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Background and Aims: School teachers have key role in providing the basic health
information for their students, and their knowledge, attitude, and practice affect children's
oral health through developing of the healthy behaviors. The goal of this study was to
evaluate the effectiveness of an oral health education program for primary school teachers
on their knowledge, attitude, and practice fields in the framework of oral health promoting
schools.
Materials and Methods: This quasi-experimental pre-post study was conducted among five
oral health promoting schools in Isfahan city in 2019. A validated and reliable questionnaire
including four sections of demographic data, knowledge, attitude, and practice was applied
for data collection. The questionnaire contained 24 knowledge, 9 attitudes, and 5 practice
questions. It was distributed among 63 enrolled teachers at base line and two months later
after two educational-emotional workshops. Before and after data were analyzed by
SPSS21 (α=0.05) by related samples Wilcoxon signed rank test and background variables
by Kruskall-wallis test.
Results: After the educational intervention, their knowledge score increased significantly
from 14.1±3.8 to 18.5±3.7 (P<0.001). About 34% of teachers had a high level of knowledge
proficiency at the beginning of the study which eventually rose to 76%. Teachers’ attitude
decreased significantly from 34.6±5 to 31.4±4.6 (P<0.001). At the beginning of the study,
89% of them had a positive attitude towards oral health programs which decreased to 84%
at the end of the study. In the performance part, 63.5% of the teachers paid attention to the
fluoride in their toothpaste which reached 87.3% after the workshop and the teachers'
performance score increased from 3.07 to 3.39 after the intervention (P<0.012).
Conclusion: The package of educational intervention for teachers in oral health-promoting
schools improved the level of knowledge and practice, but slightly reduced the level of
attitude. However, due to the importance of changing attitudes in teachers and the existence
of structural and programmatic barriers to integrate the health issues into school education,
other models need to be evaluated and compared.
Keywords: Health education, Dental, Knowledge, Attitude, Practice, Oral health, School
teachers
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مﻘاﻟه پژوهشي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،١٢مرداد (١٤٠٠

ارزيابي برنامه آموزشي سﻼمت دهان بر آگاهي ،نگرش و عملكرد معلمان مدارس ابتدايي
شهر اصفهان در سال ١٣٩٨
بيتا حيدر زاده ،١بهاره طحاني ،٢ايمانه عسگري

*،٣

 -١دندانپزشك ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران
 -٢دانشيار گروه آموزشي دندانپزشكي اجتماعي و سﻼمت دهان ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران؛ عضو مركز تحﻘيﻘات
دندانپزشكي ،پژوهشكده علوم دندانپزشكي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران
 -*٣استاديار گروه آموزشي دندانپزشكي اجتماعي و سﻼمت دهان ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران؛ عضو مركز تحﻘيﻘات مواد
دنداني دندانپزشكي ،پژوهشكده علوم دندانپزشكي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران

چكيده

اطﻼعات مقاله

زمينه و هدف :معلمان مدارس ابتدايي نﻘش كليدي در فراهم كردن اطﻼعات پايهاي در خصوص سﻼمت
براي دانش آموزانشان دارند و آگاهي ،نگرش و عملكرد آنان بر سﻼمت دهان و شكل گيري رفتارهاي بهداشتي
دانش آموزان مؤثر است .هدف ايﻦ مطاﻟعه ارزيابي تﺄثير مداخله آموزشي بر آگاهي ،نگرش و عملكرد آموزگاران
در خصوص سﻼمت دهان و دندان در قاﻟب طرح مدارس دوستدار سﻼمت دهان بود.

نوع مقاله:
مﻘاﻟه پژوهشي

روش بررسي :مطاﻟعه حاضر به صورت نيمه تجربي قبل و بعد ،در سال  ١٣٩٨در  ٥مدرسه طرح دوستدار
سﻼمت دهان شهر اصفهان انجام شد .پرسشنامه سنجش آگاهي ،نگرش و عملكرد معلمان در  ٤قﺴمت
دموگرافيك ،آگاهي ،عملكرد و نگرش بر اساس پرسشنامه پايا و رواي قبلي شامل  ٢٤سؤال آگاهي ٩ ،سؤال
نگرش و  ٥سؤال عملكرد تهيه شد .اطﻼعات از  ٦٣نفر از معلمان در  ٥دبﺴتان گروه مداخله قبل و دو ماه بعد از
برگزاري دو كارگاه آموزشي -نگرشي جمع آوري شد .پس از تكميل ،اطﻼعات با آزمونهاي ويلكاكﺴون براي
مﻘايﺴه قبل و بعد و كراسكال -واﻟيس براي ارتباط با عوامل زمينه اي در نرم افزار  SPSS21آناﻟيز گرديد ).(α=٠/٠٥
يافتهها :بعد از اجراي مداخله آموزشي ،نمره آگاهي از  ١٤/١±٣/٨به  ١٨/٥±٣/٧افزايش يافت ).(P<٠/٠٠١
در حدود  ٣٤درصد از معلمان در ابتداي مطاﻟعه دانش باﻻي حد تﺴلﻂ داشتند كه در نهايت به  %٧٦ارتﻘاء يافت.
نگرش معلمان از  ٣٤/٦±٥به  ٣١/٤±٤/٦كاهش معنيداري يافت ) .(P<٠/٠٠١در ابتداي مطاﻟعه  %٨٩از آنان
داراي نگرش مثبتي به برنامههاي سﻼمت دهان بودند كه در پايان طرح به  %٨٤كاهش يافت .در قﺴمت عملكرد
 ٦٣%/٥از معلمان به فلورايد موجود در خميردندان خود دقت ميكردند كه پس از برگزاري كارگاه به %٨٧/٣
رسيد و نمره عملكردي معلمان بعد از مداخله از  ٣/٠٧به  ٣/٣٩افزايش يافت ).(P<٠/٠١٢

