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  چكيده

  د با مشكالتي نظيـر فقـر، كـم سـوادي، بيكـاري و      بوده و آميختگي اعتيا HIV/AIDSهاي در معرض خطر  معتادان به مواد مخدر از گروه

كه با هدف تعيين ميزان تأثير مداخله آموزشـي بـر    بود ينيمه تجرب اي پژوهش حاضر، يك مطالعه. دهد خانماني اين خطر را افزايش مي بي

جامعـه مـورد   . شـد انجـام گرفتـه    كننده به انجمن تولد دوباره زرنديـه  در ميان معتادان مراجعه HIV/AIDSكننده از  رفتارهاي پيشگيري

اي محقق ساخته بود که اعتبـار آن   ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه. صورت سرشماري انتخاب شدنده معتاد مرد بودند كه ب ٤٨پژوهش 

يل نتايج آزمون و تجزيه و تحل يآور پس از جمع. آزمون مجدد مورد تأييد قرار گرفت ـبه روش روايي محتوي، و اعتماد آن به روش آزمون  

ميزان آگاهي، نگـرش و رفتـار واحـدهاي پـژوهش بررسـي و بـا        يماه بعد از مداخله آموزش ٢. اوليه محتواي آموزشي تدوين و اجرا گرديد

سابقه تماس جنسي خارج از حريم درصد  ٣٢ها سابقه خالكوبي،  از نمونه درصد ٣٤ها نشان داد که  يافته. سه شديش آزمون مقاياطالعات پ

تـرين مـاده مصـرفي     درصد رايـج  ٤٤و  ٤٦هروئين و كراك به ترتيب با . سابقه استعمال مواد به روش تزريقي داشتند درصد ٤٥انواده، و خ

بود كه بعد از آموزش به  ٣و  ٨٩/٦، ٧٥/٦ميانگين امتيازات آگاهي، نگرش، و رفتار واحدهاي مورد پژوهش قبل از آموزش به ترتيب . بودند

کننـده افـراد مـورد     بين ميزان آگاهي، نگرش، و رفتارهاي بهداشتي پيشـگيري ضمن اينكه  ،ارتقاء يافت ٧٨/٤، و ٥٣/١١، ٢٤/١١ترتيب به 

 يمداخله آموزشي طراحـي شـده در ارتقـا    .)>۰۰۱/۰P(داري وجود داشت  مطالعه قبل و بعد از اجراي برنامه آموزشي تفاوت آماري معني

  . ثبت، و رفتارهاي مناسب در افراد مورد مطالعه مؤثر بودسطح آگاهي، تغيير يا ايجاد نگرش م

  

  ، آگاهي، نگرش، رفتارش، آموزHIV/AIDSاعتياد،  :ها کليدواژه

                                                           
  ساوه، دانشگاه علوم پزشكي اراك، گروه بهداشت جامعه: پاسخگو نويسنده ∗

  ٠٢٥٦٥٢٢٢٣٥٠:  تلفن   

  E-mail: M.karimy@arakmu.ac.ir .:کیيپست الکترون 
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  ٧٣٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

