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 شهرستان آموزان دانش پيشگيري از بيماري وبا در رساني اطالع بسيج اثربخشيبررسي 
  1392مرزي سروآباد سال 

  
  5عليرضا غريب، 4خواه مسعود وطن، 3انيفرزانه احمد، 2فشين بهمني، ا1آباد  شريفمحمدعلي مروتي

  

   چكيده
 و علـت  اعت منجر به كم آبي شديد و مرگ شـود تواند در عرض چند س ميوبا يك بيماري اسهالي حاد است كه   :مقدمه

بـسيج  . بيماري عدم وجود آگاهي در پيشگيري صحيح از بيماري و عدم رعايت بهداشت فـردي اسـت            و مرگ و مير     سريع  شيوع  
كـار  ه  آموزشي است كه به منظور انتقال اطالعات در راستاي اهداف مشخص ب       هاي  فعاليت از   اي  ه نيز شامل مجموع   رساني  اطالع

 پژوهشي بـا هـدف   سروآبادبروز سه اپيدمي در طول ده سال گذشته در شهرستان  و با توجه به اهميت بيماري  ذال. شود ميرفته  گ
 در اين   آموزان  دانشنگرش و رفتار      آن بر آگاهي،   اثربخشي پيشگيري از بيماري وبا و بررسي        رساني  اطالعبسيج  طراحي و اجراي    

  .انجام گرديدخصوص 
نفر در پـژوهش   282 يري به صورت سرشماري انجام شده وگ هروش نمونبوده كه  نيمه تجربيعه از نوع  اين مطال  :روش
 بـا اسـتفاده از      آمـوزان   دانـش نگـرش و رفتـار        قبل و بعد انجام شده ميـزان دانـش،         به صورت در اين مطالعه كه      .شركت داشتند 

از  آندر  ه كـه    چهـار مـاه بـود      رساني  اطالعبسيج  برگزاري  ان  طول مدت زم   .اي طراحي شده مورد آزمون قرار گرفت      ه  هپرسشنام
 هـاي  آزمـون ا از ه  هدر تجزيه و تحليل داد     .ت آموزشي استفاده شده اس    هاي  كالسبرگزاري  پخش فيلم و     بنر،  روش پمفلت،  رچها

  .ويتني استفاده شده است تست و من آماري تي
 رشـد  %6/20 و 8/11، 6/44بـه ترتيـب    رسـاني  اطالعبسيج ري ميزان آگاهي، نگرش و رفتار افراد پس از برگزا: اه  هيافت

 امـا بـين  ). <06/0p(و ) <11/0p (داري مـشاهده نگرديـد   ارتباط معنـا ها آن و بعد خانوار افراد با ميزان آگاهي      بين معدل . داشت
  ).≥02/0p(و ) ≥04/0p( شدداري مشاهده ا ميزان آگاهي افراد ارتباط معنوالدين وسطح سواد 
 وتواند تغييرات مثبتي در افزايش آگاهي، نگرش و رفتار افراد ايجاد نمايـد               مي رساني  اطالعبسيج  برگزاري   :يريگ  هنتيج

  .سبب پيشگيري از بروز بسياري از مشكالت بهداشتي در جامعه گردد
  

  آموزان دانش، ، وبارساني اطالعبسيج : ها كليد واژه
  

  13/10/1393: تاريخ پذيرش  1/5/1393: تاريخ دريافت
  
  
  
  
  

                                                            
   دانشيار آموزش بهداشت دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران- 1

  )نويسنده مسؤول(ن دانشجوي دكتراي تخصصي آموزش بهداشت دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايرا - 2
  a_bahmani59@yahoo.com :پست الكترونيكي

  ، ايرانسنندج كارشناس بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، - 3
  ، ايرانسنندجشكي كردستان،  كارشناس بهداشت عمومي دانشگاه علوم پز- 4
 ، ايرانسنندج، كردستان پزشكي علوم دانشگاه جامعه، بهداشت پرستاري ارشد  كارشناس- 5

 11-18 ،1393زمستان ) 10پياپي ( 4 شماره 3آموزش پرستاري دوره 
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  مقدمه 
مـي سـالمت عمـومي در       يوبا يكـي از تهديـدات دا      

كشورهاي فقير و در حال توسعه بوده و به عنـوان يكـي از              
ايـن   .آيـد  مـي سعه اجتماعي نيز به حـساب       هاي تو  شاخص

ن وضــعيت آويــژه در كــشورهايي كــه مــردم ه بيمــاري بــ
ب سالم و توالـت بهداشـتي       آنامطلوبي از نظر دسترسي به      

د يك تهديد جدي براي بهداشـت جامعـه بـه حـساب             دارن
  وO1هاي وبا گروه سرمي  ميعامل اغلب اپيد. )1( آيد مي

