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Education in the field of medical sciences is an important process which practical skills 

is an important part of it. The purpose of this study was to compare the effect of two 

methods of live demonstration and videotape methods, for teaching Fissure Sealant and 

PRR, SSC, pulpotomy and pulpectomy on learning and satisfaction of 9th-semester 

dental student of Tehran University of Medical Sciences. 
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Background and aim: Education in the field of medical sciences is 

an important process which practical skills is an important part of it. 

The purpose of this study was to compare the effect of two methods 

of live demonstration and videotape methods, for teaching Fissure 

Sealant and PRR, SSC, pulpotomy and pulpectomy on learning and 

satisfaction of 9
th

-semester dental student of Tehran University of 

Medical Sciences. 

The study was conducted to answer the question of whether the 

videotape methods can be as effective as live demonstration 

considering the educational needs of students. 

Methods: In this experimental study, 62 undergraduate students of 

9
th

-semester dental student of Tehran University were divided into 

two groups and voluntarily enrolled in the study. To assess students' 

level of knowledge, pre-test and post-test were taken from all 

students at the beginning and at the end of the course. In the first 

group the skills was taught by the professor on the dental model or 

extracted deciduous tooth. and in the second group for teaching the 

same topics, appropriate educational films that included the same 

training items, was shown. At the end of the course, each student 

was evaluated on the dental model doing the same skills and scored 

by a checklist. Students' satisfaction was also measured by filling out 

a designed questionnaire. 

Results: No significant differences were found in the pre- and post-

test scores of the two groups except for the two questions (P Value> 

0.05). The mean scores of the students in the two groups were 

similar in different sections and in terms of total score, and there was 

no significant differences. The results of the satisfaction 

questionnaire also showed more than 85% satisfaction in videotape 

methods. 

Conclusion: We found that videotape methods was as effective and 

useful as live demonstration in acquiring students' skills and 

knowlage. 

Keywords: Medical education, Educational Videos, Learning, 

Clinical skill, Dentistry 

 

 

 



(2)95: دوره 9311پاییز و زمستان جله دندانپزشکی کودکان ایران/ م  

31 
 

، تراش PRRو  لنتیس شوریو آموزش زنده توسط استاد در مباحث ف یآموزش لمیدو روش مشاهده ف ریتاث سهیمقا

SSCدانشگاه علوم  یدانشکده دندانپزشک 9ترم  انیدانشجو  تیرضا زانیو م یریادگیبر  یو پالپکتوم ی، پالپوتوم

 1 یتهران در واحد کودکان عمل یپزشک

  چکیده 

 

است که اهمیت آموزش در حیطه رشته های علوم پزشکی روندی با  :مقدمه و هدف

هدف از انجام این مطالعه . تشکیل می دهد عملیرا  مهارت های  از آن بخش مهمی

مقایسه تاثیر دو روش نمایش فیلم و آموزش زنده توسط استاد در تدریس مباحث فیشور 

بر یادگیری و میزان رضایت ، پالپوتومی و پالپکتومی SSC، تراش PRRسیلنت و 

این مطالعه در پاسخ به این سوال که آیا  .دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران بود

روش آموزشی نمایش فیلم با در نظر گرفتن نیاز های آموزشی دانشجویان می تواند به 

 .اندازه آموزش زنده موثر واقع شود، انجام شد

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه  9در این مطالعه تجربی دانشجویان ترم  :روش بررسی