بدون شک ايدز مهمتـرين بيمـاري عفـوني نوپديـد در اواخـر قـرن       

بطوري که تا حدود سه دهه قبل حتي يک مـورد از آن   استبيستم 

ميليـون   ٧٠سـال بـيش از    ٢٠ر از وجود نداشته ولي در عرض کمت

اگر چه برخي از كشورهاي توسعه يافتـه   .]١[نفر را مبتال کرده است

، امـا در  ]٢[انـد  هـاي چشـمگيري داشـته    در كنترل اپيدمي موفقيت

]. ٣[كشورهاي در حال توسعه گسترش اپيدمي همچنان ادامـه دارد 

  HIVدر معرض خطـر ابـتال بـه     يها ن به مواد مخدر از گروهيمعتاد

همه موارد  اًبيا تقريو آس يشرق ياروپا ياز کشورها يدر بعض بوده و

ن مـوارد  يشـتر يب]. ٤،٥[اسـت ن يمربوط به معتادHIV گزارش شده 

ن رقـم در  يـ ا .ابـد ي يق مواد مخدر انتقال مـ يران از راه تزريدز در ايا

درصــد از مــوارد   ٦٠ش از يران بــيــدرصــد و در ا ٥-١٠جهــان 

هـزار   ٢٠٠-٣٠٠در حـدود   UNAIDSورد طبـق بـرآ   .]٦[ابتالست

معتاد تزريقي در ايران وجود دارد كه حدود نيمي از آنهـا از وسـايل   

االت متحده از زمان شروع يدر ا]. ٧[كنند  تزريق مشترك استفاده مي

م بـا  ير مسـتق يـ ا غيـ م يدز مستقيدرصد از موارد ا ٣٦، HIV يدمياپ

ب شـرقي، اعتيـاد   است و در آسـياي جنـو   ق مواد ارتباط داشتهيتزر

بـا توجـه بـه    ]. ٧[ل به سوخت اپيدمي ايدز شده اسـت يتزريقي تبد

شيوع رفتارهاي پرخطر جنسي در ميـان معتـادان، اعتيـاد بصـورت     

در ســاير گروههــاي  HIV/AIDSعامــل مــؤثري جهــت گســترش 

در معتـادان فقـط بـه     HIVكند، بنـابراين خطـر    اجتماعي عمل مي

جه اول شامل شركاي جنسـي و  خودشان محدود نيست، بلكه در در

]. ٧[شـود  فرزندان آنان و سپس ساير گروههـاي اجتمـاعي هـم مـي    

خانمان و آواره گروهي هسـتند كـه بـراي تهيـه      معتادان جوان و بي

كننـد   مواد مخدر، پول، يا سرپناه به راحتي اقدام به خودفروشي مـي 

ام بـار تزريـق انجـ    ١٠٠٠يك معتاد تزريقي در يكسال تقريباً ]. ٨،٩[

هـا   توان ميليون دهد كه حتي در يك شهر با جمعيت متوسط مي مي

در غيـاب درمـان يـا واكسـن      ].١٠[بيني کرد تزريق در سال را پيش

مؤثر، آموزش بهداشت در جهت تغيير رفتارهاي خطرنـاك تنهـا راه   

و گروههـاي پـر   ] ١٢،١١[رود يبه شـمار مـ   HIV/AIDSبراي مهار 

هـاي آموزشـي قـرار     يت اصلي برنامـه پذير بايد در اولو خطر و آسيب

تأمين اطالعـات، تـأثير    سالمتهاي آموزش  هدف برنامه]. ١٣[گيرند

داوري، تأمين مهارتهاي  ها، مبارزه با بدنامي و پيش بر باورها و نگرش

شان اسـت   گيري و توانمندسازي افراد به تغيير خود و جامعه تصميم

اند كه  ور نشان دادهمطالعات مختلف در داخل و خارج كش]. ١٤،١٥[

سـالمت  هـاي آمـوزش    متكي بر فعاليت HIVمحدود نمودن انتشار 

جهت تشويق و كمك به حفظ تغييرات رفتاري است كه خطر كسب 

دهـد و در ايـن ميـان مـداخالتي      يا انتقـال ويـروس را كـاهش مـي    

بيشترين احتمـال موفقيـت را دارنـد كـه آگـاهي كامـل از فرهنـگ        

از جملـه تحقيقـات   ]. ١٦[اسي محلي دارندگيرشن مصرف مواد و همه

توان به مطالعه نيکنـامي و همکـاران در    انجام شده در اين زمينه مي

، مطالعـه كريمـي و   ]١٧[همسران معتـادان خـود معـرف كرمانشـاه    

، مطالعـه كـواك در ميـان    ]١١[همکاران در معتادان زندان قزلحصار

 يقـ ين تزريدو کسـتر در معتـا   بييـ ، مطالعه الت]٤[جوانان سنگاپور

 يدايـ ن فلوريو مطالعه سـانچز در معتـاد  ] ١٨[آمريكا يالت کلرادويا

با توجه به اينکه تنها سالح ما بـراي كنتـرل   ]. ١٩[کا اشاره كرديآمر

HIV/AIDS  آموزش و مداخالت رفتاري در جامعه و بويژه در ميان

، پژوهش حاضـر بـا هـدف    استگروههاي آسيب پذير نظير معتادان 

آگـاهي، نگـرش، و رفتارهـاي     يتأثير آموزش بر ارتقـا  بررسي ميزان

کننـده بـه انجمـن     كننده از ايدز در ميان معتادان مراجعه پيشگيري

اميد اسـت  . طراحي و اجرا گرديد ١٣٨٦تولد دوباره زرنديه در سال 

ها و راهکارهايي کاربردي براي استفاده در  هاي اين تحقيق ايده يافته

در  HIV/AIDSكننــده از  يشــگيريرفتــاري پ/ مــداخالت آموزشــي

  .قرار دهد ربط ذياختيار دست اندکاران و فعاالن 

  

  كار  مواد و روش

پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه تجربي که بـا مداخلـه پژوهشـگر از    

ـ  . شدطريق اجراي برنامه آموزشي انجام   ٥٣ن يدر اين پـژوهش از ب

ل ينفر به دل ٣کننده به انجمن تولد دوباره زرنديه،  مراجعه يمددجو

دز از مطالعه کنـار گذاشـته   يدر مورد ا يآموزش يها گذراندن کالس

ت در مطالعه شرکت نکردند و در يل عدم رضايز به دلينفر ن ٢. ندشد

نفر كه در فاصله بين ماههاي ارديبهشـت تـا تيـر سـال      ٤٨مجموع 

) اسـت كه تنها مركـز تـرك اعتيـاد زرنديـه     (در مركز مذكور  ١٣٨٦

ودند بصورت سرشماري انتخاب و به عنوان واحدهاي تحت مراقبت ب

متغيـر مسـتقل ايـن پــژوهش،    . مـورد پـژوهش وارد مطالعـه شــدند   

بود و امتيازات آگـاهي، نگـرش، و    HIV/AIDSآموزش در خصوص 

هـاي پيشـگيري از آن    و روش HIV/AIDSرفتار معتادان در مـورد  

رار هم به عنـوان متغيرهـاي وابسـته ايـن مطالعـه مـورد بررسـي قـ        

اي محقـق   ابزار گردآوري اطالعات در اين تحقيق پرسشنامه. گرفتند

 ١٠حـاوي  (ساخته و چنـد قسـمتي شـامل اطالعـات دموگرافيـك      

، و رفتـار  )سؤال ٢٠حاوي (، نگرش )سؤال ١٥حاوي (، آگاهي )سؤال

بـا اسـتفاده از روش اعتبـار     آن يبود كه اعتبار علم) سؤال ٨حاوي (
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  ٧٣٩

    محتشم غفاريو  محمود كريمي                                                                                                             ...    بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشي  

