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چکیده
زمینه و هدف :عدم رعایت ا صوو صوحیح پایش و نظارت تو سوط بهورزان بر سوامانههای آب آ شوامیدنی عمومی در رو سوتاها میتواند
موجو

اززایش

وشیوع بی مواریهوای منتقلوه از آب

شووودف هودپ از پ وهش حوا روور ،ارت قوای

سوودح دانش بهورزان و به ود بواربرد

دانشآموخته شوده تو سوط آنان از ریق مداخله آموز شوی بر نحوه پایش و نظارت از سوامانههای آبر سوانی رو سوتایی شوهر سوتان شوهر روا
استف
روش کار :این مدالعه بهصوورت مداخلهای و بهصوورت برگزاری دوره آموزشوی برای  35نفر از بهورزان شوهرسوتان شوهرروا انشام شودف
بهمنظور ارزیابی ورعیت موجود میزان دانش بهورزان ،پیشآزمون اجرا و سایر ا العات موردنیاز از چکلیست سامانههای آبرسانی
تکمیل شوده تو سوط بهورزان جمعآوری وشدف پس از شونا سوایی روع

دانش بهورزان ،سورز لولهای دوره آموز شوی تدوین و پس از

برگزاری دوره ،پسآزمون بهورزان و مقای سوه چکلی سوتهای تکمیل شوده تو سوط بهورزان ب ل از مداخله و پس از مداخله تأثیر آموزش
انشام شودف بای سوتی ذبر شوود به جهت تحلیل دادهها و برای سونشش تأثیر مداخله آموز شوی از نرماززار  SPSS22و آزمونهای  tزوجی
و ویلکابسون استفاده گردیدف
نتایج :نتایج ن شووان داد به میانگین نمره آگاهی بهورزان ب ل و بعد از مداخله آموز شوی به ترتی

برابر  46/2± 8/6و  88/4±8/2به

ن شوواندهنده وجود اختالپ معنادار ب ل و بعد از مداخله آموز شووی بود ()P value < 0/001ف میانگین در صوود ری سووک سووامانههای

آبر سوانی ب ل و بعد از مداخله آموز شوی به ترتی

برابر  35/4 ±5/2و  19/2±7/6بود به ن شوان میدهد میانگین در صود ری سوک تمامی

سامانههای آبرسانی بعد از مداخله به ور معناداری بمتر از ب ل از مداخله بود ()P value < 0/001ف
عملکرد بهورزان و همچنین موج

باهش درصد ریسک سامانههای آبرسانی در روستا شدف

کلمات کلیدی :آب آشامیدنی ،سامانههای آبرسانی ،نظارت ،بلرزنی

*نویسنده مسئول :گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،ایران
ایمیل:

fatehizadeh@gmail.com

– شماره تماس03137923277 :
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نتیجهگیری :بر ا سوا

نتایج بهد سوتآمده از پ وهش حا رور ،مداخله آموز شوی دارای تأثیر مث ت چ شومگیر در ارتقاء سودح آگاهی و

بررسی تأثیر آموزش بر نحوه پایش و نظارت از سامانههای آب رسانی روستایی در بهورزان شهرستان شهرضا در سال 1399

مهمترین ابزارهای تو سووعه هر سووازمان ا سووتف نظام بهدا شووتی

مقدمه
سامانههای آبرسانی شهری و روستایی شامل ،منابع تأمین آب،
مخازن ذخیره ،خدوط انتقا و تأسیسات بلرزنی و سیستم
توزیع آب بوده به معموالً از نقده آغاز تا ملرپ در معرض
تهدیدات یعی و انسانساخت برار دارد و در هرلحظه امکان
آلودگی را دارد 1ف
بر ا سوا

بانون ا سوا سوی ب شوور و آئیننامه بهدا شوت محیط

م لووب  ،1367/3/3وزارت بهدا شوت درمان و آموزش پز شوکی
مکل

ا سوت بیفیت آب آ شوامیدنی عمومی را از نقده آبگیری

تا ملورپ تحت نظارت مسوتمر برار داده و سوالمت و بهداشوت
آب آشامیدنی را تائید نماید به این وظیفه در روستاها به عهده
بهورزان ا سوتف نظارتهای انشام شوده تو سوط بهورزان بهتناوب
سوهماهه انشام شوده و ی زرایند نظارت ،چکلی سوت ا سوتاندارد
مربوط بوه ن ظوارت