O139           ويبريو كلراست كه از راه آب و غذاي آلوده منتقـل
هاي  ميتواند سبب ايجاد اپيد    ميشود و به صورت بالقوه       مي

  .)2( بزرگي در كشورهاي مختلف دنيا شود
ريـق آب و غـذا و دسـتان         روش انتقال بيماري از ط    

عاليم وبا به صورت اسهالي حاد است كـه         . )3(آلوده است   
تواند در عرض چند ساعت منجر به كم آبي شديد و بـه              مي

  .)4( سرعت پيش رونده و باعث مرگ شود
بيماري وبا در اكثر نقاط جهان گزارش شده است در     

. چهل و هشت كشور بيماري را گزارش نمودند        2012سال  
 مورد  3034 نفر بوده كه     245393 گزارش شده    موارد تعداد

بيماري وبا در ايـران نيـز       . )5(آن منجر به فوت شده است       
شود و هر سـاله تعـدادي از     مييك بيماري بومي محسوب     

شود تعـداد مـوارد      ميآن در برخي از مناطق كشور گزارش        
گزارش شـده در سـال گذشـته طبـق گزارشـات سـازمان              

  .)5( رد بوده است مو53بهداشت جهاني 
 هـاي   فعاليـت   از اي  ه به مجموعـ   رساني  اطالعبسيج  

، ارتباطي و آموزشي بـا اسـتفاده از تركيبـي از            رساني  اطالع
به شود كه    ميگفته   رساني  اطالعهاي متعدد و متنوع      كانال

بـه جمعيتـي مـشخص در       نظر   مورد هاي  پياممنظور انتقال   
اهداف برنامه  يك دوره زماني معين و محدود و در راستاي          

توانـد بـه     مي رساني  اطالعبسيج   .)6( شود ميكار گرفته   ه  ب
ا انجام شود و قصد دارد به افراد جامعـه     ه  هكمك انواع رسان  

درباره خطـرات رفتارهـاي مغـاير بـا سـالمت و چگـونگي              
 نمايـد  رسـاني   اطـالع  ها  آن اثرات مخرب    اجتناب يا كاهش  

اي سـطح آگـاهي      براي ارتق  رساني  اطالعكاربرد بسيج    .)7(
اي مختلـف سـالمت عمـومي اسـت از          هـ   هجامعه در زمينـ   

توان به ممنوعيـت سـيگار       ميگذار آن   تأثيراي مهم   ه  هنمون
توجـه  . كشيدن و ترك سيگار در جوامع مختلف اشاره كرد        

به رويكردهاي آموزش تدريجي در ترغيب و تشويق جامعه         
بـا سـالمت     در ارتبـاط آميـز  براي ترك رفتارهاي مخـاطره  

اجزاي عمـده در     روز در حال افزايش است و از جمله        روزبه
ـ  اي  هانواع راهبردهاي مداخل    و  Bal .)8( رود مـي شـمار   ه   ب

خــصوص مبــارزه بــا ســيگار   را دراي ههمكــارانش مطالعــ
 بـا هـدف تغييـر       رسـاني   اطـالع كشيدن با استفاده از بسيج      

همچنـين در مطالعـه      .)9( نگرش و رفتار افراد انجام دادند     
در   و همكــارانشPalmgreenري كــه توســط  ديگــ

 از طريـق رسـانه بـراي        رسـاني   اطالع بسيج   تأثيرخصوص  
جوانـا در جوانـان انجـام شـد          كاهش مصرف و ترك ماري    

 از طريـق    رسـاني   اطـالع  بـسيج    تـأثير  دريافتنـد كـه      ها  آن
اي بهداشـت عمـومي و      ه  هاي جمعي در انجام برنام    ه  هرسان

  .)10( باشد مي ز اهميت و چشمگيري حاارتقاي آن
بـا دارا بـودن پنجـاه هـزار نفـر           شهرستان سـروآباد    

است كه هر چند يكي از نواحي در استان كردستان   جمعيت  
بيمـاري وبـا    اپيـدمي   بار شاهد بـروز مـواردي از         سال يك 

باشد اين شهرستان به دليل هم مرز بـودن روسـتاهاي            مي
آن با كشور عراق و كوهستاني بـودن منطقـه و مـشكالت             

وري فاضـالب در طـول ده       آ  ع آشاميدني و سيستم جمـ     آب
. سال گذشته سه بار دستخوش بروز اپيدمي وبا شده اسـت          

 مورد به   12 بوده كه    1391سال  مربوط به   آخرين مورد آن    
اما خوشبختانه موارد مـرگ ناشـي    .اين بيماري مبتال شدند 

