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الكترونيكي) و  يسنت( يبيترك آموزش و يسنت آموزشروش تاثير سهيمقا
 يساخت پالك متحرك ارتودنس يعمل در ارتقا مهارت

  
  يرزاكوچكيبهنام م، *يمحمد ريام، ييمژگان كچو

  
 

  چكيده
 تأثير يمطالعه بررس نيا زاهدف . ديرا جبران نما يسنت آموزش يها محدوديت نواقص واي  پاره دتوان مي انهيرا بر يمبتن آموزشمقدمه: 
در  يسنت آموزشمكمل  به عنوان يپالك متحرك ارتودنس يميساخت اجزا س نتيو پاورپو لميصورت فه ب يكيالكترون آموزشاستفاده از

  . بود يدندانپزشك انيدانشجو كينيكل يپر يمهارت در واحد عمل جاديا
 91-92 يليدر سال تحص زيتبر يترم هشتم دانشكده دندانپزشك انيز دانشجونفر ا 40، نگر ندهيآ نيمه تجربي مطالعه نيدر ا: ها روش

به دوگروه به صورت تصادفي سپس و انتخاب شدند آسان گيري نمودند با استفاده از روش نمونه مي غازآرا  يعمل 1 يكه واحد ارتودنس
توسط استاد وگروه  يك متحرك ارتودنسپال يميس، ساخت اجزا يعمل آموزششامل  يسنت آموزشتحت  شاهد روهگ. ندشد ميتقس
ساخت سه  نهيدر زم انيشده در دانشجو جاديمطالعه مهارت ا نيدر ا. قرار گرفتند كيالكترون آموزشعالوه هب آموزشتحت همان  يتجرب

 يمورد بررسآيتمي  21بر اساس چك ليست ، Z springو  Adams clasp, Labial bow يمتحرك ارتودنس يها الكپ يجزء اصل
  . شداستفاده  هاتحليل دادهجهت مستقل وزوجي  tآزمون از. قرار گرفت

 بودنمره)  20(از 5/15±8/1و2/14±4/1 بيبه ترت e-learningو  يسنت يبيكنترل و گروه تركمجموع نمرات دو گروه  نيانگيمنتايج: 
 يبيدر گروه ترك labial bowنمره مهارت ساخت  نيانگيم سهيدر مقا). 31/2t= ،026/0= p( معنادار بود آماري نظر از نهاآ اختالف و

 Adamsو  Z springنمرات ساخت  نيانگيكه م يدر حال). 72/2t=، 01/0= pاز گروه شاهد بود( تر بيش e-learningو  يسنت

clasp در دو گروه اختالف معنادار را نشان نداد ,.   
در ساخت اجزاء  انيدانشجو يمهارت عملارتقاي تواند در  مي، يسنت موزشآمكمل  به عنوان يكيالكترون آموزشاستفاده از گيري:  نتيجه

  . نقش داشته باشد يمتحرك ارتودنس نسياپال يميس
  

  يدندانپزشك يدانشجو، يارتودنس، يكيالكترون آموزش، يسنت آموزشهاي كليدي:  واژه
  406تا  399 ):45(16؛ 1395پزشكي/ در علوم  آموزشمجله ايراني 

  
  

  
                                                 

 ،يارتودنس يموزشآ)، گروه اري(استاد يمحمد ريدكتر امسنده مسؤول: نوي *
 .رانيا ز،يتبر ز،يتبر يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده دندانپزشك

amirortho@gmail.com   
 ،يدانشكده دندانپزشك ،يارتودنس يموزشآ)، گروه اريدانش( ييدكتر مژگان كچو

)؛ دكتر بهنام drkachoei@gmail.com. (رانيا ز،يتبر ز،يتبر يدانشگاه علوم پزشك
دانشگاه علوم  ،يدانشكده دندانپزشك ،يارتودنس يموزشآ)، گروه اري(دانش يرزاكوچكيم

  )mirzakouchaki@gmail.com. (رانيا ز،يتبر ز،يتبر يپزشك
  19/5/95، تاريخ پذيرش: 19/11/94، تاريخ اصالحيه: 12/10/94مقاله:  تاريخ دريافت

