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 مربيان بهداشت در کناركودكان مدت زمان زيادي را در مدارس : هدفنه و یزم 

کودکان بر عهده  يهايمارياز ب يريشگيدر پ يدي، که نقش مهم و کلهستند
آگاهي  جهت بررسي ميزان تأثير آموزش بر تحقيق حاضرن رو ياز ا .دارند

گيري انجام ارتودنسي پيش ارتباط با مربيان بهداشت مدارس سطح شهر اهواز در
  . شد

هداشت مدارس شهر ان بيبمر ،با آموزش و پرورش يبا هماهنگ :یروش بررس
و نکات دندان  آموزش بهداشت دهان و ةروزکيکارگاه شرکت در  ياهواز برا

 انيک از مربيدر ابتدا هر  .فرا خوانده شدند يدندان يهاياز ناهنجار يريگشيپ
از طريق پخش پس از آن  ).آزمونشيپ( ندادپاسخ د ياهنامپرسش به )نفر ۶۸(

ار يدر اخت يلم و پمفلت آموزشياز ف يک کپيو  دنديآموزش د يسخنرانفيلم و 
هاي مشابه در اختيار نامهدوباره پرسش ،هفته سهپس از گذشت  .آنان قرار گرفت

. پاسخ دهند ،هايي كه ديده بودندمربيان قرار داده شد تا با توجه به آموزش
 مقايسهآزمون شيپ ةآمده از مرحل دستههاي ببا داده آزمونپس يهانامهپرسش
 کهاي ناپارامتريمربع كاي و آزمون ، Tهاي آماري از آزمونبراي بررسي .شد

  . استفاده شد
از  .)>۰۰۱/۰P(شدافزايش سطح آگاهي مربيان بهداشت  باعث ،آموزش :هاافتهی

پذيري از  طور در تأثيرطرفي ميزان تحصيالت تأثيري در آگاهي آنان و همين
اهي و اثرپذيري آنها از ز در سطح آگسابقة كار ني .)<۰۵/۰P(آموزش نداشت 

   .)<۰۵/۰P( تأثير بودبي آموزش
مربيان  به يريشگيدهان و دندان و نکات پ ل بهداشتييمساآموزش  :گیرينتیجه

به بهداشت دهان و دندان و  آنها ش توجهجهت افزاي تواندميبهداشت مدارس 
  . مفيد باشدآموزان در دانش گيريارتودنسي پيش

  
      .گيريآموزش بهداشت دهان، مربيان بهداشت، ارتودنسي پيش :گانواژکلید 
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  مقدمه 
آموزش بهداشت دهان و دندان به عموم مردم يكي از 

و دندان هاي دهان گيري از بروز بيماريهاي پيشراه
هاي دنداني به منظور جلوگيري از بروز بيماري. باشد مي

سزايي هآموزش رفتارهاي بهداشتي دهان به كودكان اهميت ب
-ثير آن در تمام طول زندگي با داشتن لثه و دندانأداشته و ت

  ).١( گردد هاي سالم مشخص و حفظ مي
تواند در مي پزشكي كههاي تخصصي دندانرشته يكي از
آيند و عملكرد مناسب سيستم جونده ظاهر خوش ايجاد

ارتودنسي بخشي از  .باشدارتودنسي مي ،نقش داشته باشد
پزشكي است كه به نظارت، هدايت و تصحيح دندان

ساختارهاي دنداني و صورتي در حال رشد و يا فاقد رشد 
ها كه در ناهنجاري ةعوامل ايجاد كنند .)۲(اختصاص دارد

طور كلي هب ،شوداكلوژن نام برده ميمالارتودنسي از آن به 
   .عوامل محيطي وعوامل ارثي : ند از اعبارت

توان مي هاناهنجاري ةمحيطي ايجاد كنند از اهم عوامل
دير  عادات غلط و زود از دست دادن و يا  ،هاپوسيدگي
گيري هاي شيري را نام برد كه به راحتي با پيشافتادن دندان
   .)۳(دباشقابل درمان مي
 .در يك مطالعة مروري كه توسط اچ ۲۰۰۶در سال 
-د كه ماليماتور انجام شد، مشخص گرد. پاركاش و پي