نيـز   با توجه به موارد فوق و      .از بيماري گزارش نشده است    
 در ايـن زمينـه در منطقـه         اي  هه كه تاكنون مطالعـ    اين نكت 

هـاي صـورت گرفتـه       شو در انجام آموز   مذبور انجام نشده    
 و يكنواخــت اســتفاده شــدهســخنراني نيــز فقــط از روش 

اي آموزشي در آموزش استفاده     ه  ها و رسان  ه  شتركيبي از رو  
 بررسـي اثربخـشي   هـدف   مطالعه حاضر بـا      لذا   نشده است 

 آموزان  دانش درشگيري از بيماري وبا     پي رساني  اطالعبسيج  
ع متوسطه در روستاهاي مرزي شهرستان كه بيشترين        طمق

. ، انجـام شـد    اند  ه را داشت   به بيماري  خطر ابتال  وميزان بروز   
به عنوان جامعه آمـاري بـروز    آموزان دانشهدف از انتخاب    

بيشتر بيماري در اماكن جمعي از جمله مـدارس بـوده و در             
 به عنوان پل ارتباطي جهـت       آموزان  دانشز  استفاده ا ضمن  

  . محيط خانواده و جامعه بوده استانتقال اطالعات به
  

  روش مطالعه 
از نوع قبـل     و نيمه تجربي  مطالعه   يكژوهش    ن پ يا
پيـشگيري از    رسـاني   اطالعبسيج    كه در آن   باشد ميو بعد   
روسـتاهاي   در تمـام مـدارس مقطـع متوسـطه            وبا بيماري



  همكارانو  آباد محمدعلي مروتي شريف                                                           ...آموزان رساني پيشگيري از بيماري وبا در دانش بررسي اثربخشي بسيج اطالع
 

 1393زمستان ) 10پياپي ( 4  شماره3دوره                                                                                                                                                   پرستاري آموزش

  
١٣

 تعـداد مـدارس دو      .برگزار گرديـد  سروآباد   مرزي شهرستان 
 نفـر   282  و كليـه   مدرسه پسرانه و يك مدرسه دخترانه بود      

بـه صـورت    محصل شاغل بـه تحـصيل در ايـن مـدارس            
معيار ورود به مطالعـه     . شركت نمودند  مطالعهسرشماري در   

مندي افراد بـه دريافـت آمـوزش         شركت داوطلبانه و عالقه   
طالعـه عـدم تمايـل افـراد و         بوده است و معيار خـروج از م       

 آموزشي و غيبت بيش از      هاي  كالسانصراف از شركت در     
هـا بـوده      آموزشـي و اكـران فـيلم       هاي  كالسجلسه در    دو

  .است
 چهـار مـاه     رسـاني   اطالعبسيج  مدت زمان برگزاري    

ع و تـا پايـان      و شر 1391 كه از ابتداي بهمن ماه سال        هبود
بـسيج  در ايـن  .  ادامه پيـدا كـرد  1392ارديبهشت ماه سال   

 -1 :كـه شـامل   استفاده گرديـد از چهار روش   رساني  اطالع
ــر طراحــي شــده  وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش بن

 كه در معرض     در خصوص پيشگيري از بيماري وبا      پزشكي
 -2 .ط مدرسه نصب گرديد   ا و در داخل حي    آموزان  دانش ديد

 هـاي  بيمـاري  شگيري از طراحي شـده مـديريت پيـ       پمفلت
 توزيـع   آمـوزان   دانـش كـه در ميـان همـه         وزارتخانهواگير  
خـصوص    در ها  آن كه يكي از     فيلم آموزشي  دو   -3 .گرديد

ــم آن و ــيلم ديگــر در خــصوص نحــوه   بيمــاري و عالي ف
 پيـشگيري از    هـاي   راهجات و    سازي سبزيجات و ميوه    سالم

نمـايش  دو بار   كالس   هر كتور در محيط  ژكه با پرو  بيماري  
در قالـب    سط كارشناسان بهداشتي   آموزش تو  -4. داده شد 

 سخنراني به صورت  كه يك جلسه آن      ،جلسه دو ساعته   دو
 هـاي   راه انتقـال،    هـاي   راهدر خصوص شرح كامل بيماري،      

 صـورت    و يـك جلـسه آن بـه        پيشگيري و درمان آن بوده    
االتي كـه در  ؤدر خـصوص ابهامـات و سـ        پرسش و پاسـخ   

 شـده  نجـام اجامانده و مرور نكات مهـم   آموزان دانشذهن  
پرسـشنامه محقـق سـاخته       وري اطالعات آ  عابزار جم  .است
آن توسـط گروهـي از       صـوري و محتـوايي        كه روايـي   بود

