
253 

 
 (953-961) 39زمستان  4شماره  11دوره 

 

 
 مقاله پژوهشي 

 
 آموزان  مقايسه تاثير نمايش فيلم و جزوه آموزشي بر آگاهي و نگرش دانش

 مورد بيماري تاالسميدر 
 

 ، 4، حميد رباط سرپوشي9، سيد حميد حسيني3، هاجر صادقي1داود رباط سرپوشي
 4مقدم ، سميه كريمي5زاده رضوان رجب

 
 

 هچكيد
 سابقه و هدف 

تواند نقش مهمي در افزايش سطح  آاطاهي جوانطان قاط  از ازدواد و در نتي طه      ثر ميؤهاي آموزشي م روش
بطر آاطاهي و    ياين محالعه با هدف تاثير نمايش فيلم و جطزوه آموزشط  . ايفا كند تاالسمي پيشگيري از بيماري

 .آموزان دختر دبيرستاني شهرهاي ارمه و جاجرم ان ام ارفت نگرش دانش
 ها روش مواد و

ها نمونه. ان ام شد 1983آموزان دختر ارمه و جاجرم در سال  نفر از دانش 483وي ر بر يمه ت ربياين محالعه ن
زان يط م .شطدند  يبنطد  دسته يا چند مرحله يريالم با روش نمونهيش فيو نما يجزوه آموزش به سه اروه شاهد،

آن  ييو روا ييايکه پا ياها با استفاده از پرسشنامهداده. شدها قا  و بعد از مداخله سن ش نگرش آن و يآااه
انس يط ز واريزود و آنطال  يت يهاآزمون و SPSS 16 افزار له نرميو به وس يآورد قرار ارفته بود جمعييمورد تا
 .شدند  يتحل ه ويت ز
 ها يافته
 از مداخله سه اروه از نظطر  پساند و آااهي تفاوتي نداشته ظرناز مداخله، سه اروه از  قا نشان داد كه  جينتا

قا  و بعطد  . استبوده   کنترل ومداخله  يها اروه، كه مربوط به تفاوت بين (>p 55/5)اندآااهي متفاوت بوده
در هطر سطه    .(p=  ،59/5 =p 51/5بطه ترتيطب   )داري بين نگرش سه اروه وجود داشتامعنتفاوت  ،از مداخله

  (.=p 51/5براي هر سه اروه )آااهي بعد از مداخله نسات به قا  از مداخله افزايش داشت ،اروه
 ينتيجه گير

اردد يشنهاد ميپ ،آموزاندانش يآااه بر يآموزش و جزوهلم يش فيچون نما هم ييهار روشيتاث به توجهبا 
ز با ين مربوطه نيلؤومس و نديثرتر استفاده نماؤجهت آموزش م يداريد يآموزش يهادهنداان از روش آموزش
  .كنندن امکان را فراهم يا يزير برنامه

 لميش فينما پمفلت، ،يآموزش، تاالسم :ات كليديكلم
 
 
 
 
 

 82/2/28: تاريخ دريافت 
 92/3/23: تاريخ پذيرش 

 
  دانشگاه علوم پزشكي مشهد ـ مشهد ـ ايران ـ كارشناس ارشد آموزش بهداشت -9
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 كارشناس پرستاري ـ دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ـ سبزوار ـ ايران -1
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 ايران  بجنورد ـ
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  مقدمه 
ـ  اخـتالالت  از ناهمگن گروه کي يتاالسم      سـاخت ي ارث

 از يبـ يترک جـه ينت ،آن ينيبال تظاهرات(. 9)است نيهموگلوب

 هاي آلفا رهيزنج نامتعادل تجمع و نيهموگلوب يناکاف ساخت

بـا مشـتالت و    يماران مبتال به تاالسـم يب(. 8)باشد يم بتا و
ت يـ فيکه ک هستندروبه رو  ياريبس يو روان يمسائل جسم

چون  هم يمسائل جسم(. 3)دهديکاهش م ها را آن يزندگ
 رشـد و  در رييـ ، تغياسـتووان  يهاشتل رييمزمن، تغ يآنم
 يي، نارسـا يق افتادن روند بلـو  جسـم  يبه تعو قد، يکوتاه
ر قـرار  يتحـت تـاث   مـاران را يب ي، ابعاد موتلـف زنـدگ  يقلب
  مـهـ و  مـنظم  ق خون بـه وـور  يتزرهم چنين (. 1)دهد يم

تاالسـمي   بـه  مبـتال  بيمـاران  در ضد انعقادها دريافت با زمان
(. 4)شـود  يمـ  موتلـف  اعضـاي  در آهـن  تجمعسبب  ماژور
 در يتيژنت يها يماريب نيتر هگسترد از يتيتاالسمي  يماريب

 قـرار  ريتـثث  تحـت  را ايدن تيجمع از %4 حدود واست  ايدن

 يايـ در اوـرا   يبتـا در کشـورها   يتاالسـم (. 6)دهـد  يمـ 
 ن در عربسـتان يچن هم يشمال يقايآفر يکشورها و ترانهيمد

 يايآس يکشورها و هند افغانستان، ران،يا پاکستان، ،يسعود
 (.7)دارد يتـوجه  قابـل  وعيشـ  ياندونز و لنديتا مانند يشرق
 يمـار يب بـه  ابـتال  مـوارد  از ياديـ ز تعـداد  يمـا دارا  کشور
 ييايـ جغراف منـاوق  در آن وعيشـ  کـه  اسـت  ماژور يتاالسم

 . (2)باشد يم ريمتغ موتلف
 ه به امر ـان، توجـجه يـب پزشتـام متاتـتم امروزه در    
ـ بـه ا  گرفتـه و  درمان قرار و بهداشت مقدم بر يريشگيپ ن ي
 ن ويتواند بهتـر يثر بهداشت مؤدند که آموزش ميجه رسينت

