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 مقاله پژوهشي 
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 يدهچک

دهان و دندان دارند.  يالتهاب يهايماريباست که سابقه  يمارانيب يبرا يپزشکدندان يهادرماناز  يبخش اساس يمراقبت بهداشت دهان: هدف و زمينهپيش
، مارانيت بيزان رضايم ازجملهگذار هستند تأثير يعوامل مختلف نيبنيدرا باشديم يت بهداشت دهانيرعا يهاروشآموزش ، ماريب يجاد همکاريقدم در ا نيترمهم

 هاآن يريادگيماران بر ين بيسن و جنس ا تأثيرزان ين مييز تعيو ن يآموزش يهاروشماران از يت بيزان رضايم يبررس باهدفق حاضر ي. تحقهاآنز جنس يسن و ن
  .رديگيمصورت  هاآموزشن ياز ا

اخذ  ترکما يو  ۲که نمره  يآزمون گرفته شد و افراد، به شرکت در مطالعه بودند مندعالقهکه  ياز افراد، کينيبه کل کنندهمراجعهماران ياز ب: کار مواد و روش
 يحضور داشتند. برا نفر ۹۰م شدند و در هر گروه يگروه تقس ۴به  يتصادف صورتبهسال به باال  ۱۸ يماران با رده سنين مطالعه شرکت داده شدند. بينمودند در ا

گروه سوم پس از انجام  يز استفاده شد. براين يمدل دندان ياز نشان دادن رو، يبر آموزش شفاه عالوهگروه دوم  يارائه شد. برا يگروه اول آموزش به شکل شفاه
و  شدهگرفتهمه الف) ي(ضم ليستچکمطابق  يک آزمون بهداشت دهاني يمدل دندان يرو يو نشان دادن مراحل بهداشت دهان يدادن مراحل آموزش شفاه

در داخل دهان  يقبل يهاگروهمذکور در  يهاروشبر  عالوه گروه چهارم يبرا د.يج ثبت گرديو نتا يابيارز ليستچکتوسط  مجدداًمار اصالح و سپس ياشکاالت ب
 ليستچکتوسط  مجدداً مار اصالح ويگرفته شد و اشکاالت ب يآزمون بهداشت دهان ليستچکز آموزش صورت گرفت سپس مانند گروه سوم مطابق يمار نيخود ب

 يهاروهگشد. در ضمن  ثبت هادادهن آزمون شش ماه بعد تکرار شد و يآزمون گرفته شد و ا، بالفاصله بعد از آموزش هاگروه يد. از تماميج ثبت گرديو نتا يابيارز
  ن مطالعه صورت گرفت.يز در ايسالومون جهت حذف اثر هاثورن ن چهارگانه

ن يير تعد .داشته باشند تأثيرتازه  يهامهارت ات ويکسب تجرب يهاروشو  يريادگيان يبر جر تواننديم يشماريبعوامل ، شدهانجامق يبا توجه به تحق: هايافته
ن يهمچن ان وجود ندارد.يو آقا هاخانم يريادگين يب يآمار دارمعنين پژوهش تفاوت يطبق ا ل است.يز دخيفرد ن يريادگيزان يمجنس و ، سن، ن گروهيبهتر
 اشارهموردن يبه ا توانيمز ين شدهارائه يهاآموزشماران از يت بيدر مورد رضا. شوديمبهتر  يريادگيش سن يبا افزا دهديمنمرات و سن نشان  يب همبستگيضر

  افته است.يش يماران افزايت بيبهتر شدن نوع آموزش رضا باکرد که 
که  ييهاروشا ب يريادگيزان ين ميکه ب ميرسيمجه ين نتيان به ايو در پا شوديمشتر يماران بيت بيزان رضايبا بهتر شدن نحوه آموزش م: گيريبحث و نتيجه

  وجود دارد. دارمعنيارتباط  شوديماستفاده  ياز آموزش عمل هاآندر 
 جنس، سن، يريادگي، آموزش يهاروش، مارانيت بيرضا : هاکليدواژه
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  مقدمه
 بسزايي اهميت سالمت وضعيت بررسي در يكي از مواردي كه

 توانديم بهداشت . آموزشباشديم و دندان دهان بهداشت، دارد
باشد  جامعه افراد سالمت تأمين براي راه نيمؤثرتر و بهترين
 نيترعيشا عنوانبه يدندان يدگيپوس و ودنتاليپر يهابيماري

 در که .)۲, ۱( اندشده شناخته ايدن کل در دهان يعفون يهايماريب
 از باعث تواننديم تنهانه مناسب درمان و يريشگيپ عدم صورت
 يهابيماري انيم ارتباط امروزه بلکه شوند هادندان رفتن دست

 يهابيماري با...  و ابتيد و يقلب يهابيماري مانند کيستميس
 تبلندمد درمان و يريشگيپ اساس. است شده شناخته ودنتاليپر

 که است اليکروبيم پالک کنترل، ودنتاليپر و يدندان يهابيماري
 يهايماريب از يپيشگير ايبر .)۳( باشديم ماريب يهمکار ازمندين
 جاديا قدم نيترمهم و نياول شک بدون انندد دارندهنگه جنساا

 اكمسو و يدهان بهداشت تيرعا يهاروش آموزش، ماريب يهمکار
 ريبيما نيترعيشا به ابتال معد باعث مرا نيا و باشديم صحيح زدن
 بد يبو مانع سالم لثه يگرد فطر از. شد هداخو نژيويتژ يعني لثه