 اعتبار آن بـا     و گرديده ييدأت اي مربوطه ه  همتخصصان رشت 
 مـورد تأييـد   زيرمقيـاس براي هـر    8/0 حداقلآلفا كرونباخ   

 قـسمت   چهـار در  ال و   ؤ س 36پرسشنامه داراي   . قرار گرفت 
ت مربـوط بـه     سؤاال و   اطالعات دموگرافيك د كه شامل    بو

 بـسيج قبـل از برگـزاري      . بـود آگاهي، نگرش و رفتار افراد      
ننـده پـيش آزمـون      ك  ت از تمامي افـراد شـرك      رساني  اطالع

 پـس آزمـون     آمـوزش ماه بعـد از اتمـام        گرفته شده و يك   
  .برگزار گرديد

افـزار آمـاري      نـرم  از اهـ   ه داد جهت تجزيـه و تحليـل     
SPSS v.20 با اسـتفاده   ها  مقايسه ميانگين واستفاده شد

 قـرار   بررسيمورد  تست   ويتيني و تي   من  آماري هاي  آزموناز  
 موافقـت آمـوزش و پـرورش        براي انجام اين مطالعه   . گرفتند
. نيز كسب شـد  آموزان  دانش، مديران مدارس و اولياي      منطقه

با توجه به كدگذاري هر پرسشنامه محرمانه بـودن          در ضمن 
  . رعايت گرديدآموزان دانشتي از اطالعات درياف

  
  ها يافته

 ننده در ايـن مطالعـه     ك  تموز شرك آ  نفر دانش  282از  
 %)5/66(  نفــر دختــر187و  %)5/33(پــسر  هــا آن  نفــر95

بعـد  ميـانگين    ،)8/15± 05/1( هـا   آنميانگين سني   . بودند
ـ    )9/5±84/1(خانوار    )67/15±12/2( شان و ميانگين معدل

 درصـد   آمـوزان   دانـش ر خصوص سطح سواد والدين      د .بود
 .نان داراي سـواد ديـپلم و بـاالتر از ديـپلم بودنـد           آكمي از   

بــسيج اي اســتفاده شــده در هــ هبيــشترين جــذابيت رســان
ننـده بـه ترتيـب      ك  ت شـرك  آموزان  دانشبراي   رساني  اطالع

آموزش توسط كارشناسان بهداشـتي،      شامل فيلم آموزشي،  
  .پمفلت و بنر بوده است
االت مربـوط بـه   ؤفراواني تك تـك سـ   در اين مطالعه    

قرار گرفـت     مورد سنجش  آموزان  دانشنگرش و رفتار     آگاهي،
ميزان دست آمده   ه  كه با توجه به نتايج ب      )1-3 جداول شماره (

بـسيج   در قبل از برگزاري      آموزان  دانش نگرش و رفتار   ،آگاهي
 ،%)6/44( بـه ترتيـب بـه مقـدار       آن  بـا بعـد از       رسـاني   اطالع

  ).4جدول شماره (است رشد داشته  %)6/20( ،)8/11%(
نگـرش و    يزان آگـاهي،   با م  آموزان  دانشمعدل  بين  

 بـا ميـزان آگـاهي،       هـا   آنهمچنين بين بعد خـانوار       ورفتار  
داري مـشاهده نگرديـد     انيز ارتباط معنـ    شاننگرش و رفتار  

 بين سطح سواد پـدر و مـادر و          همچنين. )5 جدول شماره (
 داري مــشاهده گرديــداهي افــراد ارتبــاط معنــميــزان آگــا

)01/0p≤(  و)02/0p≤(.  
ن اسـت   آمطالعه بيـانگر    اين  دست آمده در    ه  نتايج ب 

بـسيج  كه بـين آگـاهي افـراد در قبـل و بعـد از برگـزاري                 
و ) ≥00/0p( داري مشاهده گرديـد اارتباط معن  رساني  اطالع

 نيـز در قبـل و بعـد از          آمـوزان   دانـش همچنين بـين رفتـار      
 مـشاهده   يدارا ارتبـاط معنـ    رسـاني   اطـالع بسيج  گزاري  بر

 در قبـل و     هـا   آناما در خصوص نگرش     ) ≥03/0p(گرديد  
  ).<06/0p(نبود دار اارتباط معناز مداخله بعد 
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 اسـتفاده از    آمـوزان   دانش از   )%2/48(در اين مطالعه    
روشي مناسب براي انتقال اطالعـات      را   رساني  اطالعبسيج  

را  رسـاني   اطـالع بـسيج   اسـتفاده از    . %)5/44( دانـستند  مي
  مخـالف  %)3/7(آوردند و    ميشمار ن ه  روش كافي و كامل ب    

