Materials & Methods: A cross-sectional survey was conducted on 260 dentists using an illustrated questionnaire. 

Knowledge and diagnostic skill of oral diseases were assessed and the responses were analyzed by SPSS software. 

Results: Of the 260 dentists surveyed, 257 responded. The mean knowledge score of the dentists working in the city of 

Mashhad and other cities was 3.03 and 2.94; and the average of diagnostic skill was 2.024 and 1.97, respectively. 

Conclusion: There was no significant difference between two groups regarding knowledge score but the difference was 

significant in diagnostic skill. General dentists working in the city of Mashhad had better results in diagnostic skill 

significantly. Considering the overall low diagnostic skill score, it is recommended to schedule more workshops toward 

common oral diseases for general dentists. 
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دندانپزشك با كمك يك پرسشنامه مصور طراحي گرديد و دانش و مهارت  260اين يك مطالعه مقطعي است كه بر روي  :ها روشمواد و 

  .مورد تحليل قرار گرفت SPSSتشخيصي آنها در ارتباط با بيماري  هاي شايع دهان مورد بررسي قرار گرفت و پاسخ ها با نرم افزار 

نفر در مطالعه شركت كردند و متوسط نمره آگاهي دندانپزشكان شاغل در مشهد و ساير شهرها به  257 دندانپزشك، 260از ميان  :ها يافته

  .بود 97/1و  24/2 به ترتيب و متوسط نمره مهارت تشخيصي دندانپزشكان شاغل در مشهد  و ساير شهرها 94/2و  03/3 ترتيب

داري نداشت، ولي بين متوسط نمره  ها تفاوت معني هرستانگاهي دندانپزشكان شاغل در مشهد و ساير شآمتوسط نمره  :گيري نتيجه

در مجموع مهارت تشخيصي افراد . و مهارت تشخيصي دندانپزشكان شاغل در مشهد بهتر بود دار بود يتشخيصي اين دو گروه اين اختالف معن

براي دندانپزشكان عمومي بايد  هاي دهان ه بيماريموزي بيشتري در زمينآدوره باز تر بود، لذا توصيه مي شود مورد مطالعه از حد مطلوب پايين

  .گردد طراحي  و اجرا

  .ي دهانها بيماري ،دندانپزشكان عمومي ،مهارت تشخيصي ،آگاهي :كليديهاي  واژه

  .113-20 : 2شماره /  36دوره  1391سال / مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

