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 مقاله پژوهشی 

 
در  مسازین کالیاپ يپر یوگرافیراد کیتکن آموزشدر  لمیاستفاده ازف

  اصفهان یعلوم پزشک دانشگاه یدندانپزشک انیدانشجو

  

  یلسان الدیم دیس، رضا خاکساراحمد، یسلطان يمحمد مهد، یخرم الدن، *یمالباش ایرو، زادهيمژده مهد

  

 

  چکیده

 یکی .کرده است دایپ شینوگرا يهابه سمت روش یسنت يهااز روش سیتدر يهاروش، آموزشدر  يبا روند رو به رشد تکنولوژمقدمه: 

 یآموزش لمیف تأثیر با هدفمطالعه  نیا. است یآموزش يهالمیاستفاده از ف، یکیالکترون يریادگیدر چارچوب  یآموزشي و ابزارها هااز روش

اصفهان در سال  یکدانشگاه علوم پزش یدندانپزشک انیدانشجو، 1 یعمل يولوژیدرس راد يریادگیبر " مسازین یوگرافیراد کیتکن "

   انجام شد. 98-97 یلیتحص

 يژولویکه درس راد، اصفهان یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده دندانپزشک 6دانشجو ترم  54 یتمام، یتجرب مهیمطالعه ن نیدر اها: روش

 مینفره تقس 27گروه  2ساده به  یبه صورت تصادف انیدانشجو نیا. وارد مطالعه شدند، گذراندندمی 98-97 یلیدندان را در سال تحص

رت هم به صو انیدوم دانشجو در گروه. داده شد آموزش مارانیب يتوسط استاد به صورت زنده رو یگراف فتندر گروه اول نحوه گر. شدند

آمار  با استفاده از هاداده لیتحل. شد سهینمرات دو گروه با هم مقا، يریادگی زانیم یجهت بررس. دندید آموزش لمیبا مشاهده ف زنده و هم

  . شدتست مستقل انجام  یو آزمون ت یفیتوص

دیگر برابر با  و در گروه )نمره120(از مجموع  41±06/9میانگین نمره کلی رادیوگرافی دندان در گروه سنتی برابر با نتایج: 

) میانگین نمره رضایت دانشجویان =1/32tو  p >001/0هاي دو گروه از لحاظ آماري معنادار بود. ( بود. تفاوت میانگین 05/16±105

 بود.  5/2±40/3از کیفیت فیلم آموزشی 

 يریادگیبه  دتوانمی واست  متداول يهادر کنار روش يمؤثرابزار  یوگرافیراد یانجام چگونگ لمیف شینشان داد که نما جینتاگیري: نتیجه

  . کمک کند انیبهتر دانشجو

  

   .کیالکترون يریادگی، یآموزش يدئوهایو، یدندانپزشک انیدانشجو، دندان یگرافویراد، یپزشک آموزشهاي کلیدي: واژه

  18تا  10 ):2(21؛ 1400 فروردین در علوم پزشکی/ آموزشمجله ایرانی 

  

  

                                                
کز مر ،یپزشک، کارشناس ارشد آموزش پزشک ،یمالباش ایدکتر رونویسنده مسؤول:  *

. رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یمطالعات و توسعه آموزش پزشک

mollabashir@gmail.com   
 قاتیفک و صورت، مرکز تحق يولوژیراد یآموزش وهگر)، اری(دانش زادهيمژده مهد دکتر

. رانیاصفهان، اصفهان، ا یعلوم پزشکدانشگاه   ،یدندانپزشک هنشکددا ،یدندان يها مپلنتیا

mojdehmehdizadeh@gmail.com      
گروه  ،ژادن یتراب یدندانپزشک قاتیمرکز تحق ،فک و صورت ستیولوژیراد ،یدکتر الدن خرم

هان، اصف یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک، الیوفاسیدهان و ماکز يولوژیراد

 ،یسلطان ي)؛ دکتر محمد مهدladan_kh1387@yahoo.com. (رانیاصفهان، ا

فهان، اصفهان، اص یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده دندانپزشک .فک و صورت یجراح اریدست

 ،ی)؛ دکتر احمدرضا خاکسار بلداجmehdi.soltani13733@gmail.com. (رانیا

علوم  دانشگاه ،یدانشکده دندانپزشک، یدندان يها مپلمنتیا قاتیمرکز تحق ،دندانپزشک

)؛ دکتر ahmadrezakhaksar1371@gmail.com. (رانیاصفهان، اصفهان، ا یپزشک

دانشکده ، یدندان يها مپلمنتیا قاتیمرکز تحق ،دندانپزشک ،یلسان الدیم دیس

. رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدندانپزشک

)smiler4420@gmail.com(  
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  مقدمه

