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ABSTRACT

Background & objectives: Written educational auxiliary media are often used to enhance
societies' health level and prevention of oral diseases. However, low quality educational
materials are an obstacle to present effective information and usually these media are not
evaluated before publication. Therefore, the present study was carried out to assess a written
educational media (pamphlet) about varnish fluoride for mothers.
Methods: This descriptive study was performed in 2019 in Yazd. The educational pamphlet
was made by the researcher based on mother's needs assessment about their pediatric varnish
fluoride, literature review as well as comments of health education specialists and pediatric
dentists. The content of educational pamphlets was related to oral health, varnish fluoride and
its features, how to use fluoride varnish on teeth and the materials and tools needed to carry
out this work. In order to assess the pamphlet, Readability (RAM) and Suitability (SAM)
tools and Cloze Training Level Index were used.
Findings: The difficulty score for readability was 14.4 and the pamphlet was at the good
level in terms of content specialization and typographical errors. The percentage obtained
from the suitability was 77.95% and the media was as an excellent media. The result of the
Cloze assessment shows that the percentage of correct answers was 87 and the text was on the
independent level.
Conclusion: Considering the clarity, simplicity, credit and summarization of content and
proper combination of images in the pamphlet, the written educational auxiliary media was
appropriate and can be effective in educating mothers in the field of their children's varnish
fluoride. Using the methods and results obtained in the present study, as a guideline for
assessment of written educational auxiliary media in the field of health behaviors, can be very
helpful in eliminating possible deficiencies and increasing the impact of educational
interventions.
Keywords: Assessment; Health Education; Educational Media; Readability; Written
Materials; Pamphlet
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آموزشی نوشتاري در آموزش سالمت: رسانه کمکیک ارزیابی 
یک مطالعه در زمینه وارنیش فلوراید
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چکیده
ودهـان هـاي بیماريازپیشگیريجهت ارتقاء سطح سالمت جامعه و هاي آموزشی نوشتاري اغلبرسانهزمینه و هدف:

اسـت و  مـوثر اطالعـات ارائـه بـراي مـانعی پایینکیفیتمواد آموزشی باحالاینباد. نگیرمیقراراستفادهمورددندان
لذا این پژوهش با هدف ارزیابی یک رسانه کمک آموزشی .شونداز انتشار مورد ارزیابی واقع نمیها قبل این رسانهمعموالً

نوشتاري (پمفلت) براي مادران درباره وارنیش فلوراید انجام شد.
اینپمفلت مورد استفاده در در شهر یزد انجام شد.1398که در سال بودپژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی : کارروش 
ات ساخته بود و بر اساس نیازسنجی از مادران در زمینه وارنیش فلورایـد کودکـان، بررسـی متـون و نظـر     محقق،مطالعه

با بهداشت دهـان و دنـدان،   رابطهدرمحتواي پمفلت آموزشی تهیه گردید.پزشکیمتخصصین آموزش بهداشت و دندان
بـراي نیـاز موردوسایلوموادوهاروي دندانبرفلورایدوارنیشازاستفادهآن، نحوههايویژگیوفلورایدیشوارن

سـطح تعیـین شـاخص و)SAM() و مناسـب بـودن   RAMبود. به منظور ارزیابی پمفلت، از ابزار خوانایی (کاراینانجام
استفاده شد. کلوزآموزشی
هـاي غلـط داشـتن ومطالببودنتخصصیو پمفلت از نظربدست آمد4/14واري خوانایی نمره ارزیابی دشیافته ها:

بدست آمـد و رسـانه   درصد95/77درصد حاصله از ارزیابی مناسب بودن .تایپی در سطح مناسبی قرار داشتونگارشی
مستقلسطحدرو متندرصد87صحیح پاسخنتایج  ارزیابی کلوز نشان داد، درصددر محدوده رسانه عالی قرار گرفت. 

