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تاریخ پذیرش1399/2/27 :

تاریخ دریافت1398/11/12 :

چکیده
مقدمه :تب مالت معضلی بهداشتی است که ساالنه صدمات اقتصادی-بهداشتی زیادی را برای جامعه در بر دارد .هدف این تحقیق بررسی تاثیر
برنامه آموزشی بر دانش ،نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از ابتالء به تب مالت در جمعیت بخش هلیالن از توابع شهرستان چرداول ،به منظور کاهش
ابتال به این بیماری است.
مواد و روش ها :این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که به صورت قبل و بعد از آزمون انجام شد .جمعیت مورد مـــطالعه  209نفر از
مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی-درمانی منطقه هلیالن بود .نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب شدند .ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق
ساخته بود که دانش ،نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت مورد سنجش قرار می گرفت .داده ها با استفاده از نرم افزار  ،SPSS vol.16و با
انجام آزمون تی زوجی و کای اسکوئر در سطح معنی داری  0/05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های پژوهش :میانگین سنی شرکت کنندگان  28/5±7/3بود که  66/5درصد از آن ها زن بودند .میانگین نمره دانش(،)P=0.001
نگرش( )P=0.025و رفتارهای پیشگیری کننده( )P=0.001پس از مداخله آموزشی تفاوت معناداری با پیش آزمون داشتند.
بحث و نتیجه گیری :این مطالعه نشان داد که برنامه آموزشی تدوین شده بر دانش ،نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از ابتالء به تب مالت در
بین شرکت کننده گان تاثیرگذار بوده است.
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مقدمه
تب مالت یک بیمارى شایع مشترك بین انسان و
حیوان است .این بیماری به عنوان یک مشکل بهداشتی
توسط بهداشت جهانی مورد توجه قرار گرفته است(.)1
عامل این بیماری از طریق دام و فرآورده های دامی آلوده
به انسان منتقل می شود .از مهم ترین راه های انتقال
این بیماری به انسان می توان به مصرف شیر و لبنیات
غیر پاستوریزه و تماس با خون و ترشحات دام آلوده اشاره
کرد( .)2تب مالت هزینه های درمانى زیادى را به افراد
مبتال و جامعه تحمیل می کند( .)3این بیمارى با تاثیر بر
دام ها نیز باعث خسارت های اقتصادى زیادی به
دامداران می شود( .)4طبق گزارش سازمان جهانی
بهداشت علی رغم این که ساالنه حدود  500000مورد
بیمار مبتال به تب مالت به این سازمان گزارش می شود،
ولی تعداد بیماران شناخته شده تب مالت 10 ،الی 25
برابر کمتر از آمار واقعی این بیماری در جامعه است(.)5
تب مالت در کشورهاى اطراف مدیترانه ،خاورمیانه،
هندوستان و آسیاى مرکزى بیشتر شایع است( .)6این
بیماری در سطح کشور ما نیز پراکندگی و شیوع وسیعی
دارد .بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت دام ،ایران در
منطقه ای قرار دارد که از نظر بروسلوز دارای آلودگی
باالیی است( .)7باورهاى غلط از جمله مصرف جگر خام
برای درمان کم خونى ،مصرف شیر نجوشیده برای درمان
تنگی نفس ،مصرف طحال خام برای درمان شب ادرارى
و تغییر مزه شیر در اثر جوشاندن ،و عدم آگاهی از سیر
بیماری ،به علت وجود مشـــکالت در ارائه و نحوه
آموزش ها به مردم ،در شیوع و ابتالء به بیمارى تب
مالت نقش بسیارى دارند .لذا آگاهی دادن در مورد باورها
و سیر بیماری به جامعه ،به ویژه به گروه های در معرض
خطر مثل دامداران و قصاب ها ،می تواند باعث کاهش
چشمگیر شیوع این بیماری در جامعه شود( .)8-10بخش
هلیالن در شهرستان چرداول ،یکی از مراکز دام پروری
استان ایالم است .مجاورت این بخش با استان های
کرمانشاه و لرستان ،به عنوان کانون های جغرافیایی
آلوده( ،)11و داشتن چراگاه های مشترك دامی با این
استان ها ،هم چنین نقل و انتقال دام و فرآورده های
دامی بین ساکنین مجاور در این استان ها ،مصرف مواد
لبنی و محصوالت دامی ،که اکثرا به صورت غیر
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بهداشتی تهیه می شوند ،در کنار تماس افراد با دام از
نزدیک ،به علت زندگی عشایری و دام پروری سنتی در
این ناحیه ،می تواند شیوع بروسلوز را در این منطقه
تشدید کند .دانش افراد در نحوه پیشگیری و کنترل
بیماری به عنوان عوامل موثر در کاهش ابتالء و کاهش
شیوع بیماری بروسلوز مورد تاکید است .بنا بر این هدف
از مطالعه حاضر تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر دانش،
نگرش و رفتاری پیشگیری کننده از بروز بیماری بروسلوز
در جمعیت مورد مطالعه است.
مواد و روش ها
این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که به
صورت قبل و بعد انجام شد .جمعیت مورد مطالعه 209
نفر از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی-درمانی
شهرستان هلیالن وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایالم
در نیمه اول سال  1395بود .سکونت در هلیالن ،داشتن
حداقل سواد خواندن و نوشتن و تمایل به شرکت در
مطالعه شرط ورود آنان به این مطالعه بود .تعداد نمونه ها
با توجه به مطالعات قبلی ،ضریب اطمینان  95درصد،
دقت مساوی یک و توان آزمون  90درصد و استفاده از
فرمول ،حجم نمونه  196نفر تعیین گردید( .)12،13که
در اجرا برای اطمینان بیشتر این تعداد به  230نفر افزایش
و اجرا شد .نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از روی
جدول اعداد تصادفی از بین افراد مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی-درمانی منطقه هلیالن صورت گرفت .از این
تعداد  21نفر به دلیل شرکت نکردن در جلسات آموزشی
و عدم تکمیل پس آزمون از مطالعه کنار گذاشته شدند.
ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود.
پرسش نامه مورد استفاده عالوه بر دارا بودن اطالعات
جمعیت شناختی شامل جنس ،سن ،میزان تحصیالت و
محل سکونت ،از سه بخش دیگر که شامل سنجش
دانش ،نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده افراد تشکیل
شده است .پایایی این پرسش نامه از طریق آزمون مجدد
در فاز پایلوت بر روی  32نفر تایید شد .جهت تدوین این
پرسش نامه ،از کتاب ها و مقاالت معتبر مرتبط با موضوع
و هم چنین دستورالعمل کشورى مبارزه با بروسلوز
استفاده شد( .)14هم چنین از نظرات اصالحى
متخصصین مربوطه جهت روایی پرسش نامه استفاده
گردید .در این پرسش نامه برای سنجـــش دانش
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متغیر

