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  چکیده
قسمت شیوه زندگی محسوب می شود و بهبود آن نیازمند کاربرد ترین  بهداشت دهان و دندان یکی از مهم :مقدمه

 هدف از .افراد جامعه در رابطه با آن است نگرش و عملکرد روش هاي مناسب آموزشی در جهت ارتقاي سطح آگاهی،
نگرش و عملکرد بهداشت  مقایسه تاثیر دو روش سخنرانی و نمایش فیلم در ارتقاي سطح دانش، انجام این پژوهش،

  .ن و دندان دانش آموزان استدها
به وسیله   دانش آموز ابتدایی چابهار است که300 یک مطالعه نیمه تجربی روي این پژوهش، :مواد و روش ها

) سخنرانی و فیلم نفري شاهد، 100هر گروه شامل (یند تخصیص نمونه گیري خوشه اي منظم به سه گروه مساويآفر
صورت پیش آزمون و پس ه نامه خودگزارشی و ب وسیله پرسشه کت کنندگان بو عملکرد شر آگاهی، نگرش .تقسیم شدند

 هاي آماري  آزمون،SPSS vol.11آزمون مورد سنجش قرار گرفته و داده هاي ذیربط با استفاده از نرم افزار 
ANOVA،ت من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف .  

و میزان ه  ماه بعد از مداخل3گاهی و نگرش بالفاصله و در گروه سخنرانی و فیلم میزان آ :ي پژوهشیافته ها
د  نگرش و عملکر،ویدیویی تاثیر بیشتري را بر بهبود دانشم فیلش افزایش یافت ولی روه عملکرد بالفاصله بعد از مداخل

   (P<0.001).دبهداشت دهان و دندان افراد نشان دا
آموزشی سخنرانی و نمایش فیلم ویدیویی می توانند این مطالعه نشان داد که هر دو روش  :بحث و نتیجه گیري

 ،شند، اگر چه روش فیلم ویدیوییبهداشت دهان و دندان افراد باروش هاي موثري براي ارتقاي سطح آگاهی و نگرش 
 .اثربخشی بیشتري دارد
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  مقدمه
 ،یکی از معضالت بهداشتی جامعه متمدن امروزي

ت مردم بوده و بهداشت دهان و ـــشیوه زندگی نادرس
موثر بر شیوه زندگی مردم است از جمله عوامل  ندندا

هاي مزمن  ماريـــزندگی به خصوص در بی شیوه
هاي  بیماري یعروق-هاي قلبی  و بیماري، چاقینظیر

اء ـــهمی ایفـــوند، نقش مـــتمدن نیز نامیده می ش
  )1،2(.می نمایند
هاي صورت گرفته در کشورهاي  رغم تالش علی

 شایع مانده و توسعه یافته، روند سطوح پوسیدگی دندان
ال توسعه در اثر ـــورهاي در حـــدر بعضی از کش

  )3.(ت یافته اساي افزایش تغییر تغذیه
پوسیدگی دندان ، با بروز تغییر و تحول شهرنشینی

تعداد زیادي از کودکان و . رو به افزایش نهاده است
ال توسعه دسترسی ـــح اي درــشورهــنوجوانان در ک

بت هاي سالمت دهان و ـــقمحدودي به خدمات و مرا
 )4(.پوسیدگی دندان رنج می برند دندان دارند و از

گیري از پوسیدگی دندان و   موثر براي پیشفنون
ال شامل روش هاي خودمراقبتی ــبیماري هاي پریودنت

و  )ناستفاده از نخ دندان و مسواك زد(دهان سالمت
اده این حال میزان استفبا  .)5(،فلوراید درمانی می باشد

از مسواك و نخ دندان هنوز در سطح پایینی قرار 
   )6،7.(دارد

الزم به نظر می رسد که به ي موجود بر آمارها بنا
 وگیري ازـــ، جل رفتارياداتــیر در عـــور تغیــمنظ

بیماري هاي دهان و دندان و کاهش احتمالی افرادي 
که مسواك نمی زنند و از نخ دندان استفاده نمی کنند 

از عادات بهداشتی هستند، نیاز به انجام  یئکه جز
آموزش . داشت استــوزش بهـــمداخالت در زمینه آم

ی از اقدامات مهم جهت پیشگیري از ـــبهداشت یک
دان و ارتقاء سطح سالمت ـــبیماري هاي دهان و دن

در این رابطه ساترلند اعتقاد  .شودمی ب جامعه محسو
ی در پیشرفت امر دارد، آموزش بهداشت یک جنبه اساس

