
توسعهيآموزشجنديشاپور

توسعهيآموزشعلومپزشکی

دوفصلنامهيمرکزمطالعاتو

سوم،شمارهي،4تابستانوپاییز1931

سال



بررسی تأثیر نوشتن گزارش رادیوگرافی در ارتقاي کیفیت آموزش تشخیص پوسیدگی و
بیماري پریودنتال در دانشجویان دندانپزشکی اهواز

پزشکی،دانشگاهعلومپزشکیجنديشاپور،


دانشکدهدندان
آرش دباغی:استادیاررادیولوژيدهانوفکوصورت،
اهواز،ایران.
صورت،دانشکدهدندانپزشکی،دانشگاه

طاهره ظاهری شهماروند:دستیارتخصصیرادیولوژيدهانوفکو
پزشکیجنديشاپور،اهواز،ایران.


علوم
دانشگاهعلومپزشکیجنديشاپور،اهواز،ایران.

حامد تابش :عضوهیأتعلمی،
دندانپزشکی،دانشگاهعلومپزشکی
،دانشکدهي 

سهیال بیاتی :دستیارتخصصیرادیولوژيدهانوفکوصورت
جنديشاپور،اهواز،ایران

*
دانشگاهعلومپزشکیجنديشاپور،اهواز،ایران.

مهدی سیاح برگرد  :عضوهیأتعلمی،
دندانپزشکیاستکهنقشاساسیدرتشخیصوطرحدرمان
چکیده:رادیولوژيیکیازعلومپایهيرشتهي 
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گزارشکتبیتسلطبیشتريدرارائهيگزارشخواهدداشت91.دانشجويدنددانپزشدکیبدهدو

روندتهیهي

نوشتهاندوگروهیکهگزارشکتبدیرادیدوگرافیرا

گروهتقسیمشدند،گروهیکهگزارشکتبیرادیوگرافیرا
ننوشتهاند.براياجرايآزمونازپرسشنامهايشامل11رادیوگرافاستفادهشد،پرسشنامههادرشرایطزمدانی
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یماريهايپرویودنتالدربیندانشجویانیکدهجهدتتفسدیرتصداویررادیدوگرافی،گدزارش

ودانشتشخیصب
گزارشنویسیارائهکدردهانددتفداوتمعندادار

کتبیارائهنمودهاندودانشجویانیکهتفسیررادیوگرافیرابدون
وجودنداشت.بهنظرمیرسدنوشتنگزارشرادیوگرافیتأثیرچندانیدرارتقايتواناییتشدخیصرادیدوگرافی
بااینحدال،نوشدتنگدزارشرادیدوگرافیداراي
پوسیدگیدندانیوبیماريپویودنتالدانشجویانمذکورندارد .
یکاهد.
مزایاییاستکهنتایجاینمطالعهازارزشآنهانم 
کلیشهيرادیولوژي

انپزشکی،آموزش،
کلیدواژهها:دانشجويدند 
)(Sayah_bargard@hotmail.com
تعلمیدانشگاهعلومپزشکیجنديشاپور،اهواز،ایران

*نویسندهی مسؤول:عضوهیأ

56بررسیتأثیرنوشتنگزارشرادیوگرافیدرارتقا
مقدمه
ارتقايکیفیتآمدوزشدرهدرعلدموحرفدهاياز
جملهحرفهي دندانپزشدکیمسدتلزمبررسدیوضدعیت
مسدتمروشدناختنقداوقددوتواصدطحنقداوضددعل
موجوددرآنحرفهاسدت.یکدیازمهدمتدریناهدداف
دورههددايآموزشددیخصوصدداًدرمحددیطکدداربددالینی

مهارتهاياراتخصصیمطلوبوتربیتنیرويانسدانی
کارآمدمیباشد(ژنوهمکاران.)1003رادیولوژيیکی
ازعلومپایدهيرشدتهدنددانپزشدکیاسدتکدهنقدش
اساسیدرتشخیصوطرحدرماندارد.رادیوگرافییک
ابزاراساسیجهتتشخیصپوسیدگیدندانیوبیماري
پریودنتالاست.مطالعاتبالینیمتعددينشاندادهاند
کهیکبررسیرادیوگرافیمیتواندضایعاتپوسدیدهرا
درهردوسطحاکلوزالوپروگزیمالکهازطدر دیگدر
تشددخیصدادهنشدددهاندددآشددکارکنددد.رادیددوگرافیدر
ارزیابیبیماريهاي پریودنتالنیدزنقدشبنیداديدارد.
نگددارههددااططعدداتبددینظیددريدربددارهيوضددعیت