  مقدمه
 آموزشكه تحت عنوان  انهيبر كاربرد را يمبتن موزشآ

 وتريبا كمك كامپ آموزش اي) e-learning( كيالكترون
CAL)computer assisted learning شود  مي) شناخته

  . )1قدمت دارد( يشخص يها انهيرا زانيبه همان م
 يدهند كه نگران مي مطالعات صورت گرفته نشان امروزه

 آموزشنسبت به  كيترونالك آموزشدر مورد ضعف 
 از مطالعات كه روش ياريبس )2(وجود ندارد يسنت
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CAL  اند  نموده سهيمقا آموزشتر  يسنت يها روشرا با
. )11تا  3اند( كرده يمعرف ها روش ريتر از سامؤثرآنرا 
 آموزش انيمتقاض كيالكترون آموزشكه  شود مي ادعا

  . )12(دهد مي شيمداوم را افزا
 يبرا 1980از سال  )e-learning( كيالكترون آموزش

 يو طرح درمان ارتودنس صيدر تشخ يريادگيكمك به 
روش  نيشود كه ا مي ادعا. مورد استفاده قرار گرفته است

درك مطلب و آموزش،  يسنت يها روشنسبت به 
وجود هنوز  نيبا ا دهد مي شيمحفوظات را افزا يماندگار
  .)13(نيست واضح وشر نيا يگذارتأثيرشواهد 
 آموزشكاربرد  نهيدر زم صورت گرفته مطالعات
از اثرات مطلوب تا  يمتفاوت جينتا يدر ارتودنس كيالكترون

 روزنبرگ .)13(اند نامطلوب معنادار را گزارش نموده
)Rosenberg( چهار  يكه رو يهمكاران در مرور و

كه تا سال  يارتودنس سيتدر در CAL نهيمطالعه در زم
 يمتناقص جيبه نتا دادندانجام  ،صورت گرفته بود 2003

و همكاران تفاوت  )Clark( كالرك .)14(افتنديدست 
 كيالكترون آموزشو روش  يدو روش سنت نيب يمعنادار

 و )16()(Irvine يروينآ كه يدر حال .)15نكردند( دايپ
 آموزشمشخص  تيمز )Luffingham)()17 لوفينگهام
در اند.  دهرا گزارش كر يسنت آموزشنسبت به  كيالكترون
اثر بهتر روش  كارانهم و)Hobsonهابسون ( مقابل
صورت  يدر مطالعه مرور. )18اند( را نشان داده يسنت

 نهيهمكاران در زم و )Al-Jewairالجوير ( گرفته توسط
 طهيدر ح يارتودنس سيدر تدر كيالكترون آموزش تأثير

 نيمثبت به سمت ا ليدر مجموع تما هايافته كسب دانش
در  يدر مطالعات صورت گرفته بحث نشان داد.را روش 
روش صورت نگرفته و  نيزمان با ا تيريمد تيفيمورد ك

از  يآموزش يها طهيح ريدر سا CAL تأثيردر ضمن 
قرار  يمورد بررس يو نگرش يمهارت يها طهيجمله ح

  . )13نگرفته است(
 يكاربرد مولت تأثيرو همكاران  )Alyآلي( اي مطالعه در
  به فرم  يآموزشبسته  دورا در  ايمد

learner-control  وprogram-control  آموزشدر 
 انيدانشجودر يارتودنس يها اپالينس كياصول تئور
 يمعنادارو اختالف  دادندقرار  سهيمورد مقا، يدندانپزشك

  .)11در سطح دانش دو گروه مشاهده نكردند(
 تأثيرمطالعات صورت گرفته در مورد اين كه توجه به  با
كسب دانش صورت  طهيدر حتر  بيش كيالكترون وزشآم

و مشخص اند  را ارائه نموده يمتفاوت جينتا گرفته و
 آموزشمتنوع  يها روشاز  كيكه كداماند  نكرده
موجود در  ءخال ياز طرف؛ )12(كارآمدتر است كيالكترون

 يها مهارتبر  كيالكترون آموزش تأثير يبررس نهيزم
  . مطالعه را فراهم نمود نيا يطراح نهيزم انيدانشجو يعمل
 كينيدوره پره كل آموزشدر  انياز مشكالت دانشجو يكي