 ربسيا جامعه در دفر ايبر تباطيار و حيرو نظر از كه شوديم نهاد
 يا وضعيت بعنوان را دندان و دهان بهداشت اصطالح. ستا مهم

 يك در. برنديم كار به زماني مقطع يك در دهان تميزي از ميزاني
 و بهداشتي علوم از ياشاخه عنوان به دهان بهداشت، ديگر تعريف

 شده عنوان دهان سالمت از مراقبت و نگهداري به مربوط سالمتي
 حسطو و يهمکار به يابيدست انتظار مؤثر آموزش کي بدون و است

آموزش بهداشت  .)۴, ۳( بود خواهد معقول ريغ يدندان پالک نييپا
متنوع و گسترده  يامجموعه ، )۲۰۰۲و همکاران ( Glansبنابر گفته 

 منظور، بهياجتماع يهاطيمحبر افراد و  تأثير يهاياستراتژاز 
ند يک فراي يريادگي .)۵( آنهاست يت زندگيفيسالمت و ک يارتقا
که  شوديموارد حافظه  يادي. در هر لحظه اطالعات ز)۷, ۶(است

که  ي. از مجموع اطالعات فراوانرنديگينمقرار  موردتوجه هاآنغالب 
که  يتنها آن اطالعات شونديموارد  يدر هر لحظه به مخزن حس

پردازش به  يانتخاب شده و برا، رنديگيمما قرار  موردتوجه
، يتوجه يب، ني. بنابراشونديمگر حافظه سپرده يد يهابخش

  .)۹, ۸(باشد يتوجه يب، يل حذف اطالعات از ثبت حسيدل توانديم
ن حافظه به يت حافظه کوتاه مدت ايت ظرفيمحدود دليلبه

 ،که حافظه کوتاه مدت پر شد ي. وقتشوديمسرعت از اطالعات پر 
ز آن د ايبا يوارد آن بشوند اطالعات قبل ياتازهنکه اطالعات يا يبرا

ا د بين شدن مطالب جديجانش، ) لذاينيده جانشيپدگردند (خارج 
ا حذف ي يک عامل مهم فراموشيمطالب از قبل آموخته شده 

  اطالعات از حافظه کوتاه مدت است.
عدم عبور اطالعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه ، گريعلت د

اطالعات در اثر  يحذف خود به خود دليلبهاست که  بلندمدت

ظه ا رد حافياد يه رد يه به نظرين نظريا محو اثر است. ايگذشت زمان 
ره شده در حافظه کوتاه ياطالعات ذخ، هين نظريشهرت دارد. طبق ا

دانست که در طول زمان محو  يا آثاري ردها توانيممدت را 
 .)۹-۷(شونديم

اطالعات وارد شده به حافظه ، ده روانشناسانيبر طبق عق
ن يهرگز از ب، و کوتاه مدت يحس يهاحافظهبه عکس ، بلندمدت

) يادآوريبازيابي (شه قابل يط مناسب هميو با بودن شرا، رودينم
 امدنياد نيب ين علت برايچند نظران، صاحبنيهستند. با وجود ا

 حيرا توض هاآنر يکه در ز اندکردهذکر  بلندمدتاطالعات از حافظه 
  .ميدهيم

 يايه روان پويا سرکوب خاطرات که در نظريمفهوم واپس زدن 
 يدادهايرو يادآوريانسان در  يافته است به ناتوانيد شهرت يفرو

ن نوع ي. به اکنديماشاره  هاآنا امور وابسته به ينده يناخوش آ
ند. واپس زدن اطالعات را يگو يم يجانيه ياغلب فراموش يفراموش

 يليبه دال، ن نظريبه حساب آورد. طبق ا يابيمشکل باز توانيم
خاطرات واپس زده در دسترس قرار  يابيباز يالزم برا يهانشانه

 يرا برا يابيباز يهانشانهبه  يکه امکان دسترس يزيندارند. هر چ
 يادآوريو موانع  ديگشايمرا  يادآوريسازد راه  پذيرامکانشخص 

 يروش تداع يل گران روانيا تحليزند. روانکاوان  يخاطرات را کنار م
 ن منظور بکاريرا به هم رسديمگفتن آنچه را که به ذهن  يعنيآزاد 

 يابيباز يهانشانهآزاد  ي. شخص ممکن است در ضمن تداعبرنديم
  دا کند.يپ انجامديمالزم را که به خاطرات فراموش شده 

امدن اطالعات از ياد نيب يکه روانشناسان برا يعامل نيترمهم
، هيظرن نياست. طبق ا يابيمشکل باز اندکردهذکر  بلندمدتحافظه 

لت و ع رودينمن يهرگز از ب شوديمسپرده  بلندمدتآنچه به حافظه 
د ايبه  ميتوانينمآموخته شده را  قبالًاز مطالب  ياپارهنکه ما يا
وگرنه مطالب در ، ميناتوان هاآن يابين است که در بازيم اياوريب

الزم را  يابيباز يهاسرنخا ي هانشانهحافظه ما موجود هستند. اگر 
الت ن حيم. اياد آورياطالعات فراموش شده را ب ميتوانيمم يدا کنيپ

ذهن موجود است اما  يگانياست که در با ياپروندهدرست مثل 
ار داشته يم و اگر شماره پرونده را در اختيشماره آن را در دست ندار