. تقسیم و بصورت داوطلبانه وارد مطالعه شدند گروهنفر بودند به دو  26تهران که 

 postو   pre testجهت ارزیابی سطح دانش دانشجویان، از تمام دانشجویان آزمون

test توسط استاد  ،در گروه اول مهارت مورد نظر .در ابتدا و انتهای دوره گرفته شد

و در گروه دوم  بر روی مدل دندانی یا دندان های شیری کشیده شده آموزش داده شد

برای آموزش همان مباحث فیلم آموزشی مناسب که شامل همان موارد آموزشی بود، 

مذکور در پایان دوره ، هر کدام از دانشجویان با انجام مهارت های . نمایش داده شد

مورد ارزیابی قرار گرفته و توسط چک لیستی  روی مدل دندانی و در شرایط یکسان

با پر کردن پرسشنامه  طراحی شده نیز میزان رضایت دانشجویان . نمره دهی شدند

  .سنجیده شد

در نتایج آزمون های پیش و پس از دوره افراد دو گروه ، بجز در دو سوال، :یافته ها

بنابراین سطح دانش دو گروه پیش   (P Value>0.05).یافت نشدتفاوت معنا داری 

میانگین نمرات دانشجویان دو گروه در بخش  .و پس از دوره بسیار  به هم نزدیک بود

های مختلف و نیز در قالب نمره کل بسبار به هم نزدیک بوده و تفاوت قابل توجهی 

تندی از روش نمایش فیلم رضایم%  58نتایج پرسشنامه رضایت نیز بیشتر از  .نداشت

 .را نشان می داد

یافتیم که روش نمایش فیلم  به اندازه آموزش مستقیم در کسب مهارت   :نتیجه گیری

 .دانشجویان  کارآمد و مفید است

 پزشکی پزشکی، فیلم آموزشی، یادگیری، مهارت بالینی، دندان آموزش: کلید واژه ها
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  مقدمه

 
 زشموآ منظا و رویکرد های متعدد، مسئولیت های جدیدی را برای ها نظريه  با اههمر پزشكي نشدا ونفزروزا شدر

 (.1)است  يگيردياو  هيددياروش  ترين مناسب بنتخاآن ا صليا يهارمحواز  يكي كه ستا دهنمو ديجاا عالي

را آموزش مهارت  از آن آموزش در حیطه رشته های علوم پزشکی روندی با اهمیت و طوالنی است که بخش مهمی

این موضوع در رشته دندان پزشکی که رشته ای مبتنی بر عملکرد است، به دلیل  .های بالینی و عملی تشکیل می دهد

 (. 6)گستردگی بیشتر مباحث آموزشی عملی و حساسیت تکنیکی باال از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

رابطه با بهبود سطح آموزش مهارت های بالینی به دانش یکی از مسائل چالش برانگیزی که اخیرا مطرح شده، در 

تعداد تعداد افراد در حال یادگیری در این رشته ها نسبت به  این کهبا توجه به (. 3)است  رشته های پزشکی جویان

در مقایسه با  یرویکرد های جدید الزم است که برای افزایش کیفیت آموزشی،، در حال افزایش است آموزش دهندگان

 جدید پذیرفته خواهد شد، که از نظر اقتصادی آموزشی روش های در صورتی. وش های سنتی پیش رو قرار گیردر

با هدف، محتوا بایستی   روش تدریس هم چنین  . (4)به حداقل برسند زمان صرف شده  ه و از نظرمقرون به صرفه بود

 (.8)تفاده قرار گیرد کامل داشته  باشد تا مورد پذیرش و اسو آموزش گیرندگان تطابق 

 يشافزا. دشو  بمحسو شكين پزاندد زشموآ يها قسمت مهمتريناز  يكي ربيما بالين بر كلينيكي يها فعاليت منجاا

 ينا زشموآ ه(. نحو6) دارد اردستاندا رتصو به مانيدر حلامر همشاهد به ديياز بستگي ننشجويادا كلينيكي قابليت

 ست.ا رداربرخو يياسز به هميتو از ا هيددگر تلقي شكين پزاندد زشمودر آ چالشي جنبه يك عملي يها رتمها

یکی از روش های معمول آموزش تکنیک های بالینی، آموزش زنده توسط اساتید است که با انجام یک پروسه یا قسمتی 

ی معضالت خاصاز آن جایی که در این روش، . از پروسه درمانی توسط استاد، به دانشجو آموزش داده می شود

 بیماران و در نتیجه متفاوت بودنشرایط  و  یعدم دید کافی دانشجویان، تفاوت در شرایط آموزشکمبود استاد، چون هم

ضرورت به کار بردن روشی نوین در آموزش را بیش از پیش با وجود دارد،   آموزش بین گروه های مختلف کیفیت

 (. 6) اهمیت جلوه می دهد

 كه هستند شيزموآ يها  جملهاز  سانهر بكتاو  اريشنيد ارنو ،پوستر رت،چا ،تصوير مانند شيزموآ يها  فيلم

 ،تصوير نچو مهمي صرعنا شتندا با شيزموآ يها فيلم.  ندآورمی  همافر ننشجويادا ايبررا  توجهي قابل تمكاناا