در  ديبه اسات تر بيش يبه دسترس ازياحساس ن يارتودنس
اين با توجه به است.  پالك يميمراحل ساخت اجزا س يط

 بار كي يمينحوه ساخت اجزا س يدر روش سنتكه 
 انيدانشجو و شود ميداده  آموزشتوسط استاد مربوطه 

داده شده  آموزشجز  ليزمان تحو ههفته بعد ك كيتا 
كامل  يدسترس ها بخش رياست به واسطه حضور در سا

، به استاد جهت رفع اشكال در مراحل ساخت اجزا ندارند
همواره وجود  يآموزشروش كمك  كيبه  ازياحساس ن

در ساخت  يكاف يها مهارتعدم كسب . داشته است
 منابعسو منجر به اتالف  كياز  ينسارتود يها اپالينس

كم  يينامرغوب و با كارآ يها اپالينسو ساخت  يمال
 بيرا ترغ انيدانشجو ييو از سو ددگر مي مارانيب يبرا
 يخود از البراتوارها يها يكند كه جهت جبران ناتوان مي

 فيتكال ليتحو و ساخت يبرا يآموزش طيخارج از مح
منجر به افت  تاًينهاكه  نديخود استفاده نما يآموزش

 ديتالش گرد يبيدر روش ترك. ددگر مي يآموزش تيفيك
توسط  يميساخت اجزا س از مراحل يبردارريبا تصو

قرار دادن  و در دسترس دانشجو يمتخصص ارتودنس
امكان مرور مجدد مراحل ساخت ، يآموزش يها لميف نيا

 نيدانشجو ا لهيوس نيو به ا توسط دانشجو فراهم شود
كه به  ييو روزها تآورد كه در ساعا به دسترا امكان 
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نرم افزار ساخت  نيندارد با استفاده از ا ياستاد دسترس
  . كند نيرا تمر نسياپال

 آموزشاستفاده از تأثير يمطالعه بررس نياز ا هدف
اجزا ساخت  نتيو پاورپو لميف به صورت يكيالكترون

 آموزشمكمل  به عنوان يپالك متحرك ارتودنس يميس
 كينيكل يپر يمهارت در واحد عمل جاديدر ا ينتس

  . بود يدندانپزشك انيدانشجو
  

  ها روش
ترم  انينفر از دانشجو 40، يتجرب مهين مطالعه نيدر ا

-92 يليدر سال تحص زيتبر يهشتم دانشكده دندانپزشك
 به نمودند مي غازآرا  يعمل 1 يكه واحد ارتودنس 91

به  پسسو انتخاب شدند سان در دسترسآ صورت
گروه  به دو بر اساس روز مراجعه يتصادف صورت

كار   دوره بهداشت قبالكه  يانيدانشجو. تقسيم شدند
دهان و دندان را گذرانده بودند و سپس وارد دوره 

گروه  .دنديشده بودند از مطالعه خارج گرد يدندانپزشك
ساخت  يعمل آموزششامل  يسنت آموزشتحت  شاهد
 توسط استاد و يرتودنسپالك متحرك ا يميس، اجزا

 آموزشبعالوه  آموزشتحت همان  يگروه تجرب
شده  جاديمطالعه مهارت ا يدر ط. گرفتندقرار  كيالكترون

 يها الكپ يساخت سه جزء اصل نهيدر زم انيدر دانشجو
 Zو  Adams clasp، Labial bow يمتحرك ارتودنس

spring ،قرار گرفت يمورد بررس .  
در بخش  انيحضور دانشجو بر اساس روز يبند ميتقس

 يكه روزها يانيدانشجو. صورت گرفت يارتودنس
و  يدر بخش حضور داشتند در گروه تجرب كشنبهي

دوشنبه در بخش حضور  يكه در روزها يانيدانشجو
  . داشتند در گروه شاهد قرار گرفتند

به روش  آموزشبودند كه تحت  يانيدانشجو، شاهد گروه
بودند كه  يانيدانشجو، يربقرار گرفتند وگروه تج يسنت

 كيالكترون آموزشهمراه با  يبه روش سنت آموزشتحت 
در دو گروه  يسنت آموزشروش . قرار گرفتند

