
معرفی طرح

نگرش و عملکرد ساکنین آگاهی، بررسی 
و استفاده از در رابطه با ماالریا مناطق هدف 

پشه بند

نگرش و عملکرد ساکنین آگاهی، بررسی 
و استفاده از در رابطه با ماالریا مناطق هدف 

پشه بند



اهداف
:هدف کلی

تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد مردم مناطق هدف در رابطه با  •
منطقه هدف35ماالریا و استفاده از پشه بند در 



اهداف
: اهداف اختصاصی

تعیین  آگاهی، نگرش و عملکرد مردم مناطق هدف در رابطه با  •
ماالریا

LLINتعیین درصد افراد ساکن مناطق پر خطر که زیر پشه بند•
مناطق) سال5خصوصا زنان باردار و کودکان زیر (می خوابند 

)(Zone B+Zone AHR

: اهداف اختصاصی
تعیین  آگاهی، نگرش و عملکرد مردم مناطق هدف در رابطه با  •

ماالریا
LLINتعیین درصد افراد ساکن مناطق پر خطر که زیر پشه بند•

مناطق) سال5خصوصا زنان باردار و کودکان زیر (می خوابند 
)(Zone B+Zone AHR



منطقه شهرستان استان ردیف
B ایرانشهر

سیستان و بلوچستان
1

B خاش 2
B دالغان 3
B کنارك 4
B چابهار 5
B سرباز 6
B نیکشهر 7
B سروان 8
B سوران 9
B زابلی 10
B فنوج 11
B بندرعباس

هرمزگان
12

B میناب 13
AHR حاجی آباد 14
B رودان 15
B بشاگرد 16
AHR قشم 17

لیست مناطق هدف 

AHR قشم 17
B جاسک 18
AHR بندرلنگه 19
AHR بندرخمیر 20
B پارسیان 21
B قلعه گنج

کرمان 
22

B وجاننم 23
B کهنوج 24
B رودبار جنوب 25
B انبار آباد 26
B فهرج 27
B ریگان 28
B کنگان بوشهر 29
AHR بوشهر 30
B رستم

فارس
31

AHR جهرم 32
AHR فراشبند 33
B اهواز خوزستان 34
AHR دشت آزادگان 35



روش کار
مقطعی:مطالعهنوع

هدفمناطقساکنینازخانوار5000:نمونهحجم
ايخوشهگیرينمونهروشباتصادفی:هانمونهانتخاب

هايبخشودموگرافیکهايپرسشبرمشتملايپرسشنامه:ابزار
مصاحبهطریقبهکهبندپشهازاستفادهوعملکردونگرشآگاهی،
.شودمیتکمیل

-Testروشبه:پرسشنامهپایلوت retest
ماهمهرده:هادادهآوريجمعپایانزمان

شهرستانیواستانیکشوري،سطحسهدر:کیفیکنترلونظارت

مقطعی:مطالعهنوع
هدفمناطقساکنینازخانوار5000:نمونهحجم

ايخوشهگیرينمونهروشباتصادفی:هانمونهانتخاب
هايبخشودموگرافیکهايپرسشبرمشتملايپرسشنامه:ابزار

مصاحبهطریقبهکهبندپشهازاستفادهوعملکردونگرشآگاهی،
.شودمیتکمیل

-Testروشبه:پرسشنامهپایلوت retest
ماهمهرده:هادادهآوريجمعپایانزمان

شهرستانیواستانیکشوري،سطحسهدر:کیفیکنترلونظارت





ارائه کنندهموضوعزمان

آقاي دکتر مجدزادهمعرفی طرح14:00- 14:15

خانم شاهندهمعرفی پرسشنامه14:15- 14:30

مدعوین استانیبازخوردهاي پرسشنامه14:30- 15:15

آقاي دکتر باصريآموزش هاي ضروري15:15–15:25

آقاي دکتر ایزديمرور دستورالعمل اجرایی فیلد15:25–16:00

برنامه نشست هماهنگی استان هاي هدف
»برسی آگاهی، نگرش و عملکرد ساکنین در رابطه با ماالریا و استفاده از پشه بند« طرح 