وهمچنینبهعنوانیکثبت

پریودنشیومفراهممیکند
یباشد.
دائمیازشرایطاستخواندردورهيبیماريم 

عواملمختلفیتشدخیصرادیوگرافیدکراتحدتتدأثیر
قرارمیدهندکهعبارتندداز:کیفیدتنگداره–شدرایط
مشدداهدهنگدداره–میددزاندانددشدندانپزشددک(وایددتو
همکدداران.)1003بنددابرایندانشددجویاندندانپزشددکی
عطوهبرکسبمهارتهدايالزمجهدتتهیدهيتصدویر
رادیوگرافیباکیفیدتبایددتوانداییالزمجهدتتفسدیر
تصاویررادیوگرافیراکسبکنند.درمطالعدهايکدهدر
سال1339توسطروزموسوهمکارانشدردانشدکدهي
دندانپزشکیدانشدگاههنددانجدامشددسدطحداندش

دانشددجویاندندانپزشددکیآمریکدداییدرمددوردتصدداویر
پانورامیکموردارزیدابیقدرارگرفدت.درایدنمطالعده
دندانپزشکی911دانشدجوشدرکت
از00دانشکدهي 
کردند .یکیازاعضاي بخشرادیولدوژيهدردانشدکده،
پرسشددنامهايراکددهدرآنتعدددادسدداعاتتدددریسو

کهدرزمینهيرادیدوگرافیپانورامیدکبده

آموزشهایی
دانشجویاندادهشدهوموردارزیدابیقدرارگرفتدهبدود
تکمیلکردسپسدانشجویاندرآزمونیشرکتکردند
کهشدامل0رادیدوگرافیپانورامیدکبدودوازدانشدجو

خواستهشدخطاهايتکنیکیوساختارهايآناتومیدک
موجوددررادیوگرافرامشخصکنندد .نتدایجمطالعده
نشاندادتعدادساعاتتدریستدأثیرقابدلتدوجهیبدر
کاراییدانشجویانداردوتعدادرادیدوگرافیپانورامیدک
گرفتهشدهازبیمارتوسطدانشجوتاثیرقابلتوجهیبر
عملکرددانشجویانندارد.روشآزمونمطالعدهمدذکور
برايمطالعهي حاضرمورداستفادهقرارگرفت(رازموس
وهمکاران.)1339
درمطالعهايکهدرسدال1000توسدطپطتدینو
دندانپزشکیدانشدگاهکارولینداي
لودال دردانشکدهي  
شمالیانجامشددووسیلهيکمدکآموزشدیslideو
 Webpageجهتآموزشآنداتومیرادیدوگرافیپدري
اپیکالوپانورامیکموردمقایسدهقدرارگرفدتدرایدن
مطالعهیککطس04نفرهانتخابوبهدوگروهتقسیم
شددددند.گدددروهاوّللنددددمارکهايآناتومیدددکتصددداویر
پرياپیکالرابدااسدتفادهازWebpageوگدروهدوم

تصاویرمشابهبهگدروهاوّلرابداslide/tapeمطالعده
کردندوبرايمشاهدهيلندمارکهايآناتومیکتصداویر
پانورامیددک،گددروهاوّلازSlide/tapeوگددروهدوم،از
 Webpageاستفادهکردندنتدایجمطالعدهنشدانداد
نحوهيدیدنتصداویررادیدوگرافیدرکیفیدتآمدوزش
تددأثیرقابددلتددوجهیندددارد،ولددیدانشددجویانابددزار
Webpageرابهدلیلسهولتکاربرد،آزاديهددایت
تصاویروکیفیتتصاویربراسطیدترجیحمیدادند.این
مطالعددهازنظددرمقایسددهيدوروشآمددوزشدربخددش
رادیولوژي ،شبیهمطالعدهيحاضدرمدیباشدد(الدلدوو
درمطالعددهايکددهدرسددال1006

همکدداران.)1000
توسددددطروشددددتونوهمکددددارانشدردانشددددکدهي
دندانپزشکی مجسدتر انجدامشددتدأثیرآمدوزشدوره