كليد واژهها :آموزش سﻼمت ،دهان و دندان ،آگاهي ،نگرش ،عملكرد ،سﻼمت دهان ،معلمان مدارس
مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
دوره  ،٣٤مﻘاﻟه ١٤٠٠ ،١٢

٢

نويسنده مسوول:

ايمانه عﺴگري
گروه آموزشي سﻼمت دهان و دندانپزشكي
اجتماعي ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم
پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران
)(Email: asgari_i@dnt.mui.ac.ir
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نتيجه گيري :بﺴته مداخلهاي آموزشي معلمان در مدارس دوستدار سﻼمت دهان باعث بهبود سطح دانش
و عملكرد شد ،وﻟي سطح نگرش را به ميزان اندكي كاهش داد .با ايﻦ وجود ،به دﻟيل اهميت تغيير نگرش در
معلمان و وجود موانع ساختاري و برنامهاي در ادغام مﺴائل بهداشتي در آموزش مدارس ،مدلهاي ديگري نيز
بايد ارزيابي و مﻘايﺴه شود.

وصول٩٩/٠٧/٠٨ :
اصﻼح نهايي٤٠٠/٠٥/٠١ :
تﺄييد چاپ٤٠٠/٠٥/١١ :

بررسي اثر بﺨشي برنامه آموزشي سﻼمت دهان بر آگاهي ،نگرش و عملكرد معلمان مدارس ...

مقدمه

بيتا حيدر زاده و همكاران

ســﻼمت مبتني بر مدرســه همواره در رأس برنامههاي ارتﻘاي ســﻼمت

سﻼمت دهان و دندان كودكان دبﺴتاني به دﻟيل رويش دندانهاي

كود كان در دن يا بوده و هﺴــــت .در ايﻦ بيﻦ مدارس اب تدايي و پيش

دائمي ،گذر از مرحله كودكي به بزرگﺴاﻟي و شكل گيري بﺴياري از

دبﺴـــتاني پتانﺴـــيل باﻻيي براي تﺄثير گذاري روي رفتار و برنامههاي

عادات بهداشتي هميشه مورد توجه تيم سﻼمت دهان بوده است ).(١،٢

پي شگيري در حوزه سﻼمت كودكان از همان مراحل اوﻟيه شكل گيري

چنانچه بيماريهاي دهان و دندان درمان نشوند عوارض مﺨرب جﺴمي،

رفتارها و عادات دارند ).(١١

رواني و اجتماعي بر زندگي كودك و خانواده خواهند داشت ) .(٣-٥طبﻖ

اهم يت مدارس از آن جهت اســـت كه دانش آموزان زمان قابل

آخريﻦ پايش كشوري سﻼمت دهان كه در سال  ١٣٩١صورت گرفت،

توجهي را در مدرسه سپري ميكنند و ميتوانند آموزشهاي بهداشتي را

ميانگيﻦ  dmftكودكان  ٥تا  ٦ساﻟه كشور  ٥/١٦بود كه ايﻦ شاخص در

در خﻼل م طا ﻟب درســـي در يا فت كن ند و همچنيﻦ ايﻦ آموزش ها

استان اصفهان ) ٤/٩٣شهري  ٤/٧٢و روستايي  (٦/٠٩گزارش شده است.

به صورت هم زمان به دانش آموزان و واﻟديﻦ آنها داده مي شود

).(١٢

در استان اصفهان فﻘﻂ  ١٢/٦درصد از كودكان پيش دبﺴتاني

در ايﻦ بيﻦ معلمان به خصــوص معلمان مدارس ابتدايي نﻘش اصــلي را

 caries-freeشيري و دائمي بودهاند .طبﻖ هميﻦ پايش ،ميانگيﻦ

در آموزش ســﻼمت دهان در ســطح مدرســه ايفا ميكنند .معلمان روي

 DMFTكودكان  ١٢ساﻟه كشور  ٢/٠٩كه ايﻦ شاخص در استان اصفهان

تمامي شــاگردان خود و نه فﻘﻂ عدهاي كه به دنبال مراقبتهاي دهاني

 ١/٣٦بوده و سهم اجزاي پوسيدگي ،دندان پر شده و از دست رفته به

دنداني هﺴتند تﺄثير گذارند ،به عﻼوه آنها با تكرار روزانه مطاﻟب موجب

ترتيب  ٤٥ ،٥٢و  ٣درصد از كل شاخص بوده است .در ايﻦ گزارش درصد

تاثير بيشــتر بر دانشآموزان ميشــوند ،همچنيﻦ رابطه صــميمانهاي كه

كودكان بدون پوسيدگي دندانهاي دائمي در  ١٢ساﻟگي  ٤٨درصد بودند.