.است
با توجه به رعایت وضوح، سادگی و اعتبار و خالصه نویسی مطالب و ترکیب مناسب ق نشان داد که قینتایج تحنتیجه گیري:

تواند در جهت ر در سطح مناسبی قرار گرفته و میهاي مذکوز ارزیابی با روشدر پمفلت، رسانه مورد نظر بعد اتصاویر
ها و نتایج بدست آمده در پـژوهش  در حیطه وارنیش فلوراید کودکان مؤثر واقع شود. استفاده از روشآموزش مادران

توانـد در جهـت   سالمت میحاضر به عنوان دستورالعملی براي ارزیابی رسانه هاي آموزشی نوشتاري در حیطه رفتارهاي
ه باشد. رفع نواقص احتمالی و افزایش تأثیر مداخالت آموزشی بسیار کمک کنند

خوانایی، مواد چاپی، پمفلتآموزشی، ارزیابی، آموزش سالمت، رسانه:يکلیدهاي واژه
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مقدمه
پیشگیريجهتمهماقداماتازیکیبهداشتآموزش

سـالمت سـطح ارتقايودندانودهانهايبیمارياز
آنمهـم يهـا نقـش ازیکی. شودمیمحسوبجامعه
وآگـاهی دادنطریـق ازجامعـه مردمسازيآماده

تجـارب وهـا مهـارت دادننشانوهاآنبهاطالعات
کنترلتوانندمیمردمآنطیدرکهاستبهداشتی
در. باشـند داشـته خـود سـالمت رويبـر بیشـتري 
بهداشـت رعایـت بـه صرفتأکیدبهداشت،آموزش

وداشـت نخواهدبردرمفیدينتیجهدندانودهان
بهداشـتی، اقداموفعالتفکربهآگاهیتبدیلواقعدر

ـ تغیوایجـاد مسـتلزم  آمـوزش   . )1،2(ت اسـ بیـنش ری
تواند بسته به شرایط اقلیمـی هـر منطقـه و متغیـر     یم

زمــانی و مکــانی، متفــاوت باشــد. شــرایط فرهنگــی و  
ــواي     ــاوت محت ــزایی در تف ــاثیر بس ــه ت ــی جامع سیاس

.)3(آموزشی دارد 
گیرنـدگان بـا   هـاي آموزشـی بـه آمـوزش    انتقال پیام

ي آموزشی کـه جـزء جدانشـدنی    هاسانهاستفاده از ر
گیـرد  مـی شوند، انجـام میفرآیند آموزش محسوب

. رسانه آموزشی به عوامل، وسایل یا ابزاري گفتـه )4(
شود کـه کـل محتـواي آمـوزش را بـه فراگیـران       می

شـنیداري،  که به صـورت دیـداري،  )5(کند میمنتقل
دیـداري  رسـانه  حسی است. شنیداري و چند-دیداري

هنگـامی .)6(باشـد  مینوشتاريشامل نوشتاري و غیر
اطالعـات ایـن شـود، میارائهشفاهیاطالعاتفقطکه

تکمیـل وتقویـت بـراي بنـابراین . شـوند میفراموش
اســت،شـده تهیـه شـفاهی صــورتبـه کـه اطالعـاتی 

ارائـه افـراد بـه رامکتـوب آموزشـی مطالبتوانمی
کننـد کـه   تواننـد انتخـاب  مـی افراداین،برعالوه.داد

نیـاز مـورد اطالعاتبهکرده،دریافتاطالعاتچقدر
اعضــايبــارااطالعــاتنیــازصــورتدروبازگردنــد

بــهندارنــدحضــورآمــوزشطــولدرکــهخــانواده
.)7(بگذارند اشتراك

ي آموزشـی  هـا ي آموزشـی، پمفلـت  هـا یکی از روش
ـ توانمـی وده وهستند که ارزان و در دسترس ب د در ن

ــع شــو  ــترده اي توزی ــاد گس ــتر . )8(دنابع ــه بیش گرچ
دلیل طراحی نامناسب، موجـب  ي نوشتاري بههارسانه

تواند ناشی از میشوند کهنمیتغییر رفتار مورد نظر
ه و مبهم ي مخاطب و یا زبان پیچیدهایازتوجهی به نبی

