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 چکيده
براي ايجاد يادگيري در يادگيرنده است كه به صورت  آموزندهيت هاي هدفمند فعال ،آموزش

 ، همچنين در تعريف ديگرييابد و يك يا چند يادگيرنده جريان مي فردكنشي متقابل بين 

 يارزش ها و نگرش هاو تاثير بر هاي هدفمندي است كه براي ايجاد يادگيري  كليه فعاليت

تغييرات پايدار در رفتار است و يا در توانايي كه  رفتار را  يادگيري  . گيرد صورت مي يشخص

آموزش سالمت را اينگونه   شکل مي دهد، كه حاصل تمرين و يا اشکال ديگر تجربه مي باشد.

ميتوان معني كرد: گسترش دانش و درک افراد براي تغيير رفتار هاي مرتبط با سالمتي و 

شتي و درماني و مديريت مشکالت قبل از كمك به مردم براي  دسترسي به خدمات بهدا

مشکالت زيست محيطي، شايع و پر هزينه بوده و منجر به بار و ناتواني بسيار  هااستفاده از آن

مواجهه با اين بار و فشار در حال توسعه و تا حدودي . زياد، در بسياري از كشورها مي شوند

واداشته تا دامنه اي از خط مشي ها و  قابل پيشگيري، نظام هاي بهداشتي و مراقبتي را بر آن

فعال سازي و حمايت از  راهبردهايي را مورد آزمون قرار دهند كه شيوه واكنش، مشاركت،

 ستيز و ياجتماع ييپاسخگوبراي تغيير رفتار با را با هدف كمك به افراد جامعه  محيط زيست

 .مشاركت در مراقبت بيشتر، و با كيفيت بهتر بهبود دهد و يطيمح

 ييپاسخگو ،يشخص يارزش ها و نگرش ها ،تيريمدآموزش،  :يديکل واژگان

 سالمت مراكز ،يطيمح ستيو ز ياجتماع
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 4 نسيمه محمدي،  3 یالناز دامن ، 2 یالهام دامن،  1 يفرح آباد یروانياهلل ش حيذب
 .پزشکي ايرانشهر، ايرانشهر، ايرانبهداشت محيط، دانشگاه علوم  1
 .آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر، ايرانشهر، ايران 2
 .، دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر، ايرانشهر، ايرانيدندانپزشک 3
 .زشکي ايرانشهر، ايرانشهر، ايران، دانشگاه علوم پييماما 4
 

 نام نویسنده مسئول:
 یالهام دامن

پرسنل مراکز بهداشت  یشخص يارزش ها و نگرش هاارزیابی  مدیریت و 

 رانشهریدر شهر ا یطيمح ستیو ز یاجتماع یینسبت به پاسخگو
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 مقدمه
 عدالت توسعه و ايجاد براي هاسياست ترين كليدي و ترين اساسي زمره در بشري جوامع در سالمتي ارتقاي و گسترش حفظ،

 بشري مهم نياز يك نيز و محيطي زيست اجتماعي، فردي، ارزش يك عنوان به هدف اين به دستيابي و( 1) شده تلقي كشورها در اجتماعي

 در متعددي عوامل و است بعدي چند موضوعي سالمتي مبحث چه گر(. 2) است شدهمي محسوب ملي اولويت يك همواره ديرباز از

 تاهمي از اثربخش، و كارآمد كاركنان با سالمت نظام كي وجود لزوم عوامل اين همه ميان در دارند، تأثير آن تخريب يا و تأمين،گسترش

 بهداشتي خدمات دهنده ارائه مهم نهادهاي از يکي عنوان به سالمت، نظام سيستم مختلف، هايسازمان ميان در(. 1)است برخوردار اي ويژه

 تواند مي عوامل اين از يك هر به توجهي بي كه است مختلفي عوامل از متأثر سالمت ارتقاء فرآيند(. 3)رودمي شمار به آموزشي و درماني

 ايران زيستي محيط هايبحران(. 4)است  كاركنان شخصي هاينگرش و هاارزش مبحث عوامل ترينمهم از يکي. سازد مختل را فرآيند اين

 دربارۀ الزم هايآگاهي نبود سبب به هابحران اين اساسي بخش. است شده شناخته جهان در زيستي محيط هايبحران شديدترين از يکي

