
 

شاپوريآموزشجنديتوسعه  

يآموزشعلومپزشکیتوسعهمرکزمطالعاتو يدوفصلنامه                     

29،تابستان،پاییز1يسالچهارم،شماره                                                                                                                                      

یزان بهبود بررسی مقایسه ای تأثیر روش نوین استفاده از رادیوگرافی دیجیتال و روش کانونشنال بر م

ی دندان پزشکی دانشگاه علوم در دانشکده  کیفیت آموزش اصول تشخیصی  رادیوگرافی فک و صورت

 پزشکی اهواز

.شاپور،اهواز،ایرانيدندانپزشکی،دانشگاهعلومپزشکیجنديأتعلمیدانشکدهعضوهی:بهروز افتخار

.شاپور،اهواز،ایرانگاهعلومپزشکیجندييدندانپزشکی،دانشأتعلمیدانشکدهعضوهی:آرش دباغی

.شاپور،اهواز،ایرانجنديپزشکیعلومپزشکی،دانشگاهيدنداندانشکده دستیارتخصصی:سید آرمان محققی

.شاپور،اهواز،ایرانجنديپزشکیعلوميپرستاريمامایی،دانشگاهدانشکدهعلمیهیأتعضو :حسین کمیلی ثانی

 .شاپور،اهواز،ایرانجنديپزشکیعلومپزشکی،دانشگاهيدنداندانشکدهتخصصیدستیار :*یمحمد امین کاوس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاپور،اهواز،ایرانجنديپزشکیعلومپزشکی،دانشگاهدندانيدانشکدهتخصصیدستیار:ي مسؤول سندهینو*

)Email: amin.kavoosi@outlook.com)        

استفادهازسیستمآرشمطالعهدراین: چكیده وانتقالیوبهبررسیتأثیردیجیتالیشدنبخشرادیولوژيفکوصورت،

نرم و استتصاویر شده کیفیتآموزشاصولتشخیصیپرداخته ارتقايمیزانبهبود افزارهايآموزشیدر اینمطالعه. در

اندودستیارانعملیراگذرنده9پزشکیکهواحدرادیولوژياي،جمعیتموردمطالعهشاملتمامیدانشجویاندندانمداخله

صورتدانشگا پزشکیجنديرادیولوژيفکو علوم میه اهواز =92N)باشدشاپور جمع(. پرسشنامهابزار آورياطالعاتدو

(تصاویرانتقالوکردنسیستمآرشیو همراهبا)هايمعمولیودیجیتالايروشباشدکهبهبررسیمقایسهپژوهشگرساختهمی

هايآناتومیکدرکلیشهپانورامیکتهیهشدولندمارکافزاريبرايآموزشهمچنیننرم.تهیةگرافیپرداختهشدهاستبراي

هايسیستمدیجیتال،درموارديمانندکاهشتکرار،درآنالیزپرسشنامه.تأثیرآنبررويآموزشدانشجویانارزیابیگردید

اريرانشانداددااختالفمعن> 50/5Pکانونشنالباکیفیتتشخیصی،قدرتتغییردانسیتهوکنتراست،نسبتبهسیستم

براي.داريرانشانندادمعنااختالف P>50/5یماروزماننوشتنگزارشبادستبیگرافیدنزمانرسولیدرموارديمانند

دستآمده،هباتوجهبهنتایجب.داريرانشاندادمعناازدانشجویانامتحانگرفتهشدونتایج،اختالف افزارآموزشیارزیابینرم

توهمچنیناستفادهازآموزشیودرمانیمؤثربودهاسيتصاویردرارتقاانتقالوکردنمدیجیتالوسیستمآرشیوسیست

.سزاییدرافزایشیادگیريدانشجویانداردهافزارهايآموزشیتأثیربنرم

ارکمکآموزشیافزنرم ،(PACS)تصاویرانتقالوکردنرادیوگرافیدیجیتال،سیستمآرشیو:واژگان کلیدي
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 مقدمه
وصورتایررانفکرادیولوژيهايدرحالحاضردربخش