مـدارس  . ن سالمت جامعـه باشـد  يتام ين راه برايترراحت
آموزش بهداشت به کودکـان   ين محل برايترمطمئن عمومًا

 (.2)رونديبه شمار م
 مـردم  بـه  آگـاهي  دادن بهداشـت،  آموزش در قدم اولين    

 بـه  مـردم   وـر   از آن قبـول  وبيماري تاالسـمي   به نسبت

 رفتـار  انجـام  پـذيرفتن  و بوـش  زيان رفتارهاي تغيير منظور

 از يتـوجه  قابـل  بوـش  که ييجا آن از .(91)است سودمند

 جـاي  خـود  در سـال  نيچنـد  مـدت  به مدارس را تيجمع

 ارتقـا   بـراي  يمهمـ  نـه يزم و دييـ کل هـاي  دهند؛ متـان  يم

 يا مداخلـه  يامطالعـه  در(. 99)شـوند يمحسوب م سالمت
  آگاهي سطح شـافزاي رايـب توان  يـمه ـان داد كـه نشـنتيج

 (.98)كرد ريزيبرنامه آموزش هيارا وريق  از آموزان دانش
 مداخلـه  كه داد نشان نتايج همتاران پاکپور ودر مطالعه     

 بـه  منجـر  شـده  ريزي برنامه رفتار نظريه اساس بر آموزشي

 پيشـنهادات  انـداختن  هـا و بـه تـاخير   مهـارت  گيـري شكل

 (.93)شودمي ايدز با ارتباط در خطرآفرين
همتـاران انجـام    مقدم و يانيتوسط باقكه  يامطالعه در    
 رهـاي يمتغ تمـام  نمـرات  نيانگيـ م نيب آزمون گروه در ،شد

 آموزش از بعد ماه با دو يآموزش مداخله از قبل مطالعه مورد

 (. 91)شتدا وجود دارامعن اختال 
بـه بررسـي علـل ايجـاد خطاهـاي       بسـياري  هاي همطالع    

گزارش شده در زمينه وـب انتقـال خـون پرداختـه كـه بـه       
علل ايجاد  .هاي خوني منجر شده است تجويز غلط فرآورده

گيـري اشـتباه از بيمـار،     اين خطاها، خطاهاي انساني، نمونه
ـ  نمونه هـا، ثبـت    جـايي نمونـه   هگيري نادرست از بيمار، جاب

ناصحيح مشوصات بيمار بر روي نمونه خون، عدم كنتـرل  
هـاي ناكـافي از    هويت بيمار در هنگام تزريق خون، مراقبت

سازي خون در  هعدم آگاهي از نحوه آماد ،بيمار حين تزريق
شرايط اورژانس، آموزش ناكـافي يـا نامناسـب پزشـكان و     

و كمبــود پرســنل  نــه وــب اتنتقــال خــونيپرســتاران در زم
لـذا بـا توجـه بـه اهميـت آمـوزش در        (.94-92)باشـد  مي

مطالعه حاضر با هـد  مقايسـه تـاثير      پيشگيري از بيماري،
 آموزش به دو روش نمايش فيلم و جزوه آموزشي بر ميزان

 . آموزان دبيرستاني انجام گرديد آگاهي و نگرش دانش
 

  ها روشمواد و 
کـه در آن   بـود  يمه تجربيک مطالعه نيپژوهش حاضر،     

بـر   يلم و جزوه آموزشيش فير نمايسه تاثيپژوهشگر به مقا
آموزان دختـر مقطـع متوسـطه     و نگرش دانش يزان آگاهيم

در سال  يتاالسم يماريجاجرم در مورد ب گرمه و يشهرها
ه يـ ق کليـ ن تحقيـ جامعه پژوهش در ا. پرداخته است 9322
 .نـد گرمه و جاجرم بود يشهرها يهارستانيآموزان دبدانش

قبـل از آمـوزش    يبرآورد آگاه ،انجام شده هاي هوبق مطالع
نفر  941و بعد از آموزش، حداقل تعداد نمونه در هر گروه 

د مطالعـه قـرار   نفـر مـور   122در عمـل  (. 91)دين گردييتع
نفـر گـروه    941نفـر گـروه شـاهد،     967: که شامل ندگرفت

انتواب . ندلم بوديش فينفر گروه نما 978و  يجزوه آموزش
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ــه ــدنمون ــود کــه پــس از ته يهــا ب ســت يه ليــن صــورت ب
ــتانيدب ــا رس ــهرها يه ــتفاده از    يش ــا اس ــه ب ــورد مطالع م

سـه  بـه   يتصـادف انتواب و بـه وـور    ياخوشه يريگ نمونه
ــه  و (يجــزوه آموزشــ) 9مداخلــه  ،شــاهدگــروه   8مداخل

پـژوهش از نظـر    يهـا  نمونـه . م شـدند يتقس( لميش فينما)
و در مرحلـه   يدسـته بنـد   يليو مقطع تحص يليرشته تحص

ک انتوـاب  يستماتيس يتصادف يريگ آخر با استفاده از نمونه
 يان پـژوهش پرسشـنامه  يها در اداده يگردآور ابزار. شدند
ــاو ــؤال در  89 يح ــش اول    3س ــه در بو ــود ک ــش ب بو

، (الؤسـ  1)مورد پژوهش يک واحدهايمشوصات دموگراف
در  و (سـؤال  2) يدر بوش دوم سؤاالت مربـوط بـه آگـاه   
قـرار  ( سـؤال  2)بوش سوم سـؤاالت مربـوط بـه نگـرش     

طـه  يو در ح 2از صفر تـا   يسنج يطه آگاهيح نمره. داشت
 يــين روايــيجهــت تع. بــود 2از صــفر تــا  ينگــرش ســنج
و  يئـت علمـ  يه يمذکور توسـط اعضـا   يپرسشنامه محتوا