ش هاي مهم آن ــکی از نقــت و یــت اســبهداش
آماده سازي مردم جامعه از طریق دادن آگاهی و 

ها و نشان دادن مهارت ها و تجارب  اطالعات به آن
بهداشتی است که در طی آن مردم می توانند کنترل 

  )8(.بیشتري بر روي سالمتی خود داشته باشند

ی آید ــریف بر مــ تعنــ که از ایورــط همان
آموزش سالمت  کی از ارکانی برنامه ریزي آموزشی،

موثر است و پر واضح است که برنامه ریزي صحیح در 
 براي .زمینه آموزش نیازمند انتخاب روش مناسب است

اجراي آموزش سالمت از روش هاي مختلفی استفاده 
ها می توان به سخنرانی، بحث  می شود که از جمله آن

 ،یفاي نقشا ،)گروه هاي کانونی(وه هاي کوچکدر گر
طالب چاپی و غیره اشاره م مایش فیلم،ن جراي نمایش،ا

ز همه بیشتر از سخنرانی ی ادر کارهاي آموزش ).1(،دنمو
 ،ز جمله در مورد آموزش سالمتا .استفاده می شود

خنرانی می تواند موجب جلب عالقه نسبت به یک س
رده و اطالعات پایه در را تقویت ک موضوع شود و گروه

  )9(.دچه باید بدانند را به اعضاي گروه بده مورد آن
وان یکی از روش هاي سنتی ـــسخنرانی را می ت

سیار مورد آموزش سالمت به حساب آورد که از دیر باز ب
شاید بتوان آن را نخستین شیوه استفاده قرار گرفته و 

گیري لی امروزه با پیشرفت هاي چشم و آموزشی نامید،
 ود آمده است،ــوجه وزشی بــوژي آمــکه در تکنول

یار متنوعی براي آموزش پدید آمده ــوش هاي بسر
ها مورد  است که البته اثربخشی و کارآیی بسیاري از آن

 نوین در این یکی از روش هاي نسبتاً. تردید است
ستفاده از فیلم هاي مستند آموزشی است که ا ،زمینه

آموزش را در  نفاده از آن می تواادعا می شود با است
ز یک آموزش سطحی تا یادگیري ا ،سطوح مختلفی

  )10.(ده نموئکامل ارا
اي مختلف آموزشی ــر روش هــنه تاثیــدر زمی

مطالعات مختلفی در جهان و ایران صورت گرفته است 
که البته حجم بیشتر این مطالعات همراه با تحول در 

 1930هاي   طول سالنظام هاي تکنولوژي آموزشی در
با توجه به ). 11(،ت میالدي انجام شده اس1970ا ت

مربوط به مقایسه اثر بخشی مرور متون پژوهش هاي 
ر ایران رشد د ،روش هاي آموزشی در زمینه سالمت

 به مقایسه اًته غالبــته است که البــقابل توجهی داش
 نرانی،ــون سخــچ مــایی هــشی روش هــاثربخ

ر مقایسه ــبارت دیگــبه ع ،...وستر وپ ه،چــتابــک
د و آموزش ــه انــتاري پرداختــرسانه هاي چاپی و گف

چندرسانه اي و الکترونیک کمتر مورد توجه قرار گرفته 
  )12.(تاس
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 ،نوع آموزشیــیوه هاي متــش یشناخت اثربخش
تواند به بررسی سایر عوامل موثر بر یادگیري کمک  می

 یهاي آموزشی آت ریزي در برنامهنموده و نتایج آن 
از این رو در مطالعه حاضر دو . مورد توجه قرار گیرد

نرانی و نمایش فیلم به عنوان ــشیوه آموزشی سخ
تاثیر گذاري بر بهداشت دهان  رروش هاي کارآمد از نظ

  .گرفتو دندان مورد مقایسه قرار 
  روش هامواد و 

بی پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله اي نیمه تجر
 در ابتدایی چابهارش آموز ــاند 300است که بر روي 

با توجه به تعداد . نجام گرفتا 90-91سال تحصیلی 
 گروه 3 نفر تعیین شد که به 300فرمول حجم نمونه 

آموزش از   آموزشی، آموزش از طریق بسته(ي نفر100
  هانمونه. ندتقسیم شد) طریق سخنرانی و گروه شاهد

 گیري نمونه چابهار به روش شهر  ابتداییمدارس از
طوري که ابتدا فهرستی از ه  بندشد اي انتخاب خوشه

