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 چکیده
های آب شرب فقدان آگاهی و مهارت کارکنان واحد حوادث و دالیل تهدید ایمنی سامانهکی از ی :هدف و سابقه

های ایمنی سامانه آب شرب را کنترل کند، مطالعه تواند چالشاتفاقات است. از آنجائیکه بکارگیری پرسنل آگاه می

تار تنی بر تئوری رفنیمه تجربی حاضر برای نخستین بار در جهان با هدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی مب

 انجام پذیرفت.  (WSP) ریزی شده جهت رعایت الزامات برنامه ایمنی آببرنامه

های حوزه در بخش WSPهای شناسایی شده در های ابزار و نیازهای آموزشی بر اساس ریسکگویه: روش و مواد

کلیه مراحل روانسجی ابزار و  خانه و شبکه توزیع استخراج شدند.آبریز، خطوط انتقال، مخازن ذخیره، تصفیه

بزار های امداخالت آموزشی بصورت مجازی انجام پذیرفت. مبتنی بر ریسک شناسایی شده در سامانه آب، گویه

سوال( طراحی و بر  33ریزی شده )تئوری رفتاربرنامه سوال( و سازه 22در سه بخش دموگرافیک، سنجش آگاهی )

 مداخله آموزشی، کلیه کارکنان حوادث و اتفاقات آب بودند. جهتآماری، اساس پانل متخصصان نهایی شد. جامعه 

 8/45بود.  WHOتطابق با رهنمودهای  % 3/99بیانگر  WSP-QAافزار با استفاده از نرم WSPارزیابی  :هایافته

آگاهی، نگرش،  امتیازآمیز در حوزه آبریز بود. میانگین درصد نیازهای آموزشی مبتنی بر شناسایی رویدادهای مخاطره

 گروه داری دربطور معنی قصد رفتاری و رفتار کارکنان حوادث و اتفاقات آب شهر قزوین پس از مداخله آموزشی

 بود.  آزمون باالترپس

ریزی شده بعد از مداخله آموزشی نشانگر اثر بخش تئوری رفتار برنامههای و سازه دار آگاهیتغییر معنی استنتاج:

د به توانهای آموزشی مناسب میدر افزایش ایمنی سامانه آبرسانی بود و نشان داد که کاربرد شیوه بودن آموزش

 های آبرسانی منجر شود. افزایش ارتقاء ایمنی آب شرب در سامانه
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Abstract 
Background and Purpose: One of the reasons to create risk in the drinking water 

supply systems (WSS) is related to the lack of knowledge in the staffs of water 

incidents services (WIS). Since trained staffs can control safety challenges, the 

present semi-experimental study was conducted for the first time to investigate the 

effect of educational intervention on the WIS, based on the theory of programmed 

behavior (TPB), to meet the requirements in water safety plan (WSP). 

Materials and methods: The items of questionnaire and needs of training were 

recognized based on the identified risks in WSP, separately in the catchment, 

transmission, storage tanks, treatment plant, and distribution system. The 

psychometrics of questionnaire and intervention of training were performed 

virtually. The items of instrument were designed based on identified risk in WSP 

in three sections including demographic questions, knowledge (22 questions) and 

the structure of TPB (33 questions). Then the questionnaire was completed based 

on expert panels. Also, the statistical populations were all staffs of WIS . 

Results: Evaluation of WSP using WSP-QA software showed 99.3% compliance 

with WHO guidelines. 54.8% of needs of training were based on identified risks 

in the catchment. The average score of knowledge, attitude, perceived behavioral 

control, and behavioral intention was significantly higher after intervention 

(P<0.05). 

Conclusion: Significant change in knowledge and structures of the TPB after 

intervention showed the effectiveness of training in increasing the safety of the 

WSS and revealed that application of appropriate training methods can increase 

the safety of drinking water in WSP. 
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