براي خواننده باشد و همچنین بیشتر افـرادي کـه بـه    
گونـه خــدمات نیـاز دارنـد بطــور کلـی از ســطح     ایـن 

تحصیالت پایینی برخوردارنـد، بنـابراین عـده کمـی از     
توانند از این اطالعات استفاده کنند. مطالعاتها میآن

بسیاري از مطالـب  در حال حاضر نیز استدادهنشان
آموزشی انتشار یافته مربوط به امور بهداشتی، بـاالتر  

.)9(از سطح درك مخاطبان است 
ارزیـابی بـراي شدهمنتشريهاارزیابیازکمیتعداد

طراحـی کتبـی بهداشـتی آموزشیموادبودنمناسب
فرمـول جملـه ازهـا ارزیابیترینرایج. )7(است شده
و خوانـایی  )SAMکلوز، مناسب بودن (گانینگ،فلش،

)RAM(باشد می)10،11(.
رســانهخوانـدن بــودنمشـکل یـا راحتــیبـه خوانـایی 

تنهـایی بـه خوانـایی حـال، اینبادارد.اشارهآموزشی
یـک سـازي نیسـت و مناسـب  کافیدركبهبودبراي

بـودن مناسـب عینـی ارزیـابی برايسیستماتیکروش
مـدت درخاصمخاطببرايبهداشتیاطالعاتمواد
جنبـه سـازي مناسـب .)12(دهـد  میارائهکوتاهزمان

ــهکــهاســتمکتــوببهداشــتیاطالعــاتازمهمــی ب
توسـط اطالعـات دركوخوانـدن چگـونگی بینیپیش

مهـارت کـه کسـانی ویـژه بهوبیمارعمومیجمعیت
شاخص کلـوز  .)13(کند میکمکدارندمحدودسواد

ي خوانایی اسـت. محاسـبه نسـبت    هایکی دیگر از معیار
دهد که متن شما تا میبین لغات صحیح و اشتباه نشان

روشنتـایج از.)14(چه اندازه خوانا و قابل فهم است 
تقویـت بـراي آموزشـی جـزوه بازنویسیجهتکلوز

.)15(شود میاستفادهخوانایی
دورانمـزمن بیمـاري تـرین شایعدندانیپوسیدگی

شواهد نشان داده است استفاده از .)16(کودکی است 
و بـر روي تمـام   هـا اید براي تمـام بچـه  وارنیش فلور

داري بار در سال نتـایج معنـی  4تا2به تعداد هادندان
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درصـد دارد  40تـا  30بـه میـزان   DMFTدر کاهش 
)17،18(.

دانش و نگرش والدین در ایـن امـر   ،همکاري خانواده
مطالعه جعفري و همکاران در سال .)19(است اثرگذار 

ي نادرست گوناگونی هادر کرج نشان داد که باور95
در زمینه برنامه وارنیش فلوراید در بین مادران رایج 

و جعفـري در  96مطالعات محبی در سـال  . )19(است 
دیـده   آمـوزش مـادران در تهران نشـان داد  92سال 

ــدان   نقــش کلیــدي در ارتقــاي بهداشــت دهــان و دن
،)16،20(کودکان خود و انجام وارنیش فلوراید دارند 

درتاثیرگذارشاننقشازراوالدیناز همین رو باید
آگـاه ويبهداشتیتارهايرفودهان کودكسالمت

لـذا بـا توجـه بـه شـیوع بـاالي پوسـیدگی        .)16(نمود 
ــان و    ــد در کودک ــیش فلورای ــت وارن ــدان و اهمی دن

بـه توجـه م در این امـر و لـزو  هاتاثیرگذاري خانواده
در ایـن زمینـه   آموزشیموادبودنمناسبوخوانایی

در مطالعات قبلی از نظر دور مانده اسـت، که معموالً
ــابی یــک رســانه کمــک   ــا هــدف ارزی ایــن پــژوهش ب
آموزشـی نوشـتاري (پمفلـت) بـراي مـادران دربـاره       

وارنیش فلوراید انجام شد.