دانشــگاه علــوم  يهــا يمــاريت بيريکارشناســان مرکــز مــد
قــرار گرفــت و  يمــورد بررســ يخراســان شــمال يپزشــت

پرسشنامه  ،يياين پاييجهت تع. دياصالحات الزم لحاظ گرد
 81 اريـ ل در اختيک ماه جهت تتميدر دو مرحله به فاصله 

مـورد مطالعـه بـه     يها رستانياز دب يتيآموزان  نفر از دانش
مـورد پـژوهش حـذ      يکـه از واحـدها   يصورت تصادف

ج حاصـل از دو  ين نتـا يبـ  يد قـرار گرفـت، همبسـتگ   يگرد
 (. 91)ديرات الزم اعمال گردييبود و تغ 21/1 آزمون حدود

زان يـ ن صـورت بـود کـه م   يها بدداده يآور روش جمع    
ل از مداخله بـا اسـتفاده از   و نگرش هر سه گروه قب يآگاه

در گــروه . پرسشـنامه مـذکور مـورد سـنجش قـرار گرفـت      
ق جـزوه  يتسان از وريآموزش ( يجزوه آموزش) 9مداخله 
( لميش فــينمــا) 8 داده شــد و در گــروه مداخلــه يآموزشــ

تسـان توسـط دو نفـر از کارشناسـان     ي يآموزش با محتـوا 
شـاهد   د و در گـروه يه گرديقه ارايدق 11بهداشت در مدت 

ه شده توسـط دانشـگاه   يلم ارايف. صورت نگرفت يامداخله
ه شده و توسط کارشناسان دانشـگاه  يالن تهيگ يعلوم پزشت
د و در حال حاضر جهت ييتا يخراسان شمال يعلوم پزشت

. رديـ گيمورد استفاده قـرار مـ   يآموزش کارشناسان بهداشت
از خطـا، اوالعـات و سـؤاالت موجـود در      يريجلوگ يبرا
مـاه پـس از    کيـ . شـد  يسازتساني يلم با جزوه آموزشيف

هـا   و نگـرش آن  يزان آگاهياتمام مداخله در هر سه گروه م
و بـا   96 نسـوه  SPSSافـزار   هـا بـا نـرم   دادهو  ده شديسنج
ل يـ ه و تحليـ انس مـورد تجز يز واريزوج و آنال t يهاآزمون

تعـداد   يار سـنجش آگـاه  ين پژوهش معيدر ا .قرار گرفتند
ب به هر پاسـخ  ين ترتيبد بودح به سؤاالت يصح يها پاسخ
ار سـنجش نگـرش   يـ مع. از تعلـق گرفـت  يـ ک امتيـ ح يصح

پاسخ به سؤاالت مثبـت   يچگونگ ،مورد پژوهش يواحدها
از تعلـق  يک امتي مثبتب به هر پاسخ ين ترتيبدبود  يو منف
لم جهـت  يجـزوات و فـ   ،يريـ گ پس از اتمام نمونه. گرفت

ن مـدارس قـرار داده   يولؤار مسياختاستفاده گروه شاهد در 
 . شد

 

 ها يافته
 يرسـتان يآموزان دختر دبنفر از دانش 122ن مطالعه يدر ا    

، گـروه شـاهد   3ک در يـ گرمه و جـاجرم بـه تفت   يشهرها
. قـرار گرفتنـد   يلم مورد بررسـ يش فيو نما يجزوه آموزش
% 2/19، يافراد گـروه شـاهد عمـوم    %9/16 يليرشته تحص
 %7/36 يو در گــروه جــزوه آموزشــ يانســان %98 ،يتجربــ
ــ %31، ياضــير% 7/2، يعمــوم و  يانســان %7/81و  يتجرب

ش يبه روش نما يافراد گروه آموزش %1/39 يليرشته تحص
 يانسان %3/87و  يتجرب %2/2، ياضير %1/39، يلم عموميف
 %9/39افـراد گـروه شـاهد اول،     %9/16 يليه تحصـ يپا. بود

بـه روش   يافراد گـروه آموزشـ   %7/36سوم،  %2/88دوم و 
ش يپ% 3/92سوم و  %7/36دوم،  %3/7 اول، يجزوه آموزش
افـراد گـروه    %1/39 يليه تحصـ يـ ن پايچنـ  هـم  يدانشگاه
 %6/84دوم،   %2/83لم اول، يش فـ يبـه روش نمـا   يآموزش
ـ از افـراد پا % 4/92. بودند يش دانشگاهيپ %8/92سوم و  ه ي
 سوم در گروه شاهد هيپا% 2/82 ه دوم ويپا افراد %2/4اول، 
ـ   قبل از آموزش مطلوب بـوده  يآگاه يدارا ه يـ ن پايانـد و ب
رابطـه   ،قبل از آموزش در گـروه شـاهد   يو آگاه يليتحص
از  افـراد   9/34%(. p=  193/1)داشـت  وجود يدار آمارامعن

ـ    %6/94، يرشته عموم افـراد   %9/37 و يافـراد رشـته تجرب
انـد   مطلوب بودهنگرش قبل از آموزش  يدارا يرشته انسان

افراد گـروه شـاهد و نگـرش قبـل از      يلين رشته تحصيو ب
ــ ،آمــوزش در گــروه شــاهد وجــود  يدار آمــارارابطــه معن

افــراد  %4/93ه اول، يــاز افــراد پا 9/34%(. p= 18/1)داشــت
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نگرش قبل از  يدارا (%6/48)ه سوميه دوم و اکثر افراد پايپا
و نگرش  يليتحصه ين پاين بياند بنابراآموزش مطلوب بوده

