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 قدمهم

ارمين هترين بـيمـاري عــفوني كـشنده و چ بـزرگ ايــدز
انع وماز عوامل اصلي  اين بيماري .استجهان عـلـت مـرگ در 

در بر   را جامعهمولدفعال و يت جمعبيشتر  جوامع بوده و توسعه
 ميـالدي 2004ســال  در موارد جديد ابتال به ايدز )1(.گرفته است

 ميليون نفر گزارش شده 1/3 و نرخ مرگ و مير   ميـليون نـفر9/4
بيني سازمان جهاني بهداشت، ميزان آلودگي  بر اساس پيش .است

  واهدـخ درصد ميالدي به ده 2020ويروس ايدز در ايران تا سال 

  
  

ايران از پرخطرترين كشورهاي جهان در زمينه آلودگي . رسيد 
 افراد 1384تا اول دي ماه ايران  در )2(.به ايدز شناخته شده است

 استان سيستان و  در)3( نفر،HIV  11930شناسايي شده آلوده به 

 نفر گزارش 57 شهرستان چابهار در نفر، و 372 بلوچستان
  )4و5(.اند شده

از طريق خون و  ايدز در شمال كشور انتقاللب غاالگوي 
 در، )6(آميزشي  هـاي آلـوده آن و در جنوب از طريق فرآورده

  چكيده 
 ايدز  انتقال غالبالگوي. هاي در حال توسعه است  بويژه در كشورجهانبيماري ايدز، هنوز يكي از مشكالت بهداشتي در : زمينه و هدف

 شيوه انتقال بيماري موجب شد اين تفاوت در.  در شهرستان چابهار ازطريق جنسي مي باشد انتقال غالبالگويدر ايران از طريق تزريقي بوده، اما 
 .پذيردملوانان بندر چابهار انجام بر آگاهي، نگرش و عملكرد  اين مطالعه به منظور تعيين تاثير برنامه آموزش پيشگيري از ايدزتا 

آگاهي، نگرش و عملكرد ابتدا . ملوانان بندر چابهار به عنوان نمونه انتخاب شدند از  نفر130، تجربي طالعه نيمهدر اين م :مواد و روش كار
پس برنامه آموزشي پيشگيري از ايدز طراحي و با جمع آوري شد و سنامه شپرسبا روش هاي انتقال و پيشگيري از ايدز درباره  مورد مطالعه افراد
هي، نگرش و عملكرد ، نمرات آگامداخله آموزشيدو ماه پس از .  سخنراني توام با پرسش و پاسخ چهره به چهره و فيلم آموزشي اجرا شد روش
  . با آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شدند ها داده.  تعيين و با نتايج بررسي اوليه مقايسه گرديدهاي مورد پژوهش مجدداً واحد

داخله آموزشي ميانگين نمرات قبل و بعد از ماند و بين  ملوانان در خارج از كشور ارتباط جنسي داشته% 21نتايج نشان داد كه  : يافته ها
در  (. مشاهده شد آماريدار  تفاوت معني)45/30مقابل  در  91/23 (عملكردو ) 48/42مقابل در 45/29(، نگرش)33/36مقابل در 74/27(آگاهي

  )=P 001/0 كليه موارد
مجله طبيب ( .د نياز استمورهاي توام آموزشي براي بهبود آگاهي، نگرش و رفتارهاي پيشگيري كننده ايدز  استفاده از روش :نتيجه گيري

    )36 تا  29 ، ص1385 ، بهار  1 سال هشتم، شماره  شرق،
  آموزش بهداشت، ايدز، آگاهي، نگرش، عملكرد، ملوانان :واژه ها گل

 28/2/84 : مقاله تاريخ دريافت

  28/1/85:   تاريخ پذيرش مقاله 
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اعتياد تزريقي  از طريق بلوچستان  سيستان و شمال استان و مركز
تماس جنسي  گزارش شده  آن از طريق مناطق جنوبي در و

در بهداشتي  صحيح رعايت رفتارهايناآگاهي و عدم  )7(.است
 شناختن برايو افراد جوامع  )8( اي اجتناب ناپذير استهر جامعه

حفظ سالمت و ، عمل كردن به شيوه هاي درست زندگيو 
 هاي صحيح بهداشتي رفتارمند آموزش نياز ، ها از بيماريپرهيز
هايي  دهد كاركنان كشتي ها نشان مي  از آن جا كه بررسي،هستند

