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آموزشعلومپزشکیيتوسعهمرکزمطالعاتويدوفصلنامه
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 ایرانشاپور،اهواز،تعلمیدانشگاهعلومپزشکیجنديأعضوهی:ولؤمس ی نویسنده*

پزشکیاستکهنقشاساسیدرتشخیصوطرحدرماندندانيرشتهيرادیولوژيیکیازعلومپایه:چکیده
پیرامدونيهدابافدتوهدادندداننوشتنگزارشکتبیداراياینمزیتاستکهدانشجوبادقتبیشتري.دارد
درافزایشتواناییتشخیصپوسیدگیوضدایعاتکدهیکدیازوفدایلاصدلیواحتماالًکندمیرابررسیهاآن

آشدناییبدایلبهدلنقشخواهدداشتودرصورتمواجههباضایعاتداخلاستخوانینیزاستپزشکاندندان
بدهدوپزشدکیدانشجويدنددان91.گزارشخواهدداشتيگزارشکتبیتسلطبیشتريدرارائهيروندتهیه

راادیدوگرافیوگروهیکهگزارشکتبدیراندنوشتهراگروهیکهگزارشکتبیرادیوگرافیشدند،گروهتقسیم
هادرشرایطزمدانیپرسشنامهرادیوگرافاستفادهشد،11شاملياپرسشنامهبراياجرايآزموناز.اندننوشته

سپسنمراتتشدخیصپوسدیدگیو.بهجمعیتموردمطالعهارائهشد(مشابهشرایطامتحان)ومکانییکسان
انحرافمعیاردانشتشخیصپوسدیدگیمیانگینو.بیماريپریودنتالبهتفکیکبرايهردانشجومحاسبهشد

گدزارش،پرویودنتالدربیندانشجویانیکدهجهدتتفسدیرتصداویررادیدوگرافیهايیماريبودانشتشخیص
معندادارتفداوتانددکدردههئنویسیاراگزارشودانشجویانیکهتفسیررادیوگرافیرابدوناندنمودههئکتبیارا
تواناییتشدخیصرادیدوگرافیيثیرچندانیدرارتقاأنوشتنگزارشرادیوگرافیترسدیمبهنظر.نداشتوجود

نوشدتنگدزارشرادیدوگرافیداراي،حدالبااین.پوسیدگیدندانیوبیماريپویودنتالدانشجویانمذکورندارد
.کاهدینممزایاییاستکهنتایجاینمطالعهازارزشآنها

 رادیولوژييکلیشهآموزش،پزشکی،اندانشجويدند:ها کلیدواژه
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 مقدمه