 يو نسـبت اعتبـار محتـو   ) CVI( يشاخص اعتبـار محتـو  [ يمحتو

)CVR [(ار ده نفـر از  يـ ابـزار مـذکور در اخت   بدين منظور .انجام شد

ت مـدرس  يـ اراک و ترب يد صاحبنظر در دانشگاه علـوم پزشـک  ياسات

و  يدر حـوزه علـوم بهداشـت    يتخصص و تجربه کاف يتهران که دارا

عتبار شان اعمال و ايبودند قرار گرفت و اصالحات مورد نظر ا يرفتار

ن همـان  يع پرسشنامه در فـرورد يپايايي ابزار، با توز. ديد گردييآن تأ

ک هفتـه، و بـا   يـ ان مرکـز بـه فاصـله    يـ نفر از مدد جو ١٥ن يسال ب

. آزمـون مجـدد مـورد تأييـد قـرار گرفـت       ـاستفاده از روش آزمون  

قبل از اجـراي برنامـه   (پرسشنامه مذكور يكبار در انجام آزمون اوليه 

) پس از اجراي برنامه آموزشي(ار ديگر در آزمون ثانويه و ب) آموزشي

بـراي تحليـل بهتـر متغيرهـاي آگـاهي،      . مورد استفاده قـرار گرفـت  

هـاي كسـب    نگرش، و رفتار، واحدهاي مورد بررسي بر اسـاس نمـره  

شده به سه گروه تقسـيم شـدند بـه ايـن صـورت کـه، در خصـوص        

  وه آگـاهي ضـعيف،   در گـر ) ٠-٤(امتيازات آگاهي افراد داراي نمـره  

در گـروه آگـاهي خـوب    ) ١٠-١٥(در گروه آگاهي متوسط، و ) ٥-٩(

در گـروه  ) ٥-٩(در مورد نگرش نيز افراد با نمـره  . طبقه بندي شدند

در گروه  نگـرش متوسـط، و نمـره    ) ١٠-١٤(نگرش نامطلوب، نمره 

وضـعيت  . در گروه نگرش مطلـوب در نظـر گرفتـه شـدند    ) ١٥-٢٠(

، )٠-٢نمـره  (د بررسي نيز به سه دسـته ضـعيف   رفتار واحدهاي مور

پـس از  . بنـدي شـد   طبقـه ) ٦-٨نمره (، و خوب )٣-٥نمره (متوسط 

تجزيه و تحليل نتايج آزمون اوليه محتواي آموزشي طراحي و تدوين 

سـاعته و در طـي يـك هفتـه بـا اسـتفاده از        ٢جلسه  ٥در  هگرديد

ه به چهـره،  هاي سخنراني توأم با پرسش و پاسخ، آموزش چهر روش

نمايش فيلم آموزشـي، و ارائـه جـزوه و پمفلـت آموزشـي در مـورد       

HIV/AIDS ماه پـس از اتمـام مداخلـه، بـا آزمـون       ٢ .اجرا گرديد

ثانويه ميزان تأثير برنامه آموزشـي بـر آگـاهي، نگـرش، و رفتارهـاي      

مشـارکت افـراد در   . واحدهاي مورد پژوهش مورد بررسي قرار گرفت

يت آگاهانـه، اختيـاري و داوطلبانـه بـود، از ديگـر      اين مطالعه با رضا

هـاي   ستفاده از پرسشنامهبه اتوان  ات اخالقي اين پژوهش ميظمالح

تجزيـه و تحليـل   . کـرد اشـاره  نام و محرمانه نگهداشتن اطالعات  بي

و بـا   SPSS 12.0 ها در اين تحقيق به کمک نـرم افـزار آمـاري    داده

ليز واريانس، تي مسـتقل، و تـي   هاي همبستگي، آنا استفاده از آزمون

   .زوج انجام شد

  ها يافته

بـا انحـراف    ٥/٢٨در اين پژوهش ميانگين سني افراد مـورد مطالعـه   

رسـون نشـان داد   يآزمون آماري ضريب همبسـتگي پ . بود ٢/٣معيار 

كه بين متغير سن با امتيازات آگاهي، نگـرش، و رفتـار افـراد رابطـه     

 ين آزمــون همبســتگيهمچنــ ).P=٩/٠(معنــي داري وجــود نــدارد 

ــ  يپ ــت و معن ــه مثب ــون رابط ــ يدار يرس ــاهيب ــرد ين آگ   و عملک

)٤١/٠=r ،٠٠١/٠=P(و نگرش ي، آگاه )٥/٠=r ،٠٠١/٠=P ( و نگرش

 ٧٧از نظر وضعيت تأهـل  ). P=٠٠١/٠، r=٤٦/٠( و عملکرد نشان داد

مطلقه، و مابقي مجـرد   درصد ٩ از افراد مورد مطالعه متأهل،  درصد

مورد وضعيت شغلي بيشترين فراواني مربوط به شـغل آزاد  در . بودند

درصد افراد بيكار، كارگر،  ٤و ٩، ١٨، ٢٧بود و به ترتيب ) درصد ٤١(

ز يبا استفاده از آزمون آنـال ). ١جدول شماره( كشاورز و كارمند بودند

ت تأهل و اشتغال بـا  يوضع يرهاين متغيب يدار يانس رابطه معنيوار

در . ديـ ه نگردظـ پـژوهش مالح  يد واحـدها ، نگرش و عملکـر يآگاه

ر وضع سواد، سطح سواد سـيكل يـا راهنمـايي بيشـترين     يمورد متغ