بيﻦ معلم و دانش آموز شــكل ميگيرد باعث ميشــود معلم با توجه به

بر اساس آمار كشوري وضعيت سﻼمت دهان كودكان اصفهان در مﻘايﺴه

خصــوصــيات اخﻼقي هر يك از بچهها آنها را راهنمايي كند و در آخر

با استانهاي ديگر بهتر است .استان اصفهان پاييﻦتريﻦ سهم دندان

معلمان نﺴبت به دندانپزشكان در روانشناسي آموزشي ،مهارت بيشتري

پوسيده از كل شاخص در گروه پيش دبﺴتاني و نيز پاييﻦتريﻦ شاخص

دارند ) .(١١-١٤بنابرايﻦ مدارس از جايگاه ويژهاي جهت پياده ســـازي

پوسيدگي دندان دائمي كشور در  ١٢ساﻟگي را داراست .اما بر اساس

برنامه هاي ارتﻘاء ســـﻼمت برخوردار هﺴـــتند .تجربه اجراي مدارس

اهداف جهاني و كشوري و نيز امكانات ايﻦ استان تا حد مطلوب فاصله

دوستدار سﻼمت در نﻘاط مﺨتلف دنيا گواه ايﻦ ادعا است ) .(١٤-١٧در

زيادي دارد ).(٦

يك م ﻘا ﻟه مروري Jürgensen ،و  (١٨) Petersenدر ســــال ٢٠١٣

شواهد ن شان ميدهد كه شاخص پو سيدگي در سالهاي اخير به دﻟيل

بيﻦ  ١٠٠كشور دنيا مﻘايﺴه و از ابعاد مﺨتلف مورد ارزيابي قرار دادند .با

مراق بت هاي فردي ب هداشــــت د هاني ضـــعيف ،مراج عات نامنظم

وجود تﺄكيد ســازما ن بهداشــت جهاني و نيز منشــور اتاوا براي ســﻼمت

دندانپزشــكي و يا ضــعف برنامههاي عمومي ســﻼمت دهان در مناطﻖ

همگاني در به كارگيري ظرفيتهاي مدارس ،تنوع زيادي در برنامههاي

مﺨتلف افزايش يافته و يا بيتغيير باقي مانده اســـت ) .(٧-٩بررســـي و

موجود از قبيل آموزش بهداشـــت دهان ،فلوريداســـيونهاي عمومي با

پايش نﻘادانه انواع مداخﻼت ارتﻘاي سﻼمت دهان و دستيابي به شيوهها

روشهاي مﺨتلف و اجراي درمانهاي پيشــگيرانه فيشــور ســيﻼنت و

يا مدلهاي پايدار ،مؤثر و قابل اجرا نياز امروز نظام سﻼمت دهان كشور

 Atraumatic Restorative Treatmentو حتي ك شيدن دندان وجود

است.

داشت .اما در مجموع برنامههاي آموزش بهداشت همگاني در مدارس و
در ايﻦ ميان درگير كردن معلمان مدارس بيشـــتريﻦ فراواني را در كل

اگرچه كودكان بﺴـــيار مﺴـــتعد به پوســـيدگي دنداني هﺴـــتند اما

دنيا نشان دادند.

در صـــورتي كه مراقبيﻦ آن ها از دﻻيل و درمان بيماريهاي دهان به
خوبي مطلع باشـــند و انگيزه كافي براي ارتﻘاء ســـﻼمت دهان كودكان

بر اساس شواهد موجود به نظر ميرسد برنامههاي ارتﻘاي سﻼمت

دا شته با شند ،ايﻦ بيماري قابل پي شگيري ا ست ) .(١٠مدلهاي ارتﻘاي

دهان نيز از طريﻖ مدارس با درگير كردن تمام عوامل انﺴاني و فيزيكي
٣
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برخﻼف تﻼشهاي صـــورت گرفته براي بهبود بيماريهاي دهان،

برنامههاي جاري ســـﻼمت دهان مبتني بر مدارس را با نمونه گيري از

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،١٢مرداد (١٤٠٠

مﻘاﻟه پژوهشي

مرتبﻂ با كودكان از جمله واﻟديﻦ و معلمان مدرســه نتيجه بﺨش خواهد

جزئيات طرح را دريافت كردند .در صورت عدم تمايل به همكاري از

بود .بر هميﻦ پايه ،برنامهاي جامع به صـــورت طرح چند فازي با عنوان

نمونههاي طرح خارج شدند .با استناد به فرمول مﻘايﺴه ميانگيﻦها

(Health Promoting

 n = (Zα/2+Z1-)2 *2*σ2 / d2با در نظر گرفتﻦ فاصله اطمينان

) Schoolsدر گروه ســﻼمت دهان و دندانپزشــكي اجتماعي دانشــگاه

 %٩٥و  ٠/٠٥ و توان  ،(٠/١٠ ) %٩٠براي تشﺨيص حداقل اختﻼف

ا صفهان از سال  ١٣٩٧طراحي شده ا ست كه تحﻘيﻖ حا ضر قﺴمتي از

نمره  (١٩) ١/٥با احتﺴاب انحراف معيار  ٢/٦در مطاﻟعه  Mansouryو و

آن به حﺴاب ميآيد.

همكاران ) (٢٠حجم نمونه معادل  ٦٣نفر به دست آمد .از آنجايي كه در

طرح مدارس دوســــتدار ســـﻼ مت د هان

ايﻦ مطاﻟعه صرفا آناﻟيزگر آماري بياطﻼع ) (blindبوده است ،مطاﻟعه

هدف ايﻦ مطاﻟعه ،ارزيابي مداخله آموزشـــي -نگرشـــي بر اســـاس

محدوديت داشته و نيمه تجربي بود.

محتواي پيشـــنهادي وزارت بهداشـــت و درمان كشـــور جهت معلمان

در ابتداي مطاﻟعه ،دانش ،نگرش و عملكرد معلمان در مباحث مرتبﻂ

مدارس به صورت مﻘاي ﺴه و ضعيت آگاهي ،نگرش و عملكرد بهدا شت

با سﻼمت دهان دانش آموزان بررسي شد .ابزار مورد استفاده در بﺨش

دهان آنها بود.