  
   مقدمه

ي شايعي ها ي مخاط دهان از جمله بيماريها بيماري

بسيار است كه به علت تنوع در تظاهرات و نيز مشابهت 

به عنوان يكي از چالش هميشه  ،زياد بين ضايعات مختلف

از  )1(.دندانپزشكي مطرح بوده است در لمسائ برانگيزترين

آموزش بهداشت  (WHO)طرفي سازمان بهداشت جهاني 

رفتارهاي  كه داند مي تجربياتي وها  آگاهي مجموعهرا 

 )2(يابد مي تغيير آنها با متناسب و آنها كسب با افراد بهداشتي

 باور شدن، آگاه مرحله چهار داراي مسئله اين از آنجايي كه

 براي بنابراين باشد، مي كردن عادت و كردن عمل ،كردن

 اصل ،پيشگيري و بهداشت زمينه در ريزي صحيح برنامه

 يعني افراد آگاهي و اطالعات گرفتن سطح نظر در مهم

 در بهداشت آموزش روند ايجاد از اول مرحله ارزيابي

 كنند، منتقل مردم به را ها آموزش اين خواهند مي كه افرادي

ن اطالعات كافي و مفيد دانستدر همين راستا  )3- 5(باشد مي

تغييرات طبيعي آناتوميك كه دهان و  طبيعي و از بافت نرم

به روز از  علمي و و نيز آگاهينياز به درمان ندارند 

ضايعات بدون عالمت پيش سرطاني كه بسياري از اوقات 

تواند نقش به سزايي در يك  شوند مي ناديده گرفته مي

  .تشخيص زودهنگام و صحيح داشته باشد

  چون نسبت دادن آفت يا ـهم ي نادرستها صـتشخي 

مشابه ولي بدخيم  ضايعه تروماتيك به يك ضايعه ظاهراً

SCC مي تواند منجر به  ي نامطلوبها و به دنبال آن درمان

خسارات جبران ناپذيري به بيماراني كه وقت را از دست 

از آنجا كه در چرخه تشخيص و درمان  )6(.اند شود داده

دندانپزشكان اولين و مهمترين نقش را  ،ي دهانها بيماري

به عهده دارند بنابراين ميزان آگاهي و مهارت تشخيصي 

الزمه ي مخاط ها م بيماريدر خصوص انواع و اقسا آنها

  .ليت درمان استؤقبول مس

بازخورد هرگونه تحقيقي كه درباره شناخت ميزان 

شود  ي دندانپزشكان انجام ميآگاهي و مهارت تشخيص

ي علمي و تخصصي آنان ها آگاهيدر جهت ارتقاي  مسلماٌ

آنان تر  قدرت تشخيصي بهتر و مطلوب مؤثر خواهد بود و

بديهي است يكي از بهترين . را در پي خواهد داشت

بي دندانپزشكان در هر شهر انجام اين ي ارزشياها روش

باشد تا ضمن شناخت وضعيت موجود  نوع تحقيقات مي

آموزش پيشگيري ريزي در مورد  زمينه مناسبي براي برنامه

الزم به ذكر است  .ي دهان ارائه نمودها بيماري و درمان

و  »آگاهي«اي كه همزمان به بررسي  مطالعهكه تا به حال 

مورد  دندانپزشكان شاغل در »مهارت تشخيصي«

  .انجام نشده است در ايران بپردازد ي دهانها بيماري

  ميزان تر  و دقيقتر  طالعه حاضر با هدف بررسي بيشـم
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شاغل در آگاهي و مهارت تشخيصي دندانپزشكان عمومي 

ي رايج دهان ها بيماريزمينه استان خراسان رضوي در 

باشد تا با آگاهي يافتن از ايرادهاي تشخيصي  مي

دندانپزشكان نسبت به ارائه راهكارهايي جهت رفع اين 

  .اقدام گرددها  كمبود

  ها مواد و روش

با توجه به تعداد كل مقطعي  –در اين مطالعه تحليلي

تمامي دندانپزشكان عمومي (افراد جامعه مورد بررسي 

در اختيار داشتن و  )شاغل در استان خراسان رضوي

گيري و براي باال بردن  امكانات مناسب جهت نمونه

از هر گروه مورد % 20آماري حدوداً هاي  اطمينان استنباط

نفر از دندانپزشكان عمومي  260سنجش قرار گرفتند يعني 

 .التحصيل فارغ

آگاهي و مهارت تشخيصي اطالعات مورد نياز از 

ال در زمينه وس 4اي شامل  ها از طريق پرسشنامه نمونه

ال مربوط به سنجش مهارت وس 11سنجي و  آگاهي

و  1حداقل امتياز هر سؤال آگاهي . تشخيصي به دست آمد

 در حيطه مهارت تشخيصي در. امتياز بود 4حداكثر 

امتياز در صورت تشخيص  4صورت تشخيص صحيح 

 1امتياز و در صورت عدم پاسخ به سؤال  نادرست صفر

در انتها براي هر فرد مجموع امتيازات . امتياز لحاظ گرديد

تقسيم  ،هاي آگاهي و مهارت به تفكيك جمع گشته سؤال

دست ه سپس ميانگين ب .گرديدهاي مربوطه  بر تعداد سؤال

تفسير  »باال«و  »متوسط«، »ضعيف«آمده را به سه گروه، 

  .شد

هاي  مه توسط متخصصين گروه بيمارياين پرسشنا

دهان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

مورد استانداردسازي قرار گرفته و از جهت روايي نيز 

 Test-reTestهمچنين با روش . مورد پذيرش قرار گرفت

پرسشنامه در . به دست آورد) درصد 74(پايايي مناسبي 

و با نظارت خود  محل مطب دندانپزشكان توزيع گشته

 محققين و با ذكر اين نكته كه اطالعات شخصي كامالً

. آوري گرديد محرمانه باقي خواهند ماند تكميل و جمع

هاي  ها توسط جداول توزيع فراواني و شاخص داده

پراكندگي از مركز توصيف گرديد و براي تحليل و آناليز 

-Kolmogrovو  Mann-Whitneyهاي  ها از آزمون داده

Smirnov استفاده شد.  

