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  چكيده

دنداني بود تا نتايج هاي  ش دانش ايمپلنتآموز نياز به دندانپزشكي در زمينه سنجش ديدگاه دانشجويان سال آخر هدف از اين مطالعه، :مقدمه

كننده  ش كمكآموزدر جهت ارتقاي شي آموزهاي  يريز جراحي فك و صورت و برنامهپروتز و  پريودنتولوژي،هاي  آن بتواند براي اساتيد رشته

  .باشد

در سال تحصيلي  .به اجرا در آمد ش بود كه در دانشكده دندانپزشكي مشهدآموزپژوهش در هاي  طرحاين پژوهش از نوع  :ها مواد و روش

ديدگاه آنها در زمينه در مورد اي  شد در صورت تمايل پرسشنامهان سال آخر دانشكده دندانپزشكي مشهد خواسته ياز دانشجو 90-1389

ان در مورد يديدگاه اين دانشجو. در بررسي شركت كردند سال آخردانشجو  58. دنداني را تكميل كنندهاي  ش دانش ايمپلنتآموزچگونگي 

  .آماري متناسب توصيف شد جداولشد و اطالعات توسط  ارزيابيدنداني هاي  مختلف تئوري و عملي ايمپلنتهاي  جنبه
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Introduction: The aim of the present study was to evaluate the dental student's concepts about dental implant education 

which can be used in dentistry doctorate curriculum revision and could be useful for professors of periodontology, 

prosthodontics and maxillofacial surgery. 

Materials & Methods: This was an educational research which was conducted in Mashhad dental school in 2011 and 58 

end year dental students were participated in this study and filled out questionnaires about dental implant education and the 

concepts of these students about theoretical and practical aspects of dental implant education were evaluated. 

Results: A total of 98.27% of the students were agreed about education of simple implant surgery so that they could put a 

simple implant and 87.94% of the students were agreed about education of dental implant as a single course credit and about 

creation of a dental educational group, 96.56% were agreed. About dental implant educational topics, the most educational 

need was education of principles of implant surgery followed by education of putting a simple frontal implant, and the least, 

was introduction and history of dental implants. 

Conclusions: Because of necessity of development for new sciences in order to promote health in the society, education of 

dental implant for general dentistry students and revision of general dentistry curriculum seems necessary. 
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يك  كه هر دانشجو بتواند طوريه ب ،دندانيهاي  ش تئوري و عملي ايمپلنتآموزمورد  دانشجويان سال آخردندانپزشكي در% 27/98 :ها يافته

صورت يك واحد درسي مستقل كه از ادغام مباحث ه دنداني بهاي  ش دانش ايمپلنتآموزدرخصوص  .موافق بودند كامالً ،ايمپلنت ساده را بكارد

دنداني هاي  همچنين درباره تاسيس يك گروه مستقل ايمپلنت .موافق بودند كامالًدانشجويان % 94/87جراحي و پروتز حاصل شود نيز  پريو،

در مورد  .موافق بودند كامالًدانشجويان  %56/96 ،عهده گيرد نيزه دنداني را بهاي  ش متمركز مباحث تئوري و عملي ايمپلنتآموزكه امر 

ش تئوري و عملي اصول جراحي آموزشي براي تدريس در دوره دندانپزشكي عمومي مربوط به آموزبيشترين نياز  ،درسي ايمپلنتهاي  سرفصل

 دندانيهاي  ش مقدمه و تاريخچه ايمپلنتآموزكمترين اهميت مربوط بود به  و بود ش كاشت يك ايمپلنت ساده قداميآموزو سپس  ايمپلنت

  .بود

ش دانش آموزارتقا  جهت ارتقا سالمت جامعه و خدمات رساني مطلوب دندانپزشكان،با توجه به ضرورت توسعه علوم فناورانه در  :گيري  نتيجه

بازنگري كوريكولوم دندانپزشكي عمومي در و  و مستقل ن دوره دندانپزشكي عمومي به صورت نظام منددنداني براي دانشجوياهاي  ايمپلنت