ک ي وانعنبهم. يدا کنيپ يگانيآنرا در با ميتوانيم يم به راحتيباش
 بلندمدتاز حافظه  يدا کردن مطلبيپ يکوشش برا، گرياس ديق

م يک کتابخانه بزرگ است. اگر ندانيدر  يدا کردن کتابيه به پيشب
و در کجا قرار داده شده است  يبا چه رمز موردنظرکه کتاب 

هر چند که کتاب دلخواه ما در کتابخانه ، ميداکنيآنرا پ ميتوانينم
   .)۱۰( موجود باشد

ماران از يت بيزان رضايم يق بررسين تحقيهدف از انجام ا
ثر زان اين مييز تعيک و نينيبه کار رفته در کل يآموزش يهاروش

  .باشديم شانيريادگيدر  هاآنسن و جنس 
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  مواد و روش کار
ماران يل بوده و در آن از بيتحل-يفيتوص صورتبهق يتحق
 ۱۸ يه با رده سنيالبرز اروم يپزشکدندانک ينيبه کل کنندهمراجعه

در گروه اول  .م شدنديگروه تقس ۴به  يتصادف صورتبهسال به باال 
 ۴۰ان ينفر مرد آموزش داده شدند که آقا ۳۶نفر زن و  ۵۴تعداد 

نفر گروه اول  ۹۰ يضور داشتند. برادرصد ح ۶۰ هاخانمدرصد و 
  داده شد. يآموزش بهداشت دهان يشفاه صورتبهفقط 

نفر مرد آموزش داده شدند  ۳۴نفر زن و  ۵۶در گروه دوم تعداد 
 يدرصد حضور داشتند. برا ۶۲,۲ هاخانمدرصد و  ۳۷,۸ان يکه آقا

مدل  ياز نشان دادن رو، يبر آموزش شفاه عالوهنفر گروه دوم  ۹۰
  ز استفاده شد.ين يدندان

نفر مرد آموزش داده شدند  ۴۲نفر زن و  ۴۸در گروه سوم تعداد 
 يدرصد حضور داشتند. برا ۵۳,۳ هاخانمدرصد و  ۴۶,۷ان يکه آقا

و نشان  ينفر گروه سوم پس از انجام دادن مراحل آموزش شفاه ۹۰
ک آزمون بهداشت ي يمدل دندان يرو يدادن مراحل بهداشت دهان

مار يمه الف) گرفته شده و اشکاالت بيضم( ليستچکمطابق  يدهان
د. يردج ثبت گيو نتا يابيارز ليستچکتوسط  مجدداًاصالح و سپس 

  دبک همراه بود.يبا ف هاآموزشن گروه يدر ا
نفر مرد آموزش داده  ۳۴نفر زن و  ۵۶در گروه چهارم تعداد 

درصد حضور داشتند.  ۶۲,۲ هاخانمدرصد و  ۳۷,۸ان يشدند که آقا
 يو نشان دادن رو يبر آموزش شفاه عالوهن گروه ينفر ا ۹۰ يبرا

داده شد.  هاآموزشز يمار نيدر داخل دهان خود ب، يمدل دندان
ن استفاده از نخ دندا ياز چگونگ يآزمون عمل، بالفاصله بعد از آموزش

مار اصالح و يماران به عمل آمد سپس اشکاالت بياز ب، و مسواک
  د.يج ثبت گرديو نتا يابيارز ليستچکتوسط  مجدداً

  : ق به دست آمدين طريهر گروه از ا يفرمول حجم نمونه برا
2)]/d2P-(12)+P1P-(11[P2)α/2N=(Z 

=902*0.5/0.152N=1.96 
در نظر  درصد۵۰مورد انتظار در دو جامعه برابر  يهانسبت
  د.يمفروض گرد p1=p2=0.5 گرفته شد
 Random) يتصادف يگشتيجا يهابه روش بلوک افراد

Permutation Blocks) که به  يمارانيست پرونده بين لياز ب
با تعداد نمونه برابر  گروه ۴، اندنمودهمراجعه  يپزشکدندانک ينيکل

چون احتمال داده شد  .شونديمص داده يتخص، نفر در هر گروه ۹۰

Droup out گرفته شد و دو گروه  نفر اضافه در نظر ۲۰د يبوجود آ
  د.يمطالعه سالومون منظور گرد يبرا ينفر ۲۸

 ييمحتوا ييروا ازنظر يپس از طراح ياپرسشنامه: قيابزار تحق
(Content validity) قرار گرفت و  نظرانصاحب ينقد و بررس مورد

وا محت يو در نظر گرفتن روائ يرات جزئييپس از اعمال تغ درنهايت
  گرفت.رش قرار يمورد پذ

هداف با اسؤاالت پرسشنامه و تطابق  ييروا دييتأن افراد جهت يا
  : نمودند يمطالعه آن را بررس
 ۳ سينفر متخصص ارتودنت  
 ۴ سيودنتينفر متخصص پر  
 ۳  دهان يهايماريبنفر متخصص  
 ۲  يعموم پزشکدنداننفر  

ک مطالعه يدر  ۲۱چاردسون يمطالعه به روش کودر ر ييايپا
 برابر يائيشد. و پا يبررس ينفر قبل از مطالعه اصل ۲۰ يلوت بر رويپ

