
Spring 2018. Vol 13. Num 1

4

* Corresponding Author:
Samaneh Razeghi, MD
Address: Department of Community Oral Health, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Tel: +98 (912) 3542871
E-mail: s-razeghi@tums.ac.ir

Research Paper
Design, Implementation, and Assessment of Virtual Training of Dental Students in 
Elderly Dentistry Topic 

1. Department of Community Oral Health, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Katayoun Sargeran1 , *Samaneh Razeghi1, Zohreh Khorshidi1

Objectives  To achieve better oral health care for the growing elderly population it requires education of den-
tists who have attitudes; knowledge and skills. With regard to the benefits of web-based training, the present 
study aimed to design, implement, and evaluate a short virtual course in geriatric dentistry for the senior 
dental students of Tehran University of Medical Sciences and compare it with traditional method. 
Methods & Materials  In the present interventional study, 64 senior dental students participated. In one group 
(n=31) educational content presented through virtual method and in the other group (n=33) via traditional 
manner. A standard questionnaire was completed by both groups before and after the educational inter-
vention. The questionnaire included questions on general knowledge and attitudes of aging and knowledge, 
attitude and performance about geriatric oral health. Statistical analysis was conducted with SPSS software 
using covariance and regression tests.
Results No significant difference found between the mean scores of general knowledge and attitudes of ag-
ing and knowledge and attitudes about geriatric oral health of two groups. The mean scores of geriatric oral 
health practice in the traditional and virtual groups increased from 45.4+20 to 56.9+26 and from 52.9+20 to 
75.4+21, respectively, after the intervention (P<0.05). Regression analysis on the scores of students before the 
intervention showed that the general attitude of aging was related to “living with the elderly at the present 
time,” however no significant relationship was observed in other areas such as between students’ scores and 
their background factors. 
Conclusion The virtual method is effective in gaining educational insights about geriatric dentistry compared 
with traditional method and can be used as an alternative for teaching gerodontology to dental students.
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Extended Abstract

1. Objectives

iven the increasing number of elderly 
people, it is essential for dentists to 
receive necessary training to prevent 
and treat oral diseases in this group 

G
of people. The topic of gerontology has just become 
a theoretical unit which has been added to the dental 
curriculum in Dentistry Colleges  in Iran and in that 
direction those colleges are planning educational pro-
grams. On the other hand, with the development of 
information technology, medical education methods 
have been transformed and currently use of newer 
methods such as virtual tutorials is being stressed for 
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knowledge transfer [1]. Reducing spatial and tem-
poral constraints for education, validating repeat-
ability of the learning process, tracking student ac-
tivity more easily, and changing teacher-centered to 
student-centered education are the benefits of virtual 
education [2]. Therefore, this study was conducted 
with the aim of design, implementation, and evalua-
tion of virtual education of elderly dentistry topic for 
dentistry graduate students of Medical University of 
Tehran in the academic year of 2016-2017 and com-
paring it with the traditional method.

2. Methods and Materials

The Ethics Committee of Tehran University of Medi-
cal Sciences confirmed this study with no. IR.TUMS.
REC.1395.2415. In this study, graduate students in 
Tehran University of Dentistry was evaluated by cen-
sus method. A total of 64(82%) out of 78 students par-
ticipated in the study. Traditional training group and 
virtual education group comprised of 33 and 31 stu-
dents, respectively. Training program was performed 
as a workshop in three sessions and introduced within a 
week in the form of the society-centered credit 3. Data 
were collected using pre-test/post-test design (pre-test, 
before the first session in both groups; post-test, after 
the third session in both groups). 

At the first session of educational content, two 
45-minute speeches were presented by two profes-
sors from the Department of Oral Health and Social 
Dentistry for traditional teaching group. In the virtual 
training group, the content placed on the system of 
university symbols. The educational content provided 
was same in both groups. Second session of the edu-
cational program was carried out for students in both 
traditional and virtual groups in the form of an edu-
cational field (urban health center affiliated to Tehran 
municipality). Students of both groups (separately) 
tried filed examination, correct communication, re-
ceiving biographies, oral health assessment, studying 
the therapeutic needs, and providing elderly health ed-
ucation. At the third session, students of both groups 
provided a report on the activities undertaken and sent 
it to the professors and at the end of the educational 
course, post-test was given. The duration between pre-
test and post-test was seven days. The questionnaire 
included knowledge and attitude toward aging and 
knowledge, and attitude and practice related to oral 
health of the elderly people. Data were analyzed in 
SPSS (version 21) software using covariance, paired 
t-test and regression tests.

3. Result

Pre-test and post-test questionnaires were completed 
by 64 students, among which 28 were boys and 36 were 
girls. Average ages of students participating in the tra-
ditional and virtual education groups were 23.9±0.72 
and 24.1±1.2 years, respectively. The lowest age of par-
ticipants in both groups was 23; while the highest ages 
were 29 years in the virtual training group and 25 years 
in the traditional education group. Pre-intervention 
scores for both groups in the general knowledge section 
of old age was 41.7±45.6 and 41.7±19 (out of 100), re-
spectively; whereas in the field of knowledge related to 
oral health of the elderly, it was 54.2±19 and 49.2±18.2, 
respectively. In addition, in the general attitude toward 
old age, traditional and virtual education groups scored 
67.7±6.8 and 68.1±9.3, respectively. 

Moreover, pre-intervention scores in the section 
of oral health of the elderly in traditional and virtual 
education groups were 76.8±12 and 78.5±13.2, respec-
tively. In the self-expressive performance section these 
scores were 45.4±20.7 and 52.9±20.3, respectively. 
There was no significant difference between the two 
groups in terms of the mean and standard deviation of 
pre-test scores.

Regression test was used to examine the relationships 
between underlying factors and knowledge scores and 
also between attitude and performance of students be-
fore the intervention. Background variables included 
age, gender, marital status, settlement status, living 
with an elderly person, the history of treating elderly 
patients, first-degree relatives being dentist, being in-
terested in the field of study, and the average. None 
of the underlying variables had significant relationship 
with the general knowledge of old age, knowledge of 
oral health of the elderly people, attitude toward elder-
ly oral health, and oral health function in old age. 