آگاهي و نگرش معلمان ،پرسشنامه مطاﻟعه  Mansouryو Mortazavi

روش بررسي

) (٢٠كه با هدف مشابه در سال  ١٣٨٢به اجرا درآمده و روا شده بود با

ايﻦ مطاﻟعه نيمه تجربي  pre-postبه صورت آينده نگر طراحي شد

اصﻼحات جزئي بوده است .قﺴمت عملكرد از چك ﻟيﺴت رفتارهاي

و در سال تحصيلي  ١٣٩٧-٩٨در ايران ،شهر اصفهان انجام شد.

بهداشت دهان با استفاده از فرم سازمان بهداشت جهاني انتشار ٢٠١٣

 ٥مدرسه به طور تصادفي ساده از ﻟيﺴت دبﺴتانهاي شهر اصفهانبيﻦ

براي خود معلمان استﺨراج شده است ) .(٢١در آن مطاﻟعه روايي به صورت

دبﺴتانها انتﺨاب شدند .ايﻦ مدارس تحت پوشش برنامه مدارس

كيفي در پانل متﺨصصان بررسي و تﺄييد شده بود و پايايي با آﻟفاي كرونباخ

دوستدار سﻼمت دهان در  ٥ناحيه آموزش و پرورش شهر اصفهان بوده

 ٠/٧٤گزارش شده بود .ضمن ًا تمامي سؤاﻻت پرسشنامه براساس كتابچه

كه از هرناحيه يك مدرسه با انتﺨاب تصادفي و پس از مكاتبات اداري و

دانﺴتيهاي سﻼمت دهان و دندان ويژه معلميﻦ و مراقبيﻦ سﻼمت

هماهنگي به طرح ارزيابي برنامه وارد شدند .در ابتدا طرح حاضر در

منتشر شده توسﻂ وزارت بهداشت و محتواي آموزشي تهيه شده براي

مﻘايﺴه با گروه كنترل طراحي شد كه به دﻟيل عدم همكاري برخي از

مداخله آموزشي چك شد ) .(٢٢نمره كل آگاهي به صورت مجموع نمره

مﺴﺌوﻟيﻦ و عدم تمايل به ادامه همكاري حجم نمونه ﻻزم براي گروه

پاسﺦهاي درست در  ٢٤سؤال )طيف ٠تا  ،(٢٤نمره كل نگرش به صورت

كنترل تـﺄميﻦ نشده و از مطاﻟعه حذف شد.

مجموع نمرات پاسﺦ ها براساس طيف ﻟيكرت از  ٠تا  ٤در كل  ٩سوال

تشكيل دادند .پس از تصويب گرنت تحﻘيﻘاتي در معاونت تحﻘيﻘات و

شد .در پرسشنامه عملكرد به رفتارهاي بهداشتي مناسب )قابل قبول(

فناوري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و كﺴب كد اخﻼق به شماره

نمره  ١و در غير ايﻦ صورت نمره  ٠داده شد .به ايﻦ ترتيب در سؤال ١

 IR.MUI.RESEARCH.REC١٣٩٧,٣٣٤و گذراندن مراحل قانوني

گزينه بلي ،در سؤال  ٢مﺴواك  ١بار و  ٢بار در روز ،در سوال  ٣به گزينه

موجود در معاونت تحﻘيﻘات سازمان آموزش و پرورش استان ،امور اداري

هميشه يا تﻘريباً هميشه و در سوال  ٤به گزينههاي  ٢بار در روز و كمتر

انجام شده و معلمان از طريﻖ مديريت مدارس به صورت كتبي به طرح

از آن نمره  ١تعلﻖ گرفت .حد تﺴلﻂ براي آگاهي نمره ) ١٦دو سوم نمره

دعوت شدند .معيار ورود سابﻘه بيش از پنج سال در تدريس ابتدايي و

كل( و حد تمايز نگرش مثبت نمره ) ٢٧ميانگيﻦ طيف مﻘياس بر اساس

عﻼقه به شركت در طرح مدارس دوستدار سﻼمت دهان بود .در صورت

ﻟيكرت و تعداد گزارهها( قرار داده شد .سؤال  ٥در مورد رفتار معلم در

درخواست توضيحات مفصل راجع به طرح و نحوه همكاري آنها داده

مﺴائل بهداشت دانش آموز به طور جداگانه با فراواني پاسﺦها گزارش

ميشد .معلمان از طريﻖ پيامك و شبكههاي اجتماعي و نيز دعوتنامه

شد .ابزار سنجش آگاهي ،نگرش و عملكرد در پيوست مﻘاﻟه آمده است.

٤
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معلمان و مربيان ابتدايي در مدارس منتﺨب ،نمونه مطاﻟعه حاضر را

)طيف  ٠تا  (٣٦محاسبه شده و نمره كل عملكرد در طيف  ٠تا  ٤برآورد

بررسي اثر بﺨشي برنامه آموزشي سﻼمت دهان بر آگاهي ،نگرش و عملكرد معلمان مدارس ...

بيتا حيدر زاده و همكاران

جدول  -١مقادير نمرات دانش در گروه مداخله قبل و بعد از كارگاه آموزشي به تفكيك مدارس