  است. ۸,۰۱با 
 پايان تا اطالعاتو بودند  مختار مطالعه در شركت لحاظ از افراد

 ابتدا پرسشنامه تكميل از قبل ماند. باقي محرمانه بصورت تحقيق
 از هدف و نيز شركت لحاظ از را مطالعه مورد افراد حقوق پرسشگر

اجرا شده در  يهاروش يتمامداد.  توضيح آنها براي را مطالعه اين
 هاآنماران اجرا شد و يب ين درمانياز روت جزئي عنوانبهق ين تحقيا

ه تنامه آگاهانين رضايم شده بودند. همچنين رابطه تفهيدر ا کامالً
 تموافق اخذ از پسد. يماران رسيتمام ب يت و امضايز به رويمکتوب ن

  .مه ب)يضم( شد پرسشنامه تكميل به اقدام آنها از
  
  هايافته
ش آموز يهاروشانواع  تأثيرن ارتباط سن و جنس با ييتع

 :بهداشت دهان
ه ج بين نتايا مارانيدر مورد ارتباط سن و نمره و جنس و نمره ب

  : ک به دست آمديتفک
ن جنس و يآمده در هرگروه ب دستبهج ي. نتا۴-۱-۲-۱
  نمره

 چهارگانه يهاگروهماران در يآمده از مطالعه ب دستبهج ينتا
قرار گرفته است که در ادامه به آن  موردبررسيجداگانه  صورتبه
  .ميپردازيم

  اولجنس در گروه  يهاآماره. ۴-۱-۲-۱-۱
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  اولنمرات گروه  ):۹-۴(جدول 
 نمرات  جنس  تعداد  نيانگيم  اريانحراف مع

  زن  ۵۴  ۳,۶۵  ۱,۴۳۰
  بال فاصله بعد آموزش

 مرد  ۳۶  ۳,۲۸  ۱,۱۶۲

  زن  ۵۴  ۳,۹۳  ۱,۳۸۵
  شش ماه بعد

  مرد  ۳۶  ۴,۱۹  ۱,۴۸۹
  

 اولگروه  P-VALUE ):۱۰-۴(جدول 

P-VALUE نمرات 

  بال فاصله بعد آموزش  ۰,۱۹۹
  شش ماه بعد  ۰,۳۸۴

  
ن مردان و زنان يز بيشش ماه بعد ن نيوجود ندارد. همچن يآمار دارمعنين زنان و مردان تفاوت يک ماه بعد بيدر ، اولن مطالعه در گروه يدر ا
 وجود ندارد. يآمار دارمعنيتفاوت 
 دومجنس در گروه  يهاآماره. ۴-۱-۲-۱-۲
  

  دومنمرات گروه  ):۱۱-۴(جدول 
  نمرات  جنس  تعداد  نيانگيم  اريانحراف مع
  بالفاصله بعد آموزش  زن ۵۶  ۳,۶۳  ۱,۵۵۶
  مرد  ۳۴  ۴,۳۲  ۱,۳۴۲
  شش ماه بعد  زن  ۵۶  ۴,۷۷  ۱,۴۱۴
  مرد  ۳۴  ۴,۹۱  ۱,۱۳۸

  
 دومگروه  P-VALUE ):۱۲-۴(جدول 

P-VALUE نمرات 

  آموزشبال فاصله بعد   ۰,۰۳۳
  شش ماه بعد  ۰,۶۱۷

  
 ن مردان و زنانيشش ماه بعد ب يول، به دست آمد يآمار دارمعنين زنان و مردان تفاوت يبالفاصله بعد از آموزش ب دومن مطالعه در گروه يدر ا
 وجود نداشت. يآمار دارمعنيتفاوت 
 
 سومجنس در گروه  يهاآماره. ۴-۱-۲-۱-۳

  سومنمرات گروه  ):۱۳-۴(جدول 
  نمرات  جنس  تعداد  نيانگيم  اريانحراف مع
 بال فاصله بعد آموزش  زن  ۴۸  ۸,۱۰  ۱,۱۳۴

  مرد  ۴۲  ۷,۹۰  ۱,۲۰۶
  شش ماه بعد  زن  ۴۸  ۵,۹۴  ۱,۸۶۱
  مرد  ۴۲  ۶,۶۲  ۱,۷۲۴
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 سومگروه  P-VALUE ):۱۴-۴(جدول 

P-VALUE نمرات  
  بالفاصله بعد از آموزش  ۰,۴۲۱
  شش ماه بعد  ۰,۷۶

  
ن يز بيشش ماه بعد ن نيوجود ندارد. همچن يآمار دارمعنين زنان و مردان تفاوت يبالفاصله بعد از آموزش ب، سومن مطالعه در گروه يدر ا

 وجود ندارد. يآمار دارمعنيمردان و زنان تفاوت 
 چهارمجنس در گروه  يهاآماره. ۴-۱-۲-۱-۴

  چهارمنمرات گروه  ):۱۵-۴(جدول 
  نمرات  جنس  تعداد  نيانگيم  اريانحراف مع
  بال فاصله بعد آموزش  زن  ۵۶  ۷,۶۶  ۱,۵۷۶
  مرد  ۳۴  ۷,۰۳  ۱,۴۴۶
  شش ماه بعد  زن  ۵۶  ۶,۹۱  ۱,۵۴۱
  مرد  ۳۴  ۶,۱۵  ۱,۶۵۴