روش کار
مورد ت پمفل. بودپژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی 

ساخته بود و بـر اسـاس   محقق،مطالعهایندراستفاده 
ــد     ــیش فلورای ــه وارن ــادران در زمین ــنجی از م نیازس
کودکان، بررسی متون و نظرات متخصصین آمـوزش  

تهیه گردید. محتـواي پمفلـت   بهداشت و دندانپزشکی
ــا شــیوع پوســیدگی دنــدان،رابطــهدرآموزشــی  ب

آن،انـــواعفلورایـــد وآن،ازپیشـــگیرييهـــاروش
ازاسـتفاده آن، نحـوه يهاویژگیوفلورایدوارنیش
وسـایل ومـواد وهاروي دندانبرفلورایدوارنیش

و شرایط بعـد از انجـام   کاراینانجامبراينیازمورد
آن بود.

ــداقل    ــا ح ــوده و ب ــح ب ــات واض ــاوي اطالع ــت ح پمفل
چنـین  حات علمی، اداري و فنـی تهیـه شـد و هم   اصطال

تصاویر نیز رعایت شد. مطالب معتبـر  ترکیب مناسب
ــابع درج شــد  ــراي تســهیل و در انتهــاي پمفلــت من . ب

یادگیري، از عناوین چشمگیر و مختصر استفاده و هـر  
جا که امکان داشت از شیوه فهرست نویسـی بـه جـاي    

پاراگراف نویسی استفاده شد.
ابی مناســب بــودن مــواد آموزشــی بــه منظــور ارزیــ

شـاخص بـودن و ی و مناسبانایشده، از ابزار خوتهیه
میـزان اسـتفاده شـد.   کلـوز آموزشـی سـطح تعیـین 

ومطالـب بـودن تخصصی(خواندن پمفلتدشواري
ارزیـابی ) از طریـق  تـایپی ونگارشیيهاغلطداشتن
کـه داراي  ، ) انجام شدRAM(رسانهخواناییيدشوار

وضــعیت نگارشــی و محتــواي تخصصــی،بخــش،ســه
و نمـرات  هـا خش شامل معیـار اشتباهات تایپی و هر ب

ه مطالب بـه  ئاست. بخش محتواي تخصصی شامل: ارا
نمـره،  6کاربردي بودن آنهـا  زبان ساده با تمرکز بر

مطالب تخصصصی به زبان سـاده و تـا حـدودي    ارائه
مطالب تخصصی به زبان ساده ارائهنمره، 4کاربردي 

تخصصـی بـه   مطالب کـامالً ارائهنمره و در صورت 2
گیـرد. در بخـش   نمـی اي تعلـق ی نمـره آموزشـ مواد 

وضعیت نگارشی در صورتی که مشکل نگارشی نداشته 
تـا  3نمـره، داراي  4مشکل 2تا 1نمره، داراي 6باشد 

اي بـه آن  مشـکل نمـره  4نمره و بـیش از  2مشکل 4
تایپی شامل چنین بخش اشتباهاتگیرد و همنمیتعلق

نمـره،  4غلـط  2تـا  1نمـره، داراي  6بدون غلط تایپی 
غلط نمره اي به 4نمره و بیش از 2غلط 4تا 3داراي 

خوانـایی ارزیـابی درنمراتگیرد. دامنهنمیآن تعلق
است 10ازبیشقبولقابلنمرهو18تا0ازهارسانه

5به منظور انجام ایـن روش پمفلـت در اختیـار   . )21(
متخصــــص 3متخصــــص آمــــوزش بهداشــــت و 

نفــر از کارشناســان واحــد 2و دندانپزشــکی کودکــان
بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت شهرستان یزد 

قرار گرفت.
دیگريمتغیرهاي)SAM(موادبودنمناسبارزیابی

SAMروش. اسـت دادهقـرار خـود ارزیـابی دررا

فـــــاکتور22رويبـــــررانوشـــــتاريطالـــــبم
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،»محتـوا «: کندمیبررسیدسته6درشدهبنديطبقه
ــاز « وچیــدمان«،»گرافیــک«،»ســطح ســواد مــورد نی