ازياکیفیتآمدوزشدرهدرعلدموحرفدهيارتقا

دندانپزشدکیمسدتلزمبررسدیوضدعیتيجملهحرفه

مسدتمروشدناختنقداوقددوتواصدطحنقداوضددعل

اهددافینتدریکدیازمهدم.موجوددرآنحرفهاسدت

آموزشددیخصوصدداًدرمحددیطکدداربددالینیيهددادوره

تخصصیمطلوبوتربیتنیرويانسدانیارايهامهارت

رادیولوژيیکی(.1003ژنوهمکاران)باشدیکارآمدم

پزشدکیاسدتکدهنقدشرشدتهدنددانيعلومپایدهاز

رادیوگرافییک.اساسیدرتشخیصوطرحدرماندارد

ابزاراساسیجهتتشخیصپوسیدگیدندانیوبیماري

اندمطالعاتبالینیمتعددينشانداده.پریودنتالاست

ضایعاتپوسدیدهراتواندیکهیکبررسیرادیوگرافیم

وپروگزیمالکهازطدر دیگدردرهردوسطحاکلوزال

رادیددوگرافیدر.اندددآشددکارکندددتشددخیصدادهنشددده

.پریودنتالنیدزنقدشبنیداديداردهايیماريارزیابیب

وضددعیتينظیددريدربددارههددااططعدداتبددینگدداره

عنوانیکثبتوهمچنینبهکندیپریودنشیومفراهمم

.اشدبیبیماريميدائمیازشرایطاستخواندردوره

ثیرأعواملمختلفیتشدخیصرادیوگرافیدکراتحدتتد

شدرایط–کیفیدتنگداره:کهعبارتنددازدهندیقرارم

وایددتو)میددزاندانددشدندانپزشددک–مشدداهدهنگدداره

بنددابرایندانشددجویاندندانپزشددکی(.1003همکدداران

تصدویريالزمجهدتتهیدهيهداعطوهبرکسبمهارت

رادیوگرافیباکیفیدتبایددتوانداییالزمجهدتتفسدیر

کدهدريادرمطالعده.تصاویررادیوگرافیراکسبکنند

يوهمکارانشدردانشدکدهروزموستوسط1339سال

انجدامشددسدطحداندشهنددپزشکیدانشدگاهدندان

دانشددجویاندندانپزشددکیآمریکدداییدرمددوردتصدداویر

درایدنمطالعده.بیقدرارگرفدتپانورامیکموردارزیدا

دانشدجوشدرکت911پزشکیدندانيدانشکده00از

،بخشرادیولدوژيهدردانشدکدهيیکیازاعضا.کردند

کددهدرآنتعدددادسدداعاتتدددریسوراياپرسشددنامه

رادیدوگرافیپانورامیدکبدهيکهدرزمینهییهاآموزش

هبدودموردارزیدابیقدرارگرفتدودانشجویاندادهشده

تکمیلکردسپسدانشجویاندرآزمونیشرکتکردند

رادیدوگرافیپانورامیدکبدودوازدانشدجو0کهشدامل

خواستهشدخطاهايتکنیکیوساختارهايآناتومیدک

نتدایجمطالعده.موجوددررادیوگرافرامشخصکنندد

ثیرقابدلتدوجهیبدرأنشاندادتعدادساعاتتدریستد

دوتعدادرادیدوگرافیپانورامیدککاراییدانشجویاندار

گرفتهشدهازبیمارتوسطدانشجوتاثیرقابلتوجهیبر

روشآزمونمطالعدهمدذکور.عملکرددانشجویانندارد

رازموس)حاضرمورداستفادهقرارگرفتيبرايمطالعه

(.1339وهمکاران

پطتدینوتوسدط1000کهدرسداليادرمطالعه

پزشکیدانشدگاهکارولیندايدندانيدردانشکدهلودال

وslideکمدکآموزشدیيشمالیانجامشددووسیله

Webpageجهتآموزشآنداتومیرادیدوگرافیپدري

اپیکالوپانورامیکموردمقایسدهقدرارگرفدتدرایدن

نفرهانتخابوبهدوگروهتقسیم04مطالعهیککطس

للنددددمارکهايآناتومیدددکتصددداویرگدددروهاوّ.شددددند

وگدروهدومWebpageاپیکالرابدااسدتفادهازپري

مطالعدهslide/tapeابدالرتصاویرمشابهبهگدروهاوّ

لندمارکهايآناتومیکتصداویريکردندوبرايمشاهده

از،وگددروهدومSlide/tapeلازگددروهاوّ،پانورامیددک

Webpageاستفادهکردندنتدایجمطالعدهنشدانداد

دیدنتصداویررادیدوگرافیدرکیفیدتآمدوزشينحوه

رولددیدانشددجویانابددزا،ثیرقابددلتددوجهینددداردأتدد

Webpageرابهدلیلسهولتکاربرد،آزاديهددایت

این.دادندیتصاویروکیفیتتصاویربراسطیدترجیحم

دوروشآمددوزشدربخددشيمطالعددهازنظددرمقایسدده

الدلدوو)باشددیحاضدرمديشبیهمطالعده،رادیولوژي

1006کددهدرسدداليادرمطالعدده(.1000همکدداران

يدردانشددددکدهوهمکددددارانشروشددددتونتوسددددط

ثیرآمدوزشدورهأانجدامشددتدمجسدترپزشکیدندان

هدايیلمپزشدکیدرشناسدایینقدایصفدعمومیدندان

دوگدروهازدو.رادیوگرافیمدوردارزیدابیقدرارگرفدت

بههدر.موردمطالعهقرارگرفتندUKدانشگاهمختلل

هداخواسدتهرادیوگرافارائهگردیدوازآن11دوگروه

.خطاهايتکنیکدیپروسسدینررامشدخصکننددشد

نتایجنشاندادهردوگروهدانشکافیبرايشناسدایی

جدیددويهداوآموزشاندنقایصرادیوگرافیکنداشته

آمدددوزشبیشدددتريبدددرايکسدددبيهدددابرنامددده



55سیاحبرگردوهمکاران

  19311931  و پاییز و پاییز     تابستانتابستان  ،،44یی  شمارهشماره  وم ،وم ،سسسال سال   ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  دوفصلنامهدوفصلنامه