 119/1)وجـود داشـت   يدار آمـار اقبل از آموزش رابطه معن
p<.) 
 ر يزاز افراد گروه شاهد % 1/32ميزان تحصيالت پدر     
 ها باالتر الت پدر آنيکه تحص يافراد %4/69پلم بوده و يد

نگرش بعد از آموزش مطلوب  يپلم بوده است، داراياز د
پس آزمون افراد  الت پدر و نگرشين تحصيب. اندبوده

 .(p= 136/1)دار وجود داشته استاگروه شاهد رابطه معن
و  ياضيافراد رشته ر %2/76، يافراد رشته عموم 9/82%

و  %2/48 بيبه ترت)يو انسان ياکثر افراد رشته تجرب
در گروه جزوه  نگرش قبل از آموزش يدارا( 2/41%

افراد گروه  يلين رشته تحصيب و اندمطلوب بوده يآموزش
دار او نگرش قبل از آموزش رابطه معن يجزوه آموزش

  (.p=  111/1)وجود داشته است يآمار
ـ افراد پا %2/82 ؛يگروه جزوه آموزشدر      ه اول و دوم و ي
ـ يافراد پا %6/42ه سوم و يافراد پا 2/69%  يش دانشـگاه يه پ

نگـرش قبـل از آمـوزش     يدارا ،يدر گروه جـزوه آموزشـ  
ـ  مطلوب بـوده  و نگـرش قبـل از    يليه تحصـ يـ ن پايانـد و ب

 يدار آمـار ارابطـه معنـ   ،يآموزش افراد گروه جزوه آموزشـ 
ـ افـراد پا  3/31%. (≥p 119/1)وجود داشـت  ه اول  و دوم، ي

ـ افراد پا %3/69 ه سوم ويافراد پا 4/11% ـ ي  يدانشـگاه شيه پ
ـ    يدارا ه يـ ن پاينگرش بعد از آموزش مطلوب بـوده انـد، ب

و نگــرش بعــد از  يجــزوه آموزشــ افــراد گــروه يليتحصــ
=  194/1)وجود داشـته اسـت   يدار آمارارابطه معن ،آموزش

p.) 
، يافــراد رشــته عمــوم %4/92؛ گــروه نمــايش فــيلمدر     
افـراد رشـته    %911 و يو تجربـ  ياضـ يافراد رشته ر 6/82%

ف و متوسـط  يقبـل از آمـوزش ضـع    يآگـاه  يدارا يانسان
 يافـراد گـروه آموزشـ    يلين رشته تحصـ ين بيبنابرا. اند بوده
دار اهـا رابطـه معنـ    قبل از آمـوزش آن  يلم و آگاهيش فينما
 ،قبـل از آمـوزش   يآگـاه از نظر  .وجود داشته است يآمار
ــ  4/99% ــروه آموزش ــراد گ ــا ياف ــينم ــه ميش ف ــلم ک زان ي

کـه   يافـراد  %11پلم بـوده و  يـ ر ديـ ها ز الت پدر آنيتحص
قبـل   يآگاه ياراپلم بوده ديها باالتر از د الت پدر آنيتحص

 يالت پـدر و آگـاه  ين تحصـ ياند، باز آموزش مطلوب بوده

-الم رابطه معنيش فينما يقبل از آموزش افراد گروه آموزش
لم يش فـ ينمـا  يگروه آموزشـ . وجود داشته است يدار آمار

و  ياضـ يافراد رشته ر% 1/41 يافراد رشته عموم %3/33 در
 يدارا يافراد رشـته انسـان   %31/1و  يافراد رشته تجرب 74%

 يلين رشته تحصـ يب .اند نگرش قبل از آموزش مطلوب بوده
لم و نگرش قبـل از آمـوزش   يش فينما يافراد گروه آموزش

افـراد   %3/18. وجود داشته است يدار آمارارابطه معن ،ها آن
پلم يـ ر ديها ز الت پدر آنيزان تحصيلم که ميش فيگروه نما
پلم يـ ها باالتر از د الت پدر آنيکه تحص يافراد %71بوده و 

و  انـد  نگرش قبل از آموزش مطلوب بـوده  يبوده است دارا
الت پـدر و نگـرش قبـل آمـوزش افـراد گـروه       ين تحصيب

وجـود داشـته    يدار آمـار ارابطه معنـ  ،لميش فينما يآموزش
الت پدر يزان تحصيلم که ميش فيافراد گروه نما %31. است
الت پـدر  يکـه تحصـ   يافراد %2/47 پلم بوده وير ديها ز آن
بعــد از  يآگــاه يپلم بــوده اســت، دارايــهــا بــاالتر از د آن

بعد  يآگاه و الت پدرين تحصياند و بآموزش مطلوب بوده
دار ارابطـه معنـ   ،لميش فينما ياز آموزش افراد گروه آموزش

 . وجود داشته است
ــينمــا يگــروه آموزشــ     ــراد رشــته  %9/38 لم دريش ف اف
ـ  %2/11 ،ياضيافراد رشته ر %4/41، يعموم و  يرشته تجرب
بعـد از آمـوزش     يآگـاه  يدارا يافراد رشـته انسـان   9/99%

 يافراد گـروه آموزشـ   يلين رشته تحصياند و ب مطلوب بوده
 يدار آمـار ارابطه معنـ  ،بعد از آموزش يلم و آگاهيش فينما

افراد رشـته   %2/18لم در يش فيگروه نما. وجود داشته است
ـ   %41 ،ياضـ يافراد رشته ر %3/77، يعموم و   يرشـته تجرب
نگـرش بعـد از آمـوزش      يدارا يافراد رشـته انسـان   7/11%

ش يافـراد گـروه نمـا    يلين رشته تحصيو ب اند مطلوب بوده
وجـود   يآمـار  دارارابطه معن ،لم و نگرش بعد از آموزشيف