اكلوژن دومين مشكل متداول دنداني در كودكان بعد از 
-از كودكاني كه به مدرسه ميدرصد  ۳۰پوسيدگي است و 

به  ني، آنها همچنبرنداكلوژن رنج ميروند از مشكالت مال
اكلوژن گيري از وقوع مالهاي پيشتراتژيبررسي اس
  .)۴(ند پرداخت

اچ الجندي و همكاران تأثير يك  .، اس۲۰۰۶در سال 
ساله را در مدرسه بررسي  ۴گيري هاي پيشمراقبت ةبرنام
كند كه آموزش و نظارت روزانه اين مطالعه اثبات مي .كردند

در كنترل پوسيدگي در  ،در مدارس بر استفاده از مسواك
  .)۵( كودكان مفيد است

بهداشت در افزايش سطح با توجه به نقش كليدي مربيان 
در اين مطالعه سطح آگاهي  ،هاخانوادهآموزان و آگاهي دانش

 يو ارتودنس گيريپيش يپزشکارتباط با دندان در آنها
  . سنجيده شد

  روش بررسی  
هاي در ابتدا هماهنگي يامداخله ةانجام اين مطالعبراي  
تمام مربيان  .آموزش و پرورش كل صورت گرفت وليه باا

هاي شهر اهواز كه حجم نمونه را تشكيل بهداشت دبستان
 .اي آموزشي فراخوانده شدنددادند براي برگزاري جلسهيم
آگاهي و  ةاي دربارسئواالتي پايه ،انيمرب يسنجش آگاه يبرا

نسي ل بهداشت دهان و دندان و ارتودياطالعات آنها از مسا
، ديگرده ينامه تهدر قالب پرسش ده شد کهيپرس گيريپيش

ال بود كه در سؤ ۲۰ها شامل نامههر كدام از اين پرسش
کارشناسان و با مشورت با  ونمره داشت  ۲۰مجموع 

-ن پرسشيا ييايو پا ييروا .ديگرد هيمتخصصان مربوطه ته

  . تست شده بود يبا نظرات کارشناس هانامه
 اريدر اختمربوطه  ةنامپرسشل از آموزش در ابتدا و قب

به آن  يداده شد تا بدون اطالع قبلقرار ان يک از مربيهر 
آموزش  ةروزکيسپس کارگاه . )آزمونشيپ( پاسخ دهند

 يهاياز ناهنجار يريگشيدندان و نکات پ بهداشت دهان و
ان بهداشت در شهر اهواز انجام ينفر از مرب ۶۸ يبرا يدندان
  .گرفت
اي كه از م به ذكر است كه مربيان بر اساس نمرهالز

: گروه تقسيم شدند ۴كردند به ميها دريافت مهپرسشنا  
  ۱۶-۲۰يا عالي                                     Aگروه 
  ۱۱-۱۵يا خوب                                     Bگروه 
  ۶-۱۰      يا متوسط                              Cگروه 
      ۰-۵يا ضعيف                                     Dگروه 

پس از آن مربيان بهداشت از طريق پخش فيلم و 
دند و در پايان جلسه يك كپي از همان يآموزش د يسخنران

هان و در ارتباط با بهداشت د جزوهفيلم آموزشي و يك 
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قرار   آنها در اختيار هر يك از گيريدندان و ارتودنسي پيش
  . گرفت

هاي مشابه در نامهدوباره پرسش ،پس از گذشت سه هفته
-االت و اينبه سؤبار ديگر يكاختيار مربيان قرار داده شد تا 

. پاسخ دهند ،هايي كه ديده بودندبار با توجه به آموزش
مورد بررسي و آناليز آماري قرار  آزمونپس يهانامهپرسش