ایدنمطالعدهازنظدر.مربووموردنیازاستيهامهارت

یشدبیهپزشدکارزیابیمیزانداندشرادیولدوژيدنددان

(.1006روشددتنوهمکدداران)حاضددراسددتيمطالعدده

لنینرشدارونکتوسط1006ايکهدرسالدرمطالعه

پزشددکیدانشددگاهدندددانيهمکددارانشدردانشددکدهو

رادیدوگرافيسیسدتممشداهدهمیشیگانانجامشددو

يثیرروشمشدداهدهأمددوردمقایسددهقددرارگرفددتوتدد

تحلیدلاسدتخواندقتتشدخیصمیدزانرادیوگرافبر

ودندانپزشکشدرکت41دراینمطالعه.بررسیگردید

رادیدددوگرافی16رادرمیدددزانتحلیدددلاسدددتخوان

بدرايView boxدراینآزموناز.گیريکردنداندازه

فددیلممعمددولیوازسیسددتمپروجکشددنبددرايتصدداویر

گیددريبددااندددازهنتددایجاندددازه.دیجیتددالاسددتفادهشددد

مسدتقیمکدهرويدنددانانجدامشددهبدودهايیريگ

دسدتهبدهدايیريگنتایجنشانداداندازه.مقایسهشد

ازتددریدد دق،آمدددهبددااسددتفادهازسیسددتمپددروجکش

view boxدستآمدهبااستفادهازهبهايیريگاندازه

(.1005شارونکوهمکاران)است

تیدبآموزشتفسیرتصاویررادیوگرافیکبهاینتر

دهندهبدانشداندادنتصداویرکهآموزششودیانجامم

رادیوگرافیکبهدانشجویانساختارهايمختللموجود

هدايیدتآناتومیدک،ماهيدرتصویراعدمازسداختارها

پاتولوژیک،پوسدیدگیدنددانیوبیمداريپریودنتدالرا

دندانپزشدکیيهدادردانشدکدهعموماً.دهدیآموزشم

درخصدو یررادیوگرافیکاغلدبنوشتنگزارشتصاو

ضایعاتپاتولوژیکداخلاستخوانیوتوسدطاسداتیدو

رادیولدوژيفدکوصدورتيدستیارانتخصصیرشدته

آمدوزشرادیولدوژيبدهيدرطدولدوره.شودیانجامم

فاقددهدايیشدهدانشجویاندندانپزشکیبدهتفسدیرکل

يوارائدهگیدردیپاتولوژیکتوجهیصورتنميضایعه

تصدداویرباکیفیددتمطلددوبتنهدداتکلیفددیاسددتکددهاز

االتاغلبؤدرامتحاناتنیزسوشودیدانشجوخواستهم

دیدگاه.شودیبهتشخیصضایعاتپاتولوژیکمحدودم

يبرخددیاسدداتیدرادیولددوژيفددکوصددورتدانشددکده

.اسدتپزشکیاهوازدراینخصو متفاوتبودهدندان

نکدهاغلدببیمدارانفاقددایشانمعتقدندباتوجدهبدهآ

اگدرباشدند،یپاتولوژیکداخلاستخوانیمهايیماريب

داخددلينوشددتنگددزارشبددهتصدداویردارايضددایعه

استخوانیمحدودشوددانشجویانتجربهومهدارتالزم

جهتنوشتنگزارشراکسبنخواهندکردودرهنگام

پاتولوژیدکتوانداییيمواجههبداتصداویردارايضدایعه

افیجهتتفسیرضایعهونوشتنگدزارشرانخواهنددک

نوشدتنگدزارشرابدرايایدناسداتیدبندابراین.داشت

وداننددیتصاویررادیوگرافیکتمامبیمارانضدروريمد

رامعیارسنجشمیزاندانشرادیولوژيدانشجویانآن

نوشتنگزارشکتبدیدارايایدنمزیدت.دهندیقرارم

يهداهاوبافدتبیشتريدنداناستکهدانشجوبادقت

ودرنتیجهنقشمهمیکندمیهارابررسیپیرامونآن

درافزایشتواناییتشدخیصپوسدیدگیوضدایعاتکده

کنددیایفامباشدییکیازوفایلاصلیدندانپزشکانم

ودرصورتمواجههباضدایعاتداخدلاسدتخوانینیدز

تسدلطگدزارشکتبدیيآشناییبارونددتهیدهیلدلبه

تدداکنون.خواهدددداشددتگددزارشيبیشددتريدرارائدده

يثیرارائهأگونهارزیابییاتحقیقیدرجهتاثباتتهیچ

تشدخیصدانشدجویانگزارشکتبیبرافدزایشتواندایی

مواردفو برآنشددیمباتوجهبه.صورتنگرفتهاست

يثیرنوشتنگدزارشرادیدوگرافیدرارتقداأتااهمیتت

تشخیصپوسیدگیوبیماريپریودنتالکیفیتآموزش

.بررسینماییم رادردانشجویاندندانپزشکی

 ها مواد و روش

اپیددمیولوژیکتوصدیفیيیکمطالعههاینمطالع

11شدامليابراياجرايآزمونازپرسشنامه.باشدیم

آناز(Validity)رادیوگرافاستفادهشددکدهروایدی

وجودیاعدمپوسیدگیدنددانیونظرکیفیتتصاویرو

بیماريپریودنتالموردتواف اسداتیدگدروهرادیولدوژي

واپیکالتصاویرتلفیقیازنمادهايپرياین.قرارگرفت

اینآزمون(Reliability)پایایی.باشندیبایتوینرم

باارزیابیدستیارانرشتهرادیولوژيفکوصدورتوبدا

سدددپس.هفتدددهسدددنجیدهشدددد9زمدددانیيفاصدددله

مشدابه)هادرشرایطزمانیومکانییکسدانپرسشنامه

بهجمعیتموردمطالعهارائهونمدرات(شرایطامتحان

تشخیصپوسیدگیوبیماريپریودنتالبهتفکیکبراي

،جمعیددتمددوردمطالعدده.هددردانشددجومحاسددبهشددد

کدهندباشیدانشجویانسالچهارمدندانپزشکیاهوازم
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نفددراسددتوجهددتگذراندددنواحددد91هدداتعدددادآن

