
 

                                    85، سال  7، شماره  49مهر                                                                    جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -1
                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                       
    

 

                          

  

 

 

 

 

 مقاله اصلي

رفتارهای  بر کلیپ کارتوني و  کتابچه آموزش به دو روش یرمقایسه تأث

 شهر زاهدانآموزان پسر  اشعه آفتاب در دانش بار یانپیشگیری از اثرات ز
 

 02/1/49 :تاریخ پذیرش -11/5/49: تاریخ دریافت

 
 
 مسعودی غالمرضا1
 *حسینی السادات عصمت2

 میرزایی رمضان3
 شهرکی پور زمهنا4
 حسینی سیدعلی5

             

  
 ارتقا تحقیقات مرکز علمی هیئت عضو-1

 علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت،

 ایران زاهدان، زاهدان، پزشکی

 آموزش ارشد کارشناسی دانشجوی-2
 علوم دانشگاه بهداشت، بهداشت،دانشکده

 ایران زاهدان، زاهدان، پزشکی

 تحقیقات ی مرکزدانشیار بهداشت حرفه ا-3
 علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقا

 ایران زاهدان، زاهدان، پزشکی

 اپیدمیولوژی،دانشکده و آمار گروه استادیار-4
 زاهدان، پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه

 ایران زاهدان،
 دانشکده عمل، اتاق کارشناسی دانشجوی-5

 زابل، زابل، پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه
 ایران

 
 زاهدان، پزشکی علوم دانشگاه-زاهدان *

 ایران زاهدان،

 +81-54-33411435:تلفن

email:hosini.esmat@gmail.com 

 خالصه
 مقدمه 

در دوران کودکی  سرو گردن در ناحیه خصوص بهبدون پوشش کافی  یدنور خورشبا و مداوم  مدت یطوالنتماس 

دو روش  یرتأث مقایسه  باهدفن مطالعه ای. دهد یم افزایشدر بزرگسالی را  پوست خطر ابتال به سرطان ،نوجوانی و

 بار یانپیشگیری از اثرات ز یبر رفتارهاسخنرانی همراه با کلیپ کارتونی  و  با کتابچهآموزشی سخنرانی همراه 

 .انجام شد آموزان پسر اشعه آفتاب در دانش

 روش کار

که به شکل  ششم ابتدایی یهپسر پا آموز دانش 222در شهر زاهدان بر  1382سال  در تجربینیمه  مطالعه این

. گرفتانجام  تقسیم شدند و نمایش کلیپ کارتونی آموزشی کتابچه آموزشی دو گروه به یا چندمرحله یا خوشه

 گردآوری از بعد .شد تائید آن پایایی و روایی که بود چندقسمتیمحقق ساخته اطالعات پرسشنامه  یابزار گردآور

جهت گروه اول شامل سخنرانی به همراه نمایش کلیپ کارتونی و برای ایجاد  آموزشی برنامه اولیه اطالعات

 .طراحی شد ها ینتمحتوی فیلم و پاورپودرباره  مشارکت و حضور فعاالنه برای فراگیران یک مسابقه آموزشی

پرسش و پاسخ و در پایان جلسه کتابچه آموزشی بین دانش آموزان توزیع شد  سخنرانی همراه با جهت گروه دوم

 مستقلتی  آماری یها و آزمون SPSS آماری افزار و با کمک نرم یگردآور ها دادهماه مجدداً  2پس از گذشت 

در نظر  25/2در این پژوهش  داری یمعنسطح .گرفتند قرار وتحلیل یهتجز مورد اسکوئر، کای زوجی، و

 . بود شده فتهگر

 نتایج 

این تغییر در گروه فیلم  که یدرحال 33/2و 31/1کتابچه  در گروهبه ترتیب  و رفتار گاهیآ تغییرات نمرات میانگین

و برانگیزانندگی  مؤثرترکه این نتایج بیانگر آن است که آموزش توسط  نمایش فیلم و انیمیشن  .است 52/1و33/6

         .بیشتری نسبت به کتابچه دارد

 گیری یجهنت 

آموزشی محرک ، پویا و  یها روش "یحاًآموزشی متناسب با سن و ترج یها با توجه به نتایج الزم است که برنامه

  .جذاب  برای دانش آموزان تدوین شود

 کتابچه ،یکارتونکلیپ ،  انهپیشگیر یرفتارهادانش آموزان،   ،اشعه آفتاب: کلمات کلیدی
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 و همكاران غالمرضا مسعودی                                     آفتاب کتابچه وکلیپ کارتوني بر پیشگیری از اثرات  اشعهدو روش مقایسه  -745

