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  دوفصلنامه آموزش پزشکی
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 15-20 ، صفحه1392پاییز و زمستان ، 1، شمارة دومدوره 

 

  کاربرد مولتی مدیا با شیوه آموزش در گروه هاي کوچک مقایسه 
 در آموزش مراحل ترمیم  دندان قدامی با روش الیه الیه

  
  3(DDS, MS)مریم احسانی، 2الناز میرزایی، *1(DDS, MS)عاطفه صفاري، 1(DDS, MS)فاطمه اسمی

  
 ، ایرانبابل ىزشکپ علوم اهگدانش زشکى،پدندان دانشکده زیبایى و ترمیمى هروگ - 1
  ، ایرانزشکى بابلپاه علوم نشگدا زشکى،پدندان دانشکده - 2
  ، ایرانبابل زشکىپ علوم اهگدانش زشکى،پدندان دانشکده اندودنتیکس هروگ - 3
  

  10/12/92: ، پذیرش7/12/92: ، اصالح6/3/92 :دریافت

  خالصه
آگـاهی  . ه تنهایی پاسخ گوي حرکت سریع علم و تغییر مـداوم نیازهـاي جوامـع نخواهنـد بـود     روش هاي سنتی آموزش که در حال حاضر اجرا می شوند، ب :سابقه و هدف

هدف از ایـن  . درآموزش بردارند ازشیوه هاي تدریس و استفاده از ابزارهاي کمک آموزشی، استادان و دانشجویان را یاري خواهد داد تا گامهاي بلندتري به سوي ایجاد تحول 
  .بخشی یک مولتی مدیا در آموزش فراگیران می باشد مطالعه تعیین میزان اثر 

دو  دانشجویان بـه . در دانشکده دندانپزشکی بابل ا نجام شد 91-90دندانپزشکی در سال تحصیلی  6نفر از دانشجویان ترم  30این مطالعه کاربردي بر روي  :مواد و روشها
میزان آگـاهی دانشـجویان بـا اسـتفاده از     . سنتی و به گروه دوم آموزش از طریق مولتی مدیا ارائه شد به گروه اول آموزش. گروه مساوي تقسیم بندي و همسان سازي شدند

  .استفاده شد Independent-T-testو  paired-T-testجهت مقایسه گروهها از آزمون . پس آزمون بررسی گردید -پیش آزمون 
 آزمون از استفاده با. بود) 33/10±2/1( و) 13/4±4/1(، ودر گروه مولتی مدیا )93/9±7/1( و) 06/5±9/1(ب میانگین نمرات قبل و بعد در گروه سخنرانی به ترتی :یافته ها

paired-T-test 05/0( میانگین نمرات در هر دو گروه آزمایشی بصورت معنی داري افزایش داشت. نمرات قبل و بعد گروه ها آنالیز شدP<(  و جهت مقایسه دو گروه با
 استفاده شد که نتایج این آزمون نشان داد که تفاوت دو گروه قبل و بعد از مطالعه در هیچ یک از دو گروه معنی دار نیست Independent-T-testهم از آزمون 

)05/0P>(.   
به عنوان می توان و از این دو روش  ددندان ها به طور موفقیت آمیزى مى تواند استفاده شو ترمیمى نمولتى مدیاى تهیه شده به منظور آموزش مهارت بالی :نتیجه گیري

 .فاده نمودستان است اگر براى دوره هاى آموزشى که هدف آن افزایش دانش شرکت کنندگزین یکدیگجای
  .ترمیم دندان، سخنرانى، آموزش در گروه هاي کوچک، مولتى مدیا :واژه هاي کلیدي   
  

                                                           
   :مسئول مقالهنویسنده  *

     e-mail:atefe_saffari@yahoo.com                                                                    0111- 2191408: بابل، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده دندانپزشکی، تلفن: آدرس

  مقدمه 
از ه ى با استفادشیفیت آموزکى عالى در صدد ارتقاى شوزه مراکز آموزامر

در سراسر  توجه به ارتقاى کیفیت تدریس. روشهاى ارزان و کم هزینه هستند
از جمله موارد حائز اهمیت در ى تحصیلى ها و تقریبآ در تمامى رشته نجها
رستارى پته ه اى که در دانشجویان رشعدر مطال ).1(د اهها محسوب مى شوگشدان