  .ها و اطالعات بودند استفاده از چنين روشي در انتقال پيام

دست آمده در اين مطالعه حاكي از آن است كه          ه  نتايج ب 
بــسيج  از ميــان چهــار روش اســتفاده شــده در آمــوزان دانــش
گذارترين روش را بر يادگيريـشان  تأثيرن و  ، مفيدتري رساني  اطالع

، آمـوزش چهـره بـه چهـره         %)2/49(به ترتيب فـيلم آموزشـي       
  .عنوان كردند %)2/10( و پمفلت %)2/11(، بنر )4/29%(

  

  رساني اطالعسنجش آگاهي قبل و بعد از برگزاري بسيج  االتؤ به سآموزان دانش مقايسه فراواني پاسخ -1جدول 
     از آموزشبعد  قبل از آموزش

  اشتباه  دانم مين  صحيح  اشتباه  دانم مين  صحيح
  %7  %11  %82  %8  %29  %63  عاليم بيماري وبا

  %47  %12  %41  %26  %42  %32  خصوصيات اسهال در بيماران وبايي
  %4  %6  %90  %5  %12  %83   انتقال بيماري وباهاي راه

  %48  %4  %48  %50  %7  %43  سازي آب آشاميدني طريقه سالم
  %47  %9  %44  %51  %10  %39   در ابتال به بيماري وبامؤثرعوامل 

  %20  %9  %71  %27  %15  %58  نحوه برخورد با يك مريض اسهالي شديد
  %13  %14  %73  %16  %41  %43  نحوه درمان بيماري وبا

  %36  %7  %57  %43  %24  %33  سازي سبزيجات هاي صحيح سالم روش
  %29  %21  %50  %33  %28  %39  رندمواردي كه در پيشگيري از بيماري وبا نقشي ندا
  %25  %22  %53  %33  %38  %29  مواردي كه در ابتال به بيماري وبا نقشي ندارند

  %31  %12  %57  %38  %23  %39  بيماري وبا در كداميك از فصول سال شايع است
  %64  %23  %13  %37  %59  %4  ميزان پودر پركلرين مورد نياز جهت گندزدايي سبزيجات

  

   بيماري وبا رساني اطالعسنجش نگرش در بسيج  االتؤ به سآموزان دانش  پاسخفراواني -2جدول 
    بعد از آموزش  قبل از آموزش

ار يبس
 ينظر  موافقم  موافقم

ار يبس  مخالفم  ندارم
  مخالفم

ار يبس
 ينظر  موافقم  موافقم

ار يبس  مخالفم  ندارم
  مخالفم

  %17  %26  %22  %19  %16  %14  %22  %25  %22  %17  .شوم مي وبا مبتال نيماري هستم و به بيمن آدم قو
  %38  %42  %16  %2  %2  %28  %47  %20  %4  %1  .باشديان مكودكر و ي وبا مختص افراد پيماريب

  %8  %11  %17  %28  %36  %5  %13  %29  %34  %19  .شنده باشدكتواند  مي وبا در صورت عدم درمان يماريمن معتقدم ب
  %57  %33  %6  %2  %2  %30  %48  %14  %7  %1  . وبا چندان مهم نيستيماريجات در انتقال بيبه نظر من نقش آب و سبز

  %29  %40  %20  %9  %2  %16  %35  %34  %12  %3  . به نظر من شانس انتقال بيماري وبا از يك فرد به فرد ديگر خيلي كم است
  %52  %32  %8  %4  %4  %41  %36  %12  %5  %4  .نندك مراجعه ي درمانيز بهداشتكست به مرايافراد مبتال به اسهال الزم ن

  %14  %12  %26  %26  %22  %10  %16  %27  %29  %18  . ترس دارمييمار وباي بيكمن از تماس با 
  %4  %5  %17  %36  %38  %4  %6  %17  %37  %36  .شوم مي وبا مبتال يماري به بيردن بهداشت فردكت نينم در صورت رعاك ميمن احساس 

  %19  %29  %27  %18  %7  %16  %31  %34  %13  %6  .شوند مي مبتال يماريقط به ب فاند هردكشور عراق مسافرت كه به ك يبه نظر من افراد
  %42  %28  %20  %5  %5  %24  %37  %29  %6  %4  . نداردي خطريماري در هنگاه وفور بي عموميها استفاده از توالت

  %14  %20  %29  %26  %11  %8  %19  %39  %26  %8  شود؟ مي وبا يماري و حرف زدن با افراد آلوده باعث انتقال بينيهمنش
  

   بيماري وبا رساني اطالعسنجش رفتار در بسيج  االتؤ به سآموزان دانش فراواني پاسخ -3جدول 
  خير  گاهي اوقات بلي  بلي اغلب  خير  گاهي اوقات بلي  بلي اغلب    بعد از آموزش  قبل از آموزش

