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  در مورد برنامه آموزش مداوم نظرات دندانپزشكان
  

  *يكاكوئ نايس، نژاد يبهاش نايم، يالسادات سجاد فاطمه، يشهال كاكوئ

  
  چكيده
و  تيفيك يلذا بررس. دندانپزشكان داشته باشد يها مهارتسطح دانش و  شيو پا شيدر افزا ييتواند نقش بسزا مي آموزش مداوم: مقدمه
در مورد  يرانينظرات دندانپزشكان ا نييتع هدف از مطالعه حاضر. رسد مي به نظر يضرور يآموزش مداوم امر يها برنامه يچگونگ

  .بودو دندان  دهان يها بيماري نهيآموزش مداوم در زم
ايران در پنجاه و دومين كنگره انجمن دندانپزشكي كننده  دندانپزشك شركت 300مقطعي بر روي -توصيفي مطالعه به صورت : ها شرو

ي آموزش مداوم ها عناوين برنامه بندي اولويت، توسط پرسشنامه كه حاوي مشخصات فردي ها آوري داده جمع .انجام گرفت 1391در سال 
اجرا و بهبود ،ي تدريسها وروش )باالتر بود تيالو انگريتر، ب كم نيانگيهر چه م ،نمره داده شد10-1از (ي دهان و دندان ها بيماري

  .با استفاده از روش آمار توصيفي واكاوي شدند ها داده .انجام گرديد، و انگيزه شركت بود ها كيفيت برنامه
داخل و خارج دهان با  يكينيكل ناتو معاي 62/3±25/3ميانگين  با خچهيبه گرفتن تار يعنوان آموزش تياولو نيباالتر: نتايج

 رو مشاهده كا 06/3±28/2 با ميانگين يدر كارگاه آموزش يانجام كار عملكنندگان  شركت. افتاختصاص ي 52/3±1/3ميانگين 
مجرب را عامل  دياستفاده از اسات) %7/91(نفر از دندانپزشكان  275 نيهمچن .ندداد مي حرا ترجي 99/2±11/2 با ميانگين يعمل

دهان در سال را  يها بيماري يدو برنامه بازآموز ياجراكننده  دندانپزشكان شركت تر بيش. كردند يابيارز ها برنامه تيفيبهبود ك
  .دانستند مي ديمف

 .بود يآموزش نيبرتر عناو يها اولويتاز  خچهيو گرفتن تار يكينيكل نهيمعا، در مطالعهكننده  طبق نظر دندانپزشكان شركت: گيري نتيجه
ي اين پژوهش ميتواند در ها از يافته استفاده.اكثر دندانپزشكان بود يمجرب جز موارد انتخاب ديو استفاده از اسات يآموزش عملهمچنين 
   .ي آموزش مداوم دندانپزشكان موثر واقع گرددها ارتقا برنامه

  
  و دندان دهان يها بيماري، دندانپزشكان، يآموزش مداوم دندانپزشك: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

هاي يادگيري در هر سطحي از آموزش با گذشت  اندوخته
دانش نيمه عمري  يكلبه طور  .گردد ميزمان دچار كاهش 

                                                 
مركز  ،كسياندودنت Ph.D يدانشجو ،يكاكوئ نايسدكتر : نويسنده مسؤول *

 ،كرمان كرمان، يدانشگاه علوم پزشك دهان و دندان كرمان، يها بيماري قاتيتحق
  s.kakooei@yahoo.com .رانيا

 ،دهان و دندان كرمان يها بيماري قاتي، مركز تحق)اريدانش( يشهال كاكوئ دكتر
؛ دكتر )sh_kakooie@kmu.ac.ir. (رانيا ،كرمان، كرمان يدانشگاه علوم پزشك

ي دهان و دندان، ها بيماري، مركز تحقيقات )ارياستاد( يدات سجادفاطمه السا
 ناي؛ دكتر م)sajadi@kmu.ac.ir. (دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران

  )mshahabi64@yahoo.com. (رانيكرمان، ا ،ينژاد، دندانپزشك عموم يشهاب
  7/9/92 :پذيرشتاريخ  ،21/5/92: ، تاريخ اصالحيه28/1/92 :تاريخ دريافت مقاله

دو و نيم ساله دارد و پس از آن به روز نبوده و كهنه 
  ). 1(شود محسوب مي

تجديد و روزآمد نمودن ، اي منظور ارتقاي حرفه به
، دندانپزشكان، پزشكان، اطالعات پزشكي و علمي

قانون  1375داروسازان و پيراپزشكان در ايران از سال 
معه پزشكي به تصويب مجلس شوراي آموزش مداوم جا