آقاي دکتر ایزديمرور دستورالعمل اجرایی فیلد15:25–16:00

آقاي دکتر تقی زادهبیان نقطه نظرات16:00–16:10

مدعوین استانیارائه جدول زمان بندي و معرفی همکاران طرح16:10–16:55

جناب آقاي دکتر رئیسیبیان نقطه نظرات16:55– 17:05

جناب آقاي دکتر رنجبربیان نقطه نظرات17:05– 17:15

مدعوین نشستتبادل نظر گروهی17:15–18:00



ضرورت ها و نیاز ها آموزشی ناظرین و 
پرسشگران



ستاد کشوری

هماهنگی و تبادل نظر در تهران و استان  •
بررسی نقطه نظرهاي و مرور پروسه طرح•

ستاد استانی

.انتخاب پرسنل درگیر و هماهنگی ها الزم بین تهران، استان و شهرستان ها•

ستاد استانیآموزش و یا توجیه پرسنل شهرستان ها  بیان اهمیت طرح، مسئولیت ها، •

.انتخاب پرسنل درگیر و هماهنگی ها الزم بین تهران، استان و شهرستان ها•

آموزش و یا توجیه پرسنل شهرستان ها  بیان اهمیت طرح، مسئولیت ها، •

ستاد شھرستانی

شامل بیان اهمیت پروژه ، ایجاد انگیزه و تعیین حدود وظایف در آموزش ها •
.سطوح ناظرین و پرسشگران شهرستان ها

هماهنگی براي آموزش هاي الزم شامل آموزش نحوي نظارت، ارتباطات بین  •
سطوح مختلف، و آموزش و نظارت بر کار پرسشگران



:  در سطح شهرستان ها الزم است) مدرس(آموزشگر 
تجربه 

کافی در 
ماالریا

مهارت و 
اقتدار در 
آموزش

برنامه، مدت آموزش، محل دوره و محتویات آموزش با توجه 
راهنماي آموزش و مدیریت آموزش و ارزشیابی تعیین میگردد:به

:  آموزش پرشسگر بر اساس 
راهنماي پرسشگران و نظارت و تداوم

مهارت و 
اقتدار در 
آموزش

:  آموزش پرشسگر بر اساس 
راهنماي پرسشگران و نظارت و تداوم



دانستن جایگاه و نقش خود•
دانستن شرح وظایف روزانه •

نیاز آموزشی ناظر 
شهرستانی

نقش پرسشگر •
وظایف روزانه پرسشگر•

نیاز هاي آموزشی 
پرسشگر



آموزش پرسشگر ها  
و ارتباط با مردمنحوه پرسش سئواالت

ثبت مشاهدات و پاسخ ها در پاسخ نامهثبت مشاهدات و پاسخ ها در پاسخ نامه

اصالح اشتباهات 

چک کردن پرسشنامه هاي تکمیل شده  



آموزش پرسشگر ها 
ویژگی هاي پرسنلی و توانایی آنها در درك : نحوه انتخاب پرسشگران •

حدالمقدور . آموزش ها و یادگیر و بکارگیري آموخته ها در کار میدانی
.آشنایی با ماالریا و یا دیدن آموزش هایی در خصوص ماالریا

آموزش ها ممکن است براساس میزان تحصیالت و یا تجارب فرد •
. متفاوت باشد

.زبان و گویش قرار بگیردآموزش ها می تواند تحت تاثیر •

ویژگی هاي پرسنلی و توانایی آنها در درك : نحوه انتخاب پرسشگران •
حدالمقدور . آموزش ها و یادگیر و بکارگیري آموخته ها در کار میدانی

.آشنایی با ماالریا و یا دیدن آموزش هایی در خصوص ماالریا

آموزش ها ممکن است براساس میزان تحصیالت و یا تجارب فرد •
. متفاوت باشد

.زبان و گویش قرار بگیردآموزش ها می تواند تحت تاثیر •



آموزش پرسشگر ها 
طول دوره و برنامه : مدیریت اجرایی و پشتیبانی آموزش•

.  آموزشی ، محل آموزش ها و محتویات آموزش ها شرح داده می شود

)مانند آشنایی با خصوصیات انتقال ماالریا(آموزش اطالعات ضروري –
محل آموزش–
)مانند بیان اهمیت مطالعه و جمع آوري اطالعات(محتوي کیفی دوره آموزشی –