ــایپوگرافی ــادگیري  «،»ت ــه ی ــب ب ــک و ترغی و»تحری
،)امتیاز2(عالیعنوانبهفاکتورهر. »فرهنگیتناسب«

.باشـد می)زامتیا0(نیستمناسبیا) امتیاز1(مناسب
بنـدي رتبـه شاملنیستند،موادبهمربوطکهعواملی

يهـا بنـدي رتبـه . است44ممکنکلنمره. شوندنمی
کـل نمـره تـا شـود مـی خالصـه مـورد هربهمربوط
SAMکلنمرهتقسیمباسپس. آیدبدستSAM

درصدیکبه،خاصمادهآنبرايممکننمرهکلبر
، رسـانه  درصد100-70ی: شود و رسانه عالمیتبدیل

ــب: ــد69-40مناس ــب  درص ــانه نامناس 39-0و رس
. بـراي انجـام ایـن قسـمت از     )7،22،23(اسـت  درصد 

ارزیابی نیز از نظرات همان متخصصینی کـه در روش  
RAM      ارزیابی را انجـام داده بودنـد بـه عنـوان پانـل

د.خبرگان استفاده گردی
ویلسـون توسـط کلوزآموزشیسطحتعیینشاخص

اصـلی هـدف . )24(گردیـد  ارائه1953سالدرتایلر
گشتالتیروشو یکنگرکلرویکردیکعنوانبهآن

سطحمستقل،آموزشنظرازنوشتاريمتونارزیابی
باعبارت دیگر،است. بهآموزشیسطحوروانیفشار

وبردپینوشتاريمتونسطحبهتوانروش میاین
بـدون فراگیـران، برايمطالبآیاکهنمودمشخص

بـه نیازیااست؟یادگیريقابل دهندهآموزشکمک
براينوشتارمتنآیادارد؟تدریسودهندهآموزش
فشارباهمراهآنهایادگیريوبودهدشوارفراگیران
)10،24(؟استروانیو استرس

شـاخص، ایـن درمحتـوا تحلیلوارزیابیکارمراحل
:استرزیفرایندومراحلتابع

فراگیـران کـه ییهاقسمتازمتنچندینانتخاب-1
.استنشدهتدریسواندنخواندهراآنهنوز

وکامـل صـورت بـه مـتن هرجملهاولیننوشتن-2
؛اولیه

متـون درکلمهپنجهرازکلمهیکگذاشتنخالی-3
خالیجاهايتعدادچین.نقطهصورتبهشدهانتخاب

، 25، 20تواند از میفراگیرانییتوانامیزان،اساسبر
.باشدنوساندر100، 75، 50

فراگیـران بـین شـده چـین نقطـه يهامتنتوزیع-4
جاهايدرمفهومترینمناسبنوشتنبرايمربوطه،

؛خالی
وآنهابهنمرهدادنواوراقتصحیحوآوريجمع-5

؛درصدبهتبدیل
)10،15،24(نمرات درصدرويازگیرينتیجه-6

یـا محتـوا نظرگرفتندربدونکلماتکهواقعیتاین
هربرايانتخابتعصبازشوندمیحذفمتنازنحو

.)15(کند میمحافظتمتندرخاصکلمه
باشد،درصد0-40بینصحیحيهاپاسخمیانگیناگر
سـطح درنظرموردمتنکهگرفتنتیجهتوانمی

مطالعهتوانفراگیرانواستناامیديوروانیفشار
ـ رامطالـب صـحیح دركو اگـر د. همچنـین ندارن

باشـد، درصـد 40-60بـین صـحیح يهاپاسخمیانگین
فراگیرانواستآموزشیسطحدرنظرموردمتن
اگـر هسـتند، معلـم کمـک بـا مطالـب دركبهقادر

درصـد باشـد،  60-100بین صحیحيهاپاسخمیانگین
فراگیـران واسـت مسـتقل سطحدرموردنظرمتن