سوواموانوه هوای آبر سووانی تکمیول و نواب

موجود به آبداران آموزش و بازخورد داده میشود 3 ،2ف
سوازمان نظارتبننده بر تأمین آب آ شوامیدنی عالوه بر دارا
بودن شوناخت و دانش بازی در مورد آب آ شوامیدنی و بیفیت
آب میبای سووت مهارت و شووناخت در مورد بوانین نیز دا شووته
با شود یا به آنها د سوتر سوی دا شوته با شودف نظارت بر سوی سوتم تأمین
آب آ شووام یودنی همچنین ج هوت ا می نوان از این کوه هرگو نوه
تخل فواتی بوه ممکن ا سووت ات فوا بیفت نود بوه ور م نوا سو ی
موردبرر سوی برار میگیرنود و حول میگردنود ،نیز ب کوار گرزتوه
می شوودف در ب سویاری موارد ،ا سوتفاده از زرآیند نظارت بهعنوان
مکانی سومی برای همکاری بین سوازمانهای بهدا شوت عمومی و
رویکرد اعما محدودیتها بهخ لووو

درجایی به م شووکل

عمدتاً در سووامانههای تأمین آب آ شووامیدنی به تو سووط جامعه
مدیریت میشوند مناس تر (مندقیتر) است 4 ،3ف
یکی از وی گیهای ا صوولی پویائی هر نظام ،برخورداری از
ابزار منا سو

برای تو سوعه ا سوت و آموزش باربنان شواغل به

بوها صوودال م هوارتآموزی ( )Trainingیواد می شووود یکی از
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خود مواتی بوه ارائوه مید هود و همچنین ن یواز هوای بوه سوور عوت
تغییرپذیر آن ناگزیر از زراهم آوردن عر صووههای مختل

برای

مهارتآموزی باربنان خود ا سووت 6 ،5ف آموزش بهدا شووت از
اجزاء ا صوولی و اولیه در ارائه خدمات بهدا شووتی اولیه ()PHC
ا سووت و زراینود آموزش در مشمو عوه ب هودا شووت و در موان از
نیواز هوای الزم و

رووروری برای بواربنوان این بخش ا سووت و

ازآنشابه عملکرد آنها با سووالمت جامعه ارت اط م سووتقیم دارد
ا هو مو یووت آ مووزش دو چو نوودان موی گوردد آ مووزش بو هوورزان در
شو کههای بهدا شووتی درمانی ب شووور به عهده مربز آموزش
بهورزی ا سووت و در نظام ارائه خدمات مربز آموزش بهورزی
جایگاه مهم و وی های دارد 5ف
انواع بیماریهای بابتریایی ،تکیاختهای ،ویرو سووی ،انگلی
و حتی بارچی میتوانند باعث آلودگی ازراد سوالم از ریق آب
آشامیدنی گردد 8 ،7ف ازاینرو برای پیشگیری از انتقا بیماریها
از ریق آب الزم ا سووت به ی مراحل تولید تا م لوورپ آب،
آن را ت حوت بنتر و پوایش ب هودا شووتی و بیفی برار دهنودف در
سوا های نهچندان دور به مردم از آب آ شوامیدنی سوالم محروم
بودهانود

شوواهود

سوورایوت و بروز انواع هموهگیری بیمواریهوای

منتقله از آب و مرگومیر نا شووی از آن و تحمل خ سووارات و
صدمات وارده بودهایم

11-9ف

شوهرسوتان شهررا با توجه بهبرار گرزتن در ناحیه خشک و
نیمه بیابانی با بارندگی متو سووط سوواالنه  150-120میلیمتر در
سوا با م شوکل تأمین آب آ شوامیدنی مواجه ا سوت و تنها من ع
تأمین آب آ شووامیدنی در رو سووتاها منابع زیرزمینی و حفر چاه
ا سوت به با در نظر گرزتن خ شوک سوالی در سوا های گذ شوته
ازنظر بمی و بیفی دچار چالش و نو سوان ا سوت و این مو رووع
نیز لزوم نظارت و پایش سووامانههای آبر سووانی و آموزش در
این خ لوو
میدهدف

را در را سوتای تأمین آب آ شوامیدنی سوالم ن شوان
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س ت به
تأمینبنندگان آب آ شوامیدنی جهت به ود تأمین آب ن و