مانند نمایش پرسشگري، پر کردن غلط پرسشنامه و تصیحح (تکنیک هاي آموزش–
....)آن توسط پرسشگر و 

طول دوره و برنامه : مدیریت اجرایی و پشتیبانی آموزش•
.  آموزشی ، محل آموزش ها و محتویات آموزش ها شرح داده می شود

)مانند آشنایی با خصوصیات انتقال ماالریا(آموزش اطالعات ضروري –
محل آموزش–
)مانند بیان اهمیت مطالعه و جمع آوري اطالعات(محتوي کیفی دوره آموزشی –

مانند نمایش پرسشگري، پر کردن غلط پرسشنامه و تصیحح (تکنیک هاي آموزش–
....)آن توسط پرسشگر و 



آموزش اطالعات ضروري
ماالریا و انتقال آن•

اتیولوژي ماالریا و عالیم آن–
اصطالحات و مفاهیم و یا معانی کلماتی در ماالریا–
محافظت از ماالریا–

ماالریا و انتقال آن•
اتیولوژي ماالریا و عالیم آن–
اصطالحات و مفاهیم و یا معانی کلماتی در ماالریا–
محافظت از ماالریا–



محتوي کیفی دوره آموزشی
ایفاي نقش مصاحبه بین دو نفر آموزش گیرنده•

.سئواالتی را که در زمان ایفاي نقش به ذهن شرکت کنندگان می آید•

.در تمرین و ایفاي نقش حتماً از زبان بومی منطقه خودشان استفاده شود•

.یک مصاحبه اي که پاسخ دهند همکاري الزم را نمی کند و نحوي برخورد با آن•

در حین نمایش مدت زمان  ِیک پرسشگري اندازه گرفته و راهکاره هاي بهینه سازي  •
.زمان مصاحبه مورد بحث قرار بگیرد

.  تمرین میدانی از ضروریت هاي آموزش است•

ایفاي نقش مصاحبه بین دو نفر آموزش گیرنده•

.سئواالتی را که در زمان ایفاي نقش به ذهن شرکت کنندگان می آید•

.در تمرین و ایفاي نقش حتماً از زبان بومی منطقه خودشان استفاده شود•

.یک مصاحبه اي که پاسخ دهند همکاري الزم را نمی کند و نحوي برخورد با آن•

در حین نمایش مدت زمان  ِیک پرسشگري اندازه گرفته و راهکاره هاي بهینه سازي  •
.زمان مصاحبه مورد بحث قرار بگیرد

.  تمرین میدانی از ضروریت هاي آموزش است•



: ارزشیابی آموزش ها•
با انجام آزمون از پرسشگر یا دادن پرسشنامه غلط پر شده به او جهت پیدا  

در نهایت بیان پاسخ هاي صحیح و  . کردن اشتباهات وقت داده شود
.دالیل آن

: ارزشیابی آموزش ها•
با انجام آزمون از پرسشگر یا دادن پرسشنامه غلط پر شده به او جهت پیدا  

در نهایت بیان پاسخ هاي صحیح و  . کردن اشتباهات وقت داده شود
.دالیل آن



نقش ناظر در آموزش پرسشگران
ناظرین استانی و شهرستانی افرادي با تجربه خواهند بود، لذا از توانمندي ها و تجارب آنها 

در این خصوص به راهنماي . درجهت آموزش پرسشگران بخوبی می توان استفاده کرد
.مراجعه شود)  26تا 16صفحات (میدانی طرح 

نقش ناظر در مرحله اول کارمیدانی و همراهی با •
...پرسشگران در رفع مشکالت آموزش، تکنیکی و 

.تشکیل تیم کنترل کیفیت•
.نقش مهم ناظر در پایش کیفیت جمع آوري داده هاست•

ناظرین استانی و شهرستانی افرادي با تجربه خواهند بود، لذا از توانمندي ها و تجارب آنها 
در این خصوص به راهنماي . درجهت آموزش پرسشگران بخوبی می توان استفاده کرد

.مراجعه شود)  26تا 16صفحات (میدانی طرح 

نقش ناظر در مرحله اول کارمیدانی و همراهی با •
...پرسشگران در رفع مشکالت آموزش، تکنیکی و 

.تشکیل تیم کنترل کیفیت•
.نقش مهم ناظر در پایش کیفیت جمع آوري داده هاست•



آموزش در خصوص وظایف روزانه ناظر شهرستان
 ،توزیع روزانه پرسشنامه ها براساس جدول زمانبندي برنامه عملیاتی
 نام آبادي، طبقه بندي کانون، شماره خوشه، شماره : قراردادن اطالعات پرسشنامه شامل

...خانوار
 رفع سواالت و ابهامات پرسشگر در خصوص پرسشنامه.

