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 چکیده

های آموزشی ضروریست. هدف این مطالعه مقایسه رکنان بهداشتی است لذا آگاهی آنان از روشآموزش از وظایف اصلی کا مقدمه:

 های آموزشی از طریق لوح فشرده و جزوه آموزشی بر آگاهی کارکنان ستادی مرکز بهداشت غرب تهران است.کردن تأثیر آموزش روش

ها نفر( انجام شد، ابزار گردآوری داده 46کلیه کارکنان ستادی )در این مطالعه نیمه تجربی )از نوع قبل و بعد( که روی  روش کار:

و روایی آن از طریق آزمونهای آلفای کرونباخ  پرسشنامه محقق ساخته در باره روشهای آموزشی بود که اعتبار آن از طریق آزمون محتوا

ها محتوای آموزشی در قالب جزوه و لوح هو ضریب همبستگی پیرسون کسب شد. براساس نتایج بدست آمده از تکمیل اولیه پرسشنام

فشرده تهیه و در یک مطالعه مقدماتی اصالح شد. سپس افراد نمونه به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند؛ به یک گروه جزوه و به 

ای آماری تجزیه و تحلیل هها دوباره تکمیل و نتایج آن با استفاده از آزموننامهگروه دیگر لوح فشرده داده شد. پس از ده روز پرسش

 شد.

میانگین نمره آگاهی دو گروه قبل از آموزش متوسط بود اما بعد از آموزش به حد خوب رسید. میان میانگین آگاهی هر  یافته ها:

ه بعد از در هر دو گروه(. اما میان میانگین آگاهی دو گرو p< 0000/0دار مشاهده شد )ها قبل و بعد از آزمون تفاوت معنییک از گروه

 دار نشان نداد.دار مشاهده نشد. مقایسه اختالف آگاهی در دو گروه قبل و بعد از آموزش نیز تفاوت معنیآموزش اختالف معنی

 کاربرد جزوه و لوح فشرده آموزشی در این کارکنان برای افزایش آگاهی مزیتی نسبت به یکدیگر ندارند. گیری:نتیجه

بهداشااااتی، لااااوح فشاااارده، جاااازوه، آگاااااهی  ی، کارکنااااانهااااای آموزشااااروش  واژگااااان کلیاااادی:

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

sj
.iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

27
 ]

 

                               1 / 9

mailto:Rsj@iums.ac.ir
http://rsj.iums.ac.ir/article-1-29-fa.html


 ...های آموزشی از طریق لوح فشرده و مقایسه تأثیر آموزش روشبررسی      71 

 

 
 

 Email:rsj@iums.ac.ir         1931 ناتسمز،  2، شماره  1مجله ره آورد سالمت    دوره 

 مقدمه  

آموزش عبارت است از مجموعه تصمیمات و اقداماتی      

شود و هدف از آن که یکی پس از دیگری اتخاذ می

دستیابی هر چه بیشتر فراگیر به اهداف آموزشی است. 

روش آموزش نیز عبارت است از راه منظم، با قاعده و 

های آموزشی (. روش0محتوای آموزشی) منطقی برای ارائه

شوند. بندی میبه دو گروه مستقیم و غیر مستقیم طبقه

آموزش مستقیم یا حضوری آموزشی است که در طی آن 

آموزش دهنده و آموزش گیرنده رودررو با یکدیگر ارتباط 

کنند و آموزش غیر مستقیم یا غیر حضوری از برقرار می

(. هر 2گیرد)عی انجام میطریق انواع وسایل ارتباط جم

روش آموزشی دارای محاسن و معایبی است؛ لذا در 

انتخاب یک روش آموزشی بایستی به اهداف آموزشی، 

گر، میزان اطالعات و تجربه فراگیر، مهارت و تجربه آموزش

های (. روش3و دسترسی به منابع مختلف توجه کرد)

بارتند مستقیم متداول در امر آموزش کارکنان بهداشتی ع

های از سخنرانی، سمینار، کارگاه، و همایش. از روش

توان به ارائه جزوه و لوح آموزشی غیرمستقیم نیز می

 (. 3و0فشرده اشاره نمود )

آموزش کارکنان بخش خدمات بهداشتی و درمانی 

تواند به صورت فرآیند یکی از اقدامات اساسی است و می

ز سازماندهی یادگیری از دیگران یا به صورت خودآمو

(. تحقیق در زمینه کاربرد روش آموزشی مناسب 6شود)

