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 دانشجويان عملي مهارت يادگيري بر همتايان گروه آموزش تأثير
  ترميمي پره كلينيك در يدندانپزشك

  
  يمحمد نينرم پور، نويمي جعفري الميرا ،٭ييايميك سودابه

  
  

  چكيده
 تأثير بررسي حاضر مطالعه از هدف. باشد باليني يها مهارت آموزش در ديمف كمكي وسيله كي تواند مي همتايان گروه آموزش: مقدمه
  .بود ترميمي پره كلينيك در يدندانپزشك دانشجويان عملي مهارت يادگيري بر همتايان گروه آموزش
 دانشكده 1386 ورودي يدندانپزشك دانشجوي 34همه  شد، انجام 1388-89 سال يط كه يتجرب نيمه مطالعه نيا در: ها روش

 گروه دو به تصادفي صورت به داشتند را مطالعه به ورود شرايط و بود شده ارائه آنها به 1ترميمي عملي  واحد كه زيتبر يدندانپزشك
 در و ديگرد استفاده همتايان گروه آموزش روش از ،ارائه اين واحد معمول روش كنار در مداخله گروه در. شدند تقسيم شاهد و مداخله
 بدين. شد مقايسه هم با گروه دو 1ترميمي عملي  واحد نمرات ترم پايان در. شد برگزار معمول روش به 1ترميمي عملي  واحد شاهد گروه
  .ديگرد استفاده P>05/0 يمعنادار سطح با يو ويتني من يآمار آزمون و SPSSافزار  نرم از منظور
 يآمار تفاوتاما . بود 69/14±67/2 شاهد گروه در و 73/15±69/1 مداخله گروه در 1ترميمي عملي  واحد نمره نيانگيم: نتايج
  ).=P5/113U ,=28/0( نداشت وجود گروه دو نمراتاي  رتبه ميانگين تفاوت نيب يمعنادار
 شنهاديپ. بود شاهد گروه دانشجويان مشابه بودند كرده استفاده همتايان گروه آموزش روش از كه دانشجوياني عملي مهارت: گيري نتيجه

 روش يك نه و( مكمل يآموزش روش عنوان به همتايان گروه آموزش روش ترميمي، يدندانپزشك پره كلينيك دوره آموزش در شود مي
  .رديگ قرار مدنظر) مستقل

  
  .ترميمي پره كلينيك ،يدندانپزشك دانشجويان ،يعمل يها مهارت ،يدندانپزشك آموزش همتايان، آموزش: هاي كليدي واژه

  424تا  418): 4(11؛ 1390آبان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
  
  مقدمه 

 باليني يها مهارت يها بخش در موجود امكانات
                                                            

 دانشكده ،يميترم يدندانپزشك گروه ،)اريدانش( ييايميك سودابه دكتر :نويسنده مسؤول *
 .ايران تبريز، ز،يتبر يپزشك علوم دانشگاه ،پزشكي آموزش تحقيقات مركز، يدندانپزشك

kimyais@tbzmed.ac.ir 
 يدندانپزشك دانشكده ،يميترم يدندانپزشك گروه ،)ارياستاد( پور نويمي جعفري الميرا دكتر

 دكتر ؛)elmiranavimi@yahoo.com( .ايران تبريز، ز،يتبر يپزشك علوم دانشگاه
 دانشگاه يدندانپزشك دانشكده ،يميترم يدندانپزشك گروه ،)اريدانش( يمحمد نينرم

  ).narmin_mohammadi@yahoo.com(. ايران تبريز، ز،يتبر يپزشك علوم
اصالح شده و  23/1/90به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  2/12/89اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است 3/2/90در تاريخ
مركز است كه توسط  23/11/89 تاريخدر  10012فته از طرح تحقيقاتي با شماره راين مقاله برگ

  .هاي آن پرداخت گرديده است هزينهو .تصويب پزشكي تبريزدانشگاه علوم  آموزش پزشكي تحقيقات

 براي را ساختارمند آموزش نوعي) كلينيك هپر(
 به يدندانپزشك و يپزشك عمومي دوره دانشجويان

 يادگيري محيط يك در باليني يها مهارت كسب منظور
 مانكن از استفاده دليل به. كند مي فراهم شده سازي شبيه
 به وارده يها آسيب از باليني، يها مهارت يها بخش در