 وهگر ننشجویادا زشموآ يها جنبه ترین مهماز  یکی

 شتهدر ر مرا ینا. است عملی يها رتمها زشموآ، یکپزش

 حساسیتو  بالینی مباحث گیدگستر لیلد به، نپزشکیاندد

مهم . ستا رداربرخو يتربیش همیتاز انها آ يباال تکنیکی

ر د. است ینیبال آموزش یدندانپزشک آموزشبخش  نیتر

 آموزش هامهارت، ندیآمی به عمل در هاآموخته، مرحله نیا

کار  طیموجود در مح يهاتیواقع توانمیشوند و می داده

علوم  يهارشته نیمدرس. )1آموخت( انیرا به دانشجو

از  ی بالینیآموزش يهاتحقق هدف يبرا یپزشک

و  يلمبرداریف. رندیگمی بهره یمتفاوت سیتدر يراهبردها

  . است هاروشاین  از یکی یآموزش يهالمیاز ف ادهاستف

 یدر مشاغل پزشک یآموزشي هاو فیلم دئویاز و استفاده

 .است افتهی شیدر دهه گذشته افزا يریگبه شکل چشم

، ریچون تصو یبا داشتن عناصر مهم یآموزش يهالمیف

 لیرا تسه ینیبال آموزش ندیند فراتوانمی صدا و حرکت

 انیدانشجو يرا برا يترمطلوب يریادگی طیو مح ندینما

 يایمزا یشده از سخنران هیته يهالمیف. )1فراهم سازند(

را  یسخنران دتوانمیکاربر . دهندیبه کاربر ارائه م یمتنوع

و بازبینی کند دوباره در هر زمان و مکان دلخواه 

به دلیل عدم نیاز به حضور فیزیکی در کالس  انیدانشجو

 به آموزش يبرا يتربیشزمان و فرصت  ندتوان، میدرس

نشان دادن  يبرا توانمی لمیاز ف نیچنه. )2آورند( دست

 يبرایا  ؛کمک گرفت هادندان شیرو وهند مثال نحکُ عیوقا

 توانمی یآموزشي از محتوا یبخش يرو تربیش دیکأت

  . )1(داد شیبار نما نیرا چند لمیاز ف یخاص يهاقسمت

 اريبرگز از پیش را استاد سخنان ندتوانمی همچنین هافیلم

 خشک درس کالس دهند ودر اختیار دانشجو قرار  کالس

 .کنند نشاط با و محور-دانشجو درس کالس به تبدیل را

ي انگیزه ایجاداي رسانه چند يهابرنامه مزیت ترین مهم

  . )3است( یادگیران در یادگیري

، دیتول زیاد نهیبه هز توانمی یآموزش لمیف بیجمله معا از

                                                
  21/9/99تاریخ پذیرش: ، 21/9/99تاریخ اصالحیه: ، 28/1/99مقاله:  تاریخ دریافت

 دیتول ندیفرا، بودن ریوقت گ، یفن ییبه تخصص و توانا ازین

و به روز کردن مطالب اشاره  شیرایو يدشوار، دشوار

 و فناوري از بهینه استفاده با رابطه به طور کلی در. کرد

 باید تنها نه مدرس، آموزش دراي رسانه چند يهابرنامه

 از استفاده موارد با باید بلکه، باشد مسلط موضوع بر

 آشنا نیز بحث مورد موضوع انتقال با رابطه در فناوري

د باعث محدودیت استفاده از توانمی که این امر باشد

  . )3(ی باشدآموزشي هافیلم

ی به اوایل قرن نوزده آموزشي هاتاریخچه استفاده از فیلم

سوتا  نهیم لیها دانشگاه 1910دهه  لیدر اوا. گرددمی باز

 یآموزش لمیف دیبودکه به تول يمراکز نیاز جمله نخست

نهضت  1923تا  1914 يهاسال یپس از ان ط. پرداخت

 1930رو به رشد نهاد و در دهه  يدارید آموزش

 و ضبط صدا صورت گرفت لمیف نهیدر زم یفن يهاشرفتیپ

 آموزشرا سبب شد و  يدارید آموزشکه گسترش نهضت 

امروزه با توجه به . )4(شکل گرفت يداریشن يدارید

ي هاي فیلمبرداري و پیشرفت رسانههاگسترش روش

ی هم راحت تر شده آموزشي هااستفاده از فیلم، یوزشآم

  . )3است و هم استفاده از آن افزایش یافته است(

به  توانمی یآموزشي هادر زمینه استفاده از فیلم