ب شووور ما نیز از این باعده م سووتثنا نی سووتف بلکه به دلیل تنوع

غالمرضا صادقی و همکاران

با توجه به اهمیت تأمین آب سوالم و بهدا شوتی برای حف

پ وهش حارر ،مدالعهای است به بهصورت توصیفی-

سووالمت و بهدا شووت عمومی جامعه و همچنین نقش بهورزان

باربردی و مداخلهای از نوع ب ل و بعد مداخله آموزشی و بدون

در پایش سوامانههای آبرسوانی در منا ق روسوتایی و با در نظر

گروه بنتر بر روی همه بهورزان شهرستان شهررا انشام

داشتن این نکته به آموزش یک عامل بلیدی در به ود عملکرد

خواهد شدف دادهها و ا العات از ریق برگزاری پیشآزمون و

ازراد درگیر در امر پایش و نظارت سامانههای آبرسانی است،

پسآزمون و مقایسه نمرات بهدستآمده ،میزان ارتقاء آگاهی و

مدالعه حا روور باهدپ برر سوی تأثیر آموزش بر نحوه پایش و

دانش بهورزان شربتبننده در بال

آموزشی موردبررسی برار

نظارت از سامانههای آبرسانی روستایی در بهورزان شهرستان

گرزتف همچنین میزان پیشرزت و ارتقاء عملکرد بهورزان در

شهررا در سا  1399انشام شدف

نحوه نظارت و پایش سامانههای آبرسانی ،از

ریق

چکلیستهای تکمیلشده از سامانههای آبرسانی ب ل و بعد

مواد و روشها

از مداخله آموزشی مورد تحلیل و بررسی برارگرزته و درنهایت

منطقه موردمطالعه

مقایسه درصد باهش ریسک این سامانهها آبرسانی نتیشه

شهرستان شهررا یکی از شهرستانهای استان اصفهان به در
جنوب غربی این استان وابعشده به دارای  2شهر و  23استف
جمعیت شهری آن در حدود  145500نفر و جمعیت سابن در
روستا برابر  17200نفر استف آب شرب در روستاهای شهررا
توسط  13سامانه آبرسانی تأمینشده و متلدی بنتر و
باربری آن آبداران میباشندف بهورزان با مشاربت آبداران
مسئو نظارت بر این سامانههای آبرسانی بوده به زرایند
نظارت بر سامانههای آبرسانی بر ق چکلیست استاندارد
انشام میشودف
افراد شرکتکننده در مطالعه
تعداد بهورزان شربتبننده در این ر برابر  35نفر بوده
به مورد آموزش برارگرزته و همچنین تعداد  13سامانه
مداخله آموزشی و بعد از مداخله آموزشی مورد بازرسی برار
گرزتف
مراحل انجام پژوهش

جلسه آموزشی  4ساعته با م احث شامل منابع آب ،شرایط
بهسازی چاه و مخزن ذخیره ،شرایط و مشکالت ش کههای
توزیع آب ،گندزدائی و بلرزنی آب و نحوه پایش و تکمیل
چکلیست برای بهورزان برگزار شدف نحوه اجرای مداخله
آموزشی به دلیل بیماری برونا ،بهصورت وبینار و با حضور
زعا بهورزان برگزار شدف سؤاالت پیشآزمون و پسآزمون از
ریق سامانه آموزش در اختیار بهورزان برارگرزته و توسط
بهورزان پاسخ داده شدف چکلیست مورداستفاده جهت بازرسی
و نحوه نظارت از سامانههای آبرسانی بهصورت دستورالعملی
همراه با چکلیست مربو ه از سوی معاونت بهداشتی وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت استفاده و اجرا از سا
 1392ابالغشده استف این چکلیست شامل چکلیستهای
پایش از اجزاء سامانه شامل چاه ،چشمه ،مخزن ذخیره و ش که
توزیع و انتقا آب است به در جداو  1تا  3نشان دادهشده
استف مشموع این اجزاء ورعیت بل سامانه آبرسانی را نشان
میدهدف در هریک از چکلیستها ،سؤاالت وری مدر شده
به جواب بلی یعنی وجود نق

و یا نامدلوب و جواب خیر

یعنی مدلوب استف
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آبرسانی در روستاهای شهرستان شهررا در دو نوبت ب ل از

بهدستآمده از این مدالعه استف

بررسی تأثیر آموزش بر نحوه پایش و نظارت از سامانههای آب رسانی روستایی در بهورزان شهرستان شهرضا در سال 1399

جدول :1

زرم بازرسی بهداشتی از چاه عمیق با پمپ مکانیزه
بلی

سؤال

خیر

آیا من ع آلودگی دیگری (مثل زضوالت دامی ،زباله ،آب سدحی) تا شعاع  10متری چاه وجود دارد؟
آیا بانا زهکشی دارای نق

است و یا شکسته و موج

تشمع آب میشود؟ و نیاز به پاکسازی دارد؟

آیا چاه زابد پوشش /پوشش آن غیر بهسازی است؟
است و اجازه ورود حیوانات را به ا راپ چاه میدهد؟