دولتی و روزانه مراکز  نام مدارس ابتدایی دخترانه
 شهري شهرستان چابهار به ضمیمه تعداد دانش آموزان

طور ه  سپس بها تهیه شد پایه چهارم و پنجم آن
 مدارس مشخص مجدداً. تصادفی مدارس انتخاب شدند

 گروه مورد و شاهد تقسیم 2طور تصادفی به ه ه بشد
هاي چهارم و پنجم  در داخل مدارس نیز کالس. شدند

  . طور تصادفی انتخاب می شدنده ابتدایی ب
که هدف تحقیق  وجه به اینــبدین منظور و با ت

راي تامین نمونه ب ،بررسی تاثیر آموزش بهداشت بود
 2ه شهر چابهار مورد نیاز از بین مدارس ابتدایی دختران

 طور تصادفی انتخاب و هر یک به شکله درسه بم
روه گتصادفی به عنوان گروه شاهد و دیگري به عنوان 

مایش فیلم و گروه آموزشی ــی نــگروه آموزش(دمور
دم توانایی ع ا توجهب .دــرفته شــدر نظر گ) سخنرانی

دایی در ــو دوم و سوم ابتل دانش آموزان کالس او
 دانش آموزان پایه ،نامه درك مطالب پرسشو ن خواند

 3که به   ابتدایی براي بررسی در نظر گرفته شد5 و 4
دند که نتایج آزمون ــیم شــري تقســ نف100گروه 

ANOVAي در سطح معنی دار)P<0.05 ( نمایانگر
گرش و ن ،میزان آگاهی ر گروه از نظ3همسانی 

 ،تولدو متغیر هاي زمینه اي رتبه ) P<0.001(عملکرد
نوع  .دبو) P<0.05(یمحل زندگ وغل پدر ش بعد خانوار،

 7 دقیقه و 23ی ــنمایش فیلم آموزششامل  مداخله
و سخنرانی در مورد بهداشت دهان و دندان  انیه ايث

 دصد ان و آموزش درـــت و درمــوزارت بهداش. است
ه دیجیتال آموزشی که به ارزشیابی تاثیر تعدادي رسان

هاي مختلف کشور جهت آموزش در وسیله دانشگاه 
زمینه مسایل مختلف بهداشتی تهیه و تدوین گردیده 

فیلم آموزش  انه ها،ـــز جمله این رس ا. می باشداست
دانش آموزان مدارس ابتدایی ه بن بهداشت دهان و دندا

. است که این مطالعه با این هدف طراحی گردیده است
به ش وزـــموزشی بعد از آـــارزشیابی این رسانه آم

گرفت و دانش آموزان مدارس ابتدایی چابهار انجام 
سپس اثر بخشی آن با روش آموزشی سخنرانی مقایسه 

روه و گ 3از نمونه گیري و انتخاب تصادفی  پس .شد
 2رنامه آموزشی در ب ، گروه3انجام پیش آزمون در 

گروه آموزشی فیلم و سخنرانی به اجرا گذارده شد ولی 
 .له اي صورت نگرفتـــداخـــهیچ مدر گروه شاهد 

 ماه بعد از گذشت مداخله تاثیر برنامه 3 والفاصله ب
گرش و ن ،اهیـــت بر روي میزان آگـــآموزش بهداش

یعنی مرحله دوم و (روهگ 3در دانش آموزان  دعملکر
  .سنجیده شد )مسو

ه ــن مطالعــات در ایــرد آوري اطالعــابزار گ
ش اعتبار محتوا تعیین اعتبار نامه بود که از رو پرسش

اعتماد علمی آن ) =78/0r(شده و با ضریب همبستگی
   .تایید شده است

ذکور از چند بخش تشکیل ـــنامه م شـــپرس
  :شده است که عبارتند از

بخش شامل سواالتی ن ای :اطالعات دموگرافیک 
طح تحصیالت پدر و س ،عد خانوارب در مورد رتبه تولد،

ت که ـــل زندگی اســـ مادر و محغل پدر وش مادر،
  .می توانند در امر پژوهش تاثیر گذار باشند

جش میزان ـــبراي سن :سواالت مربوط به آگاهی
همگی از  سوال بسته در نظر گرفته شد که 7 آگاهی

  .بودند یلحاظ نمره گذاري داراي ارزش یکسان
 7این بخش شامل  :سواالت مربوط به نگرش

نگرش دانش آموزان را بر اساس سوال بسته بود نحوه 
  .دادت سه گزینه اي مورد سنجش قرار طیف لیکر