نوین و  یسردهاى ت وشز دانشجویان را% 92انجام شده است، نشان داده شد که
رنامه هاى آموزشى دو بدر ) 2(دهند ى ترجیح مى تهاى رایج سنشفعال را به رو

وى استاد محور که استاد نقطه اتکاى الگ:وى کلى تدریس نمود یافته است گال
   ایران مطالب رگسخنرانى است فرا و که اغلب به روشگدر این ال. یر استگفرا

یر، نیازها و گر که به فراگوى د یگال .موزند و اغلب زود هم فراموش مى کنندآمى 
در  ).3(د نامیده مى شو وى دانشجو محورگتوانایى هاى او توجه خاصى دارد ال

  را به  دتالش استاد بر این است که دانسته هاى خو روش آموزش سخنرانى،

  
را دارند  دبه خو صى هاى مختژگهد اما دانشجویان هر یک ویدتقال دانشجویان ان

یرى کلیه گموزشى خاص، نیازهاى یادآروش  که یک دو همین امر موجب مى شو
ند ی، بنابراین، به منظور انتقال دانش با توجه به فرآدازسرآورده نب دانشجویان را
ین بسیارى از نچهم ).4( داریم زنیا متنوعییرى به سبکهاى گآموزش و یاد

متخصصین، ضرورت تغییر یا تکمیل روش هاى آموزش سنتى را یادآور شده اند 
ایه و انتقال علوم تجربى و در پسخنرانى وسیله مناسبى براى ارائه اطالعات . )5(

لزوم تجدید نظر در ، ا وجود اینب .است سیبرخى شرایط مناسبترین روش تدر
فاده از روشهاى فعال و دانشجو محور تسروشهاى سنتى تدریس نظیر سخنرانى و ا

زشکى نیز پم آموزشى مطرح شده و کاربرد این روشها درعلوم تاز سوى سیس
آموزشى یکى از روشهاى  CD یا یادآموزش از طریق مولتى م .محسوس است

یران به طور فعال در آموزش گفراش، با استفاده از این رو .دانشجو محور است
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  و همکاران فاطمه اسمی؛  .کوچک يآموزش در گروه ها وهیش ابایمد یدمولتکاربر سهیمقا

 

 هنیرى به کمک رایاگیاد .دنرا دار دیرى خوگادشرکت دارند و مسئولیت ی
(Computer-aided Learning) ر داراى گر دیبراه در میان روشهاى خود

رایانه اى، نه تنها محتواى متنى  شبسته آموز  در یک. خصى مى باشدشمنافع م
ر گکه جدول ها، تصویرها، انیمیشن و فیلم مى تواند در کنار یکدیبلردد، گارائه مى 

یشتر، در مطالعات مختلف، استفاده از رایانه به عنوان یک ابزار پ. )6( ه شودارائ
زشکى پطور موفقیت آمیزى در رشته هاى مختلف علوم بیرى، گحمایتى در یاد

میر خون محیطى، ساستریک، تهیه اگن لوله نازوشتذاگیر ظن تجربه شده است،
ایه پو آموزش مهارتهاى رام گتن کاتتر داخل وریدى، انجام یک الکتروکاردیوشذاگ

یرى گه اى به عنوان یک منبع آموزشى در یادناز مواد آموزشى رایا هاستفاد.جراحى
از مزایاى ). 12- 7( است گردیدهزشکى نیز بررسى پایه و بالینى پدانش علوم 

نظیرمولتى مدیا و لوح فشرده آن است که با بهره  تریوپابزارهاى مبتنى بر کام
. دسیستم آموزشى را با هزینه متعادل و مناسب فراهم نمو نها مى توانآیرى ازگ
سان و ارزان اطالعات را فراهم مى آخیره و انتقال ذنین این وسیله امکان چهم

هد که در کمال آرامش و فراغت در محل دنماید و به دانشجویان این اجازه را مى 
ا ب )13(نمایند  هند از اطالعات مورد نظر استفادهاخوبدر هر زمان که  دى خوگزند