  .اين زمينه الزامي است

  .كوريكولوم شي،آموزهاي  نياز دنداني،هاي  ايمپلنت :كليديهاي  واژه
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   مقدمه

دندانپزشكي بايد به  تربيت نيروي انساني در بخش

هدف تامين حفظ و ارتقاي سالمت دهان و دندان افراد 

 .جامعه منجر شود

طي جديد و پيشرفت علم در هاي  آوري توسعه فن

درماني خاصي تحت هاي  منجر به ابداع روشها  سال

ايمپلنت عالوه بر . دنداني گشته استهاي   عنوان ايمپلنت

جايگزيني ساختار از دست رفته باعث حفظ و نگهداري 

دندانپزشكان عمومي به . شود مي نسج نرم و سخت موجود

عنوان گروهي كه بيشترين ارتباط را با بيماران دارند بايد 

انش الزم در اين زمينه برخودار باشند تا بتوانند در از د

راستاي ارتقاي سالمت جامعه خدمات دندانپزشكي 

ش دانش ايمپلنت باعث آموز. پيشرفته را ارائه دهند

تئوري و عملي دندانپزشكان در هاي  افزايش مهارت

راستاي ارائه خدمات تخصصي و پيشرفته و در نتيجه 

 ارشته دندانپزشكي توام ب. شود مي ارتقاي سالمت جامعه

تشخيص ها  كسب اين مهارت .مهارت فراوان عملي است

 .سازد و انجام اعمال درماني را توسط دندانپزشك ميسر مي

و مهارت هاي ها  تكنيك ،همزمان با پيشرفت ساير علوم

باليني جديدي به دانشجويان و و فراگيران اين رشته عرضه 

ش باليني اين رشته آموزبديهي است ارتقا كيفيت  .شود مي

در پيشرفت وضعيت سالمت دهان و دندان جامعه اثر 

شي اولين گام آموزتعيين نيازهاي  .مستقيم خواهد داشت

شناسايي  .شي استآموزدر طراحي و بازنگري هر برنامه 

شي امكان استفاده بهينه از منابع محدود و در آموزنيازهاي 

  )1(.كند م ميدسترس را فراه

بندي نياز هاي فراگيران تاثير مثبتي  نيازسنجي و اولويت

شي آموزتعيين نيازهاي . ش باليني داردآموزهاي  بر برنامه

و  شي براي رسيدن به اهدافآموزدر هر برنامه  فراگيران

  )2(.شي ضروري و سودمند استآموزهاي  اولويت

التحصيالن  شي فارغآموزهاي  عقيلي و احديان به نياز

به اين نتيجه رسيدند و دانشكده دندانپزشكي يزد پرداختند 

شي آموزكه فارغ التحصيالن در مورد بسياري از عناوين 

اين امر به ويژه  .كردند مي شديدي احساس نسبتاًهاي  نياز
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نت و دستگاه روتاري لدر مورد عناوين نوين مثل ايمپ