نمرات دانش پايه

نمرات دانش بعد از مداخله

اختﻼف نمرات

ميانگين -انحراف معيار

ميانگين -انحراف معيار

ميانگين

ناحيه ٥

١٣/٣±١٨/٢

١٥/٣±٨٢/٢

٢/٦٤

ناحيه ٤

١٥/٣±٣٣/٨

١٧/٣±٨٣/٥

٢/٥

ناحيه ٣

١٥/٢±٨٦/٨

١٩/٢±٧٨/٣

٣/٩٣

ناحيه ٢

١٥/٢±٤٦/٤

٢٠/٣±٠٠/٣

٤/٥٤

ناحيه ١

٨/٢±٣/٩

٢٠/٤±٧١/٧

١٢/٤٣

دبستان

مداخله آموزشي -نگرشي به صورت كارگاه حضوري پرسش و پاسﺦ

جغرافيايي مدارس در شهر نشان داد كه اختﻼف نمرات قبل و بعد دانش

و اسﻼيدهاي آموزشي ،ماكت و پوستر بر طبﻖ محتواي كتابچه

)ارتﻘاء نمره دانش( به طور معنيداري در مدرسه ناحيه يك اصفهان از

دانﺴتنيهاي سﻼمت دهان و دندان ) (٢٢و فايلهاي ويدئويي طي دو

چهار مدرسه ديگر بيشتر بود .مﻘادير نمرات دانش به تفكيك مدارس در

جلﺴه  ٢اﻟي  ٣ساعته برگزار شد .ايﻦ جلﺴات بعد از هماهنگي و ارسال

جدول  ١آمده است ،وﻟي در خصوص نگرش ) (P=٠/٢١و عملكرد

دعوتنامههاي حضوري و مجازي به تك تك معلمان ،به صورت يك جا

) (P=٠/٣٥معلمان ارتباط معنيداري با پراكندگي جغرافيايي مدارس

در محل ساﻟﻦ كنفرانس دانشكده دندانپزشكي برقرار گرديد .همچنيﻦ

مشاهده نشد.
همچنيﻦ ،بر اساس آزمون  Kruskal Wallisارتباط معنيداري بيﻦ

كليه مطاﻟب آموزشي به صورت  CDو نيز در شبكه مجازي در اختيار

پايهاي )پايههاي اول تا ششم ابتدايي( كه معلمان در آن مشغول تدريس

معلمان قرار گرفت.
پيش آزمون در ابتداي جلﺴه اول كارگاه در محل ساﻟﻦ كنفرانس

بودند با سطح دانش ) ،(P=٠/١٦نگرش ) (P=٠/١٣و عملكرد

دانشكده دندانپزشكي از معلمان انجام شد .پس آزمون با استفاده از همان

) (P=٠/٠٩٨آنان مشاهده نشد .وضعيت توزيع معلمان بر اساس مدرك

ابزار دو ماه پس از آخريﻦ ارسال محتواي آموزشي و در محل مدرسه

تحصيلي به صورت  %١٨فوق ديپلم %٧٢ ،ﻟيﺴانس و  %١٠فوق ﻟيﺴانس

مورد نظر انجام گرفت .پرسشنامهها با هماهنگي مدير مدرسه در مدارس

بود كه در آناﻟيز ارتباط سطح تحصيﻼت معلمان با وضعيت دانش ،نگرش

توزيع و در همان روز جمع آوري ميشد .دادههاي پرسشنامهها پس از

و عملكرد آنها در حوزه سﻼمت دهان ،ارتباط معنيداري

جمعآوري با نرم افزار  SPSS18توسﻂ آمار توصيفي )ميانگيﻦ و درصد

)دانش ،P=٠/٨ :نگرش ،P=٠/٤ :عملكرد (P=٠/٢٥ :در ايﻦ مطاﻟعه

فراواني( و تحليلي مورد ارزيابي قرار گرفت .تفاوت ميانگيﻦ نمرات آگاهي

مشاهده نشد.

و نگرش و عملكرد قبل و بعد از مداخله با آزمون

 Wilcoxon signed rank testآناﻟيز گرديد .تفاوت نمرات سه حيطه

پاسﺦ داده شد سؤال  ٢٣در خصوص مراقبتهاي بعد از صدمات دنداني

براساس پراكندگي جغرافيايي مدارس و پايه تحصيلي و مدرك تحصيلي

و سه پرسشي كه كمتريﻦ اطﻼعات درمورد آن وجود داشت به ترتيب

معلمان با آزمون  Kruskal Wallisتحليل آماري شد.

پرسش  ٥در مورد نحوه ثبت شماره دندان ٢٢ ،در خصوص نﺦ دندان و
سؤال  ١٢حداكثر اسيديته دهان بعد از مصرف مواد قندي بود .پس از

يافتهها

مداخله آموزشي ،معلمان در مورد نحوه ثبت شماره دندانها بيشتريﻦ

تعداد كل معلماني كه در مطاﻟعه حاضر شركت داشتند  ٦٣نفر و از

بهبود وضعيت و در شناسايي مواد غذايي پوسيدگي زا كمتريﻦ تغيير

بيﻦ آنها تعداد  ٦نفر ) (%٩/٥مربي بهداشت بودند .آناﻟيز آماري ارتباط

دانشي را داشتند .مﻘايﺴه فراواني پاسﺦهاي درست در حوزه دانشي در

نمرات دانشي با ناحيه محل تحصيل به عنوان نمايانگر پراكندگي

قبل و بعد مداخله در نمودار  ١نشان داده شده است.
٥
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related samples