 زيست و اجتماعي پاسخگويي به نسبت مطلوب هاينگرش و هاارزش نداشتن همچنين و طبيعت با انسان ارتباط و زيست محيط از حفاظت

 اظتفح دربارۀ فرهنگسازي براي المللي بين و ملي عزم نيازمند رو اين از. آيد مي شمار به فرهنگي مشکل نوعي واقع در كه است محيطي

 ضرورتي و اهميت عليرغم كشور زيست محيط و جامعه وضعيت(. 5)هستيم  كاركنان ويژه به جامعه، گوناگون اقشار ميان در زيست محيط از

 مختلف ابعاد ميان در گيرد، صورت موجودشان وضعيت ارتقا جهت در اساسي اقدامات است الزم و نگرفته قرار توجه مورد چندان دارد، كه

-11) باشد پرسنل با مرتبط آموزشي مداخالت انجام و بهداشتي مسائل به بايستي بهداشت مراكز توجه بيشترين محيطي، زيست وضعيت

 سطح ارتقاء منظور به زيست محيط در موجود مخاطرات از افراد شخصي اين هاي نگرش و ها ارزش و سواد، آگاهي سطح به توجه با(. 1

 وياساده، گ زبان به عوامل اين با ارتباط در آموزشي برنامه بايد زيست، محيط و جامعه وضعيت سالمت سطح ارتقاء و آگاهي، نگرش، حفظ

 .گردد تنظيم و تهيه پرسنل جهت فهم و درک قابل و

 متأسفانه اما كارشده، ،ستيز طيوضعيت سطح سالمت جامعه و مح جمله از يتيريمد استانداردهاي تيرعا مورد در اكثركشورها در

 يهاها و نگرشبر ارزش يآموزش مبتن ريتأث نيياز انجام اين مطالعه تعما هدف لذا . است نشده گرفته جدي تاكنون مسئله نيا ما دركشور

 ستيارتقاي سطح سالمت ز زانيدر م رانشهريدر شهر ا يطيمح ستيو ز ياجتماع ييپرسنل مراكز بهداشت نسبت به پاسخگو يشخص

 است. يطيمح

 

 روش ها
ز مراكبيمارستان ها و  كاركنان پژوهش يآمار جامعه. شد انجام يدانيم شکل به كه است يليتحل -يفيتوص حاضر پژوهش روش

و در  مياستفاده كرده ا يدانيم -2 يكتابخانه ا -1همچون :  يياز روش ها قيتحق نيمطالب ا يدر جمع آور بودند ايرانشهر شهر بهداشتي

همچون جناب  يمصاحبه با افراد قياز طر يدانيو در روش م ميمطالب پرداخته ا يآور به گرد يبردار شيف قياز طر يروش كتابخانه ا

 نطوريهمو مياستفاده كرده ا فيتوص يسؤاالت از روش حيتوض يو برا ميروش استفاده كرده ا نياز ا يو قباد يبيو حب يدكتر صادق انيآقا

 قيشده در فصل چهارم و از طر يمطالب گرد آور يطالعه )تمام( مقيگرفته شده در ضمن تحق يهمچون مشاهده )عکس ها يياز روشها

مطالب مربوط به  يدر جمع آور همان مصاحبه كه با استادان و كارشناسان صورت گرفته است. اي( پرس و جو يو كتابخانه ا يبردار شيف

 قياز طر يدر روش كتابخانه ا ميبهره برده ا يكتابخانه ا -2 يدانيروش م -1كه عبارتند از :  قيتحق يو عموم يكل ياز روش ها قيتحق نيا

از  ني. همچنميا هكمك گرفت يدانياز روش م زيو با مصاحبه با افراد متخصص و كارشناس ن ميمطالب پرداخته ا يبه جمع آور يبردار شيف

 ميرفته ابهره گ يليو تحل يحيتشر ياز گونه ها قيتحق نيمطالب  ا يدر نوشتن و جمع آور .ميبهره برده ا زين يحيو تشر ليتحل يگونه ها

 يمحقق م يها دهيها و د دهيگونه نوشته حاصل شن ني: ا يحي: گونه تشر ميپرداز يگونه ها م نياز ا كيحال به طور مختصر به شرح هر

 كياز سر بار و قيدق ،يعلم يمطلب به گونه ا ايموضوع  كيدقت در  وشرح و بسط دادن دادن به منظور مطالعه  يبه معن حيباشد و تشر