  ).2(اسالمي رسيد
كه بر اساس تجزيه  است و مطلوب مؤثرآموزش مداومي 

ها  برنامه نيا، و تحليل دقيق نيازها آغاز شده باشد
يك گروه تنظيم گردد كه  متناسب با نيازهاي يستيبا
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. بتواند بر افزايش كيفيت خدمات بهداشتي تأثير بگذارد
تغيير رفتار و ، هدف نهايي در اين عرصه، زيرا در حقيقت

پزشكان و دندانپزشكان به منظور ارتقاي  عملكردبهبود 
حال آموزش مداوم تنها  نيدر ع ).2(سالمت جامعه است

دوره  انيبعد از پا يجامعه پزشكاعضاي است كه  يراه
 خود را به روز يها ينخود توسط آن دانست يليتحص
  ).3(كنند مي
اي  آموزش مداوم در ايران از سابقهاين كه  توجه به با

ضرورت ارزيابي دقيق اين  ، طوالني برخوردار نيست
ها و پژوهش درباره آنها به عنوان يك نياز  برنامه

به منظور هر چه بهتر برگزار كردن . شود احساس مي
اداره كل آموزش مداوم جامعه ، هاي آموزش مداوم برنامه

است  تحقيقاتي در صدد هاي لويتپزشكي با ارائه او
را بر  يآموزش مداوم كشور ندهيآ يها يريز برنامه
به همين . استوار نمايد يقاتيتحق يها طرح جينتا يمبنا

 نيمختلف و همچن يجهت مطالعات متعددي در كشورها
  ).4(انجام شده است رانيدر ا
در اي  در مطالعه) Scheleyer, Dodell( و دودل رياسكل
 يرا برا يآموزش مداوم دندانپزشك ازيبه امت ازين كايآمر
كه  دنديرس جهينت نيبد. كردند يپروانه مطب بررس ديتمد

در سال  ازيساعت امت 20كسب  ياكثر دندانپزشكان برا
 شركت ياجباربه طور  آموزش مداوم يها در برنامه

  ).5(كنند مي
 نهيدر زم را پرستار 672 يآموزش يازهاين) Nalle( نل

بر اساس  ،كرد يابيارز نيآنال به صورتآموزش مداوم 
بودن  ريگ سفر و وقت يها نهيهز وي آمده به دست جينتا

 آموزش مداوم يها مانع شركت در برنامه، ها برنامه
، مشاركت پرستاران شيجهت افزا يستيد و باوش مي
  ).6(دوش داده ها ن گونه برنامهيا استيدر س يراتييتغ

آوري نظرات پزشكان عمومي  و همكاران به جمع برجي
هاي آموزش مداوم  شهر زاهدان درباره محتواي برنامه

اكثر افراد خواستار ارائه مطالب ، اين مطالعه در. پرداختند
از آنان عالقمند به اطالع قبلي از  %2/78كاربردي و 

از  %50و منابع مورد استفاده بودند مباحث و
، هاي مدون نكته مثبتي را در برنامههيچ ، كنندگان شركت

  ).4(عنوان نكردند
نفر  100مسجدي و همكاران در يك مطالعه نظرات  خانه

هاي  مورد برنامه از دندانپزشكان عمومي اهواز را در
سه اولويت مهم . آموزش مداوم مورد بررسي قرار دادند

آموزش مداوم دندانپزشكان به ترتيب شامل ترميمي و 
بر . ن ريشه و جراحي فك و صورت بوددرما، زيبايي
از اساتيد مجرب و طراحي  فادهاست، يبررس نيطبق ا
اي از عوامل بهبود  ها متناسب با نيازهاي منطقه برنامه

  ). 7(ها اعالم گرديد كيفيت برنامه
نفر از  145نظرات  يمطالعه صادقي و بخش در

دندانپزشكان عمومي شهرهاي كرمان و رفسنجان در 
ي مناسب تدريس و ها شرو، ازهاي آموزشيزمينه ني

مورد  اجراي برنامه آموزش مداوم دندانپزشكي ترميمي
 ينتر مهم دندانپزشكان ين بررسي،در اقرار گرفت يبررس
، كنترل عفونت، ها تيكامپوز دينسل جد را آموزش اولويت

و علل شكست درمان در انواع  ونيزاسيلياصول استر
اعالم  دندانپزشكي مداوم آموزش در يمواد دندان مختلف
كارگاه  انجام كار عملي در كنندگان شركت .كردند

سخنراني همراه با نمايش  مشاهده كار عملي و، آموزشي
تماشاي ، فيلم براي تدريس و مطالعه كتب و مجالت علمي

آموزشي و سمينار و كنگره را براي اجراي برنامه  فيلم
 رت مناسبآموزشي مداوم دندانپزشكي ترميمي 

در  سينوع روش تدر تيمشابه در اولو جينتا). 8(دانستند
نشان داده شده نيز گريدر مطالعات د يپزشك يها گروه
  )10و9و6(است
نفر از  35يك مطالعه كيفي با  در انيو نظر نوابي