Only the general attitude associated with old age found 
to have relationships with gender factor (P=0.009) and 
“life with an elderly person at the moment” (P=0.044). 
Girl students and those who lived with an elderly per-
son at that moment had a better attitude. Covariance 
test was used to investigate the effect of traditional and 
virtual teaching methods on post-test scores of students 
in terms of the level of knowledge, attitude, and perfor-
mance of students. Difference in scores after interven-
tion by traditional and virtual learning group was not 
significant in any of the areas examined except for self-
expressive performance related to oral health function 
in old age. There was a significant difference between 
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the scores in the self-explanatory section between the 
virtual training and the traditional education groups af-
ter intervention (P=0.017).

4. Conclusion

The developments in medical knowledge along with 
a variety of teaching and learning approaches have 
created new responsibilities for managers and instruc-
tors in the higher education system. One of the main 
pillars of this responsibility is the choice of the most 
appropriate method of teaching and learning. The re-
sults of this study show that virtual training can meet 
the educational goals in dental topics including “se-
nior dentistry” section. Our results suggest that giv-
en the benefits of virtual training, it can be used as a 
substitute for the traditional teaching style in teaching 
elderly dentistry topics. In this study, there was no im-
provement in attitude levels of students in both groups 
compared with their level of attitudes before interven-
tion. It appears that change in the attitude of students 
requires longer training programs compared with the 
elderly attitudes. Increasing educational-therapeutic 
communication and adding practical training fields for 
students in society are other approaches for promoting 
attitude and this will be an introduction in improving 
performance in this area.
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اهداف امروزه آموزش دندان پزشکی سالمندان به دانشجویان دندان پزشکی اهمیت یافته است. از سوی دیگر با مطرح شدن تکنولوژی های 
نوین آموزشی، تأکید بسیاری بر تغییر رویکرد از شیوه آموزش سنتی به شیوه مجازی شده است. این مطالعه در سال تحصیلی 1394-

1395 با هدف طراحی و اجرا و ارزیابی آموزش مبحث دندان پزشکی سالمندان به صورت مجازی به دانشجویان سال آخر دندان پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و مقایسه آن با روش سنتی انجام شده است.

مواد و روش ها در این مطالعه مداخله ای، 64 نفر از دانشجویان سال آخر دندان پزشکی شرکت کردند. مبحث دندان پزشکی سالمندان برای 
31 نفر از دانشجویان شرکت کننده به شیوه مجازی و برای 33 نفر به شیوه سنتی ارائه شد. دانشجویان پرسش نامه  پیش آزمون را قبل از 
ارائه محتوای آموزشی تکمیل کردند. این پرسش نامه حاوی سؤاالتی در زمینه دانش و نگرش عمومی درباره دوران سالمندی و دانش و 
نگرش و عملکرد مرتبط با سالمت دهان سالمندان بود و روایی و پایایی آن قباًل تأیید شده بود. پس از مداخله، دانشجویان پرسش نامه 

پس آزمون را تکمیل کردند. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون های کوواریانس و رگرسیون انجام شد.

یافته ها میانگین نمرات، پس از مداخله گروه های آموزش سنتی و مجازی در حیطه های دانش و نگرش عمومی درباره دوران 
سالمندی و نیز دانش و نگرش مرتبط با سالمت دهان و دندان سالمندان، تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت. در بخش عملکرد 
خوداظهار، نمرات دانشجویان گروه آموزش سنتی و مجازی قبل از مداخله به ترتیب 20+45/4 و 20+52/9 از 100 بود که بعد 
.)P>0/05 ( از مداخله به ترتیب به 26+56/9 و 21+75/4 افزایش یافت. در این بخش تفاوت معناداری بین دو گروه وجود داشت

نتیجه گیری شیوه آموزش مجازی به اندازه روش سنتی اهداف آموزشی را تأمین می کند. بنابراین می توان در تدریس مبحث دندان پزشکی 
سالمندان، آموزش مجازی را جایگزین آموزش سنتی کرد.

کلیدواژه ها: 
دندان پزشکی سالمندان،  
آموزش سنتی، آموزش 

مجازی

تاریخ دریافت: 24 مهر 1396
تاریخ پذیرش: 12 یهمن 1396

مقدمه

از آنجایی که برنامه ریزی های کالن اجتماعی و اقتصادی برای 
برآورده کردن نیازهای جمعیت انجام می شود، مهم ترین متغیری 
که در برنامه ریزی ها باید به آن توجه داشت، جمعیت و ویژگی های 
آن است. ظرفیت های عملکردی و توانایی های افراد بر حسب سن 
آن ها متفاوت است. به همین دلیل یکی از مهم ترین ویژگی های 
جمعیت که باید در برنامه ریزی ها به آن توجه کرد، سن افراد 

جامعه است ]1[.

مطالعات همه گیرشناسی نشان می دهد هم اکنون 11 درصد 
از جمعیت جهان باالی 60 سال هستند که این میزان تا سال 
2050 میالدی به 22 درصد خواهد رسید ]2[. در سرشماری 
سال 1375 نزدیک به 6/6 درصد از جمعیت ایران را افراد 60 
سال و بیشتر تشکیل می داد. نسبت ذکرشده در سال 1385 به 

7/3 درصد و در سال 1390 به 8/2 درصد رسید ]3[.  بر اساس 
پیش بینی ها جمعیت باالی 65 سال ایران تا سال 2050 میالدی 

به حدود 1/4 میلیارد نفر خواهد رسید ]4[.

است  الزم  سالمندان،  جمعیت  افزایشی  روند  به  توجه  با 
دندان پزشکان آموزش را کافی برای درمان این گروه ببینند تا بتوانند 
به راحتی بیماری های دهان و دندان سالمندان را معالجه کنند. از 
آنجایی که به نظر می رسد بیشتر مشکالت در این زمینه ناشی از نبود 
آموزش و تجارب کلینیکِی کافی باشد، دانشکده های دندان پزشکی 
باید برنامه آموزشی خود را برای ارائه اطالعات و تجارب عملی کافی 

برای درمان هرچه مؤثرتر سالمندان به روز کنند ]5[.