شي آموزي دهنده عدم تطابق محتوا مصداق دارد كه نشان

جامعه هاي  دندانپزشكي عمومي با پيشرفت نوين و نياز

باشد و اين امر لزوم تجديد نظر در  مي دندانپزشكي

  )3(.رساند مي ش دندانپزشكي راآموزمحتواي 

شي دانشجويان آموزهاي  نياز 87-88 اكبري در سال

دانشكده دندانپزشكي مشهد را در درس درمان جامع مورد 

تيد و اوري اطالعات از اسآوي با جمع . ارزيابي قرار داد

هاي  كه با توجه به بنداي  دانشجويان از طريق پرسشنامه

ن آپايايي  كوريكولوم مصوب طراحي شده بود و روايي و

بيني  داف پيشاه. تائيد شده بود به نتايج زير دست يافت

باشد ولي شيوه اجراي  شده در مورد اين واحد متعالي مي

به  .ن در حال حاضر با اين اهداف فاصله زيادي داردآ

صورتي كه اساتيد و دانشجويان اين روش اجرا را 

نامطلوب دانسته و خواستار اصالحات در شيوه اجرا 

  )4(.باشند مي

تحقيقي در رابطه با نياز تعدادي از  2005 در سال

در انگلستان انجام شد  Meerseysideدندانپزشكان ناحيه 

به صورت تصادفي دندانپزشك عمومي  87 نآكه در 

نها خواسته شده بود تا نيازهاي آانتخاب شده بودند و از 

افراد  اكثر اين .شي خود را مورد ارزيابي قرار دهندآموز

كردند اما تعدادي در  احساس نياز نمي در مورد راديولوژي

مورد موضوعات بيهوشي و ايمپلنت احساس نياز 

هاي  اين دندانپزشكان در برگزاري دوره %70. كردند مي

به برگزاري  نسبت %50 .كردند مكمل احساس نياز مي

  هاي  شآموزه مند به ادام القهـع% 98اي ايمپلنت و ـه دوره

  )5(.مورد نيازشان بودند

به اينكه كوريكولوم دندانپزشكي عمومي  با عنايت

با توجه به اينكه يكي از  و كشور در حال بازنگري است

در  ش نيازسنجي گروه هدفآموزريزي  مراحل مهم برنامه

و بررسي نظر افراد دخيل  جديدهاي  فناوري مورد علوم و

نظرسنجي از دانشجويان سال  ،در حيطه دندانپزشكي است

هدف  .راهنما و موثر باشد ها، ريزي برنامهتواند در  آخر مي

از انجام اين تحقيق بررسي ديدگاه دانشجويان سال آخر 

ش دانش ايمپلنت به آموزدر مورد نياز به  دندانپزشكي

  .بوددانشجويان 

  ها مواد و روش

شامل  جامعه آماريمقطعي، -در اين مطالعه توصيفي

 تحصيلي در سال )1384ورودي ( دانشجويان سال ششم

ابزار . ندبود دانشكده دندانپزشكي مشهد 90-1389

گردآوري اطالعات، پرسشنامه و شيوه گردآوري اطالعات 

 ،داراي دو بخش بودها  پرسشنامه. صورت ميداني بوده ب

بخش اول به منظور ارزشيابي واحدي تحت عنوان ايمپلنت 

  .تهيه شد كه شامل سه سؤال بود

دنداني، جهت هاي  لنتتاسيس يك گروه مستقل ايمپ -

  ايمپلنت ش جراحي و پروتزآموز

دنداني به صورت يك واحد هاي  ش ايمپلنتآموز -

جراحي و پروتز -درسي مستقل كه از ادغام مباحث پريو

  حاصل شود

دنداني كه هر دانشجو هاي  ش عملي ايمپلنتآموز -

 حداقل بتواند يك ايمپلنت ساده را جراحي نموده و

  .پروتزي اش را انجام دهد كارهاي قالبگيري و
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 سؤال به صورت كيفي 3پاسخ دانشجويان به اين