 علمي هيأتنفر از اعضاي  27دندانپزشكان عمومي و 
شاغل در شهر كرمان در زمينه محتواي آموزشي 

. ي آموزش مداوم دندانپزشكي مصاحبه نمودندها برنامه
، هاي مورد عالقه دندانپزشكان ين رشتهتر بيش

دنداني  وتزهايدرمان ريشه و پر، دندانپزشكي ترميمي
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ين تمايل را نسبت تر كمهمچنين افراد مورد مصاحبه . بود
دو رشته پاتولوژي و راديولوژي  هاي به برنامه

  ). 2(داشتند
اي در ارتباط با  انجام شده تا كنون مطالعه يبررس طبق

موزش مداوم دندانپزشكان در آهاي  نيازها و اولويت
لذا بر . انجام نگرفته است و دندان ي دهانها بيماريرشته 

كننده  آن شديم تا با بررسي نظرات دندانپزشكان شركت
نقاط ، ايران يدومين كنگره انجمن دندانپزشك در پنجاه و

را در كنندگان  شركت اتو انتظار ها رنامهضعف و قوت ب
و  ي دهانها بيماريي آموزش مداوم ها خصوص برنامه

  .مشخص نماييمدندان 
  
  ها شرو

دندانپزشكان  يمقطع -يفيپژوهش توصدر اين 
 يكنگره انجمن دندانپزشك نيدر پنجاه و دومكننده  شركت

با  .را تشكيل دادند جامعه پژوهش، )1391-تهران( رانيا
 Convenience) آسان گيري استفاده از روش نمونه

sampling) 400 سشنامهپر. شد عيپرسشنامه توز 
 و كيمشخصات دموگراف يساخته حاوپژوهشگر

 يها بيماري آموزش مداوم يها برنامه نيعناو يازسنجين
 يطراح، دهان و دندان بر اساس مقاالت مشابه

محتوا و با  ييروا قيپرسشنامه از طر ييروا). 8و2(ديگرد
دهان دانشكده  يها بيماريرشته  دياز اسات ينظرخواه
ت پرسشنامه را سؤاالشد و مناسبت  دييتا يدندانپزشك

قرار دادند  يابيبه اهداف پژوهش مورد ارز يابيدست يبرا
پرسشنامه در  يمحتوا روايي،كه با استناد به نظرات آنان

  .حد مطلوب بود
آزمون ، ييايپا نييمرحله بعد پرسشنامه جهت تع در

صورت كه پرسشنامه به  نيشد بد) test-retest(مجدد 
سطح شهر داده شد و  ينفر از دندانپزشكان عموم 20

 ليروز توسط همان دندانپزشكان تكم 7 مجدداً پس از
  .بود 7/0-1 نياز سؤاالت ب كيهر  ييايپا بيضر ديگرد
پرسشنامه  ،بيترت تيو رعا يراستاريو راتيياز تغ پس

كه  يمشخصات فرد، قسمت اول :آماده شد يسه قسمت
سال فراغت از ، هلأت تيوضع، تيجنس، شامل سن

در هفته و  يساعات كار، يسابقه كار دندانپزشك، ليتحص
دهان  يها بيماري يبازآموز يها تعداد شركت در دوره

 تياولو نييو تع يازسنجبخش ني ،قسمت دوم .بود
دهان و  يها بيماري آموزش مداوم يها برنامه نيعناو

دندان بود كه از طرف دفتر آموزش مداوم وزارت متبوع 
 10از دندانپزشكان خواسته شد  .بود دهيگرد يطراح

هر  يو برا ندينما بندي رتبه 10تا  كيعنوان برنامه را از 
مجموع  رد، )10تا  1 نيب( ديمحاسبه گرد نيانگيعنوان م
در مورد . باالتر بود تيالو انگريب، تر كم نيانگيهر چه م

روش مطرح شده بود و از  7، سيتدر يها شرو تيالو
 7تا  كيدندانپزشكان خواسته شده بود كه آنها را از 

 نيهر روش مانند عناو يبرا نيانگيم .كنند بندي تياولو
 زيمورد ن نيدر ا .)7تا  1 نيب( ديبرنامه محاسبه گرد

 تر كينزد 7و هرچه به  تياولو نيباالتر يدارا 1 نيانگيم
 9قسمت سوم شامل . بود يتر كم تياولو يدارا شد يم

مستقل در مورد زمان و مكان ) يا نهيچند گز( سؤال
 يهفته برگزار اميتعداد ساعات و روز ا، يبرگزار
سؤال در  5 شامل يگريبخش د نيهمچن. بود ها برنامه
 به صورت ها برنامه تيفيك دبهبو يهاراهكار يراستا
  .بود) ندارم يكم و نظر، متوسط، اديز، اديز يليخ(اي  رتبه
كنگره در  يدر زمان برگزار، اطالعات يآور جمع يبرا