ي داري در معرض خطر كه مسافرت خارجي دارند به طور معن
گي شـايـد يكي از علل عمده آلودو چون )  9(،ابتال به ايدز هستند

 ساير هاي مكرر و طـوالني به مسافرت، جنوب كشورافراد 
مـسافران عـازم بـه خـارج بنابراين ضروري است ، باشد  كشورها
 خارجي سفر هاي مكرركه داراي ملوانان ويژه ه ب  از كشور
ايدز از ـي دربـاره راهـهاي سـرايت و پيشگيـري اطالعاتهستند، 
 و شركاي جنسي خود و پس از آن، سفر طي درتا  باشند  داشته

بر . محفوظ نگه دارند را از ابتال به اين بيماري مهلكخويش 
اين مطالعه به منظور تعيين تاثير برنامه آموزش همين اساس 

ان بندر ملوانبر آگاهي، نگرش و عملكرد پيشگيري از ايدز 
  .گرفته استچابهار انجام 

  روش كار
 چابهار ملوانان بندر كليه، تجربي نيمه مطالعه ايندر 

كل جامعه پژوهش به .  را تشكيل داده اندجامعه آماري )نفر150(
علت عدم ه  نفر ب20 به صورت سرشماري انتخاب وعنوان نمونه 

 .  پژوهش حذف شدندنمونهاز  ،مراجعه

 بخش  و شامل چهار پرسشنامه،عاتگردآوري اطال ابزار
، سئواالت آگاهي،  نگرش و عملكرد مشخصات فردي اجتماعي

 نفر از اساتيد آموزش 10روايي محتوا و صوري آن توسط . بود
بهداشت، آمار حياتي و متخصصين بيماري هاي عفوني دانشگاه 

 پايايي آن وتربيت مدرس و علوم پزشكي زاهدان تاييد گرديد، 
انجام شد، بدين ترتيب كه پرسشنامه در ) Test-Retest(با روش 

ضريب  نفر از ملوانان داده شد و 10به  روز 7 دو مرحله به فاصله

پس از .  برآورد شدr = 86/0 حاصل از دو آزمونهمبستگي 
تاييد روايي و پايايي پرسشنامه، نياز هاي آموزشي شركت كننده 

محتواي  .ديدتهيه و تدوين گر محتواي آموزشيها تعيين و 
اپيدميولوژي  برنامه آموزشي شامل كلياتي در مورد بيماري ايدز،

  .بوداز آن ايران، راههاي انتقال و پيشگيري  و بيماري در جهان
لنج  در داخل هرنفره  10-12گروههاي  برنامه آموزشي در

پاسخ چهره به  پرسش وتوام با به صورت سخنراني ) شناور(
مدت آموزش براي  .ارايه گرديد يفيلم آموزشو نمايش چهره 

به ي  آموزشمحتواي.  ساعت بود2روز هر  روز و 5 هر گروه
منظور استمرار برنامه هاي ه ب. دشارايه ) بلوچي  (زبان محلي 

 تبديل و در اختيار آنها قرار CDفيلم آموزشي به ، آموزشي
همچنين با هماهنگي .  كننداز آن استفاده سفرطي  در تاگرفت 
. هداشت چابهار كاندوم در اختيار متقاضيان قرار گرفتمركز ب

شركت پرسشنامه توسط  مداخله آموزشي مجدداً از ماه پس ود
  .تكميل گرديدكننده ها 

ضعيف  نمرات آگاهي و عملكرد ملوانان در چهار سطح 
  و عالي )51 – 75(خوب  ، )26 - 50(، متوسط )0 – 25(
، )0 – 33 (طح منفي و نيز نمرات نگرش در سه س) 76 -100(

داده ها . طبقه بندي شدند) 67 – 100(و مثبت ) 34 -67(خنثي 
جداول (و با آمار توصيفي  SPSS آماري با استفاده از نرم افزار

  tو آزمون ضريب همبستگي (و استنباطي ) توزيع فراواني
  . ندتجزيه وتحليل شد) زوجي

  يافته ها 
 47/38 مورد پژوهش كه ميانگين سني افراد نتايج نشان داد

 كالس 9 درصد افراد كمتر از 100بي سواد و   درصد7/47 ،سال
سال سابقه ملواني و به طور  5  درصد كمتر از32. سواد داشتند

. كشور داشته اند  بار در سال مسافرت خارج از98/5متوسط 
  .روز بود 21-30متوسط مدت سفر بيشتر افراد بين 