 گذاري عالمت )موافقم، نظري ندارم، مخالفم كامالً(

 درسي ايمپلنت شاملهاي  در بخش دوم سرفصل .شد مي

مواد و ماتريال - آناتومي فكين-ايمپلنت مقدمه و تاريخچه(

-دندانيهاي  اصول حفظ ساكت- دندانيهاي  ايمپلنت

طراحي (ها  ماكرو ديزاين و ميكر ديزاين ايمپلنت

 -طرح درمان- اصول جراحي ايمپلنت-)ها ايمپلنت

هاي  اباتمنت -اي و دو مرحلهاي  مرحله يكهاي  ايمپلنت

-ها اور دنچر-متكي بر ايمپلنتهاي  رستوريشن-پروتزي

بود ) ايمپلنت در نواحي قدامي و ايمپلنت در نواحي خلفي

شجويان در مورد اهميت و لزوم اين عناوين كه پاسخ دان

كه  طوريه ب. در مقابل آن درج شد 10تا  1درسي با عدد 

 10نشانگر كمترين اهميت براي تدريس و عدد  1عدد 

و لزوم براي تدريس بيشتر در  بيانگر بيشترين اهميت

پس از تأييد روايي و . بود دروس دندانپزشكي عمومي

پس از  .توزيع شدند انشجويانبين دها  ، پرسشنامهپايايي

آوري پرسشنامه ها، نتايج در قالب آمار توصيفي،  جمع

  . جمع بندي شده و در قالب جداولي ارائه شد

  يافته ها

در اين  ،دانشجوي سال ششم دندانپزشكي 58تعداد 

 .را كامل نمودندها  و پرسشنامهند مطالعه شركت كرد

عملي  تئوري و شآموزاين دانشجويان درمورد % 27/98

يك  كه هر دانشجو بتواند طوريه دنداني بهاي  ايمپلنت

% 73/1و فقط  .موافق بودند كامالًايمپلنت ساده را بكارد 

هاي  ش دانش ايمپلنتآموزدرخصوص  .نظري نداشتند

صورت يك واحد درسي مستقل كه از ادغام ه دنداني ب

% 94/87جراحي و پروتز حاصل شود نيز  مباحث پريو،

مخالف و  %44/3موافق بودند و فقط  كامالًدانشجويان 

همچنين درباره تاسيس يك گروه  .نظري نداشتند 62/8

ش متمركز مباحث آموزدنداني كه امر هاي  مستقل ايمپلنت

عهده گيرد نيز ه دنداني را بهاي  تئوري و عملي ايمپلنت

 مخالف و %72/1 موافق بودند و كامالًدانشجويان  56/96%

  .هم نظري نداشتند 72/1%

جدول نمودار و  ،درسي ايمپلنتهاي  در مورد سرفصل

عناوين درسي ايمپلنت و ميانگين پاسخ دانشجويان در  1

درسي به صورت هاي  ش اين سرفصلآموزمورد نياز به 

 1كه عدد  طوريه ب. دهد را نشان مي 10و  1يك عدد بين 

بيانگر  10نشانگر كمترين اهميت براي تدريس و عدد 

ش بيشتر در دوره آموزبيشترين اهميت و لزوم 

  .دهد مي باشد را نشان مي دندانپزشكي عمومي

شود طبق  همانطور كه در نمودار و جدول مشاهده مي

ديدگاه دانشجويان، باالترين نمره در خصوص اهميت 

شي براي تدريس در دوره آموزتدريس و بيشترين نياز 

ش تئوري و عملي آموزدندانپزشكي عمومي مربوط به 

ش كاشت يك آموزاصول جراحي ايمپلنت و سپس 

ش كاشت آموزايمپلنت ساده قدامي و سپس به ترتيب 

هاي يك و دو  ايمپلنت طرح درمان، هاي خلفي، ايمپلنت

اصول حفظ ساكت دندان  هاي پروتزي، اباتمنت مرحله اي،

اصول  ها، طراحي ايمپلنت اوردنچرها، شده،كشيده 

هاي دنداني و آناتومي  متريال ايمپلنت اوسئواينتگريشن،

ش مقدمه و آموزكمترين اهميت مربوط به  و بودفكين 

  .هاي دنداني بود تاريخچه ايمپلنت
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همچنين آموزش كاشت ايمپلنت قدامي با 

تاريخچه، آناتومي و متريال ايمپلنت هاي دنداني 

دار   و نيز طرح درمان با مقدمه و تاريخچه و آناتومي معني

ها  اما در بقيه موارد بين دو به دو گروه) 

  ).  =05/0P(داري نبود 

  درسي ايمپلنتهاي  دانشجويان سال آخر دندانپزشكي در مورد سرفصل

  .)باشد مي ش بيشتر
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همچنين درخصوص تعميم و توصيف نتايج، آناليز فريدمن 