روزافزون  هنین استفادچه اى در دنیا و همنیرآموزش رایاگشمچ شسترگتوجه به 
مینه در رشته زمطالعاتى در این  کمبود اه هاى ایران وگشندر دا شازاین رو

ى یک مولتى شخبراث ر آن داشت تا به بررسى میزانبما را ، زشکى در کشورنپدندا
رى گیدر یاد قدامی به روش الیه الیه نداند ترمیممدیاى آموزشى از مراحل 

   .ردازیمپیران بگفرا
  

  
  مواد و روشها

دو روش آموزش جهت مقایسه وهش که یک مطالعه کاربردى است پژاین 
بر  91-90 سال تحصیلیدر  وآموزش به کمک مولتى مدیا در گروه هاي کوچک

ندان واحد د یمترمزشکى که مبحث په دندانترش 6نفر از دانشجویان ترم  30 روي
جام نمرحله ا 4این مطالعه در . شد انجام ،ده بودنندذراگى و زیبایى را نمترمی
 ادفى،تصخنرانى و مولتى مدیا به صورت سروههاى گمرحله اول انتخاب  فت،گر

مرحله ، امهشنرسپاهى و عملکرد قبل از مداخله از طریق گمرحله دوم سنجش آ
  .اهى و عملکردگآ مجدد جشنهارم سچموزشى و مرحله آسوم مداخله 

ه دو بس پس.طالعه شدند مه صورت تصادفى وارد بنفر از دانشجویان  30
ادفى صبه صورت ت 30تا  1ه افراد شماره هاى باول و دوم تعریف شدند و  هروگ

ترمیمى و سابقه تحصیلى، اولین نفر  بر اساس نمرات قبلى درس. اختصاص یافت
روه دوم شد و به گو شخص معادل آن وارد  اول هروگ که وارد مطالعه شد در

ترل نروه کگدر  نفر 15( دى و همسان سازى شدندبنروه تقسیم گهمین ترتیب دو 
 چندال وروه یک سرى سگدر مرحله اول به هر دو ). روه تجربىگنفر در  15و

ه بود وب يمورد 20این آزمون ،دندانها داده شد ترمیما مراحل بطه بدر را گزینه اي
نفر از  4ا بروایى سئواالت توسط مشاوره  ,نمره اختصاص داده شد 1ال وهر س

. تعیین گردید pilotایایى توسط یک تست پکده و شاعضاى هیأت علمى دان
) Pre-Test(نمرات کسب شده در این مرحله به عنوان نمرات پیش آزمون 

با محتواى  دندانها ترمیممینه زموزشهاى الزم در آ هروگبه هر سپس، . نامیده شدند
به همراه ) سخنرانى( آموزش سنتى) کنترل( به گروه اول. آموزشى مشابه داده شد

مراحل ترمیم دندان قدامی بصورت کار عملی برروي دنتیک مصنوعی و به گروه 

پیش از آغاز مرحله آموزش به . آموزش از طریق مولتى مدیا ارائه شد) تجربى( دوم
 این .آموزشى، آموزش داده شد CDه کار با کمک کامپیوتر به گروه تجربى، نحو

CD  از مراحل ترمیم دندان قدامی و معرفی ابزارها و  حاوي یک فیلمآموزشى
حاوي عکسها، یک بیمار بود که در ابتدا با نرم افزار پاورپوینت  مواد و کار برروي

تبدیل  mp4سپس به فرمت  فیلم و صدا بر روي هر اسالید ساخته شد، انیمیشن،
مربوط به مولتى مدیا  CDبه هر دانشجو یک . یان قرار گرفتدانشجور اختیار و د

را داشت و در صورت  CDهر دانشجو فقط یکبار امکان مشاهده . تحویل داده شد
در گروه کنترل یا آموزش . ایجاد ابهام حق پرسش و پاسخ به او داده می شد

این سخنرانی  ،نمودسنتى، استاد براي دانشجویان به مدت یک ساعت سخنرانى 
همراه با ارائه کار عملی از مراحل ترمیم دندان قدامی و معرفی ابزارها و مواد و کار 