 مقدمه

طبیعی یا مصنوعی از عوامل  طور بهمواجهه با اشعه ماورای بنفش 

منبع  نیتر عمده. استهای مختلف پوست اصلی ایجاد سرطان

 .(3-1) استعشعات خورشید طبیعی مولد اشعه ماورای بنفش، تش

برای بدن الزم است و کمبود  سو کیپرتوهای ماورای بنفش از 

و ایجاد بیماری نرمی  در بدن Dآن باعث کمبود ویتامین 

و از سوی دیگر چنانچه مقدار پرتو دریافتی  شود یماستخوان 

بر سالمت  یآور انیزعوارض  تواند یمتوسط انسان کنترل نشود 

 .(4) باشد تهداشپوست و چشم  

 جامعه افراد در یروم مرگ موارد % 23 و مهم عامل ها سرطان

 ایجاد در شده شناخته مؤثر فاکتورهای ینتر مهماز  .است

 ایران در .باشد یم uvپوست اشعه  های یمیبدخ یژهو به ها سرطان

 بسیار ها سرطان و ارتباط اشعه مورد در شده انجام های یبررس

 استفاده قابل و شده انجام بیشتر آنچه و است ناچیز و محدود

 مناطق از بعضی در ها آن شیوع و ها سرطان آمار است

ایران  مرکز در پوست یها سرطان به مربوط مطالعه در.باشد یم

تعیین  ها سرطان کل بهنسبت  % 5/22پوست  یها سرطانشیوع 

 شیوع بیشترین برابر زنان است و 5/1گردیده است و در مردان 

تماس . (5) باشد یم( 68-62) وط به دهه هفتم زندگیمرب سنی

حاد موجب  طور به باپوستاشعه آفتاب  مدت یطوالنمداوم و 

، درازمدتقرمزی، تورم و درد و در  صورت به یسوختگ آفتاب

 های پوستی، شلی پوست، گشاد شدگی عروق پوستی، ایجاد لک

و پوست  های پوستی و پیری زودرس  سرطان "یتاًنها و

    شود می(کاتاراکت)یدمروار آب ازجملهچشمی  های یاحتنار

(6 ،7). 

مطالعاتی که در عرصه رفتارهای بهداشتی محافظت در برابر اشعه 

بیانگر کمبود دانش و یا گستردگی رفتارهای  شده انجام یدخورش

مسعود ملکی و همکاران  ازجمله است،غلط در این عرصه 

شجویان در مورد اثرات نور و بررسی که بر آگاهی دان  بامطالعه

نتایج نشان داد دانش و رفتار  ،آفتاب بر پوست انجام دادند

دانشجویان در حیطه محافظت شخصی در برابر اشعه ماورای 

حاج حیدری و در مطالعه همچنین  .(1)بنفش  مناسب نیست

 یها درمانگاه کنندگان مراجعههمکارانش که میزان آگاهی 

مصرف ضد آفتاب را بررسی  هدربارپوست شهرستان ساری 

در آن آگاهی مردان نسبت به زنان  سطح پایین بودن ند،کرد

 .(8) مطالعه آشکار شده است

آفتابی که در طول عمر دریافت  % 12  مطالعات نشان داده است

ا ازآنج (.12) شود مربوط به دوران کودکی و نوجوانی است می

 در را فتهه طول در ساعت چندین نوجوانان و کودکان که 

 نور معرض در را آن ساعات از بعضی که گذرانند یم مدرسه

و  مدارس  پردازند یم مدرسه حیاط در هایی یتفعال به خورشید

کانون تجمع دانش آموزان و نقش  عنوان بهموقعیت خاص آن 

 یتاًنهانگرش مطلوب و  یجادو امعلمان و اولیا در انتقال آگاهی  

  ای کننده یینتعو  نقش حیاتی تواند یمتغییر رفتار دانش آموزان "

 پیشگیری از سرطان پوست ایفا کنند در تحول سالمتی و

از  ابتال به بسیاری فتارهای انسان درر  نقشامروزه  .(11،12)