قبل و   ن فراواني نمرات آگاهيفته ها نشان داد كه بيشترييا
 و بيشترين درصد 9/43 و درصد 6/54بعد از آموزش به ترتيب 
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 درصد2/69و بعد از مداخله به ترتيب عملكرد قبل فراواني نمره 
چنين بيشترين  هم. در سطح ضعيف بودند و درصد 9/46و 

  درصد9/66 نمرات نگرش قبل از مداخله آموزشي  فراواني
بودند  خنثي  درصد9/43داخله آموزشي منفي و بعد از م

  .)3 تا 1شماره جداول (
اواني نمرات آگاهي واحد هاي مورد توزيع فر: 1جدول 

 پژوهش قبل و بعد از مداخله آموزشي

  
توزيع فراواني نمرات نگرش واحد هاي مورد : 2جدول 

 پژوهش قبل و بعد از مداخله آموزشي

 
توزيع فراواني نمرات عملكرد واحد هاي مورد : 3جدول 

 پژوهش قبل و بعد از مداخله آموزشي

  
نشان مي دهد كه بين ميانگين نمرات آگاهي قبل تايج ن

از ) 33/36  ±21/4(با ميانگين نمرات بعد) 74/27 ± 42/6(

وجود دارد )  =P= 96/6t , 001/0(مداخله تفاوت معني داري 
با ميانگين  ) 45/29 ± 54/7(و نيز بين ميانگين نمرات نگرش قبل 

 معني دار آماري از مداخله تفاوت) 42 /48 ± 13/4(نمرات بعد 
)001/0 P=، 33/8t= ( وجود دارد و همچنين بين ميانگين نمرات

  98/1(با ميانگين نمرات بعد ) 91/23 ± 67/3(عملكرد قبل 

 ،=001/0P(از مداخله تفاوت معني دار آماري  ) ±45/30
16/6t= (نگرش بين آگاهي .وجود دارد )001/0P=، 86/0r=(، 

 عملكرد -نگرش و )=001/0P=، 61/0r( عملكرد -آگاهي

)001/0P=، 56/0r=( ري مشاهده شدارتباط معني دار آما.  
اندازه اثر استاندارد شده آگاهي، نگرش و عملكرد به ترتيب 

 درصد 21يافته ها نشان داد كه .  برآورد شد54/0 و 61/0،73/0
افراد مورد مطالعه تماس جنسي با افراد بيگانه در طي مسافرت 

 درصد هنگام تماس 6/94از اين افراد . ته اندخارج از كشور داش
جنسي به دليل عدم دسترسي به كاندوم از آن استفاده نكرده اند 

 درصد درباره داشتن ايدز از شركاء جنسي خويش 3/92و نيز 
اجتماعي -در اين پژوهش بين متغير هاي فردي .سوال ننموده اند

تعداد سن، ميزان تحصيالت، وضعيت تاهل، سابقه ملواني، (
با آگاهي، نگرش ) دفعات مسافرت در سال، طول مدت هر سفر

 .و عملكرد ارتباط معني دار آماري مشاهده نشد

  بحث 
دهد آگاهي اكثر افراد مورد پژوهش،  نتايج پژوهش نشان مي

قبل و بعد از برنامه آموزشي در سطح ضعيف تا متوسط بوده 
.  يافته استاست اما پس از برنامه آموزشي سطح آگاهي افزايش

                    نيمـي، حدود اي در همين زمينه بيانگر اين است كه مطالعه
  پيشگيريدرباره  آگاهي متـوسطي ،از مسافران)  درصد5/43( 
، اند و اين آگاهي با مشخصاتي چون سن، جنس  ايدز داشتهاز

 تعداد منابع اطالعاتي و تعداد ،تحصيالت، شغل، قاره مقصد
   )6(.داشته است آماري افرت ارتباط معني داردفعات مس

نيز آگاهي واحد هاي مورد پژوهش را در مطالعه ديگري 
پس   درصد و5/29 درصد و 1/44 درصد، 6/25قبل از آموزش 

 آگاهي قبل بعد
درصدفراواني درصد فراواني

 84/43 57 62/54 71 ضعيف
 85/23 31 00/30 39 متوسط
 85/23 31 38/15 20 خوب
 46/8 11 00/0 0 عالي
 00/100 130 00/100 130 جمع

 آگاهي قبل بعد
درصدفراواني درصد فراواني

 23/39 51 92/66 87 منفي
 85/43 57 70/27 36 خنثي
 92/16 22 38/5 7 مثبت
 00/100 130 00/100 130 جمع