درصـد در   ٦/١٣و  ٧/١٣و ابتدايي و ديپلم بـا  ) درصد ٧/٧٢(فراواني 

هاي بعدي قرار داشتند، آزمـون آمـاري آنـاليز واريـانس رابطـه       رتبه

هاي مـورد  داري را بين سطح سواد بـا آگـاهي و نگـرش واحـد     معني

ن نمـره  يانگيش ميانگر افزايب يج آزمون توکيپژوهش نشان داد و نتا

در ). P >٠٣/٠( و نگرش افراد با باال رفتن سـطح سـواد بـود    يآگاه

 ٨٧پرسشـنامه،   ياز شاخص اعتبار محتـو ين امتيانگين پژوهش ميا

از بـاالتر  يار امتيز با معين يبه دست آمد و نسبت اعتبار محتو درصد

 .ديـ د گردييـ هـا تأ  تميـ آ يبـرا ) بر اساس جدول الوشه( صددر ٦٢از 

بـه  آزمـون مجـدد،   ـ   ب پايايي پرسشنامه نيـز بـه روش آزمـون   يضر

 بدسـت آمـد   ٨٠/٠و رفتـار   ٨٥/٠، نگرش ٨١/٠براي آگاهي ترتيب 

)٠٠١/٠< P(  در بررسي نوع ماده مصرفي و نيز طريقه مصرف، يافته

رين ماده مصرفي افـراد  هاي اين پژوهش نشان داد كه هروئين بيشت

 ٣٨و  درصـد  ٤٤به ترتيب بـا  نيز ، و كراك و ترياك )درصد ٤٦(بود 

بيشـترين طريـق   . هاي بعـدي مصـرف قـرار داشـتند     در رتبه درصد

گزارش گرديد و راههاي تزريـق  ) درصد ٧٢(مصرف مواد دود كردن 

هاي بعدي قرار  در رتبه درصد ٢٦و  درصد ٢٧و خوردن به ترتيب با 

ها سابقه قبلـي زنـداني شـدن داشـتند كـه       درصد نمونه ٦٩ .داشتند

علت فروش و مصرف مواد بوده، ه ب) درصد ٦٢(بيشترين علت شدن 

دار بـين   بر اساس آزمون آماري تي مسـتقل رابطـه معنـي   همچنين 

متغيرهاي آگاهي، نگرش و رفتار واحدهاي مورد پـژوهش بـا سـابقه    

  ).P=٧/٠(قبلي زنداني شدن وجود نداشت 

درصد از طريـق   ٢٩هاي گروهي و  ها از طريق رسانه درصد نمونه ٦٨

در . دوستان و آشنايان در مورد ايـدز اطالعـات كسـب كـرده بودنـد     

هـا   نمونـه  ٢/٦٦مورد روش آموزشي مورد عالقه براي آمـوزش ايـدز   
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  ٧٤٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

هاي اين  همچنين يافته. دادند استفاده از فيلم آموزشي را ترجيح مي

نشـان   HIV/AIDSپرخطـر از نظـر    پژوهش در خصوص رفتارهاي

 ٣٢درصد از واحدهاي مـورد پـژوهش سـابقه خـالكوبي،      ٣٤داد كه 

درصـد   ٤٥درصد سابقه تماس جنسـي خـارج از حـريم خـانواده، و     

هـا   درصـد از نمونـه   ٧/٤٣ن پژوهش يدر ا. سابقه تزريق مواد داشتند

قبل از آموزش داراي آگاهي ضعيف بودند كـه بعـد از آمـوزش ايـن     

هـا   درصد از نمونـه  ٣/٥٨همچنين  .درصد كاهش يافت ٢٥ن به ميزا

 ٨٤/٤٥نگرش نامطلوب داشتند كه بعـد از آمـوزش ايـن ميـزان بـه      

درصـد   ٥٠در مورد رفتار نيـز قبـل از آمـوزش    . درصد كاهش يافت

ها داراي عملكرد ضعيف بودند كه بعد از اجراي برنامه آموزشي  نمونه

هـا نشـان داد كـه ميـانگين      يافته. كاهش يافت ٥٨/٣٩اين ميزان به 

امتيازات آگاهي، نگرش، و رفتـار واحـدهاي مـورد پـژوهش قبـل از      

بود كه بعد از آموزش به ترتيـب   ٣، و ٨٩/٦، ٧٥/٦آموزش به ترتيب 

ارتقاء يافت، آزمـون آمـاري تـي زوج در     ٧٨/٤، و ٥٣/١١، ٢٤/١١به 

از مداخله  هر سه مورد تفاوت معني داري را بين امتيازات قبل و بعد

  ).٢جدول شماره(، )> ٠٠١/٠P(آموزشي نشان داد 
  

  مشخصات دموگرافيک واحدهاي پژوهش: ۱جدول 

  )درصد(تعداد   

    وضعيت شغلي

  ۲۰)۴۱(  آزاد

  ۳)۲۷(  بيكار

  ۹)۱۸(  كارگر

  ۴)۹(  كشاورز

  ۲)۴(  كارمند

    طريقه رايج مصرف مواد

  ۳۵)۷۲(  دود كردن

  ۱۳)۲۷(  خوردن

  ۱۲)۲۶(  تزريق

    ضعيت تأهلو

  ۳۷)۷۷(  متأهل

  ۷)۱۴(  مجرد

  ۴)۹(  مطلقه

  

  

ميانگين و انحراف معيار امتيازات آگـاهي، نگـرش و رفتـار واحـدهاي     : ۲جدول 

  پژوهش قبل و بعد از مداخله آموزشي ـ آزمون تي زوج

  