آیا ا راپ چاه زابد حلار بشی/حلار بشی نامناس

آیا توالت یا مشرای زارالب در شعاع  15تا  20متری تلم هخانه وجود دارد؟
آیا نزدیکترین توالت زابد سیستم زارالبرو (بهصورت چاه جاذب) است آیا امکان نفوذ به خاک از چاه جاذب وجود دارد؟
آیا چاه سربازی در شعاع  15تا  20متری وجود دارد؟
آیا ب

تلم هخانه نس ت به آب نفوذپذیر است؟

آیا سیستم بلرزنی دارای نق

است؟

آیا شیر نمونهبرداری زابد بلر بابیمانده است؟

جدول  :2زرم بازرسی بهداشتی از ش که توزیع آب
بلی

سؤا

خیر

آیا لوله در مسیر بین من ع و مخزن ذخیره نشتی دارد؟
اگر حوض زشارشکن دارد ،آیا پوشش آن غیربهداشتی است؟
آیا هرگونه نشتی در سیستم توزیع وجود دارد؟
آیا ا راپ شیر برداشت عمومی حلار (دیوار سنگی ،یا نرده باز) ندارد؟
آیا در نزدیک شیرهای برداشت عمومی ،تشمع آب وجود دارد (به بانا زهکشی نیاز دارد)؟
آیا تا شعاع  10متری شیرهای برداشت عمومی مدزوع انسانی وجود دارد؟
آیا پایه شیرهای برداشت عمومی دارای شکستگی یا زرسایش است؟
آیا شیرهای برداشت عمومی دارای نشتی است؟
آیا ش که زابد شیر تخلیه و شستشو در موابع خا

است؟

آیا شو که عمومی آبر سوانی به شو که آبیاری ز ضوای سو ز مت لول ا سوت ،آیا شو که ز ضوای سو ز دارای سوایر منابع تأمین آب بنتر ن شوده
است؟
آیا ش که توزیع زرسوده است؟
آیا در ش که توزیع انشعابات غیرمشاز وجود دارد؟
آیا مشتربین ابدام به پمپاژ مستقیم از ش که توزیع میبنند؟
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آیا در ش که توزیع نوسانات زشار وجود دارد؟

غالمرضا صادقی و همکاران

جدول  :3زرم بازرسی از مخزن ذخیره آب
بلی

سؤال

خیر

آیا مخزن ذخیره زابد دریچه بازرسی است؟
آیا دریچه بازرسی مخزن ذخیره غیربهداشتی است؟
آیا مخزن ذخیره زابد لولههای تهویه است؟
آیا لولههای تهویه مخزن ذخیره غیربهداشتی است و زابد توری مناس
آیا سق

است؟

مخزن ذخیره دارای ترک ،شکاپ و یا سوراخ است؟

آیا دیواره مخزن ذخیره دارای ترک ،خرابی و نشتی است؟
آیا مخزن ذخیره زابد سرریز است؟
اگر مخزن ذخیره دارای سرریز است ،آیا زابد شرایط بهداشتی الزم برای جلوگیری از ورود آلودگی به داخل مخزن است؟
آیا مخزن ذخیره زابد لوله تخلیه و شستشو مناس
آیا مخزن ذخیره زابد حلار مناس

است؟

است؟

آیا مخزن ذخیره در مسیر سیالب است؟
آیا مخزن ذخیره دارای دریچه و پنشره با امکان ورود حشرات و پرندگان است؟
جدول  :4زرم بازرسی بهداشتی از چشمه حفاظتشده
بلی

سؤا

خیر

آیا چشمه بهوسیله ملالح ساختمانی و دیوار بتونی یا اتابک چشمه حفاظت نشده است و ازاینرو در معرض آلودگیهای سدحی برارداد؟
آیا ملالحی به با آن چشمه حفاظتشده معیوب است؟
اگر روی چشمه اتابک دارد ،آیا روی ساختمان اتابک یک دریچه بازرسی زابد شرایط بهسازی وجود دارد؟
آیا اتابک چشمه بهوسیله گلوالی و حیوانات آلوده است؟
اگر روی اتابک چشمه یک لوله تهویه وجود دارد آیا زابد شرایط بهسازی است؟
اگر لوله سرریز وجود دارد ،آیا غیربهداشتی است؟
آیا ا راپ چشمه حلار وجود ندارد؟
آیا حیوانات میتوانند تا شعاع  10متری چشمه دسترسی داشته باشند؟
آیا چشمه زابد یک بانا منحرپبننده آبهای سدحی در باالدست چشمه است و یا خوب عمل نمیبند؟
آیا توالتی در باالدست چشمه وجود دارد؟