  
 چهارمگروه  P-VALUE ):۱۶-۴(جدول 

P-VALUE نمرات  
  بالفاصله بعد از آموزش  ۰,۰۶۱
  شش ماه بعد  ۰,۰۲۹

  
ن ن زنايبالفاصله بعد از آموزش ب، چهارمن مطالعه در گروه يدر ا

ن يشش ماه بعد ب يوجود ندارد. ول يآمار دارمعنيو مردان تفاوت 
  وجود دارد. يآمار دارمعنيمردان و زنان تفاوت 

ن سن و يآمده در هرگروه ب دستبهج ي. نتا۴-۱-۲-۲
 يريادگي

ن سن و يب يهمبستگب يمحاسبه ضر ين مطالعه برايدر ا 
رمن استفاده شده است. ياسپ يب همبستگياز آزمون ضر يريادگي

 بيبا استفاده از ضر يريادگيج حاصل از آزمون رابطه سن و ينتا
و بعد  ۱۷-۴رمن بالفاصله بعد از آموزش در جدول ياسپ يهمبستگ

 يب همبستگي. ضرشوديمش داده ينما ۱۸-۴از شش ماه در جدول 
 ازنظربوده که  ۰,۱۶۹ن نمرات بالفاصله بعد از آموزش برابر با يب

ن يب يب همبستگيضر (P-value=0.01) باشديم دارمعني يآمار
 دارمعني يآمار ازنظربوده که  ۰,۰۵۹نمرات شش ماه بعد برابر با 

  .P-value=0.265)( باشدينم
 

  و سن بالفاصله بعد از آموزش يريادگين يب يهمبستگل يتحل ):۱۷-۴(جدول 
P-VALUE يب همبستگيضر  

۰,۰۰۱  ۰,۱۶۹  
  

  ماه بعد ۶و سن  يريادگين يب يل همبستگيتحل ):۱۸-۴(جدول 
P-VALUE يب همبستگيضر  

۰,۲۶۵  ۰,۰۵۹  
  

ر باشد با از صف تربزرگ يب همبستگياگر ضرجه گرفت که ينت توانيم يريادگيزان يدر م يرييش سن در هر گروه تغيسه رابطه افزايدر مقا
ش سن يکه با افزا شوديموجود دارد و مشخص  يريادگير سن و يين دو متغيب يپس رابطه قو ابدييم شيافزا زين 		يگريد، ريک متغيش يافزا

  .شوديمشتر يب يريادگي
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  آموزش بهداشت دهان يهاروشانواع  تأثيرزان يماران در ارتباط با ميت بيزان و ارتباط رضايم ي. بررس۴-۱-۳

  
  مارانيت بيرضا يليتحل يفيآمار توص ):۱۹-۴(جدول 

  گروه  تعداد  نيانگيم  اريانحراف مع  تيحداقل رضا  تيحداکثر رضا
  اول  ۹۰  ۷,۹۲  ۱,۳۸۴  ۵  ۱۰
  دوم  ۹۰  ۸,۱۰  ۱,۲۱۸  ۵  ۱۰
  سوم  ۹۰  ۸,۶۹  ۱,۱۲۸  ۶  ۱۰
  چهارم  ۹۰  ۸,۹۹  ۰,۹۴۲  ۶  ۱۰
  جمع کل  ۳۶۰  ۸,۴۳  ۱,۲۵۱  ۵  ۱۰

  
ک از يدر هر  شوديممشاهده  ۱۹-۴همانطور که در جدول 

ماران ثبت شده است. نمره کامل يت بيرضا موردمطالعه يهاگروه
که بعد از شش ماه توسط  باشديم ۱۰عدد  ياددهيمار از يت بيرضا

 ولاآمده در گروه  دستبهج يمار در فرم ثبت شده است. طبق نتايب
. باشديم ۱۰از  ۷,۹۲ماران از نحوه آموزش يت بين نمرات رضايانگيم

و  ۱۰ماران از آموزش ارائه شده يت بين گروه حداکثر رضايدر ا
ن يانگيم دوم. در گروه باشديم ۵ت از آموزش داده شد يحداقل رضا

 تيرضا يدارا اولکه نسبت به گروه  باشديم ۸,۱۰ماران يت بيرضا
و  ۵ت يحداقل رضا اولز مانند گروه ين گروه نيشتر هستند. در ايب

ماران يت بيحداقل رضا سومگروه  در .باشديم ۱۰ت يحداکثر رضا

 ين گروه دارايکه ا باشديم ۱۰و حداکثر آن  ۶از آموزش ارائه شده 
ماران نسبت به گروه يت بين گروه رضاي. در اباشديم ۸,۶۹ن يانگيم

و  ۶ماران يت بيز حداقل رضاين چهارم در گروهشتر است. يب دوم
ن يت اين نمرات رضايانگي. مباشديم ۱۰ماران يت بيحداکثر رضا

ب يبهتر است. ترت يقبل يهاگروهکه نسبت به  باشديم ۸,۹۹گروه 
که هر چه آموزش بهتر  دهديمماران نشان يت بينمرات رضا يصعود

 ۳-۴در نمودار  .شوديمشتر يز بيمار نيت بيزان رضايم شوديم
ش داده شده ينما يالهيمنمودار  صورتبه ۱۹-۴جدول  يهاداده