  %25  %52  %23  %10  %52  %38  نمايم مياي روستا جهت آشاميدن استفاده ه همن از آب چشم
  %1  %18  %80  %2  %34  %63  .دهم مياي خود را با آب و صابون شست و شو ه تقبل از خوردن غذا دس
  %1  %10  %87  %2  %12  %86  .دهم ميهاي خود را با آب و صابون شست و شو   دستبعد از توالت رفتن حتماً
  %76  %15  %9  %79  %13  %8  كنم ميا را بدون شست و شو مصرف ه همن سبزيجات و ميو
  %10  %49  %41  %24  %51  %25  .نمايم ميگونه عاليم اسهالي در خود به مراكز بهداشتي درماني مراجعه در صورت احساس هر

  %80  %14  %6  %81  %11  %8  .كنم ميها شنا  هاي راكد و قنات من در فصل گرما در آب
  %9  %33  %58  %19  %50  %31  .توانم انجام دهم ميسازي سبزيجات را به خوبي  من ترتيب مراحل سالم
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  رساني اطالع قبل و بعد از برگزاري بسيج آموزان دانشمقايسه ميانگين نمرات آگاهي، نگرش و رفتار  -4جدول 
  عملكرد  نگرش  آگاهي  

  1/39±27/5  9/25±22/9  5/22±12/8  قبل از برگزاري
  7/59±13/7  7/37±8/12  14/67±9/16  بعد از برگزاري

  
  )p-value ( با ميزان آگاهي، نگرش و رفتارآموزان دانشعد خانوار ارتباط بين معدل و ب -5جدول 

  رفتار  نگرش  ميزان آگاهي  
  32/0  29/0  19/0  معدل

  14/0  11/0  08/0  بعد خانوار
  

  بحث 
توانـد بـه طـور مـستقيم يـا          مـي  رساني  اطالعبسيج  

مستقيم سبب ايجاد تغييرات مثبت شده و يا از تغييرات          غير
بـسيج   اثربخـشي در ايـن مطالعـه      . نمايـد منفي جلوگيري   

 گروه  آموزان  دانشپيشگيري از بيماري وبا در       رساني  اطالع
نتايج مطالعه نشان داد كـه      . هدف مورد بررسي قرار گرفت    

در افـزايش آگـاهي،      رساني  اطالعبسيج  طراحي و برگزاري    
 مـؤثر نگرش و رفتار افراد در موارد پيشگيري از بيماري وبا           

  .بوده است
  اساســاًرســاني اطــالعبــسيج ي و اجــراي در طراحــ

هــاي متعــدد و  احتمــال موفقيــت بــا بــه كــار بــردن روش
در اين مطالعه   كه  . )11( يابد ميمداخالت چندگانه افزايش    

نظر از چهـار شـيوه      ها و اطالعات مورد     براي انتقال پيام   نيز
 و پمفلت جهـت     آموزش چهره به چهره، فيلم آموزشي، بنر      

  . تفاده گرديدگذاري بيشتر استأثير
ممكن است در    رساني  اطالعبسيج  طول مدت زمان    

يا در يك مدت زمان طوالني انجـام        كوتاه  يك بازه زماني    
 در مطالعــه مــا مــدت زمــان برگــزاري بــسيج .)12(شــود 
در  .زه زماني چهار ماه انجام شـده اسـت         در با  رساني  اطالع

بـسيج   در خـصوص     Adamos و   Nathanailمطالعه  
بـسيج  جاده سالم طول مدت زمـان برگـزاري          رساني  اطالع
ايـن در حاليـست     . )13(چهار هفته بوده است      رساني  اطالع

 و همكارانش در    Kevinكه در مطالعه ديگري كه توسط       
 پيشگيري از سيگار انجام شده      رساني  اطالعبسيج  خصوص  

چهـار سـال طـول كـشيده         آنمدت زمان شروع تا خاتمه      
 و همكـاران انجـام      Elder كـه    اي  هدر مطالعـ  . )14(است  

ايي كه از   ه  ه مداخل اثربخشيدادند به اين نتيجه رسيدند كه       
تـر انجـام شـده      طوالنيانتركيب چند كانال و در مدت زم      

  .)15( باشد ميباشد نسبت به ساير مداخالت بيشتر 

و ميـزان     بين سطح سواد پدر و مادر       اخير در مطالعه 
ايـن نـشان     .يـد داري مـشاهده گرد   اآگاهي افراد ارتباط معن   

والـدين تحـصيل    داراي آمـوزان  دانـش دهد كه آگـاهي     مي
مطالعـه عبـدي و     بـا   باشـد كـه      مي  از سايرين  باالتر كرده،