از سوی دیگر، امروزه با گسترش فناوری اطالعات، ابزارها و 
روش های آموزش نیز متحول شده است و با پیشرفت تکنولوژی، 
استفاده از ابزارهای جدیدتر برای انتقال دانش مطرح شده است 

1. گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران.

طراحی و اجرا و ارزیابی آموزش مبحث دندان پزشکی سالمندان به صورت مجازی به دانشجویان 
دندان پزشکی 

٬ *سمانه رازقی1، زهره خورشیدی1 کتایون سرگران1
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]6[. در دهه های اخیر تالش های زیادی در کشور شده است تا 
روش های قدیمی و کلیشه ای جای خود را به روش های آموزشی 
جدید و مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی دانشجویان بدهند 
روش  دو  مقایسه  پیرامون  انجام شده  پژوهش های  بیشتر   .]7[
آموزش مجازی و سنتی در کشورهای مختلف جهان، ازجمله 
ایران بیانگر این مطلب است که یادگیری در دو گروه مشابه است 

و تفاوت معناداری ندارد ]8[. 

مواردی همچون کاهش محدودیت های مکانی و زمانی برای 
آموزش، تحت پوشش قرار دادن تعداد زیادی از دانشجویان در آِن 
واحد، تکرار پذیر بودن فرایند یادگیری برای دانشجویان، پیگیری 
آسان تر فعالیت دانشجویان، کمتر شدن هزینه های آموزشی، تغییر 
سیستم استاد محور به دانشجو محور و شیوه های آموزش تعاملی 
از مزایای آموزش مبتنی بر وب است ]8[. در مطالعات متعددی 
مختلف  دروس  تدریس  در  سنتی  و  مجازی  روش  دو  تفاوت 
دندان پزشکی بررسی شده است که از جمله آن ها می توان به موارد 

زیر اشاره کرد: 

درس  در  همکاران  و  آمیوت1  گدبوری   ،2011 درسال 
فارماکولوژی دندان پزشکی مطالعه ای انجام دادند.  در این مطالعه 
مشخص شد عملکرد دانشجویان شرکت کننده در مطالعه که 
درس فارماکولوژی به شیوه مجازی برای آن ها ارائه شد، نسبت به 
دانشجویان سال قبل که این واحد به شیوه سنتی به آن ها ارائه 
شده بود، بهبود پیدا کرده اند ]9[. مطالعه وینر2 و همکاران در سال 
2016 در سوئد با هدف اولیه ارزیابِی برنامه آموزشِی شبیه سازِی 
مبتنی بر وب بیماران3 روی مهارت های استدالل بالینِی جراحِی 
دهان در دانشجویان سال سوم دندان پزشکی انجام شده و نتایج 
نشان داده است که افزایش معناداری در سطح آگاهی دانشجویانی 

که مطابق با اهداف آموزشی بود، رخ داده است ]10[.

 1389-1390 تحصیلی  سال  در  نیز  همکاران  و  نوریان 
مطالعه ای انجام دادند. این مطالعه با هدف مقایسه ارائه درس 
مجازی  و  سنتی  صورت  به  نظری«  جامعه نگر  »دندان پزشکی 
انجام و در پایان مشخص شد دو گروه در نمرات آزمون پیشرفت 
تحصیلی تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند ]8[. در پژوهش 
کوهپایه زاده و همکاران که در سال 2015 و در درس »آشنایی 
با وسایل و تجهیزات دندان پزشکی و نحوه نگهداری آن ها« انجام 
شد نیز تفاوت معناداری بین دو گروه آموزش سنتی و مجازی از 

نظر نمرات آگاهی سنجی و عملکرد وجود نداشت ]11[.

تأٔثیر روش مجازی در  بررسی  پیرامون  بیشتر مطالعاتی که 
دروس مختلف برنامه آموزشی دندان پزشکی انجام شده، بیانگر 
مٔوثر بودن این شیوه آموزشی نوین است. مبحث دندان پزشکی 

1. Gadbury-Amyot
2. Weiner
3. Web-Sp

به  به تازگی به عنوان واحد نظری  سالمندان و سالمندشناسی 
برنامه آموزشی دندان پزشکی ایران اضافه شده است. در این راستا 
دانشکده های دندان پزشکی مختلف کشور در حال برنامه ریزی 
آموزشی هستند. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه جامعی انجام 
نشده است که آموزش مبتنی بر وب را با شیوه سنتی )سخنرانی( 
در دندان پزشکی سالمندان مقایسه کند، و از طرفی با در نظر گرفتن 
محدودیت های  کاهش  در  به ویژه  مجازی،  آموزش  که  مزایایی 
تٔاکید مراکز توسعه آموزش  مکانی و زمانی در آموزش دارد و 
دانشگاه ها بر استفاده از روش های نوین آموزشی، یافته های حاصل 
آموزشی  برنامه ریزی  به  شایانی  کمک  می تواند  مطالعه  این  از 
هدف  با  مطالعه  این  بنابراین،  کند.  دندان پزشکی  دانشجویان 
طراحی و اجرا و ارزیابی آموزش مبحث دندان پزشکی سالمندان 
به صورت مجازی به دانشجویان سال آخر دندان پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 1395-1394 و مقایسه آن 

با روش سنتی انجام شد.

روش مطالعه

در این مطالعه تمام دانشجویان ترم آخر رشته دندان پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران به روش سرشماری ارزیابی شدند. 
تعداد کل دانشجویان سال آخر دانشکده دندان پزشکی تهران 78 
نفر بود که از این تعداد 64 نفر )82 درصد( در مطالعه شرکت 
کردند. از آنجا که بخش آموزِش دانشکده، دانشجویان ترم آخر را 
بر اساس معدل  در چهار گروه تقسیم بندی کرده بود، برای کاستن 
از تٔاثیر معدل به عنوان عامل مداخله گر، دو گروه اول و سوم برای 
مجازی  آموزش  برای  چهارم  و  دوم  گروه  دو  و  سنتی  آموزش 
انتخاب شدند. مجموع دانشجویان دو گروه اول و سوم 44 نفر 
بود که از بین آن ها 33 نفر )75 درصد( در مطالعه شرکت کردند. 