 4این بخش شامل  :سواالت مربوط به عملکرد
سوال بسته بود که همگی از لحاظ نمره گذاري داراي 
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ر مورد دلیل ارزش یکسانی بودند که در پایان سواالت د
بخش آخر شامل یک سوال  .عملکرد منفی سوال شد

اهی افراد درباره رفتار بهداشت ـــنبع کسب آگدرباره م
  .دهان و دندان است

نامه براي بررسی روایی   در این بخش پرسش
 تن از متخصصان 28در اختیار ) بررسی کیفی(یمحتوای

در این مرحله از ایشان . آموزش بهداشت قرار گرفت
درخواست شد تا پس از مطالعه دقیق ابزار، دیدگاه هاي 

ذ نظرات ــس از اخـــپ. ندـــ ارائه نمایاصالحی خود را
ده ایشان، براي ـه شـــواستـــکارشناسان، اصالحات خ

نامه اعمال  رسیدن ابزار به روایی مطلوب در پرسش
   .گردید

اسب با ــدریس در این برنامه متنـــ روش هاي ت
عواملی که در آموزش دخالت داشتند و محدودیت هاي 

 سخنرانی بود و محقق امر لم وـــش فیـــموجود نمای
با توجه به موارد مذکور در . آموزش را بر عهده داشت

جا که منطقه مورد مطالعه جزء مناطق  باال از آن
محروم می باشد دسترسی به وسایل متنوع و مناسب 

 از این رو سعی .دسن کودکان مقدور نش يآموزش برا
 قق ازــوان محــود و تــشد با توجه به امکانات موج

استفاده  کابلو و ماژیت مایش موارد عینی،ن  تاپ،پل
ندرجات م ،م چنین به منظور تفهیم کامل مطالبه .شود

طور کامل براي دانش آموزان قرائت و ه نامه ب پرسش
ها فضاي آموزشی در ـــتن. توضیحات الزم قرائت شد

 .اختیار محقق در این پروژه فضاي کالس بوده است
اه بعد از مداخله ــ م3له و ــالفاصب بل از مداخله،ق

فاده از ــ نتایج نیز با است.دـــاطالعات جمع آوري ش

همبستگی  ن ویتنی،م ،ANOVAآزمون هاي آماري 
  .تجزیه و تحلیل شد P<0.05 يدر سطح معنی دار

  ي پژوهشیافته ها
 70(ده تولـترین رتبـــدر جمعیت مورد مطالعه بیش

د  بیشترین درص،سه)  درصد60(دو و بعد از آن) درصد
 نفره 4نج نفره و بعد از آن  پ) درصد51(هاربعد خانوا

تحصیالت پدران د ــ درص21، دـــمی باش)  درصد44(
ـصیالت داراي تحدرصد  26 واد،ـــدانش آموزان بی س

 دبیرستان،درصد  3/8 ایی،ـــدرصد راهنم 20ابتدایی، 
 .ی باشدـــوق دیپلم مـــ فدرصد 6 دیپلم،درصد  3/18
داراي ) درصد 7/31( وواد ـــمادران بی س درصد 7/43

صیالت ـــداراي تح)  درصد13(، تحصیالت ابتدایی
، داراي تحصیالت دبیرستان) دـــ درص3/4(راهنمایی، 

) درصد 3/1(پلم و ـــصیالت دیـــداراي تح) درصد 6(
از درصد  25. فوق دیپلم می باشندت داراي تحصیال

 ارگر،ــا کــه  از آن7/19 ،ارــپدران دانش آموزان بیک
 ،غل آزادــها ش آن 7/29 ارمند،ــا کــه آن 7/25
ش آموزان ــدانن ادراـــل مـــ شغ3/76دود ــح
ادران ــ مدـــدرص 3 مادران کارگر، 7/4 کار،ــبی
. ودــل آزاد بــادران شغــد مــ درص16 د،ـــارمنــک
 انهــوزان در خــد دانش آمــ درص7/51دود ــح
ه ـــانــ در خ16 پر،ــرصد در ک د7/4 خصی،ــش

درصــد  11انی و ــانه سازمــ در خ7/16 جاري،ــاستی
ونت ــکــنایان ســا آشـــزرگ یـــدربزل پـــنــدر م
 اهیـــزان آگـــاهد میـــروه شـــدر گ .ندـــتــداش