در آموزش کارکنان بهداشتی یکی از موضوعات مهم است 

زاده کریم  هایی انجام گرفته است؛و در این زمینه پژوهش

-ای روشبررسی مقایسه»( در تحقیقی با عنوان 0332)

های حضوری و غیرحضوری با محتوای آموزش بهداشت 

نشان داد که در سه « ازآموزی مربیان بهداشت مدارسدر ب

ای روش ارائه مطالب به روش مرسوم کتب، آموزش برنامه

و مصورسازی ، آموزش منجر به افزایش آگاهی مربیان از 

شود؛ هر چند در گروه مسائل آموزش بهداشتی می

-غیرحضوری این افزایش آگاهی کمتر بود و از میان روش

ای مؤثرترین ی هم آموزش برنامههای آموزش غیرحضور

(. در تحقیق 5روش برای آموزش مسائل بهداشتی بود)

و  7های کارگاه آموزشیتأثیر آموزش به روش»

غیرحضوری بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان 

که توسط عابدزاده زواره « های اردستان و نائینشهرستان

یان نمرات ( انجام گرفته است، نتایج نشان داد م0333)

آگاهی، نگرش و عملکرد قبل و بعد از آموزش تفاوت 

داری وجود دارد. همچنین، تأثیر روش کارگاه معنی

آموزشی در همه موارد بیشتر از روش غیر حضوری 

( در تحقیقی با 0330(. محمدخواه و همکاران )4بود)

مقایسه تأثیر آموزش بهداشت دهان و دندان به دو »عنوان 

و نمایش فیلم بر آگاهی، نگرش و عملکرد  شیوه سخنرانی

گزارش کردند هر دو روش آموزشی « دانش آموزان

های توانند روشسخنرانی و نمایش فیلم ویدیویی می

مؤثری برای ارتقای سطح آگاهی و نگرش بهداشت دهان و 

دندان افراد باشند، اگر چه فیلم ویدیویی، اثربخشی 

( 0332و همکاران )های صادقی (. یافته3بیشتری داشت)

مقایسه دو روش آموزش الکترونیک »در پژوهشی با عنوان 

و سخنرانی بر آگاهی پرستاران شرکت کننده در دوره 

نشان داد « آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

روش آموزش الکترونیک نتایجی مشابه روش سنتی 

ای هکنند برنامه)سخنرانی( دارد، لذا محققان پیشنهاد می

(. مجلسی و 8آموزش مداوم با چنین رویکردی انجام شود)

مقایسه دو »( نیز در تحقیقی با عنوان 0330همکاران )

روش سخنرانی و بسته آموزشی در تغییر آگاهی و نگرش 

دریافتند هر دو روش آموزشی « بهداشت بلوغ دختران

سخنرانی و بسته آموزشی در ارتقاء سطح آگاهی و نگرش 

ان در زمینه بهداشت بلوغ مؤثرند. روش دختران نوجو

سخنرانی در افزایش سطح آگاهی مؤثرتر از روش بسته 

آموزشی بود ولی در افزایش سطح نگرش روش بسته 

 (.3آموزشی بر سخنرانی ارجحیت دارد)

تأثیر آموزش »در مطالعه مرور سیستماتیک با عنوان 

که  «های بهداشتی در مقابله با بحراندر کارکنان مراقبت

( انجام گرفته است، 2008توسط ویلیامز و همکاران )

مقاالت مربوط به افزایش دانش و مهارت این کارکنان در 

های مختلف مقابله با بحران در موتور جستجوها و سایت

                                                           
1. Workshop   
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آوری و بررسی شده است. تاریخ انتشار مقاالت مورد جمع

مطالعه  258است.  2005تا  2000های نظر بین سال

مطالعه درج گردیده است. نتایج نشان  3و نتایج شناسایی 

های آموزش کامپیوتری و مبتنی بر دهد شیوهمی

تواند مؤثر سخنرانی در زمینه اطالع از شرایط بحران می

های مقایسه فعالیت»باشند. در تحقیق دیگری با عنوان 

توسط بکر « کارکنان بهداشتی قبل و بعد از آموزش

کارکنان پس از دوره آموزشی  (، نتایج نشان داد2006)

عالقه بیشتری دارند تا شرایط محیط کار را تغییر دهند و 

قابلیت آنها در ایجاد این تغییرات پس از آموزش به طور 

 (. 00یابد)قابل توجهی افزایش می

مرکز بهداشت غرب تهران یک از بزرگترین مرکز 

بهداشت کشور از لحاظ جمعیت تحت پوشش است. 