گروه  یعنی  چهارم،  و  دوم  گروه های  دانشجویان  همچنین 
آموزش مجازی 34 نفر بودند که از بین آن ها 31 نفر )91 درصد( 
ارتقای  کوتاه مدت  آموزشی  برنامه  کردند.  شرکت  مطالعه  در 
سالمت دهان سالمندان به صورت کارگاهی و در سه جلسه اجرا 
و در یک هفته به دانشجویان ترم 12 دانشکده دندان پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در قالب بخشی از واحد جامعه نگر 
عملی 3 ارائه شد. داده های مطالعه در قالب پیش آزمون )قبل از 
شروع جلسه اول در هر دو گروه( و پس آزمون )بعد از جلسه سوم 
در هر دو گروه( را یک نفر جمع آوری کرد که از اهداف مطالعه 
آگاهی نداشت. نحوه جمع آوری داده ها در هر دو گروه یکسان بود. 

قبل از شروع جلسه اول، پرسش نامه پیش آزمون برای تکمیل در 
اختیار دانشجویان قرار گرفت و پس از تکمیل و جمع آوری، جلسه 
اول آغاز شد. در جلسه اول محتوای آموزشی  برای گروه آموزش 
سنتی با دو سخنرانی 45 دقیقه ای دو استاد گروه سالمت دهان 
و دندان پزشکی اجتماعی به دانشجویان ارائه شد. سپس مسئله 

»کتایون سرگران و همکاران. آموزش مبحث دندانپزشکی سالمندان«
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)بیمارنمای کاغذی(4 طراحی شده بیان و از دانشجویان خواسته 
شد در گروه های کوچک تر )4 یا 5  نفره( به بحث با یکدیگر، حل 
مسئله و پاسخ به سؤال های مطرح شده بپردازند. هر کدام از گروه ها 
را یکی از استادان به عنوان تسهیلگر، نظارت و هدایت می کرد. در 

انتها پاسخ سؤال ها در اختیار دانشجویان قرار گرفت.

در گروه آموزش مجازی، محتوا در قالب فایل پی دی اف  و 
پاورپوینت در سامانه دانشگاه قرار گرفت. دانشجویان در سایت 
کامپیوتر کتابخانه دانشکده حاضر شدند و با وارد کردن شماره 
دانشجویی و کد ملی خود در سامانه دانشگاه، فایل ها را دریافت 
کردند. در این جلسه یکی از استادان برای پاسخ گویی به سؤاالت 
ارسالی  فایل های  و  دانشگاه  سامانه  از  استفاده  نحوه  درباره 
حضور داشت. نمونه طراحی شده در قسمت تمرین قرار داشت. 
دانشجویان پاسخ های خود را از طریق سامانه برای استاد ارسال 
کردند. پاسخ های صحیِح سؤال های طراحی شده از طریق همین 
سامانه در قالب یک پیام برای دانشجویان گروه مداخله ارسال شد. 
محتوای آموزشی ارائه شده و بیمارنمای کاغذی در هر دو گروه 

کاماًل یکسان بود.

محتوای آموزشی ارائه شده به دانشجویان شامل دو بخش بود: 
بخش اول شامل کلیات سالمندشناسی، تعریف پدیده سالمندی، 
اجتماعی  جنبه های  سالمندان،  تقسیم بندی  جمعیتی،  گذار 
سالمندی و تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک دوران سالمندی 
سالمندان،  در  دهان  سالمت  اهمیت  شامل  دوم  بخش  بود. 
سالمندان،  دندان  و  دهان  بر  سن  افزایش  فیزیولوژیک  اثرات 
بیماری های شایع دهان در دوره سالمندی و روش های پیشگیری 

از بیماری های دهان و دندان در سالمندان بود. 

جلسه دوم برنامه آموزشی برای دانشجویان هر دو گروه سنتی 
و مجازی در قالب برنامه آموزشی اجرا شد. دانشجویان هر دو گروه 
به صورت جداگانه در برنامه حضور یافتند و به معاینه سالمندان، 
سالمت  ارزیابی  حال،  شرح  دریافت  صحیح،  ارتباط  برقراری 
دهان و بررسی نیازهای درمانی آنان پرداختند و بهداشت و نحوه 
صحیح نگهداری دندان ها یا پروتز را به سالمندان آموزش دادند. 
این آموزش در یکی از مراکز سالمت شهری وابسته به شهرداری 
منطقه 11 تهران برگزار شد و با هماهنگی قبلی از سالمندان 
انجام معاینات و آموزش بهداشت دهان و  ساکن منطقه برای 
دندان دعوت شده بود. در این جلسه یکی از استادان به نظارت و 

پاسخ به سؤال های دانشجویان می پرداخت.

در جلسه سوم دانشجویان هر دو گروه گزارشی از فعالیت های 
انجام شده در برنامه و وضعیت سالمت دهان و دندان سالمندان 
معاینه شده را به صورت پاورپوینت تهیه و برای استادان ارسال 
کردند. در انتهای دوره آموزشی پس آزمون تکمیل شد. فاصله بین 

پیش آزمون و پس آزمون 7 روز بود. 

4. Paper case

ابزار جمع آوری اطالعات در این مطالعه، پرسش نامه ای حاوی 
پرسش هایی در خصوص دانش و نگرش عمومی دوران سالمندی 
و نیز دانش، نگرش و عملکرد مرتبط با سالمت دهان و دندان 
سالمندان بود. این پرسش نامه قباًل با استفاده از پرسش نامه های 
سالمندی  اصول  پرسشنامه  سالمندشناسی،  زمینه  در  معتبر 
 UCLA6 و پرسشنامه نگرش سالمندی دانشگاه  ]12[ پالمور5  
]13[ تهیه و روایی و پایایی آن در پایان نامه مشابهی ]14[ که در 
سال تحصیلی1394-1393  انجام شد، بررسی شده بود. در این 
مطالعه با توجه به بازخوردهای حاصل از مطالعات پیشین و بررسی 
محتوای آنچه در سال های قبل به دانشجویان شرکت کننده در 
این مطالعه )ورودی سال تحصیلی 1390-1389( تدریس شده 
بود، صرفًا تغییرات جزئی در سؤال های بخش دانش و عملکرد 

پرسش نامه قبلی اعمال شد.