 ننشجويادا ايبررا  يتر  بمطلو يگيرديا محيطو  نمايند تسهیلرا   باليني زشموآ يندآفر ننداتو مي حركتو  اصد

که به طور خاص -در آموزش بوسیله فیلم آموزشی ، از آموزش مبحث مورد نظر توسط استاد (. 6ند )زسا همافر

 با مشاهده فیلم دانشجویانبه این ترتیب . فیلمی از زاویه مناسب و با کیفیت مطلوب تهیه می شود -آموزشی عملی است 

قادر خواهند بود جزئیات مراحل کار را با دید و فرصت بهتر و در گروه هایی با تعداد افراد کمتر و دفعات دلخواه 

 كيدکه میتوان برای تا  يدآ مي رشما به مزيت يك ، از این جهتاز آن هايي بخش  يا فيلم ارتكر نمكاا. (7) مشاهده کنند

برای مثال در مطالعه ای بین  (.18)یلم را چندین بار به نمایش درآورد بخشی از محتوا، قسمت های خاصی از فبيشتر  

تعداد دفعات مشاهده فیلم آموزشی توسط دانشجویان و نمرات کسب شده آنها در ارزیابی عملی همان مبحث ارتباط 

 (.11)مستقیم و موثری یافت شد 

، ابزار های چند video tape( "7) " فیلم روش های مختلف آموزش مثل استفاده از در مطالعات مختلف تا کنون  

و بررسی تاثیر simulation-based ( "9 )" روش های شبیه سازیاستفاده از یا multimedia" (5 ) "ی رسانه ا

 . مورد بحث و بررسی قرار گرفته استهر کدام بر کیفیت یادگیری دانشجویان 

. زنده برای آموزش فیشورسیلنت به دانشجویان پرداخته بود در مطالعه ای که به مقایسه دو روش نمایش قیلم و آموزش

 هر دو گروه پس از اینکه تحت آموزش قرار گرفته و اشکاالت آنها رفع گردید به انجام درمان فیشورسیلنت پرداخته و 

 



(2)95: دوره 9311پاییز و زمستان جله دندانپزشکی کودکان ایران/ م  

33 
 

 

شده با توجه به یافته ها دو روش آموزشی بر اساس رضایت مندی و نمرات کسب  .تحت ارزیابی اساتید قرار گرفتند

 .(6)تفوت معناداری با یکدیگر نداشتند 

در مطالعه ای دیگر برای آموزش مهارت های کلینیکی که  شامل تعویض لباس و شستشوی دست ها قبل از جراحی بود 

نمره هر دو گروه در حد قابل قبول بود اما . به دانشجویان رشته های پرستاری و مامایی از روش نمایش فیلم استفاده شد

 .(5) ها نشان از  باالتر بودن نمره گروه آموزش دیده با دمونستریشن عملی بودیافته 

و در مطالعه ای دیگر برای آموزش نحوه ترمیم دندان با پست از دو روش نمایش فیلم های آموزشی و نمایش بالینی 

تعداد . طور معنی داری بیشتر بودیافته ها نشان داد که میانگین نمره افراد آموزش دیده با فیلم آموزشی به  .استفاده شد

از جهت ترجیح دانشجویان نیز، آنها دیدن . نمرات قبولی همین گروه نیز به طور معنی داری بیشتر از گروه دیگر بود

 (.2)فیلم های آموزشی را به جلسات شلوغ بالینی ترجیح می دادند 

از آنجا که . قاء یادگیری در علوم پزشکی هستندمطالعات ذکر شده نشان دهنده ورود تکنولوژی های جایگزین جهت ارت

مطالعات چندانی در کشور ما در خصوص میزان اثربخشی روش آموزش با نمایش فیلم در رشته دندان پزشکی انجام 

نشده است، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر دو روش مشاهده فیلم آموزشی و آموزش زنده توسط استاد برای آموزش 

 .کر شده، بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان  صورت پذیرفتمهارت های ذ

 

 مواد و روش ها 

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران  9و جامعه مورد مطالعه آن کلیه دانشجویان ترم  این مطالعه از نوع مداخله ای بوده