ادی این مرکز وظیفه آموزش کارکنان محیطی کارکنان ست

دار آموزش را برعهده داشته و این کارکنان محیطی عهده

مردم هستند. به علت کثرت کار کارکنان ستادی اعم از 

مدیریت، پایش، نظارت، آموزش کارکنان مراکز، و جلسات 

های بخشی، استفاده از رسانهبخشی و برونمتعدد درون

های وزش این کارکنان از اولویتجدید آموزشی در آم

واحد آموزش بهداشت این مرکز اعالم شده است. این 

پژوهش در راستای افزایش تحقیقات درباره اثربخشی 

های آموزشی های جدید آموزشی در مقایسه با رسانهرسانه

قدیمی طراحی شده است تا بتواند ضمن تأمین نیاز مرکز 

رحضوری از طریق بهداشت غرب تهران، تأثیر آموزش غی

رسانه آموزشی لوح فشرده را روی آگاهی کارکنان بسنجد 

و نتیج رابا تاثیر روش سنتی جزوه مقایسه کند. محتوای 

آموزشی در این مطالعه درباره سه روش آموزشی کارگاه، 

سخنرانی و همایش است، زیرا کارکنان ستادی جهت 

-یآموزش کارکنان محیطی بیشتر از این سه روش بهره م

گیرند و این سه روش یکی از موضوعات اصلی در آموزش 

این کارکنان هستند. هدف این پژوهش مقایسه تأثیر 

کاربرد لوح فشرده آموزشی و جزوه آموزشی تهیه شده 

های آموزشی کارگاه، سخنرانی و همایش بر درباره روش

آگاهی کارکنان ستادی مرکز بهداشت غرب تهران است. 

های لعه پاسخگوی یکی از اولویتیافته های این مطا

آموزشی مرکز بهداشت غرب تهران است و در تصمیم 

های گیری مسئوالن این مرکز برای استفاده از روش

 آموزشی مؤثر در ارتقای آگاهی کارکنان شان کاربرد دارد.

 

 راکروش 

تجربی از نوع قبل بعد کلیه کارکنان در این پژوهش نیمه  

نفر( حضور داشتند  46ب تهران )ستادی مرکز بهداشت غر

گیری ندارد. ابزار گردآوری اطالعات در و این مطالعه نمونه

نامه محقق ساخته بود. این پرسشنامه این پژوهش پرسش

درزمینه آگاهی درباره روش های آموزشی  بود وبا مطالعه 

های کتب و مقاالت معتبر و جدید مربوط به رسانه

داشت، تهیه شد. این های آموزش بهآموزشی و روش

نامه شامل دو بخش داشت: بخش اول اطالعات پرسش

سؤال آگاهی درباره  05دموگرافیک و بخش دوم شامل 

های آموزش بهداشت است. هر سؤال یک نمره دارد روش

درصد  30و به سه دسته خوب )پاسخ صحیح به بیش از 

درصد  30تا  30سؤاالت(، متوسط )پاسخ صحیح به 

درصد  30ضعیف )پاسخ صحیح به کمتر از سؤاالت(، و 

 سؤاالت( دسته بندی شد. 

جهت تعیین اعتبار پرسشنامه پژوهش حاضر از روش 

اعتبار محتوی استفاده شد. بدین صورت که پرسشنامه در 

نفر از  متخصصان آموزش بهداشت قرار داده  00اختیار 

شد و تغییرات و اصالحات الزم طبق نظر آنان انجام شد. 

ین پیشنهادات متخصصان در خصوص اعتبار صوری همچن

برای کوتاه کردن یا واضح کردن برخی سواالت اعمال شد. 

