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  ن خودمعرفاهمسران معتاد ايدز در پيشگيري از در بهداشت آموزشتأثير 

  )1383 ( شهر كرمانشاه

 ***عليرضا حيدرنيادكتر  ؛** علي حاتمي؛*الدين نيكنامي شمسدكتر 

  چكيده 

 ،گيرد  ميطور مستقيم انجام هقال بيماري بد انتدز در جهان و از زماني كه مشخص شبا گسترش وسيع بيماري اي. :هدفسابقه و 

 بلكه نوزادان خود را نيز در معرض تهديد ،اند كه نه فقط شوهران  شناخته شده"مخازن آلودگي و عفونت"عنوان  هزنان اغلب ب

ن خودمعرف ار همسران معتادد ايدز پيشگيري ازثير برنامه آموزش بهداشت در أهدف بررسي ت اين پژوهش با .دهند قرار مي

  .انجام گرفته است 1383شهر كرمانشاه در سال 

كه  تصادفي ساده بودصورت  بهگيري  روش نمونه. باشد صورت قبل و بعد مي تجربي به  اين مطالعه از نوع نيمه:ها مواد و روش

رنامه آموزشي  ب،منظور تعيين تأثير آموزش بهداشت به .طور تصادفي انتخاب شدند نفر به 40  نفر جامعه آماري237از ميان 

استفاده از وسايل  ،جزوهو با استفاده از روش سخنراني، شد  تدوين گروه تحت آموزش و نياز مون اوليهآزنتايج  براساس

 ،گر ثير عوامل مداخلهأمنظور كاهش ت  به.اجرا درآمد همراه با پرسش و پاسخ طي سه هفته به )… ونمايش فيلم(آموزشي ديداري 

 و  همبستگيهاي تي، زمونآ وسيلههاي پژوهش به  نهايت داده  در.نجام شددو ماه  پس از اتمام برنامه آموزشي، آزمون ثانويه ا

  . مورد تحليل قرارگرفتآناليز واريانس

مربوط به  افراد از نظر سني بيشترين ميزان فراواني. نددودار ب  درصد از افراد تحت مطالعه خانه5/77د كه ا نشان دنتايج :ها يافته

هاي پژوهش  نمونهبين ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد . دو سال ب38-48به گروه سني   مربوطآن و كمترين 26-31گروه سني 

همچنين بيشترين منبع كسب  .)>00001/0P( شتوجود دا دارياي برنامه آموزشي تفاوت آماري معنقبل و بعد از اجرا

بوده است و مراكز بهداشتي ) نزيويتلو  وراديو(هاي جمعي   رسانه،پژوهش مورد افراد در) %100 (ايدز مورد اطالعات در

 40 ، 50 باترتيب    بههاي پيشگيري از آن  روش و  ايدز بيماريمورد  دردرماني و دوستان و آشنايان از نظر منبع كسب اطالعات

  .داشتند هاي بعدي قرار مكاندر  درصد 5 و

. ثر بوده استؤافراد مورد پژوهش  منگرش و عملكرد مثبت افزايش  سطح آگاهي و يتقاربرنامه آموزش بهداشت در ا: بحث

اني با كيفيت خوب، خدمات رس  اطالع وآموزش:  عامل اساسي3 ايدز بايد خصوصهاي پيشگيري موفق در  برنامهدر طوركلي  به

  .قرار گيردمدنظر  كننده بهداشتي مناسب و يك محيط اجتماعي حمايت

  »8/3/86 :   پذيرش28/11/85:دريافت«  عملكرد  نگرش،،يآگاه آموزش بهداشت، ايدز، معتاد خودمعرف، :ها واژه كليد

*
  گروه آموزش بهداشتدانشكده علوم پزشكي، تربيت مدرس، دانشگاه ار دانشي  

  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس، گروه آموزش بهداشت ***                   و مدرس دانشگاه پيام نور كنگاور ارشد آموزش بهداشت كارشناس **

  ،پزشكي، گروه آموزش بهداشتعلوم دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده  ، تقاطع چمران و جالل آل احمد،تهران: ار مكاتباتد عهده*

  Email: niknami6@yahoo.com       88013030فاكس ،  3549داخلي ،  88011001 :تلفن   
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  مقدمه
 را در ميان HIVتعداد كشورهايي كه عفونت طوركلي  به