یلمهداي
عمومیدندانپزشدکیدرشناسدایینقدایصفد 

رادیوگرافیمدوردارزیدابیقدرارگرفدت.دوگدروهازدو
دانشگاهمختللUKموردمطالعهقرارگرفتند.بههدر
دوگروه11رادیوگرافارائهگردیدوازآنهداخواسدته
شدخطاهايتکنیکدیپروسسدینررامشدخصکنندد.
نتایجنشاندادهردوگروهدانشکافیبرايشناسدایی
نقایصرادیوگرافیکنداشتهاند وآموزشهدايجدیددو
برنامدددههدددايآمدددوزشبیشدددتريبدددرايکسدددب
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سیاحبرگردوهمکاران55
مهارتهايمربووموردنیازاست.ایدنمطالعدهازنظدر
ارزیابیمیزانداندشرادیولدوژيدنددانپزشدکیشدبیه
مطالعددهيحاضددراسددت(روشددتنوهمکدداران.)1006
درمطالعهايکهدرسال1006توسطلنینرشدارونک

وهمکددارانشدردانشددکدهيدندددانپزشددکیدانشددگاه
میشیگانانجامشددوسیسدتممشداهدهيرادیدوگراف
مددوردمقایسددهقددرارگرفددتوت دأثیرروشمشدداهدهي
رادیوگرافبردقتتشدخیصمیدزانتحلیدلاسدتخوان
بررسیگردید.دراینمطالعه41دندانپزشکشدرکتو
میدددزانتحلیدددلاسدددتخوانرادر16رادیدددوگرافی
اندازهگیريکردند.دراینآزمونازView boxبدراي

فددیلممعمددولیوازسیسددتمپروجکشددنبددرايتصدداویر
دیجیتددالاسددتفادهشددد.نتددایجاندددازهگیددريبددااندددازه
گیريهايمسدتقیمکدهرويدنددانانجدامشددهبدود
یريهدايبدهدسدت
نتایجنشانداداندازهگ 

مقایسهشد.
آمدددهبددااسددتفادهازسیسددتمپددروجکش،دقی د تددراز
یريهايبهدستآمدهبااستفادهازview box
اندازهگ 

است(شارونکوهمکاران.)1005
آموزشتفسیرتصاویررادیوگرافیکبهاینترتیدب
کهآموزشدهندهبدانشداندادنتصداویر

انجاممیشود
رادیوگرافیکبهدانشجویانساختارهايمختللموجود
درتصویراعدمازسداختارهايآناتومیدک،ماهیدتهداي
پاتولوژیک،پوسدیدگیدنددانیوبیمداريپریودنتدالرا
آموزشمیدهد.عموماًدردانشدکدههداي دندانپزشدکی
نوشتنگزارشتصاویررادیوگرافیکاغلدبدرخصدو 
ضایعاتپاتولوژیکداخلاستخوانیوتوسدطاسداتیدو
دستیارانتخصصیرشدتهيرادیولدوژيفدکوصدورت
انجاممیشود.درطدولدورهيآمدوزشرادیولدوژيبده
دانشجویاندندانپزشکیبدهتفسدیرکلیشدههداي فاقدد
ضایعهيپاتولوژیکتوجهیصورتنمیگیدردوارائدهي
تصدداویرباکیفیددتمطلددوبتنهدداتکلیفددیاسددتکددهاز
یشودودرامتحاناتنیزسؤاالتاغلب
دانشجوخواستهم 
بهتشخیصضایعاتپاتولوژیکمحدودمیشود.دیدگاه
برخددیاسدداتیدرادیولددوژيفددکوصددورتدانشددکدهي
دندانپزشکیاهوازدراینخصو متفاوتبودهاسدت.