جدول شماره  .1توزیع فراوانی جنس ،سن و سطح تحصیالت در گروه مورد مطالعه
میزان تحصیالت
سن
جنسیت
متوسطه و باالتر
راهنمایی
ابتدایی
 40سال به باال
 30تا  39سال
 20تا  29سال
زیر  20سال
مرد
زن
59
78
72
30
58
82
39
70
139
28/3
37/3
34/4
14/4
27/7
39/2
18/7
33/5 66/5
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شرکت کنندگان  19سوال( )α=0/82طراحی شد .برای
امتیاز دادن به سواالت این بخش از گزینه های پاسخ
صحیح= 3امتیاز ،پاسخ نظری ندارم= 2امتیاز و پاسخ
غلط= 1امتیاز استفاده شد .حداقل و حداکثر امتیازات به
ترتیب  19و  57امتیاز بود .سواالت بخش نگرش با 9
سوال( )α=0/79نگرش افراد در ارتباط با بیماری تب
مالت را مورد سنجش قرار می داد .برای امتیازدهی آن
از مقیاس لیکرت  5گزینه ای(از کامالً مخالفم با امتیاز
صفر تا کامالً موافقم با امتیاز  )4استفاده شد .حداکثر
امتیاز در نظر گرفته شده برای سواالت نگرش  36و
حداقل صفر امتیاز بود .برای اندازه گیری رفتارهای
پیشگیری کننده  10سوال( )α=0/81طراحی شد .که
برای امتیازدهی از گزینه های بلی= 1امتیاز و خیر=صفر
امتیاز استفاده شد .حداکثر امتیاز برای سواالت رفتارهای
پیشگیری کننده  10و حداقل صفر امتیاز بود.
در گام اول ،در اسفند ماه سال  94وضعیت دانش،
نگرش و رفتار پیشگیری کننده از بروز بیماری تب مالت
در  230نفر از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی
و خانه های بهداشت منطقه مورد بررسی قرار گرفت
(قبل از آموزش) .پس از تکمیل پرسش نامه با در نظر
گرفتن نتایج به دست آمده ،مداخله آموزشی هدفمند به
مدت سه ماه در زمینه دانش ،راه انتقال ،عالئم و عوارض
ابتالء ،روش های پیشگیری و درمان ،جهت افزایش
آگاهی افراد شرکت کننده در مطالعه انجام گرفت .این
آموزش ها به شیوه های آموزش چهره به چهره به زبان
ساده محلـــی توسط کاردان و کارشناس مبارزه با
بیماری های مراکز بهداشتی درمانی ،تهیه پمفلت به زبان
ساده طبق متون تایید شده و تحویل آن ها به افراد
شرکت کننده در مطالعه ،تشکیل کالس های آموزشی
هفتگی در زمینه تب مالت ،راه های انتــقال و نحـــوه