  .)16( خواني دارد همكاران در اين رابطه هم
 رساني  اطالعبسيج   هدف از برگزاري      اخير در مطالعه 

 آمـوزان   دانـش در هر سه بعد آگاهي، نگرش و رفتـار           تغيير
 بود كـه در هـر سـه زمينـه           وباشگيري از بيماري    جهت پي 

 و  Randolph كـه    اي  هدر مطالعـ   .تغييرات حاصـل شـد    
 برگـزار شـده     رسـاني   اطـالع  بسيج 18 به بررسي همكاران  

در  رسـاني   اطـالع بـسيج    نتايج نشان داد كه      پرداخته بودند 
 موارد بر نگرش افراد و      %)24( موارد بر آگاهي افراد،      )67%(
  .)17(گذار بوده است تأثير رفتار افراد  موارد بر%)89(

بـسيج   ي افراد پس از برگـزار     ين مطالعه آگاه  يدر ا 
زان رشد نگرش   يرشد داشته است و م    % 6/44 رساني  اطالع

 گـزارش شـده     )%6/20( و   %)8/11(ب  يو رفتار افراد به ترت    
اران كـ  و هم  Freimuthه توسـط    كـ  اي  هدر مطالع . است

 يابي مورد ارزشـ 14ه در كه ج نشان داديانجام شده است نتا   
 افـراد   ي بر آگـاه   رساني  اطالعبسيج  ات  تأثيره  كانجام شده   

ر يـ متغ% 60تا  % 10 از   يرات آگاه ييغزان ت يده شده م  يسنج
 شـده   ي بررسـ  يابي ارزش 16ن مطالعه در    يدر هم . بوده است 

 ده شـده  ي بـر نگـرش سـنج      رساني  اطالعبسيج  ات  تأثيره  ك
.  گزارش شـده اسـت     %)38( در حدود    تأثيرزان  ين م يشتريب

ــ ــروربراســاسن يهمچن ــه م ــوق در ي مطالع ــورد 29 ف  م
 رسـاني   اطـالع بسيج   تأثير انجام شده در خصوص      يابيارزش

ــراد  ــار اف ــر رفت ــورد از 20ب ــسيج م  رســاني اطــالعهــاي  ب
 ناموفق بـوده و بـر رفتـار         ها  آن مورد   9ز بوده و    يآم تيموفق

 انجام  ياه  يابي ارز ر در يين تغ يانگيم. اند  هگذار نبود تأثيرافراد  
 ها  آنرات  يي تغ دامنهه  ك بوده   )%29(شده در خصوص رفتار     

  .)18( ر بوده استي متغ%)74( تا )%4(از 
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دست آمده در اين مطالعه بيـانگر آن اسـت          ه  نتايج ب 
 سبب افزايش ميـزان آگـاهي      رساني  اطالعكه اجراي بسيج    

ــا مطالعــه    جمعيــت مــورد هــدف شــده اســت كــه ايــن ب
Mengel  بـه بررسـي     ها  آنخواني دارد    نش هم اار و همك 

رف الكـل در زنـان       خطرات مـص   رساني  اطالعاجراي بسيج   
كه نتـايج افـزايش آگـاهي زنـان را بعـد از             باردار پرداختند   

  .)19( اجراي آموزش نشان داد
در اين مطالعه همچنين بين اصالح و ارتقـاء رفتـار            

بـسيج  در قبل و بعـد از برگـزاري         پيشگيرانه از بيماري وبا     
كه در مطالعـات    . داري وجود داشت   رابطه معنا  رساني  اطالع

 در خصوص ارتقاء و     رساني  اطالعمشابه كه در زمينه بسيج      
 مطالعـه بررسـي     15 انجام شده در     يافزايش فعاليت فيزيك  

داري را در افزايش فعاليت     اشده هفت مطالعه اصالحات معن    
  .)20-24( فيزيكي در افراد را نشان دادند

 در  رسـاني   اطـالع بـسيج    اثربخـشي  يابيرزشنحوه ا 
. ش آزمون و پس آزمون بوده اسـت       يمطالعه ما به صورت پ    

انجـام   ارانشكـ  و هم  Randolphه توسـط    كدر مطالعه   
نحـوه    شـده در خـصوص     ي مورد مطالعه بررسـ    13شده از   

ـ        8 رساني  اطالعبسيج   يابيارزش ش ي مطالعـه بـه صـورت پ
گـر  ي مطالعـه د   5در    و )%5/61(آزمون و پس آزمون بـوده       

  .)17( استفاده شده است اي هسي از گروه مقا%)29(
 از فيلم آموزشي به عنـوان       آموزان  دانشدر اين مطالعه    