ـ افـراد پا  %2/18لم در يش فـ يگروه نما. داشته است ه اول، ي
افراد  %4/61ه سوم و يافراد پا %7/11 ه دوم،يد پاافرا 6/72%
نگرش بعد از آمـوزش مطلـوب    يدارا يدانشگاه شيه پيپا

 لم ويش فـ يافـراد گـروه نمـا    يليه تحصـ يـ ن پاياند و ب بوده
وجـود   يآمـار  دارارابطـه معنـ   ،ها آن نگرش بعد از آموزش

 يآگـاه  و يليو رشته تحصـ  يليه تحصين پايب .داشته است
دار وجـود  امعن يرابطه آمار ،بعد از آموزش در گروه شاهد

 الت پـدر و نگـرش قبـل از آمـوزش،    ين تحصـ يب. نداشت
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و  يليه تحصـ يـ بعد از آمـوزش، پا  يو آگاه يليرشته تحص
رابطـه   ،يبعـد از آمـوزش در گـروه جـزوه آموزشـ      يآگاه
و رشـته   يليه تحصـ ين پايب. وجود نداشت يدارامعن يآمار
 يبا آگاه يليه تحصيبا نگرش قبل از آموزش و پا يليتحص

الت پدر با نگرش بعـد از آمـوزش   يبعد از آموزش و تحص
 . وجود نداشت يدارامعن يرابطه آمار ،لميش فيدر گروه نما

  يطه آگاهيح ه، نمرهـک نـيه اـه بـوجـا تـب: گروه شاهد    
ن يانگيـ مبـود،   2ال مربووه، از صفر تا ؤاز هشت س يسنج
ن يانگيـ و م 21/4قبل از آموزش افراد گـروه شـاهد    يآگاه
ـ   18/6 ها بعد آن يآگاه قبـل و بعـد    ين آگـاه يو تفـاوت ب

 (-94272/1تا -11662/9)که فاصله ،بوده است -42873/1
ن يـ جـه ا يدر نت. رديـ گين را در بر مـ يانگيم% 24نان يبا اوم

قبل و بعد از آمـوزش گـروه شـاهد از     ين آگاهياختال  ب
 (.p= 117/1)بوددار امعن ينظر آمار
قبل از آمـوزش   ين آگاهيانگيم ؛يگروه جزوه آموزشدر     

و  8731/4 يبـه روش جـزوه آموزشـ    يافراد گروه آموزشـ 
قبل  ين آگاهيو تفاوت ب 1814/6 ها نآ بعد ين آگاهيانگيم

 تــا -68122/9 کــه فاصــله)بــوده اســت -42873/1و بعــد 
در . رديـ گين را در بـر مـ  يانگيم% 24نان يبا اوم( -6779/1
قبل و بعد از آمـوزش گـروه    يآگاه نين اختال  بيجه اينت

دار امعنـ  ياز نظـر آمـار   يبه روش جـزوه آموزشـ   يآموزش
 (.≥p 119/1)باشد يم
قبـل از آمـوزش    ين آگـاه يانگيم ؛لميش فيگروه نمادر     

ن يانگيـ و م 8لم يش فـ يبـه روش نمـا   يافراد گروه آموزشـ 
قبـل و بعـد    ين آگـاه يو تفاوت ب 1814/6بعد آنها  يآگاه

 اـتـــ -68122/9)کـــه فاصـــله ؛بـــوده اســـت -42873/1
در . رديـ گين را در بر مـ يانگيم% 24نان يبا اوم( -67792/1

قبل و بعد از آمـوزش گـروه    ين آگاهين اختال  بيجه اينت
دار امعنــ ينظــر آمــارلم از يش فــيبــه روش نمــا يآموزشــ

 .(≥p 119/1)باشد يم
 ن نگرش قبل و بعد از آموزش در هر سه گروه شاهد،يب    

دار وجـود  امعنـ  يلم رابطه آمـار يش فيو نما يجزوه آموزش
قبل از آموزش گروه شاهد  ين آگاهيانگياختال  م .نداشت

ن اختال  از نظر يبوده است، که ا 182/1 يو جزوه آموزش
قبـل از   ين آگـاه يانگيـ خـتال  م ا. باشديدار نمامعن يآمار

ن يـ بـوده اسـت، کـه ا    173/1لم يآموزش گروه شـاهد و فـ  

اخـتال   . باشـد  يدار نمـ امعنـ  ينظـر آمـار   از زياختال   ن
لم و جـزوه  يش فـ يقبل از آموزش گروه نما ين آگاهيانگيم

 ين اختال  از نظـر آمـار  يکه ا ،بوده است 344/1 يآموزش
 .باشديدار نمامعن
 ياز نظـر آگـاه   يدر سه گـروه، قبـل از آمـوزش تفـاوت        

در بعـد از آمـوزش    ين آگاهيانگياختال  م. وجود نداشت
ن يـ بـوده اسـت، کـه ا    449/1و شاهد  يگروه جزوه آموزش
اختال  (. p= 134/1)باشد يدار مامعن ياختال  از نظر آمار

 لم و شـاهد يگـروه فـ  در بعـد از آمـوزش    ين آگـاه يانگيم
دار امعنـ  ين اختال  از نظـر آمـار  يکه ا ،بوده است 762/1
ــاخــتال  م(. p= 119/1)باشــد يمــ بعــد از  ين آگــاهيانگي

بوده  892/1 يلم و جزوه آموزشيش فيگروه نمادر آموزش 
در  .باشـد  يدار نمـ امعن ين اختال  از نظر آمارياست، که ا

لم در يش فـ يو نمـا  يآموزش به روش جزوه آموزشـ  جهينت
ـ    ؤگروه شاهد، مـ سه با يمقا ن دو يـ ن ايثر بـوده اسـت، امـا ب

