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باشد و روزانه بخش نان غذاي اصلي مردم در بسياري از كشورها مي   
مورد نياز را تامين  Bهاي گروه اي از انرژي، امالح معدني و ويتامينعمده
به داليل متعدد از جمله كيفيت و قيمت پايين نان، كشور ما با  1.كندمي

نان  درصد 30طوري كه گاهي تا هبوده است، ب ت نان مواجهانبوهي از ضايعا
تواند در توليد به غير از كيفيت نان كه مي 2.شودتبديل به ضايعات مي

اي از اين ضايعات ناشي از عدم بخش عمده ؛ضايعات بيشتر، نقش داشته باشد
با توجه به  .باشداطالع از نگهداري صحيح نان و خريد غير اصولي آن مي

چنين تغيير در بحث توليد و خريد نان، ها و هماجراي طرح هدفمندي يارانه
تامين و ارتقاي سطح سالمت . شودآموزشي احساس مي نياز به جبران خالء
-ترين ابعاد تكامل اجتماعي بشر است، شايد بيش از جنبهكه يكي از زير بنايي

يش نياز اين هاي ديگر توسعه نيازمند همكاري عمومي باشد و رابطين پ
هاي بهداشتي را به بياني ساده به توانند آگاهيهمياري عمومي هستند و مي

 3.عموم مردم منتقل نمايند

 -رابطين مركز بهداشتيبر روي  1388-89در سال نيمه تجربي اين مطالعه 
برداري در ها به روش نمونهنمونه. انجام شددرماني كارخانه قندآبكوه مشهد 

 18نفر در گروه مداخله و  21طور تصادفي تعداد هنتخاب و با) آسان(دسترس 
متغيرهاي مورد بررسي در اين مطالعه شامل . نفر در گروه شاهد قرار گرفتند

راجع به روش  موانع درك شده و آگاهي فرد ،درآمد وضعيت تاهل، سن،
اي به رابطين داده شد و در مرحله نخست پرسشنامه .صحيح نگهداري نان بود

هي رابطين نسبت به روش صحيح نگهداري نان مورد ارزيابي قرار آگا
شامل فيلم و (گرفت، در مرحله بعد و طي دو جلسه آموزشي لوح فشرده 

دو ماه . قرار گرفت) نفر گروه مداخله 21( ، در اختيار رابطين)جزوه آموزشي
ي هاي آموزشي، ميزان آگاهارائه فيلم و جزوه آموزشي و اتمام دوره بعد از

ميانگين سن در گروه  .رابطين مجددا مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفت
سال بود كه تفاوت  1/38±6/9سال و در گروه شاهد  5/38±6/9مداخله 

درصد داراي  3/51حدود  .)p=88/0( داري بين دو گروه مشاهده نشديمعن

درصد داراي تحصيالت  5/20و )بزرگترين گروه( تحصيالت دبيرستان
ميانگين آگاهي رابطين در مورد روش . بودند) كوچكترين گروه(دانشگاهي 

از آموزش درگروه مداخله و مقايسه آن با گروه  صحيح نگهداري نان بعد
چنين ميانگين امتياز موانع درك شده هم .)p=01/0(شاهد افزايش يافت 

 3گروه مداخله نسبت به روش نگهداري صحيح نان بعد از آموزش حدود 
داري بين ميانگين امتياز اختالف معني tره كاهش يافت اما آزمون آماري نم

ميانگين مقدار  .)p=259/0( موانع درك شده قبل وبعد از آموزش نشان نداد
در گروه مداخله بعد از آموزش  )برحسب گرم( دور ريز نان رابطين در هفته

معني تفاوت  tو در گروه شاهد آزمون آماري ) p=001/0(كاهش يافت 
همچنين ميانگين آگاهي افراد بعد از آموزش ) p=08/0(داري را نشان نداد 

با توجه ). p=025/0(نمره نسبت به قبل از آموزش افزايش يافت  5/3حدود 
توان نتيجه به نتايج تحقيق حاضر و تحقيقات انجام شده در اين زمينه مي

ري نان گرفت كه آموزش برآگاهي رابطين نسبت به روش صحيح نگهدا
شود پتانسيل مثبت رابطين مراكز بهداشتي و پيشنهاد مي. تاثير مثبت دارد

اند بيشتر در نظر درماني در انتقال اطالعاتي كه از طريق آموزش كسب كرده
  ] 68 ):1ويژنامه (13 ;1390، م ت ع پ ز [.گرفته شود
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