از  يکياز نوشته به  يموضوع كه هر بخش كياست در مورد ابعاد مختلف  يطرح پرسش زين حيراه تشر نيتر جيو را نياست و عام تر ينيب

گونه  ني: ا يلي. گونه تحلمياستفاده كرده ا يزارشگ هيدر قسمت مصاحبه و ته شتريب يقيگونه تحق نيدهد و ما از ا يسؤاالت ما پاسخ م

ته ها گونه نوش نيپردازد. در ا يموضوع م كي ريتفس اي ليبه تحل سندهيباشد كه در آن نو يمحقق م اي سندهينو يصل تأمالت درونحا

 قيتحق يها افتهي انيب يدر فصل چهارم برا وهيش ني. از ارديگ يخود كمك م ياثبات مدعا يبرا يو نقل يعقل ياز برهان ها سندهينو

فت كه توان گ يگونه م نيا حيدر توض مياستفاده كرده ا يتر شيب زانيبه م يقيدر فصل چهارم از گونه تحق نيهمچن مياستفاده كرده ا

 -1همچون  يياز روشها ميذكر كرد 3-2شده است، همچمنان كه در بخش  دهيآفر گرانيما و د ياست كه بر اساس پژوهش ها ينوشته ا
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 يقسمت اكتفا م نيفنون در ا نياز ا كيدر مورد هر يمختصر حيكه اكنون به توض ميمطالعه استفاده كرده ا -3پرس و جو  -2مشاهده 

 .ميكن

 . مياز روش مصاحبه استفاده كرده ا ستيز طيو سازمان حفاظت مح يشناس ميگزارش از مركز اقل هيما در هنگام ته

و  مياستفاده كرده ا ميبه طور مستق زين يعمل يتجربه مشاهده و  قياطالعات از طر ينوشتن مطالب و جمع آور يروش برا نيدر ا

به مستند كردن  زيخود ن نيگروه گرفته شده است و ا يشده توسط خود اعضا مهيضم يشود اكثر عکس ها يهمان طور كه مالحظه م

 .ستتر كمك كرده ا شيب زين قيتحق

 .ميابيخود دست  ازيبه اطالعات مورد ن قيطر نيتا از ا ميمصاحبه كن يبا افراد ميشد ريناگز قيتحق نيپرس و جو : در مراحل ا

 و همکاران و زادهيعل كارگر، ،يمحمود يها پژوهش از يريالگوگ با كه بود ياساخته محقق پرسشنامه اطالعات يآور گرد ابزار

. تگرف قرار خصصمت خبرگان و دياسات ارياخت در ابزار ييمحتوا و يصور ييروا دييتأ جهت. ديگرد نيتدو و هيته همکاران و پور يفروغ

 ميتنظ يا نهيگز پنج اسيمق کرتيل وستاريپ اساس برپرسشنامه  .آمد دست به درصد 33 كرونباخ يآلفا بيضر از استفاده با زين ييايپا

 يفيتوص يآمار يها شاخص از هانمونه از آمده بدست يها اندازه فيتوص و خام يها نمره كردن خالصه و دادن سامان منظور به. بود شده

 آزمون از و ها داده عيتوز بودن نرمال جهت  رنوفياسم كلموگروف ياستنباط آمار از و شد استفاده...  و انسيوار و اريمع انحراف ن،يانگيم

 هيتجز 55/5 يمعنادار سطح در ها داده و ديگرد استفاده 11 نسخه SPSS افزار نرم از دادهها ليتحل و هيتجز يبرا. شد استفاده مستقل يت

 .شدند ليتحل و

 

 یافته ها
 .است شده آورده ولاجد در يمركز يها شاخص شکل به تيفعال نحوه سن، جنس، مانند مراكز يشناخت تيجمع يهايژگيو
 

 جنس توزیع فراوانی :1جدول شماره 
 

 جنس
 مداخلهگروه 

 درصد تعداد

 2/41 22 زن

 2/52 153 مرد

 155 255 جمع كل
 

 کنترل و مداخله گروه در کار سابقه، یتوزیع فراوان :2جدول شماره 

 
 
 

 

 

 
 

 ستیو ز یاجتماع ییپاسخگوو  عملکرد محافظت کنندگی زیست محيطی نمره اريمع انحراف و نيانگيم سهیمقا:  3شماره  جدول