-Post«مداخله آموزشى، پس آزمون یا  ماه پس از3. برروي دنتیک مصنوعی بود
Test « نحوه کنترل آزمون به این صورت بود که به شرکت کنندگان . انجام شد

مون صرفا جنبه تحقیقاتى داشته و نمره اى براى آنها توضیح دادیم که این آز
منظور نخواهد شد، لذا از ایشان درخواست شد که با صداقت کامل و دقت کافى به 
سواالت پاسخ دهند و این آزمون در ساعاتى غیر از ساعات آموزشى تحت نظارت 

نمره امتحان مالك میزان یادگیرى دانشجویان قرار . مجرى طرح برگذار شد
  گرفت سپس نمرات مربوط به

»pre-test « و»post-test  «جمع آورى شد و مورد آنالیز آمارى قرار گرفت .
انجام شد،  جهت  )spss(16تجزیه و تحلیل تمام داده ها با استفاده از نرم افزار 

 و جهت مقایسه دو paired-T-testمقایسه نمرات قبل و بعد گروهها از آزمون 
 .استفاده شد test -Independent-T گروه با هم از آزمون

  
  

 یافته ها
اسمیرنوف انجام  –جهت آزمون برقرار بودن نرمالیتی، تست کولموگروف 

  بود، بنابراین نرمالیتی برقرار  Sig > 0/05گروه  4بدلیل آنکه در هر . شد
میانگین نمرات کسب شده در گروههاى آزمایشى نشان داده  1در جدول . می باشد
نمرات قبل و بعد گروهها ) paired-T-test(با استفاده از آزمون  .شده است

آنالیز، و مشخص شد که میانگین نمرات قبل و بعد در هر دو گروه آزمایشى 
) >p 05/0( به صورت معنى دارى افزایش داشته است) سخنرانى و مولتى مدیا(

-Independent- Tجهت مقایسه دو گروه سخنرانى و مولتى مدیا از آزمون 
test با استفاده از این آزمون مشخص شد که تفاوت دو گروه قبل از  .استفاده شد

همچنین با . بود) 46/0(بوده، ولى تفاوت دو گروه بعد از مطالعه ) 13/0(مطالعه 
معنى دار  می باشد بنابراین در هیچ یک از دو گروه) <05/0p(توجه به اینکه 

  ).2جدول(نیست 
 آزمایشى روههاىگدر  شده بسک مراتین نگمیان: 1شماره  جدول
 

SD گروههاي آزمایشی  حجم نمونه نگینیام 
 pre-test گروه سخنرانی  15 06/5  9/1
 post testگروه سخنرانی  15 93/9 7/1
 pre-testگروه مولتی مدیا   15 13/4 4/1
 post-testگروه مولتى مدیا   15 33/10 2/1
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Comparing theUse of  Multimedia and Teaching in Small Groups; F.Esmi, et al   

 

 

از مطالعه و بعد قبل  Independent T-test: 2شماره  جدول
  )>05/0P( از مطالعه

 
CI 95% Sig  

 قبل از مطالعه 13/0  -18/2، 32/0
 بعد از مطالعه 46/0 -71/0، 51/1

  
 و نتیجه گیري ثحب

آگاهى دانشجویان همانند  کاربردى براى سنجش میزان در این مطالعه
 1387سال و زبیرى در ) 13( 1386سال درآزادبخت  صورت گرفته توسط مطالعات

توسط  روایى شد،که استفاده اى گزینه 4 بصورت موردى 20آزمون  از) 14(
بابل و پایایى توسط  دندانپزشکى نفر از اعضاى هیأت علمى دانشکده 4مشاوره با 
  . سنجیده شد pilot یک تست

تاکنون تحقیقات گسترده و بى شمارى در زمینه هاى مختلف استفاده از 
نتایج ثمربخش و مفیدى را به مربیان و  ویدیو در آموزش حاصل شده که

گردانندگان امور آموزشی ارایه کرده است، ولى تایید آموزش ویدیویى در 
 1379موضوعات مختلف متفاوت مى باشد، بطورى که در مطالعه روزبهى در سال 