بخش های این پرسش نامه عبارت بود از: اطالعات زمینه ای 
 16( سالمندی  دوران  درباره  عمومی  دانش  سؤال(،   10(
سؤال(، دانش مرتبط با سالمت دهان سالمندان )11 سؤال(، 
نگرش عمومی درباره سالمندان )13 سؤال(، نگرش مرتبط با 
سالمت دهان سالمندان )4 سؤال(، عملکرد مرتبط با سالمت 

دهان سالمندان )5 سؤال(.

پس از جمع آوری پرسش نامه ها، داده های حاصل در نرم افزار 
SPSS نسخه 21 وارد شد. فراوانی و درصد پاسخ های دانشجویان 
بخش های  از  یک  هر  در  پرسش نامه  سؤال های  از  یک  هر   به 
مربوط به دانش و نگرش و عملکرد در مرحله های پیش آزمون و 
پس آزمون تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون های کوواریانس7 

و تی زوجی8 و رگرسیون 9 تجزیه وتحلیل شد.

یافته ها

64 نفر از دانشجویان پرسش نامه های پیش آزمون و پس آزمون 
را تکمیل کردند که از این تعداد 28 نفر پسر و 36 نفر دختر 
آموزش  گروه های  در  شرکت کننده  دانشجویان  تعداد  بودند. 
سنتی و مبتنی بر وب به ترتیب 33 و 31 نفر بود. میانگین سن 
دانشجویان شرکت کننده در گروه آموزش سنتی و مجازی به 
ترتیب 0/72+23/9 و1/2+24/1 سال و میانگین معدل به ترتیب 
0/84+16/23 و 0/97+15/51 بود. کمترین سن شرکت کنندگان 
در هر دو گروه 23 سال و بیشترین سن در گروه آموزش مجازی 

29 و در گروه آموزش سنتی 25 سال بود.

نمرات پیش از مداخله دو گروه آموزش سنتی و مجازی در 
بخش دانش عمومی درباره دوران سالمندی به ترتیب 45/6+17/5 

5. Palmore’s Facts On Aging
6. UCLA Geriatric Attitude Scale (GAS)
7. Co-Variance
8. Paired t-test
9. Regression

»کتایون سرگران و همکاران. آموزش مبحث دندانپزشکی سالمندان«
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و 19+41/7 از 100، در بخش دانش مرتبط با سالمت دهان و 
دندان سالمندان به ترتیب 19+54/2 و 18/2+49/2 از 100 و در 
بخش نگرش عمومی درباره دوران سالمندی به ترتیب 67/7+6/8 
و9/3+68/1 از 100 بود. نمرات پیش از مداخله در بخش نگرش 
مرتبط با سالمت دهان سالمندان در دو گروه آموزش سنتی و 
مجازی به ترتیب 12+76/8 و 13/2+78/5 از 100 و در بخش 
عملکرد خوداظهار مرتبط با سالمت دهان و دندان سالمندان 
به ترتیب 20/7+45/4 و 20/3+52/9 از 100 بود )تصویر شماره 
1(. میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون دو گروه تفاوت 

معناداری با یکدیگر نداشت. 

برای بررسی ارتباط عوامل زمینه ای و نمرات دانش و نگرش 
و عملکرد دانشجویان، آزمون رگرسیون پیش از مداخله انجام 
شد. متغیرهای زمینه ای که در این مطالعه بررسی شدند شامل 
زندگی  سکونت،  محل  وضعیت  تأهل،  وضعیت  جنس،  سن، 
سالمند،  بیماران  درمان  سابقه  در حال حاضر،  سالمند  فرد  با 
رشته  به  عالقه مندی  اول،  درجه   بستگان  دندان پزشک بودن 
تحصیلی و معدل بود. هیچ یک از متغیرهای زمینه ای با دانش 
عمومی درباره دوران سالمندی، دانش مرتبط با سالمت دهان 
دوران سالمندی، نگرش مرتبط با سالمت دهان دوران سالمندی 
ارتباط  سالمندی  دوران  دهان  سالمت  با  مرتبط  عملکرد  و 

جدول 2. نتایج آزمون تی زوجی برای مقایسه تغییرات متغیرها قبل و بعد از مداخله

tPانحراف معیارمیانگینروش آموزشی

سنتی

9/560/00-4/362/61-دانش عمومی قبل و بعد

4/400/00-1/722/25-دانش مرتبط با سالمت دهان قبل و بعد

1/064/491/350/18نگرش عمومی قبل و بعد

0/452/421/070/29نگرش مرتبط با سالمت دهان قبل و بعد

2/450/02-0/571/34-عملکرد

مجازی

5/920/00-4/804/51-دانش عمومی قبل و بعد

4/450/00-2/453/06-دانش مرتبط با سالمت دهان قبل و بعد

0/324/120/430/66نگرش عمومی قبل و بعد

0/702/351/670/10نگرش مرتبط با سالمت دهان قبل و بعد

5/100/00-1/121/23-عملکرد

»کتایون سرگران و همکاران. آموزش مبحث دندانپزشکی سالمندان«

جدول 1. نتایج آزمون رگرسیون ارتباط بین امتیازات پیش از مداخله بخش نگرش عمومی مرتبط با دوران سالمندی و متغیرهای زمینه ای

PبتاBمتغیر

0/0580/734-0/26-سن
 *0/4340/009-4/04-جنسیت

0/0730/612-0/74-وضعیت تأهل
0/240/0470/739محل سکونت

*4/070/2990/044-زندگی با فرد سالمند در حال حاضر

0/150/0070/958سابقه معاینه یا درمان بیمار سالمند
0/0620/663-0/84-دندان پزشک بودن بستگان درجه  یک

2/210/1530/255عالقه مندی به رشته
0/2580/144-1/23-معدل

* P<0/05
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معناداری نداشتند. فقط نگرش عمومی مرتبط با دوران سالمندی 
با عامل جنسیت )P=0/009( و زندگی با فرد سالمند در حال 
حاضر ارتباط داشت )P=0/044( )جدول شماره 1(. دانشجویان 
با فرد سالمند زندگی  دختر و دانشجویانی که در حال حاضر 

می کردند نگرش بهتری داشتند.