در گروه دوم بنا به  يياگر دانشجو. ديگرد سازي كساني
داشت استفاده  اريدر اخت كه يآموزش لميهر علت از ف

  . دينكرده بود از مطالعه حذف گرد
 نهيدر زم انيشده در دانشجو جاديهارت امطالعه م نيا در

 يمتحرك ارتودنس يها الكپ يساخت سه جزء اصل
Adams clasp, Labial bow  وZ spring  مورد

در دو گروه  انيقرار گرفت و مهارت دانشجو يبررس
 آموزشعالوه بر  يدر گروه تجرب انيودانشجو سهيمقا
اژه با استفاده از گذرو كه دامكان را داشتن نيا يسنت

)username و رمز عبور ()password( سامانه  قياز طر
كه در آن مراحل ، يآموزش لميبه ف كيالكترون آموزش

 زيون شده بود دهيكش رياز اجزا به تصو كيساخت هر 
شامل اطالعات  يآموزشدوره  نيمربوط به ا نتيپاورپو
، يارتودنسمتحرك  يها الكساخت پ نهيدر زم يتئور

روش ساخت ، يسنت آموزشدر . دداشته باشن يدسترس
داده  آموزش يعمل به طورهر جزء توسط استاد مربوطه 

و رفع اشكال  انيو بعد از ساخت توسط دانشجو، شد
 مجدد داده ، آموزشبهتر ميتفه يبرا، توسط استاد

 يبعد از بررس يعمل آموزشدر هفته بعد از . شد مي
خت نكات الزم در سا، انيدانشجو بهداده شده  فيتكال

 يدر گروه تجرب. ديدگر ميداده شده تكرار  آموزشجزء 
 انيدانشجو، يسنت آموزشعالوه بر مراحل ذكر شده در 

شده توسط  هيته نتيپاورپو ليو فا لميامكان استفاده از ف
 ها گروهدر  يابيو ارز آموزش بيترت. را داشتند نيمحقق

از  كيهر  يابيو ارز آموزشكه  ديگرد يطراح يبه نحو
هفته  كيدر گروه شاهد ، در مطالعه يمورد بررس اجزا

گروه نتوانند از  نيتا ا دوش انجام  يزودتر از گروه تجرب
امكان  ياستفاده كنند و در گروه تجرب يمجاز آموزش

مربوط به ساخت هر جزء به  نتيو پاورپو لمياستفاده از ف
آنها  اريدر اخت آموزشدر هر مرحله از  صورت جداگانه

گروه دوم درخواست  انياز دانشجو نيهمچن. فتگر قرار 
 يرا برا نتيپاورپو ليو فا لميف كه امكان استفاده از ديگرد
اما ، مطالعه فراهم نكنند يمدت اجرا يط انيدانشجو ريسا
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ونرم افزار  لميبه ف يمطالعه امكان دسترس انيدر پا
از  كيهر . فراهم گرديد انيدانشجو هيكل يبرا يآموزش
 از يافتيدر آموزشكه عالوه بر  يوه سنتگر انيدانشجو

 ياز ابزارها ديارائه شده توسط اسات يروش سنت قيطر
تركيبي  و يا در گروه نده بودفتگر بهره  يگريد يآموزش
استفاده  e-learing در صورتي كه از e-learing –سنتي 

اساتيد دو گروه  .حذف شدنداز مطالعه  نكرده بودند
  .مشابه بودند

هر  انيدر هر دو گروه در پا انيدانشجو يارتمه يابيارز
. فتگر ميصورت  كساني طيو تحت شرا يآموزشدوره 

 يگچ يها كست يرو يمورد بررس از اجزا كيساخت هر 
و  شده توسط مولد فك باال صورت گرفت هيته، كساني

فرصت در نظر گرفته  قهيدق 15-20ساخت هر جزء  يبرا
با  كست يده رواجزا ساخته ش آوري جمعبعد از . شد

بخش  نيتوسط تكنس ها ، كستيابيكور بودن ارز هدف
با  زيونام دانشجو و گروه مربوطه نشد يشماره گذار