سرطان پوست به  ژهیو بهو  ها سرطان ازجملهاختالالت بهداشتی 

اثبات رسیده و  انجام رفتارهای  غلط یک مشکل بهداشت 

 12 یها ساعتبین  UVاشعه رت قد.رود یمبه شمار  عمومی

بهتر  بنابراین  . رسد یمبعدازظهر به بیشترین میزان خود  4صبح تا 

در معرض  الذکر فوقاست در صورت امکان افراد در ساعات 

در زیر یک پناهگاه  داین صورت بای ریدر غ. خورشید قرار نگیرند

ایستادن در  لذا. ن ماندخورشید در اما ی اشعهایستاد تا از معرض 

لبه  متر یسانت 7دارای حداقل )دار  های لبه سایه، استفاده از کاله

با یقه، ) باال یدگیپوش %با  یها لباساستفاده از ( محافظتی

ضد  از کرماستفاده  عینک آفتابی و ( بلند و شلوار بلند یها نیآست

 درو از دیگر راهکارهای محافظت از پوست به شمار می آفتاب

(13-15). 

 ،است که از طریق آن به ارائه آموزش یا وهیشروش آموزشی 

که دارای   شود یمبرای فرد یا گروه هدف پرداخته 

بر  ها یبند میتقسیکی از این .  استمختلفی   یها یبند میتقس

 4آموزش بهداشت را به  یها روش است که اساس نوع رسانه

 یها روش (2یسخنران: مانند. : شفاهی یها روش (1 گروه

 یها لمیفنظیر :الکترونیکی یها روش(3مکتوب مانند کتابچه و

، اینترنت، یا انهیراآموزشی  یافزارها نرم، ییدئویوآموزشی 

 .(16) (یا چندرسانه)ترکیبی یها روش (4..رادیو، تلویزیون و

آموزش مسائل  یها روش نیتر ساده و نیتر جیاز راسخنرانی یکی 

برای انتقال  توان یم ان  است کهبهداشتی به دانش آموز
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عقاید،افکار،اطالعات و آموزش مهارت دانش آموزان استفاده 