برای بررسی تأثیر دو روش آموزش سنتی و مجازی بر سطح 
دانش و نگرش و عملکرد دانشجویان، آزمون کوواریانس روی 
نمرات پس آزمون دو گروه انجام شد. اختالف نمرات پس از مداخله 
دانشجویان گروه آموزش سنتی و مجازی در هیچ یک از زمینه های 
سالمت  با  مرتبط  خوداظهار  عملکرد  استثنای  به  بررسی شده 
دهان دوران سالمندی معنادار نبود. در بخش عملکرد خوداظهار 
نمرات پس از مداخله دانشجویان در گروه آموزش مجازی تفاوت 
معناداری با گروه آموزش سنتی داشت )P=0/017(. از آزمون تی 
زوجی نیز برای مقایسه تغییرات قبل و بعد هر گروه استفاده شد 
و نتایج به دست آمده نشان داد دانش عمومی و مرتبط با سالمت 
دهان و عملکرد خوداظهار دانشجویان قبل و بعد از مداخله در دو 
گروه آموزش سنتی و مجازی تفاوت معنی داری داشتند؛ در حالی 
که نگرش عمومی و مرتبط با سالمت دهان قبل و بعد از مداخله 

در دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند )جدول شماره 2(.

بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد آگاهی و نگرش دانشجویان 
دو گروه در زمینه دوران سالمندی و سالمت دهان سالمندان 
مجازی،  و  سنتی  صورت  به  آموزشی  برنامه  اجرای  از  پس 
تفاوتی با یکدیگر نداشتند. بررسی عملکرد خوداظهار مرتبط 
با سالمت دهان سالمندان نشان داد دوره آموزشی به صورت 
مجازی در این زمینه موفق تر بوده است. در مطالعات متعددی 
تفاوت دو روش مجازی و سنتی در تدریس دروس مختلف 
دندان پزشکی بررسی شده است که از جمله آن ها می توان به 
مطالعه نوریان و همکاران ]8[ در سال تحصیلی 1389-1390 
اشاره کرد. این مطالعه در رابطه با درس جامعه نگر نظری انجام 

پایان مشخص شد دو گروه در نمرات آزمون پیشرفت  و در 
تحصیلی، تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند که این نتیجه 
با مطالعه حاضر همسو است؛ هرچند در مطالعه نوریان روش 

ارزیابی با مطالعه حاضر متفاوت بود. 

یافته های پژوهش کوهپایه زاده و همکاران ]11[.که در سال 
1390 و در درس »آشنایی با وسایل و تجهیزات دندان پزشکی 
و نحوه نگهداری آن ها« انجام شد با یافته های مطالعه پیِش رو 
درباره میزان آگاهی همسو است و تفاوت معناداری در دو گروه 
آموزش سنتی و مجازی از نظر نمرات آگاهی وجود ندارد. در 
پایان مطالعه آنان مشخص شد روش آموزش مجازی مشابه روش 
سنتی، اهداف برنامه آموزشی را که افزایش دانش و عملکرد در 
حیطه درس بود، تأمین کرده است، به نحوی که می تواند به 
عنوان روشی جایگزین در دانشکده های دندان پزشکی استفاده 
شود. در مطالعه آن ها میزان عملکرد نیز در دو گروه تفاوتی 
نداشت و این یافته ای خالف مطالعه حاضر است. علت این امر 
می تواند تفاوت در نحوه سنجش عملکرد در دو مطالعه باشد؛ 
به طوری که در مطالعه حاضر عملکرد به صورت خوداظهار و با 
تعدای سؤال سنجیده شد، در حالی که در مطالعه کوهپایه زاده 
آزمون  از چک لیست  استفاده  با  دانشجویان  عملکرد  سنجش 

عملکرد ایستگاهی  (OSCE)10 انجام شده است. 

معظمی و همکاران ]15[ نیز مطالعه مشابهی در سال 2014 
در دانشکده دندان پزشکی شیراز در رابطه با مبحث آماده سازی 
کانال به شیوه روتاری انجام دادند. در این مطالعه دانشجویان 
پرسش نامه های پس آزمون را دو بار، یکی بالفاصله و دیگری را دو 
ماه بعد تکمیل کردند و در پایان مشخص شد آموزش مجازی 
نسبت به سنتی مؤثرتر واقع شده است. نتیجه مطالعه آن ها با 
نتیجه مطالعه حاضر، که در آن تفاوتی بین روش سنتی با مجازی 
دیده نشد، متفاوت بود و این می تواند ناشی از اختالف در نحوه 
ارزیابی دانشجویان باشد. در مطالعه معظمی و همکاران برای 

10. Objective Structured Clinical Examination
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ارزیابی، صرفًا از پس آزمون استفاده شده بود. 

 ،2005 سال  در   ]16[ همکاران  و  گلگر11  راستا  همین  در 
مطالعه ای پیرامون مبحث دندان پزشکی سالمندان انجام دادند 
و نتایج آن نشان داد دانشجویانی که در گروه آموزش مبتنی 
بر وب قرار داشتند، انگیزه و موفقیت بیشتری در یادگیری بر 
اساس نمرات نهایی، انجام تکالیف و حفظ دانش در طول زمان 
نشان دادند. در پایان مشخص شد  عواملی نظیر سن، تجربه قبلی 
واحد های آنالین و گروه آموزش )سنتی یا مجازی( می تواند در 
نتایج  به دست آمده مؤثر باشد. همان طور که مالحظه می شود 
در آن مطالعه تأثیر دو روش آموزشی با بررسی تفاوت در میزان 
انگیزه و موفقیت در یادگیری سنجیده شده است که با مطالعه 

حاضر متفاوت است. 

انجام  پژوهشی  سال 2006  در   ]17[ همکاران  و  تیسدل12 
دادند که در آن محتوای آموزشی دندان پزشکی سالمندان به 67 
دانشجوی شرکت کننده ارائه شد. در نهایت مشخص شد دانش 
تمامی شرکت کنندگان نسبت به قبل از مداخله به طرز معناداری 
افزایش یافته است. متأسفانه در این مطالعه گروه مقایسه برای 
پی بردن به تأثیرات آموزش مجازی در مقابل آموزش سنتی، در 

نظر گرفته نشد.