ـ بـه قـادر دیگـران ومعلـم کمکبدون آنادگیريی
براي انجام این روش با توجـه بـه   . )10،15،24(هستند 

سازي براي مداخله ینکه قرار بود پمفلت پس از آمادها
ـ دبسیش دبستانی توزیع شود، از هر پیشپ5در  تانی ــ

نفــر از مــادرانی کــه کودکــان 10نفــر و مجموعــاً 2
تند، به طور تصادفی انتخاب شدند و دبستانی داشپیش

سپس با توجه به مراحل ارزیـابی کلـوز، ابتـدا چنـدین     
جـاي  40متن از پمفلت انتخـاب و سـپس در مجمـوع    

خالی در پمفلت  مشخص شد.

مالحظات اخالقی
دانشگاهبهداشتدانشکدهاین مطالعه، در کمیته اخالق

شناســه بــا یــزد صــدوقی شــهید پزشــکی علــوم
IR.SSU.SPH.REC.1398.026  مورد تصویب قـرار

ــت. ــبگرف ــایتکس ــه رض ــه آگاهان ــادران نام از م
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عـدم بـر مـادران مبنـی  بـه تضـمین کننده وشرکت
قرارنظرمدپژوهشدراطالعاتازابزارياستفاده
.گرفت

یافته ها
کـه بخـش، سـه خوانایی پمفلـت در ارزیابی دشواري

اهاتاشـتب ووضعیت نگارشیمحتواي تخصصی،داراي
نفر از اسـاتید  10شد. نمره ارزیابی ارزیابیبود،تایپی

.)1بدست آمد (جـدول  4/14و دندانپزشک کودکان 
بدسـت  95/77ارزیابی مناسب بودن ازدرصد حاصل

آمد که در محدوده رسانه عالی قرار گرفت (جـدول 
2.(

نفـر از مـادران کـه    10نتایج  ارزیـابی کلـوز بـر روي    
آمـده اسـت،   3آنها در جدول مشخصات دموگرافیک 

60-100بینبود که87صحیح پاسخنشان داد درصد
وبودمستقلسطحدرمتنباشد، بنابراینمیدرصد

بـه قـادر دیگـران ومعلـم کمـک بـدون فراگیـران 
بودند.آنیادگیري

پمفلتخواناییارزیابینتایج .1جدول
ابل کسبمحدوده نمره قمیانگین نمرات کسب شدهمعیار ها
0-6/36بودن مطالب)دشوار(تخصصی و کاربردي بودن 

0-56وضعیت نگارشی
0-8/56داشتن غلط هاي تایپی

RAM4/1418-0امتیاز کل 

. نتایج ارزیابی مناسب بودن پمفلت2جدول
محدوده نمره قابل کسبمیانگین نمرات کسب شدهSAMآیتم 
0-1/68گزینه)4محتوا (

0-1/810گزینه)5ح سواد مورد نیاز (سط
0-2/710گزینه)5گرافیک (

0-8/46گزینه)3صفحه آرایی و نحوه چاپ (
0-56گزینه)3تحریک و ترغیب به یادگیري (

0-1/34گزینه)2تناسب فرهنگی (
0-95/7744درصد:  SAMامتیاز کل 

کلوزن ارزیابیمشخصات دموگرافیک مشارکت کنندگا. 3جدول 
درصدفراوانیبرچسب متغیرمتغیر

44/0پسرجنس فرزند
66/0دختر

رتبه تولد فرزند
133/0
266/0

11/0و بیشتر3

شغل
33/0خانه دار
55/0کارمند
22/0آزاد

تحصیالت
22/0زیر دیپلم

22/0دیپلم
66/0دانشگاهی
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بحث
دیده نقش کلیدي در ارتقاي بهداشت مادران آموزش

دهان و دندان کودکان خود و انجام وارنیش فلورایـد  
دالرمیلیاردهـا باپایینبهداشتیسواد. )16،20(دارند

ــهدر ــاهزین ــتيه ــامراقب ــتیيه ــافیبهداش واض
ــعیفبهداشــتیپیامــدهاي ــت همــراهض در؛)25(اس

سـالمت سوادازباالییسطحکهبیمارانیحتیحقیقت،
کتبـی بهداشـتی مـواد درراشـده سادهزبان،دارند
ایـن  لـذا .)25(فهمنـد  مـی ترراحتودهندمیترجیح

پژوهش با هدف ارزیابی یک رسـانه کمـک آموزشـی    
نوشتاري (پمفلت) درباره وارنیش فلوراید انجام شد.