آزمون شيپ ةآمده از مرحل ستدههاي بگرفت و با داده
و  T. Testهاي آماري از آزمون براي بررسي. مقايسه شد

  . شداستفاده  کهاي ناپارامتريمربع كاي و آزمون
  

  ها یافته
اهميت موضوع آموزش  ،دست آمدههبا توجه به نتايج ب

رساني كامالً گيري و اطالعپيشبهداشت در ارتودنسي 
ين ب شود،يمشاهده م ۳در جدول طور كه همان .مشهود بود

و انحراف معيار  ۶۹/۱۵نمرات قبل از آموزش با ميانگين 

و انحراف  ۷۲/۱۷و نمرات بعد از آموزش با ميانگين  ۲۲/۲
لذا آموزش  .)>۰۰۱/۰P( اختالف معنادار بود ۲۷/۱معيار 

سطح آگاهي مربيان بهداشت مدارس در زمينه  يباعث ارتقا
  . استگيري شده ارتودنسي پيش

 ۴طور كه در جدول در ضمن در اين مطالعه همان
ين ميزان تحصيالت مربيان و سطح ب ةرابط ،شودمشاهده مي

قرار گرفت كه بين سطح آگاهي  يآگاهي آنان نيز مورد بررس
مربيان و مدرك تحصيلي آنها و همچنين بين تأثير آموزش و 
 مدرك تحصيلي آنها ارتباط معناداري وجود نداشت

)۰۵/۰P>(.  
كار مربيان بهداشت و سطح  ةبين سابق ةهمچنين رابط

آگاهي آنان مورد بررسي قرار گرفت كه بين سطح آگاهي 
طور بين تأثير آموزش و كار آنها و همين ةمربيان و سابق

   .)<۰۵/۰P( كار مربيان ارتباط معناداري وجود نداشت ةسابق
  

 
سطح آگاهی مربیان بهداشت قبل از آموزش: 1جدول   

يسطح آگاه  درصد فراواني 
 ( A ) ۱۶ – ۲۰: عالي، نمره 

 
۴۰ ۸/۵۸  

۱۱– ۱۵: خوب ، نمره   ( B ) 
 

۲۶ ۲/۳۸  

۶ –۱۰: متوسط، نمره  ( C ) ۲ ۹/۲  
 

 ۱۰۰ ۶۸ کل
 

سطح آگاهی مربیان بهداشت بعد از آموزش:  2جدول   
يفراوان درصد يسطح آگاه   

۷/۹  ( A ) ۱۶ – ۲۰: عالي، نمره  ۶۱ 
 

۳/۱۰ ۱۱– ۱۵: خوب، نمره  ۷   ( B ) 
 

 کل ۶۸ ۱۰۰
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اول و دوم ۀج مرحلینتا ۀسیمقا:  3جدول   

هاحجم نمونه انحراف معيار   ميانگين 
۲۲۱۰۵/۲  ۶۸ ۶۹۱۲/۱۵  Pre test 
۲۷۹۵۲/۱  ۶۸ ۷۲۲۶/۱۷  Post test 

T. Test                                   P <۰۰۱/۰ 
 
 

بر افزایش سطح آگاهی بعد از آموزشمیزان تأثیر تحصیالت :  4جدول   

  حجم نمونه ميانگين افزايش نمره بعد از آموزش انحراف معيار
۲۲/۱  ۰۰/۲  ديپلم ۹ 
۴۲/۱  ۶۷/۱  فوق ديپلم ۴۴ 
۲۶/۱  ۲/۲  ليسانس ۱۵ 
۳۴/۱  ۰۲/۲  كل ۶۸ 

            05/0 P >  
  بحث  

گيري از پيش ةآموزش بهداشت يكي از اصول اولي
باشد و هدف اصلي آن بهبود دندان مي ان وهاي دهبيماري

آموزش بهداشت كوششي . بهداشت از طريق آموزش است
باشد كه از گذاري بر تغيير رفتار افراد ميتأثير در جهت