وجـــود  يداراتفـــاوت معنـــ يرگـــذاريروش از نظـــر تاث
  (.9جدول )ندارد
بـه بررسـي علـل ايجـاد خطاهـاي       بسـياري  هاي همطالع    

گزارش شده در زمينه وـب انتقـال خـون پرداختـه كـه بـه       
علل ايجاد  .هاي خوني منجر شده است تجويز غلط فرآورده

گيـري اشـتباه از بيمـار،     خطاهاي انساني، نمونهاين خطاها، 
ـ  نمونه هـا، ثبـت    جـايي نمونـه   هگيري نادرست از بيمار، جاب

ناصحيح مشوصات بيمار بر روي نمونه خون، عدم كنتـرل  
هـاي ناكـافي از    هويت بيمار در هنگام تزريق خون، مراقبت

سازي خون در  عدم آگاهي از نحوه آماده ،بيمار حين تزريق
اورژانس، آموزش ناكـافي يـا نامناسـب پزشـكان و     شرايط 

و كمبــود پرســنل  نــه وــب انتقــال خــونيپرســتاران در زم
 (.94، 97، 92)باشد مي
ال ؤس 2از  يطه نگرش سنجيکه، نمره ح نيبا توجه به ا    

ن نگـرش قبـل از   يانگياختال  مبود،  2مربووه، از صفر تا 
 ،ه استبود 421/1و شاهد  يگروه جزوه آموزشدر آموزش 
(. p=  96/1)دباشـ يدار مامعن ين اختال  از نظر آماريکه ا
 لم ويگروه فدر رش قبل از آموزش ــن نگـيانگيال  مـاخت
 ين اختال  از نظر آمارـيه اـت کـوده اسـب 118/1د ـشاه
 ن نگرش قبـل از آمـوزش  يانگياختال  م. باشد يدار نمامعن
 تـوده اسـب 917/1لم يش فيو نما يگروه جزوه آموزشدر 
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 رابحه بين آااهي قا  و بعد از آموزش در اروه شاهد، جزوه آموزشي و نمايش فيلم: 1جدول 
 

 تفاوت ميانگين 3اروه  1اروه  
 P خحاي معيار اروه( 3-1 )

 %35فاصله اطمينان 
 حد پايين حد باال

آگاهي قبل از 
 آموزش

 23/1 -17/1 998/1 893/1 182/1 جزوه آموزشي شاهد
 -46/1 -19/1 233/1 816/1 173/1 فيلم

 17/1 -23/1 998/1 893/1 -182/1 شاهد  جزوه آموزشي
 94/1 -26/1 883/1 891/1 -344/1 فيلم

 19/1 -46/1 233/1 893/1 -173/1 شاهد  نمايش فيلم
 26/1 -94/1 883/1 816/1 344/1 جزوه آموزشي

آگاهي بعد از 
 آموزش

 -13/1 -17/9 134/1 888/1 -449/1 جزوه آموزشي شاهد
 -82/1 -86/9 119/1 812/1 -762/1 فيلم

 17/9 -13/1 134/1 888/1 449/1 شاهد  جزوه آموزشي
 39/1 -71/1 423/1 881/1 -892/1 فيلم

 86/9 -82/1 119/1 812/1 762/1 شاهد  نمايش فيلم
 71/1 -39/1 423/1 881/1 892/1 جزوه آموزشي

 

 قا  و بعد از آموزش در اروه شاهد، جزوه آموزشي و نمايش فيلمنگرش رابحه بين : 3جدول 
 

 3اروه  1اروه  
 تفاوت ميانگين

 اروه (3-1)
 P خحاي معيار

 %35فاصله اطمينان 
 حد باال حد پايين

آگاهي قبل از 
 آموزش

 شاهد
 -12/1 -12/9 196/1 893/1 -421/1 جزوه آموزشي
 11/1 -28/1 172/1 814/1 -118/1 فيلم

 جزوه آموزشي
 12/9 12/1 196/1 893/1 421/1 شاهد 
 64/1 -34/1 771/1 891/1 917/1 فيلم

 نمايش فيلم
 28/1 -11/1 172/1 814/1 118/1 شاهد 

 34/1 -64/1 771/1 891/1 -917/1 جزوه آموزشي

بعد از آگاهي 
 آموزش

 شاهد
 61/1 -69/1 111/9 846/1 -114/1 جزوه آموزشي
 19/1 -39/9 143/1 818/1 -461/1 فيلم

 جزوه آموزشي
 69/1 -61/1 111/9 846/1 114/1 شاهد 
 14/1 -97/9 121/1 842/1 -442/1 فيلم

 نمايش فيلم
 93/9 11/1 143/1 818/1 461/1 شاهد 

 97/9 -14/1 121/1 842/1 442/1 جزوه آموزشي
 
 

 اخـتال  . باشـد  يدار نمـ امعن ين اختال  از نظر آماريکه ا
و  يگروه جـزوه آموزشـ  در  ن نگرش بعد از آموزشيانگيم

ن يانگيـ اخـتال  م . باشـد يدار نمـ امعنـ  يشاهد از نظرآمـار 
بـوده   461/1 شـاهد لم و يگروه فدر نگرش بعد از آموزش 
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. باشـد  يدار نمـ امعنـ  ين اخـتال  از نظـر آمـار   ياست که ا
ش يگروه نمـا در از آموزش  دــن نگرش بعيانگياختال  م

 ن اخـتال  از يبوده است که ا 461/1 يلم و جزوه آموزشيف
ـ يسه نتـا يمقا (.8جدول )باشديدار نمامعن يآمارنظر   نيج ب
 قبل از آمـوزش در  ينشان داد آگاه يه گروه مورد بررسـس

ج ينتـا  ،که بعد از مداخلـه  يسه گروه تفاوت نداشته در حال
لم متفاوت از گروه شاهد بـوده و  يو ف يگروه جزوه آموزش