یکی دیگر از مطالعاتی که در زمینه مقایسه آموزش مجازی 
و  آمیوت  گدبوری  که  است  مطالعه ای  گرفته،  انجام  سنتی  و 
همکاران در سال 2012 ]9[ در درس فارماکولوژی دندان پزشکی 
انجام دادند. در این مطالعه مشخص شد رضایتمندی دانشجویان 
شرکت کننده در مطالعه که درس فارماکولوژی به شیوه مجازی 
برای آن ها ارائه شده بود، نسبت به دانشجویان سال قبل که این 
واحد به شیوه سنتی به آن ها ارائه شده بود، بهبود پیدا کرده است. 
در این مطالعه به جز ارزیابی میزان رضایتمندی از روش دیگری 

برای ارزیابی تأثیر دو روش آموزشی استفاده نشده بود.

نیز وینر و همکاران ]10[ در سال  2016  پژوهش دیگری 
با هدف اولیه ارزیابی برنامه آموزشی شبیه سازی مبتنی بر وب 
در  دهان  جراحی  بالینی  استدالل  مهارت های  روی  بیماران، 
دانشجویان سال سوم دندان پزشکی انجام دادند و نتایج آن نشان 
داد این برنامه به عنوان برنامه آموزش مجازی، ابزار ارزشمندی 
سطح  در  دهان  جراحی های  بالینی  مهارت های  آموزش  برای 
آموزش دوره دکترای دندان پزشکی عمومی است و در مقایسه با 
آموزش سنتی به تنهایی منجر به بهبود نتایج یادگیری شده است 

که با مطالعه حاضر همسو است.

در مطالعه پیش ِرو وجود ارتباط بین یک سری از عوامل زمینه ای 
شامل، سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت محل سکونت، زندگی 
با فرد سالمند در حال حاضر، سابقه زندگی با فرد سالمند در 

11. Gallagher
12. Teasdale

گذشته، سابقه درمان بیماران سالمند، دندان پزشک بودن بستگان 
درجه اول، عالقه مندی به رشته تحصیلی و معدل با سطح دانش 
و نگرش و عملکرد خود اظهار دانشجویان پیش از انجام مداخله 
آموزشی ارزیابی شد. آزمون رگرسیون نشان داد از بین متغیرهای 
زمینه ای تنها متغیر جنسیت و زندگی با فرد سالمند در حال 

حاضر با متغیر نگرش عمومی دوران سالمندی، ارتباط داشتند.

با دانش و نگرش دانشجویان  ارتباط عوامل زمینه ای  درباره 
دندان پزشکی در زمینه سالمندان مطالعاتی انجام شده است. از آن 
جمله می توان به مطالعه نچاسکی13 و همکاران ]18[ اشاره کرد. 
در این مطالعه که روی 311 دانشجوی رشته دندان پزشکی انجام 
شد، مشخص شد تعامل دانشجویان با سالمندان خارج از محیط 
با سالمندان  تأثیری در نگرش مثبت آن ها در رابطه  کلینیک 
ندارد، اما تعداد بیماران سالمند که دانشجویان در محیط کلینیک 
دیده اند، با نگرش عمومی آن ها به سالمندان در ارتباط است. این 

یافته ها با مطالعه  پیِش رو در یک راستا  نیستند.

 مطالعه مریرا14 و همکاران ]19[ در سال2012 نشان داد زنان 
دندان پزشک در مقایسه با مردان دندان پزشک نگرش مثبت تری 
با دانش  و کار کلینیکی در مراکز عمومی  دارند  به سالمندان 
دندان پزشکان در این رابطه در ارتباط است. در مطالعه حاتمی و 
همکاران ]20[ در سال 2013 مشخص شد جنسیت دانشجویان 
دندان پزشکی با نگرش آن ها به دندان پزشکی سالمندان در ارتباط 
است، اما درباره دانش، این ارتباط وجود ندارد. یافته مطالعه حاضر 
در زمینه ارتباط جنسیت با نگرش با مطالعه حاتمی و همکاران و 
مریرا و همکاران )2012( و در زمینه آگاهی با مطالعه حاتمی و 

همکاران در یک راستاست.

در این مطالعه سطح نگرش دانشجویان هر دو گروه نسبت 
به قبل از مداخله بهبود پیدا نکرد. به نظر می رسد تغییر نگرش 
دانشجویان به سالمندان، به برنامه های آموزشی طوالنی تری نیاز 
کلینیک  در  آن ها  درمان  و  با سالمندان  مواجهه  افزایش  دارد. 
دانشکده می تواند بر ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان تأثیرگذار 
ارتباط  افزایش  طوالنی مدت،  آموزشی  دوره های  ارائه  باشد. 
آموزشی درمانی و افزودن برنامه های آموزش عملی دانشجویان در 
جامعه نیز از روش های دیگر ارتقای نگرش است که مقدمه ای بر 
ارتقای عملکرد ایشان در این زمینه خواهد بود. در این مطالعه 
ارزیابی تأثیر آموزش بعد از یک هفته انجام شده است که علت 
آن، کوتاه بودن زمان گروه دانشجویان و سال آخر بودن آنان بود. 

نتیجه گیری نهایی

رشد پیوسته دانش پزشکی همراه با رویکردهای متعدد آموزش 
و یادگیری، مسئولیت های جدیدی را برای مدیران و مدّرسان در 

13. Nochaski
14. Moreira

»کتایون سرگران و همکاران. آموزش مبحث دندانپزشکی سالمندان«



13

بهار 1397. دوره 13. شماره 1

نظام آموزش عالی ایجاد کرده است. یکی از محورهای اصلی این 
مسئولیت، انتخاب مناسب ترین روش یاددهی و یادگیری است. 
نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد آموزش مجازی می تواند در 
بسیاری از مباحث دندان پزشکی از جمله مبحث »دندان پزشکی 
سالمندان« اهداف آموزشی را تأمین کند و با توجه به مزایایی که 
دارد در آینده جایگزین شیوه آموزش سنتی در تدریس مبحث 
دندان پزشکی سالمندان شود. در پایان پیشنهاد می شود مطالعات 
بعدی به ارزیابی بالفاصله بعد از آموزش و ارزیابی اثر آموزش در 

کوتاه مدت و طوالنی مدت )بعد از یک ماه و سه ماه( بپردازند.