 اريهمک دانشگاه استنفورد با یدانشکده پزشک يهافعالیت

را  یآموزشکوتاه  يهالمیفاشاره کرد که خان  یآکادم

را با استفاده از  یآموزش يهابرنامهو داده توسعه 

  . )3(دهدمی آموزشمذکور  يهالمیف

ی را در فرآیند آموزشي هامطالعات متعددي نقش فیلم

 پزشکی بررسی کرده است؛ آموزشیاددهی یادگیري در 

  . شودمی در ادامه به تعداد محدودي از آنها اشاره

به نسبت  انیدانشجو دگاهید، وهمکاران یمطالعه نجف در

اسکیزوفرنی به روش نمایش فیلم و کلیپ  يماریتدریس ب

مطالعه نشان داد  نیا. شد یی و روش سنتی بررسآموزش

جذاب و تازه  یآموزشاي لهید وستوانمی لمیف شیکه نما

  . )5(باشد یسخنران یدر کنار روش سنت
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 همکاران و )Kosterlioglu( کاسترلی اوغلی پژوهش

، هزیانگ جادیباعث ا یآموزش يهالمیف شینشان داد که نما

ه و ارائ يریادگیدر  بهبود حافظه، ش تمرکز در کالسیافزا

 شودمی توسط دانشجو یموجود در موضوع درس میمفاه

باال بردن انگیزه در ، آموزشو همچنین باعث متنوع شدن 

فراگیران و ایجاد فراهم کردن محیطی لذتبخش هم براي 

 . )6شود(می مدرسانفراگیران و هم براي 

 آموزشی در آموزشي هادیگر از تبلت و فیلماي در مطالعه

 أثیرتدانشجویان دندانپزشکی استفاده شد و نتایج بیانگر 

 . )7این روش در فراگیري دانشجویان بود(

ی به آموزشنقش ویدئوهاي  2020درسال اي در مطالعه

 آموزشدر زمینه  مؤثری آموزشعنوان ابزاري 

همچنین مطالعه دیگري در . )8(زشکی بررسی شددندانپ

 آموزشنشان دهنده این نتیجه بود که  2019سال 

ي مجازي و غیر حضوري به هاآموزشالکترونیکی و 

دانشجویان پزشکی و  آموزشصورت اساسی بر 

ي هاي دانشکدههادورهاست و در  مؤثردندانپزشکی 

طالعات این مطالعه و م. دندانپزشکی قرار داده شده است

و افزایش رضایت دانشجویان در  آموزشدیگر بر ارتقا 

 آموزشدر  های و مولتی مدیاآموزشي هااستفاده از فیلم

  . )10و9(دندانپزشکی داللت دارند

 یآموزشي هابنابر این الزم است که استفاده از این روش

ي علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هادر رشته

دندانپزشکی بررسی شود تا بر اساس  و به ویژه دانشکده

ي دقیقی تدوین و اجرا هابرنامه ریزي، نتایج این مطالعات

  . شود

ناپذیري که پس از شیوع گریز يمسألهاز طرف دیگر 

گرایش به سمت ، باید در نظر داشت 19بیماري کووید 

 آن جمله ی است که ازآموزشي غیر حضوري هاروش

. )11ی اشاره کرد(آموزشي هااستفاده از فیلم به توانمی

ی را آموزشلزوم بررسی اثرات این روش  این موضوع

توجیهی بر ضرورت انجام این  دهد که خودمی نشان

  . پژوهش است

به  یعمل يولوژیراد میمفاه آموزشبا توجه به اهمیت 

با توجه به ارتباط و دندانپزشکی و همچنین  انیدانشجو

به رشته  یدندانپزشک يهاتمام شاخه یوابستگ

واضح و  يامر درساین  مؤثر آموزشله أمس، يولوژیراد

در که اي مطالعه ي انجام شدههادر بررسی. است يضرور

 هقیطر آموزشبه منظور  یآموزش لمیاستفاده از ف نهیزم

 نیا برضرورت انجام، یافت نشد از دندان یگرفتن گراف

 لمیف تأثیر هدف بابنابر این مطالعه . شودمی پژوهش تأکید

رس د يریادگیبر " مسازین یوگرافیراد کیتکن " یآموزش

دانشگاه  یدندانپزشک انیدانشجو، 1 یعمل يولوژیراد

  انجام شد. 98-97 یلیاصفهان در سال تحص یعلوم پزشگ

  