در مورد قبالً كه  يسال آخر دندانپزشك يدانشجو، تهران
كسب نموده بود با دادن  يكاف ييآشنا قيمراحل تحق

 از آنهاكننده  پرسشنامه به دندانپزشكان شركت
ت آن پاسخ سؤاالبه  تيدر صورت رضاخواست تا  مي

 يتوضيحات الزم برا، ها شنامهدر هنگام توزيع پرس. دهند
يي به سؤاالت داده شد و در هنگام تحويل گو پاسخ

شدند و در صورتي كه  مي كنترل ها پاسخ، ها پرسشنامه
شد  درخواست مي كننده از شركت، بود سؤالي بدون پاسخ
  . سخ نيز جواب دهدسؤال بدون پا در صورت تمايل به

پرسشنامه بدون  كيت سؤاال %30از  شيب صورتي كه در
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در  ها پرسشنامه. ديگرد مي پاسخ بود پرسشنامه حذف
 كه به نظر ديگرد مي ليبه دندانپزشكان تحو يطيشرا
پاسخ به آن را  يبرا يكه دندانپزشك زمان كاف ديرس مي
  .دارد

و  SPSS-16 افزار توسط نرم شده يآور جمع ها داده سپس
 يشامل محاسبه فراوان يفيبا استفاده از روش آمار توص

  .ديگرد ليوتحل هيتجز اريو انحراف مع نيانگمي،ينسب
  

  نتايج

 افتدريمورد  330 ،شده عيپرسشنامه توز 400از تعداد
مخدوش بودن  ليبه دلپرسشنامه  30تعداد  نياز ا. ديگرد

 شد ليو تحل هيپرسشنامه تجز 300تاًيو نها ديحذف گرد
افراد  كياطالعات دموگراف 1جدول ). دهي پاسخ 75%(

 )نفر40(% 7/12 .دهد مي در مطالعه را نشانكننده  شركت
ي بازآموزي شركت نكرده ها از دندانپزشكان در دوره

 دفعات شركت در )انحراف معيار(بودند و ميانگين 
دوره  35با حداكثر  )14/4( 06/3ي بازآموزي ها دوره
  . بود

  
  در پژوهش كننده هاي دندانپزشكان شركت توزيع فراواني مطلق و نسبي برخي ويژگي :1 جدول

   )درصد(تعداد هاويژگي
   153%)51( مرد جنس

 147%)49( زن
   193%)3/63( متأهل تأهل

 107%)7/35( مجرد
 )سال(سن

  
  15/35±61/8ميانگين %115)3/38(  ≥30

 24 حداقل

 67حداكثر 
40-31 )7/34(%104 
40> )3/26(%79 

 2%)7/0( پاسخبدون
  79/7±04/9ميانگين 137%)7/45(  ≥5  )سال( دندانپزشكيكارسابقه

 1 حداقل

  43حداكثر 
15-6 )7/29(%89 
15> )7/23(%71 

 3%)1( پاسخبدون
 4/8±5/7ميانگين 141%)0/47(  ≥5 )سال( تحصيل از فراغت هايسالتعداد

 1 حداقل

  43حداكثر 
15-6 )0/34(%102 
15> )7/18(%56 

 1%)3/0( پاسخبدون
  

ده عنوان آموزشي را تعيين اولويت نمودند  دندانپزشكان
معاينات كلينيكي داخل "به طوري كه باالترين اولويت به 

و بعد از آن به  52/3±1/3با ميانگين  "خارج دهان و
. اختصاص يافت 62/3±2/3با ميانگين  "گرفتن تاريخچه"

اختالالت غدد بزاقي و "اولويت مربوط به  ترين نپايي
به ترتيب با (بود  "دهانآفت "و  "خشكي دهان

  ). 2جدول ) (5±1/3و  22/5±3ميانگين
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ي دهان از ديد دندانپزشكان عمومي ها بيمارينيازهاي آموزشي در زمينه  ميانگين و انحراف معيار و توزيع فراواني: 2 جدول
  پژوهشدر كننده  شركت

 
  عناوين آموزشي

 اول
فراواني 

  )تعداد(نسبي

ميانگين و   پنجم تا دهم  چهارم  سوم دوم
  انحراف معيار

  25/3±62/3  )100%(3/33  )13%(3/4  )19%(3/6 )33%(11 )135%(45  گرفتن تاريخچه
  1/3±52/3  )91%(3/30  )10%(3/3  )22%(3/7  )65%(7/21 )112%(3/37 معاينات كلينيكي داخل و خارج دهاني

  96/2±49/4 )135%(45  )22%(3/7  )48%(16  )37%(3/12 )58%(3/19  آزمايشات تشخيصي پاراكلينيكي
  86/2±39/4  )134%(7/44  )25%(3/8  )45%(15  )32%(7/10 )64%(3/21  ضايعات عفوني مخاط دهان
  93/2±18/4  )119%(7/39  )32%(7/10  )32%(7/10  )40%(3/13 )77%(7/25  ضايعات زخمي مخاط دهان