اطالعـات دركوخوانـدن چگـونگی بینیپیشخوانایی،
هدف است. در این مطالعـه، تجزیـه و   جمعیتتوسط

تحلیل خوانایی مواد آموزشـی نشـان داد کـه از نظـر    
ونگارشـی يهـا غلطداشتنومطالببودنتخصصی

و مطالـب دشـوار   تایپی در سطح مناسـبی قـرار دارد   
زاده و همکــاران بــه ارزیــابینیســت. مطالعــه احمــد

بیمـاري زمینـه دربیمـار بـه آموزشمنابعخوانایی
شیراز شهردرمانیبهداشتیدر مراکزموجوددیابت

مناسبمنتشرشدهمنابعاند، نشان داد بیشترپرداخته
وباشـند داشتهدانشگاهیحصیالتتکهاستافرادي

شدهنوشتهمردمعمومسواد سالمتسطحازباالتر
وانـگ و همکـاران کـه بـه ارزیـابی      مطالعه.)26(است 
بهداشـت  وزارتتوسـط تولیدشـده OHEيهاجزوه

بـراي معمـوالً هـا جـزوه انـد، نشـان داد اکثـر   پرداخته
تعــدادگرچــهد،هســتنمناســبمــوردنظرمخاطبــان
)23(شـوند میاجراضعیفزمینهچندیندرمعدودي

انـد کردهتوصیهبهداشتیيهامراقبتآژانسچندین
ششمسطحازدنبایبیمارانآموزشیموادخواناییکه
مـواد ازبسیاريحال،اینبا، )27(باشدبیشترهشتمتا

ایـن کـه اندشدهنوشتهسطحیدربیمارانآموزشی
بـراي اسـت ممکنودکننمیبرآوردهرااستانداردها

جمعیـت ازتوجهیقابلبخشیکتوسطمطلبدرك
مطالعه مقصودي و همکاران .)27(باشد پیچیدهبسیار

مـوزش بـه بیمـار    ي آهـا که به ارزیابی کیفیت پمفلت
درمانی شهرستان -زشیموجود در سطح مراکز آمو

ــت پرداختــه  ــان داد بــیش از نیمــی از    رش انــد، نش
ي موجود کیفیتی نـامطلوب داشـته و بیشـتر    هاپمفلت

ــبی (    ــایی مناس ــطح خوان ــز از س ــا نی ــر) 6آنه و کمت
بررسـی  2016ویلیامز در سال .)8(برخوردار نبودند 

دربیمـــارآموزشـــیمـــوادسیســـتماتیک خوانـــایی
نشـان داد  و ، قـرار داد مطالعـه  مـورد  را پزشکی چشم

مطالبنوشتنبهمربوطيهادستورالعملازاستفاده
بودنمناسبوخواندنقابلیتتواندمیآسانفهمبا

پایینبهداشتیسوادبابیمارانرايبراآموزشیمواد
.)25(بخشد بهبود

مکتوببهداشتیاطالعاتازمهمیجنبهسازيمناسب
مـواد کیفیـت ارزیـابی بـراي مطمئنوسریعروشو
دهـد کـه   میي مطالعه نشانهایافته.استنیازوردم

دف مشخص و تناسب فرهنگی است و پمفلت داراي ه
چنین محتواي آن متناسـب بـا رفتـار مـورد نظـر     هم
باشد، لذا رسانه در محـدوده عـالی قـرار گرفـت.     می

ــداد ــاديتع ــات،اززی ــهازمطالع ــیجمل ــابررس يه
ــتماتیک، ــرايسیس ــیب ــببررس ــودنمناس ــوادب م