  هاروش

م تر انیامتحانات پا یبازه زماندر یتجرب مهیمطالعه ن نیا

 يولوژیو در بخش راد 98-97 یلیدوم سال تحص مسالین

ام اصفهان انج یعلوم پزشکدانشگاه  یدانشکده دندانپزشک

دانشگاه  یدندانپزشک 6ترم  ينفر دانشجو 54 یتمام. شد

 که واحد، 98-97اصفهان در سال  یعلوم پزشک

 سرشماريبه صورت ، را داشتند یدندانپزشک يولوژیادر

  . وارد مطالعه شدند

به مطالعه را داشتند که براي دانشجویانی معیار ورود 

به این معنا  گذراند؛می اولین بار درس رادیولوژي دندان را

 يولوژیمرتبط با راد یدرس عمل چیه که دانشجویان نباید

 نیدر ا يگذراندن دروس نظر. گذرانده باشندقبال  دندان را

 تیاز مطالعه عدم رضا خروج اریمع. بود بالمانع نهیزم

  . دانشجو بود

، با یبه صورت تصادف انیانجام مطالعه دانشجو يبرا

شاهد  ينفر 27به دو گروه  ازجدول اعداد تصادفی استفاده

   .شدند میتقس و تجربی

 به مسازین ینحوه گرفتن گراف )گروه شاهد(گروه اول در

روش استاد به  نیدر ا. ) انجام شدیروش متداول (سنت

 انیرا به دانشجو یانجام گراف ماریب يصورت زنده بر رو

 روش کار استاد را مشاهده انیداد و دانشجومی آموزش
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 ماریبود که ابتدا سر ب یروش کار به صورت. کردندمی