.  رو به افزايش است،كنند گزارش مي معتادان تزريقي

پذيري بااليي نسبت به  كشورهاي در حال توسعه آسيب

نتايج . سوء مصرف مواد و عواقب ناشي از آن دارند

توانند براي  دهد كه معتادان تزريقي مي تحقيقات نشان مي

 در خودشان و نيز ديگران HIVكاهش خطر عفونت 

ر دهند و اين مسأله رفتارهاي خود را تغيي...)  وهمسران(

 ،كنند براي افرادي كه در اين حيطه فعاليت پژوهشي مي

اطالعات جهاني  .)1( توجه است ز اهميت و قابليحا

توجهي از  دهد كه زنان اكنون سهم قابل اخير نشان مي

 اند اختصاص داده مبتال به ايدز را در جهان به خود افراد

يشترين در حال حاضر زنان گروهي هستند كه ب .)2(

سرعت ايجاد عفونت با ويروس نقص ايمني انساني 

(HIV)از كل موارد  درصد7ها تنها  اگر چه زن.  را دارند 

  ،شدند  در آمريكا شامل مي1985ايدز را در طول سال 

 از كل موارد بيماري در آمريكا  درصد18، 1994در سال 

  .)3( دادند مي نث تشكيلؤرا بيماران م

 2002موجود تا نوامبر سال طبق آخرين اطالعات 

 و اند  ميليون زن مبتال به ايدز شناسايي شده11حدود 

 15شود كه در چند سال آينده اين رقم به  تخمين زده مي

ها   ميليون نفر آن6ميليون نفر برسد و تاكنون بيش از 

، توانست خود را 1994ايدز در سال  .)3( اند فوت شده

رين علل مرگ و مير زنان ت از مقام دهم به مقام سوم شايع

 ساله برساند و اين روند همچنان در حال صعود 44-25

 اينكه مشكل پزشكي عصر  ايدز امروزه عالوه بر.است

 به مشكالت اجتماعي، اقتصادي و سياسي ،است حاضر

 كمتر كشوري در دنيا وجود دارد كه .نيز بدل شده است

در . با اين طاعون قرن دست و پنجه نرم نكرده باشد

 ساله يك نفر به 15-24بوتسوانا از هر سه زن جوان 

در آفريقاي جنوبي و زيمباوه از .  آلوده استHIVويروس

 كشور آفريقاي زيرصحرا 9 زن جوان يك نفر و در 4هر 

. آلوده است رف زن جوان يك ن5از هر  يانگينطور م به

 63ميالدي سه ميليون نفر از جمعيت  2002درسال 

 ،5 دركامبوج .اند ويروس بودهاين آلوده به وني تايلند يميل

ها به ويروس   از فاحشه درصد18در جاكارتا  و 4در برمه 

ميان معتادان تزريقي  همچنين ميزان شيوع در. آلوده هستند

بيني  طبق پيش . است درصد50 در اين كشورها بيش از

WHO ، بيشترين موارد2010هند تا سال  HIVمثبت را در  

شيوع عوامل . خود اختصاص خواهد داد سطح جهان به

 در ميان زنان در جامعه HIV ابتال به ويروس زخطرسا

 : گزارش شده استذيلصورت   به1995آمريكا در سال 

  درصد41 تماس جنسي با جنس مخالف،  درصد38

  درصد2مصرف داروهاي مخدر تزريقي داخل وريدي، 

 19مصرف خون آلوده يا ساير محصوالت خوني آلوده و 

 هم داراي علل ناشناخته بودند كه غالب موارد درصد

مردان و  .ناشناخته از طريق تماس جنسي ايجاد شده است

 روبرو HIVزنان به يك اندازه با خطر ابتال به ويروس 

  با اين وصف بنا به علل گوناگون ميزان،هستند

با گسترش  .)2( پذيري زنان بيش از مردان است آسيب

در جهان و از زماني كه مشخص شده وسيع بيماري ايدز 

 زنان ،گيرد طور مستقيم انجام مي هاست انتقال بيماري ب

 شناخته " و عفونتمخازن آلودگي"عنوان  هاغلب ب

 شوهران بلكه نوزادان خود را نيز در تنهااند كه نه  شده

اين ديدگاه غلط موجب . دهند معرض تهديد قرار مي

گونه زنان خود يا از  نشدن اين واقعيت شده كه اي فراموش
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كارگيري كاندوم  هطريق تماس جنسي با مرداني كه از ب