اري ــظر آمـــ از نیـــولت ـــش یافـــفزایا
  .تـــی دار نیســـمعن

  
  شاهد ه  درگرو دانش آموزانگرش و عملکرد، نمیزان آگاهیمیانگین و انحراف معیار  .1  شمارهجدول

  اه بعد از مداخله م3و الفاصله  ب مرحله پیش از مداخله،3در 

  عملکرد  نگرش  آگاهی  یندآفر
 بعد ماه 3 بالفاصله قبل بعد ماه 3 بالفاصله قبل   ماه بعد3  بالفاصله  قبل  مراحل

  04/9  05/9  42/9  89/18  10/20  99/18  16/19  12/20  01/19  ینمیانگ
37/2  انحراف معیار  09/2  64/2  45/2  78/1  38/3  90/1  87/1  95/1  

 P=0.21 P<0.001 P<0.001  نتایج آزمون  
  ) P<0.05با سطح معنی داري(آزمون آماري من ویتنی                 

  
  

 3 و لهــمیزان آگاهی بالفاص یدر گروه سخنران
ظر ــزایش یافت که از نــف اهداخلــد از مــاه بعم
 میزان نگرش نیز )P<0.03.(تاري معنی دار اســـآم

ت ــزایش یافــداخله افــد از مــ ماه بع3بالفاصله و 
 جدول()P<0.001.(تنی دار اســظر آماري معــکه از ن
  )2 شماره
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  در  آموزان دانش عملکرد و نگرش ،آگاهی میزان معیار انحراف و میانگین .2 شماره جدول
  مداخله از بعد ماه 3 و بالفاصله مداخله، از پیش مرحله 3 سخنرانی دره گرو

  عملکرد  نگرش  آگاهی  یندآفر
   ماه بعد3  بالفاصله  قبل   ماه بعد3  بالفاصله  قبل   ماه بعد3  بالفاصله  قبل  مراحل
  56/9  03/11  96/10  20/20  70/19  37/19  76/19  90/19  53/19  میانگین

  10/2  52/1  46/1  72/1  96/1  36/2  90/1  74/1  77/1   انحراف معیار
 P<0.03 P<0.001 P<0.001  نتایج آزمون  

  ) P<0.05با سطح معنی داري(آزمون آماري من ویتنی                
  

  
 بعد ماه 3 و بالفاصله آگاهی میزان فیلم، گروه در

 دار معنی اريـــآم نظر از که یافت افزایش مداخله از
 3 و مداخله از دـــبع بالفاصله میزان )P<0.001.(است

 اريـــآم نظر از که یافت افزایش مداخله از بعد ماه

 بالفاصله لکردـــعم میزان )P=0.005.(است دار معنی
 یافت کاهش مداخله از عدـــب ماه 3 ولی یافت افزایش

 جدول()P=0.07.(نیست دار عنیـــم آماري نظر از که
  )3 شماره

  
  در  آموزان دانش عملکرد و نگرش آگاهی، میزان معیار انحراف و  میانگین.3 شماره جدول

  مداخله از بعد ماه 3 و بالفاصله مداخله، از پیش مرحله 3 فیلم در گروه

  عملکرد  نگرش  آگاهی  یندآفر
   ماه بعد3  بالفاصله   قبل    ماه بعد3  بالفاصله   قبل    ماه بعد3  بالفاصله   قبل   مراحل
  27/8  01/9  83/8  06/19  08/19  13/18  11/19  31/19  39/18  میانگین

  40/2 16/2  16/2  26/2  88/2  91/2  09/2  37/2  28/2  انحراف معیار
 P<0.001 P<0.005 P<0.07  نتایج آزمون

  ) P<0.005با سطح معنی داري(آزمون آماري من ویتنی                
  
  

  نتیجه گیري و بحث
م اقداماتی که در زمینه آموزش سالمت بخش اعظ

 به شکل برنامه یا بسته عموالً، مردـــگی صورت می
و به رد ــآموزشی در اختیار مخاطبان هدف قرار می گی

اع قرار ــها را تحت الشع نوعی عملکرد بهداشتی آن
می دهد، ولی شیوه هاي پیاده سازي این برنامه ها و یا 

اهیم و اطالعات مربوط به عبارت دیگر روش انتقال مف
قرار گرفته است این در ه متر مورد توج، کبه سالمت

اطات بهداشتی انتخاب ـــحالی است که در مقوله ارتب
ت متناسب با نوع اطالعاتی که در ــکانال یا رسانه درس

 يژه اـــت ویـــز اهمی ااختیار مخاطب قرار می گیرد،
  .برخوردار است
در گروه شاهد میزان دست آمده ه  نتایج ببر طبق