 يادامه. شدمی در داخل دهان قرار داده لمیشد و فمی میتنظ

 هیزاو میتنظ، یافق هیزاو میتنظ :عبارت بود از مراحل

 میتنظ یینها یابیارز، ورود اشعه محل، يعمود

الزم را در  تاحیروش توض نیاستاد در ا. یوگرافیراد

و  یجهت افق، يولوژیراد لمیف يگذاریمورد نحوه جا

ر س تیموقع، لمیف دات يریجهت قرار گ، لمیبودن ف يعمود

شعه ا پالن فرانکفورت و پالن اکلوزال مینحوه تنظ و ماریب

  . کردمی ي را ارائهمرکز

و  یهم به روش سنت آموزش، )یگروه تجرب(گروه دوم در

 لمیف هیبه منظور ته. انجام گرفت لمیهم به روش مشاهده ف

 لمیساخت ف یتخصص يویاستاد کیبا  يقرارداد یآموزش

 يسازلمیف نهیدر زم متخصص آنها يرویبسته شد و از ن

 هارچ دو جلسه در يرلمبردایف. استفاده شد لمیف هیته يبرا

 لمبرداریتوسط ف ساعته 3جلسه  کیدر  یو عکاس ساعته

که ، انیاز دانشجو یکیاز . انجام شد یو عکاس تخصص

 رایداشت و اخ فیکامال رد يهاو دندان کی کالس اکلوژن

 .استفاده شد یآموزشبه عنوان مدل ، کرده بود یارتودنس

 يندبگروهي وهیبود و از ش کسانیدر هر دو گروه استاد 

ر د. اطالع بود یب یبه دو گروه شاهد و تجرب انیدانشجو

 یو مرسوم سنت یمعمولي وهیگروه استاد هم به ش نیا

، جلسه انیبعد از پا و هم دادمی آموزشمانند گروه شاهد 

  . گرفتمی قرار انیدانشجو اریدر اخت یآموزش لمیف

در آن  انیشد و تمام دانشجو روز انجام کیپژوهش در 

به گروه  انیو از وارد شدن دانشجو شتندروز حضور دا

نمره حاصل از پژوهش در . دمآمی ممانعت به عمل گرید

  . نداشت يتأثیر انیدانشجو یعمل يولوژیدرس راد نمره

 يهااز قسمت یعدد گراف 10هر دانشجو ، آموزشاز  پس

 مولر فک باال و ستوید، مولر، پرمولر، نیکان، سانترال

 هیته نییفک پا ستومولرید، مولر، پرمولر، نیکان، سانترال

 شهیکل هیته تیودر نها یوگرافیمهارت انجام راد. کردمی

 نیبه ا. شدمی گذاريمناسب توسط استاد کنترل و نمره

 يبرا. شدمی محقق ساخته استفاده ستیمنظور از چک ل

 استفاده ستیچک ل کیخاص  هیاز زاو یهر گراف یابیارز

هر  یابیهر ارز يبرا ستیده چک ل تیو در نها. شدمی

 مین کیانجام شده تکن یگراف. رفتمی دانشجو به به کار

کرد می یخاص را بررسي هیزاو ستیلساز بود و هر چک

 میتنظ، در دهان لمیقرار دادن في نحوه، ماریسر ب میکه تنظ

 یابیارز، ورود اشعه محل، يعمود هیزاو میتنظ، یافق هیزاو

 ستیچک ل يدر ابتدا. بود یوگرافیراد میتنظ یینها

آن ارائه شده بود و با  لیتکم وهیدر مورد ش یحاتیتوض

   کیمشخصات دموگراف یتسؤاال

 نهیگز 6 از ستیشود هر چک لمی یشرکت کنندگان بررس

داشت نمره  2تا  0ازاي نمره نهیشده بود و هر گز لیشکت

به  1نمره ، کار دانشجو وهیصفر به نادرست بودن ش

که کار دانشجو مورد  یدر صورت 2نمره  ناقص بودن و

 ستیهر چک ل بیترت نیبه ا. گرفتمی استاد بود تعلقتأیید 

 انیدانشجو نمراتداشت و حداکثر  12 صفر تا نیباي نمره

با نظر  هاستیچک ل. بود 120برابر  ستیلاز ده چک

دندان و با استفاده از مرور متون  يولوژیراد نیمتخصص

 .شده بودتأیید آنها  ییشده و روا هیدندان ته يولوژیراد

شنامه براي دانشجویان سپر ییایپا نییجهت تع

نفر ارسال  15دندانپزشکی غیر از جامعه هدف به تعداد 

در . بدست آمد . /8برابر با کرونباخ  يآلفا بیضر شد و 

 خپاس انیدانشجو االتت و اشکسؤاالکالس استاد به  انیپا

  . دادمی

از  انیدانشجو تیرضا زانیم یآموزشدوره  انیاز پا پس

. شد یبررساي پرسشنامه لهیبه وس یآموزش لمیف

رشته  نیمربوط به ا نیپرسشنامه با مشاوره متخصص

 یتسؤاالپرسشنامه با  يدر ابتدا. شد هیومرور متون ته

. دشمی یافراد شرکت کننده بررس کیمشخصات دموگراف

نظر  سؤالداشت و هر  سؤال 9پرسشنامه  یقسمت اصل

 یبررس یآموزش لمیف یژگیرا در مورد و انیدانشجو

، یآموزش لمیزمان ف :پرسشنامه عبارت يهانهیگز. کردمی

 يبردار لمیبودن ف ینخصص، شده يبردار لمیف يهاهیزاو

 یآموزشبودن تمام نکات  رندهیدربرگ، یآموزش لمیف

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5225-fa.html


  زاده و همکارانمژده مهدي  مسازین کالیاپ يپر یوگرافیراد کیتکن آموزشدر  لمیاستفاده از ف
 

 http://ijme.mui.ac.ir )2(21: 1400/ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی / فروردین 14

، صدا وحوض، لیتناسب محتوا و وسا، مسازین کیتکن

مناسب  گذاريهیحاش، بروز بودن محتوا، ریوضوح تصو

 نیب رتکیل اسیپرسشنامه بر اساس مق يهانهیگز. بود لمیف

 تیفیسطح ک نیترنییپا 1نمره . شد گذارينمره 5تا  1

 تیسطح رضا نیبه باالتر 5و نمره  نامناسب) اریبس(

 و وسطمت، به نامناسب بودن. دادمی نمره )مناسب اریبس(

به . شدمی داده 4تا  2از  ینمرات بیمناسب بودن هم به ترت

  . بود 45حداقل نمره پرسشنامه صفر و حداکثر  بیترت نیا

 یکه تمام نیاخالق پژوهش و ا تیمنظور رعا به

، بهره برده باشند يمساو یآموزشاز روش  انیدانشجو

 یتمام اریدر اخت یآموزش لمیمطالعه ف انیپس از پا

الزم به ذکر است که استاد در . گرفتقرار  انیدانشجو

اطالع بود یب انیاز نوع گروه دانشجو سیزمان انجام تدر

به . شدمی دو گروه انجام يبراشکل  کیبه  سیو تدر

الزم در  اتیحشرکت کنندگان قبل از انجام پژوهش توض

مورد پژوهش ارائه شد و بر محرمانه بودن و اصول 

 انیبه دانشجو نیهمچن. شد دیدر پژوهش تأک يرازدار

است و در  ياریاخت داده شد که خروج از مطالعه نانیاطم

   پژوهش خارج شوند زند اتوانمی داشتند لیهر زمان که تما

 SPSS-16 افزارنرمبا استفاده از  هاداده لیتحل

)IBM,NY,USA  (و از آزمون t-test independent  به

سطح . استفاده شدگروه  نمرات دوي سهیمنظور مقا

در نظر گرفته  ≥05/0p مطالعه نیآزمون در ا يمعنادار

  . شد

  