 باشد دانشجويان تجربگي بي از ناشي تواند مي كه بيمار
 مكرر، تمرين نظير متعددي عوامل). 1(شود مي جلوگيري

 فيدبك ارائه و مستقيم نظارت شده، تعيين يادگيري اهداف
 يها بخش در آنها مؤثر يادگيري در دانشجويان به فردي
 همتايان گروه آموزش). 2(هستند مؤثر باليني يها مهارت
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)peer education (به كه است آموزشي استراتژي نوعي 
 و فعال كمك طريق از مهارت و دانش توسعه صورت
 از يكي و شود مي تعريف سطح هم افراد بين حمايت
) 4و3(است فراگيران آموزش براي مؤثر و مهم يها روش

 يپزشك علوم و آموزشي باالتر مقاطع در آن از استفاده كه
 گروه آموزش كه شده گزارش). 5(است افزايش حال در

 آموزش در كمكي وسيله عنوان به تواند مي همتايان
 از ).6(رود كار به يپزشك دانشجويان باليني يها مهارت
 ،)7و4(نفس به اعتماد افزايش به توان مي روش اين مزاياي
 ،)4(شناختي و حركتي- رواني يها مهارت يادگيري بهبود

 تيمي، كار ،)شفاهي صورت به( مطلب ارائه مهارت افزايش
 يها مهارت توسعه ،)8و3(يريپذ تيمسؤول ،گيري تصميم
 عدم و دانشجويان امتحاني نمرات بهبود و) 9(يانتقاد تفكر

 اشاره) 10(آموزشي مؤسسه براي اضافي هزينه تحميل
 استفاده با آكادميك عملكرد بهبود متعددي مطالعات در. كرد
 شده داده نشان همتايان گروه آموزش روش از
 آموزش ،يدندانپزشك انيدانشجو يقيتحق در). 15تا11(تاس

به  استرس كنترل در مؤثر يروش عنوان به را همتايان گروه
 دوره به ورود و كلينيك پره دوره از گذر هنگام خصوص

 كه است شده گزارش نيهمچن). 16(اند كرده يابيارز كينيكل
 در را يگروه نيب يهمكار تواند مي يآموزش روش نيا

 بر عالوه). 17(دهد شيافزا سالمت به مربوط اطالعات انتقال
 يابيارزش در روش نيا از استفاده فوق، شده اشاره موارد
 يابيارزش يها روش ريسا با مكمل يروش عنوان به تواند مي
 ينيبال عملكرد سنجش در مدرس يابيارزش جمله از

  ).18(رديگ قرار نظر مد انيدانشجو
 گروه آموزش از استفاده تأثير تاكنون كه اين به توجه با

 بررسي مورد ترميمي يدندانپزشك كلينيك پره در همتايان
 گروه آموزش تأثير بررسي با مطالعه اين است، نگرفته قرار

 در يدندانپزشك دانشجويان عملي مهارت يادگيري بر همتايان
 نمراتاي  رتبه نيانگيم سهيمقا قيطر از ترميمي كلينيك پره

 يدندانپزشك دانشكده انيدانشجو در 1ترميمي عملي  واحد
  .شد انجام 1388- 89 يليتحص سال يط زيتبر

  ها روش
 ورودي دانشجويان يتمام ،يتجرب نيمه مطالعه نيا در

ترميمي  واحد كه زيتبر يدندانپزشك دانشكده 1386سال 
براي  1388-89 يليتحص سال دوم مسالين در 1عملي 

 را مطالعه به ورود تمايل و بود شده ارائه آنها بهاولين بار
 6 دانشجو نفر 40 از. گرفتند قرار يبررس مورد داشتند

يا در  1تجربه قبلي در درس عملي ترميمي  علت به نفر
 قبالكه قبال اين واحد را گرفته بودند و يا ( بخش ترميمي 

 34. شدند گذاشته كنار مطالعه از )ندا هبود كار بهداشت
 افزار نرم لهيوس به شده ديتول اعداد از استفاده با دانشجو

Rand list-11 تجربي گروه دو به تصادفي صورت به 
 روش كنار در همتايان گروه آموزش روش از استفاده(