در ابتداي طرح ،بيشتريﻦ پرسشي كه در حيطه دانشي به درستي

مﻘاﻟه پژوهشي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،١٢مرداد (١٤٠٠

بيماريهاي دهان و دندان ميدانﺴتند .و تعداد  ٥٨معلم ) (%٩٢/٠بر ايﻦ
باور بودند كه با برنامه ريزي صحيح ميتوان وضعيت بهداشت
دانش آموزان را از طريﻖ مدارس بهبود بﺨشيد .تغييرات وضعيت نگرش
معلمان در نمودار  ٢قابل مشاهده است.
در بﺨش عملكرد نيز پس از مداخله ،دقت به ميزان فلورايد موجود
در خميردندان از  (%٨٧/٣) %٦٣/٥ارتﻘاء يافت .عادت مطلوب مﺴواك
زدن از  %٩٣/٧به  ٦٠معلم ) (%٩٥/٢بهبود يافت .همچنيﻦ به نﺴبت
 %٨١ابتداي طرح ،تعداد  ٥٥نفر ) (%٨٧/٣استفاده از خمير دندان
فلورايد دار را گزارش دادند .مصرف مطلوب ميان وعدههاي شيريﻦ در
 ٤٤معلم ) (%٦٩/٨و معلماني كه ) (%٧١/٤دانش آموزان خود را به رعايت
بهداشت دهان تشويﻖ ميكردند ،هيچ تغييري نكرده بود.
در گروه معلمان مدارس ابتدايي كه بﺴته مداخله آموزشي -نگرشي
را دريافت كرده بودند ،مﻘايﺴه نمرات آگاهي ،نگرش و عملكرد معلمان
قبل و بعد از مداخله تغييراتي را نشان داد كه در ادامه به آن اشاره شده
است .بر اساس آناﻟيز  Shapiro Wilkتوزيع نمرات آگاهي ،نگرش و
عملكرد در جمعيت مورد مطاﻟعه نرمال نبود ) Pبه ترتيب معادل ،٠/٠٠٧
.(٠/٠٠٠١ ،٠/٠٠١
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90%
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40%
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بعد:برنامه ريزي ارتقاي وضعيت دهان از طريق مدارس

بعد:ارجاع به دندانپزشك از طريق مدرسه

پايه:برنامه ريزي ارتقاي وضعيت دهان از طريق مدارس

بعد:مضربودن جرم گيري

پايه:ارجاع به دندانپزشك از طريق مدرسه

پايه:مضربودن جرم گيري

بعد:لزوم فلورايد تراپي دانش آموزان

بعد:عﻼيم جهت ارجاع به دندانپزشك

پايه:لزوم فلورايد تراپي دانش آموزان

بعد:دندان هاي ضعيف مادرزادي

پايه:عﻼيم جهت ارجاع به دندانپزشك

پايه:دندان هاي ضعيف مادرزادي

مدارس وجود ندارد .تعداد  ٦١معلم ) (%٩٦/٩موافﻖ معاينات دهان و

بعد:معاينات دوره اي دندان در مدارس

بودند كه امكان و فرصت كافي براي آموزش بهداشت دهان و دندان در

کامﻼ مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

پايه:معاينات دوره اي دندان در مدارس

در بﺨش نگرش در ابتداي مطاﻟعه تعداد  ٤٢نفر ) (%٦٦/٦بر ايﻦ باور

بعد:ضرورت استفاده نخ دندان عﻼوه برمسواك

گزارهاي(

پايه :ضرورت استفاده نخ دندان عﻼوه برمسواك

مداخله پيش و پس از برگزاري كارگاه آموزشي )پرسشنامه ٢٤

کامﻼ موافقم

نمودار  -٢وضعيت نگرش معلمان شركت كننده در مطالعه قبل و بعد

دندان دانش آموزان در مدارس بودند و آن را موجب پيشگيري از

از مداخله آموزشي -نگرشي )پرسشنامه  ٩گزارهاي(

٦
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نمودار  -١مقايسه درصد فراواني پاسخها به سواﻻت دانش در گروه

بعد:امكان و فرصت آموزش بهداشت در مدارس

درصد پاسخ درست

پايه :امكان و فرصت آموزش بهداشت در مدارس

درصد پاسخ غلط

20%
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10%

بيتا حيدر زاده و همكاران

بررسي اثر بﺨشي برنامه آموزشي سﻼمت دهان بر آگاهي ،نگرش و عملكرد معلمان مدارس ...
جدول  -٢مقايسه نمرات آگاهي ،نگرش و عملكرد در گروه مداخله قبل و بعد از كارگاه آموزشي

تعداد
ميانگيﻦ
انحراف معيار
P

دانش قبل

دانش بعد

نگرش قبل

نگرش بعد

عملكرد قبل

عملكرد بعد

٦٣
١٤/١١
٣/٨٠

٦٣
١٨//٤٩
٣/٧١

٦٣
٣٤/٦١
٥/٠٧

٦٣
٣١/٣٨
٤/٦٤

٦٣
٣/٠٧
٠/٨٢

٦٣
٣/٣٩
٠/٧٧

P<٠/٠٠١

P<٠/٠٠١

P<٠/٠١٢

نتيجه تﺴتهاي غير پارامتريك در بررسيهاي مﻘايﺴهاي در دو

سنجيده است مواجه مي شوند .در مطاﻟعه  Mansouryو همكاران )(٢٠

گروه وابﺴته ،به منظور بررسي نمرات قبل و بعد گروه مداخله با آزمون

كه روي  ١٨٨مربي بهداشت شهر اصفهان در سال  ٢٠٠٢انجام گرفته

 related samples Wilcoxon signed rank testاختﻼف معنيداري

بود ميانگيﻦ آگاهي مربيان  ١٨/٥٣±٢/٧٨بود كه ميزان آگاهي مربيان

را در هر سه حوزه نشان داد.