  نتایج

 یتمام، شده عیتوز یسنج تیپرسشنامه رضا 54 از

 یدهدرصد پاسخ( شد لیبازگشت داده و تحل هاپرسشنامه

 یدانشجو در دو گروه  بررس 54مطالعه  نیدر ا. ) 100%

 )%48( نفر 28و ) مذکر %52( نفر 26تعداد نیاز ا. شدند

 28تا  19 یسن هشرکت کنندگان در محدود. نث بودندؤم

  . داشتند قرار 9/22±1/9 اریو انحراف مع نیانگیسال با م

ــ لمیکه ف ينمرات افراد نیانگیـ م  بودند دهیرا ند یآموزشـ

ــاهد( که  ينمرات افراد نیانگمیو  41±06/9 با)، گروه شـ

ــ لمیف  بــا) برابر یگروه تجرب( بودنــد دهیــرا د یآموزشـ

 زانیم t-test آزمون از استفاده با. بود 05/16±105

001/0p< اختالف  يبه دست آمد که نشان دهنده معنادار

  .  استسطوح  تمامنمرات در 

 شده در یبررس يهاینمرات گراف اریو انحراف مع نیانگیم

  . ارائه شده است کیگروه توسط استاد در جدول 

  

  هاطهیح کیو شاهد به تفک یدندان در دو گروه تجرب یوگرافیراد انینمرات دانشجو اریوانحراف مع نیانگیم: 1 جدول

  p t  گروه شاهد   گروه تجربی  زاویه گرافی تکنیک نیمساز

  5/7±3/1  4/10±1/2  سانترال فک باال

001/0 32/1 

  15/6±7/0  5/10±1/1  فک باال ینکان

  8/5±1/1  26/10±03/2  فک باال يپرمولرها

 4/4±9/0 5/10±1/2  فک باال يمولرها

 3/1±4/2 4/10±9/1  فک باال یستومولرهايد

 66/4±2/1 4/10±1/2  یینفک پا يهاسانترال

 5/4±1/1 8/10±7/1  یینفک پا ینکان

 9/2±02/2 7/10±8/1  یینفک پا يپرمولرها

 9/2±8/1 4/10±00/2  یینفک پا يمولرها

 1/1±3/2 6/10±9/1  یینفک پا یستومولرهايد

   41±06/9 105±05/16  نمره کل 
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از پرسشنامه  هینمره هر گو اریو انحراف مع نیانگیم

و انحراف  نیانگیم. بود 5/4تا  9/3برابر  یسنج تیرضا

 ملیف تیفیاز ک انیدانشجو تیرضا زانینمره کل م اریمع

 زانیکه نشان دهنده م بود 3/40±2/5 نیبرابر ب یآموزش

  . بود یآموزش لمیمتوسط رو به باال از ف تیرضا

  