عملددیبددهبخددشرادیولددوژيمعرفددی1رادیولددوژي

اینافرادجهدتانجداممطالعدهبدهدوگدروه.بودندشده

نفروشداملدانشدجویانی16گروهاول.تقسیمشدند

ونوشدتندینمدرااستکهگدزارشکتبدیرادیدوگرافی

ویانیاستکدهملدزمبدهشاملدانشجنفر15گروهدوم

مددتزمدان.نوشتنگزارشکتبدیرادیدوگرافیبودندد

باتوجهبدهبررسدیکدل.باشدیهفتهم9انجاممطالعه

آمارتوصیفیهمچدونيهاموردپژوهشروشيجامعه

تمایدلمرکدزيويهداجداولتوزیعفراواندی،شداخص

پراکندگیونمودارهايهندسیبدراينیدلبدهاهدداف

الزمبهذکراسدتکده.ورداستفادهقرارگرفتمطالعهم

دراینمطالعدهمدورد(Subjective)ذهنیيمقایسه

شدددهبددراسدداسمطالددبتدددریس.باشدددینظددرنمدد

االتمربددووبددهتشددخیصؤشدداملسددياپرسشددنامه

پوسیدگیدندانیوبیماريپریودنتالطراحیشددکده

روایددیآنازنظددرکیفیددتتصدداویرووجددودیدداعدددم

سددیدگیدندددانیوبیمدداريپریودنتددالمددوردتوافدد پو

تصداویرشدامل.)اساتیدگدروهرادیولدوژيقدرارگرفدت

وپایداییایدن(وبایتوینراستاپیکالنمادهايپري

رادیولدوژيفدکويآزمونباارزیابیدسدتیارانرشدته

سدپس.هفتهسنجیدهشد9زمانیيصورتوبافاصله

یمدداريپریودنتددالبددهنمددراتتشددخیصپوسددیدگیوب

.تفکیکبرايهردانشجومحاسبهشد

 نتایج

دانشتشخیصپوسیدگیومیانگین انحرافمعیار

دربیندانشجویانیکهجهتتفسیرتصاویررادیوگرافی

ودر9160/1±10009/0اندگزارشکتبیارائهکرده

دانشجویانی بدونبین را رادیوگرافی تفسیر که

دادهگزارش انجام نویسی 199/1±11099/0اند

باشدیم به. ایننتایج به توجه مبا اختطفرسدینظر

دو معناداريبینمیزاندانشتشخیصپوسیدگیدر

ندارد وجود گروه دانش. معیار انحراف و میانگین

ب دانشجویانیهايیماريتشخیص بین در پرویودنتال

گزارشکتبیارائه،کهجهتتفسیرتصاویررادیوگرافی

±11909/0اندکرده ودربیندانشجویانی1490/1

گزارش بدون را رادیوگرافی تفسیر ارائهکه نویسی

باتوجهبهاین.باشدیم1099/1±14406/0اندکرده

داريبینمیزاندانشااختطفمعنرسدینظرمنتایجبه

ب درهايیماريتشخیص وجوددوپریودنتال گروه

.ندارد

 بحث

حرفهيارتقا و علم هر در آموزش ازياکیفیت

حرفه وضعیتيجمله بررسی مستلزم دندانپزشکی

ضعل نقاو اصطح و قوت نقاو شناخت و مستمر

است حرفه آن در موجود مهم. از اهدافینتریکی

يارائه،آموزشیخصوصاًدرمحیطکاربالینیيهادوره

مطلوبيهامهارت انسانیتخصصی نیروي تربیت و

باشدیکارآمدم اینمطالعه. گزارشأت،يدر نویسیثیر

ارتقا تشخیصيبر مباحث آموزش کیفیت

پریودنتال بیماري و دندان پوسیدگی رادیوگرافیک

بررسیگردیدنتایجنشاندادمیزاندانشپوسیدگیو

رادیوگرافی گزارش که گروهی در پریودنتال بیماري