  ها  يافته

پرسشنامه پخش شده توسط محققين،  257از مجموع 

مورد به علت عدم كامل بودن پرسشنامه حذف گرديد  13

دندانپزشك مرد  135شنامه مورد قبول از سپر 244و تعداد 

ميانگين سن افراد . دندانپزشك زن پذيرفته شد 109و 

سال از  9وسط سال بود و به طور مت 13/37مورد مطالعه 

گذشت، همچنين  تحصيلي آنها ميلا مدت زمان فارغ

   سال بود 07/8ميانگين مدت زمان اشتغال به كار 

  .)1جدول (

نمره آگاهي در افراد شاغل در و انحراف معيار ميانگين 

هاي  و در افراد شاغل در شهرستان 03/3±756/0 مشهد

بنابراين . دست آمده ب 94/2±669/0 استان خراسان رضوي

داري بين اين دو گروه  يتفاوت معن =084/0Pبا توجه به 

  .)1نمودار ( شداز لحاظ آگاهي مشاهده 

 50بيش از ، هاي داده شده به سؤاالت طبق پاسخ

هاي  آموزش بيمارينحوه درصد دندانپزشكان نسبت به 

موافق بوده اما حاضر به شركت در  شايع دهان كامالً

 زآموزي جهت كسب امتياز ساليانه نبودندهاي با برنامه

  .)3و  2جدول (
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  هاي تحت مطالعه متوسط نمرة آگاهي در گروهاي وضعيت  نمودار جعبه:  1نمودار 

  

  

  

  ي آماري مرتبط با سن، مدت زمان اشتغال بكار و مدت زماني كه از فارغ التحصيلي افراد گذشته استها شاخص:  1جدول 

  كمترين مقدار  نام متغير

  )سال(

  بيشترين مقدار

  )سال(

  دامنه تغييرات

  )سال(

  ميانگين

  )سال(

  انحراف معيار

  95/7  13/37  42  66  24  سن

  29/6  07/8  38  38  0  مدت زمان اشتغال بكار

  55/6  9  37  38  1  مدت زمان گذشته از فارغ التحصيلي 

  

  

  

يك بازآموزي براي دندانپزشكان هاي  شايع مخاط دهان در دورههاي  آموزش بيماري آيا "توزيع فراواني پاسخ به سوال  : 2جدول 

  "باشد؟ مي ضرورت

  ها دندانپزشكان شاغل در ساير شهرستان  دندانپزشكان شاغل در مشهد  نام متغير

  تعداد  درصد  تعداد  درصد

  2  2/2  4  5/4  نمي دانم

  2  2/2  2  5/1  كامالً مخالف

  7  6/7  41  9/57  موافق

  57  0/62  79  6/34  كامالً موافق

  24  %1/26  7  5/1  مخالف

  92  %100  133  100  كل

  مشهد        رضوي ساير شهرستان هاي استان خراسان                                          

 شهرستان محل خدمت

هي
گا

ه آ
مر

ط ن
وس

مت
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دهان براي هاي  بازآموزي بيماريهاي  كسب امتياز ساالنه در دورهجهت آيا تمايل داريد ) آگاهي( "توزيع فراواني پاسخ به سوال :  3جدول 

  "دندانپزشكان شركت نمائيد؟

  درصد  تعداد  نام متغير

  3/20  27  بلي

  7/79  106  خير

  0/100  133  كل

  

  

مهارت دندانپزشكان شاغل در مشهد ميانگين نمره 

 دست آمد و دره ب )71/0: انحراف معيار( 24/2

ي استان خراسان ها ير شهرستاندندانپزشكان شاغل در سا

 .دست آمده ب )718/0: انحراف معيار( 97/1 رضوي

گروه با  بنابراين تفاوت بين مهارت تشخيصي اين دو

007/0P= 2نمودار ( بود دار معني(.   