گرافیازبیماراناستفادههايظهوروثبوتبرايتهیهازسیستم

هابسیارانردکودراینسیستمامکانبایگانیکلیشه.شودمی

(.9000بوشران )و(9002وایرتوهمکراران)باشدمشکلمی

از)همچنیناگرکیفیتظهوروثبوتدرحردمطلروننباشرد

عرالوهبرررونرددرمرانیدررونرد(مشکالتشایعاینسیستم

همچنرریندسررتیارانو.شررودآموزشررینیررزاخررتاللواردمرری

دانشجویانبررايدیردنیرککلیشرهواسرتفادهازتوضریحات

یرکاساتیددرموردآنکلیشهبایردهمگریهمزمرانبررروي

يافرادحاضردرآننگاتوسکوپجمعشوند،کهعمالًبرايهمه

منديازآموزشاساتیدبراایرنروشامکرانپرذیربخش،بهره

همچنرینگررفتن(.9019کرامبونگتونوهمکراران)باشردنمی

هايمتعددازیکناحیرهدنردانیواسرکلتیبیمراررادیوگرافی

برخروتوهمکراران)باشدهمراهباافزایشدوزجذبیبیمارمی

بررايللبرهبررمشرکالت(.9011جونوهمکراران)و(9002

ها،ازنظراخالقی،اقتصراديآموزشیوهمچنینبایگانیکلیشه

وکرامبونگتون)باشردوزمانیصحیحومقرونبرهصررفهنمری

ظهورتصویربرداريدیجیتالباعثانقالبیدر(.9019همکاران

سابوردین)و(9002وایتوهمکاران)علمرادیولوژيشدهاست

چندینعاملوجودداردکهموجر تغییرر(.9019وهمکاران

هايتصویربرداريازسمتفیلمودارويظهوروجهتسیستم

پزشکانثبوتبهسمتروشدیجیتالشدهاستوتمایلدندان

برایرانوهمکراران)رابهسیسرتمدیجیترالسروادادهاسرت

9002.)

رمخرنظهوروثبوتناکافیفیلمبرکیفیتتشخیصوآثا

هايشیمیایی،مشکالتیکامالًمستنددشوارينگهداريمحلول

تصرویربرداريدیجیترال،.باشنددررادیولوژيدندانپزشکیمی

مواد.کندظهوروثبوتبااستفادهازموادشیمیاییراحذفمی

داروهرايظهروروزائدخطرناکناشیازپسماندهايشیمیایی

ثبوتوهمچنینورقةسربی،درسیستمهايدیجیترالحرذف

نگوینو)و(9000بوشان )،(9002وهمکارانوایت)شوندمی

بااستفادهازرادیروگرافیدیجیترالوسیسرتم(.9000همکاران

ضرمنحرلمشرکالت(PACS)تصاویرانتقالوکردنآرشیو

آموزشیآننیزبهررهبرردتوانازمزایايسیستمکانونشنالمی

بهعبارتیباامکانآرشیوتصاویر.(9019وهمکارانمنصوري)

-مشکلافتکیفیتونیزتجمعبرروينگاتوسکوپحرلمری

شررودوامکررانتکویرررواسررتفادهازتصرراویردرکامپیوترهرراي

(.9019منصوريوهمکاران)متعددوجوددارد(سرورهاي)

 

 

 

 هامواد  و روش
اینمطالعهبررويتمامیدانشجویانیکهواحدرادیولوژي

-يدندانوصورتدانشکدهفکعملیرادربخشرادیولوژي9

نفروهمچنیندستیاران90اندبهتعدادپزشکیاهوازگذرانده

درمجموع)نفر2وصورتآندانشکدهبهتعدادفکرادیولوژي

،صورتگرفت(نفر92 لیستارزیابیشاملچکابزارپژوهش.

 مشتملبر ساخته پژوهشگر پرسشنامه ساختهو خود 12که

روش آن اساس بر که اساتیدسؤال دیدگاه از ارائه هاي

می قرار ارزیابی مورد میدانشجویان ییروا.باشندگیرد،

هاتوسطاساتیدبخشرادیولوژيدانشکدهاهوازتأییدپرسشنامه

آنییایوپاگردید توسطدانشجویانتکمیلپرسشنامهباها ها

ضری پایایی بررسینتایجبا زمانمختلفو 7دردو دأییت/.