علت استفاده از  هه بكشوند يا آن زنند آلوده مي بازمي سر

سوزن و سرنگ آلوده چه در مراكز بهداشتي و چه در 

هنگام تزريق مواد مخدر داخل وريدي در منزل آلوده 

ش بالفعل يا ايدز براي زنان با توجه به نق .گردند مي

عنوان مادر دارا هستند، اغلب مفهومي  هاي كه ب بالقوه

 فقدان سالمت در يك زن مبتال .جديد و گاه دردناك دارد

به ايدز وظيفه مراقبت از كودكانش را دچار اختالل 

 اگر كسي را براي كمك و مراقبت از فرزندانش  وكند مي

 اش هاي رواني نيز به دردهاي جسمي بيابد، اضطراب

  .)3( شود افزوده مي

زناني كه خود يا همسرانشان به اين ويروس آلوده 

 ؛ نبايد پس از آلودگي فرزند ديگري بياورند،اند شده

 .)4(  خواهدشدHIVها دچار عفونت  چراكه كودك آن

م بيماري را تا ساليان دراز نشان يبسياري از زنان عال

ترتيب يك دوره كمون براي  اين هند داد كه بهانخو

علت  هتعداد ديگري ب. شود  ايجاد ميHIVآلودگي با 

خجالت يا نبودن امكانات در مراكز بهداشتي در بعضي از 

ترتيب آلودگي  اين كنند و به مناطق به پزشك مراجعه نمي

  . )5( شود تر مي  گستردهHIV هب

زندگي  عنوان شريك در هكه زنان ب با توجه به اين

اري با همسران خود ذثيرگأت زناشويي ارتباط مستقيم و

 تا طبق آخرين اطالعات موجود دارند و از سويي ديگر

 به ايدز ابتال موارد از  درصد6/64  حدود1/7/85تاريخ 

كه البته اين ( ن تزريقي گزارش شده استاطريق معتاد از

 87 ،اند ميزان در افرادي كه راه انتقال مشخص داشته

  يكي ازبه  تالش گرديد،)6( ) اعالم شده استدرصد

ن توجه اهمسران معتاد يعني اين بيماري هاي پرخطر گروه

 حاضر با مطالعه ها آلودگي آن  پيشگيري ازبراي د ووش

زمينه  برنامه آموزش بهداشت در ثيرأبررسي ميزان تهدف 

بهداشتي  رفتارآگاهي، نگرش و  بر ايدز پيشگيري از

 1383شهر كرمانشاه در سال ن خودمعرف اهمسران معتاد

  .راحي و اجرا گرديدط

  

  ها  مواد و روش
صورت قبل و بعد  هتجربي ب  اين پژوهش يك مطالعه نيمه

و به روش سنجشي توصيفي تحليلي با مداخله پژوهشگر 

در  .پذيرفتاز طريق اجراي برنامه آموزش بهداشت انجام 

عنوان  ه ب،بوداين طرح گروهي كه درگير برنامه آموزشي 

هاي مشابهي   و سنجشندمودخود عمل ن) كنترل(شاهد 

در فواصل زماني قبل و بعد از اجراي برنامه آموزشي 

آموزش بهداشت  ،ل اين پژوهشمتغير مستق. گرفت انجام

 .دوبهاي پيشگيري از آن   و روش بيماري ايدزخصوصدر

 ناآگاهي، نگرش و عملكرد همسران معتادهمچنين 

عنوان  هاي پيشگيري از آن به  ايدز و روشمورددر

ابزار گردآوري در اين . بودند  اين مطالعه وابستههايمتغير

بار در انجام آزمون اوليه   كه يكاي بود پژوهش، پرسشنامه

و بار ديگر در آزمون ) قبل از اجراي برنامه آموزشي(

مورد استفاده قرار ) پس از اجراي برنامه آموزش(ثانويه 

ه گروال و در چهار ؤ س27 اين پرسشنامه داراي .گرفت

حاوي  (، نگرش)الؤ س14حاوي  (االت، آگاهيؤ س:شامل

 6حاوي  ( و عملكرد)اي  گزينه3ال با طيف ليكرت ؤ س7

پرسشنامه  روايي و پايايي ضمناً .بود تنظيم شده )الؤس

 -ن آزمو وامحتو اعتبارهاي  روش استفاده از باترتيب  به

 .داده شد ارزيابي قرار سنجش و موردآزمون مجدد 

 80و عملكرد  82، نگرش 75 براي آگاهي ييضريب پايا
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جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش . آمد دست  بهدرصد