 میتقسگروه  6به به صورت تصادفی توسط آموزش دانشکده  نفر بوده و 66شامل  بودند که 97-95در سال تحصیلی 

از % 61/81در گروه مطالعه . در نظر گرفتیم ما گروه اول را گروه مطالعه و گروه دوم را مداخله. شده بودند

 . گرفتند جای (نفر 31تعداد % )35/45و در گروه مداخله  (نفر 36تعداد )دانشجویان 

جهت ارزیابی سطح دانش . داوطلبانه وارد مطالعه شدندبا  توضیح کامل طرح برای دانشجویان، آنها بصورت 

سوال  11این آزمون شامل  .در ابتدا، پیش از شروع دوره گرفته شد pre testدانشجویان، از تمام دانشجویان آزمون 

 . بود کلینیکی از مباحث مورد مطالعه

، SSC، تراش PRRفیشورسیلنت و در گروه اول که گروه مطالعه نامیده می شوند ، مهارت مورد نظر که شامل  

یا توسط استاد بخش اطفال با کمک اسالید آموزشی و با انجام دمو بر روی مدل دندانی  پالپوتومی و پالپکتومی است

برای آموزش همان مباحث، دوم که گروه مداخله نام دارند،   در گروه. آموزش داده شد دندان های شیری  کشیده شده

. شامل همان موارد آموزشی است و شرایط آموزشی یکسان با گروه اول دارد، نمایش داده شدفیلم آموزشی مناسب که 

. در زمان پخش فیلم استاد مربوطه در کنار دانشجویان حضور داشت و در صورت لزوم توضیحات اضافه ارائه می شد

 .هم چنین در صورت تمایل دانشجویان فیلم ها به دفعات دلخواه پخش می شد

، پالپوتومی SSC، تراش PRRانجام فیشورسیلنت و  –دوره ، هر کدام از دانشجویان با انجام مهارت مذکور  در پایان

.  مورد ارزیابی استاد متخصص اطفال قرار گرفته و توسط چک لیستی نمره دهی شدند -و پالپکتومی روی مدل دندانی 

نمرات چک لیست ها  .با شرایط مساوی برگزار شد آزمون پایان دوره برای تمامی افراد گروه ها به صورت یکسان و

  .برای مقایسه مهارت عملی دانشجویان استفاده گردید

این آزمون از نظر محتوا . از افراد تمام گروه ها بالفاصله پس از اتمام آزمون پایان دوره اخذ شد post testآزمون 

 .بود  pre testدقیقا مشابه آزمون 
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پرسشنامه ای مربوط به میزان رضایت و دیدگاه دانشجویان در خصوص ارزیابی این روش آموزشی همزمان با آزمون 

سوال در مورد میزان کارایی و تاثیر این روش  12پرسشنامه مذکور حاوی . تکمیل شد 6پایان دوره توسط افراد گروه 

. انجام شد (15) گزینه ی سواالت بر اساس مقیاس لیکرت نحوه امتیاز دهی. آموزشی در کیفیت مهارت آموخته شده بود

نمره دهی  1تا  5گزینه شامل بسیار زیاد، زیاد، نظری ندارم، کم و بسیار کم بود که به همین ترتیب از  5هر سوال 

 .شدند

اطمینان کسب کردند و اساتید این واحد عملی از اینکه تمام دانشجویان مطالب مورد نیاز را به طور کامل فرا گرفتند، 

این پایان نامه با . جهت رعایت اصول اخالقی فیلم های آموزشی در پایان دوره در اختیار تمام دانشجویان قرار گرفت

 .مصوب دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.042شناسه اخالق 

و با استفاده از آزمون  SPSSو در نرم افزار  شدند دگذاریپس از جمع آوری آزمون ها و پرسش نامه ها اطالعات ک

T-test  وChi-Square Tests نتایج مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. 