  1/3±5  )157%(3/52  )19%(3/6  )37%(3/12  )37%(3/12 )50%(7/16 آفت دهان
  05/3±45/4  )131%(7/43  )27%(3/9  )35%(7/11 )30%(7/9 )76%(7/25 ي دهانهابيماريآشنايي با داروهاي مورد استفاده در 

  27/3±21/4  )132%(44  )16%(3/5  )13%(3/4 )30%(10 )109%(3/36  كنترل عفونت
  3±22/5  )168%(56  )26%(7/8  )31%(3/10  )38%(7/12 )37%(3/12 غدد بزاقي و خشكي دهاناختالالت

  31/3±38/4 )126%(42  )19%(3/6  )28%(3/9  )34%(3/11 )93%(31 سيستميكيهابيماريمالحظات دندانپزشكي و درماني در 
  

از دندانپزشكان در ) نفر89(%1/29نشان داد ها يافته
زياد با مشكل ي دهان خيلي زياد و ها بيماريتشخيص 

در اين مورد مشكلي ) نفر12(%4روبرو شده بودند و
  .نداشتند

، مورد تأثير مكان بازآموزي بر شركت در بازآموزي در
خيلي زياد و زياد را انتخاب كردند  تأثير) نفر182(7/60%

 104(%7/34.گزينه كم را انتخاب كردند) نفر6(%2و فقط 
لعه اجراي در مطا كننده دندانپزشكان شركت از) نفر

 اجرايبهترين زمان  .دانستند دوبرنامه را در سال مفيد مي
و ) نفر156%(52افراد آخر هفته بود  تر بيشبرنامه از ديد 

  .كرد زمان برايشان فرقي نمي) نفر17%(7/5فقط 
، )نفر120(دو ساعت %40، )نفر15(از دو ساعت تر كم 5%

شش ساعت در ) نفر33(%11و ) نفر132(چهار ساعت 44%
 ي دهان وها بيماريروز را براي برنامه آموزش مداوم 

   .اند دندان مناسب دانسته
دو روز ) نفر103(%3/34، دو هفته متوالي) نفر73(3/24%

 را عصر صبح و يك روز )نفر76(%3/25، متوالي
ين نحوه اجراي برنامه آموزش مداوم تر مناسب
) نفر48(%16و  ندا ي دهان ودندان دانستهها بيماري

  .نداشت يبرايشان تفاوت
روش براي انتخاب عناوين برنامه  نيتر مناسبپاسخ  در

 ،ي دهان و دندانها بيماريآموزش مداوم 
نظر اساتيد و ) نفر80(%7/26، نيازسنجي) نفر217(3/72%
  . را مناسب اعالم نمودند هر دو مورد) نفر3(1%

ي آموزش ها برنامه روش تدريس در 7 دندانپزشكان
ي دهان و دندان را تعيين اولويت نمودند ها بيماريمدون 

ي ها براساس ميانگين). بود 1عدد  باالترين اولويت(
 مشاهده كار"باالترين اولويت مربوط ، محاسبه شده

كارگاه  كار عملي در"و  99/2±11/2 با ميانگين "عملي
ترين  بود و پايين 06/3±28/2 با ميانگين "آموزشي
 46/4±11/2به آموزش مجازي با ميانگيناولويت 

  ). 3جدول (اختصاص يافت 
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 ي دهان و دندانها بيماريهاي آموزش مدون  هاي مناسب تدريس در برنامه روش ميانگين و انحراف معيار و فراواني توزيع: 3جدول
  كان مورد پژوهشاز ديد دندانپزش

و  ميانگين  پنجم تا هفتم  چهارم  سوم  دوم  اول  ي تدريس مناسبها روش
  انحراف معيار

  28/2±06/3  )85%(3/28  )24%(8  )28%(3/9 )39%(13 )124%(3/41  كارعملي در كارگاه آموزشي
  11/2±99/2  )75%(25  )19%(3/6  )50%(7/16 )48%(16 )108%(36  مشاهده كارعملي
  96/1±20/3  )81%(27  )31%(3/10  )57%(19 )53%(7/17 )78%(26  با نمايش فيلمسخنراني همراه 

  96/1±66/3  )103%(3/34  )54%(18  )32%(7/10 )63%(21 )48%(16 سخنراني همراه با پرسش و پاسخ
  11/2±46/4  )164%(7/54  )32%(7/10  )33%(11 )31%(3/10 )40%(3/13  آموزش مجازي

  problem base learning 7/17)%54( 3/17)%52( 7/12)%38(  11)%33(  3/41)%124(  86/3±11/2به صورت سخنراني
  37/2±64/3  )121%(3/40  )17%(7/5  )32%(7/10 )38%(7/12 )92%(7/30 استادان معرفي بيماران در حضور