طريق تشويق مردم به عدم اجراي رفتارهايي كه براي 
-سالمت مضر هستند بر جايگزيني آنها با رفتارهاي بهداشتي

  . شودمي  تر عملي
ل اجتماعي، يهاي آموزشي بايد مسار طراحي برنامهد

در اين راستا، . فرهنگي و محيطي را نيز در نظر گرفت
هدف ارزيابي ميزان تأثير آموزش بر آگاهي  با ما ةمطالع

هاي سطح شهر اهواز در ارتودنسي مربيان بهداشت دبستان
همچنين تأثير برخي فاكتورها نظير . گيري انجام شدپيش
ار مربيان و مدرك تحصيلي آنها نيز مورد ارزيابي ك ةسابق

  .)۶( قرار گرفت
در آفريقاي جنوبي  ۱۹۸۹در سال ) ۷(هارتشون ةمطالع 

آموزش بهداشت دهان  ةبيانگر اين نكته بود كه انجام برنام
هاي مؤثر در بهبود وضعيت بهداشت در مدارس يكي از راه

تحقيق  ةنتيج .بوده است DI-Sدهان و كاهش در ايندكس 

در كاهش  )۱۳۸۳( )۸( دريايي ةمطالع ةهارتشون با نتيج
DI-S در   آموزاني كه تحت آموزش بهداشت،در دانش

باشد و مي مشابه و قابل مقايسه ،مدرسه قرار گرفته بودند
همچنين نتايج تمام اين تحقيقات كه تأثير آموزش را مثبت 

بيانگر  و باشديحاضر م ة، مشابه با مطالعاندارزيابي كرده
تأثير مثبت آموزش بر ميزان آگاهي مربيان بهداشت مدارس 

  . استگيري در ارتودنسي پيش
-دانش ۳۶۸اي بر روي مطالعه )۹( جباري ۱۳۸۴در سال 

آموز كالس سوم و چهارم دبستان در شهر اهواز انجام داد 
غم اينكه در رشد كه عليكه در تحقيق ايشان مشاهده 

هاي صحيح از روشسطح آگاهي  آموزش از طريق  فيلم
بهداشت دهان  ةولي شاخص ساد ،بهتر بود بهداشت دهان

(OHI-S) هايي كه با روش شفاهي آموزش ديده در بچه
و  DI-Sهاي شاخصبودند در سطح بهتري قرار داشت و 

CI-S هاي فيلم و جزوه بوددر گروه شفاهي بهتر از گروه. 
ي ورز تمامي سه روش ذكر شده جهت بهرها پژوهش مادر 

يعني مربيان هم از طريق فيلم و جزوه و  ،بيشتر استفاده شد
صورت شفاهي تحت آموزش قرار گرفتند و اين ههم ب

  . مطلب در افزايش تأثير آموزش كمك زيادي كرد
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بر ) ۱۰( توسط براتي ۱۳۷۴اي كه در سال در مطالعه
آموزشي،  ةاز انجام برنامبعد  ،آموزان انجام شدروي دانش

آموزان مشاهده بهبود در وضعيت بهداشت دهان دانش
كار رفته توسط هگرديد كه البته بايد متذكر شد كه روش ب

صورت شفاهي و با استفاده از ماكت دنداني هبراتي تنها ب
بوده كه با روش آموزشي در اين مطالعه متفاوت بود و در 

آموزش شفاهي،   ،جزوه  لم،في( اينجا از بيشترين امكانات
  . براي آموزش مربيان استفاده شد... ) پرسش و پاسخ و 

دست آمد اين بود هب ن پژوهشياز ا يكي از نتايجي كه
كه بين سطح تحصيالت و مدرك تحصيلي مربيان بهداشت 

 يآگاهي آنها بعد از آموزش ارتباط معنادار و ميزان افزايش
دريايي در سال  ةبا مطالعوجود نداشت كه اين مطلب مشابه 

كه در آنجا بين سطح تحصيالت والدين ) ۸( باشديم ۱۳۸۳
آموزان ارتباطي وجود نداشت و البته دانش OHI-Sو 