قبل بعد  عملكرد
درصدفراواني درصد فراواني

 92/46 61 23/69 90 ضعيف
 31/42 55 16/16 21 متوسط
 08/3 4 61/14 19 خوب
 69/7 10 00/0 0 عالي
 00/100 130 00/100 130 جمع
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 ضعيف، در سطح به ترتيبدرصد  4/42 و 5/36 ،1/21از آن 
 كه با نتايج اين پژوهش مشابه )11( استشدهمتوسط و خوب ذكر 

  . هستند
در مطالعه حاضر تفاوت معني دار آماري در آگاهي قبل و 
بعد از برنامه آموزشي مشهود است كه حاكي از تاثير برنامه 

 جين و ،در همين زمينه رز، صالح و همكاران. آموزشي مي باشد
 و سالكي و ،هـمكاران، لوويس و همكاران، كوچكي، تاجرنيا

 نتايج اين پژوهش مسعودي نيز مطالعاتي انجام داده اند كه با
بين نمرات آگاهي قبل و بعد از همخواني دارند به عبارتي 

آموزش تفاوت مـعني دار آمـاري وجـود داشته است و آموزش 
بهداشت در ارتـقاء سـطح آگـاهي افـراد مورد مطالعه، موثر بوده 

   )11،6-16(.است

نتايج پژوهش نشان مي دهد كه نگرش اكثريت واحد هاي 
  قبل از برنامه آموزشي در سطح منفي وبعد از آن مورد پژوهش

در سطح خنثي بوده است به طوري كه در همه سطوح نگرش، 
در اين زمينه سفيدگران مي نويسد، .بهبود حاصل شده است

 درصد 5/23  درصد و9/45 ، درصد6/30نگرش قبل از آموزش 
 درصد به 6/30  درصد و5/33 درصد،9/35آموزش  و بعد از
نتيجه مطالعه  )10(.متوسط و خوب بود  ضعيف، حد درترتيب

شامندي نيز نشان داده است كه نگرش افراد درباره پيشگيري 
   يافته هاي اين بررسي نشان )17(.متوسط بوده استدر حد ايدز 

مي دهد كه بين نگرش قبل و پس از برنامه آموزشي تفاوت 
حققان با نتايج مطالعات برخي از م. معني دار آماري وجود دارد

 در مطالعه.  نتايج اين تحقيق متفاوت و برخي ديگر مشابه است
 تغييرات معني دار ،توسط توچيندا در تايلند انجام شداي كه 

اما  )18(مشاهده نگرديدافراد مورد پژوهش آماري در نگرش 
، عزدين اچي، مصفاي خمامي، و كريمي فول هاي پژوهشنتايج 

ه نگرش گروه آزمون نـشان دادي را در  آماردارافزايش معني 
  )19-22(.است

كه برنامه آمـوزشي كوتاه بنابراين مي توان نتيجه گرفت 
 بـه عبارتـي بـرنامه .تواند نگرش را بهبود بخشد مدت مي

 در ايجاد نگرش مثبت در افراد مورد مطالعه موثر بوده يآموزش
هاي اين پژوهش نشان داد كه عملكرد بيشتر   يافته.است

اي مورد پژوهش قبل و بعد از برنامه آموزشي در سطح واحده
 اما پس از برنامه آموزشي، در فراواني همه ضعيف مي باشد

. سطوح عملكرد از ضعيف تا عالي تغيير به وجود آمده است
يافته هاي بعضي از پژوهشگران با نتايج اين تحقيق مشابه و با 

  . بعضي ديگر متفاوت است
ملكرد افراد درباره پيشگيري ايدز  اشرفي زاده مي نويسد ع

هر چند كه مطالعات بوتس و جاروگزانانان تغيير ) 23(ضعيف بود
، اما در )25،24(در رفـتار افراد مورد پژوهش را نشان نداده است 

مطالعات انجام شده توسط هاروي، گرينستد، رزاقي و حاتمي 
ي  تفاوت مـعني دار آمار،بين عـمـلكرد قبل و بعد از آموزش

وجود دارد، به عبارت ديگر برنامه هاي آموزشي در تغيير 
 و با )26-29 (عملكرد مناسب افراد مورد پژوهش، موثر بوده اند

يافته ها نشان داد افرادي كه . نتايج اين پژوهش مشابه هستند
تماس جنسي با افراد بيگانه در مسافرت هاي خارجي داشته اند، 