 يبر آگاه ين دو روش آموزشيا ير احتمالياز تاث ين حاکيا
 .(3جدول (آموزان بوده است دانش
 

بررسي مقايسه ميانگين آااهي و نگرش سه اروه مورد : 9جدول 
 قا  و بعد از مداخله

 

آااهي قا   ها اروه
 از مداخله

آااهي بعد 
 از مداخله

نگرش قا  
 از مداخله

نگرش بعد 
 از مداخله

 6/6 4/6 1/6 2/4 شاهد
جزوه 
 6/6 1/7 1/6 8/4 آموزشي

نمايش 
 8/7 2/6 7/6 2/4 فيلم

p 91/1 119/1 19/1 13/1 
 

 بحث
لم يش فينما يدو روش آموزش ين مطالعه اثر بوشيدر ا    

ج مداخلـه  ينتـا . قرار گرفـت  يمورد بررس يو جزوه آموزش
گـروه   3در هـر   يگاهآش ينشان از افزا يموزشآ يهاروش

ر مـداخالت در مـورد   يکـه تـاث   يبود، در حـال  يمورد بررس
مـوزان  آ موزش در نگرش دانشآر ينشان از عدم تاث ،نگرش

               .                        بوده است
زاده با عنـوان   مطالعه منصور عرب و عباس عباس جهينت    
نشان  ،بم آموزان شهر دانش يبر آگاه يآموزش تاالسم ريتاث

آمـوزان قبـل از آمـوزش     دانـش  ين نمره آگاهيانگيداد که م
ن اخـتال  از نظـر   يـ و ا هبود 46/8و بعد از آموزش  18/8
و همتاران  يمنؤمطالعه مدر  .(92)دار بوده استامعن يآمار
 ين بهداشـت يرابط ير آموزش بر آگاهياز تاث يح حاکيز نتاين

 يدر صـورت وراحـ   يو اشاره شده که جـزوه آموزشـ  بود 
ت يـ ؤقابـل ر  يآموزشـ  يا لهيتواند به عنوان وسـ يمناسب م

و همتـاران در   يزيـ که توسـط عز  يا در مطالعه(. 96)باشد
ثر بـودن آمـوزش بـه    ؤاز م يج حاکينتا ،کرمانشاه انجام شد
آمـوزان بـوده    دانـش  يزان آگـاه يبر م يروش جزوه آموزش

 (.                                       97)است
د يان و همتاران انجام گرديکه توسط حاج يادر مطالعه    

ـ افـراد راد  %61 ينشان داده شد که منبـع کسـب آگـاه    و و ي
 يزان آگاهيم ،ش سطح سواديون بوده و با درصد افزايزيتلو
ـ  يتاالسم يماريت بيو ماه يريشگياز پ  يداراوـور معنـ  ه ب
تر  عيداللت بر آموزش وس ،جه ورحينت .ش داشته استيافزا

 يتاالسم يمارياز ب يريشگيو مداوم جهت ارتقا  فرهنگ پ
افزون افـراد جامعـه و توجـه     يها دارد و با توجه به مشغله

آمـوزش   ،(ويـ راد ون ويزيتلو)يل ارتباط جمعيکمتر به وسا
فـا  ينـه ا ين زميـ را در ا يثرترؤگـر نقـش مـ   يد يها وهيبه ش
به منظـور  كه دفر يو فرش يانيدر پژوهش صدق(. 92)کند يم

در شر   يها ، نگرش و عملترد زوجيسنجش سطح آگاه
در سطح شهرستان بنـدرعباس   يازدواج در رابطه با تاالسم

ـ با م يکه آگاهداشت  نيج داللت بر ايد، نتايانجام گرد زان ي
با  يآگاه يز همبستگيداشته و ن يداراالت ارتباط معنيتحص

 كـه  يادر مطالعه(. 81)باشديدار ماسن و نگرش با سن معن
گيري شـد كـه   و همتارانش انجام شد، نتيجه يميتوسط کر

سـونراني و  كمك براي افزايش آگاهي از روش آموزش به 
آمـوزش   ،نگـرش  يچنين جهت ارتقا و هم يجزوه آموزش

 (.94)گرددبه روش سونراني پيشنهاد مي
ن وـرح نشـان از   يدر ا يآموزش يهاج مداخله روشينتا    
اسـت در  داشته  يگروه مورد بررس 3در هر  يگاهآش يافزا
ر ير مداخالت در مورد نگرش نشان از عدم تاثيکه تاث يحال
ج يسـه نتـا  يمقا. موزان بوده اسـت آ موزش در نگرش دانشآ
مـوزش  آقبـل از   يگاهآنشان داد  يمورد بررس گروه 3ن يب

ج ينتـا  ،که بعد از مداخلهيگروه تفاوت نداشته در حال 3در 
لم متفاوت از گروه شـاهد   يش فيو نما يگروه جزوه آموزش

بـر   يموزشآروش  8ن يا ير احتمالياز تاث ين حاکيبوده و ا
ن گروه يالزم به ذکر است ب .موزان بوده استآ دانش يگاهآ

ن يـ در ا يدارالم تفـاوت معنـ  يش فـ يو نمـا  يآموزش جزوه
ــت  يزم ــده اس ــاهده نش ــه مش ــه  . ن ــل از مداخل ــرش قب نگ

 گـروه تفـاوت داشـته    3ن يب ينه تاالسميموزان در زمآ دانش
ـ يکه ا(انسيز وارينالآزمون آوبق ) ن گـروه  ين تفاوت فقط ب
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 يگـروه جـزوه آموزشـ    .است بوده يشاهد و جزوه آموزش
گـروه   3ن ينگرش ب ،موزشآد از داشته و بع ينگرش بهتر