 روش( شاهد و) عملي 1 ترميمي واحد برگزاري معمول
. شدند تقسيم) عملي 1 ترميمي واحد برگزاري معمول
 را آگاهانه تيرضا فرمكننده  شركت انيدانشجو يتمام
 به 1ترميمي عملي  واحد شاهد گروه در. كردند ليتكم

بر  ترميمي يدندانپزشك كلينيك پره بخش در معمول روش
 ساعته 3 جلسه 17 شامل كه شد برگزار فانتوم روي

 تمرين منظور به اختياري جلسات و) ها صبح( اجباري
. بود هفته روز دو در) ظهرها از بعد( دانشجويان بيشتر
 مهارت نمايش استاد، سخنراني شامل اجباري جلسات
 به الزم. بود دانشجويان توسط تمرين و استاد توسط
 استاد دو توسط مهارت نمايش و سخنراني كه است ذكر
 گروه دو در و رفتيپذ انجام انيم در كي صورت به

 منظور به. ديگرد عمل كساني طور به شاهد و تجربي
 ييشناسا كد مطالعه طول در اطالعات، ماندن محرمانه

 گروه در. افتي اختصاص كنندگان شركت از كي هر يبرا
ترميمي  واحد برگزاري معمول روش كنار در تجربي
 دانشجو هر به ترم شروع در) هفته در روز دو( 1عملي 

 حفره يك) كشي قرعه روش به( ساده تصادفي صورت به
 يدندانپزشك در موجود آمالگامي حفره 5 بين از دنداني
) (GV.Black) 19(بلك يو يج بندي تقسيم طبق ترميمي

 ميترم و تراش مهارت كسب به موظف انيدانشجو كه
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 شد داده اختصاص ،بودند 1ترميمي عملي  واحد در آنها
 قبل ينيتمر جلسات يط كه شد خواسته دانشجويان از و

 مطابق را حفرهآن  ترميم و تراش نحوه عملي، امتحاناز 
 براي خود گروه در) 19(منابع علمي در موجود اصول با
 نمرات ترم پايان در. دهند نمايش و توضيح ها يگروه هم

. ديگرد مقايسه هم با گروه دو 1ترميمي عملي  واحد
 شده ارائه يدرس برنامه حاضر مطالعه يطراح يمبنا

 در يپزشك آموزش و ، درمانبهداشت وزارت توسط
 يدندانپزشكاي  حرفه يدكترا دوره يدرس كولوميكور
 ابزار مطالعه اين در. بود 1ترميمي عملي  واحد يبرا

 اول. بود بخش چهار شامل ها دادهآوري  جمع
 و پاسخ كوتاه تشريحي سؤال 10 شامل اي پرسشنامه

 كه( مربوطه تئوري مطالب از) MCQ( يا نهيچندگز
 از نظرخواهي سؤاالت دوم ؛)بود 5 آن نمره حداكثر
 يبرااي  مشاهده ليست چك و فانتوم كادر و اساتيد

 برخورد نحوه فانتوم، در موقع به و منظم حضور يابيارز
 الزم وسايل داشتن همراه به و فانتوم كادر و اساتيد با

ليست  چك سوم ؛)نمره 2 حداكثر با سؤال 4( دانشجويان
 طول در شده انجام يها ترميم يابيارز يبرااي  مشاهده

اي  مشاهدهليست  چك چهارم و ؛)نمره 3 حداكثر با( ترم
 با( سؤال 15 ترم پايان در شده انجام ترميم يابيارز يبرا

 فوق بخش چهار به مربوط نمره كل. بود) نمره 10حداكثر
  .بود ستيب تا صفر از

 به مربوط ترميم ارزيابيليست  چك كه است ذكر به الزم
 به نسبت كه يگريد استاد توسط ترم پايان عملي امتحان
 شاهد و تجربي گروه دو به انيدانشجو صيتخص

 ترم، طول در ضمن در. ديگرد ليتكم بود اطالع يب
 استاد كي توسط شده انجام يها ترميم ارزيابيليست  چك
 يبررس جهت. ديگرد ليتكم گروه دو هر يبرا واحد
 محتوا اعتبار روش ازليست  چك و پرسشنامه ييروا