ایشانمعتقدندباتوجدهبدهآنکدهاغلدببیمدارانفاقدد
بیماريهايپاتولوژیکداخلاستخوانیمیباشدند،اگدر

نوشددتنگددزارشبددهتصدداویردارايضددایعهيداخددل
استخوانیمحدودشوددانشجویانتجربهومهدارتالزم
جهتنوشتنگزارشراکسبنخواهندکردودرهنگام
مواجههبداتصداویردارايضدایعهيپاتولوژیدکتواندایی
کافیجهتتفسیرضایعهونوشتنگدزارشرانخواهندد
داشت.بندابراینایدناسداتیدنوشدتنگدزارشرابدراي
یداننددو
تصاویررادیوگرافیکتمامبیمارانضدروريمد 
آنرامعیارسنجشمیزاندانشرادیولوژيدانشجویان
قرارمیدهند.نوشتنگزارشکتبدیدارايایدنمزیدت
استکهدانشجوبادقتبیشتريدندانهاوبافدتهداي
میکندودرنتیجهنقشمهمی
پیرامونآنهارابررسی 
درافزایشتواناییتشدخیصپوسدیدگیوضدایعاتکده
یکیازوفایلاصلیدندانپزشکانمیباشدایفامیکندد
ودرصورتمواجههباضدایعاتداخدلاسدتخوانینیدز
بهدلیلآشناییبارونددتهیدهيگدزارشکتبدیتسدلط

بیشددتريدرارائددهيگددزارشخواهدددداشددت.تدداکنون
هیچگونهارزیابییاتحقیقیدرجهتاثباتتأثیرارائهي

گزارشکتبیبرافدزایشتوانداییتشدخیصدانشدجویان
صورتنگرفتهاست.باتوجهبهمواردفو برآنشددیم
تااهمیتتأثیرنوشتنگدزارشرادیدوگرافیدرارتقداي
کیفیتآموزشتشخیصپوسیدگیوبیماريپریودنتال
دردانشجویاندندانپزشکیرا بررسینماییم.
مواد و روشها
اینمطالعه یکمطالعهي اپیددمیولوژیکتوصدیفی
میباشد.براياجرايآزمونازپرسشنامهايشدامل11
رادیوگرافاستفادهشددکدهروایدی()Validityآناز
نظرکیفیتتصاویرووجودیاعدمپوسیدگیدنددانیو
بیماريپریودنتالموردتواف اسداتیدگدروهرادیولدوژي
تصاویرتلفیقیازنمادهايپرياپیکالو

قرارگرفت.این
بایتوینرمیباشند.پایایی()Reliabilityاینآزمون
باارزیابیدستیارانرشتهرادیولوژيفکوصدورتوبدا
فاصدددلهيزمدددانی9هفتدددهسدددنجیدهشدددد.سدددپس
پرسشنامههادرشرایطزمانیومکانییکسدان(مشدابه
شرایطامتحان)بهجمعیتموردمطالعهارائهونمدرات
تشخیصپوسیدگیوبیماريپریودنتالبهتفکیکبراي
هددردانشددجومحاسددبهش دد.جمعیددتمددوردمطالعدده،
دانشجویانسالچهارمدندانپزشکیاهوازمیباشندکده
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50بررسیتأثیرنوشتنگزارشرادیوگرافیدرارتقا
تعدددادآنهددا91نفددراسددتوجهددتگذراندددنواحددد
رادیولددوژي1عملددیبددهبخددشرادیولددوژيمعرفددی
شدهبودند.اینافرادجهدتانجداممطالعدهبدهدوگدروه

تقسیمشدند.گروهاول16نفروشداملدانشدجویانی
استکهگدزارشکتبدیرادیدوگرافیرانمدینوشدتندو
گروهدوم15نفرشاملدانشجویانیاستکدهملدزمبده
نوشتنگزارشکتبدیرادیدوگرافیبودندد.مددتزمدان
انجاممطالعه9هفتهمیباشد.باتوجهبدهبررسدیکدل
موردپژوهشروشهايآمارتوصیفیهمچدون

جامعهي
جداولتوزیعفراواندی،شداخصهدايتمایدلمرکدزيو
پراکندگیونمودارهايهندسیبدراينیدلبدهاهدداف
مطالعهمورداستفادهقرارگرفت.الزمبهذکراسدتکده
مقایسهيذهنی()Subjectiveدراینمطالعدهمدورد
یباشددد.بددراسدداسمطالددبتدددریسشددده
نظددرنمدد 
پرسشددنامهايشدداملسددؤاالتمربددووبددهتشددخیص

پوسیدگیدندانیوبیماريپریودنتالطراحیشددکده
روایددیآنازنظددرکیفیددتتصدداویرووجددودیدداعدددم
پوسددیدگیدندددانیوبیمدداريپریودنتددالمددوردتواف د 
اساتیدگدروهرادیولدوژيقدرارگرفدت(.تصداویرشدامل
اپیکالوبایتوینراست)وپایداییایدن