گيري درمان   پيبرايكه بود ن اشامل كليه همسران معتاد

 به درمانگاه  در زمان اجراي برنامه آموزش شوهران خود

ن خودمعرف شهر كرمانشاه اي معتاديبازتواني و سرپا

 سال و 18-50ها بين  سن آن بودند و مراجعه نموده

كه  ندديپلم بود ي تا فوقيراهنمادوره داراي تحصيالت 

وش  ر.بود نفر 237  با شرايط ذكرشدهتعداد كل اين افراد

ابتدا  كه ترتيب بدين. دوب گيري تصادفي ساده نمونه

ست كامل همسراني كه با جامعه مورد نظر مطابقت فهر

ت پذيرش درمانگاه  قسمازها  هاي آن  از پروندهند،داشت

گيري   سپس بااستفاده از روش نمونه.درخواست گرديد

 نفر از 40 فرمول تعيين حجم نمونه تعدادو تصادفي ساده 

  انتخاب شدند) نفر237(بين كل جامعه مورد پژوهش 

)50%P= سپس اطالعات مربوط به  .)%95 اطمينان و

 قبل از اجراي برنامه افرادآگاهي، نگرش و عملكرد 

 پس از .ي گرديدآور جمع  پرسشنامهبازشي، آمو

،  اطالعات حاصل از اين پرسشنامهتحليلآوري و  جمع

هاي مطالعه و نيازهاي گروه  رنامه آموزشي براساس يافتهب

سپس اين گروه در معرض . گرديد  تدوينمطالعه تحت

 يعني برنامه آموزش بهداشت قرار داده ،مداخله پژوهشگر

 سخنراني، هاي ا استفاده از روشبرنامه آموزشي ب. ندشد

 نمايش فيلم(استفاده از وسايل آموزشي ديداري  جزوه،

هفته   طي سه و بحث گروهيهمراه با پرسش و پاسخ )…و

 يعني ،شدن زمان مناسب  پس از سپري.به اجرا درآمد

 ماه بعد از اجراي برنامه آموزشي، مجدداً 2حداقل 

ها توسط  رد آناطالعات مربوط به آگاهي، نگرش و عملك

ها  پس از استخراج داده. گرديد آوري جمع همان پرسشنامه

جامعه  عملكرد  اطالعات، آگاهي، نگرش وتحليلو 

هاي پيشگيري از آن   بيماري ايدز و راهموردپژوهش در 

در مرحله قبل و بعد از اجراي برنامه آموزشي، مقايسه شد 

 سطح يثير برنامه آموزش بهداشت بر ارتقاأو چگونگي ت

   .دگردي آگاهي، نگرش و عملكردجامعه موردمطالعه بررسي

 و آناليز  همبستگيهاي تي، زمونآ ابهاي پژوهش  داده

  .تحليل قرارگرفت  مورد تجزيه وواريانس

  ها  يافته
مطالعه   درصد از افراد تحت5/77د كه داها نشان  يافته

 ي بيشترين ميزان فراوانبراساس نتايج. باشند دار مي خانه

 و كمترين ميزان 26-31به گروه سني افراد از نظر سني 

  .بودمربوط  سال 38-48به گروه سني 

 بين فقط با استفاده از آزمون آماري ضريب همبستگي

ارتباط  >00001/0P با متغير سن و نگرش قبل از آموزش

 و بين سن و متغيرهاي آگاهي، شتداري وجود داامعن

مچنين نگرش بعد از عملكرد قبل و بعد از آموزش و ه

.)1 جدول(شتداري وجود نداااجراي آموزش ارتباط معن

  

  پژوهش با آگاهي، نگرش و عملكرد قبل و بعد از مداخله آموزشي مورد  بين سن افرادهمبستگي -1جدول 
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پژوهش از نظر سطح  هاي يافتههمچنين بر اساس 