ليست  چك و پرسشنامه كه صورت نيبد ؛ديگرد استفاده
 يپزشك علوم دانشگاهعلمي  هيأت ياعضا از نفر 10 براي
 سپس د،يگرد ارسال پژوهش هياول طرح همراه به زيتبر

ليست  چك و پرسشنامه مود در آنها ياصالح نظرات
 روش از پرسشنامه ييايپا يابيارز يبرا. ديگرد اعمال
 با پرسشنامهپايايي  كه شد استفاده بازآزمون - آزمون

73/0r= ازليست  چك كه آنجا از. گرفت قرار پذيرش مورد 
 پايايي بررسي جهت ،شد مي تكميل مشاهده طريق

 استفاده گرها مشاهده بين توافق ضريب از ها ارزيابي
 ستيل چك در. شد تأييد) r=78/0( با پايايي كه گرديد

 موضوع تياهم براساس سؤاالت ترميم، ارزيابي
 ،5/0 ،25/0 نمرات از يكي سؤال هر يبرا و شد يده وزن

 و صفر ليست چك نمره نيكمتر. گرفت مي تعلق 5/1 يا 1
 قيطر از ليست چك تسؤاال. بود 10 نمره نيشتريب

 اهداف از كننده يابيارز فرد و شدند مي يابيارز مشاهده
  .بود اطالع يب مطالعه
 يآمار يها روش به وسيله آمده به دست يها داده
 يبررس مورد SPSS-15 يآمار افزار نرم توسط يفيتوص
  .گرفتند قرار
 دو در )Mean Rank( ها رتبه نيانگيم سهيمقا منظور به

 و يو ويتني من آزمون از ،ها داده توزيع توجه با گروه
 مجذور آزمون از گروه دو در ها يفراوان سهيمقا جهت

 معنادار>P 05/0 مقدار مطالعه اين در. شد استفاده يكا
  .ديگرد يتلق
  

  نتايج
 طور به كه نمودند شركت پژوهش در نفر 34 مجموع در

 از. گرفتند قرار تجربي و شاهد گروه دو در مساوي
 )درصد 2/41( نفر 7 تجربي گروه در دانشجو 17 مجموع

 دانشجو 17 مجموع از و مرد) درصد 8/58( نفر 10 و زن
 7/64( نفر 11 و زن )درصد 3/35( نفر 6 شاهد گروه در

 معنادار يآمار لحاظ از اختالف نيا كه بودند مرد) درصد
 گروه در انيدانشجو يسن نيانگيم). P=72/0( نبود

 سال 23 حداكثر و سال 21 حداقل با 94/21±55/0 تجربي
 شاهد گروه در انيدانشجو يسن نيانگيم. بود
 و بود سال 24 حداكثر و سال 21 حداقل با 82/0±94/21
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 معنادار يآمار لحاظ از گروه دو يسن ميانگين اختالف
  ).P=24/0( نبود

 انهيم( 73/15±69/1 تجربي گروه در نمرات نيانگيم
) 75/14 انهيم( 69/14±67/2 شاهد گروه در و) 00/16
 يقبول نمره انيدانشجو هيكل تجربي گروه در. بود

 شاهد گروه در كه يحال در بودند كرده كسب را) دوازده(
 كسب را يقبول نمره بودند نتوانسته انيدانشجو از نفر دو

 كه داد نشان يو ويتني من آزمون نتايج بررسي. كنند
 گروه دو بين) Mean Rank(اي  رتبه ميانگين تفاوت
 P =28/0. (نبود معنادار آماري لحاظ از مطالعه مورد

5/113U=.( 

  
  بحث

 يادگيري بر همتايان گروه آموزش تأثير مطالعه نيا در
 ترميمي كلينيك هپر در يدندانپزشك دانشجويان عملي مهارت

ترميمي عملي  واحد نمراتاي  رتبه نيانگيم سهيمقا قيطر از
 رغم يعل كه داد نشان حاضر مطالعه جينتا. ديگرد يبررس 1
 تفاوت اين مداخله، گروه در نمرات نيانگيم بودن شتريب