افزایش +) 15/0(ه ماه بعد از مداخل3آگاهی بالفاصله و 
، )P<0.21(،تیافت که از نظر آماري معنی دار نیس

  افزایش و +) 10/0(همیزان نگرش بالفاصله بعد از مداخل
  

  
کاهش یافت که از نظر ) -1/0(ه ماه بعد از مداخل3

د  میزان عملکر)P<0.001(آماري هم معنی دار است
 ه ماه بعد از مداخل3و ) -02/0(هبالفاصله بعد از مداخل

اري معنی دار ــر آمــت ولی از نظــکاهش یاف) -2(
نامه  شاید دلیل این امر تکمیل پرسش) P<0.21(تنیس

براي بار دوم و سوم بوده است که دانش آموزان با 
هاي  دیدن سواالت در مرحله اول در صدد یافتن پاسخ

ها   اند و میزان آگاهی و نگرش آندهـــدرست بر آم
جا که  گر از آنــویی دیــته است از ســـافزایش یاف

دانش آموزان مهم ترین منبع اطالعات بهداشت دهان 
عرفی کرده اند شاید ـــو دندان خود را معلم بهداشت م
یح بهداشت دهان و ــاطالعات مربوط به رفتار صح

  .انددندان را از معلم بهداشت خود آموخته 
 +)37/0(همیزان آگاهی بالفاصل یرانندر گروه سخ

  ظرـافزایش یافت که از ن +)23/0(هاه بعد از مداخل م3و 
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زان نگرش ــمی) P<0.03.(تــعنی دار اســاري مــآم
افزایش  +)5/0(هاه بعد از مداخل م3و  +)83/0(هبالفاصل

چنین میزان عملکرد بالفاصله بعد از مداخله  همت یاف
داخله کاهش ـــاه بعد از مـــ م3ولی  +)07/0(افزایش

نی دار ــم معـــر آماري هـــکه از نظ )-4/1(تـــیاف
گرش و ، نطور کلی میزان آگاهیه ب) P<0.001(دبودن

  .عملکرد دانش آموزان بعد از مداخله افزایش یافت
، 1380همکاران در سال  مطالعه منتظري فر و در
ی دو گروه آموزشی ــزان آگاهــوزش بر میــتأثیر آم

  )13.(شتر از گروه آموزشی خودآموز بودسخنرانی بی
ه در گروه فیلم میزان آگاهی بالفاصله بعد از مداخل

افزایش یافت  +)72/0(ه ماه بعد از مداخل3و +) 92/0(
میزان  )P<0.001(تکه از نظر آماري معنی دار اس

+) 93/0(اه بعد از مداخله م3و  +)95/0(هنگرش بالفاصل
اري هم معنی دار ــظر آمــت که از نـــش یافـــافزای

 همیزان عملکرد بالفاصله بعد از مداخل) P<0.005(تاس
) -56/0(اه بعد از مداخله م3افزایش ولی +) 18/0(

) P<0.07(دکاهش یافت که از نظر آماري معنی دار نبو
ه طور کلی در افزایش آگاهی بالفاصله بعد از مداخله ب

،  ماه بعد از مداخله در روش سخنرانی3در روش فیلم، 
اه بعد از آموزش  م3رش بالفاصله و ـــر افزایش نگد

 ماه بعد از 3افزایش عملکرد بالفاصله و  رم، دروش فیل
  .بودر آموزش روش فیلم موث

در مطالعه اي تحت عنوان تاثیر آموزش از طریق 
 سطح بهداشت دهان و ءرسانه هاي تصویري در ارتقا

اله شهر اصفهان توسط  س12-14نش آموزان دندان دا
نتایج مطالعه نشان داد  ،دکتر رضا بیرنگ و همکاران

صورت یک رسانه تصویري نه ه موزش توسط فیلم بآ
دراز  ر دتنها باعث افزایش آگاهی لحظه اي می شود،

اهی و بهبود عملکرد ـــش آگـــمدت نیز موجب افزای
؛ لذا یده استبهداشتی دهان دندان دانش آموزان گرد

 سطح سالمت ءهت ارتقاـــآموزش از طریق فیلم ج
شنهاد ــوثر پیــار مــوان یک روش کــدهان به عن

  )14(.دمی گرد
 1389کاران در ـــوش و همـــپ در مطالعه عیب

کارگیري یک مداخله آموزشی توسط بسته آموزشی ه ب
اي مبتنی بر الگوي فرانظري منجر به بهبود چندرسانه