نحوه محاسبه ریسک سامانه آبرسانی
پاسخهای مث ت (بلی) به سؤاالت چکلیست سنشیده و محاس ه
شدف درصد ریسک محاس هشده بر اسا

برای توصی

دادهها از آمار توصیفی شامل تعداد ،درصد،

ردهبندی تعری شده

میانگین و انحراپ معیار و جهت تشزیهوتحلیل دادهها از

دادههای بمی به دادههای بیفی ت دیل شد (جدو )5ف با تکمیل

آزمونهای  Tزوجی و ویلکابسون و نرماززار  SPSSنسخه 22

این چکلیستهای پایش ،میزان ریسک اجزاء و درمشموع

استفاده شدف سدح معنادار در آزمونها  5درصد در نظر

میزان ریسک سامانه آبرسانی مشخ

و تعیین شدف

گرزتهشده استف
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تعیین ریسک سامانه آبرسانی و اجزاء آن بر م نای درصد

پردازش آماری نتایج

بررسی تأثیر آموزش بر نحوه پایش و نظارت از سامانههای آب رسانی روستایی در بهورزان شهرستان شهرضا در سال 1399

( )%28/6را آبا تشکیل میدادندف عالوه بر این ،اغل

ازراد

شربتبننده در مدالعه ( )74%/2دارای مدرک تحلیلی دیپلم

یافتهها
در جدو  ،6ا العات مربوط به توزیع زراوانی جنس و
میزان تحلیالت بهورزان شربتبننده در این مدالعه آمده
استف همانگونه به در جدو  6نشان دادهشده است ،از ازراد

بودندف همچنین ،بررسی سوابق خدمتی بهورزان شنان داد به
دامنه سابقه خدمت بهورزان از  1تا  29سا و با میانگین 15/9
و انحراپ معیار  7/9سا بودف

شربتبننده در مدالعه 25 ،نفر ( )71%/4را خانمها و  10نفر
جدول  :5قهبندی میزان ریسک سامانه آبرسانی برحس
میزان ریسک برحس

درصد (بمی)

درصد بمی و بیفی

میزان ریسک برحس

بمتر از  25درصد

ریسک پایین

 25تا  50درصد

ریسک متوسط

 51تا  75درصد

ریسک باال

بیشتر از  75درصد

ریسک خیلی باال

ردهبندی (بیفی)

جدول  :6توزیع زراوانی جنس و سدح تحلیالت بهورزان
تعداد

درصد

متغیر
خانم

25

71/4

آبا

10

28/6

سودح

ابتدایی

1

2/9

تحلیالت

سیکل

8

22/9

دیپلم

26

74/2

جنس

100
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نمرات آگاهی مرت ط با پایش و نظارت سامانههای
آبرسانی در بهورزان شهرستان شهررا ب ل و بعد از مداخله
آموزشی در نمودار  1ارائهشده استف

پس از مداخله آموزشی به ور معناداری بیشتر از ب ل از مداخله
بود ()P value < 0/001ف
شهرستان شهررا در بخش روستا دارای  13سامانه تأمین

همان ور به در شکل  1نشان دادهشده است ،میانگین نمره

آب روستایی بوده به شامل  13حلقه چاه 13 ،مخزن ذخیره و

آگاهی بهورزان ب ل از انشام مداخله آموزشی برابر  46/2با

 13ش که انتقا و توزیع آب استف در نمودار  ،2درصد توزیع

انحراپ معیار  8/6و پس از مداخله آموزشی برابر  88/4با

سامانههای تأمین آب روستایی در شهرستان شهررا نشان

انحراپ معیار  8/2به دست آمدف این نتیشه نشانگر آن است به

دادهشده استف

برگزاری دوره آموزشی به نحوه چشمگیری در ارتقاء سدح

برای تعیین درصد ریسک سامانههای آبرسانی در

دانش و آگاهی بهورزان مؤثر وابعشده و با ارتقاء  42/2درصدی

روستاهای شهررا ،از ا العات چکلیست تکمیلشده ب ل و

نمره ،نمره آگاهی بهورزان نتیشه مدلوبی داشته استف عالوه بر

پس از برگزاری دوره آموزشی استفاده شدف نمودار  3میانگین

این ،آزمون  tزوجی نشان داد به میانگین نمره آگاهی بهورزان

درصد ریسک سامانههای آبرسانی ب ل و پس از مداخله
آموزشی را نشان میدهدف

33%

34%

33%
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نمودار  :2درصد توزیع سامانههای تأمین آب روستایی در شهرستان شهررا