 درصد افراد تحت مطالعه داراي تحصيالت 5/52سواد، 

يى و راهنمادوره  درصد داراي تحصيالت 5/27ديپلم، 

  .ندودديپلم ب  درصد داراي تحصيالت فوق20

داد كه بين  آزمون آماري آناليز واريانس نشان

يي از لحاظ سطح آگاهي ديپلم با راهنما تحصيالت فوق

داري وجود دارد و با افزايش ميزان ااختالف معن

ولي  ،است داشته تحصيالت افراد ميزان آگاهي افزايش

داري بين سطح اتباط معنواريانس ارآزمون آماري آناليز 

  . مطالعه نشان نداد تحصيالت با نگرش افراد تحت

د كه بيشترين منبع كسب اطالعات در اد ها نشان يافته

بهداشتي  ، كاركنان%)100(هاي جمعي  مورد ايدز رسانه

  .بود%) 45( و دوستان و آشنايان %)50(

 كه اجراي برنامه آموزش داد نشاننتايج پژوهش 

افزايش ميزان آگاهي افراد مورد مطالعه بهداشت موجب 

 6/9  ازكه ميانگين نمره آگاهي افراد وريط ه ب،شده است

 بعد از آموزش  درصد6/15 قبل از آموزش به درصد

  P=0001/0است و آزمون آماري تي زوج با  يافته افزايش

ر بوده ؤث كه آموزش در باالبردن ميزان آگاهي مادنشان د

نامه آموزش بهداشت موجب  اجراي بر همچنين.است

 ،بودافزايش ميزان نگرش افراد مورد مطالعه شده 

قبل از   درصد9/7كه ميانگين نمره نگرش از  طوري هب

درصد بعد از آموزش  3/11اجراي برنامه آموزشي به 

 >0001/0Pاست و آزمون آماري تي زوج با  يافته افزايش

 ت افرادد كه آموزش در باالبردن ميزان نگرش مثبانشان د

اجراي برنامه  ،درنهايت .است ثربودهؤم پژوهش مورد

آموزش بهداشت موجب افزايش ميزان عملكرد افراد مورد 

كه ميانگين نمره عملكرد از  طوري هب ،مطالعه شده است

درصد بعد از آموزش  2/5درصد قبل از آموزش به  4/3

 >0001/0Pزوج با   است و آزمون آماري تي يافته افزايش

د كه آموزش در باالبردن ميزان عملكرد مثبت ا دشانن

  ).2 جدول (ثر بوده استؤم

 درصد 5/67كه در پژوهش اين بود ي ديگر اين ها يافتهاز 

 3-5مدت  بهتحت پژوهش سابقه اعتياد همسران افراد 

 كمتر از سه  همسر سابقه اعتياد افراد درصد15، در سال

.  شدگزارش سال 5 درصد بيشتر از 5/2  درسال و

  بين بااستفاده از آزمون آماري ضريب همبستگي

  طول مدت اعتياد همسران افراد مورد مطالعه، با آگاهي 

مشاهده داري اها ارتباط معن عملكرد آن نگرش و و

  .نگرديد

  

  در افراد مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله آموزشي عملكرد نگرش و  ميانگين تغيير نمره آگاهي،-2جدول 

  قبل از آموزش  بعد از آموزش  ي زوجيآزمون ت

P.Value  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  

  متغير مورد مطالعه

  آگاهي    6/9  8/3  6/15  8/2 0001/0

  نگرش    9/7  5/2  3/11  9/1 0001/0

  عملكرد    4/3  0/1  2/5  6/0 0001/0
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 درصد 5/57 داد كه ها نشان يافتهدر اين مطالعه 