 یطيمح
  

براي آزمون  pمقدار 

 تي زوجي

ميانگين و انحراف معيار تغيير 

 نمرات بعد مداخله

 زمان             قبل از مداخله

 ميانگين  و انحراف معيار گروه

p<0/001 15/4±24/5 42/2±32/12 مداخله 

P=0/253 53/5±52/1- 32/3±34/13 كنترل 

 p<0/001 P=0/112  مقدارp ن تي مستقلبراي آزمو 

 

 

 سابقه كار

 مداخله

 درصد تعداد

 1/43 13 سال15-1

 4/51 22 سال25-15

 55 15 سال35-25
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در دو گروه معني عملکرد رسيد. با توجه به نتيجه آزمون تي زوجي  51/13مطالعه در گروه مداخله به در اين  عملکردميانگين نمره 

 (.p<0/001) دار شد

 

 بحث
 كه است آن مهم اين به بخشيدن تحقق اما الزمة برساند حداكثر به را خود كار محل وري بهره كه است آن مدير هر آرزوي هرچند

وامل ع تعامل حاصل يتشبهدا هاي سازمان در وري بهره بنابراين گيرد كار به عمل در را آنها باشد و آشنا وري بهره در مؤثر به عوامل نخست

آموزش سالمت مداخله اي نويد بخش براي ترغيب رفتار بهداشتي مثبت در حوزه پزشکي، بهداشت است. عالوه بر . است زيادي بسيار

از  ي(. در موضوعات مختلف11انعطاف پذيري و قابليت كاربرد آن در حيطه هاي مختلف رفتاري، به صورت فردي و گروهي قابل اجراست )

 ي(. مراجعان سنين كودكي تا سالمندي را پوشش مي دهد. سازمان جهان12است ) رفتهجمله ارتقاء سطح سالمت مورد استفاده قرار گ

 يرفتار و اعمال يقبول و نگهدار يمردم برا بيو ترغ قيبهداشت عبارت است از: تشو: آموزش ديگويآموزش بهداشت م فيبهداشت در تعر

ان كه در دسترس آن ياز خدمات بهداشت حياستفاده صح يبرا منطقبه كار بردن علم و  نياست و همچن يسالم ضرور يادامه زندگ يكه برا

 به دخو هشوپژدر  رديچا(. ر13)باشدياحساسات و رفتار مردم م ،يآگاه رييمند به تغعالقه يبهداشت  همانند آموزش عموماست. آموزش 

 كه ستا حاليدر  ين( و ا12دارند ) رانبيما شزمودر آ ييابسز سهمهستند  لفعاو  جامع رتصو به كه خالتيامد ،تـياف تـسد نتيجه ينا

 داريمعني ربطو خلهامد وهگردر  خلهامداز  پس رانبيما گاهيآ سطح كه يدندـسر نتيجه ينا هـب دوـخي  هـمطالعدر  يكدرياو  ونمواليز

 ونواليزـم تحقيق نتايج(. 25) نشد ديجاا يتغيير لكنترو  خلهامد وهرـگدو  رـهدر  تاـمايع فمصر يتودمحد مينهدرز اـما تـياف يشافزا

 صرفا رتبصو هـخلامد انگرـهشوپژ نـيا هـمطالعدر  دـباش شيزموآ خلهامد عوـن تـعل به نداميتو كهدارد  وتتفا گريکدي با كـيدرياو 

 كتابچه ئهو ارا يگروه ه،چهر به هرـچه رتبصو شيزموآ زنيا بر مبتني شيزموآ برنامه قالبدر  هـخلامد ،حاضر هشوپژدر  ليو دهبو شيزموآ

شود آنچه به عنوان رفتار  يسبب م نيشوند و ا يم تيمتفاوت ترب يا وهيبه ش يخواهد شد. زنان و مردان از نظر اجتماع اجرا شيزموآ

 يهااوتتف كنند كه يم انيو همکاران ب يتواند در نظر گرفته شود در زنان و مردان متفاوت باشد. استک يحداقل رفتار قابل قبول م ايمطلوب 

كه  ي(. در مقاله ا21گردد ) يكه در آن متولد شده اند برم يآنان در فرهنگ ياجتماع تيتفکر زنان و مردان به ترب يهاسبك انيموجود م

 يشاغل در مراكز توانبخش يپرسنل پرستار يبر ميزان استرس شغل يارتباط يو همکارانش با عنوان تاثير آموزش مهارت ها ييتوسط رضا