بررسی تأثیر آموزش بر نحوه پایش و نظارت از سامانههای آب رسانی روستایی در بهورزان شهرستان شهرضا در سال 1399
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نمودار  :3میانگین درصد ریسک سامانههای آبرسانی ب ل و بعد از مداخله آموزشی

جدول  :7توزیع زراوانی سدح ریسک سامانههای آبرسانی ب ل و بعد از مداخله
بعد از مداخله

ب ل از مداخله

چاه

پایین

0

متوسط

13

100

پایین

0

0

12

متوسط

13

100

1

7/7

پایین

2

15/4

13

100

متوسط

11

84/6

0

0

پایین

0

0

10

76/9

متوسط

13

100

3

23/1

مخزن
ش که
سامانه

0

13

100

0

0
92/3

>0/001
0/001
0/001
0/002

همان ور به در نمودار  3نشان دادهشده است ،با توجه به

بهورزان با برگزاری جلسه آموزشی ،منشر به تکمیل صحیح و

چکلیستهای تکمیلشده از سامانههای آبرسانی ب ل از

دبیق چکلیست و رزع بعضی از نواب

در نوبت بعد از مداخله

آموزش و به دن ا آن برگزاری جلسه هماهنگی با آبداران

آموزشی شد و درنهایت موج

باهش درصد ریسک

روستایی و مسئولین ذیربط در شربت آبفا و نیز ارتقاء آگاهی

سامانههای آبرسانی شد آزمون  tزوجی نیز نشان داد به
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نوع سامانه