 .ندشد

،ایستگاهجهتاستفادههمزماناساتید2دراینطرحتعداد

دستیارانودانشجویانازسیستمدیجیتالدرنظرگرفتهشده

است سخت. شاملیکعدد ایستگاه هر وTin Clientافزار

مانیتورمیباشد یکعددماوسو   efilm 2.1.2افزارنرم.

(merge healthcare2006) نرم عنوان سروربه افزار

دادهانتقالوکردنمرکزيجهتآرشیو که بوده هايتصاویر

نرم دو مربوطبه وscanora 4.3.1 (sordex 2010)افزار

(sordex 2010) Digora 2.7ت به بهکه مربوط رتی 

دهانیمی خارج دیجیتالداخلو جمعتصاویر را آوريباشند

مرکزيراداراهاتواناییاتصالبهسرورتمامیایستگاه.کندمی

وارد efilmافزارتوانندازهرمانیتوربهنرمبودهوکاربرانمی

داده به و کنندشده پیدا دسترسی خود هايدلخواه این. در

میازنیمسالتحصیلیباروشکانونشنالبهآموزشمطالعهنی

دستیارانودانشجویانپرداختهشدونیمیدیگرروشآموزش

ایستگاه با همراه دیجیتال سیستم به سازيشبیه)هايمذکور

PACSسیستم هر)کردتغییرمی( دستیارانودانشجویانبا

روش میدو کنندکار خصوصا(. در را اساتید ینسپسنظر

به چکتغییر بهلیستوسیلة را کاربران نظر و ةوسیلها

.هابعدازاتمامدورةهرروشموردارزیابیقراردادیمپرسشنامه

پرسشنامهلیستچک و ها مشتملبر و بوده هم مشابه 12ها

بودند چک،سؤال و  پرسشنامه یک روشکه براي لیست

یکپرسشنامهوچک روشدیجیتاللیستبرايکانونشنالو

.بود

چک و مواردجزئیاتپرسشنامه و ترتی سؤال به لیست

:عبارتانداز

گیرنده- شدن خم  از ناشی دلیلخطاهاي به تکرار میزان

تصویر
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میزانتکراربهدلیلخطاهايناشیازپروسسین -