گروهینوشتندیم نمکهبا تفاوتنوشتندیگزارش

به و ندارد ممعناداري گزارشرسدینظر نوشتن

ت ارتقاأرادیوگرافی در چندانی تشخیصيثیر توانایی

پ بیماري و دندانی پوسیدگی یودنتالررادیوگرافی

ندارد مذکور این.دانشجویان گزارش،حالبا نوشتن

رادیوگرافیدارايمزایاییاستکهنتایجاینمطالعهاز

آن نمارزش کاهدیها گزارش. نوشتن با دانشجو

طب چارچوبخا  رادیوگرافیتصاویررادیوگرافیرا

دقتبیشتريازنظروجودماه با پاتولوژیکهايیتو

انواعب پوسیدگیدندانیو پریودنتالهايیمارياعماز

وضایعاتاستخوانیو(تحلیلاستخوانجودجرموو)

مهايیماريب بررسی اپیکال درکندیپالپوپري و

،بهاینترتیب.کندیمخصو گزارشثبتميهافرم

از و بیمار اصلی شکایت وراي رادیوگرافی تصویر

ميهاجنبه بررسی غیرشود؛یمختلل در بسا چه

انپزشکموارديدلیلعدمحضورذهندندصورتبهاین

 .کهنیازبهتوجهوتشخیصدارندازنظرپنهانبمانند

 تشکرو قدردانی

پایان از شده برگرفته مقاله دکترينامهاین خانم

فاهريشهماروند طاهره راد، تخصصی یولوژيدستیار

شاپورفکوصورتدانشگاهعلومپزشکیجنديدهانو
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Abstract: 

   Radiology is one of the basic sciences in dentistry and has a fundamental role in 

diagnosis and treatment plan .Radiographic reports have several advantages for 

dental student for example they must carefully examine the teeth and surrounding 

tissues, and probably increase the ability of student to detects caries and 

periodontal disease .In this study a class of thirty-one dental student was divided 

into a group wrote report (n=16) and a group did not write report (n=15). Students 

were assessed with a questionnaire that consisted of 12 periapical and bitewing 

films were evaluated. The scores of diagnosis of caries and periodontal disease 

were calculated separately for each student. Measure of average and standard  

deviation of caries and periodontal disease knowledge were not significantly 

different between two  groups .It seems to write the radiographic report did not 

has significant effect in improving the ability of  student to diagnosis of caries and 

periodontal disease.  However the radiographic report has advantages that result 

of this study does not lessen the value of benefits. 
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