 پر کردن فرم روزانه پرسشگربه ازاي هر پرسشگر و تکمیل آن در دو نوبت ابتدا و انتهاي
.روز کاري

 بررسی کیفیت داده هاي جمع آوري شده

مرور یک نمونه پرسشنامه هاي از خوشه ها  و رفع مشکالت و اشتباهات در آن خوشه .

چک کردن لوازم مورد نیاز براي کار میدانی قبل از ورود پرسشگر به محل.

 ،توزیع روزانه پرسشنامه ها براساس جدول زمانبندي برنامه عملیاتی
 نام آبادي، طبقه بندي کانون، شماره خوشه، شماره : قراردادن اطالعات پرسشنامه شامل

...خانوار
 رفع سواالت و ابهامات پرسشگر در خصوص پرسشنامه.

 پر کردن فرم روزانه پرسشگربه ازاي هر پرسشگر و تکمیل آن در دو نوبت ابتدا و انتهاي
.روز کاري

 بررسی کیفیت داده هاي جمع آوري شده

مرور یک نمونه پرسشنامه هاي از خوشه ها  و رفع مشکالت و اشتباهات در آن خوشه .

چک کردن لوازم مورد نیاز براي کار میدانی قبل از ورود پرسشگر به محل.



آموزش هاي ضروري در خصوص وظایف روزانه پرسشگر 

.تحویل گرفتن پرسشنامه هاي روزانه از ناظر و مرور اطالعات پرسشنامه

.انتخاب فرد مناسب براي پاسخگویی به پرسشنامه در خانوار

.تکمیل پرسشنامه و مرور هرپرسشنامه پس ازاتمام و قبل از ترك خانوار 

.چک کردن پرسشنامه هاي تکمیل شده قبل از تحویل به ناظر شهرستان 

چک کردن پرسشنامه هاي تکمیل شده قبل از تحویل به ناظر شهرستان 
.



وظایف پرسشگر در حین تکمیل پرسشنامه
.نحوه پرسش سئواالت•
.ثبت پاسخ ها•
.پاسخ سئواالت بسته•
.پاسخ سئواالت باز•
.اصالح اشتباهات•
.چک کردن پرسشنامه هاي تکمیل شده•

.نحوه پرسش سئواالت•
.ثبت پاسخ ها•
.پاسخ سئواالت بسته•
.پاسخ سئواالت باز•
.اصالح اشتباهات•
.چک کردن پرسشنامه هاي تکمیل شده•

.مراجعه شود)  26تا 16صفحات (در این خصوص به راهنماي میدانی طرح 



نقش و فعالیت  پرسشگر
رعایت اصول انتخاب نمونه براساس طراحی هاي انجام شده-

ـ شناسایی فرد مناسب در هر خانوار براي مصاحبه و انجام مصاحبه  

ـ چک پرسشنامه ها و حصول اطمینان از کامل بودن پاسخ ها  

ـ برگشت مجدد به خانوارهایی که مصاحبه هایشان کامل نبود و کامل  
.کردن مصاحبه ها در هر خوشه

رعایت اصول انتخاب نمونه براساس طراحی هاي انجام شده-

ـ شناسایی فرد مناسب در هر خانوار براي مصاحبه و انجام مصاحبه  

ـ چک پرسشنامه ها و حصول اطمینان از کامل بودن پاسخ ها  

ـ برگشت مجدد به خانوارهایی که مصاحبه هایشان کامل نبود و کامل  
.کردن مصاحبه ها در هر خوشه

.مراجعه شود)  26تا 16صفحات (در این خصوص به راهنماي میدانی طرح 
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