ــیآ ــتموزش ــانوبهداش ــامدرم ــدهانج ــتش .اس
بسیاريکهدهدمینشانمطالعاتازبرخیيهایافته

ــتیاز ــاکاس ــوطيه ــهمرب ــیب ــهازبرخ ــاجنب يه
آنهـا داردوجودآموزشی،مواداکثردربودنمناسب

.)23(کنـد  مـی منجـر کـم ومتوسـط بنديرتبهبهرا
مطالــبمطالعــه رهــی و همکــاران نشــان داد بیشــتر

درروماتیسـمی هـاي بیماريمورددربیمارآموزشی
کـالس خوانـدن سـطح ازبـاالتر خواندنقابلسطوح

راکـافی بـودن مناسـب فقـط وشودمیتوصیهششم
بـراي تـر مناسـب آموزشـی منـابع ا ایجـاد لـذ .دارند

اسـت ممکـن روماتیسمیيهابیماريبهمبتالبیماران
.)12(بخشد بهبودرابیماراندرك

مسـتقل  سـطح درمتن،با توجه به نتایج ارزیابی کلوز
یادگیريبهقادردیگرانکمکبدونفراگیرانوبود
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روشازآن بودند. مطالعـه میلـر بـا عنـوان اسـتفاده     
آموزشیمطالببازنویسیودركارزیابیبرايکلوز

رغم اینکه افراد مطالعه بسیار داروسازي نشان داد علی
گیرياندازهدرکافیعملکردکرده و اکثریتتحصیل

آموزشــیجــزوهســالمت داشــتند،ســواداســتاندارد
چنـین نشـان   نکردند و همدركراداروخانهبامرتبط
مطالبدركارزیابیبرايتوانمیکلوزروشداد از

گرفتـه نظردرکاربرانانحصاريبازخوردآموزشی،
وزشــیآممــواددرنظــرتجدیــدراهنمــاییوشــده

آموزشـی مطالبارزیابی. بنابراین )15(کرد استفاده
ازهـدف مخاطـب بـه توجـه بـا آنهـا اصالحومکتوب
است. برخورداربسیارياهمیت

بودن حجم مطالب نسبت در این مطالعه با توجه به کم
ي آموزشــی صــرفاً از برخــی هــابــه کتابچــه یــا کتــاب

ي چــاپی اســتفاده شــد. هــاي ارزیــابی رســانههـا روش
گـردد کـه ارزشـیابی اسـتاندارد بـا دیگـر       میپیشنهاد

و البته در دیگـر  ي ارزیابی در مطالعات آیندههاروش
ي هاموضوعات آموزش سالمت و بر روي دیگر گروه

هدف مدنظر قرار گیرد.

نتیجه گیري
ــه رعا   ــه ب ــا توج ــار و   ب ــادگی و اعتب ــوح، س ــت وض ی

در نویسی مطالـب و ترکیـب مناسـب تصـاویر    خالصه
ي هـا پمفلت، رسانه مورد نظر بعد از ارزیابی با روش

توانـد در  یمـ ومذکور در سطح مناسبی قرار گرفته
جهت آمـوزش مـادران در حیطـه وارنـیش فلورایـد      
کودکانشان مؤثر واقع شود. با توجه بـه اینکـه چنانچـه    

ي هاي آموزشی نوشتاري مطابق با استانداردهارسانه
علمی تهیه شوند قادر به تغییر دانش، نگرش و رفتـار  

ي مربـوط بـه   هامورد نظر در طیف وسیعی از نگرانی
لذا الزم است در تدوین محتواي ،دسالمت خواهند بو

ي علمی مورد توجه قرار گیرد.هاآموزشی استاندارد
و نتایج بدست آمده در پـژوهش  هااستفاده از روش

ي هاحاضر به عنوان دستورالعملی براي ارزیابی رسانه
ــالمت    ــاي س ــه رفتاره ــتاري در حیط ــی نوش آموزش

ثیر تواند در جهت رفع نواقص احتمالی و افزایش تأمی
.الت آموزشی بسیار کمک کننده باشدمداخ
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