تا بعد از  ديثبت گرداي  ذكر شماره كست او در برگه
  . رديمورد استفاده قرار گ ها داده آناليزدر دهي  نمره
نفر  3ساخته شده توسط هر دانشجو توسط  يميس اجزا
قرار  يابيكننده در مطالعه مورد ارز مشاركت دياسات

از اجزاء  كيهر يبرا، يابيدر ارز تر بيشدقت  يبرا. فتگر 
)Adams clasp, Labial bow  وZ spring (يليست چك 
 ياز چگونگ ياطالعات كامل يحاو ليست چك. شد هيته
مختلف سه جزء مورد مطالعه بود و  يقسمتها ختسا
. صورت گرفت  يخت بارم بنداز مراحل سا كيهر  يبرا
 يها تميتعداد آ. بود يعملكرد طهيح يابيمورد ارز طهيح

 شده بود ليتشك بود و از سه قسمت مورد 21 ليست چك
 Adams( كه هر كدام مراحل ساخت كروشه آدامز

clasp()8 (بو باليو ل)، تميآLabial bow()7زد و  )آيتم
 وهيش. نمودمي يرا بررس) آيتمz spring)()6اسپرينگ

نمره در نظر . به صورت صفر تا چهار بوددهي  نمره
از مراحل ساخت  كيهر  حيانجام صح يگرفته شده برا

، 32كروشه ادامز  ينمره كل برا. بود 4 يميس ياجزا

نمرات  تاينها. ديمحاسبه گردz spring 24و  28بو  اليلب
از  سازي معادل قياز طر، حاسبهبعد از م زين ها مهارت

 به دستنمرات  در انتها. ديمحاسبه گرد 20 سقف نمره
نمرات  زيو در هر گروه ن كيتفك آمده مربوط به هر گروه

 Adams clasp, Labial bow( از اجزا كيمربوط به هر
  . دي) مشخص گردZ springو 

و  هيمورد تجز SPSS, Version 20در نرم افزار  ها داده
و  نيانگيم يفيابتدا توسط آمار توص. قرار گرفت ليتحل

از اجزا در  كينمرات مربوط به ساخت هر  اريانحراف مع
 عيتوز نييجهت تع. ديگروه استخراج گرد از دو كيهر 

 سهيجهت مقا، Shapiro-Wilk ازآزمون ها داده نرمال
 Independentآزمون از  يدو گروه شاهد و تجرب نمرات

t-test  نمرات كسب شده در هر گروه سهيجهت مقاو 

Paired t-test مورد استفاده قرار گرفت .P از  تر كوچك
  در نظر گرفته شد. معناداراختالف  05/0
  

   نتايج
ترم  انيچهل نفر از دانشجو يتجرب مهيني  مطالعه نيدر ا

را داشتند بر  1 يعمل يكه واحد ارتودنس يدندانپزشك 8
 (آموزشبه دو گروه شاهد  اساس روز حضور در بخش

 آموزشهمراه  يسنت (آموزش يو تجرب )يسنت
 11 گروه شاهد شامل. دنديگرد مي) تقسكيالكترون
و گروه  )45(% دختر ينشجودا 9) و55پسر (% يدانشجو

 يدانشجو 11و  )45پسر (% يدانشجو 9شامل  يتجرب
  . ) بود55(% دختر
گروه دوم كه  انياز شروع مطالعه دونفر از دانشجو بعد

 يآموزش نتيپوو پاور لميامكان استفاده از ف يبنا به علل
  . دندينكرده بودند از مطالعه خارج گرد دايرا پ
مده مربوط به آ به دست اريانحراف مع و نمرات نيانگيم

نها در دو آ سهيو مقا يميساخت اجزاء سي  ها مهارت
سه  سهيمقا نيهمچن. ورده شده استآ 1گروه در جدول 

 يدر هر گروه در واحد پر يميمهارت ساخت اجزاء س
 2در جدول  يدندانپزشك انيدانشجو يارتودنس كينيكل
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 Labial bowساخت  دهد ميكه نشان . است هورده شدآ
و  بوده استتر  سخت يسنت آموزشكه در گروه با 

 در يداشته است ول گريبا دو جزء د معناداراختالف 

شده و نمره تر  ساخت ان راحت يمجاز -يسنت آموزش
  .اند كسب كرده يبهتر

  
 - يو سنت يبا دو روش آموزش سنت ينمرات آموزش اجزا، پالك متحرك ارتودنس اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا :1 جدول