 
 نوار مطالعه استفاده از دندانپزشكان مورد تر بيش ديد از

و بعد از آن ) نفر103%(3/34ترين روش  ضعيف، صوتي
و تنها ) نفر40(درصد 3/13از اينترنت بود استفاده 

ي دهان و دندان ها بيماريهاي مدون  برنامه، )نفر2(7/0%
  .ترين روش انتخاب نمودند را به عنوان ضعيف

هاي  مورد نقش عوامل مختلف در بهبود كيفيت برنامه در
 ها شدر مورد همه نق، ي دهانها بيماريآموزش مداوم 

اما اين . را انتخاب كردند هاي خيلي زياد و زياد گزينه
نسبت به  "مجرب استفاده ازاساتيد"درصد در مورد 

  ). 4جدول (بود  تر بيشساير عوامل 
  

از ديد دندانپزشكان ي دهان و دندان ها بيماريهاي آموزش مداوم  فراواني عوامل مختلف در بهبود كيفيت برنامه توزيع: 4جدول
  مورد پژوهش

  ندارم نظري  كم متوسط  زياد زيادخيلي سؤاالت
  0  )8%(7/2 )17%(7/5  )69%(23 )206(%7/68  استفاده از اساتيد مجرب

  0  )13%(3/4 )55%(3/18  )124%(3/41 )108%(36 استفاده از وسايل سمعي و بصري
  )6%(2  )14%(7/4 )62%(7/20  )104%(7/34 )114%(38  ها نيازسنجي قبل از طراحي برنامه
  )5%(7/1  )14%(7/4 )42%(14  )119%(7/39 )120%(40  استفاده از روش تدريس مناسب

  )7%(3/2  )17%(7/5 )51%(17  )112%(3/37 )113%(7/37 ايها متناسب با نيازهاي منطقهطراحي برنامه
  

 به روز امتياز و كسب يشركت در بازآموز زهيانگ ينتر بيش
و  )مورد191(درصد 7/63كردن اطالعات علمي به ترتيب با 

ين گزينه انتخاب شده ايجاد تر كمو ) مورد182(درصد 7/60
  . بود) مورد22(درصد 3/7اي براي مطالعه با  انگيزه

  
  بحث

 كننده مطالعه حاضر به بررسي نظرات دندانپزشكان شركت
ايران در  يدومين كنگره انجمن دندانپزشك و در پنجاه 

هاي آموزش مداوم دندانپزشكي  مورد ابعاد مختلف برنامه

  . ي دهان و دندان پرداخته استها بيماريدر زمينه 
مباحث مورد درخواست دندانپزشكان ، مطالعه حاضر در

 "معاينات كلينيكي داخل و خارج دهان"در زمينه  تر بيش
ه ي بتر كمدندانپزشكان تمايل  و گرفتن تاريخچه بودند و

يادگيري در زمينه اختالالت غدد بزاقي و خشكي دهان و 
 يتا كنون مطالعه مشابه كه يياز آنجا. آفت دهان داشتند

در رشته  يموضوعات آموزش يها اولويت نهيدر زم
 سهيامكان مقا، است رفتهيدهان انجام نپذ يها بيماري

  .نبود سريمطالعات م گريمطالعه حاضر با د جينتا
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سر و ، علت اولويت دادن دندانپزشكان به اين عناوين احتماالً
 كار داشتن روزمره و هميشگي آنان با اين گونه مباحث

آموزشي  احتمال دارد كه در دوران نيهمچن است
 در يتر كم تيگونه دروس اهم نيا به يعموم دندانپزشكي

  .داده شده است يدندانپزشك سيتدر
دو  يمطالعه اجرادر كننده  دندانپزشكان شركت تر بيش

 ديدهان در سال را مف يها بيماري يبرنامه بازآموز
هاي مدون  در ضمن مايل بودند كه برنامه دانستند و مي

مشابه نظرات پزشكان  ،اين يافتهدر آخر هفته برگزار شود
ها  آنها نيز تمايل داشتند كه برنامه، عمومي زنجان است

وحيدشاهي و ي  در مطالعه ).11(باشنددر اواخر هفته 
همكاران نيز كه در دانشگاه علوم پزشكي مازندران انجام 

افراد سه روز آخر هفته را براي برگزاري  %64، دادند
  ).12(دانستند برنامه مناسب مي

 ين روش تدريستر مناسبمطالعه حاضر دندانپزشكان  در
دو روش مشاهده كار عملي و كار عملي در كارگاه ،را

  .آموزشي انتخاب كردند
هاي  مطالعه شيرازي و همكاران در مورد شيوه جينتا

تدريس در آموزش مداوم نشان دادروش سخنراني همراه 
در آموزش  سيروش تدرين تر مناسببا پرسش و پاسخ 

 يول). 13(بود قيتحقكنندگان  مداوم از نظر شركت
 روش ينشان داده است كه سخنران )Nalle(نل  يها افتهي