تشکر و قدردانی

در اینجا الزم می دانیم از کلیه دانشجویان دانشگاه تهران که در 
انجام این پژوهش ما را یاري کردند تقدیر و تشکر کنیم. این مقاله 
برگرفته از رساله دکترای عمومی دندانپزشکی به شماره 6129 
از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران است.

»کتایون سرگران و همکاران. آموزش مبحث دندانپزشکی سالمندان«



Spring 2018. Vol 13. Num 1

14

References
[1] Azizi Zeinalhajlu A, Amini A, Sadeghtabrizi J. [Consequences 

of population aging in Iran with emphasis on its increasing chal-
lenges on the health system (Literature review) (Persian)]. Depic-
tion of Health. 2015, 6(1):54-64.

[2] Kanasi E, Ayilavarapu S, Jones J. The aging population: demo-
graphics and the biology of aging. Periodontology 2000. 2016; 
72(1):13–8. doi: 10.1111/prd.12126

[3] Statis tics Center of Iran. [Results of national census according 
age groups (Persian)]. Tehran: Statistics Center of Iran; 2018.

[4] United Nations. World population prospects 2017: Population 
aged 65 and over. New York: United Nations; 2017. 

[5] Levy N, Goldblatt RS, and Reisine S. Geriatrics education in US 
dental schools: Where do we stand, and what improvements 
should be made? Journal of Dental Education. 2013; 77(10):1270-
85. PMID: 24098031

[6] Fathi Vajargah K, Jahani SH, Azadmanesh N. Application of icts 
in teaching and learning at university level: The case of Shahid 
Beheshti University. Turkish Online Journal of Educational Tech-
nology. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2010; 
9(2):33-39.

[7] Shahsavari Isfahani S, Mosallanejad L, Sobhanian S. The effect of 
virtual and traditional methods on students learning and compe-
tency – based skills. Hormozgan Medical Journal, 2010; 14(3):184-
190 

[8] Nourian A, Nourian A, Ebnahmadi A, AkbarzadehBaghban A, 
Khoshnevisan MH. [Comparison of e-learning and traditional 
classroom instruction of dental public health for dental students 
of Shahid Beheshti Dental School during 2010-2011 (Persian)]. 
Journal of Dental School. 2012; 30(3):174-183. 

[9] Gadbury-Amyot CC, Brockman WG. Transition of a traditional 
pharmacology course for dental students to an online deliv-
ery format: A pilot project. Journal of Dental Education. 2011; 
75(5):633-45. PMID: 21546597 

[10] Weiner CK, Skålén M, Harju-Jeanty D, Heymann R, Rosén A, 
Fors U, et al. Implementation of a web-based patient simulation 
program to teach dental students in oral surgery. Journal of Den-
tal Education. 2016; 80(2):133-40. PMID: 26834130

[11] Kouhpaiezadeh J, Khoshnevisan MH, Beiranvand A. [Com-
parison of the two Virtual and Traditional teaching methods in-
learning the course of the "Introduction to Dental equipment and 
theirmaintenance" for the students of the PhD General dentistry 
at Shahid Beheshti University of Medical Sciences (Persian)]. Razi 
Journal of Medical Sciences, 2015; 23(143):63-70

[12] Fabiano JA, Waldrop DP, Nochaski TH, Davis EL, Goldberg LJ. 
Understanding dental students’ knowledge and perceptions of 
older people: Toward a new model of geriatric dental education. 
Journal of Dental Education. 2005; 69(4):419-33. PMID: 15800255

[13] Stewart TJ, Roberts E, Eleazer P, Boland R, Wieland D. Reliabil-
ity and validity issues for two common measures of medical stu-
dents’ attitudes toward older adults. Educational Gerontology. 
2006; 32(6):409-21. doi: 10.1080/03601270600685628

[14] Mohebbi SZ. [Implementation and evaluation of theeffective-
ness of a short course on geriatric dentistry for senior dental stu-
dents of Tehran University of Medical Sciences (Persian)] [MD 
thesis]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2013. 

[15] Moazami F, Bahrampour E, Azar MR, Jahedi F, Moattari M. 
Comparing two methods of education (virtual versus traditional) 
on learning of Iranian dental students: a post-test only design 
study. BMC Medical Education. 2014; 14:45. doi: 10.1186/1472-
6920-14-45

[16] Gallagher JE, Dobrosielski-Vergona KA, Wingard RG, Wil-
liams TM. Web-based vs. traditional classroom instruction in ger-
ontology: A pilot study. American Dental Hygienists Association. 
2005; 79(3):7. PMID: 16197772

[17] Teasdale TA, Shaikh M. Efficacy of a geriatric oral health CD as 
a learning tool. Journal of Dental Education. 2006; 70(12):1366-9. 
PMID: 17170329

[18] Nochaski TH, Davis EL, Waldrop DP, Fabiano JA, Goldberg 
LJ. Dental Students’ attitudes about older adults: Do type and 
amount of contact make a difference? Journal of Dental Educa-
tion. 2011; 75(10):1329-32. PMID: 22012776

[19] Moreira AN, Rocha ÊS, Popoff DA, Vilaça ÊL, Castilho LS, De 
Magalhães CS. Knowledge and attitudes of dentists regarding 
ageing and the elderly. Gerodontology. 2012; 29(2):e624-31. doi: 
10.1111/j.1741-2358.2011.00534.x

[20] Hatami B, Ahmady AE, Khoshnevisan MH, Lando HA. Senior 
dental student’s attitudes toward older adults and knowledge of 
geriatric dental care in the Islamic Republic of Iran. Eastern Medi-
terranean Health Journal. 19(3):S172-7. PMID: 24995742

Sargeran K, et al. Design, Implementation, and Assessment of Virtual Training of Dental Students in Elderly Dentistry Topic. Iranian Journal of Ageing. 2018; 13(1):4-15.



Spring 2018. Vol 13. Num 1

15