 هایافته 

در این گروه جای ( نفر 36تعداد )از دانشجویان % 61/81؛ در کل (آموزش زنده توسط استاد) 1گروه  –مطالعه گروه 

 .گرفتند

در این گروه ( نفر 31تعداد )از دانشجویان %  35/45؛ در کل (آموزش به وسیله فیلم آموزشی) 6گروه  -گروه مداخله 

 .جای گرفتند

را به تفکیک مباحث و سواالت پیوست گردیده  Post testو   Pre testجداول یافته های حاصل از آزمون های 

 .است

 6افراد گروه  P value=0.023با Post test مبحث فیشور سیلنت  6همانطور که از جداول بر می آید، در سوال 

 Pبا    SSC Pre testمبحث  6به طور معناداری بیشتر پاسخ صحیح را انتخاب کردند و در سوال 

value=0.048  به طور معناداری بیشتر گرینه صحیح را انتخاب کردند و در باقی سواالت بین پاسخ  1افراد گروه

 ( P value >0.05.) فاوت معناداری بین دو گروه وجود نداردهای داده شده ت

 .هم چنین جداول مربوط به سواالت پرسشنامه رضایت مندی و نمرات دانشجویان پیوست گردیده است

با توجه به یافته های جدول دو روش بر اساس نمرات دانشجویان و میزان مهارت و یادگیری عملی از لحاظ آماری 

 .ندارندتفاوت معناداری 

 

 بحث و نتیجه گیری

مقایسه تاثیر دو روش مشاهده فیلم آموزشی و آموزش زنده توسط استاد در مباحث فیشور سیلنت و در این مطالعه به 

PRR تراش ،SSC دانشکده دندانپزشکی  9بر یادگیری و میزان رضایت دانشجویان ترم ، پالپوتومی و پالپکتومی

 . پرداختیم 1دانشگاه علوم پزشکی تهران در واحد کودکان عملی 

در رشته دندان پزشکی به دلیل گستردگی بیشتر مباحث آموزشی عملی و حساسیت تکنیکی باال و هم چنین با هدف 

مقایسه با روش های  بهبود سطح آموزش مهارت های بالینی، مطالعات بسیاری انجام شده تا رویکرد های جدیدی در

 .سنتی برای آموزش پیش رو قرار گیرد
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در به عمل ها موخته زش، آمواز آين مرحله ا در ايرزست اباليني زش موآنپزشكي اندزش دموآمهمترين بخش در واقع  

د موتفهيم نن نشجويادابه ر را محيط كاد در موجوي قعيت  هاان واتوو می مي شوند زش داده موآها رت مها، يندمی آ

(6). 

در مطالعات مختلف تاثیر استفاده از روش های آموزشی متفاوت در رشته ها و مباحث مختلف آموزشی بررسی شده 

روش هایی چون انجام کار بالینی به صورت نمایش زنده، آموزش های تئوری و سخنرانی ها، استفاده از فیلم و . است

 .دیگر ابزار های چند رسانه ای  یا آموزش های از راه دور برای مهارت آموزی دانشجویان استفاده شده استاسالید و 

به  زش دوره پره کلینیک ساخت دنچر کاملموآ دستاايس توسط رتدو نمايش فيلم ران با همكاو  دکتر فیاضمطالعه  در 

دانشجویان که سطح علمی . ن انجام شد و سپس کارایی هر دو روش با ارزیابی بالینی دانشجویان بررسی شدنشجويادا

م و در کل فیل(. 11)پایه یکسانی داشتند، در یک بخش گروه تست و در بخش دیگر گروه کنترل عملکرد بهتری داشتند

 .های آموزشی به عنوان روش کمکی در آموزش تلقی شد و به اندازه روش تدریس معمول موثر شناخته شد

و نیز در قالب نمره کل  نتایج مطالعه ما نیز نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان دو گروه در بخش های مختلف

پس می توان (. 15/15= و گروه مداخله 22/15= هگروه مطالع)بسیار به هم نزدیک بوده و تفاوت قابل توجهی نداشتند 

یافته ها را بدین صورت تحلیل کرد که با اعمال دو روش آموزشی فوق برای دو گروه از دانشجویان، تفاوت معناداری 

 .         در میزان یادگیری و مهارت آنها وجود ندارد و میزان یادگیری یکسان بوده است

میر کریمی و همکاران همانند مطالعه ما بر روی دانشجویان رشته  دندانپزشکی و در در همین راستا، مطالعه دکتر 

آنها برای آموزش فیشورسیلنت دندان های مولر دائمی به دانشجویان از دو روش . واحد دندانپزشکی کودکان انجام شد

دانشجویان دو گروه به انجام درمان فیشور سیلنت پرداختند و . نمایش فیلم  و آموزش زنده بر روی بیمار استفاده کردند