پیشگیری از ابتالء به این بیــماری توســـط بهورزان
خانه های بهداشت و کارشناسان شبکه بهداشت بود .دو
ماه پس از اتمام آموزش ها ،با دعوت از افراد تحت
مطالعه(بعد از آموزش) از آن ها خواسته شد تا مجدداً
پرسش نامه را تکمیل کنند .سپس داده های جمع آوری
شده در دو نوبت ،یعنی قبل از مداخله آموزشی و دو ماه
پس از مداخله آموزشی ،با هم مقایسه و میزان تاثیر
برنامه های آموزشی مورد بررسی قرار گرفت .داده ها با
استفاده از نرم افزار آماری  ،SPSS vol.16آزمون تی
زوجی و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
سطح معنی داری در این پژوهش برابر با  0/05در نظر
گرفته شد.
یافته های پژوهش
در ابتدای مطالعه  230نفر وارد مطالعه شده بودند،
که  21نفر به دلیل شرکت نکردن در جلسات آموزشی و
عدم مراجعه در جلسه پس آزمون از مطالعه کنار گذاشته
شدند .بنا بر این در مرحله دوم  209نفر پرسش نامه ها
را تکمیل نمودند .میانگین سن افراد مورد مطالعه 28/5
سال با انحراف معیار  7/3و دامنه آن از  15تا  53سال
متغیر بود .بیشترین درصد افراد شرکت کننده در مطالعه
در گروه سنی  20تا  29سال( 39/2درصد) و کمترین
درصد آن ها در گروه سنی  40سال به باال( 14/4درصد)
قرار داشتند 66/5 .درصد افراد شرکت کننده در مطالعه
زن و  33/5درصد مرد بودند .در بین افراد شرکت کننده
در مطاالعه 37/3 ،درصد دارای تحصیالت راهنمایی و
 28/3درصد تحصیالت متوسطه و باالتر داشتند(جدول
شماره .)1
اختالف نمره دانـــش ،نـــگرش و رفــــتارهای
پیشگیری کننده افراد ،قبل از آموزش نسبت به بعد از
آموزش از لحاظ آماری معنی دار بود(جدول شماره .)2
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بحث و نتیجه گیری
با توجه به این که اکثر جامعه مورد بررسی در این مطالعه
زندگی سنتی عشــایری دارند و در منزل دام نگهداری
می کنند یا به نوعی با دام و فرآورده های سنتی دامی
در ارتباط هستند ،لذا اکثر افراد منطقه در معرض انواع
بیماری های مشترك بین انسان و دام از جمله تب مالت
می باشند .هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مداخله
آموزشی بر دانش ،نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از
بیماری تب مالت بر اساس آموزش طراحی شده مبتنی
بر الگوی اعتقاد بهداشتی بود .در این مطالعه نتایج قبل
از آموزش نشان داد که دانش ،نگرش و رفتارهای
پیشگیری کننده افراد جامعه از بیماری تب مالت و
مشکالت ناشی از آن در سطح پایینی قرار دارد .این امر
عامل مهم در جهت عدم احساس خطر ابتالء افراد به
این بیماری بود .این موضوع مبارزه با بیماری را با مشکل
مواجه می سازد .بدون شک دانش افراد در مورد تب مالت
ارتباط مستقیم با رفتار پیشگیرانه از ابتالء به این بیماری
دارد .اگر افراد جامعه خود را در معرض خطر ابتالء به تب
مالت ببینند ،به طور حتم مبارزه با این موضوع راحت تر
خواهد بود .بر اساس مطالعات انجام شده ،افزایش
اطالعات دامداران درباره بیمارى تب مالت عامل مهمى
در افزایش حساسیت درك شده در دامداران است(.)15
شیوع باالتر بیماری در افراد بی سواد نسبت به قشر
باسواد ،بیانگر تاثیر مثبت آگاهی در پیشگیری از بیماری
است( .)14در مطالعه حاضر قبل از آموزش ،اکثر افراد
آگاهی در مورد راه های انتقال بیماری از جمله تنفس
گرد و غبار و تماس مستقیم با دام و بافت های آلوده
حیوانی نداشتند و فقط اعتقاد به انتقال بیماری از طریق
مصرف فرآورده های دامی نجوشیده و غیر پاستوریزه
داشتند .بعد از مداخله آموزشی هدفمند ،آگاهی و نگرش
جامعه مورد مطالعه به میزان قابل مالحظه ای افزایش
یافت .این نتیجه با یافته های تعدادی از مطالعات همسو
می باشد( .)16،17به اعتقاد متخصصین آموزش بهداشت
آگاهی افراد از منافع رفتار درست باعث آسان شدن تغییر
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رفتارهای نادرست می شود( .)14در مطالعه حاضر قبل از
آموزش ،افراد اعتقادی به بعضی از رفتارهاى پیشگیرى
کننده نظیر سوزاندن الشه دام ،استفاده از دستکش و
چکمه هنگام تماس با دام و شستن درست و منظم ظرف
دوشیدن شیر نداشتند .با توجه به نتایج این مطالعه تفاوت
در رفتار جامعه مورد مطالعه بعد از مداخله آموزشی
مشاهده گردید .یافته های این مطالعه با نتایج مطالعه
کریمی و همکاران( )18و باقیانی مقدم و همکاران()19
هم خوانی دارد .ادامه آموزش های مداوم و منظم جهت
پیشگیری از بیماری تب مالت ،با استفاده از مدل اعتقاد
بهداشتی برای افراد منطقه از سوی واحد بهداشت مبارزه
با بیماری های شهرستان چرداول و کاهش شیوع بیماری
در سطح منطقه هلیالن براساس آمار به دست آمده از
آزمایشگاه ها و مراکز بهداشتی منطقه ،احتماالً نشان از
تأثیر مثبت مداخله آموزشی بر دانش ،نگرش و رفتارهای
پیشگیری کننده از تب مالت ،افراد منطقه دارد .در
تحقیقات مشابه قبلی اجرای مداخالت آموزشی جهت
پیشگیری از ابتالء به تب مالت مورد تائید قرار گرفته
است( .)20،21در برخی از تحقیقات اثربخشی برنامه های
آموزشی در اصالح رفتارهای پیشگیری کننده و کاهش
موارد بروسلوز اثبات شده است( .)22،23با توجه به نتایج
این مطالعه می توان نتیجه گرفت که پیشگیرى،
راهکارى با هزینه-اثربخشى مناسب جهت جلوگیری از
شیوع تب مالت در منطقه است .توسعه و اجراى موفق
برنامه های پیشـــگیرى از بیمارى تب مالت در هر
منطقه ای ،به شناسایى موانع موثر خاص هر منطقه در
رفتار پیشگیرانه افراد آن منطقه بستگى دارد .چرا که این
موضوع به ارگان های ذی صالح کمک می کند تا
راهکارهاى علمى و عملی مناسب خود را جهت رفع موانع
و کنترل موثرتر تب مالت از جمله مداخالت آموزشی به
درستی انتخاب کنند .از مـــحدودیت های این مطالعه
می توان به پراکندگی زیاد روستاها و کمبود وسیله نقلیه،
کمبود بودجه و تمایل نداشتن افراد به شرکت در طرح
اشاره کرد.