مورد انجام شد و ميانگين پاسخ دانشجويان در 

دار شدند  هاي درسي ايمپلنت، با همديگر معني

ها مشخص شد كه  و در مقايسه دو به دو گروه

آموزش اصول جراحي با مقدمه و تاريخچه، متريال 

دار  هاي دنداني و اصول اوسئواينتگريشن، معني

). =00/0P(شد 

تاريخچه، آناتومي و متريال ايمپلنت هاي دنداني مقدمه و 

و نيز طرح درمان با مقدمه و تاريخچه و آناتومي معني

) =00/0P(شدند 

داري نبود  تفاوت معني

  

  

  

  

  

دانشجويان سال آخر دندانپزشكي در مورد سرفصلشي آموز ميانگين نياز:  1نمودار 

ش بيشترآموزتر باشد نياز به  نزديك 10هر چه ميانگين به عدد (
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همچنين درخصوص تعميم و توصيف نتايج، آناليز فريدمن 

انجام شد و ميانگين پاسخ دانشجويان در 

هاي درسي ايمپلنت، با همديگر معني سرفصل

)00/0P= (و در مقايسه دو به دو گروه

آموزش اصول جراحي با مقدمه و تاريخچه، متريال 

هاي دنداني و اصول اوسئواينتگريشن، معني ايمپلنت

نمودار 



     

              

  

 )و همكاران مجيدرضا مختاري(...                                                                                  ارزيابي ديدگاه دانشجويان سال آخر دندانپزشكي                162

 

  هاي درسي ايمپلنت شي دانشجويان سال آخر دندانپزشكي در مورد سرفصلآموز ميانگين نياز:  1جدول 

  .)باشد ش بيشتر ميآموزنزديكتر باشد نياز به  10هر چه ميانگين به عدد (

  انحراف معيار  ميانگين پاسخ دانشجويان Minimum Maximum  تعداد  هاي درسي ايمپلنت سرفصل

Surgery 58 4 10  15/9 70/1 

AnteriorImplant 58 3 10  79/8 88/1 

PosteriorImplant 58 2 10  68/8 03/2 

Treatmentplan 58 4 10  56/8 73/1 

One.twostage 58 1 10  29/8 30/2 

Abutments 58 1 10  25/8 08/2 

Restorations 58 3 10  22/8 09/2 

SocketPreservation 58 3 10  18/8 02/2 

Overdentures 58 3 10  98/7 11/2 

Macro.micro.design 58 1 10  65/7 35/2 

Osseointegration 58 1 10  63/7 53/2 

Materials 58 2 10  98/6 34/2 

Anatomy 58 1 10  65/5 85/2 

Introduction 58 1 10  89/2 55/2 

  

  

  

  

  بحث

مطالعه ما اولين مطالعه در سطح دانشكده دندانپزشكي 

اولين مطالعه در سطح و با توجه به اطالعات ما بود  مشهد

باشد كه در مورد  مي دندانپزشكي كشورهاي  دانشكده

دنداني از دانشجوياني كه هاي  ش ايمپلنتآموزنيازسنجي 

تمام واحدهاي  التحصيل شدن هستند و عمالً در حال فارغ

تئوري و عملي دوره دندانپزشكي عمومي را به پايان 

 تا بازخورد آن در ،انجام شده است اند رسانده

  جويان دندانپزشكي مورد راي دانشـآتي بهاي  ريزي امهـبرن

  .استفاده قرار بگيرد

يك بررسي در دانشكده دندانپزشكي  2004در سال 

كانادا و آمريكا براي مشخص كردن ساختار كوريكولوم 

شي آموزهاي  شي دندانپزشكي ايمپلنت و تأثير برنامهآموز

اين بررسي شامل يك . انجام شد بر درمان كلينيكي

. نفر به آن پاسخ دادند 39 سؤال بود كه 56پرسشنامه به 

ش ايمپلنت در سطح آموزمختلف هاي  اين بررسي جنبه

 .پريودنتولوژي جراحي و پروتز از دندانپزشكان سؤال شد

  مپلنت در ـش كافي براي ايآموزشخص شد كه ـدر انتها م
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  )6(.شود نمي به دانشجويان ارائهها  دانشكده