مطالعه دو (. نتايج 6)با ارزیابی نمرات کسب شده و میزان رضایت مندی تفاوت معناداری بین دو گروه یافت نشد 

 با مطالعه حاضر همسو مي باشد.ر از این جهت که کارایی هر دو روش آموزشی یکسان به دست آمده است، مذكو

و همكاران براي آموزش نحوه صحیح قرار دادن براکت ارتودنسی بر روي  Chen هكر شدت ذمطالعاف برخال اما

دندان به دستیاران دندانپزشک، دو روش سخنرانی به همراه اسالید را با روش نمایش فیلم مقایسه نمودند و در مطالعه 

در این مطالعه در روش آموزش زنده، انجام ( 16) .آنان نیز روش نمایش فیلم نتایج بهتري را به همراه داشته است

 .مهارت عملی توسط استاد انجام نگرفته است

دکتر حاجی زاده و همکاران که همانند مطالعه ما آنها نیز بر روی دانشجویان دندانپزشکی مطالعه ای انجام دادند، 

تفاوت معنی داری بین نمرات . زش دادندمبحث ترمیم دندان با پست را با دو روش نمایش فیلم و نمایش بالینی آمو

دانشجویان دو گروه به دست آمد بدین صورت که آموزش دیدگان با فیلم های آموزشی  نمرات باالتر و رضایت بیشتری 

 .در واقع دانشجویان دیدن فیلم های آموزشی را در مقایسه با جلسات بالینی شلوغ ترجیح می دادند(. 2)داشتند 

 

جمله از نپزشكي معضالتي انددعملي ي هارت مهاه و بالینی ندزش زموم آند كه هنگاده اكرره شاا يگر نيزت دمطالعا

ن يكساو در نتیجه يط محيط اشرران و بيمان مياد متعدي هاوت تفار، بيمان هادبه محيط ن نشجويادايد كافي م دعدل حتماا

بنابراین برای آموزش زنده باید شرایطی را (. 6)د خواهد داشت جون ونشجويادامختلف ي هاوه بين گرزش مودن آنبو

 .فراهم نمود تا برای همه دانشجویان شرایط آموزشی یکسانی به وجود آید
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مزیت تکرارپذیری فیلم باعث جلوگیري از حواس پرتي و افزایش تمركز بر مراحل كار شده، بازدهي و كارآیي افراد را 

سویی دیگر با صرف انرژی کمتری، تعداد دانشجویان بیشتری تحت  از. حین كار به طور چشمگیري افزایش مي دهد

در مقابل در نمایش های بالیني به دلیل ازدحام و شلوغ بودن گروه ها و ایستادن . پوشش آموزش با کیفیت قرار می گیرند

قي به درس و هاي طوالني مدت، بروز خستگي غیرقابل انكار است،  این  مسأله خود از علل بي حوصلگي و بي اشتیا

به نظر می رسد که علت رضایت باالی دانشجویان از آموزش با فیلم های آموزشی به همین دلیل . نداشتن تمركز می باشد

 .باشد

اما بر خالف نتایج رضایت مطالعه حاضر در مطالعه دکتر آذری و همکاران دانشجویان هم چنان نمایش های بالینی را به 

در مطالعه مذکور دانشجویان دندانپزشکی برای آموزش (. 13)میزان رضایتمندی بیشتری داشتند نمایش فیلم ترجیح داده و  

هر دو گروه با آموزش زنده توسط استاد مهارت را فراگرفتد . اصول تراش دندان جهت پروتز ثابت به دو گروه تقسیم شدند

نتایج نشان داد که دانشجویان . گروه ها قرار گرفتو بعد از آن فیلم و یک راهنمای آموزشی در اختیار افراد یکی از دو 

 .تحت آموزش اضافه با فیلم به طور قابل توجهی در مهارت آموزش داده شده بهتر عمل کردند

، عالوه بر آن که در صورت عدم حضور شيزموي آفيلم هاده از ستفااسد رمباحث باليني به نظر مي زش موآمينه پس در ز

اي روش مكملي بران حتي به عنو، و مجرب می تواند موثر واقع شده و آموزش را تسهیل کند آموزش دهنده ی با تجربه