آموزش مداوم نبوده و استفاده  يها برنامه يبرا يمطلوب
برخوردار  ياز ارزش باالتر يآموزش يها وهيش رياز سا
 نيو گرسنشتا مورد در مطالعات فورستلوند نيا). 6(است

)Gercenshtein&Forsetlun( داشته  يمشابه جينتا
  ).10و9(است

استفاده از نوار صوتي ، ديد دندانپزشكان مورد مطالعه از
كنگره و استفاده از  ،ناريسم و بعد از آن شركت در

هاي  ي اجراي برنامهها شاينترنت به عنوان كم اثرترين رو
  .دهان و دندان انتخاب شد يها بيماريآموزش مداوم 

اي در آسياي جنوب  در مطالعه، مطالعه ما جينتا مشابه
در ) %7/81( كنندگان شرقي نشان داده شد كه اكثر شركت

پزشكي روش تدريس هاي آموزش مداوم دندان برنامه
ي يادگيري از راه دور ها شمستقيم را نسبت به رو

 ترجيح) %4/29( هاي اينترنتي و دوره) 6/28%(
  ).14(دهند مي

دارد عدم دسترسي آسان جامعه پزشكي به  احتمال
و عدم وجود آموزش مداوم به صورت  يخدمات اينترنت

آنالين در ايران باعث شده كه اين روش در اولويت آخر 
و  نيكه با تمر ييها مهارتكسب  در ضمن. قرار گيرد

 محدود اريبس انهيرا قياز طر ديآ مي به دستتجربه 
 يدسترس يتكنولوژ شرفتيپ ارسد ب مي به نظر ).15(است

 افتهي يفزون نترنتيبه ا يدندانپزشكان و جامعه پزشك
احتمال دارد كه افراد مورد نظر در كاركرد و  ياست ول

مهارت  يبه اندازه كافاي  ت حرفهسؤاالجستجو در مورد 
  .الزم را كسب نكرده باشند

 افتنديدر يصادقي و بخش اي ديگر مطالعه در
تماشاي فيلم ، مطالعه كتب و مجالت علمي كنندگان شركت

آموزشي و سمينار و كنگره را براي اجراي برنامه 
 .دانند مي تر مناسبآموزش مداوم دندانپزشكي ترميمي 

مطالعه حاضر متفاوت بود كه ممكن  جيبا نتا جينتا نيا
 يميترم يدندانپزشك يكينيكلاست نشان دهنده تفاوت كار 

  ).8(دهان باشد يها بيماريبا رشته 
ين تر مهمدر مطالعه حاضر  كننده شركت دندانپزشكان

ي ها بيماريهاي آموزش مداوم  عامل بهبود كيفيت برنامه
دهان و دندان را استفاده از اساتيد مجرب اعالم كردند و 
بعد از آن استفاده از وسايل سمعي بصري و ارائه 

را نيز مهم  بر اساس نياز سنجي يآموزش يها برنامه
  . ارزيابي كردند

اي در اهواز استفاده  مسجدي و همكاران در مطالعه خانه
ها اعالم  مجرب را از عوامل بهبود كيفيت برنامه از اساتيد

مطالعه اين آمده در به دستكردند كه مشابه نتايج 
  ).7(است
ين تر بيشآمده در مطالعه حاضر  به دستاساس نتايج  بر

انگيزه شركت در باز آموزي كسب امتياز و به روز كردن 
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با  زيوحيد شاهي و همكاران ن ).7(اطالعات علمي بود
 تر بيشانگيزه اصلي ، نفر از پزشكان عمومي 150بررسي 
  ). 12(كنندگان را كسب امتياز اعالم نمودند شركت

رسد كسب امتياز به عنوان انگيزه اصلي  نظر مي به
. در بازآموزي واقعيتي انكارناپذير باشد كنندگان شركت

اند كه اگر چه  اين زمينه نشان داده ساير مطالعات در
هاي  در برنامه كنندگان شركت تر بيشانگيزه اصلي 

ولي تحكيم اطالعات ، بازآموزي كسب امتياز بوده است
مبادله اطالعات و رفع نيازها ، جديد اتقبلي و كسب اطالع

نيز جزء داليل اصلي شركت آنها در برنامه بوده 
  ). 11(است
 كنندگان تأثير از شركت يمياز ن شيب مطالعه حاضر در

. كردند يابيرا مهم ارز يبرنامه باز آموز يمكان برگزار
مطالعه كوشا و همكارانش نشان داد كه هر چه  هاي يافته

ها داده  در برنامه تر بيشبه دندانپزشكان اجازه مشاركت 
 تر مناسبها از لحاظ مكاني براي آنها  شود و برنامه

خواهد  تر بيشگيزه جهت شركت ايجاد ان مكانا، باشد
  ).11(شد
انتخاب موضوعات بر اساس ، مطالعه جيتوجه به نتا با