  گيري بحث و نتيجه

تـوان در هـر جامعـه آمـوزش      عدم رعايت رفتارهاي بهداشتي را مـي 

رفتارهـاي  . سواد، باسواد، ثروتمنـد يـا فقيـر مشـاهده كـرد      ديده، بي

اينكه مردم آمـاده  راي و ب، استدرست يا نادرست بخشي از فرهنگ 

هاي درست زنـدگي در جهـت حفـظ     شناخت و عمل كردن به شيوه

 .اسـت سالمت و اجتناب از بيماري باشند نياز به شـكل دادن رفتـار   

علم و هنر آموزش مناسب براي تأمين رفتار بهداشتي و جلب مـردم  

به يك فرآيند يادگيري براي ايجاد رفتار مطلوب به منظور سـالمت،  

موسـوم اسـت كـه بـا هـدف تغييـر رفتـار غيـر          متسـال به آموزش 

ايـن   يهـا  افتهي]. ١١[بهداشتي به رفتار بهداشتي وارد عمل مي شود

پژوهش نشان داد كه اجراي مداخله آموزشي ميزان آگاهي، نگـرش،  

هـاي پيشـگيري    و روش HIV/AIDSو رفتار معتادان را در رابطه با 

اين نتيجـه مـورد   . است داري افزايش داده از آن به نحو مؤثر و معني

هاي پژوهش هامـت و همکـاران کـه نشـان داد      و با يافته هانتظار بود

شده در باال بـردن سـطح آگـاهي و از بـين      يطراح يمداخله آموزش

در  يقـ يبردن رفتارهاي غلط و جايگزيني رفتار صحيح معتـادان تزر 

و همکاران او  نيكناميهمچنين ]. ٢٠[تنام مؤثراست مطابقت دارديو

در پيشـگيري از   سالمتتأثير آموزش " يز در تحقيق خود با عنوان ن

" بـه نتـايجي کـامال   " ايدز در همسران معتادان خود معرف كرمانشـاه 

هاي پژوهش حاضر در خصوص اثربخشي آمـوزش بـر    مشابه با يافته

ــا    ــرتبط ب ــار م ــاهي، نگــرش، و رفت ــزان آگ دســت  HIV/AIDSمي

ـ ا از رييشـگ يپ بـراي  راه اده کارشناسان تنهيبه عق]. ١٧[يافتند  ني

 نهيزم نيا در غلط هاي نگرش اصالح آن متعاقب و آموزش ماري،يب

  . ]٢١[است يبهداشت حيصح رفتار جيترو و

هاي پژوهش حاضر نشان داد كه بين متغيرهـاي دمـوگرافيكي    يافته

سن و شغل با آگاهي و نگرش و رفتارهاي واحدهاي مـورد پـژوهش   

اين عدم ارتبـاط شـايد بـه دليـل عـدم      . رددار وجود ندا رابطه معني

در مطالعـه انجـام   . گستردگي دامنه سني افراد مـورد مطالعـه باشـد   

نـروژ   ين شـهر اسـلو  ين معتـاد يشده توسط سالند و همکاران در بـ 

 يدز رابطـه معنـ  يدر مورد ا ين سن، شغل و آگاهيمشخص شد که ب

 يجنـوب  يقـا يکما در کـپ داون آفر يمطالعه س .]٢٢[دار وجود ندارد

و سـن رابطـه    HIVپر خطر مـرتبط بـا    ين رفتارهاينشان داد که ب

ها نشان داد كه افراد متأهـل داراي   يافته ].٢٣[دار وجود داشت يمعن

تري نسبت به افراد مجرد و مطلقه بودند اما بين تأهل  نگرش مطلوب

همچنـين بـين   . دار مالحظـه نگرديـد   با آگاهي و رفتار ارتباط معني

دار وجـود داشـت يعنـي     ش و سطح سواد ارتباط معنـي آگاهي و نگر

    بعد  قبل  

 P  )انحراف معيار(ميانگين  )انحراف معيار(ميانگين   

 ۰۰۱/۰  ۲۴/۱۱)۶۱/۶(   ۷۵/۶)۴۸/۱(   آگاهي

  ۰۰۱/۰  ۵۳/۱۱)۳۴/۱(   ۸۹/۶)۲۷/۱(   نگرش

  ۰۰۱/۰  ۷۸/۴)۸۵/۰(   ۳)۷۳/۰(   رفتار
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  ٧٤١

    محتشم غفاريو  محمود كريمي                                                                                                             ...    بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشي  