 است.
  تيماران و حداقل و حداکثر رضايت بين رضايانگيم ۳-۴نمودار 

  
  مارانيت بيسه چند گانه رضايمقا ):۲۰-۴(جدول 

P-VALUE گروه  گروه  
 اول  دوم  ۰,۷۴۳

  سوم  ۰,۰۰۰
  چهارم  ۰,۰۰۰
  دوم  اول  ۰,۷۴۳
  سوم  ۰,۰۰۵
  چهارم  ۰,۰۰۰
  سوم  اول  ۰,۰۰۰
  دوم  ۰,۰۰۵
  چهارم  ۰,۳۲۲
  چهارم  اول  ۰,۰۰۰
  دوم  ۰,۰۰۰
  سوم  ۰,۳۲۲

 
، چهارمو  اول، مول و ساو يهاگروهن يب يست. ولين دارمعني ياختالف آمار چهارمو  سوم، دومو  اول يهاگروهن يماران بيت بياز لحاظ رضا

  است. دارمعني ياختالف آمار چهارم و دومو  سومو  دوم
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 مارانيت بيزان رضايم ينمودار خط ):۴-۴(نمودار 
 

 .ابدييمش يماران افزايت بيرضا يهانيانگيمل شدن روش آموزش يبا تکم ميکنيمهمانطور که در نمودار مشاهده 
  .شوديماستفاده  يکه در آن از آموزش عمل ييهاروشدر  يريادگيزان ين ارتباط ميي. تع۴-۱-۴
  

  يريادگي ):۲۱-۴(جدول 
  گروه  بالفاصله بعد آموزش  ماه بعد ۶

  سوم  ۸,۰۱۱  ۶,۲۵
  چهارم  ۷,۴۲  ۶,۶۲

  
در  سومدر گروه ، شوديمهمانطور که در جدول هم مشاهده 

بوده  ۱۰از نمره  ۸,۰۱ماران يب يافتين نمرات دريانگيم ١T2آزمون 
افت يدر ۶,۲۵ن نمره يانگيماران ميهمان ب ٢T3است. در آزمون 

در  چهارمن در گروه ياست. همچن ترکم T2که نسبت به  اندنموده
T2 بوده است. در  ۱۰از نمره  ۷,۴۲ماران يب يافتين نمرات دريانگيم

که  اندنمودهافت يدر ۶,۶۲ن نمره يانگيماران ميب همان T3 آزمون
  است. ترکم T2نسبت به 

                                                             
  آموزشبالفاصله بعد از  ١

سالومون نشان داد که  يهاگروهتوسط )۱۱(اثر هاثورن  يبررس
 يآمار دارمعنيگانه متفاوت با تفاوت  ۷ يهاگروهن ياثر هاثورن در ب

ه ياول ينمره دليلبهاول و دوم  يهاگروهکه  صورتبدين. باشنديم
 . رنديگيمتحت اثر هاثورن قرار  يدارمعني صورتبهن يپائ

 يهاروشو  يريادگيان يبر جر تواننديم يشمار يعوامل ب
ن ياز ا يداشته باشند. برخ تأثيرتازه  يات ومهارتهايکسب تجرب

رنده است که محدوده آن از يادگي اتيعوامل مربوط به خصوص

  شش ماه بعد ٢
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، تجربه، در مورد سن يفرد اختالفات تا يآگاه 		ت و نحوهيشخص
 ياجتماع يهانهيزمگر به يعوامل د ر است.يزه و قوه ادراک متغيانگ

 اجرا و، يبه کمک آن طراح يکه آموزش رسم يهاروش و يريادگي
در سال  elmanو  Batesتحقيقات . بنابر شده مربوط هستند يابيارز

ه ن، شوديمره يذخ وندهايپاز  ياشبکه صورتبهدانش در مغز  ۲۰۰۲
پراکنده.  ياطالعات ياز اجزا يا مخزنياز قواعد  ينظام صورتبه

ف يعو ض وندهايپ يبرخ يرومند سازيتجربه از راه ن، شهين انديبنابرا
  .)۱۲(.آورديمرا بوجود  يريادگيگر يد يکردن بعض

برابر  ،ن گروه سوم بالفاصله و شش ماه بعديانگين مياختالف ب 
. باشديم دارمعني ين مقدار از لحاظ آماريا که است. -۱,۷۵با 

ابر با بر، ن گروه چهارم بالفاصله و شش ماه بعديانگين مياختالف ب
 نيانگي. مباشديم دارمعني ين مقدار از لحاظ آمارياست که ا -۰,۸

است.  ترکم T2از آزمون  T3آزمون نمرات در گروه سوم و چهارم در 
ن يل ايشده است. دل ترکمن نمرات يانگيم در طول زمان يعني

  .دباشيم يريادگي يهاهينظرن نمرات مربوط به يانگيکاهش در م
طبق مطالعه  بلندمدتاطالعات از حافظه افت يل عدم بازيدال

ه تداخل ينظر، واپس زدن، رد حافظه، ۱۳۸۸ف در سال ياکبر س يعل
اده ح ديکامل توض طوربهاست که در بخش دوم  يابيو مشکالت باز

و  ياددهيباالتر  يبر تاکسونوم Knanzanدرمطالعه  شده است.
 و خوانيهمن پژوهش يج ما در اياشاره شده است که با نتا يريادگي

  .)۱۳(مطابقت دارد
  در مورد سن و جنس هاافتهي ي. بحث و بررس۵-۱-۳

ان و يدر آقا)۱۴(چند گانه  يرغم هوشهايگاردنر عل يطبق تئور
ت بهداشت دهان و يرعا يهامهارت يريادگيسهولت  دليلبهنمها خا