نمادهايپري
آزمونباارزیابیدسدتیارانرشدتهيرادیولدوژيفدکو
صورتوبافاصلهيزمانی9هفتهسنجیدهشد.سدپس
نمددراتتشددخیصپوسددیدگیوبیمدداريپریودنتددالبدده
تفکیکبرايهردانشجومحاسبهشد.
نتایج
میانگینو انحراف معیار دانش تشخیص پوسیدگی


دربیندانشجویانیکهجهتتفسیرتصاویررادیوگرافی
گزارشکتبیارائهکردهاند1/9160±0/10009ودر

بین دانشجویانی که تفسیر رادیوگرافی را بدون
گزارشنویسی انجام دادهاند 1/199 ± 0/ 11099

یرسد اختطف
یباشد .با توجه به این نتایج بهنظر م 
م
معناداري بین میزان دانش تشخیص پوسیدگی در دو
گروه وجود ندارد .میانگین و انحراف معیار دانش
یماريهاي پرویودنتال در بین دانشجویانی

تشخیص ب
کهجهتتفسیرتصاویررادیوگرافی ،گزارشکتبیارائه
کردهاند 1/1490 ±0/11909ودربیندانشجویانی

که تفسیر رادیوگرافی را بدون گزارشنویسی ارائه

یباشد.باتوجهبهاین
کردهاند1/1099±0/14406م 

یرسداختطفمعناداريبینمیزاندانش
نتایجبهنظرم 

یماريهاي پریودنتال در دو گروه وجود

تشخیص ب
ندارد.
بحث
ارتقاي کیفیت آموزش در هر علم و حرفهاي از
جمله حرفهي دندانپزشکی مستلزم بررسی وضعیت
مستمر و شناخت نقاو قوت و اصطح نقاو ضعل
موجود در آن حرفه است .یکی از مهمترین اهداف
ارائهي
دورههايآموزشیخصوصاًدرمحیطکاربالینی ،

مهارتهاي تخصصی مطلوب و تربیت نیروي انسانی

یباشد .در این مطالعهي ،تأثیر گزارشنویسی
کارآمد م 
بر ارتقاي کیفیت آموزش مباحث تشخیص
رادیوگرافیک پوسیدگی دندان و بیماري پریودنتال
بررسیگردیدنتایجنشاندادمیزاندانشپوسیدگیو
بیماري پریودنتال در گروهی که گزارش رادیوگرافی
ینوشتند با گروهیکه گزارش نمینوشتند تفاوت
م
یرسد نوشتن گزارش
معناداري ندارد و بهنظر م 
رادیوگرافی تأثیر چندانی در ارتقاي توانایی تشخیص
رادیوگرافی پوسیدگی دندانی و بیماري پریودنتال
دانشجویان مذکور ندارد .با این حال ،نوشتن گزارش
رادیوگرافیدارايمزایاییاستکهنتایجاینمطالعهاز
یکاهد .دانشجو با نوشتن گزارش
ارزش آنها نم 
رادیوگرافیتصاویررادیوگرافیراطب چارچوبخا 
یتهاي پاتولوژیک
وبادقتبیشتريازنظروجودماه 
یماريهاي پریودنتال

اعمازپوسیدگیدندانیوانواعب
(وجودجرمو تحلیلاستخوان)وضایعاتاستخوانیو
یکند و در
یماريهاي پالپوپري اپیکال بررسی م 

ب
یکند .بهاینترتیب،
فرمهاي مخصو گزارشثبتم 

تصویر رادیوگرافی وراي شکایت اصلی بیمار و از
یشود؛ چه بسا در غیر
جنبههاي مختلل بررسی م 

صورتبهدلیلعدمحضورذهندندانپزشکمواردي


این
کهنیازبهتوجهوتشخیصدارندازنظرپنهانبمانند.
تشکرو قدردانی
نامهي خانم دکتر
این مقاله برگرفته شده از پایان 
طاهره فاهري شهماروند ،دستیار تخصصی رادیولوژي
فکوصورتدانشگاهعلومپزشکیجنديشاپور

دهانو 
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Assessment of writing Radiographic interpretation in increasing
quality of education of diagnosis of dental caries and periodontal
disease in Ahwaz dental students.
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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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