 درصد به 5/32همسران افراد تحت مطالعه به ترياك، 

 همچنين ؛اند  درصد به حشيش اعتياد داشته10ين و يهرو

درصد از همسران افراد تحت مطالعه داراي اعتياد  25

  .بودندتزريقي 

  
   بحث

كه اجراي برنامه آموزش بهداشت  داد اين پژوهش نشان

 را افرادمثبت  عملكرد نگرش و ،ميزان آگاهي

هاي پيشگيري  روش و  شناخت بيماري ايدزخصوصدر

 كه ميزان نحوي به .است داده  مؤثري افزايشن به نحو آاز

 داده  درصد افزايش65  و9/69، 61 ترتيب به يك را هر

همكاران   وJeanهاي پژوهشي  ها با يافته  اين يافته.است 

ود  در برنامه آموزشي خ2000ها درسال   آن.مطابقت دارد

مرتبط با  رفتارهاي پرخطر پيشگيري از منظور كه به

  ساله در19 -27ايدز در زنان  هاي آميزشي و بيماري

آمريكا طراحي و با استفاده از روش سخنراني، پرسش و 

هاي پژوهش   يافته،كردند پاسخ و نمايش فيلم اجرا

 در ميزان آگاهي بعد از )>05/0P(داري اافزايش معن

 با ها اين يافتههمچنين ). 7( ان دادمداخله آموزشي نش

گروه بهداشت عمومي   ازMaswanya هاي پژوهشي يافته

  كه،مطابقت دارد 2000سال  دانشگاه ناكازاكي ژاپن در

 22-32دانشجوي زن  1041كه روي  پژوهش خود در

به اين  سالم تانزانيا انجام دادالهاي دار دانشكده ساله در

 باالبردن آگاهي و  درسيد كه آموزش بهداشترنتيجه 

صحيح نقش  جايگزيني رفتار بردن رفتارهاي غلط و ازبين

هاي   و نيز با يافته)05/0P<( )8( نكارناپذيري داردا

 1995سال  كه درمطابقت دارد  Katner وSmitپژوهشي 

، پاسخ پرسش و(سه روش آموزشي  ثيرأبا هدف مقايسه ت

)  ايفاي نقش وزفرد مبتال به بيماري ايدگفتگو با  ديدار و

دار   زن خانه123 رويتجربي  نيمهاي   مطالعهاز طريق

كه ميزان  داد ها نشان  نتايج مطالعات آن.صورت گرفت

شده در سه روش آموزشي  يكسان بوده  آگاهي كسب

 اما در گروه ايفاي نقش تغيير نگرش افراد نسبت به ،است

 ممكنموضوع اين   و )9( بود تر هاي ديگر محسوس گروه

كه در ايفاي نقش فرد با حساسيت  است به اين دليل باشد

كند  سعي مي كند و بيشتري نسبت به موضوع برخورد مي

شخصيت خود برقرار كند و  كه ارتباط بيشتري بين نقش و

عمق وجود  ثير آموزش را درأ ت،صورت گيرنده فعال هب

   .خود برجاي بگذارد

 5/52 اين بود كه  حاضرپژوهش ديگر هاي يافتهاز 

مطالعه از نظر سطح سواد داراي سطح  درصد افراد تحت

 درصد داراي سطح تحصيالت 5/27تحصيالت ديپلم، 

 درصد داراي سطح تحصيالت فوق ديپلم 20راهنمايى و 

ر روي آگاهي و نگرش ددر تحقيقي كه كريمي . ندودب

 ،آموزان شهر يزد در مورد بيماري ايدز انجام داد دانش

ا باالرفتن سطح تحصيالت، آگاهي و مشاهده كرد كه ب

آموزان در ارتباط با شناخت بيماري ايدز نيز  نگرش دانش

 دردست آمده  هو از اين نظر با نتايج ب )10( باال رفته بود

  . پژوهش ما مطابقت دارد

 درصد از افراد تحت 5/77دهد كه  مي نشانديگر يافته 

ن آماري با استفاده از آزمو. باشند دار مي مطالعه خانه

داري بين اتوان نتيجه گرفت كه ارتباط معن مستقل مي تي

 آگاهي، نگرش و عملكرد افراد مورد مطالعه وجود ،شغل

  در2002سال   درBen Ariتحقيقي كه كه   در.ندارد

 ،داري بين شغل با آگاهيا ارتباط معن،داد يل انجامياسرا
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 ).11(د كرعملكرد افراد مورد مطالعه مشاهده ن نگرش و