با  لذا ؛ها در دختران نوجوان گردید فت ویتامیندریا

هاي مشابه  استفاده از بسته آموزشی یاد شده و یا بسته
وان از بروز موارد کمبود ـــت براي آموزش نوجوانان می

گیري ـــپیامدهاي ناگوار آن پیشها و  دریافت ویتامین
  )15(.نمود

حت عنوان مداخله  ت2011ل در سا يا در مطالعه
زشی براي تغییر رفتار برنامه ریزي شده کمک هاي آمو

زایمان خارج از منزل توسط ماما که توسط دکتر هانس 
انجام شد نتایج  و همکارانش در ایالت متحده آمریکا

اثرات مثبت  تحقیق نشان داد مشاهده فیلم آموزشی
 )16(.تزیادي در تغییر رفتار ماماها داش

ن در سال تحقیق انجام گرفته توسط مارپال در
اي ـــه انهــت که رســده اســشان داده شــ ن2003
زایش آگاهی ــموجب اف) ونـــسینما، تلویزی(يتصویر

بینندگان گردیده به طوري که تأثیر بلند مدت سینما در 
 درصد در 56یادآوري مطالب بعد از فراموشی اولیه 

 .)17(، درصد بوده است36حالی که در مورد تلویزیون 
 گزارش نمودند 2004 آلی و همکارانش در چنین مه

هاي تصویري نظیر نمایش فیلم  کارگیري رسانهه که ب
  )18(.در آموزش مخاطبان و بیماران مفید بوده است

 روش آموزشی فیلم و دودر مقایسه اثربخشی 
نرانی تغییر میزان آگاهی ـــخـــسخنرانی در گروه س
 3یزان آگاهی ، تغییر م+)37/0(هبالفاصله بعد از مداخل

، تغییر میزان نگرش بالفاصله +)23/0(هماه بعد از مداخل
 ماه بعد از 3، تغییر میزان نگرش +)83/0(هبعد از مداخل

کرد بالفاصله بعد از ــزان عملــ، تغییر می+)5/0(همداخل
اه بعد از  م3زان عملکرد ــیر میــو تغی+) 07/0(همداخل

تغییر میزان م یلــر گروه ف د.دــمی باش) -4/1(مداخله
، تغییر میزان +)92/0(هداخلــله بعد از مــآگاهی بالفاص

یر میزان ــیــ، تغ+)72/0(هد از مداخلـ ماه بع3آگاهی 
یر میزان ـیــ، تغ+)95/0(هنگرش بالفاصله بعد از مداخل

یر میزان ــ، تغی+)93/0(هد از مداخلــاه بعــ م3نگرش 
ر میزان ـو تغیی+) 18/0(هعملکرد بالفاصله بعد از مداخل

می باشد که ) -56/0(لهــعد از مداخــاه ب م3عملکرد 
در همه مراحل روش آموزشی فیلم از روش سخنرانی 

  .موثرتر بود
 1390در سال  ننتایج مطالعه اقوامی و همکارا

 کیفیت زندگی ءشان داد که نه تنها آموزش در ارتقان
سزایی ه بمؤثر بوده، بلکه نوع آموزش در تغییر آن نقش 
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طوري که آموزش توسط لوح فشرده بر ه ب. داشته است
رتر بوده در ـــکیفیت زندگی کودکان مبتال به آسم مؤث

نتیجه جهت حفظ و ارتقاي کیفیت زندگی این کودکان 
قیقی ـــر تح د.)19(،دگرداین روش آموزشی توصیه می

اران بهبود ـــ توسط آنتونی و همک2007که در سال 
اي گروهی که توسط  العات تغذیهـــدر اطداري  معنی
 .)20(،ده شدـهاي فشرده آموزش دیده بودند مشاه لوح

 که 2008زر درسال ـــتایج مطالعات مالدنوفسکی و کین
اعالم کردند آموزش به روش مولتی مدیا در باال بردن 

کنندگان، تأثیر بیشتري نسبت به  رکتــنمره آگاهی ش
  )21(.تسخنرانی داشته اس

ت هاي این مطالعه کاهش عملکرد ــدودیــمحاز 
 ماه بعد از 3ش آموزان ــان و دندان دانــبهداشت ده

 بود که شاید به علت )یدر هر دو روش آموزش(مداخله
داخله می باشد ــتوالی آموزش بعد از مــعدم تکرار م