هر چند  ،همچنان كه در ديگر مطالعات نيز عنوان شده است
اختالف سطح سواد والدين در رعايت  که ممكن است

اما والدين  ،اشدبهداشت توسط فرزندانشان تفاوتي نداشته ب
-بيشتر عمل مي که از آن اطالع دارند، يواردبا سوادتر به م

و عدم نظارت والدين بر رعايت بهداشت توسط ) ۹( كنند
توان به علت عدم آگاهي آنها از مشكالت و كودكان را مي

توان گفت كه هرچند بنابراين مي. هاي دنداني دانستبيماري

 ،ن تأثير آموزش نداشتتحصيالت مربيان تأثيري در ميزا
-دانستهرود كه به باالتر انتظار ميافراد با تحصيالت از ولي 

هاي خود بيشتر عمل كنند و در نتيجه بتوانند در مدارس 
  . آموزان بدهندي را به دانشآموزش بيشتر
كار مربيان بهداشت مدارس تأثيري بر سطح  ةسابق

بر  هداشتكار مربيان ب ةهمچنين سابق ،آگاهي آنها نداشت
  البته تا حدودي ،تأثير بودپذيري آنها از آموزش نيز بيتأثير
كار بيشتر تأثير كمتري از  ةبا سابق يتوان گفت كه افرادمي

تفاوتي و عدم وجود دليل بيهاند كه شايد بآموزش پذيرفته
داري وجود معنا ةولي در كل رابط. كافي در آنان باشد ةانگيز
   .)< ۰۵/۰P(  نداشت

  گیري تیجهن
اهميت  ن پژوهش،ياز ا دست آمدههبا توجه به نتايج ب

-گيري و اطالعموضوع آموزش بهداشت در ارتودنسي پيش

 ۳طور كه در جدول همان. رساني كامالً مشهود است
بين نمرات قبل از آموزش با ميانگين شود، ياهده ممش
و نمرات بعد از آموزش با  ۲۲/۲و انحراف معيار  ۶۹/۱۵
 اختالف معنادار است ۲۷/۱و انحراف معيار  ۷۲/۱۷نگين ميا
)۰۰۱/۰P< (سطح آگاهي مربيان  يلذا آموزش باعث ارتقا

  . گيري شده استارتودنسي پيش ةبهداشت مدارس در زمين
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Abstract 

Evaluation of the Effectiveness of Education on Awareness of Hygiene 
Teachers in Primary Schools of Ahvaz on Preventive Orthodontics in 

Educational Year 2005-2006 
 
 

Leila Bassir 1*, Mashaallah  Khanehmasjedi 2, Hamid Reza Falahi 3  

  
 
Background and Objective: The children spend a long time of 
their levels at school during which they have a close contact with 
their hygiene teachers, who play an important and a key role in 
prevention of various diseases. The aim of this interventional 
research was to evaluation of the effectiveness of education on 
awareness of hygiene teachers in primary schools of Ahvaz on role 
of preventive orthodontics.  
Subjects and Methods: Sixty eight of hygiene teachers of primary 
schools of Ahvaz were participated. Before the beginning of the 
teaching program, they were pre-tested with a questionnaire. After 
that, hygiene teachers underwent an educational training comprising 
an educating film and supplementary explanations. A copy of the 
film and a pamphlet about oral hygiene and preventive orthodontics 
were given. After three weeks the subjects were re-tested with the 
same questionnaire once more.   
Results: This educational package caused an increase of awareness 
of hygiene teachers about oral hygiene and preventive orthodontics. 
(P< 0/001). The level of education and the duration of service of 
hygiene teachers had no effect on level of awareness before and 
after training. (P>0/05). 
Conclusion: Training about the importance of oral hygiene 
instruction and preventive orthodontics can increase awareness of 
hygiene teachers to these problems in students. 
 
Keywords: Oral hygiene instruction, Hygiene teachers, Preventive 
orthodontics. 
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