( بدست آمده همه سواالت این  CVIشاخص روایی)

بدست  (CVRبیشتر بود ونسبت روایی )35/0بخش از 

بدست آمد که 42/0آمده همه سواالت این بخش حداقل 

اسب بود. برای تعیین طبق جدول الوشه ) برای ده نفر( من

 00بار توسط پایایی پرسشنامه نگرش، این پرسشنامه دو

نفر از کارکنان مشابه افراد نمونه که با افراد نمونه در یک 

مرکز کار نمی کردند و ارتباط نداشتند به فاصله ده روز 

تکمیل گردید و ضریب همبستگی  بدست آمده آزمون 

بدست = r 80/0 آلفاکرونباخ برای همه سواالت بیش از

 آمد. 
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به منظور رعایت مالحظات اخالقی از کارکنان شرکت 

-کننده در این بررسی رضایت نامه کتبی اخذ و پرسش

های آگاهی در افراد نمونه تکمیل شد. پس از تکمیل نامه

اولیه پرسشنامه ها براساس نتایج بدست آمده از این 

صصان مرحله مداخله آموزشی تهیه و توسط ده تن از متخ

بررسی و اصالح شد. این مداخله شامل مطالبی درباره 

های آموزشی سخنرانی، کارگاه و همایش، و مراحل روش

اجرای هر روش و معایب و مزایای هر کدام بود. این محتوا 

به طور یکسان در قالب جزوه و لوح فشرده آموزشی )به 

 ( تهیه شد.  2کمک متخصص نرم افزار مولتی مدیا بیلدر

کارمند بهداشتی مورد مطالعه به صورت  46پس از آن    

به یک گروه جزوه  .تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند

-و به  گروه دیگر لوح فشرده داده شد. ده روز بعد پرسش

ها در نرم افزار ها در همه کارکنان دوباره تکمیل و دادهنامه

spss (14) ظیر های آماری توصیفی نبا استفاده از آزمون

های آماری تحلیلی مانند میانگین و انحراف معیار و آزمون

دو، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فیشر تجزیه و کای

 تحلیل و مقایسه شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2. Multimedia Builder   

 یافته ها

بیشتر کارکنان مورد بررسی در دو گروه مورد        

درصد  30درصد لوح فشرده و  8/80بررسی خانم بودند )

درصد گروه  3/40صد گروه لوح فشرده ودر 5/56جزوه(. 

سال قرار داشتند. سایر  66تا  35جزوه در گروه سنی 

آورده شده است.  0متغیرهای جمعیت شناختی در جدول 

دو بین دو گروه لوح فشرده و جزوه از  با انجام آزمون کای

داری مشاهده نظر این مشخصات دموگرافیک تفاوت معنی

 (.0جدول ) نشد
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 بررسی مورد افراد شناختی جمعیت متغیرهای عیتوض: 1جدول

 

 test2 k جزوه لوح فشرده   دسته بندی متغیر

P.value    
 درصد تعداد درصد تعداد 

 زن جنسیت

 مرد

  

  43-52                        

52  

6 

 

2                                     

8/88% 

5/88%                 

5/82 % 

55 

9 

 

6 

28% 

59% 

 

3/89% 

4/0 

 42-33 سن

 به باال 32

 

 کاردان و کمتر

88 

80 

 

2 

2/23% 

4/40% 

 

5 /58% 

89 

6 

 

6 

4/68% 

3/89% 

 

4/45% 

0/29 

 کارشناسی تحصیالت

 کارشناسی ارشد و باالتر

 

 سال 80زیر 

89 

2 

 

2 

6/22% 

5/58% 

 

5/89% 

82 

80 

 

3 

3/38% 

4/45% 

 

9/85% 

0/6 

 

 

 

 سال 89تا  80 سابقه کار

 سال و بیشتر 50

88 

80 

2/23% 

4/40% 

82 

80 

8/23% 

4/45% 

0/96 

 

قبل از آموزش میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی 

 3/35±8/04در دو گروه لوح فشرده و جزوه به ترتیب 

 tبود. قبل از آموزش براساس آزمون  3/35±5/00و

مستقل انجام شده میان میانگین آگاهی دو گروه تفاوت 

داری مشاهده نشد. بعد از آموزش میانگین و انحراف معنی

معیار نمره آگاهی در دو گروه افزایش یافت )به 

 2 (. همانطور که در جدول5/30 ±3/8و 3/30±3/3ترتیب

داری میان مزدوج تفاوت معنی  tمشاهده می شود آزمون

آگاهی هر گروه به طور جداگانه در قبل و بعد از آموزش 

در هر دو گروه(. اما بعد از آموزش  p < 0000نشان داد )

مستقل انجام شده بین نمره میانگین  tبراساس آزمون 

داری مشاهده آگاهی در دو گروه مورد بررسی تفاوت معنی

نشد. همچنین، میان آگاهی و متغیرهای جمعیت شناختی 

سن، جنس، تحصیالت و سابقه کار قبل و بعد از آموزش 

 ار مشاهده نشد.ددر هر گروه، همبستگی معنی
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 های مورد بررسیتوزیع میانگین آگاهی قبل و بعد از آموزش به تفکیک گروه: 2جدول 
 