افراد داراي سطح تحصيالت باالتر آگاهي و نگرش بهتري داشتند که 

در . در اکثر موضوعات منطقي و مورد انتظار اسـت " اين يافته معموال

پژوهشي كه صالح در دانشـجويان دانشـگاه بنـين انجـام داد رابطـه      

 .]٢٤[و نگـرش بدسـت آورد  دار بين سطح تحصيالت و آگاهي  معني

کشور هنـد   يقين تزرين معتادين و همکاران در بيمطالعه کارل التک

داشـته و   يبهتـر  يالت باالتر آگاهينشان داد که افراد با سطح تحص

پرخطر همچون استفاده از سرنگ و سرسوزن  يوع رفتارهايزان شيم

مطالعـات انجـام شـده در آمريكـا     ]. ٢٥[مشترک در آنها کمتر است

شان داد كه نقش آموزش در سالمت بطور كلـي بـيش از درآمـد و    ن

تواند موجب احساس عدم مسؤليت نسبت  سوادي مي شغل بوده و بي

  ]. ١١[امور بهداشتي و درماني گردد

دهـد عليـرغم    هـاي بخـش آگـاهي نشـان مـي      نگاه تحليلي به يافتـه 

 گذشت بيش از دو دهه از بروز ايدز در كشورمان و لزوم توجـه ويـژه  

درصـد از   ٤٤پذير نظير معتادان، حـدود   به آموزش گروههاي آسيب

واحدهاي مورد پژوهش قبل از آموزش آگاهي مناسبي دربـاره ايـدز   

دهد که کمترين آگاهي مربوط به  تر نشان مي نداشتند و توجه دقيق

هاي انتقال، تشخيص فرد آلوده از روي ظاهر شخصـي   سؤاالت روش

در بعد نگرش نيـز مخفـي کـردن    . استو گروههاي در معرض خطر 

آلودگي در صورت ابتال، آرزوي مرگ در صورت آلودگي، و اعتقاد بـه  

ترين باورهاي غلـط در   نقش قضا و قدر در ابتال به ايدز از جمله رايج

 ٥٠ن نشـان داد کـه   يانگ در چـ يمطالعه . ميان افراد گزارش گرديد

د يدز  باياز افراد تحت مطالعه اعتقاد داشتند که فرد آلوده به ا درصد

 يآگـاه  درصـد  ٣٥ن تنهـا  يهمچن .زوله شودياز جامعه جدا شده و ا

باشـد و از   ينيم باليتواند بدون عال يم HIVداشتند که فرد آلوده به 

مطالعات  .]٢٦[کرد ييماران را شناسايتوان ب ينم يظاهر شخص يرو

است كه دادن آگاهي در مـورد راههـاي انتقـال و     همختلف نشان داد

و قبول آن از طـرف مـردم بـه منظـور      HIVهاي پيشگيري از  روش

 تغييـر رفتارهـاي پرخطـر سـودمند بـوده و باعـث كـاهش انتشـار         

HIV/AIDS هاي ايـن پـژوهش رابطـه     يافته]. ٤[شود در جامعه مي

افـراد مـورد    شدن با آگاهي و نگرش دار بين سابقه قبلي زنداني معني

مشـابهي كـه اسـماعيلي در زنـدان      اتدر مطالع .پژوهش نشان نداد

و نيکنامي و همکـاران در همسـران معتـادان     ،]٢٧[مركزي اصفهان

يعني افـراد   ؛انجام دادند به همين نتيجه دست يافتند] ١٧[كرمانشاه

انـد اطالعـات كـافي و مـؤثري در      با وجود اينكه قبالً هم زنداني بوده

انـد،   ها دريافت ننمـوده  دز از سيستم بهداشت و درمان زندانمورد اي

كارشناسان سازمان بهداشت جهاني اذعان دارند كه كمبود اطالعات 

 HIVو مراقبت پزشكي مناسب يـك عامـل بـالقوه بـراي گسـترش      

هاي گروهـي بيشـترين منبـع      با توجه به اينكه كه رسانه]. ٢٣[است

واحـدهاي مــورد   درصـد  ٦٦و ) درصــد ٦٨(كسـب اطالعـات بودنـد    

هـاي آموزشـي    پژوهش بهترين روش ارائه اطالعات را از طريق فـيلم 

ريـزي   سيسـتم مـذكور برنامـه   كه دانستند بنابراين مطلوب است  مي

مطالعـه   .مدون و راهكارهاي مناسب براي ارائه اطالعات داشته باشد

و  يو نيز مطالعـه گشتاسـب   ]٤[نانيس و همکاران او در بين نوجوانان

ر احمـد در ايـن   يه و بويکهگلو يهمکاران در بين زنان  مناطق شهر

هاي گروهي بيشترين منبع کسب آگـاهي   زمينه نشان داد که رسانه

ها نشان داد كه رفتارهـاي پرخطـري    يافته]. ٢٨[در مورد ايدز بودند

، و تزريـق  )درصد ٣٢(، تماس جنسي )درصد ٣٤(همچون خالكوبي 

اي شـايع   ادان به ميـزان نگـران كننـده   در بين معت) درصد ٤٥(مواد 

اند كه وقتي بدن فرد معتاد نيـاز بـه مـاده     مطالعات نشان داده. است

كند براي برآوردن نياز خود از هيچ عملـي فروگـذاري    مخدر پيدا مي

امكـان دسـت زدن بـه رفتارهـاي پرخطـر      در اين حـاالت  ننموده و 

عتـادان زنـدان   کـه کـارول در م  ي ا در مطالعـه  .]١١[يابد افزايش مي

ک يشـر  ٧لندن انجام داد مشخص شد که آنها بطور متوسط  يمرکز

 .]٢٧[ق مشـترک داشـتند  يز سابقه تزرين درصد ٢٦داشته و  يجنس

آنهـا   درصد ٤٢ن ونکور کانادا نشان داد که يمطالعه براندن در معتاد

ق مـواد داشـتند و شـانس تمـاس     يـ ک ماهه گذشته سـابقه تزر يدر 

ر يـ ن غينسبت به معتـاد  يقين تزريدر معتادمحافظت نشده  يجنس

گر که توسـط ژو در  يدر مطالعه د ،]٢٩[شتر بوديبرابر ب ٢٧/٣يقيتزر

ک يـ آنها اعالم کردند کـه در   درصد ٨/٣٣انجام شد  ينين چيمعتاد

رفتارهاي پرخطر مصـرف   .]٣٠[اند ق مشترک داشتهيماه گذشته تزر

در  .هسـتند مرتبط  مواد و رفتارهاي پر خطر جنسي اغلب با يكديگر

يك بررسي كه در ميان معتادان تزريقي آمريکا انجام شـد مشـخص   

شد كه اكثر معتادان روابط جنسي با يكديگر داشـته و بـه نـدرت از    

هاي اين پژوهش نشان داد بـين   يافته]. ٣١[كنند كاندوم استفاده مي

يعني  شت؛دار وجود دا آگاهي با نگرش و آگاهي با رفتار ارتباط معني

تـري    سـالم تر و هچنينن رفتار  افرادي با آگاهي باالتر، نگرش مطلوب

ــتند ــوص  .داش ــن خص ــاران روي  در اي ــماعيل و همك ــات اس مطالع

، نيکنامي و همکاران در همسران ]٣٢[دانشجويان پزشكي در اتيوپي

، و ضاربان و همکاران در ملوانـان  ]١٧[معتادان خود معرف كرمانشاه

ها بـين   يعني در اين پژوهش ؛]٢[ست يافتندچابهار به نتايج مشابه د

ــوب  ــاال و نگــرش مطل ــورد  آگــاهي ب ــر در م ــاط  HIV/AIDSت ارتب

شـهر   يان رجـائ ين زندانيدر ب يمطالعه عشرت .دار وجود داشت معني
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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 يان و رفتارهـا يزنـدان  يباورهـا  يعنـ ي ،ن مسـئله بـود  يد همؤيز مين