  بحث

 انیدانشجو تینمرات و رضا یمطالعه به منظور بررس نیا

به  آموزشو روش  یسنت آموزشاز دو روش  يولوژیراد

  . انجام شد، لمیف شینما وهیش

 يریادگی زانیاز آن است که م یمطالعه حاضر حاک جینتا

 روي آموزشو  لمیف شینما سیبا دو روش تدر انیدانشجو

 کما این که نتایج نمرات. استمتفاوت )، به روش سنتی(بیمار

از گروه  تربیشاند دیده آموزشدانشجویانی که با فیلم 

 شآموزد بیانگر اثر مثبت این روش توانمی سنتی بود که

  . باشد

) و Ariana( آریانا، )Morandini( موراندینی مطالعه در

 آموزشي در مؤثری ابزار آموزشي ها) فیلمShah( شاه

بوده  مؤثرو در یادگیري اند دندانپزشکی معرفی شده

 یخوانهماین نتایج با نتایج مطالعه کنونی . )13و12و8(اند

 یآموزشد تأییدي بر استفاده از این ابزارهاي توانمی دارد و

  . باشد

به  یسخنران توسط آموزش دو روش، دیگراي در مطالعه

 آموزشدر  لمیف شینما با آموزش با روش دیهمراه اسال

 "دندان يبر رو یقرار دادن براکت ارتودنس" حینحوه صح

ا به ر يبهتر جینتا لمیف شیروش نما که شده است سهیمقا

 گرچه این مطالعه قدیمی است ولی. )14(همراه داشت

ی بر یادگیري آموزشاین روش  تأثیرد گواهی بر توانمی

ي پیش باشد که اکنون با پیشرفت هافراگیران از دهه

و جا دارد با توجه به پیشرفت  تکنولوژي تکامل یافته است

ي هاالکترونیک امروزه از روش آموزشي هاتکنولوژي

و همکاران  )Packer( مطالعه پکر. جدیدتري استفاده شود

زنده در  آموزشلم و یف شیدو روش نما سهیدر مقا زین

روش  لیمتحرك پارس يمراحل ساخت پروتزها سیتدر

 دتریمف انیو از نظر دانشجو جیزنده را از لحاظ نتا آموزش

نتایج این مطالعه نیز با وجودي که بیست  .)15(انددانسته

 ،گذرد مشابه نتیجه مطالعه کنونی استمی انجام آن سال از

به اي ي رسانههابودن روش مؤثرکه باز هم تأکیدي بر 

 مؤثرشاید یکی از دالیل . ی استآموزشعنوان ابزارهاي 

ي یادگیري افراد هابودن این ابزارها در تفاوت سبک

 دیبا یآموزش يهاستمیس، با توجه به این تفاوت. )16(باشد

 یروش سنت خاص افراد باشد و مسلماً يهاازیمنطبق بر ن

. کاربرد مطلوب نخواهد بود يدر همه موارد دارا یسخنران

اده استف رسدیبه نظر م زین ینیمباحث بال آموزش نهیدر زم

 يهاروش يابر یبه عنوان مکمل یحت یآموزش يهالمیاز ف

 يهاکالس ادیز يهانهیقادر خواهد بود از هز سیمعمول تدر

 عیخصوص در مناطق محروم کاسته و در توزبه   یعمل

نقش داشته باشد و  انیدانشجو نیدر ب هاآموزش کسانی

 انیو رنجش دانشجو يدیاز ناام يریامر موجب جلوگ نیا

  . گرددیم

ی نمایش زنده آموزشدو روش  یمونق یمیدر مطالعه کر

 يهامهارت يریادگی زانیدر م، توسط استاد و نمایش فیلم

در  پانسمان ضیو تعو هامانند شستن دست عملی

ر قابل ذکنکته . شد یبررسدانشجویان پرستاري و مامایی 

رغم این که هر دو گروه علی که در این مطالعه این است

شتند ولی روش نمایش زنده دا ینمرات قابل قبولنمرات 

  .)17باالتري داشت(ي نسبت به نمایش فیلم نمره

زاده و همکاران تفاوت نمرات دو گروه مطالعه کوهپایهدر 

به روش مجازي تفاوت  آموزشسنتی و  آموزشروش 

) در مطالعه نجفی و همکاران نیز 18معناداري نداشت(

براي  لمیف شیمارغم جذاب و تازه بودن روش علی

ولی تفاوت معناداري در دو گروه مشاهده ، دانشجویان

رغم و همکارش نیز علی )Yang( یانگاي در مطالعه. )5(نشد

و جذاب بودن استفاده از هنرهاي بصري در افزایش  مؤثر
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نمرات همدلی تفاوت معناداري ، همدلی دانشجویان با بیماران