ي صحيح دندانپزشكان به تفكيك ها ميزان درصد پاسخ

  .آورده شده است 4نوع ضايعات در جدول 

غير از ه ب(هاي استان خراسان رضوي  در شهرستان

و مردان  12/2مهارت تشخيصي زنان  هميانگين نمر) مشهد

گفت توان  مي =015/0P لذا با توجه به .دست آمده ب 85/1

مهارت تشخيصي زنان به صورت قابل ادعا كرد كه 

  .مردان بيشتر است توجهي از

نتايج همچنان نشان داد كه در بين زنان يا مردان  

ي از نظر دار معنيدندانپزشك شاغل در مشهد تفاوت 

وجود  )=21/0P(يا مهارت تشخيصي  )=47/0P(آگاهي 

  .نداشت

هاي ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه  آزمون

مهارت تشخيصي مستقل از مدت زمان آگاهي و 

ه ب 839/0و  093/0به ترتيب  P( .باشند التحصيلي مي فارغ

  )دست آمد

 

 

  
  

  تحت مطالعههاي  مهارت تشخيصي در گروه هوضعيت متوسط نمراي  نمودار جعبه:  2نمودار 

 

  مشهد            رضوي ساير شهرستان هاي استان خراسان                                      

 محل خدمتشهرستان 

ره 
 نم

ط
وس

مت
ت

ار
مه
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  درصد پاسخ به سواالت مهارت تشخيصي بر اساس طبقه بندي نوع ضايعات مربوط به دندانپزشكان شاغل در شهرستان مشهد و  : 4جدول 

  ي استان خراسان رضويها ساير شهرستان

  هاي استان شاغلين ساير شهرستان  شاغلين شهرستان مشهد  نوع ضايعه

درصد 

هاي  پاسخ

  درست 

درصد 

هاي  پاسخ

  نادرست 

درصد 

  دانم نمي

درصد 

  كل

درصد 

هاي  پاسخ

  درست 

درصد 

هاي  پاسخ

  نادرست 

درصد 

  دانم نمي

درصد 

  كل

 0/100  4/6  6/45  0/48  0/100  3/5  9/28  8/65  ضايعات سفيد و قرمز

 0/100  7/2  0/31  3/66 0/100  15/4  7/32  15/63  بدخيمي

 0/100  7/7  41/43  9/48 0/100  8/6  0/41  2/52  پيگمانته

 0/100  5/4  2/54  3/41 0/100  8/4  3/44  9/50  زخمي

 0/100  2/2  0/62  8/35 0/100  0/3  4/56  6/40  اگزوفيتيك

 0/100  2/15  8/59  0/25 0/100  8/12  9/48  3/38  نورولوژيك

  