ایی نمایانگر ــات دکتر بابــکه نتایج مطالع طوريه ب
 در فواصل مناسب جهت تبهداشاهمیت تکرار آموزش 

 موزان استآ رفتار بهداشت دهان و دندان دانش ءارتقا
علت محدودیت هاي زمانی  ههم چنین در این مطالعه ب

ت پی گیري پایداري ـــو نبود منابع کافی جه یو مکان
  )22(.د ماه بعد از مداخله سنجیده نش6عملکرد 

ل اري گر چه جامع و کامــطالعه جــبه هر حال م
ب براي سنجش ــولی می تواند شروعی مناس نیست،

رمستقیم در مورد ـــیم و غیــتاثیر آموزش هاي مستق
چرا که نشان می دهد  مفاهیم مرتبط با سالمت باشد،

لم آموزشی از روش آموزشی ـــکه میزان یادگیري با فی
اثربخشی روش -سخنرانی موثرتر بود که از نظر هزینه

  تريــ هم نیروي انسانی کممناسب تري است چرا که

تري را تحت  ف وسیعــواند طیـــمی طلبد و هم می ت
با این وجود تصمیم گیري در . پوشش قرار می دهد

ه به شرایط ـــبست مورد نحوه آموزش مطالب بهداشتی،
فرهنگی و بسیاري از  اجتماعی، مالی، مکانی، زمانی،

سد در به نظر می ر. تواند متفاوت باشد عوامل دیگر می
رایی به اوج خود رسیده ــجامعه امروزي که تخصص گ

ارهاي آموزشی نیز باید دست به ــدر زمینه ک است،
 خاص براي موقعیت ها و انتخاب روش هاي آموزشی

براي رسیدن به این . جمعیت هاي هدف مشخص بزنیم
هاي آموزشی مختلف در  هدف نیازمند مقایسه روش

تا بتوانیم کارآیی و تیم ــتفاوت هســهاي م موقعیت
داف مورد ــوجه به اهــها را با ت اثربخشی این روش
در مطالعه حاضر روشن شد که . نظرمان تعیین کنیم

روش فیلم آموزشی از سخنرانی موثرتر بود که میتواند 
هاي سنتی تر نظیر سخنرانی  جایگزین موثر براي روش

با امید است  .مطرح باشد در جهت ارائه چنین مفاهیمی،
ابه با روش هاي مختلف ــاي مشــژوهش هــانجام پ

ا بیش از ــشی این روش هـــکیفیت و اثربخ آموزشی،
دست ه ه به نتایج بـــدر پایان با توج .پیش آشکار گردد

موجب بهبود آموزش ا بیان داشت نه تنهن آمده می توا
ن ان و دنداــت دهــبهداش گرش و عملکرد نآگاهی،

سزایی ه لکه نوع آموزش نیز نقش بشد بن دانش آموزا
  .طوري که فیلم از روش سخنرانی موثر تر بوده داشت ب

  سپاسگزاري
گاه ــاین مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد دانش

وسیله  بدین؛ و تربیت مدرس تهران مستخرج شده است
اري ــرح یــا را در این طـــانی که مـــی کسـاز تمام

  . می کنیمدردانیــوده اند قــنم
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Abstract 
Introduction: Oral health is an important 
component of lifestyle. And recovery requ-
ires proper training methods to improve kn-
owledge, attitudes and practices in rela-tion 
to its population. The aim of this study was 
to compare the effect of lecture and video 
screening in improving the knowledge, atti-
tude and practice of dental hygiene stud-
ents. 
 
Materials & Methods: The survey was a 
quasi-experimental intervention survey do-
ne on 300 primary school students in Chab-
ahar. The subjects were selected through a 
regular clustering method and were divided 
into three equal groups (each group n=100: 
control, lecture and film). The knowledge, 
attitude and practice of the student were 
measured by self report questionnaires and 
pre-test and post-test method. The data was 
analyzed by using of the software SPSS 

version 11 and the statistical tests, AN-
OVA, Mann-Whitney. 
  
Findings: In the lecture and film groups, the 
knowledge and attitude were improved im-
mediately and 3 months after the interv-
ention, however, the practice was improved 
immediately after the intervention. The film 
approach had a more effect on improving 
the knowledge, attitude and practice of oral 
health.(P<0.001) 
 
Discussion & Conclusion: This study show-
ed that both the training lectures and video 
display can be an effective way to promote 
oral health education knowledge, attitudes 
and practice of the people, although video 
method is more effective. 
 
Keywords: lectures, video screenings, aw-
areness, attitude, behavior  
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