روش تدريس مناسب و انتخاب  ،كنندگان نياز شركت
تواند در جلب توجه  مي روزهاي مناسبي از هفته

  . مؤثر باشند كنندگان شركت
ين تر مناسبمطالعه نشان داد كه اكثريت دندانپزشكان  نيا

ي ها بيماريروش انتخاب عناوين برنامه آموزش مداوم 
در  ؛دانند دهان و دندان را نظرسنجي از دندانپزشكان مي

 يدر مطالعات گذشته اكثر پزشكان عموم حالي كه
 يبهداشت عياساس مشكالت شابر ها خواستار ارائه برنامه

 يها بيماريبا  ييرسد كه آشنا مي به نظر). 16و4(بودند
پزشكان از  يبرا يدر رشته پزشك كياندم اي كيدمياپ

نظر با  نيبرخوردار بوده و از ا يتر بيش تياهم
  .باشد مي موضوعات مورد نظر دندانپزشكان متفاوت

مطالعه بتوان در بهتر  نيا جياست با توجه به نتا ديام
در  يمدون آموزش دندانپزشك يها برنامه يكردن بازده

  .دهان گام برداشت يها بيماريرشته 
  

  گيري نتيجه
 نهيمعا، در مطالعهكننده  طبق نظر دندانپزشكان شركت

 نيبرتر عناو يها اولويتاز  خچهيو گرفتن تار يكينيكل
همچنين  .ي آموزش مداوم استها در دوره يآموزش

مجرب جزو موارد  دياسات و استفاده از يآموزش عمل
 اين مطالعه دندانپزشكان .اكثر دندانپزشكان بود يانتخاب
تا حد امكان به صورت  سيكه روش تدر ندداد مي حيترج

دندانپزشكان اين كه  با .باشد يكار عمل هدهمشا ايانجام 
 چونهم يآموزش نينو يها وهيدر مطالعه حاضر با ش

 به نظر، موافق نبودند يمجاز ايآموزش از راه دور 
 يها شبه روز بودن رو تيرسد با توجه به اهم مي

 اين دندانپزشكان با ييآشنا زانيم يستيبا يآموزش
از  استفادهالزم جهت  يها مهارتو  ابدي شيابزارها افزا

  .نديرا كسب نما يريادگيآموزش و  نينو يها شرو
و استفاده از  يرسد توجه به آموزش عمل مي به نظر لذا

 آموزش مداوم يها برنامه يمجرب در اجرا دياسات
به اهداف مورد نظر  دنيبرنامه در رس تيموفقتواند به  مي

  .باشدكننده  كمك
  

  قدرداني
 نامه انيدر قالب پا يقاتيپژوهش حاصل طرح تحق نيا

با است كه  6/2/92 خيبه تار 185/91مصوب به شماره 
 يدانشگاه علوم پزشك يمعاونت پژوهش يمال تيحما

پژوهشگران كمال تشكر را از  .كرمان اجرا شده است
 يها ييراهنما ليدله ب زادهيمحمدعل نهيخانم سكسركار 
 نيها و همچن داده يدر مشاوره و واكاو شانيارزنده ا

كرمان  يدانشگاه علوم پزشك يهمكاري معاونت پژوهش
در اين پژوهش  كننده نيز دندانپزشكان محترم شركت و

  .دارند
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The Viewpoints of Dentists toward Continuing Dental Education 
 

Shahla Kakoei1, Fatemeh Sadat Sajadi2, Mina Shahabinejad3, Sina Kakooei4  
 

Abstract 
 
Introduction: Continuing education can play an important role in improving and keeping dentists’ level of 
knowledge and skills. Hence, investigation on continuing education program seems to be necessary. This 
study was performed to assess dentists’ viewpoints about continuing education on oral medicine. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 300 dentists participating in 52nd Iranian 
dental association congress (2012). Data gathering tool was a questionnaire including demographic data, 
program title priorities for oral medicine (scores from 1-10, the less the mean score, the higher the priority), 
teaching techniques, performance and quality of programs, and motivation for participation. Data was 
analyzed using descriptive statistics.  
Results: The first priorities in educational title were taking history (3.62±3.25) and clinical internal and 
external oral examination (3.52±3.1). Participants preferred attending workshops and performing practical 
jobs (3.06±2.28) and observing practical jobs (2.99±2.11). Two hundred and seventy five dentists (91.7%) 
noted that employing skillful professors improves the quality of the program. Most participants specified 
participating in continuing education programs two times a year. 
Conclusion: According to participants’ viewpoints, taking history and clinical examination skills were the 
priorities in educational title. Moreover, practical training and employing skillful professors were among 
main concerns of dentists. Making use of the findings of this study can lead to dental continuing education 
programs.  
 
Keywords: Continuing dental education, dentist, and oral medicine. 
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