تدریس علوم پایه نظیر آناتومی، تدریس از طریق تلویزیون بر تدریس ) 15(
در تدریس علوم انسانى نظیر زبان و ادبیات تفاوت قابل  .حضورى ارجحیت دارد

نشان داد که  نیز ، یافته هاى این پژوهش)17و16( توجهى دیده نشده است
از گروه سخنرانى ارتقاء یافته، اما اختالف  میانگین نمرات گروه مولتی مدیا بیشتر

شرکت هر دو روش توانسته بود سبب افزایش نمره . آنها معنى دار نشده است
این نتیجه شاید به این دلیل باشد که در روش سخنرانى، نحوه ارائه . کنندگان شود

سخنرانى، فراگیران را در فرآیند تدریس و یادگیرى فعال نموده است و این امر به 
مطالعات  ضمن این که بعضى از. طور مستقیم در نتایج پژوهش اثر گذار بوده است

. یو نسبت به بعضى روشهاى سنتى موثرتر استنشان مى دهد که استفاده از وید
در این رابطه چن و همکاران دریافتند که هم سخنرانى و هم آموزش به وسیله 
ویدیو به طور یکسانى مؤثر هستند حتى درآموزش ویدیویى نتایج کمى بهتر هم 

به اندازه  مطالعات اخیرنشان داده است که آموزش ویدیویى مى تواند. بودند
در رشته هاى ) سخنرانى(در بعضی موارد مؤثرتر از آموزش سنتى  سخنرانى و
این یافته با نظرات دیگران مطابقت دارد که معتقدند راحتى  ،)19و8( مختلف باشد

طریق روش رایانه اى منجر به افزایش  و دسترسى آسان به محتواى آموزشى از
 حضورى در همچنین آموزش به روش. فراگیران مى شود  توانایى یادگیرى در

الزام به یادگیرى در  یک جلسه کالس درس منجر به احساس خستگى شده و
ساعت مشخص و از پیش تعیین شده مى تواند منجر به محدود شدن فراگیر در 

هر چند که در تمامى تحقیقات، مالك میزان یادگیرى، نمره ). 20( یادگیرى شود
سد که در روش آموزش با به دست آمده از آزمون بوده است، ولى به نظر مى ر

کمک کامپیوتر، با توجه به اینکه فراگیر خود مسؤلیت یاد گیرى را بر عهده مى 
گیرد، یادگیرى عمیق ترى ایجاد می شود، در واقع در این روش فراگیران یاد مى 

مطالعات مختلف به بررسى استفاده از یادگیرى ). 21( گیرند که چگونه یاد بگیرند
فاده از است در مطالعه تیزدال. آموزش هاى مختلف پرداخته اند به کمک رایانه در

یک لوح فشرده براى آموزش سالمت دهان سالمندان به دانشجویان پزشکى و 
 دندانپزشکى باعث افزایش معنادارى در دانش و مهارت شرکت کنندگان شده بود

در مطالعه دیگرى که مومن نسب و همکارانش انجام دادند دریافتند که ). 22(
یادگیرى در گروه مورد نظر که به وسیله ویدیو آموزش دیده بودند در سطح خوب 
و در گروه شاهد که به وسیله سخنرانى آموزش دیده بودند در سطح متوسط بوده 

ى ویدیویى و نوارهاى اخیراً تعدادى روشهاى نوین ازجمله نوارها ).23(است 
شنیدارى به طور موفقیت آمیزى در آموزش مهارت هاى بالینى مورد استفاده قرار 

نتایج تحقیق کوریهارا و کایومی نشان داد که روش آموزش با ). 24( گرفته است
. دانشجویانى که روش سنتى را مؤثر نمى دانند مؤثر استکمک کامپیوتر براي 

که از آموزش به کمک رایانه در تدریس معاینه  این دو محقق در یک مطالعه
فیزیکی شکم استفاده کرده بودند، مشخص کردند که این روش به دانشجویانی 

در مطالعه سیستنی و ). 25( که در یادگیري ضعیف هستند، بیشتر کمک می کند
همکاران براي آموزش صداهاي ریوي به دانشجویان پزشکی پس از آموزش 