 ييباورهـا  وجـود داشـت و   يدار يدز رابطه معنيکننده از ا يريشگيپ

ن نگـرش کـه   يـ و ا يريشـگ يپ يشده از رفتارها همچون منافع درک

 يرفتارهـا  ييشـگو يدر پ اسـت  يريشـگ يقابـل پ  يمـار يک بيـ دز يا

 عليرغم پيشرفت اينكه  جهينت ].٣٣[ثر بودؤدز ميکننده از ا يريشگيپ

هاي صورت گرفته، چشم انداز دسترسي بـه يـك واكسـن و درمـان     

مانـده و بـا توجـه بـه اطالعـات       دور باقياي  مؤثر همچنان در فاصله

بدست آمده از اين پـژوهش يعنـي ميـزان شـيوع بـاالي رفتارهـاي       

پرخطر و سطح آگاهي و نگرش پايين افـراد تحـت مطالعـه بـه نظـر      

اي بـه منظـور    رسد كه بايد اقدامات آموزشـي وسـيع و گسـترده    مي

رفتـار  هاي مثبت، و تغيير  افزايش سطح آگاهي، تغيير و ايجاد نگرش

از . كننــده مــد نظــر قــرار گيــرد بــا يــك محــيط اجتمــاعي حمايــت

بـودن رفتارهـا    يتوان به خود گزارش ين پژوهش ميا يها تيمحدود

 يرفتارهـا  ي، که بـه بررسـ  ييها ن پژوهشين چنياشاره کرد که در ا

ن يـ ا يهـا  تيگـر محـدود  ياز د. ر استيناپذ پردازند اجتناب يخاص م

  نکه مرکز مذکور تنها يبا توجه به ا هدپژوهش نداشتن گروه شاهد بو

ن مرکـز  يـ حجم محـدود نمونـه در ا   ،مرکز موجود در شهرستان بود

انجـام  . سـاخت سـر  يمرا ن يمحققـ  يامکان گرفتن گروه شـاهد بـرا  

 يگر کشور و استفاده از گروه شـاهد بـرا  يمطالعه مشابه در مناطق د

  .شود يشنهاد ميپ يقات بعديانجام تحق

  

  سهم نويسندگان

هـا،   داده متـون، تحليـل   بررسـي  هـا،  داده آوري  جمـع : محمـود کريمـي  

  مقاله  نهايي تهيه نسخه

پـژوهش،   اجـراي  و طراحـي  مراحـل  در مشـاوره : يمحتشـم غفـار  

  مشاركت در تدوين نسخه نهايي مقالهمشاوره و 
  

  تشكر و قدرداني

مانه يصـم  يدانندکه از همکار يسندگان مقاله بر خود واجب مينو

ه مـدد  يـ ه و کليـ مسئول محترم انجمن تولد دوباره زرندو مساعدت 

شـرکت فرمودنـد تشـکر و     ين طـرح پژوهشـ  يـ ز که در ايان عزيجو

  .ندينما يقدردان

 منابع

1. Hatami H. Emerging, Re-emerging infectious 
diseases and employee health. 1st Edition, Seda center 
publication: Tehran, 2004 [Persian] 
 2. Zareban I. Heyidarnia A.R, Rakhshani F, Jabbari 
B.H, Abdollahi M.A. Efficacy of AIDs prevention 
training program on knowledge, attitude and practice 
of Chabahar sailors, Iran. Journal of Zahedanan 
University of Medical Sciences 2006; 8:29-36 
[Persian] 
3. Des Jarlais D. Learning from HIV epidemics among 
injecting drug users. International Journal of Drug 
Policy 2010; 21: 97-9  
4. Des Jarlais D, Arasteh A, McKnight C. HIV 
infection during limited versus combined HIV 
prevention programs for IDUs in New York City: the 
importance of transmission behaviors. Drug Alcohol 
Depend 2010; published online Dec 12, 2009. 
DOI:10.1016/j.drugalcdep.2009.12.028. 
5. Zhang Y, Shan H, Trizzino J, Ruan Y, Beauchamp 
G, Masse B, et al. Demographic characteristics and 
risk behavior associated with HIV positive injecting 
drug users in Xinjiang, China. The Journal of Infection 
2007; 54: 285-90 
 6. Farhoodi B. Epidemic of HIV/AIDS, injection 
addiction, harm reduction and syringe & needle 

program. 1st Edition, Seda center publication: Tehran, 
2003 [Persian] 
7. Ralf J, Andrew B, Annette V. Interventions to 
reduce HIV transmission related to injecting drug use 
in prison. Infectious Diseases (HIV/AIDS) 2009; 9: 
57-6 
8. Mathers B, Degenhardt L, Ali H. HIV prevention, 
treatment, and care services for people who inject 
drugs: a systematic review of global, regional, and 
national coverage. Infectious Diseases (HIV/AIDS) 
2010; 375: 1014 - 28 
9. Des Jarlais DC, Arasteh A, Hagan H, McKnight, C, 
Perlman DC, & Friedman SR.  Persistence and change 
in disparities in HIV infection among injecting drug 
users in New York City after large-scale syringe 
exchange. American Journal of Public Health 2009; 
99: 445-51  
10. McCoy CB, Metsch LR, Page JB, McBride DC, 
Comerford ST. Injection drug users’ practices and 
attitudes toward intervention and potential for 
reducing the transmission of HIV. Medical 
Anthropology 1997;18:35-60  
11. Karimy M, Niknami Sh, Heydarnia A. 
Ramezankhani A. The effect of health education 
program on the aids preventive behaviors of prisoners 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
91

.1
1.