] [ DOI: 10.29252/sjimu.28.4.47

جدول شماره  .2میانگین نمره آگاهی ،نگرش و عملکرد افراد شرکت کننده در مطالعه ،قبل و بعد از آموزش
بعد از آموزش
قبل از آموزش
متغیر
P
0/001
دانش
38/29 ± 7/26
30/45 ± 8/03
0/025
نگرش
9/08 ± 1/84
7/21 ± 2/46
0/001
رفتارهای پیشگیری کننده
7/96 ± 1/47
5/68 ± 1/51
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همـــه عـــزیــــزانی که در اجراى این پـــژوهش
همـــکارى داشــــته اند صـــمیمانه تشکر و قدردانى
.می شود

سپاسگزاری
از کلیه افراد شرکت کننده در این مــــطالعه و
پرسنل شبــــکه بهداشـــت و درمان چــــرداول و
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Abstract
Introduction: Brucellosis is a health problem
that annually causes enormous economic
and health damage to society. This study
aimed to investigate the effect of an
educational program on knowledge, attitude,
and preventive behaviors of brucellosis in
Holilan, Chardavol, Iran, to reduce the
incidence of this disease.

(version16) through the paired t-test and
Chi-square test. A p-value less than 0.05 was
considered statistically significant.
Findings: The mean age of the participants
was 28.5±7.3 years, 66.5% of whom were
female. There was a significant difference
between the pretest and posttest regarding
the mean scores of knowledge (P=0.001),
attitude (P=0.025), and preventive behaviors
(P=0.001).

Materials & Methods: This quasiexperimental study was conducted based on
a pretest-posttest design. The study
population included 209 cases who referred
to the health centers in Holilan, Iran. The
participants were selected randomly. Data
were collected through a researcher-made
questionnaire to measure knowledge,
attitudes, and preventive behaviors of
brucellosis among the participants. Data
were analyzed using SPSS software

Discussion & Conclusions: The study
showed the positive effect of the educational
program on the knowledge, attitudes, and
behaviors of the participants regarding
brucellosis prevention.
Keywords: Attitude, Behavior brucellosis,
Health education, Knowledge
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