 آزمون زوجی میانگین ±انحراف معیار    گروه
P.value 

 

 لوح فشرده
 t= 5/401 2/22±8/86  قبل

 p < 0008 4/98±2/2  بعد

 

 جزوه
 t= 7/1 9/22±2/88  قبل

 p < 0008 2/90 ±2/8  بعد

 

 بحث 

هایی است که آموزش غیرحضوری یکی از روش      

رود. این امروزه برای آموزش کارکنان نظام سالمت بکار می

روش در مخاطبین واجد شرایط از اثربخشی مطلوبی در 

زمینه زمان، هزینه، امکانات و تجهیزات برخوردار است. 

هایی لوح فشرده و جزوه آموزشی از جمله مواد ورسانه

روند. استفاده ستند که درآموزش غیرحضوری به کار میه

پذیر است. از این دو رسانه در فراگیران با سواد کافی امکان

ها مزایا و معایب خاص خود را دارد؛ از هر یک از این رسانه

جمله مزایای لوح فشرده، جذابیت آن و ایجاد عالقه در 

یکن فراگیر و امکان بهره گیری از حس شنوایی است، ل

-نیاز به سخت افزار برای نمایش آن از جمله معایبش می

باشد. از سوی دیگر، امکان استفاده از جزوه آموزشی در 

همه جا و بدون سخت افزار جانبی امکان پذیر است، ولی 

صرف هزینه برای تهیه جزوه آموزشی از معایب آن به 

 آید. شمار می

ن دار میادر این مطالعه مشاهده اختالف معنی

های میانگین نمرات آگاهی کارکنان در هر یک از گروه

استفاده کننده از لوح فشرده و جزوه آموزشی، مؤید این 

مطلب است که آموزش با هر دو رسانه سبب افزایش 

های مجلسی و آگاهی شده است. این نتیجه با یافته

همکاران همسو است که دریافتند هر دو روش آموزشی 

زشی در ارتقاء سطح آگاهی و نگرش سخنرانی و بسته آمو

(. در 3دختران نوجوان در زمینه بهداشت بلوغ مؤثرند )

های حضوری و زاده نیز برای مقایسه روشکریم تحقیق

غیرحضوری با محتوای آموزش بهداشت روی مربیان 

بهداشت مدارس به عمل آمد نشان داده شد که روش 

ه روش غیرحضوری باعث افزایش آگاهی بیشتری نسبت ب

های صادقی و همکاران هم (. یافته5حضوری شده است)

نشان داد روش آموزش الکترونیک نتایجی مشابه روش 

(. عالوه بر این، نتایج تحقیق 8سنتی )سخنرانی( دارد)

محمدخواه و همکاران هم با نتایج تحقیق حاضر مشابه 

است . در این تحقیق نیز مشاهده شد هر دو روش 

-توانند روشنمایش فیلم ویدیویی می آموزشی سخنرانی و

های مؤثری برای ارتقای سطح آگاهی و نگرش بهداشت 

دهان و دندان افراد باشند، اگر چه فیلم ویدیویی، 

(. تحقیق بکر نیز نشان داد که 3اثربخشی بیشتری دارد)

کارکنان پس از دوره آموزشی عالقه بیشتری دارند تا 

قابلیت آنها در ایجاد شرایط محیط کار را تغییر دهند و 

این تغییرات پس از آموزش به طور قابل توجهی افزایش 

(. این نتایج در راستای نتایج مطالعه حاضر 00یابد)می

های غیرحضوری نظیر فیلم نشان دهنده تأثیر روش

ویدیویی، جزوه، بسته آموزشی و ابزارهایی از این قبیل 

 است. 