5.
20

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
ay

es
hj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                               6 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1391.11.5.20.0
http://payeshjournal.ir/article-1-433-fa.html


  

  ٧٤٣

    محتشم غفاريو  محمود كريمي                                                                                                             ...    بررسي ميزان تأثير مداخله آموزشي  

aged under 25 years old (ghezalhesar prison-Tehran). 
Journal of Research in Medical Sciences 2003; 8:53-
56 [Persian] 
12. Chrissie P. Impacts of a Peer-Group Intervention 
on HIV Related Knowledge, Attitudes, and Personal 
Behaviors for Urban Hospital Workers in Malawi. 
Journal of the Association of Nurses in AIDs Care. 
2009; 20: 230-42 
13. Nojoomi, M. & Anbari, k. A comparison of the 
quality of life in HIV/AIDS patients and control 
group. Journal of Iran University of Medical Sciences 
2009; 15: 169-76 [Persian] 
14. Trieu S L, Naomi NM, Marshak HH, Males MA, 
Bratton SI. Factors associated with the decision to 
obtain an HIV test among Chinese/Chinese American 
community college women in Northern California. 
Californian Journal of Health Promotion 2008; 6:111-
127 
15. Taeri K, Kasaeian N, Fadei N R, Ataei B. The 
prevalence of hepatitis B, hepatitis C and associated 
risk factors in intravenous drug addicts with HIV in 
Isfahan. Journal of Isfahan University of Medical 
Ssciences 2008; 26: 273-77 [Persian] 
16. Adler, M.W. ABC of AIDS: Range and natural 
history of infection. British Medical Journal 1987; 
294: 1145-47 
17.  Niknami Sh. Hatami A, Heydarnia AR. The effect 
of health educational program on preventing aids in 
self-reported addicts' wives. Journal of Kermanshah 
University of medical sciences (Behbood) 2007; 2: 
120-29 [Persian]  
18. Al-Tayyib AA, Koester S. Injection drug users' 
experience with and attitudes toward methadone 
clinics in Denver, CO. Journal of substance abuse 
treatment 2011;41:30-6 
19. Sánchez J, Chitwood DD, Koo DJ. Risk factors 
associated with the transition from heroin sniffing to 
heroin injection: a street addict role perspective. 
Journal Urban Health 2006; 83:896-910 
20. Hammet T M, Des Jarlais D C, Wei L, Ngu D, 
Tung ND, Hoang T, et al. Development and 
implementation of a cross-border HIV prevention 
intervention for injection drug users in Ning Ming 
county, China and Lang Son province, Vietnam. 
International Journal of Drug Policy, 2003; 146:389-90 
21. Chrissie P. Impacts of a Peer-Group Intervention 
on HIV Related Knowledge, Attitudes, and Personal 
Behaviors for Urban Hospital Workers in Malawi. 
Journal of the Association of Nurses in Aids Care. 
2009; 20: 230-42 

22. Saeland M, Haugen M, Eriksen F, Smehaugen, A, 
Wandel M, Bohmer T, Oshaug A. Living as a drug 
addict in Oslo, Norway-a study focusing on nutrition 
and health. Public health nutrition 2009;12:630-36 
23. Sikkema KJ, Watt MH, Meade CS, Ranby KW, 
Kalichman SC, Skinner D, Pieterse D. Mental health 
and HIV sexual risk behavior among patrons of 
alcohol serving venues in Cape Town, South Africa. 
JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency 
Syndromes 2011;57:230 
24. Salleh ED. Sexual KAP to AIDS and sexually 
transmitted disease of students at the University of 
Benin (Togo). Sante 1999; 9: 102-9 
25. Carl Latkin , Aylur K. Srikrishnan, Cui Yang, 
Sethulakshmi Johnson, Sunil S. Solomon, Suresh 
Kumar et al. The relationship between drug use stigma 
and HIV injection risk behaviors among injection drug 
users in Chennai, India. Drug and Alcohol 
Dependence 2010; 3: 221-7  
26. Cai Y, Shi R, Shen T, Pei B, Jiang X, Ye X, Xu G, 
Li S, Huang H, Shang M. A study of HIV/AIDS 
related knowledge, attitude and behaviors among 
female sex workers in Shanghai China. BMC Public 
Health 2010, 10:377 
27. karimy M, Heidarnia A R, Ghofranipour GH. The 
effect of health education based on health belief model 
on preventive behaviors of AIDS in addict in 
zarandieh. Journal of Gilan University of medical 
sciences 2009; 18:64-73 [Persian] 
28. Goshtasbi A, Vahdaninia M, Rezaei N. Knowledge 
of married women in kohgilouyeh & boyerahmad 
urban areas on aids and sexualy transmitted infections. 
Journal of Shahre-kord University of Medical 
Sciences (Armaghan Danesh) 2006; 2: 99-107 
[Persian] 
29. Marshall BD, Wood E, Shoveller JA, Patterson TL, 
Montaner JS, Kerr T. Pathways to HIV risk and 
vulnerability among lesbian, gay, bisexual, and 
transgendered methamphetamine users: a multi-cohort 
gender-based analysis. BMC Public Health 2011; 7: 
11-20 
30. Gu J, Lau JTF, Chen H, Tsui H, Ling W. 
Prevalence and factors related to syringe sharing 
behaviours among female injecting drug users who are 
also sex workers in China. International Journal of 
Drug Policy 2011; 22:26-33 
31. Bollini P, Laporte JD, Harding TW. HIV 
prevention in prisons. The European Journal of Public 
Health 2002; 12:83-9 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
91

.1
1.

5.
20

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
ay

es
hj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                               7 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1391.11.5.20.0
http://payeshjournal.ir/article-1-433-fa.html


  

  ٧٤٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

32. Negash Y, Gebre B, Benti D, Bejiga M. A 
community based study on knowledge, attitude and 
practice (KAP) on HIV/AIDS in Gambella town, 
Western Ethiopia. Ethiopian Journal of Health 
Development 2004; 17:205-13  

33. Eshrati B, Taghizadehasl R, Dell CA, Afshar P, 
Millson P M, Kamali M,Weekes J. Preventing HIV 
transmission among Iranian prisoners: initial support 
for providing education on the benefits of harm 
reduction practices. Harm Reduction Journal 2008; 
5:221-33 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
91

.1
1.

5.
20

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
ay

es
hj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1391.11.5.20.0
http://payeshjournal.ir/article-1-433-fa.html
http://www.tcpdf.org