  الكترونيك
 t p  انحراف معيار±ميانگين حداقل-حداكثر آموزش مهارت ساخت

Z spring 264/0  135/1 4/15±3/2 0/10–5/18 سنتي 

    2/16±2/2 6/11-1/19 مجازي- سنتي 

Adams 485/0  706/0 5/14±9/1 6/10–1/18 سنتي 

    9/14±2/2 3/10-8/17 مجازي- سنتي 

Labial bow 010/0  726/2 0/13±8/2 5/7-8/17 سنتي 

    3/15±3/2 7/10–7/18 مجازي- سنتي 

 026/0  318/2 2/14±4/1 5/12-0/17 سنتي  نمره كل

    5/15±8/1 5/12–9/17 مجازي- سنتي

  
  

 Paired با آناليزدر داخل هر گروه ات كسب شده در مهارت هاي مورد ارزيابي پري كلينيك ارتودنسي، مقايسه نمر: 2جدول 

Sample t-test))Adams(A ،Z spring(Z)  وLabial bow(L)(  

نمره كسب شده  مهارت هاي مورد مقايسه روش آموزش
 t P  اختالف نمره  در مهارت

 Adams-Z Spring 4/15-5/14 9/0- 195/1 -  247/0 سنتي

 Labial bow- Z spring 4/15-0/13 4/2- 912/2 -  009/0 

 Labial Bow - Adams 5/14-0/13 5/1- 059/2 -  053/0 

 024/0  - 472/2 -3/1 9/14-2/16   مجازي-سنتي

 Adams-Z Spring 2/16-3/15 9/0- 304/1 -  210/0 

 Labial bow- Z spring 9/14-3/15 4/0 838/0  414/0 

       

       

  
  بحث

 آموزشكاربرد  تأثير يتجرب مهين مطالعه نيا در
مهارت  جاديدر ا يسنت آموزشمكمل  به عنوان الكترونيك

   بررسي شد. يمتحرك ارتودنس يها اپالينسدر ساخت 
نمرات در  نيانگيم مجموع نشان داد كه يبررس نيا جينتا

به  يسنت آموزشنسبت به گروه  يمجاز- يگروه سنت

مثبت  تأثير انگرياختالف ب نيا و باالتر است ارمعناد طور
 به عنوان الكترونيك با استفاده از فيلم واساليد آموزش
ساخت  يمهارت عمل جاديدر ا يسنت آموزشمكمل 
 انيودر دانشج يمتحرك ارتودنس يها اپالينس

و  )Linjawi( لينجاوي كهاي  مطالعهدر . است يدندانپزشك
نظر  رامونيپ يانپزشكدند يدانشجو 64 يهمكاران رو
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 سيدر تدر كيالكترون آموزش تأثيرآنها در مورد 
روش  نيا اني% از دانشجو86 زيانجام دادند ن يارتودنس

آن  نيگزينه جا و يسنت آموزشمكمل  به عنوانرا 
  . )12(دانستنديمناسب م

 لوفينگهامو ) Irvine()16( آيروين مطالعات جينتا
)Luffingham()17( استا بود و استفاده از ر نيدر ا زين

 يرا نسبت به روش سنت وتريبركامپ يمبتن آموزش
  اند.  نموده يابيتر ارزمؤثر
همكاران اثر بهتر روش  و )Hobsonهابسون( مقابل در
نكته قابل توجه در ارتباط با . )18اند( را نشان داده يسنت
صورت گرفته  يها يكه بررس ستا نيمطالعات ا ريسا
مطالعه  حالي كهدانش بوده است در كسب  طهيدر ح يقبل

 يعملكرد طهيكسب مهارت در ح يحاضر به بررس
 تأثيركه  و همكاران Alyمطالعه  نتايج. استپرداخته

 كياصول تئور آموزشرا در  ايمد يكاربرد مولت
. ده بوقرار داد سهيمورد مقا يارتودنس يها اپالينس

 نشان نداددر سطح دانش دو گروه  يمعناداراختالف 
)11(.  

