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  اثربخشی مداخالت آموزشی در آگاهی بهورزان مرکز بهداشت بابل در زمینه بیماري سالک

  

  3، سیدداود نصراله پور شیروانی2محمد علی اژدري ،*1رحیم ملک زاده

 

  کارشناس مبارزه با بیماریها، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1

  دانشگاه علوم پزشکی بابلمعاونت بهداشتی،  معاون فنی،-2

  استادیار، مرکز عوامل اجتماعی موثر برسالمت، عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3

  

اجراي برنامه آموزشی به منظور افزایش سطح دانش بهورزان نقش به سزایی در ارائه خدمات با کیفیت مناسب دارد.  سابقه و هدف:
  این مطالعه به منظور ارزیابی اثربخشی مداخالت آموزشی در آگاهی بهورزان مرکز بهداشت بابل در زمینه بیماري سالک انجام گرفت.

انجام گرفت. جامعه پژوهش بهورزان شاغل در مرکز بهداشت  1394حلیلی بوده که در سال این مطالعه از نوع توصیفی ت روش کار:
سوال  4شهرستان بابل بودند که به صورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه سنجش سطح آگاهی با 

نه پیش آزمون و پس آزمون جمع آوري و به سه سطح مرحله جداگا 2سوال اختصاصی چهارگزینه اي بسته بود. داده ها در 10فردي و 
   مورد تحلیل قرار گرفت. SPSS) تقسیم گردید. داده هاي جمع آوري شده در نرم افزار 8-10) خوب (5-7سوال) متوسط (0 -4ضعیف (

سال بود. از نظر  8/40 ± 3/7درصد) زن و مابقی مرد بودند. میانگین سنی افراد  6/61نفر ( 178نفر مورد بررسی  289از یافته ها: 
 18/3نفر (11درصد) فوق دیپلم و  3/9نفر ( 27درصد) دیپلم و  3/71نفر ( 206درصد) تحصیالت راهنمایی،  5/15نفر( 45تحصیالت، 

 9/31نفر ( 82درصد) متوسط و  5/37نفر ( 108درصد) ضعیف،  6/30نفر ( 88درصد) لیسانس داشتند. در پیش آزمون سطح آگاهی 

درصد) خوب بوده است. بین جنس و سطح  6/98نفر ( 285درصد) متوسط و و 4/1نفر ( 4ب بود. در پس آزمون سطح آگاهی درصد) خو
/.) . بین سطح تحصیالت و سطح آگاهی پس آزمون ارتباط 051آگاهی در پس آزمون و پیش آزمون رابطه معنی دار وجود نداشت (

 /.). 125ون رابطه معنی دار وجود نداشت () ولی در پیش آزم.P=017/0معنادار وجود داشت (

این مطالعه نشان می دهد سطح آگاهی بهورزان پس از مداخله ي آموزشی ارتقاي خوبی داشته است. پیشنهاد می گردد  نتیجه گیري:
  برنامه هاي آموزشی براي سایر بیماري هاي واگیر نیز اجرا گردد. 

  زشی، سطح آگاهی، مرکز بهداشت بابلآگاهی بهورزان، مداخالت آمو واژه هاي کلیدي:

   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