ـ  ،انسيز واريآنال يها زمونآبر حسب  يمتفاوت بوده ول ن يب
بـه وـور   . مشاهده نشـده اسـت   يريها تفاوت چشمگ گروه
ـ يتاث يآگاه برآموزش  يکل  يرينگـرش تـاث  در  ير داشته ول

ـ  يهم ،که ن استيا ياحتمالل يک دلي. نداشته است ن يشـه ب
چـون  ، وجـود نـدارد   ينگرش و رفتار رابطه خطـ  و يآگاه
فقـط   يگـاه آ. اسـت  ينگرش فراتر از آگاه يکنندها نييتع
ک نگرش ياست که باعث شتل گرفتن  ياز چند عامل يتي
در ارتبـاط بـا    خصوصـاً گـر  يکننده د نييعوامل تع. شود يم

شدت  عدم درک: باشند  ير ميشامل موارد ز ينگرش سالمت
ت يحساسـ توسـط افـراد،    غلـط   يرفتارهـا  يمنف يامدهايپ

گـران  يد يتصور کنند مشـتالت فقـط بـرا    ، که درک شده
له اکه خودشان مبـتال نشـوند متوجـه مسـ     ياست و تا زمان

متفـاوت در افـراد کـه قـادر بـه       يکارآمـد  خود، شوند ينم
سـتند،  يسـالم ن  ياز رفتارهـا  يا انجـام برخـ  يـ و  ينيگزيجا

ــا ــود باوره ــل مح يوج ــط و عوام ــيغل ــ يط  - يو فرهنگ
 . ياجتماع
زش يـ آگـاه گـردد، انگ   يبه درست ياگر فردن وجود يبا ا    
الزم را داشـته   يرفتـار  يهـا داشته باشـد و مهـارت   ييباال

 رانهيشـگ يپ يش گرفتن و حفظ رفتارهايباشد، احتمال در پ
ن جهـت  يبـد  .خواهد داشت را يدر مقابل مشتالت سالمت

و  يگـردد مـداخالت ارتقادهنـده خودکارآمـد    يشنهاد مـ يپ
 يافراد نسبت به موارد مرتبط با حفظ سـالمت  يزسا حساس
ر قابـل اجتنـاب جامعـه و    يـ ر غيرد و با توجه به تاثيانجام گ

سسات وابسـته بـه حفـظ و    ؤفرهنگ بر نگرش، عالوه بر م
ن راسـتا  يـ ز در ايها نر ارگانيارتقا  بهداشت و سالمت، سا

هـا در سـطح    شـگاه يمسابقات و نما يبرگزار. نديتالش نما

جـاد  يرا ا يسـاز  همراه با آگاه يسازتواند حساسيکشور، م
 .  (89)دكن
 

 گيري نتيجه
افـت کـه،   يتـوان در ين مطالعه مـ يا يهاافتهيتوجه به  با    

ش يبـه منظـور افـزا    يمناسـب آموزشـ   يکارهـا  انتواب راه
 د و بـه روز در يـ آموزان و کسب اوالعات جد دانش يآگاه

ن يتـر بـه صـرفه  ن و مقرون ياز کارآمدتر يتيع، يسطح وس
محســوب  يتاالســم يمــارياز ب يريشــگيپ ياقــدامات بــرا

ن اسـت کـه، عـالوه بـر     يـ ت ايـ ز اهميو نتتـه حـا   شود يم
ق يـ ز از وريـ ر در نگـرش ن ييو تغ يساز، حساسيساز آگاه

ر وابسـته بـه   يـ ا غيـ موتلف وابسـته   يها ن سازمانيتعامل ب
ـ انجام ا د است بايام. شود ميانجام  يبهداشت يهاستميس ن ي

ن و يلؤوت مســيــم در جلــب عنايوــرح توانســته باشــ  
و ي آمـوزش پزشـت   و زان وزارت بهداشت درمـان ير برنامه

ثر واقع شـده وتوجـه آنـان را    ؤوزارت آموزش و پرورش م
متنـوع در مـورد    يآموزش يهاه برنامهيارا ه ويت تهيبه اهم

 . مييجلب نما يتاالسم يماريب
 

   تشكر وقدرداني
م مراتب تشتر خود را  از معاونـت  يدانيالزم م خود بر    

خراسـان   يدانشگاه علوم پزشـت تحقيقات و فناوري محترم 
ـ   يو تصـو  يت ماليبه سبب حما يشمال ه ب وـرح مـذکور ب

 ت محترم شبته بهداشـت و يرين از مديچن م، هميعمل آور
پـرورش   پرسنل محترم اداره آمـوزش و  است ويدرمان و ر
کـه در   يزيـ آمـوزان عز و دانـش  گرمه و جـاجرم  شهرستان
تشـكر  مانه ينمودنـد، صـم   ياريـ را  ن وـرح مـا  يـ ا ياجرا
 . نماييم مي
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Abstract 
Background and Objectives 

Thalassemia disease is a public health problem with a large part of the annual country budget 

allocated. However, effective training methods can play an important role in increasing 

awareness and preventing thalassemia new births. This study focuses on two educational films 

and pamphlets and their impact on the knowledge and attitude of female students in Garmeh 

and Jajarm cities.

 

Materials and Methods 

In this experimental study conducted in 2011, 489 people participated. The participants were 

classified to three groups by multistage sampling method; one group was exposed to the 

pamphlet; the second group to the film, and the third was considered the control. Then, their 

knowledge and attitude prior and after the interventions were evaluated and compared thorugh 

validated and reliable questionnaires. Finally, SPSS 16, paired t-test, and variance analysis 

were used for data analysis. 

 

Results 

Before the interventions, the three groups had no significant differences in the level of 

awareness but they were different after exposure (p < 0.05). The exposed groups showed a 

higher level of awareness and attitude after the exposure. 

 

Conclusions   

Given the effectiveness of such films and pamphlets, their application to increase the 

awareness of students is recommended to teachers and the decision makers. 
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