رادیوگرافی- آناتومیکیفیتتشخیصی لحاظ از هايحاصله

اتپاتولوژیکدندانینرمالوضایع

رادیوگرافی- تشخیصی آناتومیکیفیت لحاظ از حاصله هاي

نرمالوضایعاتپاتولوژیکاستخوانی

برايرسیدنگرافی- زمانالزم مقدار سرعتعملپردازش،

کیفیت، تغییر قدرت بیمار، تغییرات دست از استفاده میزان

دانسیتهوکنتراست

زماننوشتنگزارش-

پسماندها،ام- خطر عفونت، کنترل رعایت خرابیکان

تجهیزات،امکانآرشیوتصاویر،تأثیرازدحامدانشجویانبرروي

.آموزش

گزینهپاسخ پنج صورت به ها (1)کمبسیار)اي کم ،(9)،

براساسمقیاسلیکرت((5)زیاد،بسیار(2)،زیاد(9)متوسط

بنابرایننمرههر.ظورشدتنظیمشدوبرايهرسؤالامتیازمن

يافزارنرمیمطالعهباطراحینادر.متغیربود5تا1سؤالبین

کلیکآناتوميهالندمارکtracingجهت یک،پانورامیشهدر

حاویلیفا آناتوميکه رویکنقاط بر بوده يالزم ازیکهر

يهالندمارکیادگیريجهتیانهاقراردادهتادانشجویستگاها

کلیکومآنات کنندیکپانورامیشهدر این.استفاده تهیه براي

از نرمفایل استفادهMultimedia Builder 4.9.8افزار

.یمکرد پانورامیکابتدا طریکعکس از که افزارنرمیقرا

Digoraکامپ تهیوتردر یخارجدهانيهاعکسیهمربوطبه

بهصورتفرمتیرهذخ استرا .منمودیاستخراجbmpشده

 را نرمواردسپسآن Multimedia Builder 4.9.8افزار

polygonal hot spotيینهراباگزیکآناتومیکردهونواح

نام و کردیميگذارمشخصکرده ا. از مراحلرایناینکهبعد

نواحیکآناتومینواحیتماميبرا از بافتیاعم به مربوط

یرامگرفتتصوانجشبح،یروتصاوییهوايسختونرم،فضاها

فا صورت به را روexeیلحاصله مرکزيبر یرهذخيسرور

نمودیم ا. اتوانستندیانصورتدانشجوینبه هر بهیستگاهاز

-وحدودآنیکآناتومیکردهوبانواحیداپیدسترسیلفاینا

شوند آشنا عنواننرمینايسودمندیبررسبراي.ها به افزار

دانشجوآموزش کمکیلهوس تقسیانی، گروه بهدو کردهیمرا

 رادیولوژيعملینمرهکه

 






 

 

 

هردوگروهداشتندوهردوگروهمیانگینوواریانسهمسانی9

tracingبهروشیکپانورامیشهدرکلیکآناتوميهالندمارک

دادههاگروهافزارمربوطهبهیکیازنرم.انداستادمحورراگذرانده

سپسازهردوگروه .آموزشاستفادهکننديراشد،تاازآنب

شاملبافتسختو)لندمارک90شاملیآزمونبهطورهمزمان

.مدآبهعمل(شبحیروتصاوییهواينرم،فضاها

  هایافته
استفادهSPSS V.16 افزارها،ازنرمبرايآنالیزپرسشنامه

مربوطتسؤاالازیکجوانهرWilcoxon کردهوباآزمون

دو.کردیممقایسهیکدیگرباراپرسشنامههربه مقایسه در

میزانتکراربهدلیلخطاهايناشیازخمشدنروشدرزمینة

 تصویر خطاهاي ،(=000/0P)گیرنده دلیل به تکرار میزان

رادیوگرافی ،کیفیتتشخیصی(=000/0P) ناشیازپروسسین 

ضایع لحاظآناتومینرمالو از و اتپاتولوژیکدندانیحاصله

 (=002/0P)استخوانی پردازش عمل سرعت ،(000/0P=)،

و کیفیت تغییر کنتراست قدرت و دانسیته تغییرات

(000/0P=)خطرپسماندها،(000/0P=)،خرابریتجرهریزات 

(092/0P=)، ترصاویرر آرشریو تأثریر(=000/0P) امرکان ،

آمروزش روي بر دانشرجویران =000/0P) ازدحرام دو( بین

معنا اختالف روش با در>P/05داري ولی گردید مشاهده

دستزمینة گرافی رسیدن براي الزم زمان مقدار

گرزارش(=217/0P)بیمار نوشتن زمان ،(905/0P=)امرکان ،

 عرفرونرت کنرتررل =050/0P)رعرایرت معنا( دارياختالف

باتوجهبهدیاساتکهییهایستلدرموردچک .مشاهدهنگردید

دانشجو هر بودهاندکردهیلتکمعملکرد مشابه کامالً نتایج ،

جزدرزمینةکنترلعفونت،کهازنظراساتیداختالفاستبه

روشمعنا استدو بوده =090/0P)دار آزمونگرفتهسپس(.

يهالندمارکهاازاطالعاتآنیابیارزيبرایانشدهازدانشجو

نمراتیانگینمیسهمقاویزآناليبرا.یدگردیحتصحیکآناتوم

استفادهشدکه SPSS V.16دونمونهمستقلدرtازآزمون

گروهینبيدارتفاوتمعنا داشتدو =555/5P)وجود این(.

جدول در طورخالصه به ها پرسشنامه آنالیز از حاصل نتایج

.بیانشدهاست1ةشمار
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دانشجوسپس از شده گرفته یابیارزيبرایانآزمون

ها لندمارک از آنها یحتصحیکآناتومياطالعات

دوtنمراتازآزمونیانگینمیسهومقایزآناليبرا.یدگرد

  در مستقل تفاوتSPSS V.16نمونه که شد استفاده

 (P value=/000.)دوگروهوجودداشتینبيمعنادار

 

 



هايروشکانونشنالودیجیتالدررادیوگرافینتایجحاصلازآنالیزآماريپرسشنامه_8جدول شماره 

 Asym sig. Median in digital موضوع سوال
Median in 

conventional 

ازخمشدنیناشيخطاهایلتکراربهدلیزانم

یرتصویرندهگ
(متوسط)9(کمیاربس)1 000.