كردند  كار گرفته شده ياد   ه  گذارترين رسانه ب  تأثيرترين و    جذاب
خـواني   هـم  و همكـارانش     Awopetu با تحقيقـات  كه اين   

ترين و  مـؤثر از   اذعان نمودند كه پخش فيلم يكـي         ها  آن .دارد
توان اضافه  ميرود كه  ميترين وسيله ارتباطي به شمار  محرك

 و  اثربخـشي شدن تصاوير متحرك رنگي را عامل اصلي ايـن          
 هاي  پيامتواند منجر به انتقال      ميانگيزانندگي عنوان كرد كه     بر

  .)8( سالمت از لحاظ احساسي و هيجاني شود
 آمـوزان   دانـش  )%2/48(نتايج اين مطالعه نشان داد      

مـوزش روشـي    آ را در امـر      رسـاني   اطـالع استفاده از بسيج    
ن را نامناسـب   آ)%3/7( كافي و آن را غير )%5/44( مناسب،

دانـستند ايـن در حاليـست كـه در مطالعـه منتظـري و                مي
 ايـدز فقـط     رسـاني   اطـالع  بـسيج    صهمكارانش در خـصو   

موزش مناسب و   آ افراد استفاده از چنين روشي را در         )23%(
  .)25( دانستند مي آن را نامناسب )50%(

كنتـرل   گـروه    ناي مطالعه مـا نبـود     ه  تاز محدودي 
كمبود وقـت و فـضاي آموزشـي        جهت مقايسه و همچنين     

 با توجـه بـه      آموزان  دانش فشردگي برنامه درسي     مناسب و 
كه اين مـوارد در      .نزديك بودن به اتمام سال تحصيلي بود      

 الزم به ذكـر اسـت   د  تواند مدنظر قرار گير    مطالعات آتي مي  
 رسـاني   اطالعدر زمينه بسيج     است كه    اي  هاين اولين مطالع  

و  در خصوص پيشگيري از بيماري وبـا انجـام شـده اسـت            
محدوديت در بررسي و استفاده از مطالعـات مـشابه وجـود            

مطالعه فوق حاصل يك كار تحقيقاتي است كه بـه           .داشت
انجـام  آموزش بهداشت    Ph.D عنوان پروژه سمينار مقطع   

  .ييد شده استأو ت
  
  گيري نتيجه
هــاي  بــسيج يه برگــزاركــن مطالعــه نــشان داد يــا
توانـد   مـي  يالت بهداشـت  كدر زمان بروز مـش     رساني  اطالع
ت گروه هـدف شـده و       يرات مثبت در جمع   ييجاد تغ يسبب ا 

 از وقـوع    يريشگيـ ا پ ين خود سبب بهبود وضع موجود و        يا
تـوان   مـي طالعـه   ن م يـ با وجـود ا   . الت گردد كدوچندان مش 

تواند در بـاال     مي رساني  اطالعهاي   بسيج يه برگزار كگفت  
 امر پيشگيري از   بردن سطح دانش، نگرش و رفتار افراد در       

 واقع شـده و     مؤثردار  ري و واگ  ي عفون هاي  بيماري از   ياريبس
  . به عمل آورديري جلوگي متعددها يدمياز بروز اپ
  

  تشكر و قدرداني 
 پرورش شهرسـتان سـروآباد و       در پايان از آموزش و    

همكاران مراكز بهداشتي درماني كه در انجام اين پژوهش         
  .اينجانب را ياري نمودند كمال تشكر و قدرداني را دارم
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Assessing the effectiveness of cholera prevention campaign 
in students 
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Abstract 
Introduction: Cholera is an acute diarrheal disease that can cause severe 

dehydration and death within hours of its onset. The disease has rapid spread and is 
high mortal. It is mostly due to the lack of proper knowledge about prevention 
strategies as well as lack of personal hygiene. The Campaign also includes a series of 
educational activities that will be used to transfer specified information purposes. The 
aim of this research is to design and implement cholera prevention campaign and 
evaluate its effectiveness on knowledge, attitudes and practice of students. 

Method: 282 students were participated in this interventional study. The 
campaign was conducted for a period of four months using the following methods: 
pamphlets, banners, video playback, and training classes. After data entry into SPSS 
v.16, t-test and Mann-Whitney were used to analyze the data. 

Results: After the campaign, knowledge, attitudes and practice showed a growth 
of 44.6, 11.8 and 20.6 percent respectively. This study did not show a significant 
relationship between family size and knowledge of the students. However, there was a 
significant relationship between parents’ level of education and their level of 
knowledge. 

Conclusion: Cholera prevention campaign had positive effects in knowledge, 
attitude and practice of the students and prevent health related problems in the society. 
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