 مطالعه جينتا با كه نبود معنادار آماري لحاظ از ميانگين،
هاي  نيتمر اديز حجم). 20(دارد يهمخوان) Bentley( يبنتل
 دو در آنها انجام يبرا اجبار و دياسات يسو از شده نييتع

 دو نمرات معنادار تفاوت عدم يبرا يليدل تواند مي گروه
  .باشد حاضر مطالعه در گروه
 شده داده نشان يمطالعات در مطالعه، نيا جينتا خالف بر

 روش از كه يانيدانشجو كيآكادم عملكرد كه است
 طور به بودند كرده استفاده همتايان گروه آموزش
). 22و21(است بوده بهتر شاهد گروه به نسبت يمعنادار
 در روش نيا از استفاده كه است شده گزارش نيهمچن
 انيدانشجو نمرات معنادار شيافزا باعث يآناتوم واحد
 حاضر مطالعه جينتا در تفاوت ليدل). 20و14(است دهيگرد
 در كه باشد امر نيا از يناش تواند مي قبل مطالعات و

 آموزش عنوان به داوطلب افراد از) 22و7و1(قبل مطالعات

 حذف و داوطلبانه شركت. بود شده استفاده همتا دهنده

 تواند مي دارند يتر نييپا يعلم ييتوانا كه يانيدانشجو
 امكان و سازد ثرأمت را انيدانشجو يريادگي يدستاوردها

 انتخاب با). 22(دهد كاهش را قبل مطالعات يها افتهي ميتعم
 نياز كه دانشجوياني همتا،دهندگان  آموزش داوطلبانه
 نخواهند سودي دارند خود يها مهارت بهبود به بيشتري

 گروه آموزش در كه است شده داده نشان). 15(برد
 گيرنده آموزش فرد به نسبت دهنده آموزش فرد همتايان
 مطالعه در). 10(كند مي كسب بيشتري شناختي مهارت
 شاهد و تجربي گروه دو به انيدانشجو صيتخص حاضر

 انيدانشجو يتمام از و رفتيپذ انجام تصادفي صورت به
. شد استفاده همتا دهنده آموزش عنوان به تجربي گروه در

 اجرا، روش مطالعه، يطراح مداخله، نوع در تفاوت نيهمچن
 شده ارائه يدرس واحد و انيدانشجو يليتحص رشته
  .باشند مختلف مطالعات جينتا در تفاوت علل از توانند مي
 نمرات نيب يمعنادار يآمار تفاوت مطالعه نيا در چند هر

 گروه نمرات نيانگيم نداشت، وجود تجربي و شاهد گروه
. بود شتريب همتايان گروه آموزش ازكننده  استفاده
 بر يمثبت اثر آموزش از نوع نيا كه است شده گزارش
) 4(دارد يكينيكل ناتيتمر در يحركت- يروان طهيح توسعه

 بهبود روش نيا از استفاده دنبال به يكينيكل عملكرد و
 روش نيا تيمقبول قبل مطالعات در نيهمچن .)13(ابدي مي

 آموزش ديد از چه و دهنده آموزش ديد از چه يآموزش
 حاضر مطالعه در). 13و 10(است دهيگرد مشخص رندهيگ

 نمره بودند نتوانسته شاهد گروه انيدانشجو از نفر دو
 هيكل كه يحال در. كنند كسب را) دوازده( يقبول

. بودند كرده كسب را يقبول نمره تجربي گروه انيدانشجو
 كه دارد يهمخوان قبل قيتحق جينتا با قيتحق نيا جينتا

 آموزش روش از استفاده با يمردود زانيم كرد گزارش
  ).12(ابدي مي كاهش همتايان

 آموزش از استفاده براي كه ييها محدوديت از يكي
 اين در كه است اين است شده ذكر همتايان گروه
علمي  هيأت اعضاي با دانشجويان تماس زمان روش
 در عمده يها نگراني از ديگر يكي). 1(يابد مي كاهش
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 توسط تدريس كيفيت همتايان، گروه آموزش روش
 شده گزارش علت همين به. باشد مي همتا دانشجويان

 عنوان به بايستي همتا دانشجوي نقش كه است
 برطرف منظور به). 10(مدرس نه باشد كننده تسهيل
 مطالعه در فوق شده اشاره يها محدوديت كردن
 روش كنار در همتايان گروه آموزش تأثير حاضر
 شد بررسي ترميمي كلينيك پره دوره برگزاري معمول