(متوسط)9(کمیاربس)1 000.ین ازپروسسیناشيخطاهایلتکراربهدلیزانم

حاصلهازلحاظيهایوگرافیرادیصیتشخیفیتک

یدندانیکپاتولوژیعاتنرمالوضایآناتوم
(یادز)2(یادز)2 009.

حاصلهازلحاظيهایوگرافیرادیصیتشخیفیتک

یاسکلتیکپاتولوژیعاتنرمالوضایآناتوم
(یادزیاربس)5(یادز)2 000.

(یادزیاربس)5(یادز)2 000.سرعتعملپردازش

(متوسط)9(متوسط)9 417.یماردستبیگرافیدنرسيزمانالزمبرا

(کم)9(یادز)2 000.(وکنتراستیتهدانس)یفیتکییرقدرتتغ

یتهدانسییراتاستفادهدانشجوازتغیزاندرموردم

وکنتراست
(کم)9(متوسط)9 000.

(متوسط)9(متوسط)9 205.هایشهزماننوشتنگزارشجهتکل

(یادز)2(متوسط)9 056.کنترلعفونتیتامکانرعا

(یادز)2(کم)9 000.حاصلهيازحذفپسماندهایخطرناشیزانم

(یادز)2(متوسط)9 039.یزاتتجهیخرابیزانم

(کمیاربس)1(یادز)2 000.کردنیوامکانآرش

(یادز)2(کم)9 000.یرآموزشتصاويبررویانازدحامدانشجویرثأت
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 گیريبحث و نتیجه
ظهو زمان علماز در تحولی دیجیتال رادیوگرافی ر

تشخیصبیماري و بیماران درمان بهرادیولوژي، آمدها وجود

( همکاران و 9011وندربرگ بر(. عالوه دیجیتال رادیوگرافی

دستکاري مانند متعددي امکانات بیماران جذبی کاهشدوز

و ذخیره دسترسی، انتقالآسانتصاویررا تصاویررادیوگرافی،

کردهاست،کهاینمزایاباعثانجاممطالعاتمتفاوتیدرفراهم

با مقایسه در دیجیتال سیستم در تصاویر کیفیت با رابطه

کاپلرو)و) 9002وهمکاران روکنباخ)سیستمکانونشنالشد

(.9007همکاران

فیلم تصاویر کیفیت مؤلفان بابعضی را رادیوگرافی هاي

و Charge-Coupled Devices (CCD)هايسیستم

قابلStorage Phosphor lates(PSP)هاباسیستمبعضی

بعضیدیگربرتري(.9009همکارانونوم)دانستندمقایسهمی

 بهStorage Phosphor platesسیستم نسبت را

 سیستم و CCDرادیوگرافیکانونشنال کردند وآناس)بیان

9009 همکاران دیجی(. سیستم مزایاي دیگر تواناییاز تال

باشد،میPACSبایگانیوانتقالتصاویربااستفادهازسیستم

راستايکهمی براهدافدرمانیدر اینامکاناتعالوه تواناز

وآنتونیو)،(9002همکارانیوو)اهدافآموزشینیزبهرهبرد

 9005همکاران ) ،( همکاران و 9001ردفرن ) و)و مولینز

(.9001همکاران

دراینمطالعهسیستمدیجیتالازنظرکاهشمیزانتکرار

کاهش تصویر، گیرنده شدن خم  از ناشی دلیلخطاهاي به

کیفیت پروسسین ، از ناشی خطاهاي دلیل به تکرار میزان

رادیوگرافی وتشخیصی نرمال آناتومی لحاظ از حاصله هاي

سرعتعملپردا استخوانی، زش،ضایعاتپاتولوژیکدندانیو

تغییراتدانسیتهوکنتراست،خطرحذف قدرتتغییرکیفیتو

امکانآرشیوتصاویر،کاهشپسماندها، خرابیکمترتجهیزات،

روش به نسبت آموزش روي بر دانشجویان ازدحام تأثیر

کانونشنالبرترينشاندادولیدرزمینةمقدارزمانالزمبراي

 ارش،امکانرعایترسیدنگرافیدستبیمار،زماننوشتنگز











 