 عدم دسترسي به كاندوم از اكثريت هنگام تماس جنسي به دليل
اند و نيز از شركاء جنسي خويش درباره داشتن  آن استفاده نكرده

در اين خصوص جي تي اف لو و . اند ايدز سوال ننموده
همكاران، شيوع استفاده ازكاندوم را در افراد روسپي علي رغم 

 درصد گزارش كرده اند و 19 - 22داشتن آگاهي خوب فقط 
تماس جنسي، درباره بيماري هاي منتقله از  درصد قبل از 6/56

 بررسي ان و) 30(.راه جنسي، از شركاء جنسي خود سوال كرده اند
كوجي يو آ و آجوون آ جي نيز نتايج مشابهي را نشان مي 

هنگام  تماس جنسي با   درصد ناوي ها41در اين پژوهش .دهد
  )9(.زنان روسپي از كاندوم استفاده نكرده اند

باط معني دار آماري بين آگاهي، نگرش و يافته ها ارت
در اين باره عبدالهي و همكاران . عملكرد را نشان مي دهد

نويسند، عملكرد تحت تاثير آگاهي و نگرش مي باشد و نيز  مي
بنابراين نتايج فوق قابل . ممكن است هم جهت با آنها نباشد

اندازه اثر استاندارد شده آگاهي، نگرش و  )31(.توجيه است
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لكرد  حاكي از اثر بخشي برنامه آموزشي در حد متوسط مي عم
در همين زمينه الرسن و همكاران استفاده از كاندوم را  .باشد

 درصد افزايش گزارش كرده 75 به 11پس از برنامه آموزشي از 
اند كه نشان دهنده تاثير برنامه هاي كوتاه مدت آموزشي  بر 

يج اپژوهش حاضر مشابه عملكرد افراد تحت مطالعه است و با نتا
  )32(.است
 از آن جا كه عملكرد واحد هاي مورد پژوهش با استفاده از  

پرسشنامه سنجيده شده است، احتمال   مي رود عملكرد واقعي 
واحد هاي مورد پژوهش را نشان نداده و نتيجه آن از تعميم 

با توجه به نتايج اين تحقيق، ارايه  .پذيري كمتري برخوردار باشد
آموزش هاي پيشگيري كننده از ايدز قبل از صدور كارت 

ملواني با هماهنگي سازمان بنادر و كشتيراني و وزارت بهداشت 
 پيشگيري از ايدز براي كليه آموزشاجراي برنامه و درمان، 

 ساير بنادر كشور، ارايه برنامه آموزشي، متناسب با  درملوانان
توسط رسانه هاي ارتباط جمعي .. .وهاي فرهنگي، قومي والگ

ور و مراكز  استاني بويژه صدا و سيما و ايجاد پايگاههاي ديده
  .پيشنهاد مي شودمشاوره در كليه بنادر 

  سپاسگزاري
 مركز ، چابهارلنجداران تعاوني عامل مدير مساعدت از

كز مر كشتيراني چابهار، و اداره كل بنادر چابهار، تحقيقات
 .گردد  ملوانان تقدير و تشكرميكليهبهداشت چابهار و 
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Efficacy of AIDS prevention training program on knowledge, 
attitude and practice of Chabahar sailors, Iran 

 
Zareban I., MS*; Heidarnia AR., PhD**; Rakhshani F., PhD*** 

 Jabbari H., MS****; Abdollahi-Mohammad A., MS***** 
 

  
Background: AIDS is one of the epidemic diseases around the world and in the developing 

countries in particular. To define the pattern of transmission of AIDS in the southern regions of 
Sistan-va-Baluchestan province namely Chabahar this research was done on Chabahar sailors 
traveling regularly between Chabahar and overseas. 

Material and Methods: This research is a Quasi-Experimental study carried out with 130 
participants. Questionnaires were used as the data collection tool. Questionnaires were completed 
to assess the knowledge, attitude and practice of the sailors about AIDS. Then training programs 
including the educational materials, lectures, face to face discussions, and educational films were 
presented. Knowledge, attitude and practice of the sailors were evaluated for the second time two 
months after the educational programs. The data were analyzed according to suitable statistical 
methods. 

Results: 21% of sailors had history of sexual intercourse while residing in abroad; and our 
health educational programs promoted knowledge (27.74 vs. 36.33), attitude (29.45 vs. 42.48) and 
practice (23.91 vs. 30.45) significantly. 

Conclusion: Use different educational methods for improvement of knowledge, attitude, and 
practice of sailors (as a high risk group) have to be considered seriously and by health managers. 
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