خواهد بود که در کنار سخنرانی  و منظم مؤثرآموزش زمانی .کرد

است که  شده  ثابت این نکته. آموزشی استفاده شود یها رسانهاز 

اثری از  تر قیدق، و تر قیعم گذارد یمدر ذهن  ها رسانهاثری که 

یق نوشته و یا کلمات و صحبت راست که ارائه همان پیام از ط

 ازجملهآموزش مختلف  یها روشاستفاده از .شود یمایجاد 

شاد و  یها رنگ و ریتصاونمایش فیلم  و ارائه پاورپوینت با 

این  یها یآگاهدر افزایش سطح  تواند یمو کتابچه  زیانگ جانیه

در بهبود رفتارهای پیشگیری از  تاًینهامثبت داشته و  ریتأثگروه 

در سنین دبستان و راهنمایی مچنین ه باشد مؤثرسرطان پوست 

استفاده شود که فراگیر در حین آموزش  ییها روشبهتراست از 

مقایسه  باهدفبنابراین این پژوهش  .(17)لذت نیز ببرد  از آن

دو روش آموزشی  کتابچه و نمایش کلیپ کارتونی در  ریتأث

 .ه استپسر انجام شد زانآمودانش 

 روش کار

 ای خوشه گیری نمونه  روش با تجربی  نیمه مطالعه این

 در زاهدان شهر ابتدایی پسر آموز دانش 222 بر  ای چندمرحله

 ٪85 اطمینان سطح اساس بر ها نمونه تعداد.  شد  انجام 1382 سال

 دتعدا (.11)بود  5/2انحراف معیار و 1میانگین ،٪12 آزمون توان ،

  محاسبه(کارتونی کلیپ وکتابچه ) گروه هر در نمونه 122

 ناحیه 2 به زاهدان شهر بندی تقسیم اساس بر گیری نمونه روش.شد

 هر از مدرسه 4 انتخاب سپس و  2و1 وپرورش آموزش

 تائید از پس.شد انجام تصادفی صورت به( مرکز -حاشیه)ناحیه

 پزشکی علوم دانشگاه اخالق کمیته در 5848 شماره با پژوهش

 وپرورش آموزش اداره از اخالقی اصول رعایت جهت  زاهدان

 انجام الزم های هماهنگی سپس و شد کسب الزم مجوز زاهدان

 از قبل آموزان دانش و معرفی را خود پژوهشگر فرد ابتدا  .گردید

 برای تمایل عدم صورت در و گردیدند توجیه پرسشنامه تکمیل

 البته کهشمرده نمی شدند  طرح در ها نمونه جز طرح در شرکت

 گروه دو در افراد اطالعات. بودن شرکت  عدم جهت موردی

 ابزار.شد گردآوری  ساخته محقق پرسشنامه توسط کتابچه و فیلم

 و( سؤال4)دموگرافیک اطالعات شامل ای پرسشنامه  مورداستفاده

)  کننده پیشگیری رفتارهای و( سؤال 8) آگاهی به مربوط سؤاالت

 متخصصین نظر زیر پرسشنامه صوری و محتوا روایی.بود( 7سؤال

  که گردید بررسی  ای حرفه بهداشت و بهداشت  ،آموزش پوست

 اجرای با آن پایایی و  %  12 از باالتر سؤاالت تمامی روایی

 کل در کرونباخ آلفا محاسبه و نمونه 22 روی بر اولیه بررسی

 .شد تائید  ٪13 نمونه حجم

 دانم نمی-¬¬خیر -بلی  حیطه سه در آگاهی سؤاالت پاسخ.

 غلط های پاسخ ،2 نمره صحیح های پاسخ به که. بود شده تدوین

 چنین هم  گرفت می تعلق 1 نمره دانم نمی های پاسخ به و صفر نمره

 با هرگز و گاهی همیشه، حیطه سه در عملکرد سؤاالت های پاسخ

 وضعیت لاو ی مرحله در.بندی رتبه 2و1و2 ترتیب به  نمرات

 متغیرهای سایر و بار زیان اثرات از  کننده پیشگیری رفتارهای

.  گرفت قرار موردبررسی کتابچه و فیلم گروه دو در موردنظر

 مورد  SPSS آماری افزار نرم با مرحله این اطالعات

 آموز دانشدر این مطالعه دو گروه .گرفت قرار وتحلیل تجزیه

اول روش گروهی شامل جهت گروه  .قرار گرفتند موردبررسی

سخنرانی به همراه نمایش کلیپ کارتونی و برای ایجاد مشارکت 

درباره  و حضور فعاالنه برای فراگیران یک مسابقه آموزشی

جهت گروه دوم روش  .طراحی شد ها ینتمحتوی فیلم و پاورپو

آموزش گروهی  سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ و در پایان 

 محتوای..دانش آموزان توزیع شد جلسه کتابچه آموزشی بین

  فواید و مضرات درباره مطالبی شامل و نتایج اساس بر آموزش

 ماوراءبنفش اشعه خطرات برابر در محافظت های راه خورشید، نور

 و آفتاب ضد کرم از استفاده صحیح های روش  خورشید، نور

  و آن عالئم و پوست سرطان کننده، پیشگیری وسایل دیگر

( بلند آستین پیراهن – عینک – کاله) شخصی اظتحف وسایل

 انتظار زمان ماه دو آموزشی مداخله  پایان از بعد .گردید تدوین

 شد، گرفته نظر در مداخله گروه برای رفتاری تغییرات ایجاد برای

 گروه دو در افراد  اطالعات مجدداً ماه دو گذشت از  بعد سپس

 از شده یگردآور اطالعات سپس.شد مجدداً گردآوری

 با و شده کامپیوتر وارد   SPSS افزار نرم کمک با ها پرسشنامه

 دامنه نمودار، میانگین، جداول، شامل توصیفی آمار از استفاده

 تی زوجی، تی های آزمون شامل تحلیلی آمار  نیز و تغییرات

 .گرفتند قرار موردبررسی اسکوئر کای و مستقل،

 

 



 

 و همكارانمحمد نیكراد                            IIتیپ  خون در بیماران دیابت hs-CRPو  Cتین مقایسه فریتین، سیستا -922

 نتایج

نفر از دانش آموزان پسر  222درمجموع اطالعات مربوط به 

 های یافته.قرار گرفت وتحلیل یهتجزششم ابتدایی مورد  ی یهپا

  72و    63در دو گروه نشان داد سطح تحصیالت   ای ینهزماطالعات 

 % 5/1و  17دیپلم و   ها آن % 5/18و  22پدران و مادران زیر دیپلم،  %

ند و آزمون پدران و مادران به ترتیب تحصیالت دانشگاهی داشت

آماری کای اسکوئر نشان داد که والدین  در دو گروه  کتابچه و فیلم 

 .(<p 25/2) آماری نداشتند دار یمعنسطح تحصیلی اختالف  ازنظر

کارمند  ها آن % 4/26پدران دارای شغل آزاد و  %  6/73همچنین  

نتایج .کارمند بودند ها آن % 7/8و دار خانهمادران  % 3/18بودند اما 

نشان داد  قبل از مداخله تفاوت  تی مستقلآماری  از آزمونحاصل 

ولی بعد از  (= p 567/2)گروه  فیلم و کتابچه نبود  معناداری بین

  از آزمونو نتایج حاصل .مشاهده شد ها یانگینممداخله تفاوت بین 

 