نگردید عفونتتفاوتیمشاهده در .کنترل آموزشی، زمینة در

آرشیو سیستم تأثیر قبلی تصاویرانتقالوکردنمطالعات

PACSبررويدستیارانرادیولوژينتایجموبتیرانشانداد

و (9001همکارانوردفرن)،(9005 هرمکرارانوآنرتونیرو)

هاازولیدرموردتأثیراینسیستم (.9001همکارانومولینز)

و عمومی دندانپزشکی دانشجویان روي بر آموزشی نظر

نرم از باهمچنیناستفاده آن ارائه افزارهايکمکآموزشیو

شبکهسیستم داردهاي وجود اندکی بسیار مطالعات .هاي

افزارهايکمکآموزشیيمانشاندادکهاستفادهازنرممطالعه

سزاییرادرارتقايسطحعلمیوسیلةابزاردیجیتالتأثیربهبه

دندان دارددانشجویان عمومی پزشکی این احتماالً. آن دلیل

به محور روشتدریساستاد در برايهراستکه دلیلاینکه

روهرادررامیافرادگرستمرؤولیتتدریرتادمسرروه،یکاسرگ

زمبازه  زماني دانشجو هر براي بنابراین دارد، مشخص انی

محدوديکهکسريازاینبازةزمانیاست،وجودداردتابتوان

ولی.درزمانمشخصبههمةافرادگروهآموزشالزمدادهشود

بااستفادهازنرمافزارطراحیشدهواستفادةدانشجویانازاین

،اینمحدودیتزمانینرمافزاردرهرایستگاهبهطورجداگانه

می دانشجو هر و شده برايبرداشته را بیشتري زمان تواند

درتصویرپانورامیکاختصاص هايآناتومیکلندمارک یادگیري

افزارمذکورتواندنرمهمچنینعالوهبراین،دانشجومی.بدهد

زمان و داده قرار استفاده مورد دانشگاهی لیر ساعات در را

ب را لندمارکبیشتري یادگیري بهراي آناتومیک دستهاي

.بیاورد

 قدردانی
ب از     دکتر آقاي افترجنان کهرهروز طتهریاف خار رحرهاي

 با خود تحقیقاتی و"عنوان نوینپیاده طراحی روشی سازي

در ریشه درمان در دیجیتال رادیوگرافی از استفاده جهت

جندي پزشرکی علوم اهروازدانشرگاه  اخرتریار در"شاپور

.گرددمی سپاسرگزاري دادنرد، قرار اینجرانبان
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Abstract: In this study, the efficacy of digital radiography, PACS, and educational software 

in improving the quality of education’s diagnostic principles has been evaluated. In an 

interventional study, the population was a total number of  undergraduate dental students and 

dent maxillofacial residents who continued their study at  radiology department of Ahvaz 

Jundishapur dental school (N=39).The data gathering tools were two researcher-made 

questionnaires that compared conventional system and digital system (with PACS).Also a 

software for anatomic landmarks tracing  in panoramic views were prepared and its 

educational efficacy on improving student learning was evaluated as well. There were 

significant differences between conventional system and digital system on ”Reduction of 

retake rate”, “Diagnostic quality” , “Changes in density and contrast”, … (P value <0.05) but 

the difference was not statistically significant (P value > 0.05) on “The patient's arrival time 

graph” and “report writing time”. Moreover, evaluation of educational software for students 

tested and the results showed significant difference. Digital radiography, picture archival, and 

communication system were effective in improving quality of teaching and even patient’s 

management and also the use of educational software has a significant influence on increasing 

student knowledge 
 

Keywords: Digital radiography, Picture archiving and communication system (PACS), Educational 

software 