ر روي آگاهي و ددر پژوهشي كه اسماعيلي همچنين 

نگرش افراد زنداني در مورد ايدز در زندان اصفهان 

 ميزان آگاهي و باداري بين شغل اداد، ارتباط معن انجام

  .)12( دكرها مشاهده ن نگرش آن

د كه بيشترين منبع كسب اطالعات در دا ها نشان يافته

 بهداشتي اركنان، ك100هاي جمعي با  مورد ايدز رسانه

 درصد 45 و سومين منبع دوستان و آشنايان با 50با 

هاي  دهنده نقش بسيار باالي رسانه اين امر نشان .باشد مي

 صدا و سيما در ارتباط با باالبردن ميزان جمعي خصوصاً

توان به اين  همچنين مي. باشد آگاهي در سطح جامعه مي

هاي  ز رسانهنكته اشاره كرد كه مردم عالوه بر اينكه ا

كنند، از  عنوان پركردن اوقات فراغت استفاده مي هجمعي ب

 در .شوند مند مي هاي علمي و آموزشي آن نيز بهره برنامه

اندازي شبكه استاني  ثيرات راهأت توان از  ميخصوصاين 

 مورد اندازي و راه 1380سال  كه در )زاگرس(

هاي  امهپخش برن بااشاره كرد كه  ،گرفت برداري قرار بهره

 بهداشت استان و همكاري مركز بهداشتي با پزشكي و

 درن دانشگاه علوم پزشكي نقش بااليي امتخصص ديگر

پزشكي مردم منطقه داشته  افزايش اطالعات بهداشتي و

بودن وسايل ارتباط  دسترس در توان به ميهمچنين  .است

 ؛اشاره كرد ها پوشش كامل آن براي خانواده جمعي و

بهداشتي  گاهي پزشكي وآاست مردم  قرار ربنابراين اگ

هاي مطلوب آموزش  روش  يكي از،افزايش دهند را خود

جمعي  وسايل ارتباط اين منطقه استفاده از بهداشت در

 گردد در مي  پس پيشنهاد.باشد مي )… تلويزيون و،راديو(

اي براي وسايل  آموزش بهداشت نقش ويژه ارتباط با

اي كه  در مطالعه.  شودگرفته نظر ارتباط جمعي در

مصفاي خمامي در مورد آگاهي و نگرش دانشجويان 

الهدي صدر رشت در سال  دختر مركز تربيت معلم بنت

يعني بيشترين . آمد دست ههمين نتيجه ب،  انجام داد1375

كسب اطالعات دانشجويان در ارتباط با شناخت  منبع

  . )13(جمعي بوده است  هاي ارتباط بيماري ايدز رسانه

درصد از همسران افراد تحت  25د كه ادها نشان  يافته

له بايد أاين مس. بودندمطالعه داراي اعتياد تزريقي 

 ايدز زيرا كه بيشترين راه انتقال ؛موردتوجه ويژه قرار گيرد

 از طريق اعتياد تزريقي صورت )%65 حدود( در كشور

گرفته است و با توجه به شيوع باالي اعتياد در ميان 

ر ما نياز جمعيت در كشوبودن  نظر به جوان نان و نيزجوا

كاهش اعتياد و در نتيجه كاهش براي ريزي  به برنامه

  .  داردوجودآلودگي به ايدز 

 درصد همسران پژوهش مدت 5/67د اها نشان د يافته

 درصد بيش از 5/2ز سه سال و كمترا درصد15 ، سال5-3

از آزمون آماري   بااستفاده. اند سال سابقه اعتياد داشته 5

گرفت كه بين طول مدت  توان نتيجه ضريب همبستگي مي

  نگرش و،اعتياد همسران افراد مورد مطالعه با آگاهي

ترتيب  يندب .داري وجودندارداها ارتباط معن عملكرد آن

كه همسران افراد معتاد با  شود اين احتمال تقويت مي

شي  آموز،تر در طول اين مدت سابقه اعتياد طوالني

توان گفت كه حداقل آموزش   و يا مياند هدركندريافت 

نگرش و رفتار  ثري كه منجر به بهبود ميزان آگاهي،ؤم

 ؛اند دريافت نكرده، ها در ارتباط با ايدز شود بهداشتي آن

 آموزش بهداشت مؤثر تقويت براي است بنابراين دراينجاالزم

مطلوبي  نحو رابه پژوهش مورد بهداشتي افراد فتارركه بتواند 

 1377درتحقيقي كه اسماعيلي درسال .اقدام كرد ،تغييردهد

در زندان مركزي اصفهان درارتباط با آگاهي و نگرش 
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همين نتيجه  ،داد  ايدز انجاممورد زنداني درن امعتاد