  
  بحث 

ميزان آگاهي، مهارت  زيادي در موردمطالعات 

تشخيصي، نگرش و عملكرد دندانپزشكان در ارتباط با 

ه در چان در دسترس نيست اما آني دهان و دندها بيماري

ي ها اند يافتن راه محققان به دنبال آن بوده ،مطالعات مشابه

بهتر خدمات دندانپزشكي بوده مؤثر در جهت ارائه هرچه 

رود كه دندانپزشكان از  مي به طور طبيعي انتظار .است

ترين و بيشترين معلومات در حد ممكن در مورد  تازه

از  ي دهان برخوردار باشند بدين منظور پسها بيماري

فراغت تحصيل هم نياز است كه ميزان آگاهي و مهارت 

 ،اين هدف ر باضتشخيصي آنها كنترل گردد مطالعه حا

از  )%20(نفر  260ميزان آگاهي و مهارت تشخيصي 

شاغل در استان خراسان رضوي در  دندانپزشكان عمومي

نمرات  .ه استبررسي كردرا ي شايع دهان ها مورد بيماري

 نزديك به حداقل قابل قبول دست آمده در اين تحقيقه ب

در تحقيق حاضر ميانگين . رسد مي به نظر )1جدول (

مهارت تشخيصي دندانپزشكان شاغل در مشهد و ساير 

كه اين يافته با نتايج مطالعه . بوده است% 48 ها شهرستان

مهارت تشخيصي كه  2004زارعي و همكاران كه در سال 

كننده در چهلمين كنگره بين المللي  دندانپزشكان شركت

 ،رسي قرار دادندانجمن دندانپزشكي ايران را مورد بر

در مطالعه زارعي مهارت تشخيصي  .بسيار نزديك است

   )7(.گزارش گرديده است% 45دندانپزشكان 

دست آمده متوسط نمرات سطح آگاهي ه طبق نتايج ب

ي ها دندانپزشكان عمومي شاغل در مشهد و ساير شهرستان

درحالي كه متوسط نمره  ؛ندارد داري استان تفاوت معني

مهارت تشخيصي دندانپزشكان عمومي شاغل در مشهد 

ي استان خراسان رضوي ها از ساير شهرستان) 24/2(

به مراتب باالتر است، بنابراين جهت پيشگيري از ) 97/1(

ي ها احتمالي در قبال درمان مشكالت و حوادث ناگوار

نادرستي كه به خصوص توسط دندانپزشكان شاغل در 

از هم اكنون بايد  ممكن است انجام شود ها اير شهرستانس

  .عمل آورده ب را اقدام مقتضي

   9/57(درصد دندانپزشكان  50بيش از  3 دولـطبق ج
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درصد  62درصد دندانپزشكان شاغل در مشهد و 