مطلوب با حد تﺴلﻂ  ١٣گزارش شد .در مطاﻟعه حاضر و در گروه مداخله

همان گونه كه در جدول  ٢مشاهده ميشود ،انحراف معيار ±

قبل از برگزاري كارگاه آموزشي ميانگيﻦ آگاهي معلمان  ١٤/١١±٣/٨بود

ميانگيﻦ نمره آگاهي معلمان از  ١٤/١±٣/٨در ابتداي طرح ،به

كه بعد از برگزاري كارگاه به  ١٨/٤٩±٣/٧افزايش يافت .از آنجايي كه

 ١٨/٣±٥/٧در پايان طرح افزايش يافت ) .(P<٠/٠٠١انحراف معيار ±

مطاﻟعه حاضر آگاهي معلمان مدارس ابتدايي را در مورد مﺴائل بهداشت

ميانگيﻦ نمره نگرش معلمان از  ٣٤/٦±٥به  ٣١/٤±٤/٦كاهش

دهاني سنجيده است در ابتداي مطاﻟعه ميانگيﻦ آگاهي تفاوت قابل

معنيداري يافت ) .(P<٠/٠٠١انحراف معيار  ±ميانگيﻦ نمره عملكرد

توجهي با  Mansouryو همكاران ) (٢٠كه آگاهي مربيان بهداشت را

معلمان از  ٣/١±٠/٨به  ٣/٤±٠/٧ارتﻘا يافت ) .(P<٠/٠١٢بر ايﻦ اساس،

سنجيده داشت وﻟي در طول مطاﻟعه و با مداخله آموزشي افزايش قابل

ميزان اثر ) (effect sizeمداخله حاضر با استفاده از مﻘدار  dكوهﻦ با

توجه در آگاهي معلمان ديده شد.

پارامترهاي اختﻼف ميانگيﻦ نمرات دانش و عملكرد و انحراف معيار

درباره آگاهي از اوﻟيﻦ دندان دائمي كه در كودكان حدود  ٦ساﻟگي

تجمعي به ترتيب  ٣/٧٥و  ٠/٧٩محاسبه شد و در نهايت ،ايﻦ ميزان

رويش مييابد در مطاﻟعه  Taghi zadehو همكاران ) %٩٦/٩ (٢٣از

 ١/١٧براي متغير نمره دانش و  ٠/٤براي متغير عملكرد به دست آمد.

معلمان اطﻼع صحيحي نداشتند ،امادر مطاﻟعه حاضر در ابتداي مطاﻟعه
 %٤٩/٢از معلمان اوﻟيﻦ دندان دائمي كه رويش مييابد را موﻟر اول ذكر

بحث و نتيجه گيري

كردند كه بعد از مداخله آموزشي به  %٦٩/٨افزايش يافت .به نظر ميرسد
در سالهاي اخير گﺴترش آموزشهاي همگاني بهداشتي از طريﻖ

مطاﻟعات بﺴياري حاكي از نﻘش بﺴزاي معلمان و كادر آموزشي

دسترسي به منابع مجازي فراگير ،موجب افزايش اطﻼعات شده است.

مدارس ابتدايي در ايجاد عادات بهداشتي مطلوب در دانش آموزان و حتي
برنامه مدارس دوستدار سﻼمت دهان به عنوان طرحي مبتني بر شواهد

فلورايد خميردندان خود دقت ميكردند قبل از برگزاري جلﺴه آموزشي

در اوﻟيﻦ دوره اجراي آن ،نشان دهنده سطح ناكافي آگاهي معلمان و

 %٣٧/٥بود كه بعد از مداخله به  %٧٥افزايش يافت .در مطاﻟعه حاضر

نگرش و عملكرد متوسﻂ آنها در خصوص سﻼمت دهان بود ،كه با

معلماني كه قبل از مداخله به مﻘدار فلورايد خميردندان خود توجه

برگزاري كارگاههاي آموزشي -نگرشي ،بهبود سطح دانش و عملكرد

ميكردند  %٦٣/٥بودند كه بعد از مداخله به  %٨٧/٣افزايش يافتند.
در مطاﻟعات اثر بﺨشي آموزشي دو عامل اصلي در ميزان بازدهي

تا حدودي حاصل شد اگرچه وضعيت نگرش تغيير مطلوبي نكرد.
معموﻻً محﻘﻘاني كه در حوزه ارتﻘاي سﻼمت فعاﻟيت دارند با انبوهي

تﺄثير گذار است .يكي فاصله زماني ميان ارائه آموزش و ارزيابي تغييرات

از مطاﻟعات كه اثربﺨشي بﺴتههاي آموزشي را در وضعيت دانشي افراد

و ديگري تكرار آموزش و گرفتﻦ بازخورد بوده است .تكرار به قدري حائز
٧
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ايجاد نگرش مثبت بهداشتي در مادران آنها است ) .(١١،١٣،١٦ارزيابي

در مطاﻟعه  Dedekeو همكاران ) (٢٤تعداد معلماني كه به ميزان

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران )دوره  ،٣٤مﻘاﻟه  ،١٢مرداد (١٤٠٠

مﻘاﻟه پژوهشي

اهميت است كه در برخي مطاﻟعات يكبار شركت در كارگاههاي آموزشي

تبييﻦ نﻘش و شرح وظايف بهداشتي براي معلمان كشور ،امكان استمرار

براي معلمان تﺄثير چنداني نداشته است .در مطاﻟعهاي كه  Frenckenو

و نهادينه كردن آن وجود دارد؟ حذف مربيان بهداشت مدارس نيز باعث

همكاران ) (١٥در سال  ٢٠٠١در زيمباوه انجام دادند تﺄثير مداخله آموزشي

ضعيف شدن بحث بهداشت و سﻼمت در مدارس ما شده است .ﻟذا چنيﻦ

شركت معلمان در كارگاه آموزشي را بر دانش آموزان در مﻘايﺴه با گروه

طرحي تنها با اتكا به افراد خاص با انگيزه فردي قابليت اجرا پيدا كرده و

كنترل بررسي كردند .بررسي سه ساﻟه كاهش معنيداري در شاخص

كامﻼً غير نظام مند است .ايﻦ موضوع باعث شد تا اجراي طرح وقت و

پوسيدگي دانش آموزان نشان نداد .آنها يك بار شركت در كارگاههاي

انرژي زيادي از پژوهشگر جهت دعوت مكرر از فراگيران )دعوت نامه

آموزشي براي معلمان را بيفايده اظهار كردند .در مطاﻟعه حاضر سعي

كتبي ،تلفﻦ ،پيامك و مراجعه حضوري( گرفته در نهايت مشاركت معلمان

بر ايﻦ شد كه تكرار و بازخورد آموزش در حد امكان با هماهنگي

تا حد زيادي منوط به انگيزههاي فردي و اخﻼقي آنها شود و به دﻟيل

برنامههاي معمول معلمان ،ارائه محتوا به چند روش موازي شامل كتابچه

نبود زيرساختهاي قانوني حمايتي ،قابليت اجباري شدن نيز نداشته باشد.