سدح ریسک

تعداد

درصد

تعداد

درصد

P-value

غالمرضا صادقی و همکاران

میانگین درصد ریسک در اجزاء سامانه و بل سامانه آبرسانی

نهادهای سیاستگذار ملی و جهانی مانند سازمان بهداشت

پس از مداخله آموزشی به ور معناداری بمتر از ب ل از مداخله

جهانی تأبید وی های شده است و آموزش بهداشت را از اجزاء

بود ()P value < 0/001ف

اولیه در ارائه خدمات بهداشتی برشمرده استف بهورزان هم

جدو  ،7میزان ریسک اجزاء سامانه و بل سامانههای

بهعنوان اولین سدح ارائهدهنده خدمات بهداشتی اولیه در منا ق

چهار رت هبندی بیفی شامل پایین،

روستایی و در خانههای بهداشت در امر آموزش به مردم و

متوسط ،باال و خیلی باال را نشان میدهدف همان ور به در

گروههای هدپ ،به دسترسی بمتری به رسانهها و زنآوریهای

چاهها ،ب ل از انشام

نوین دارند نقش مؤثری در اززایش سواد سالمت و ارائه صحیح

مداخله آموزشی ،تمامی  13چاه موجود در رده ریسک متوسط

خدمات بهداشتی دارند و الزمه آن بر رپ بردن نیازهای

بوده به بعد از انشام مداخله آموزشی ،هر  13چاه دارای ریسک

آموزشی و بهروز بودن آگاهی و دانش آنان در حیدههای متنوع

پایین بودف همچنین در مورد مخازن ،از  13مخزن دارای ریسک

باریشان است 5ف

آبرسانی را برحس

جدو  7نشان دادهشده است ،در خلو

متوسط ب ل از انشام مداخله آموزشی ،پس از اجرای برنامه

ال ته نقش آموزش و مداخله آموزشی در مدالعات مشابه نیز

آموزشی 12 ،مخزن دارای ریسک پایین و  1مخزن دارای

به اث ات رسیده است و بنابراین ررورت برگزاری بال ها و

ریسک متوسط بودف عالوه بر این ،از ش کههای توزیع ،ب ل از

بارگاههای آموزش رمن خدمت و دورههای بازآموزی در
برای باربنان دولت و بخلو

انشام مداخله آموزشی  2ش که دارای ریسک پایین و  11ش که

حیدهها و ردههای مختل

دارای ریسک بوده به بعد از انشام مداخله آموزشی ،هر 13

بخش بهداشت و درمان را بیشازپیش بیان میبندف آموزش

ش که توزیع دارای ریسک بودف درنهایت ،ورعیت بل

رمن خدمت برای باربنان بخش بهداشت و درمان به دلیل

سامانههای آبرسانی از  13مورد دارای ریسک متوسط ب ل از

نقشی به در بهداشت و سالمت جامعه دارند از اهمیت وی های

آموزش به  3مورد دارای ریسک متوسط و  10مورد ریسک

برخوردار است رمن اینکه لزوم بهروز بودن آگاهی و ا العات

پایین بعد از انشام مداخله آموزشی رسیدف آزمون ویلکابسون

این باربنان و نیز تغییراتی به درروند روشهای ارائه خدمات

(جدو  )7نیز نشان داد به سدح ریسک اجزاء و بل سامانه

باری ایشاد میشود دلیل اهمیت این آموزشها استف اغل

آبرسانی بعد از مداخله به ور معناداری پایینتر از ب ل از

مشاهده میگردد به باربنان بخش بهداشت به علت انشام

مداخله بود ()P < 0/05ف

زعالیتهای تکراری دچار نوعی خستگی ،د زدگی و عدم
توجه الزم و بازی در زعالیتهای روزانه میشوند به الزم است

بحث
به میانگین نمره آگاهی بهورزان ب ل و بعد از مداخله آموزشی
به ترتی

برابر  46/2± 8/6و  88/4±8/2به نشاندهنده وجود

اختالپ معنادار ب ل و بعد از مداخله آموزشی بودف آموزش و
آموزش بهداشت بهعنوان یکی از اصو مهم ،تأثیرگذار و
شاهبلید حل مشکالت در بخش بهداشت است به از سوی

و نگرش آنان بارایی و عملکردشان را به نحو مدلوب ارتقاء
دهیمف
در سا  ،1394نخعی و همکاران مدالعهای تحت عنوان
ارزیابی ریسک سامانههای آبرسانی شهری بشور در برابر
تهدیدات به روش  RAMCAPانشام شدف در این تحقیق ابتدا
به ارزیابی داراییها و تهدیدات خا

مربوط به سامانه آبرسانی

و در ادامه به ارزیابی شدت آسی پذیری هر یک از تهدیدات
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مقایسه نمرات پیشآزمون و پسآزمون بهورزان نشان داد

با برگزاری بال های آموزشی با تهییج نگرش و ارتقاء دانش
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احتمالی برای داراییهای مشخ

شده پرداخته شد و درنهایت

باعث ارتقاء سدح دانش و آگاهی بهورزان شده و همچنین

با محاس ه عدد ریسک هر یک از داراییها با استفاده از روش

برگزاری بارگاههای آموزشی بهصورت باربردی و بر اسا

 ،RAMCAPدارایی سدها ،مخازن به همراه ایستگاه پمپاژ،

مشکالت باری موردعالبه و اب ا بهورزان استف برگزاری

تلفیهخانهها و چاهها بهعنوان واحدهای آسی پذیر
مشخ

شده است 1ف اسالمی و همکاران در سا 1397

مدالعهای بهمنظور ارزیابی ایمنی سیستم آبرسانی شهر بیرجند

آموزشی مناس

بارگاههای آموزشی و انتخاب مدال

نیازهای آموزشی ،نیازسنشی ب لی و بر اسا

بر اسا

پایش های ب لی،

مورد باربرد بهورزان برارگرزته و مشکالت و نواب

باری را

انشام دادف برای دریازت ا العات و دادهها از چکلیستهای

بر رپ نموده و موج

نرماززاری و ملاح ه با بارشناسان شربت آب و زارالب

و همکاری بهورزان زراهم و تاثیر بهتری در حل مشکالت باری

استفاده شد و نتایج نشان داد به میزان ایمنی سیستم آبرسانی

داردف درنهایت ،برگزاری بارگاههای آموزشی س

ارتقاء علمی

در حد متوسط رو به باال است 4ف بائمی و همکاران در سا

و عملی درروند باری بهورزان و منشر به باهش نواب
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شماره
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و
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تأثیرگذاری و اثربخشی بازآموزی و آموزشهای رمن خدمت

حوزه معاونت پ وهش و زناوری دانشگاه برای زراهم آوردن

برای باربنان بخش بهداشت و گروه بهورزان میتوان اشاره

اجرای مدالعه ،سپاسگزاری مینمایند

نمود به برگزاری جلسات آموزشی بهصورت پویا و زعا و
References
Birjand city using World Health Organization’s water
safety plan. Environmental Health Engineering and
Management Journal. 2018: 5(1): 39-47.