 

میانگین تغییر نمرات آگاهی،  اختالفنشان داد  تی زوجی آماری 

این تغییر  .(>p 221/2) باشد یم دار یمعنابچه و فیلم بین دو گروه کت

در گروهی که تحت آموزش توسط  نمایش فیلم و انیمیشن قرار 

بیشتر از گروه  کتابچه است و مثبت  داری یمعن طور بهگرفتند 

که این نتایج بیانگر آن است که آموزش توسط  نمایش  باشد یم

یشتری نسبت به کتابچه فیلم و انیمیشن موثرترو برانگیزانندگی ب

آماری  از آزموندر خصوص رفتار نتایج حاصل .(1جدول)دارد 

نشان داد  قبل از مداخله تفاوت معناداری بین گروه  تی مستقل 

ولی بعد از مداخله تفاوت بین  (=p 147/2)فیلم و کتابچه نبود 

تی آماری   از آزمونولی نتایج حاصل .مشاهده شد ها یانگینم

میانگین تغییر نمرات رفتار، در گروه   اختالفاد نشان د زوجی

، که این تغییر بیانگر آن است (>p 221/2) باشد یم دار یمعنفیلم 

 . باشد یم مؤثرترکه آموزش از طریق فیلم جهت تغییر رفتار 

 

 مقایسه میانگین نمرات آگاهی  قبل و بعد از مداخله در دو گروه کتابچه و فیلم-1جدول

 
 

 نحراف استاندارد نمراتمیانگین و ا

تغییرات نمرات قبل و بعد از  بعد از آموزش قبل از آموزش گروه

 آموزش

 بعد از آموزشpارزش 

 >p 221/2 31/1 13/11  17/2 75/8  52/2 کتابچه

 >p 221/2 33/6 11/15  36/2 55/8  31/2 فیلم

   >P = 221/2 p 567/2 از آموزش قبلpمقدار

 

 مقایسه میانگین نمرات آگاهی  قبل و بعد از مداخله در دو گروه کتابچه و فیلم -0جدول

 
    

 میانگین و انحراف استاندارد نمرات

تغییرات نمرات قبل و بعد از  بعد از آموزش قبل از آموزش گروه

 آموزش

 بعد از آموزشpارزش 

 =236/2p 33/2  18/5  67/1  22/6 52/2 کتابچه

 >p 221/2 52/1 67/7  81/1 15/6   68/2 فیلم

=P قبل از آموزشpمقدار 147/2  221/2 p<   



 

                                    85، سال  7، شماره  49مهر                                                                    جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -921

 بحث
و  ی کتابچه و فیلمآموزش روش دو اثربخشی حاضر مطالعه

نشان داد  حاضرنتایج پژوهش  .قرارداد یموردبررس را یمیشنان

میانگین نمره آگاهی بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله در دو 