از  كيدر مورد هر  نمره نيانگيم، هر مهارت يبررس در
از گروه  تر كم يسنت آموزشاجزا ساخته شده در گروه 

 Labial تنها در مورد اختالف نيبود اما ا يمجاز- يسنت

bow نمره مربوط  نيدر هر دو گروه باالتر. بود معنادار
ساخت و  لتدهنده سهو بود كه نشان Z springساخت  به

اما در مورد ساخت دو جزء است.  آن تر سريع زشآمو
نمره مربوط به  نيتر كم يسنت آموزشدر گروه ، گريد

نمره  نيتر كم يو در گروه تجرب Labial bow ساخت
  . بود Adams claspمربوط به ساخت 

 آموزشضعف در گروه  نيتر بيشاين كه توجه به  با
 اختالف يبود و از طرف Labial bow در ساخت يسنت

دو گروه  نيجزء ب نيساخت ا نمره كسب شده در نيب
 آموزشاستفاده از  كرد گيري جهينت توان ، ميبود معنادار

مانند تر  دهيچيدر ساخت اجزا پبه ويژه  يمجاز- يسنت
Labial bow از  يهر چند كه مطالعه مشابه. استتر  مؤثر

 كينيكل يپر يدر درس عمل يمجاز آموزش تأثيرنظر 
مشابه با تعداد  يم نشده بود انجام بررسانجا يارتودنس
چند سال  يبا ورود انيو در دانشجو تر بيشنمونه 
   .ددگر مي هيتوص يمتوال

  
  گيري نتيجه

تفاوت  معنادار شيآمده و افزا به دست جيبا توجه به نتا
گفت  توان مي كيالكترون -يسنت يآموزشنمره در گروه 

 آموزشمل مك به عنوان كيالكترون آموزشاستفاده از 
 يتواند در ارتقا مهارت عمل مي آن نيگزينه جا و يسنت

نقش  يمتحرك ارتودنس نسيدر ساخت اپال انيدانشجو
 نيدر ا يآموزشمكمل  نيا تأثير نيتر بيش. داشته باشد

مشاهده شد كه نقطه  Labial bow مطالعه در ساخت
در . بود يسنت آموزشدر گروه  انيدانشجو ياصل ضعف
عالوه  يمجاز آموزشكارگيري  هبتر  دهيچيپ يها مهارت

 انيبهتر دانشجو يريادگيتواند سبب  مي يسنت آموزشبر 
  . شود يارتودنس يدر كار عمل

  
  قدرداني
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Comparison of the Effects of Traditional with Combined (Traditional 
and Electronic) Educational Methods on Promoting the Practical Skill 

of Fabricating the Removable Orthodontic Appliance 
 

Mojgan Kachoei1, Amir Mohammadi2, Behnam Mirzakouchaki3 
 

Abstract 
 
Introduction: Computer aided education can compensate for some deficiencies and limitations of 
traditional education. The aim of this study was to evaluate the effect of e-learning, as an adjunctive method 
of traditional education, in the form of video clips and PowerPoint presentations on the skills of fabricating 
the wire components of removable orthodontic appliance in the preclinical course of dental students. 
Methods: This prospective quasi-experimental study was performed on 40 eighth semester dental students 
who were taking the course practical orthodontics 1 in Tabriz School of Dentistry in 2012-13 academic year. 
Participants were selected through convenience sampling and randomly divided into two groups. The 
control group received traditional trainings including practical training of fabricating the wire components 
of removable orthodontic appliance, and the experimental group received the same plus e-learning. The 
skills in fabricating three major components of removable orthodontic appliance namely Z spring, Adams 
clasp and labial bow were evaluated using a 21-item checklist. Data were analyzed by means of independent 
and paired t-tests. 
Results: The mean scores of the control and the experimental groups were 14.2±1.4 and 15.5±1.8 (out of 20) 
respectively and their difference was statistically significant (P=0.026, t=2.31). The mean score of labial 
bow fabrication was higher in the experimental group than that of the control group (p=0.01, t=2.72). 
However, the mean scores of Z spring and Adams clasp fabrication were not significantly different in the two 
groups. 
Conclusion: Using E-learning as an adjunctive method of traditional education can improve the practical 
skills of fabricating the wire components of removable orthodontic appliances. 
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