از دالیل عدم همسانی  دیشا .)19با گروه شاهد نداشت(

نمرات دو گروه در مطالعات باال در مقایسه با نتایج مطالعه 

رتبط با م ایو  یآموزش لمیف تیفیک، لمیف هیهنحوه ت، کنونی

، محتواي متفاوت دروس. مشخصات گروه هدف باشد

د توانمی ي متفاوت پژوهش نیزهاطراحی متفاوت و جامعه

 توانمی بر این اساس. باشد هااز علل دیگر این ناهمسانی

ی مجازي و نمایش آموزشي هاگرچه روش، نتیجه گرفت

جذاب و کارا هستند ولی در همه ی آموزشي هاروش، فیلم

د باعث افزایش نمرات دانشجویان و یا افزایش توانمین موارد

اید ی بآموزشبودن یک فیلم  مؤثربراي . یادگیري آنها شود

را در نظر  لمیف دیاستاندارد تول طیشرادر مراحل ساخت 

ال افکار انتق يبتواند به نحو مناسب برا لمیتا ف ه باشیمداشت

 هنیزم نیدر ا. دیعمل نما یانو تجارب به دانشجو اهشیو گرا

 تناسب، و رنگ ژهیو يهاجلوه تأثیر لیاز قب يمتعددعوامل 

ات معلوم زانیتطابق با م، دانشجو یلیتحص هبا برنام لمیف

با وقت کالس و  لمیمناسب بودن طول ف نیو همچن يو

در مطالعه  .)19(ردیمدنظر قرار گ دیبا رانیفراگ ییتوانا

 یبه صورت طرح درس شده مطابق محتوا و هیته لمیحاضر ف

ن و ای دیگرد هیته، بوداي نظران حرفهصاحبتأیید که مورد 

ش تی در افزایحامر در رضایت دانشجویان از کیفیت فیلم و 

 . داشت تأثیرنمرات آنها 

در انتها این نکته قابل ذکر است که با توجه به شیوع بیماري 

دنبال آن محدودیت حضور به و  2019از سال  19کووید 

استفاده از ، یآموزشي هادرس و آزمایشگاهي هادر کالس

ي هامجازي و فیلم آموزشي جایگزین از جمله هاروش

دانشجویان  آموزشي در مؤثرد نقش توان، مییآموزش

  .)11گروه پزشکی داشته باشد(

پژوهش در  يبه اجرا توانمی مطالعه نیا يهاتیمحدود از

 يابر دیدانشگاه اشاره کرد که با کیترم از  کی انیدانشجو

 وانتمی هاتیمحدود گریاز د. کرد اطیاحت جینتا يریپذمیتعم

معنا که  نیبه ا. اشاره کرد یدرون گروه یبه عدم بررس

از انجام مداخله  بعدنمرات دو گروه قبل و  نیباي سهیمقا

  . صورت نگرفته است

  

  گیرينتیجه

ه ب آموزشدر کنار  لمیف شیمطالعه نما نیا جینتا براساس

 و رضایت يریادگینمرات  شیباعث افزا یروش سنت

 میتر شدن پژوهش و تعمبه منظور کامل. شد انیدانشجو

شود که پژوهش می شنهادیمطالعه پ نیا جیاز نتا يتربزرگ

مختلف هم  يهادر ترم انیاز دانشجو يتربیش يهادر گروه

. انجام شود هارشته ریو هم در سا یزشکدر رشته دندانپ

 يهایباشد که بررساي به گونه هاپژوهش یطراح نیهمچن

 شنهادیپ نیهمچن. هم در آن انجام شود یدرون گروه

 يمواز، اکلوزال يهایوگرافیمطالعه در راد نیشود که چنمی

  . هم انجام شود نگیو تیو با

  

  قدردانی

 هیزاده و کلجعفر وانیدکتر ک يجناب آقا از لهیوس نیا به

 یقاتیپروژه تحق نیکه در انجام ا یانیهمکاران و دانشجو

  . میکنمی یتشکر و قدردان، داشتند يبا پژوهشگران همکار
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Using Of Educational Movie In Teaching Preapical Bisecting 
Technique In Dental Students’ Isfahan University Medical Sciences 

 
Mojdeh Mehdizadeh1, Roya Mollabashi2, Ladan Khorami3, Mohammad Mehdi Soltani4, 

Ahmadreza Khaksar5, Saiyd Milad Lesani6 
 

Abstract 
Introduction: Parallel with the progress in the educational technology, teaching methods have 
shifted from traditional methods to new methods. One of these methods and educational tools, in the 
electronic education, is educational movies. This study was done to review the effect of educational 
bisecting periapical radiograph technique video clip on dentistry students’ learning at Isfahan 
University of Medical Sciences. 
Methods: In this quasi-experimental study, 54 students of the 6th semester of the dentistry school of 
Isfahan University of Medical Sciences, who studied the course of dental radiology in the academic 
years 2017-2018, were included in the study. These students were randomly divided into two groups; 
in the first group, method of taking radiographs were taught in the field. In the second group, the 
teaching method was both in the field and by movie. Scores of two groups were compared for evaluate 
learning of the students. Data analysis was performed using descriptive statistics and independent 
test. 
Results: The mean score of dental radiography in the traditional group was 41±9/06 and in the other 
group was 105±16.05. The difference between the means of the two groups was significant  ( p<0/001,t 
32.1). The average score of students' satisfaction with the quality of the educational video was 
40/3±5/2. 
Conclusion: The results showed that educational movie with traditional methods could be an effective 
strategy for better learning in students. 
Keywords: early Medical Education, Dental Radiography, dental Students, Educational Videos, Electronic 
Learning, Traditional Education  
 
Addresses: 
1. Associate Professor. Dental implant research center.department of radiology. dental research institute. 

Isfahan university of medical sciences. Isfahan, Iran. Email: mojdehmehdizadeh@gmail.com 
2. () MD and Medical education MS. Medical education research center. Isfahan university of medical 

sciences. Isfahan, Iran. Email: mollabashir@gmail.com 
3. Maxillofacial radiologist.. Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial 

Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Email: 
ladan_kh1387@yahoo.com 

4. Resident of maxillofacial surgery. Dental school of Isfahan university of medical sciences. Isfahan, Iran. 
Email: mehdi.soltani13733@gmail.com 

5. Dentist.. Dental implant research center. Department of radiology. dental research institute. Isfahan 
university of medical sciences. Isfahan, Iran. Email: ahmadrezakhaksar1371@gmail.com 

6. Dentist. Dental implant research center. Department of radiology. dental research institute. Isfahan 
university of medical sciences. Isfahan, Iran. Email: smiler4420@gmail.com 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5225-fa.html
http://www.tcpdf.org