 اعضاي با دانشجويان تماس زمان كاهش از هم تا
 گري تسهيل نقش از هم و شود جلوگيريعلمي  هيأت

 از يكي. گردد استفاده همتادهندگان  آموزش
 يبرا زمان صيتخص عدم مطالعه نيا يها تيمحدود
 در. بود همتادهندگان  آموزش نيتمر و آموزش
 توسط يشتريب وقت شود مي شنهاديپ يآت مطالعات

دهندگان  آموزش نيتمر و آموزش منظور به دياسات
 يكاف آموزش و يساز آماده كه چرا. شود صرف همتا

 تيموفق در يمهم اريبس نقش همتادهندگان  آموزش
 از گريد يكي). 1(دارد يآموزش استراتژي نيا

 كه چرا بود نمونه كم حجم مطالعه نيا يها تيمحدود
 مسالين كي انيدانشجو نيب در حاضر مطالعه
 چنين شود مي شنهاديپ. گرفت انجام يليتحص

 تأثير يبررس يبرا باال نمونه حجم بااي  مطالعه
 عملي مهارت يادگيري بر همتايان گروه آموزش

  .رديگ انجام دانشجويان

  گيري نتيجه
 دانشجويان نمرات بودن شتريب رغم يعل مطالعه نيا در

 ،)همتايان گروه آموزش روش از استفاده( مداخله گروه
 شاهد گروه و تجربي گروه نمرات نيب يمعنادار تفاوت
 صورت قاتيتحق بودن محدود به توجه با. نداشت وجود
 با خصوص نيا در ندهيآ مطالعات نه،يزم نيا در گرفته

 دروس با مطالعه تكرار و باال نمونه حجم از استفاده
 شنهاديپ يدندانپزشك مختلف يها رشته و متفاوت

 دوره آموزش در شود مي پيشنهاد نيهمچن. گردد مي
 گروه آموزش روش ترميمي، يدندانپزشك كلينيك پره

 نيمدرس توسط مكمل يآموزش روش عنوان به همتايان
  .رديگ قرار نظر مد زانير برنامه و
  

  قدرداني
 دكتر خانم سركار ،ينيام ابوالقاسم دكتر يآقا جناب از

 به قوجازاده يمرتض دكتر يآقا جناب و زادهيعل يمهست
 قيتحق ياجرا و يطراح در مشاوره و ييراهنما جهت

 مصوب تحقيق اين. ميدار را يگزار سپاس كمال حاضر
 يپزشك علوم دانشگاه يپزشك آموزش قاتيتحق مركز
 كه است شده انجام مركز آن مالي حمايت با و بوده زيتبر

  .گردد مي قدرداني مركز آن از بدينوسيله
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The Effect of Peer Education on Practical Skills Training of Dentistry 
Students in Restorative Preclinic 

 
Soodabeh Kimyai1, Elmira Jafari Navimipour2, Narmin Mohammadi3 

 
Abstract 
 
Introduction: Peer education can be a useful adjunctive method for clinical skills training. This study was 
performed to evaluate the effect of peer education on practical skill training of dental students in restorative 
preclinic. 
Methods: In this quasi-experimental study which was performed in years 2009-10, all 34 dental students of 
Tabriz School of Dentistry (admission year:2006), who enrolled in practical restorative I course and met 
inclusion criteria were randomly divided into two groups as intervention and control. Peer education method 
was used for intervention group besides the conventional method for running practical restorative I course, 
while in control group, the course ran conventionally. At the end of the semester, the mean rank of students’ 
scores in the course in the two groups were compared. For this purpose, SPSS software and Mann-Whitney 
U test were used at a significance level of P<0.05. 
Results: The mean scores in practical restorative I was 15.73±1.69 in the intervention group and 
14.69±2.67 in the control group. There was no significant difference in the mean rank of scores between the 
two groups. 
Conclusion: Practical skill of students who had used peer education method was the same as the students in 
the control group. It is suggested that peer education method be considered as a supplementary educational 
method in education of restorative dentistry preclinical course. 
 
Keywords: Peer education, dental education, practical skills, dental students, restorative preclinic. 
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