يك بررسي از فارغ التحصيالن  2008در ژوئن 

براي بررسي برخورد آنان و  King Abdolazizدانشگاه 

اين بررسي . دانش آنان از اصول اوليه ايمپلنت انجام شد

نفر قرار گرفت كه  86به صورت يك پرسشنامه در اختيار 

در اين بررسي نيز مشخص شد . نفر به آن پاسخ دادند 66

بيشتري در رابطه با هاي  شآموزارائه كه دانشجويان به 

نياز ) جراحي و پروتز(مختلف آن هاي  ايمپلنت و جنبه

  )7(.دارند

با توجه به نتايج مطالعه ما اكثر قريب به اتفاق 

 شآموزموافق  كامالًدانشجويان سال آخر دندانپزشكي 

صورت يك واحد دنداني به هاي  ايمپلنت تئوري و عملي

بروز شده بودند تا بتوانند در كار متمركز و منسجم و 

كلينيكي آينده خود يك ايمپلنت ساده را براي بيماران 

درسي هاي  همچنين در مورد سرفصل .خود كار بگذارند

 ش موارد كاربردي وآموزتاكيد زيادي بر روي  ،ايمپلنت

هاي  كاشت ايمپلنت عملي نظير اصول جراحي ايمپلنت،

ر ايمپلنتي داشتند تا اين قدامي و خلفي و طرح درمان بيما

 تر صورت هماهنگ و منسجم و جديه بها  سرفصل

با توجه به نتايج مطالعه حاضر و با . ش داده شودآموز

ش علم آموزعنايت به لزوم توسعه علوم فناورانه و لزوم 

ريزي مجدد و همه  رسد برنامه در مجموع به نظر مي ،روز

تواند  عمومي مينگر كوريكولوم دوره دندانپزشكي  جانبه

دنداني، بر كيفيت هاي  همراه با توسعه علم جديد ايمپلنت

توجه به دروس . التحصيالن در ارائه خدمات بيفزايد فارغ

ادغام يافته باليني و پرهيز از تاكيد بر علوم پايه غير ادغام 

همچنين با توجه به تاكيد بر نياز به . يافته الزم است

و با توجه به اينكه در هاي نوين درماني  ش روشآموز

هاي نوين ديگري به  فارغ التحصيلي روش هاي پس از سال

گردد؛ تاكيد بر تغيير شيوه نگرش به  علم معرفي مي

ش آموزتاكيد بر  ،ش و همانند ديگر نقاط جهانآموز

 .رسد العمر و خود محور ضروري به نظر مي يادگيري مادام

چرخه  در پايان توجه به مرحله اساسي بازخورد در

ريزي درسي و عالوه بر آن بررسي چگونگي  برنامه

شي، كاري مهم آموزنيك  هاي عملياتي شدن تصميم

تر و نيز  خواهد بود و مطالعات مشابه با حجم وسيع

التحصيالن دندانپزشكي در مورد  ارزيابي ديدگاه فارغ

   .شود مي توصيه ،ش علوم جديدآموز

   گيري  نتيجه

با توجه به ضرورت توسعه علوم فناورانه در جهت 

ارتقا سالمت جامعه و خدمات رساني مطلوب 

هاي دنداني  دندانپزشكان، ارتقا آموزش دانش ايمپلنت

براي دانشجويان دوره دندانپزشكي عمومي به صورت نظام 

مند و مستقل و بازنگري كوريكولوم دندانپزشكي عمومي 

  .در اين زمينه الزامي است

  شكر و قدردانيت

بدينوسيله از زحمات جناب آقاي دكتر حبيب اهللا 

  .اسماعيلي مشاور محترم آمار تقدير و تشكر مي گردد
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