ئه یک مولتی مدیا طی یک سمینار استفاده شد که پس از آن معمول خود از ارا
). 26( خطاهاي دانشجویان شرکت کننده بطور معنی داري کمتر از گروه شاهد بود

برخى مهارت هاى علمی، استفاده  مطالعات گذشته بیانگر این است که در آموزش
در مطالعه اى به عنوان مثال، . از یادگیرى الکترونیکى به تنهایى کفایت نمى کند

که روش گذاشتن کاتتر داخل وریدى را در شیوه سنتى وآموزش به کمک رایانه 
آموزش به کمک تکنولوژي  به  مقایسه نموده بودند، به این نتیجه رسیدند که

یافته هاى ). 9و10( تنهایى مؤثر نبوده و الزم است از ترکیب دو روش استفاده شود
چنین تبیین نمود که با توجه به این که  پژوهش قنبري وهمکاران را مى توان

لوحهاى فشرده با محتواى اطالعات کوتاه، مختصر و مفهومى در مورد موضوع 
خاص و براى گروه هدف معینى تهیه شده و متناسب با زمان ومکان دلخواه 

در آموزش  مطلویى و مثبت کند، تأثیرات مى فراهم را فراگیران امکان  یادگیرى
میانگین نمرات  پژوهشاین  هاى یافته به توجه با. )27(دارد گروههاى مختلف 

مطالعه  خیلى پایین بوده، ولى پس ازه در هر دو گرو) (pre-test مطالعه قبل از
post-test) (میانگین نمرات گروه مولتى . است یافته ارتقا گروه دو نمرات هر

. معنى دار نشده استمدیا ییشتر از گروه سخنرانى ارتقا یافته، اما اختالف آنها 
بنابراین فیلم أموزشى مراحل ترمیم دندان قدامی به روش الیه الیه را مى توان 

یادگیرى دانشجویان  به عنوان یک ابزار کمک آموزشى در جهت بهبود
 . دندانپزشکى، به کار برد

مولتى مدیاى  که کرد رىگی نتیجه توان مى وهشپژ هاى یافته به توجه با
دندان ها به طور موفقیت آمیزى  ترمیمى نظور آموزش مهارت بالیتهیه شده به من

جویان شیرى دانگیاد دآموزشى در جهت بهبو مکابزار ک یکبه عنوان مى تواند 
ر براى گزین یکدیگو یا از این دو روش به عنوان جای داستفاده شوزشکى، پدندان

فاده تسان است اگدوره هاى آموزشى که هدف آن افزایش دانش شرکت کنند
  .نمود

  
 تشکر و تقدیر

وهش ما را یارى نمودند پژى که در این نجویاشیله از کلیه دانسبدین و
   .مییقدردانى مى نما
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: The traditional methods of teaching that are currently running do not alone 
meet the rapid growth of information and knowledge and the changing needs of societies. Knowing different methods 
of teaching and use of learning aids, will help teachers and students to heighten the steps toward making a difference in 
education. The aim of this study was to determine the effectiveness of an educational multimedia in teaching process. 
METHODS: This study was performed on 30 dental students of the 6th semester of Babol dental school on the 
academic year of 2012-13. Students were divided into two equal groups and matched. Two groups were taught based 
on the traditional training method and the multimedia presentation. Their awareness was analyzed with the paired-T-
test and the Independent-T-test according to the pre- test and the post-test scores. 
FINDINGS: The mean scores of before and after the lecture in the lecture groups, were respectively (5.06±1.9) and 
(9.93±1.7), and the second group mean scores before and after viewing the educational multimedia, were (4.13±1.4) 
and (10.33±1.2), respectively. Paired-T-test showed that the mean of before and after scores for each experimental 
group significantly increased (P<0.05). To  compare the two groups, the Independent-T-test was used. The results of 
this test showed that the difference between the two groups before and after the study was not significant in any of the 
groups (p>0.05). 
CONCLUSION: We can conclude that an applying educational multimedia of the tooth restoration can be used 
successfully to increase the knowledge of dental students. 
 
KEY WORDS: Multimedia, Small Group Teaching, Lecture, Tooth Rrestoration. 
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