راهنما ،سي دي ،تشكيل گروه بحث و تبادل نظر در شبكه مجازي

با ايﻦ وجود به نظر ميرسد به دﻟيل ايﻦ كه ايﻦ مطاﻟعه بﺨشي از

انجام گيرد .از ﻟحاظ فاصله زماني ارزيابي پس آزمون در ايﻦ مطاﻟعه با

طرح جامع مدارس دوستدار سﻼمت دهان بوده است ،تعدادي از معلمان

فاصله زماني دو ماهه اجرا شد ،برخﻼف برخي از مطاﻟعات كه بﻼفاصله

اعتماد و اظهار عﻼقه خوبي را نشان داده و با احﺴاس مﺴﺌوﻟيت خوبي

پس از دوره آموزشي و يا حتي در پايان همان جلﺴه ايﻦ ارزيابي صورت

در پاسﺦدهي به آزمونها برخورد كنند چرا كه آنچه واقعيت امر است

ميگرفت ) .(٢٤،٢٥در مطاﻟعه حاضر اگرچه ايﻦ بازه زماني تا حدودي

خﺴته شدن نظام آموزش و پرورش از كثرت تحﻘيﻘات حوزه سﻼمت در

باعث كاهش ميزان اثربﺨشي مشاهده شده شد اما به واقعيت ماندگار در

قاﻟب ساختار مدارس و عدم پيگيري نتايج آنهاست از ديگر نكات مثبت

دانش و عملكرد معلمان نزديكتر بود.

ايﻦ پژوهش توجه به منابعي بود كه پيشتر توسﻂ وزارت بهداشت يا
آموزش و پرورش تهيه و توزيع شده بود اما متﺄسفانه مورد استفاده معلمان

در مورد عدم ايجاد تغيير نگرش مثبت و انگيزه در معلمان به نظر

قرار نگرفته بود.

ميرسد نگرش پايهاي معلمان در مورد مﺴائل مهم بهداشت دهان بد
نيﺴت ،اما تجربه و ديدگاه آنها از واقيتهاي اجرايي آنها مانع از اظهار

محﻘﻘيﻦ بر ايﻦ باور بودهاند كه به جاي صرف چند باره وقت و بودجه

تغيير چنداني پس از مداخله شده است .از علل اصلي آن ميتوان به در

بر تهيه محتوا بايد به برطرف سازي موانع واقعي اجرايي پرداخت .در

نظر نگرفتﻦ حﻖ اﻟزحمه جداگانه براي چنيﻦ مﺴﺌوﻟيتهايي در معلمان

نهايت ،ايﻦ مطاﻟعه بر اثربﺨشي برنامه جامع سﻼمت دهان در معلمان

مدارس و همچنيﻦ مشكل بودن ادغام يا اجراي عملي مباحث بهداشتي

مدارس ابتدايي تمركز داشته و ساير بﺨشهاي مداخله شامل دانش

در كوريكوﻟوم آموزشي دبﺴتان اشاره كرد .با توجه به حذف پﺴت مربي

آموزان و واﻟديﻦ در مﻘاﻻت ديگري ارائه مي گردد.

بهداشت از سوي وزارتﺨانه در حال حاضر مربيان بهداشت به صورت

تشكر و قدرداني

حﻖ اﻟتدريس و همزمان در چند مدرسه مشغول به كار هﺴتند .به هميﻦ
دﻟيل تعداد كافي مربي بهداشت براي مﻘايﺴههاي آماري وجود نداشت.
ﻟذا آنچه مهمتر از معنيداري نتايج يا اثربﺨشي در ايﻦ مطاﻟعه است،

مواد دنداني ،پژوهشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به

ميزان كارآمدي و كارايي طرح مي باشد كه در ايﻦ مطاﻟعه به آن پرداخته

شماره  ٢٩٧٠٦٤انجام شده است و مﻘاﻟه اخير حاصل نتايج ايﻦ طرح

نشده بود .آيا با وجود چاﻟش عمده طرح يعني جلب همكاري و استﻘبال

ميباشد .بديﻦ وسيله از حمايتهاي علمي و ماﻟي ايﻦ مركز تشكر

معلمان در شركت در كارگاههاي آموزشي با وجود تفاهم نامههاي موجود

مينمايم .همچنيﻦ ﻻزم است تا از حمايت و همكاري كليه عوامل

في مابيﻦ دو وزارت خانه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و عدم

مشاركت كننده در طرح مدارس دوستدار سﻼمت دهان قدرداني نمايم.

٨
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ايﻦ مطاﻟعه بر اساس طرح تحﻘيﻘاتي مصوب در مركز تحﻘيﻘات

بيتا حيدر زاده و همكاران

...  نگرش و عملكرد معلمان مدارس،بررسي اثر بﺨشي برنامه آموزشي سﻼمت دهان بر آگاهي
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