 . قابل استفاده و بهره برداری استيس رتدل معموي ها

يع زتوو در كاسته وم مناطق محردر عملي خصوصاً ي هاس كالد ياي زهزينه هاد از هد بواخودر قاهم چنین این روش 

دد مي گرن نشجويادانجش ي و رميداناي از مر موجب جلوگيراين و اشته باشد دانقش ن نشجويادابين در ها زش مون آيكسا

 .از مزایای دیگر این روش آموزشی است پس مقرون به صرفه بودن و راحتی روش نمایش فیلم(. 6)

Monjamed   مانكن د با توجه به كمبوکه  ند دنموح مطرران همكاوCPR هان ستاريمابري و پرستاي هاه نشكددر دا ،

 (.17)د نمود مانكن پيشنهاروي شي جايگزين نمايش ان رونيز به عنورا طريق فيلم از  CPRزش موان آتومی 

 باعث چون .است بزرگي بسیار مزیت همه جا در آن بودن دسترس در یعني آموزشي فیلم های بنابراین جنبه مثبت دیگر

 دسترسي تحصیل پایان از پس هاي درسال .خواهد شد نیز تحصیل از فراغت از پس هاي سال در بالیني حتي مهارت بهبود

 مرور ضرورت و كلینیكي مشكل یك برخورد با صورت در بنابراین نیست، پذیر امكان بخشي بالیني داخل نمایش به

 (.6)باشد  كارگشا تواند مي مربوطه فیلم آموزشي، دیدن مطالب

ارد ستاندايط اماً بايد شرولزدن آن ها مؤثر بواي براین نکته حائز اهمیت است که شي زمودر خصوص استفاده از فیلم های آ

نشجو عمل دابه رب تجاو يش ها اگرر و فكال انتقااي اند به نحو مناسب برابتور شت تا فيلم مذكودانظر را در توليد فيلم 

( تطابق با 15و11نگ )ه و ريژي وهاهتاثير جلو ،قبيل تناسب فيلم با برنامه تحصيليدي از يط متعدامينه شرزين در انمايد .

در . (6)د گيرار بايد مدنظر قران گيرانايي فراتوس و قت كالوفيلم با ل  طودن همچنين مناسب بوت وي و معلوماان ميز

استفاده های آموزشی زبان اصلی فيلم بدلیل کمبود زمان قادر به تهیه و ضبط فیلم های آموزشی نبوده و از مطالعه حاضر 

مطابق فیلم ها مورد تایید اساتید راهنما  و . شد که توسط استاد برای دانشجویان توضیح و در صورت تمایل تکرار می شد

 .ا و روش ارائه بودمحتو

لبته افيلم ها كه ح   ضوو وكيفيت در قت نظر آن و دتهيه ل صواعايت ط رشي به شرزموآكه فيلم د كرط ستنباان امي تو

 خل بخش باشد. دانمايش باليني تر از ند مفيد امي تواردي مودر ست ز اخاصي نيات مكاناات و ابه تجهيزآن تهيه اي بر
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و همکاران نیز بیان کرده اند فیلم آموزشی هم در زمان و هم در هزینه کل آموزش موجب صرفه جویی  Odellهمانگونه  

 (. 12)می شود 

یکسانی در نمرات کسب کردند و  میزان مهارت و دانش کسب شده دو گروه دو گروه نتایج  در در این مطالعه دانشجویان

دانشجویان . این موضوع کارآمدی روش نمایش فیلم را به انداره آموزش مستقیم نشان میدهد. تفاوت معناداری باهم نداشتند

در . باالیی را نشان می دهد کردند و یافته ها سطح رضایت مندی استقبال آموزش شیوه آموزش دیده با نمایش فیلم از این

 شیوه این بالیني نمایش جلسات نباشد و هم چنین در مواقع شلوغي فراهم بالیني نمایش براي آل ایده شرایط كه مواردي

 .مي شود داده ترجیح توسط دانشجویان یادگیري

 

 تشکر و قدردانی

مقایسه تاثیر دو روش مشاهده فیلم آموزشی و آموزش زنده توسط استاد " این مقاله حاصل پایان نامه دانشجویی تحت عنوان

 9بر یادگیری و میزان رضایت  دانشجویان ترم ، پالپوتومی و پالپکتومی SSC، تراش PRRدر مباحث فیشور سیلنت و 