 ازنظر يدارمعنيتفاوت آنچنان ، سوم و چهارم يهاگروهدندان در 
  ن دو جنس مشاهده نشد.يب يآمار

ن دو يب يدارمعنياختالف  )۱۵(و همکاران cheungدر مطالعه 
نمره دانش و رفتار مراقبت دهان  نيانگيگروه در سن و جنس و م

 خوانيهمماران مشاهده شد که در مورد سن با مطالعه ما يودندان ب
  .باشديمما  يهاافتهيدارد و در مورد تفاوت دو جنس بر خالف 

 هادندانبا از دست دادن  يد در مطالعه ما حس کهنساليالبته شا
 دليلهبکن يباشد. ل يريادگي يبرا يدرون يزشيانگ، ش سنيو افزا

ازمند مطالعات ين مهم نيمخدوش کننده متعدد اثبات ا يرهايمتغ
  .باشديم يمحدود شده تر

  تيدر مورد رضا هاافتهي ي. بحث و بررس۵-۱-۴
د گفت که با بهتر شدن نحوه آموزش يماران بايت بيدر مورد رضا

  .شوديمشتر يز بيماران نيت بيرضا
  

                                                             
  

  گيرينتيجهبحث و 
همراه با  يمدل دندان يبر رو يداريو د يآموزش به شکل شفاه

 دارمعني يريادگي يبرا يمدل دندان يبر رو، بازخورد يآزمون درا
انجام بهداشت دهان  يهامهارتبر  )۱۶(٣ف آزوبليف تعريطبق تعر

ن در يو ارجح است. بنابرا يروش کاف يمدل دندان يو دندان بر رو
مار يحافظه کوتاه مدت ب يبر رو کهازآنجاييآموزش بهداشت دهان 

همراه  يهاروشاز  يکيفقط  .گردديمه ين توصيبنابرا شوديم تأکيد
 انجام شود. چهارم ايگروه سوم  يهاروشاز  يکي يعنيبا بازخورد 

همراه  ياز آموزش عمل هاآنکه در  ييهاروش تأثيرزان يجه ميدر نت
 يشفاه يهاروشر ياز سا يدارمعني طوربه شوديمدبک استفاده يف

 ازجملهاست  ياصول هدف و يبازخورد دارا دبک بهتر است.يبدون ف
 يستي. و بايد و نه بر رفتار وينما تأکيدد بر عملکرد دانشجو ينکه بايا

 ٤سازندهن موارد در دادن بازخورد يت ايباشد. رعا ياختصاص صورتبه
  .دينمايم يانيس کمک شايند آموزش و تدريبه ارتقاء فرا

جنس در  يهاآمارهدر مورد  آمدهدستبه يهاافتهيت به يبا عنا
 دارمعنيتفاوت ، در شش ماه بعد از آموزش يکل طوربهکه  هاگروه

ه داشت تأثيرنه ين زميگفت که زمان در ا توانيم دادينمرا نشان 
به وجود آمده  يک روال منطقين معنا که با گذشت زمان ياست بد

 ين دو جنس مرد و زن شده است در حالياست و باعث عدم تفاوت ب
 دارمعني ييتفاوت در جاهان يکه در مقطع بالفاصله بعد از آموزش ا

 يستيبا رديگيمکه صورت  ييهاآموزشنشان داده شده است. اذا در 
 يوعجاد نين مقوله باعث اين نکته توجه داشت و عدم توجه به ايبه ا

  .گردديمتورش 
عد بالفاصله ب، يريادگيرابطه سن و  در مورد آمدهدستبهج ينتا

 يدارمعنيو شش ماه بعد را بدون وجود رابطه  دارمعنياز آموزش 
له نکه بالفاصياستنباط نمود که با توجه به ا توانيمنشان داد که 
ن تفاوت که يا، هاآموزشاز روال  يعدم آگاه دليلبهبعد از آموزش 

ذشت با توجه به گ يز اثبات شده بروز کرده ولين يگريد يدر مطالعات
ن شده يمنجر به ا، هاآموزشهر دو جنس با نحوه  ييزمان و آشنا

  د.يايبه وجود ن يدارمعنيکه تفاوت 
برابر  ،ن گروه سوم بالفاصله و شش ماه بعديانگين مياختالف ب

 دارمعني ين مقدار از لحاظ آمارياست که ا آمدهدستبه -۱,۷۵با 
، عدبن گروه چهارم بالفاصله و شش ماه يانگين مي. اختالف بباشديم

است.  دارمعني يز از لحاظ آمارين مقدار نياست که ا -۰,۸برابر با 
 T2از آزمون  T3آزمون ن نمرات در گروه سوم و چهارم در يانگيم

شده است.  ترکمن نمرات يانگيم در طول زمان يعنياست.  ترکم
 يريادگي يهاهينظرن نمرات مربوط به يانگين کاهش در ميل ايدل
وه نح يريادگيدر مورد  يکل ياصول يريادگي يهاهينظر. باشديم

4 Constructive feedback 
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. سنجنديممختلف  يدگاههايدر آن را از د مؤثرپردازش آن و عوامل 
 يطبق مطالعه عل بلندمدتاطالعات از حافظه افت يل عدم بازيدال

ه تداخل و ينظر، واپس زدن، رد حافظه، ۱۳۸۸ف در سال ياکبر س
 يهاافتهيز طبق ين Knanzanاست. درمطالعه  يابيمشکالت باز