گروه آزمون بطور  يارتباط ينشان داد بعد از آموزش مهارت ها جيصورت گرفت نتا 1332تهران و شميرانات در سال  ،ير يها شهرستان

 جهيرنتو د افتيگروه آزمون نسبت به گروه كنترل كاهش  يداشتند و سطح استرس شغل ينسبت به گروه مداخله مهارت باالتر يمعنادار

  تـشدا ناـبيو  درـك رهشاا مسئوليت شيرپذ ورترــض ـهب دوــخدر پژوهش  Donohe(. 22) افتي شيافزا انيمراقبت از مددجو تيفيك

 جامعهو  ادفرا سالمترا در  منفي تأثير بيشترين كهآن   جتماعيا ارضوــعو  ستــيز يطــمح بــتخري هــفاجع داــيجازا يشگيرـپيدر 

 يدر دانشگاهها و مراكز آموزشعال ياجتماع رييپذتيمسئول تيدر خصوص وضع (. احمدي23) تـسا همهاز  بيش ،سالمت بخش نقشدارد، 

 255و كاركنان دانشگاههاي همدان، كردستان و كرمانشاه و بالغ بر  يعلم ئتياعضاي ه قيكردند. جامعه آماري تحق يغرب كشور بررس

انتخاب شدند.  براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه  قيتحق هنفر به عنوان نمون 215تعداد  ريينفر بودند كه با استفاده از فرمول نمونه گ

را در ابعاد اقتصادي،  ياجتماع رييپذ تيپرسشنامه مسئول نيسؤال داشت. ا 22احمدي استفاده شد كه  ياجتماع رييپذ تيسنجش مسئول

نشان داد كه  قيهاي تحق افتهي. سنجد يچهار درجه اي اهمال، اشتهار، اهتمام و كمال م فيو در ط يو اخالق يطيمح ستيز ،ياجتماع

 پژوهش شنهادييدر سطح اهمال كسب كرده اند.  مدل پ ازييامت يطيمح ستياقتصادي و ز تهاييدر بحث حما يدانشگاههاي مورد بررس

ها داشته  گاهنشمفهوم در دا نيرا براي سنجش ا ازيامت نيشتريب رييپذ تيو اقتصادي مسئول ينشان داد كه عناصر مربوط به تبعات اجتماع

 فعاليت اجرا نحوه و زمان بر مراكز مسئولين پايش و ريزي، نظارتبرنامه اجراي در عملياتي چنين الزم است كه فرايندهايهم (.24اند )

ائل سهاي مديريت بايد به اين مترين ردهدهد كه باالترين سطوح تا پايينانجام شده است. دراين پژوهش اهميت اين مسئله را نشان مي

ي آموزش در ميان مديران هاي جديد در زمينهگذاريسازي و سرمايهريزي، مستلزم فرهنگتوجه نمايند. از اين گذشته استقرار نظام برنامه

توجه  گردد بااست تا از طريق آن مديران، نحوه استفاده از اطالعات حاصل از نظام نوين را فراگرفته و آن را بپذيرند. لذا پيشنهاد مي مراكز

 به  اين عوامل به انجام پژوهش هاي وسيع تر در حيطه  مديريت صورت پذيرد.
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 گيرينتيجه
راه  نيو در ا ميگر شده ا انيب نهيزم نيافراد مختلف را در ا اتيو نظر ميهوا انداخته ا يهرچند گذرا به گذشته معقوله آلودگ ينگاه

 نطوريباشد و هميضمن م نيها در ا يبه آن ها و برطرف كردن كاست يدگيرس نيلكه درخواست ها از مسئو ميمواجه بود زين يبا مشکالت

ي راه هي نقشارائه اثر دهند. بياز آن ها ترت كيو به هر رديقرار گ ربطيذ نيمورد توجه مسئول ميدواريكه ام ميكرده ا طرحرا م يشنهاداتيپ

هش، راهکار اصلي براي رفع اين مشکالت است. ايجاد بانك اطالعات ي تحول مبتني بر محورهاي تعيين شده در اين پژوو تدوين بسته

ر ها، از ديگهاي مشاوره تخصصي براي كاركنان و ايجاد يك دفتر مديريت پروژه در جهت هماهنگي فعاليتدانش در اين زمينه، وجود تيم

 اقدامات پيشنهادي در اين زمينه خواهند بود.
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