 آگاهي و نگرش ، يعني بين طول مدت اعتياد؛دست آمد هب

  .)12(دشن داري مشاهدهاافراد تحت مطالعه ارتباط معن

د كه افراد مورد پژوهش در گروه سني اد ها نشان يافته

بيشترين ميزان فراواني به گروه .  سال قرار دارند48-18

 سال 38-48گروه سني به  و كمترين ميزان 26-31سني 

تواند زنگ خطري براي   اين نتيجه مي.د بومربوط

سنين   كه افراد دردليل به اين .ريزان كشور باشد برنامه

ايد در پويايي اقتصاد و بالندگي كشور نقش جواني ب

 ،تنها در اين ارتباط نقشي ندارند سفانه نهأ مت،داشته باشند

هاي زيادي نيز بر نيروهاي فعال جامعه وارد  بلكه هزينه

تنها بين متغير سن و نگرش قبل براساس نتايج . كنند مي

 ، و بين سنشتداري وجود دااارتباط معن از آموزش

اهي، عملكرد قبل و بعد از آموزش و متغيرهاي آگ

 داريا بعد از اجراي آموزش ارتباط معنهمچنين نگرش

 1371در تحقيقي كه عامري در سال . شتوجود ندا

 پرستار 115ر روي ددرخصوص آگاهي از بيماري ايدز 

از داري بين سن و ميزان آگاهي اانجام داد، ارتباط معن

 يقي كه همچنين در تحق.)14( ايدز مشاهده نكرد

Do Yoan سال  در در تركيه در مورد شناخت بيماري ايدز

داري بين سن و نگرش افراد ا ارتباط معن، انجام داد2001

  ). 15( مورد مطالعه مشاهده ننمود

  

  گيري نتيجه
كه اجراي برنامه آموزش  داد اين پژوهش نشان

 در را مثبت افراد عملكرد نگرش و ،بهداشت ميزان آگاهي

ن به  آهاي پيشگيري از روش و  بيماري ايدززمينه شناخت

وان نتيجه ت  ميهايتدرن .است داده نحو مؤثري افزايش

 ايدز خصوصهاي پيشگيري موفق در  برنامهدر  گرفت كه 

رساني با  اطالع و آموزش: شامل عامل اساسي 3بايد 

كيفيت خوب، خدمات بهداشتي مناسب و يك محيط 

  .داشت را مدنظر  كننده اجتماعي حمايت
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Introduction: Regarding the dramatic increasing of AIDS in the world, women are mainly considered 

both as transmitters and sources of this fatal disease, who not only threatened their husbands but also 

their infants. The main goal of this research was the survey of the effect of health educational program 

on preventing AIDS in self-reported addicts' wives in Kermanshah in 2004.  

Materials and Methods: This study is a quasi- experimental one in which 40 were randomly selected 

among the 237 patients. Data gathered in this study through reliable and validated questionnaires 

consisting 4 sections (General information, Knowledge, Attitude and Checklist). This research was 

carried out at two steps. After the completion of the questionnaires by the subjects, at the pre-test stage, 

an education al program based on the research results and their needs was designed and during 3 

weeks it was performed by proper educational methods (lecture, question/answer, pamphlet, visual 

educational materials etc). To reduce the effect of interfering factors, the post test was performed two 

months later and the same questionnaires were completed by the same subjects. Finally the data was 

analyzed by T-test, Correlation, and Anova. 

 Results: The findings indicated that 77.5% of the individuals were housekeepers. The most frequent 

age group was between 26-31 years old and the least one was between38-48. According to the results, 

there is a significant difference (p<0/0001) between the rate of knowledge before and after the 

educational program in other words, educational health program was effective in promoting the 

knowledge ,attitude level and positive performance of the subjects so that it increased knowledge, 

attitude and performance by %6.5, 69.9% and 65% respectively. The results also showed that media 

(TV & radio), by 100%, was the greatest resource of information about AIDS, while other resources 

such as Health Centers, friends etc were 50% and 45% respectively. 

Conclusion: The results of this research showed that Health Educational Program had a positive effect 

on the promotion of health behavior of the subjects. Thus for promotion of the health behavior of 

people, educational and training program by media is strictly recommended. 

Key Words: Health Education, AIDS, Self-reported Addicts, Knowledge, Attitude, Practice. 
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