تهران در سال  مصوب دانشگاه علوم پزشكي" 1دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در واحد کودکان عملی 

می باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران اجرا   2371به كد  1397-1395تحصیلی 

بدین وسیله از  جناب آقای دکتر دمحمجواد خرازی فرد به جهت حمایت ها و  راهنمایی ها در راستای آنالیز داده ها . شده است

 .و اطالعات سپاسگزاریم
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تعداد)درصد( پاسخ های صحیح دانشجویان در  -1جدول 

 مبحث فیشور سیلنت

1گروه  آزمون سوال  P-value 2گروه  

1 Pre test 11(5/55 )% 9(51 )% 0/756 

Post test 11(7/53 )% 15(4/44 )% 0/774 

2 Pre test 5(1/14 )% 5(1/14 )% 0/387 

Post test 11(7/53 )% 12(4/71 )% 0/023 

3 Pre test 3(3/15 )% 5(1/17 )% 0/336 

Post test 4 (4/19 )% 4(3/15 )% 0/912 

4 Pre test 7(4/11 )% 7(2/15 )% 0/964 

Post test 2(2 )% 1(4/5 )% 0/774 
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تعداد)درصد( پاسخ های صحیح  -2جدول

   SSCدانشجویان در مبحث 

1گروه  آزمون سوال -P 2گروه  

value 

1 Pre 

test 
15(4/32 )% 13(4/94 )% 0/068 

Post 

test 
19(5/95 )% 13(122)% 0/393 

2 Pre 

test 
12(5/51 )% 5(5/12 )% 0/048 

Post 

test 
12(5/51 )% 5(9/17 )% 0/239 

3 Pre 

test 
12(5/51 )% 3(4/13 )% 0/506 

Post 

test 
17(1/37 )% 14(9/91 )% 0/412 

4 Pre 

test 
11(5/55 )% 15(3/44 )% 0/579 

Post 

test 
13(1/53 )% 17(7/42 )% 0/424 

5 Pre 

test 
11(7/53 )% 15(7/51 )% 0/466 

 Post 

test 
17(1/37 )% 17(4/94 )% 0/396 

6 Pre 

test 
4(4/11 )% 5(1/19 )% 0/247 

 Post 

test 
19(5/41 )% 17(7/42 )% 0/964 
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تعداد)درصد( پاسخ های صحیح  -3جدول 

 دانشجویان در مبحث 

 

 پالپوتومی

1گروه  آزمون سوال -P 2گروه  

value 

1 Pre 

test 
15(1/74 )% 17(7/42 )% 0/117 

Post 

test 
11(2/71 )% 14(9/91 )% 0/074 

2 Pre 

test 
15(9/41 )% 5(1/17 )% 0/050 

Post 

test 
11(5/55 )% 11(9/41 )% 0/611 

3 Pre 

test 
5(1/14 )% 5(9/17 )% 0/110 

Post 

test 
11(5/55 )% 15(4/44 )% 0/694 

4 Pre 

test 
7(4/11 )% 12(5/54 )% 0/611 

Post 

test 
3(3/15 )% 7(2/15 )% 0/805 
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( به سواالت پرسشنامه رضایت n=28) 2توزیع فراوانی پاسخ های دانشجویان گروه -4ولدج

 مندی

 

بسیار 

 کم

نظری  کم

 ندارم

میزان                 بسیار زیاد زیاد

رضایت               

  مباحث                 

2(2 )%  1(4/5 )%  1(1/7 )%  14(52 )%  11(5/59 )%  فیشور سیلنت 

2(2 )%  1(4/5 )%  1(1/7 )%  15(4/44 )%  11(9/41 )%  SSC 

2(2 )%  1(4/5 )%  5(7/12 )%  15(4/55 )%  9(1/51 )%  پالپوتومی 

 

 

 ( n=62توزیع فراوانی نمرات دانشجویان ) -5جدول

 P value انحراف معیار میانگین شماره گروه 

 نمره کل

1 44/15 733/1 
525/2 

1 13/15 331/1 

 SSCتراش 

1 47/1 749/2 
244/2 

1 22/5 594/2 

 پالپوتومی

1 95/2 152/2 

311/2 
1 94/2 123/2 

 

 

 

 

 