ال كه ودر پاسخ به اين س) ها دندانپزشكان ساير شهرستان

هاي  دورهي شايع مخاط دهان در ها آيا آموزش بيماري

 كامالًباشد  مي بازآموزي براي دندانپزشكان يك ضرورت

اين حاكي از آن است كه دندانپزشكان  .موافق بودند

كاري يا مطب با بيماراني كه هاي  عمومي وقتي در محيط

شوند عمالً دچار  مي ضايعات دهاني دارند مواجه

شوند و ضعف خود را در مورد  مي مشكالت و سرگرداني

بنابراين  كنند؛ مي رمان اين بيماران احساسدتشخيص و 

ي شايع مخاط دهان را به عنوان يك ها آموزش بيماري

  .كنند مي ضرورت احساس

مبني بر اينكه آيا تمايل داريد  4از طرفي طبق جدول  

ي ها جهت كسب امتياز ساالنه در دوره بازآموزي بيماري

ر جواب خي% 7/79دهان براي دندانپزشكان شركت نمائيد 

اين بدين معناست كه  اند؛ لي دادهجواب ب% 3/20و 

بازآموزي و كسب هاي  دندانپزشكان براي شركت در دوره

 دهند كه از اين موضوع نمي امتياز ساالنه تمايل نشان

استنباط كرد اول اينكه  را توان چندين مسئله مي

هاي  نمايند كه شركت در دوره مي دندانپزشكان احساس

آموزشي اثرات چندان مفيدي ندارد و ه بازآموزي از جنب

گذارند مثمرثمر  مي آموزشي متناسب با وقتي كههاي  برنامه

بازآموزي تداخل با هاي  دوم اينكه شركت در دوره. نيست

 وجوده مطب داري و مشكالت كسب و كار آنها ب

توان بر  مي را نيزها  آورد و مشكالت سفر از شهرستان مي

خصوص به سياري از دندانپزشكان آن افزود و سوم اينكه ب

آنها كه مدتي از اشتغال آنها گذشته است و در مشهد 

شاغل هستند نياز به امتيازات بازآموزي ندارند، بنابراين 

آموزش را به عنوان يك اصل كلي و يك ضرورت قبول 

را بازآموزي هاي  تمايل به شركت در دورهاما دارند 

لين امور آموزشي به جا دارد كه مسئو بنابراين. نددارن

علمي هاي  شكل اصولي و اساسي نحوه برگزاري برنامه

  .پربار و نوين را پيگيري نمايند

 ردها  در تحقيق حاضر نقاط قوت و ضعف و چالش

ي دهان به تفكيك بررسي شد، ها مختلف بيماريهاي  زمينه

دندانپزشكان شاغل در مشهد بيشترين نمره  5طبق جدول 

تشخيص ضايعات سفيد و قرمز بدست  مهارت را در زمينه

و دندانپزشكان شاغل ) درصد پاسخ صحيح 8/65(آوردند 

در زمينه ضايعات بدخيمي بيشترين ها  در ساير شهرستان

درصد پاسخ  3/66(دست آوردند ه مهارت تشخيصي را ب

در هر دو گروه كمترين درصد پاسخ صحيح ). صحيح

درصد  6/40(مربوط به تشخيص ضايعات اگزوفيتيك 

درصد دندانپزشكان  8/35دندانپزشكان شاغل در مشهد و 

 3/38(و ضايعات نورولوژيك ) ها شاغل در ساير شهرستان

دندانپزشكان % 25درصد دندانپزشكان شاغل در مشهد و 

بوده است كه اين نتايج لزوم ) ها شاغل در ساير شهرستان

ي آموزشي بر آموزش نحوه تشخيص ها تمركز بيشتر برنامه

  .كند يعات اگزوفيتيك و نورولوژيك را آشكار ميضا

در اين مطالعه مهارت تشخيصي كليه دندانپزشكان در 

 دست آمدهه بزمينه ضايعات بدخيمي متوسط رو به باال 

% 3/66دندانپزشكان شاغل در مشهد و % 1/63( است

ي استان سواالت ها دندانپزشكان شاغل در ساير شهرستان

مطالعات ). ت پاسخ داده بودندمربوط به بدخيمي را درس

مشابهي در اين زمينه انجام شده است از جمله در 

كه توسط ثقفي و همكاران جهت بررسي ميزان اي  مطالعه

در  آگاهي دندانپزشكان عمومي در ارتباط با سرطان دهان

 ،)8(انجام شد 2007دانشكده دندانپزشكي مشهد در سال 

نماي % 25 ،ن دهانترين نوع سرطا دندانپزشكان شايع% 91

 ترين جايگاه آن را شايع% 35اوليه سرطان دهان و 

در سال  Leaoاي كه توسط  همچنين در مطالعه. شناختند مي

نشان داده شد كه ميزان آگاهي  در برزيل انجام شد 2005
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دندانپزشكان از سرطان دهان از حد مورد انتظار كمتر 

  )9(.است

تحقيقات به اين شايد دليل تمركز شمار بسياري از 

مسئله اين است كه دندانپزشكان عمومي عالوه بر درمان 

و شايد در تر  وظيفه مهم) اندو، ترميم، كرون( ها دندان

اولويت بيشتري دارند و آن معاينه مخاط و بافت نرم داخل 

دهان در درجه اول و شناخت و مهارت بيشتر نسبت به 

ن مطالعه ميزان ي ايها اگرچه يافته هاي دهان است، بيماري

آگاهي و مهارت تشخيصي دندانپزشكان را در حد قابل 

بنابراين پيشنهاد  .آل و مطلوب نبود قبول نشان داد ولي ايده

ي علمي با تاكيد ها ي بازآموزي و برنامهها شود دوره مي

به هر حال  .نقاط ضعف دنداپزشكان برگزار گرددبيشتر بر 

ي و مهارت مشكالت موجود در زمينه شناخت، آگاه

ارجاع به موقع  ،ي دهانها تشخيص دندانپزشكان از بيماري

ي دهان ها و رابطه تنگاتنگ دندانپزشكان با بخش بيماري

ها  ارجاع بيماران از شهرستان همچنين. طلبد مي دانشكده را

بايد تر  ي دهان هرچه سريعها به بخش بيماريها  و مطب

. خودداري شود بايستي در اين موردتاخير انجام شود و از 

از آنجايي كه اين مطالعه فقط در استان خراسان رضوي 

انجام شده است نتايج قابل تعميم به كل كشور نيست 

شتر در يبنابراين جا دارد مطالعات مشابهي با حجم نمونه ب

تا بتوان آمار  چندين نقطه از سطح كشور انجام شود

اهكارهاي الزم را و ر يددست آه تري ب ملو قابل تأتر  دقيق

  .در جهت بهبود آن ارائه نمود

  نتيجه گيري

متوسط نمره آگاهي دندانپزشكان شاغل در مشهد و 

داري نداشت ولي  هاي استان تفاوت معني ساير شهرستان

بين متوسط نمره مهارت تشخيصي اين دو گروه اختالف 

داري داشت و مهارت تشخيصي دندانپزشكان شاغل  معني

مهارت تشخيصي افراد . از گروه ديگر بوددر مشهد بهتر 

تر بود، لذا  مورد مطالعه در تحقيق از حد مطلوب پايين

بازآموزي بيشتري در زمينه هاي  شود دوره توصيه مي

  .هاي مختلف دهان طراحي و اجرا گردد بيماري

  تشكر و قدرداني

شماره آقاي كامل برون به اين مقاله منتج از پايان نامه 

به راهنمايي آقاي دكتر سرآباداني و خانم دكتر  2276

باشد كه در محل كتابخانه دانشكده  ميفطرت  پاك

  .به ثبت رسيده است مشهددندانپزشكي 
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