یانگین آگاهی که مقایسه مدر تحقیق ما با وجود آن

داری دو گروه قبل از آموزش به طور جداگانه تفاوت معنی

های نشان نداد، ولی پس از آموزش، مقایسه میانگین

داری داشت. اما آگاهی دو گروه به طور داگانه تفاوت معنی

میانگین اختالف آگاهی در دو گروه قبل و بعد از آموزش 

ه بین دسته داری نداشت. در این مطالعنیز تفاوت معنی

داری های نمرات آگاهی در دو گروه هم تفاوت معنیبندی

مشاهده نشد. در تحقیق صادقی و همکاران نیز بعد از 

داری مشاهده آموزش بین نمرات دو گروه اختالف معنی

نشد، ولی اختالف نمرات قبل و بعد از آموزش در هر دو 
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لسی (. در تحقیق مج8دار بود )گروه از لحاظ آماری معنی

و همکاران نیز نتایج حاکی از این بود که میانگین نمرات 

آگاهی و نگرش بعد از آموزش نسبت به قبل از آموزش در 

(. در پژوهش عابدزاده 3هر دو گروه افزایش داشته است)

زواره نیز بین نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد قبل و بعد از 

اهده دار مشآموزش در گروه کارگاه آموزشی تفاوت معنی

شد و در گروه غیرحضوری تنها بین نمرات آگاهی و 

داری وجود نگرش قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی

 (. 4نداشت)

نتایج این مطالعه مؤید آن است که آموزش از طریق 

لوح فشرده و جزوه هر دو باعث افزایش آگاهی افراد دو 

گروه شده است و فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه لوح 

-افزایش آگاهی بیشتری نسبت به جزوه می فشرده سبب

گردد، رد شد. درمجموع تایج بدست آمده در پژوهش 

های حاضر و سایر مطالعات  نشان دهنده اثر بخشی روش

غیرحضوری در حیطه آگاهی است. در واقع، استفاده از 

ابزارهای آموزشی غیرحضوری در افزایش آگاهی اثربخشی 

 مطلوب و مناسبی دارند.  

د نمونه و نبود پرسشنامه استاندارد در زمینه تعدا

روش های آموزشی از محدودیت های این مطالعه است. 

پیشنهاد می شود این مطالعه در نمونه بزرگتر در سطح 

 مراکز ستادی بهداشتی درمانی انجام شود . 

 

 

 نتیجه گیری

در نهایت این پژوهش نشان داد آموزش از طریق جزوه 

آموزشی هر یک سبب افزایش  آموزشی و لوح فشرده

شود، ولی هیچ کدام از آگاهی کارکنان مورد بررسی می

ها مزیتی نسبت به دیگری ندارد. نتایج این این رسانه

پژوهش در اختیار مسؤالن مرکز بهداشت غرب تهران قرار 

های آموزشی برای این گرفت تا در طراحی برنامه ریزی

های این مطالعه، افتهکارکنان استفاده شود. با توجه به ی

های هایی در زمینه مقایسه دیگر رسانهانجام پژوهش

-آموزشی و مقایسه آموزش از طریق لوح فشرده با روش

 شود. های حضوری مثل سخنرانی پیشنهاد می

 تقدیر و تشکر  

 

 

 تقدیر و تشکر  

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهشی 

خدمات بهداشتی، درمانی ایران دانشگاه علوم پزشکی و 

/ پ( است. نویسندگان مقاله از همکاری  634)کد 

مسئوالن در اجرای طرح وشرکت کارکنان ستادی مرکز 

 کنند. بهداشت غرب تهران در این مطالعه قدردانی می
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Abstract 

Background and objectives: Education is one of substantial tasks for health care workers. 

Their knowledge of teaching methods has an important role in teaching others. The aim of 

this study is comparison the effect of education about teaching methods by using educational 

CD and leaflet on health employee’s knowledge in western health center of Tehran in Iran. 

Methods: All personnel of western health center of Tehran participated in this quasi-

experimental study. The tool for data gathering was a researcher made questionnaire. Validity 

and reliability of the questionnaire were evaluated by Content test and Test retest and 

Chronbach’s Alpha tests. Based on the data comes from filling the questionnaire, educational 

content was planned in form of Educational CD and leaflet and it was corrected by a pilot 

study. Then, the samples divided in two groups randomly. A group received leaflet and the 

other group received an educational compacted disk (CD). After ten days, data were gathered 

again. Before and after education data were analyzed by using Statistical tests.  

Results: The means of knowledge score were moderate in two groups before education. After 

education, the means of knowledge score was increased in two groups. There was significant 

differences between the means of knowledge score before and after education in each group 

(in both of them: p<0/0001). But, there weren’t significant differences between the means of 

knowledge score in two groups after education. Comparison of the differences of knowledge 

means in two groups after education didn’t show a significant difference too.  

Conclusion: Application of leaflet and CD in these workers increased the knowledge of the 

personnel, but none of them has any advantage to the other.  
 

Key words: Educational Methods, health care personnel, compact disk, leaflet, knowledge.     
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