اشاره شده  يريادگيو  ياددهيباالتر  يمطالعه ما بر تاکسونوم
و پردازش اطالعات  يريادگياست هر چه سطح  يعي. طب)۱۳(است

هد و رخ د يترقيعم يريادگيانتظار داشت  يستيباشد با ترقيعم
ت به سهول توانيمکردن آن  يباشد کاربرد ترقيعم يريادگيهر چه 

ز ن نظر حائياز ا يدر آموزش علوم پزشک ويژهبهن نکته ياجرا شود. ا
 تريعملو  تريکاربردق مطالب به يعم يريادگيت است که ياهم

 انيم که دانشجوين داريبه ا ياز مبرميو ن شوديمکردن آن منجر 
 يقيعم يريادگيبتوانند  يپزشکدندان ازجملهمختلف  يارشته

از  ديگر نبايد يرند. از سويداشته و سپس آن را در عمل به کار گ
وش و نوع ر يريادگيزان يش سن مين نکته غفلت کرد که با افزايا

ل اصو يستين باالتر بايسن يبرا ازجمله شوديمآموزش متفاوت 
  داشت و در عمل به کار برد.  مدنظررا  ٥نيبالغ يريادگي يتئور

، لج حاصيو روش مورد استفاده نتا يريادگيزان يدر ارتباط با م
 هاهافتير دارد. آنچه که از ين دو متغين ايب دارمعنينشان از ارتباط 

 يکه در آن از آموزش عمل ييهاروشبه دست آمد نشان داد که در 
گر يار دافته بي اين باالتر بوده است. يريادگيزان يم شوديماستفاده 

و  يرادر آموزش علوم پزشک يعمل يهاروشت استفاده از ياهم
و  يان ذکر است که تئوري. شادهديمرا نشان  يپزشکدندان ويژهبه

موارد  نيفراهم گردد که ا يطيمح يستيالزم است اما با يبخش دانش
 يهاروشآن استفاده از  ياصل ياز راها يکياده شود و يدر عمل پ

  آموزش است. يعمل

ت از آموزش را نشان يزان رضايکه م ٤-١٩جدول  با توجه به
شتر يب هاآموزشت يفيجه گرفت هر چه کينت توانيم دهديم
ن دو يو رابطه ا ابدييمش يآن افزا تبعبهز يت نيزان رضايم شوديم

 هاوزشآمش سطح يبرافزا تأکيد يستي. لذا باباشديم دارمعنيبا هم 
بر حوزه  تأکيدگردد و تمام  يعمل يهاآموزشاستفاد از  ويژهبهو 

 ک نباشد.يو تئور يدانش
زان يدر م يدارمعني تأثيرطبق مطالعه انجام شده سن  

در مورد  يدارد ول يآموزش بهداشت دهان يهاروشانواع  يريادگي
 يست. در مورد هدف سوم از اهداف فرعين مورد صادق نيجنس ا

 ييمورد کاراماران در يت بيزان رضايج حاصل شد که مين نتايا
استفاده  يعمل يهاآموزشاز  هاآنکه در  ييهاروشدر  يريادگي
است.  شتريدبک بيبدون ف يشفاه يهاروشر ينسبت به سا شوديم

زان ين ميگفت ب توانيمآمده  دستبهج يبا توجه به نتا درنهايت
 شوديماستفاده  ياز آموزش عمل هاآنکه در  ييهاروشو  يريادگي

 يگر الزم است که اعضايد يوجود دارد. از سو يدارمعنيارتباط 
در  ويژهبهن آموزش يو نو يعمل يهاروشبا  يعلم هيئت
ه ک يهاکارگاهدا کنند. شرکت در يالزم را پ ييآشنا يپزشکدندان

  باشد. کنندهکمکتواند يم گردديمن منظور برگزار يبد
ت يزان رضايو م هاآموزشن يت به رابطه بيبا عنا درنهايت

پزشک با  يارتباط يهامهارتت يتقو، ن مقولهيت ايماران و اهميب
هبود در ب توانديم يپزشکدندانان يدانشجو يس آن برايمار و تدريب

از اهداف نظام سالمت  يکيماران که يت بيرضا درنهايتو  هاآموزش
  واقع شود. مؤثر، هم است
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Abstract 
Background & Aims: Oral health care is an essential part of dental treatments for patients with a history 
of oral inflammatory diseases. The most important step in achieving patient cooperation is oral hygiene 
education. Several factors influence cooperation such as, patient satisfaction, age and gender. The 
present study aimed to evaluate patients' satisfaction from training methods and to determine the effects 
of age and sex of the patients on their learning from different educational methods. 
Materials & Methods: Interested participants referring to dental clinics in the study were examined and 
a score of 2 or less was included in this study. Patients aged 18 years and older and were randomly 
divided into 4 groups of 90 people. The first group was trained by oral presentation. For the second 
group, in addition to oral teaching, dental model was used either. An exam was added to the third group 
and the fourth group received education on their own mouth in addition to other educations received in 
the third group. Immediately after education, all groups were tested and the test was repeated six months 
later and the data were recorded. The four groups of Salomon were used to eliminate Hawthorne effect 
in this study. 
Results: There was no significant difference between men and women in learning. The correlation 
between scores and age showed that with increasing age, learning improves. Also, with more 
sophisticated training, patient satisfaction increases. 
Conclusion: With better education, patient satisfaction increases. Finally, we conclude that inclusion of 
practical training methods enhances the effectiveness of learning. 
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