بودن  مؤثر دهنده نشانگروه افزایش معناداری داشته است که این 

بین نمره  یسهدر مقا هردو روش در تغییر سطح آگاهی است

 28/11میانگین نمره در گروه کتابچه    دو گروهآگاهی در 

 .باشد یم 17/15میانگین نمره  یمیشنو انفیلم  در گروه  که یدرحال

  و انیمیشنتفاوت معنادار افزایش آگاهی  از طریق نمایش فیلم که 

، که با مطالعات (>p 221/2 ) دهد یمرا نشان  کتابچه  هنسبت ب

 .(22-18) همخوانی دارد یواکبردیان بو عاو صفری  صدر زاده

وه استقبال خوبی از دو گر در هراین نتایج بیانگر آن است که 

است و دانش آموزان شنوندگان خوبی برای  آمده عمل بهآموزش 

در گروه نمایش فیلم به خاطر . موضوع آموزش بودند

جذاب و کودکانه و مسابقه آموزشی که در مورد  های یمیشنان

بود نوعی شادابی و  شده یطراحبهداشتی فیلم و انیمیشن  های یامپ

 .آموزان مشاهده گردید هیجان و همکاری در دانش

شگرفی  یرتأثفعال آموزش مثل نمایش فیلم  یها روشاستفاده از 

 یرادارد زدانش آموزان مقطع دبستان  خصوصاًبر آگاهی افراد 

حس کنجکاوی و قدرت حدس زدن داش آموزان را باال  "اوالً

تجربیات دیگران را  انآموز دانش شود یماعث ب "یاًثان وبرد  یم

ستان به خود نسبت دهند و آن را در ذهن خود درونی الب داقدر 

 .(17) کنند

در  کننده محافظت یرفتارها ی نمرهحاضر میانگین  ی مطالعهدر 

میانگین نمره    مایش فیلم و انیمیشننگروه  برابر نور خورشید  در

بود  افزایش معنادار ینو ا افزایش یافت بعد از مداخله رفتار

نتایج این  نشد مشاهدهچه  افزایشی در گروه کتاب که یدرحال

 ارتقادر  کارتونی یپو کلفیلم  مؤثر بودن  ی دهنده نشانمطالعه 

 .باشد یم نور خورشید  در برابر کننده محافظترفتارهای  

هایی که به مخاطب خود  ها به خاطر مجموعه پیام ارتونک

های کارتونی برای  تماشای فیلم هستند باارزشرسانند بسیار  می

ها اغلب از طریق  آن. ودکان خود یک موقعیت یادگیری استک

 .گیرند مشاهده رفتار دیگران را یاد می

و همکاران که به بررسی آگاهی، رفتار و  1کودی ی مطالعهنتایج 

سرطان پوست و  ی بارهردنگرش در دانشجویان دانشگاه استرالیا 

اد که فیلم نشان د ،هفته پرداخت 12ارزیابی اثر ارائه فیلم بعد از 

ر برابر سرطان پوست در د کننده محافظت رفتارهای باعث افزایش

با نتیجه این ننایج . افراد مورد مداخله در مقایسه با گروه کنترل شد

مطالعه هم با  سایر مطالعات .(23) همخوانی دارد حاضرمطالعه 

  .(24) دندار یهمخوان حاضر

ت تصاویر متحرک به همراه پاورپوینت به عل  و انیمیشن فیلم

کوتاه و  های یامپرنگی و اسالیدهای آموزشی در پاورپوینت با 

و  گرفت یمرا به کار  آموز دانشو تصاویر شاد قوه تخیل  ها رنگ

و نوعی   کرد یم یردرگکاربردی  صورت بهآموزش  با مسئلهاو را 

که  کرد یمایجاد  آموز دانشو شادابی و همکاری را در  هیجان

و برانگیزانندگی فیلم  یاثربخشعامل اصلی در این  توان یماین 

 .(17) نسبت به کتابچه  عنوان کرد

که در معرض قرار گرفتن متعددی نشان دادند  های یبررس

 کننده سرگرم یها رسانهاز طرق  سالمت یرفتارهاو  اطالعات

در در تحقیقی  1آواپتیو.قوی دارد یرتأثمختصر  صورت بهحتی 

علت اضافه شدن وسایل ارتباطی به  کهداد نشان  2221 سال

و برانگیزانندگی  یاثربخشعامل اصلی در  ،تصاویر متحرک رنگی

   .(25) شود یم یجانیو هاحساسی  ازلحاظو انتقال پیام سالمت 

با  مرتبط یها داده یآور جمع مطالعه های یتمحدود از یکی

 ارزیابی در است ممکن که بود؛ یخود گزارش طریق از رفتارها

 رفتارهای سنجش جهت. باشد کرده ایجاد تورش نتایج

. است الزم بیشتری مطالعات دانش آموزان کننده محافظت

 برای لذا شد؛ انجام پسر بر دانش آموزان مطالعه این همچنین

 پژوهش کننده محافظت وسایل از استفاده جنس در تفاوت مقایسه

 .است ضروری نیز دانش آموزان دختر روی بر

 

 یریگ یجهنت

آموزش  بهتر و بیشتریر تأث از این مطالعه بیانگر آمده دست بهنتایج  

 از طریق نمایش فیلم و کلیپ کارتونی برای  گروه سنی

 .باشد یم  موردمطالعه
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 و همكارانمحمد نیكراد                            IIتیپ  خون در بیماران دیابت hs-CRPو  Cتین مقایسه فریتین، سیستا -920

 قدرداني و تشكر

که  است کارشناسی ارشد درجه نامه پایان بخشی از مطالعه این

حمایت  علوم پزشکی زاهدان دانشگاه بهداشت دانشکده توسط

از همکاری صمیمانه معاونت محترم  وسیله ینبد. مالی شد

اطالعات  یآور جمعپژوهشی دانشگاه و کلیه افرادی که در 

 یریگ نمونهاز کلیه مسئولین مدارس  ینهمچن نمودندهمکاری 

 .گردد یم یسپاس گذارشده  
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