6 . Yousefi H, Momeni M. Compromise programing for
prioritizing the strategies of improving the education level
to increase public involvement in sustainable development
and protection of ground water resources. Journal of
Environmental Education and Sustainable Development.
2016: 5(1): 67-77 [In Persian].
 ♦ 82مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال نهم ،شماره  ،1پاییز 1400

2 . Ministry of Health and Medical Education. Environmental
health regulations. 1997; 3rd Edition. Tehran, Iran [In
Persian].
3 . Environmental and Occupational Health Center. A guide
to surveillance of drinking water supply. Environmental
Research Institute of Tehran University of Medical
Science. 2013 Tehran, Iran [In Persian].
4 . 4. Eslami A, Ghaffari M, Barikbin B, Fanaei F.
Assessment of safety in drinking water supply system of

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2022-09-30

5 . Ansaripour S, Soleimani B, Sadri G H, Bahonar A. The
effect of acute respiratory infection education by rural
health technicians and Behvarz training center instructors
on knowledge and practice of behaves. Iranian Journal of
]Medical Education. 2005; 5 (2) :33-39 [In Persian

1 . Nakhaei J, Bitarafan M, Joneidi M, Sattari F. Risk
assessment for water supply systems in iran during crises
using the RAMCAP method. Journal of Water and
Wastewater. 2017; 28: 10-20 [In Persian].

غالمرضا صادقی و همکاران
7 . Mohammadian Fm, Sadeghi GR, A survey on
contamination of Zanjan drinking water supplies in 19992000.

distribution network drinking water in Bushehr, Iran.
Journal of Environmental Science and Technology. 2014:
15(4): 1-11 [In Persian].

8 . Darkhor SM, Shaban M. Study of microbial and nitrate
contamination in groundwater aquifers. Environmental
Pollution Sampling and Monitoring. 2018; 3 (1): 607-618
[In Persian].

11 . Shahpasand MR, Savari M. Barriers to sustainable
management of agricultural water resources for educating
the farmers in the rural regions (study in the Qeshlaq dam
area in Kurdistan Province). Journal of Environmental
Education and Sustainable Development. 2017: 5(3): 91105 [In Persian].

9 . Abdolahnejad A, Shirdel E, Raesivand S, Ebrahimi A,
Jafari N. Surveying, and zoning of nitrate concentration in
groundwater resources in Freidan township, Iran, using
geographic information system (GIS). Journal of Health
System Research. 2018; 14(3): 390-395 [In Persian].

[ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2022-09-30 ]

10 . E. Shabankareh fard E, Hayati R, Dobaradaran S.
Evaluation of physical, chemical, and microbial quality of

83 ♦ 1400  پاییز،1  شماره، سال نهم،مجله مهندسی بهداشت محیط

12 . Ghaemi A, Larijani M, Shobeiri SM, Sarmadi MR. A
Conceptual Model for the Sustainable Governance of
Integrated Management of National Water Resources with
a Focus on Training and Capacity Building. Journal of
Water and Wastewater. 2017: 28 (4): 112-117 [In Persian]

Journal of Environmental Health Engineering, December 2021; Vol. 9, No. 1: 73-84

Survey on effect of education on monitoring of rural water
supply systems in health workers in Shahreza in 2020
Golamreza Sadeghi Vasafi1, Ali Fatehizadeh2*, Fereshteh Zamani-Alavijeh3, Akbar Hassanzadeh4
1

Department of Community-Based Education of Health System, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan,
Iran
2 Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Health Education and Promotion, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
*E-mail: fatehizadeh@gmail.com m

Received: 16 November. 2021; Accepted: 11 December. 2021

ABSTRACT
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Introduction: Monitoring and supervising public water systems correctly by health workers in rural
areas can reduce the prevalence of waterborne diseases. Through educational interventions in Shahreza
city, we are aiming to improve health workers' knowledge and increase their ability to apply what they
have learned about monitoring and supervising rural water supply systems.
Materials and methods:
As a training course and as an intervention, Shahreza's health workers took part in this study.
We used a checklist of water supply systems completed by health workers to collect information about
their level of knowledge, their pre-test results, and other relevant information about the current
situation. After identifying the lack of knowledge of health workers, the topics the training course should
cover were compiled. Following the training course, a post-test was administered to health workers, and
checklists completed by the workers before and after the intervention were compared. Using SPSS22
software and paired t-tests and Wilcoxon tests, the data were analyzed, and the effects of the educational
intervention measured.
Results: Before and after the educational intervention, the mean scores were 46.2±8.6 and 88.4±8.2,
respectively, which indicated a significant difference (P value<0.001). The average risk percentage of all
water supply systems decreased from 35.4±5.2 to 19.27±7.6% after the educational intervention, which
indicates that the average risk percentage was significantly lower after the intervention than before the
intervention (P value<0.001).
Conclusion: This study found that the educational interventions improved both the performance and
knowledge of health workers, as well as reducing the risk associated with water supply systems in the
rural area.
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