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  چکیده
  آنان  براي  بيماري  بايد خطر اين  باشند كه ايدز مي  اريخطر بيم  در معرض  از گروههاي  يكي  المللي  بين  مسافران:  مقدمه

  در باره  اطالعاتي  مسافران  كه  است  آن  مهم  ندارد بلكه  اهميتي  كند چندان مي  كجا مسافرت  به  شخص  اينكه. شود  روشن

 . باشند  ايدز را داشته  بيماري  و پيشگيري  سرايت  راههاي
از   ايدز و پيشگيري  بيماري  سرايت  از كشور در مورد راههاي  خارج  به  عازم  غير زيارتي  مسافران  هيآگا  ميزان  تعيين:  هدف

 . تهران  المللي  بين  در فرودگاه  آن
  راههاي  در خصوص  مورد پژوهش  واحدهاي  آگاهي  ميزان  در آن  كه  است  مقطعي  مطالعه  حاضر يك  پژوهش:  پژوهش  نوع

 .  است  قرار گرفته  مورد بررسي  آنان  فردي  با مشخصات  آن  ارتباط  و سپس  شده  تعيين  از آن  ايدز و پيشگيري  يماريب  سرايت
را   تهران  المللي  بين  فرودگاه  از طريق  خارجي  كشورهاي  به  قصد عزيمت  كه  غير زيارتي  نفر از مسافران ٢٠٠تعداد :  نمونه

 . شدند مي  انتخاب  فرودگاه  پژوهشگر به  مراجعه  هنگام  به  تصادفي  بصورت  شدند، كه  داده  كتشر  داشتند در پژوهش
  از كشور در مورد راههاي  خارج  به  عازم  غير زيارتي  مسافران  آگاهي  ميزان  در كل  بود كه  از آن  حاكي  پژوهش  نتايج:  نتايج

  ارتباط X 2   آماري  آزمون. باشد مي  د متوسطدر ح ٤/٣٢معيار   و انحراف ١٣/١  گينايدز با ميان  بيماري  و پيشگيري  سرايت

   > ۰۵/۰ (داد  را نشان  مقصد و شغل  ره، قا از مسافرت  ، هدف تحصيالت  مانند سطح  و متغيرهايي  آگاهي  را بين  داري  معني
P( آماري  آزمون  چنين  هم  Z و سن  آگاهي  بين  داد كه  نشان  پيرسون  همبستگي  وضريب  )١٠/٠< P ( ١٤/٠و=r(و   ، آگاهي

 .وجود دارد  داري  معني  ارتباط) r= -٥١/٠و P<٠٥/٠(  آنان  اطالعاتي  منابع
با   در ارتباط  خوبي  از كشور از آگاهي  خارج  به  عازم  مسافران  داد كه  نشان  پژوهش  اين  هاي يافته:  گيري ونتيجه  بحث

از سالمتي   و حراست  منظور حفظ  به  در نتيجه. اند برخوردار نبوده)  از آن  و پيشگيري  سرايت  از راههاي(ايدز   بيماري

از   يكي  بعنوان  منظور از آموزش  همين  به. داد  افزايش  خصوص  را در اين  آنان  بهداشتي  اطالعات  بايستي مي  مسافران

 . نمود  استفاده  توان مي  مسافران  آگاهي  افزايش  راههاي
  

  . غير زيارتي  ايدز، مسافران  بيماري  پيشگيري  ايدز، راههاي  بيماري  سرايت  راههاي:  كليدي  هاي واژه
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   مقدمه
،  يافت  راه  سراسر جهان  سروصدا به  ايدز بي  ويروس

را پر كرد، تا   جامعه  بهداشت  و ناپيداي  دور افتاده  هاي دره

در   زخمي  عقاب  سرآمد و بر بالهاي  آن  رفيع  هاي بر قله  هك

آمد، پرگشود و   بالغ  الجوردين  آسمان  دشت  پهن

  بالنده  هاي ها و الله غنچه  قلوب  نيرومند خود را به چنگال

  شهر علم  آنرا بر دروازه  هاي الشه  فرو برد تا كه  انسانيت

 .  بياويخت
  نخستين  ايدز براي  بيماري  كه ١٩٨١  از سال  در واقع

  گيري گرديد همه  ايدز اطالق  نام  آن  شد و به  بار شناخته

  از بيماريهاي  يكي  بيماري  اين. شد  شروع  آن  جهاني

خود را   چهره  بيستم  در قرن  كه  است  عفوني  ترسناك

  انساني  ايمني  دهنده  كاهش  ويروس  ايدز بعلت. كرد  نمايان

  آلوده  ويروس  اين  به  كه  شود و بيماراني جاد مياي

ويا   مختلف  بيماريهاي  توانند در مقابل گردند، نمي مي

  مورد اين  اولين. باشند  داشته  نادر مقاومت  سرطانهاي

و   بازان  جنس  هم  در بين  غربي  در كشورهاي  بيماري

با   چنين  هم. بود  بروز كرده  مواد مخدر تزريقي  به  معتادان

  در افريقا كه  ، يعني با غرب  متفاوت" كامال  الگوي  پيدايش

  شد كه  باشد، باعث دنيا مي  قاره  ترين و محروم  از فقيرترين

  مرموز مطرح  بيماري  اين  براي  جديدي  ابعاد اپيدميولوژيك

  اپيدمي  سه  را بايد در قالب  جهاني  مشگل  لذا اين. گردد

 . قرار دارد  مورد بررسي  با هم  ارتباط مجزا و در
 ايدز  ويروس  به  آلودگي  اپيدمي - ١
 ايدز  بيماريهاي  اپيدمي - ٢
و   اقتصادي  ، فرهنگي اجتماعي  هاي واكنش  اپيدمي - ٣

  آن  سياسي
اظهار  Carpenter (1995)  اول  اپيدمي  در خصوص

از   بيش  بهHIV  آلودگي  ميزان ١٩٩٣  تا سال  دارد كه مي

  گزارش  طبق  ميزان  اين  بود كه  نفر رسيده  ميليون ١٢

 ٤٠از   بيش  به ٢٠٠٠  در سال  بهداشت  جهاني  سازمان

  كنگره(  است  شده  ايدز گزارش  به  نفر آلوده  ميليون

  خود بيماري  اپيدمي  دومين). و ايدز  مقاربتي  بيماريهاي

  افزايش  در حال  بسرعت در دنيا  موارد آن  باشد كه ايدز مي

تعداد افراد بيمار  ١٩٨١- ٨٥  سالهاي  در بين  بطوريكه.  است

 ١٩٩٩  در سال  متاسفانه  بود كه  گرديده  هزار نفر اعالم ٧٠

  مربوط  درصد آن ٤٥  نفر رسيد كه  ميليون  از يك  بيش  به

  ).   ايدزو  مقاربتي  بيماريهاي  كنگره(  آفريقا است  قاره  به

  از فيبس  نقل  به  شاهنظريان  سوم  در مورد اپيدمي

  ، تاثير بيماري عمده  از مشكالت  يكي: نويسد مي) ١٣٧٣(

- ٤٩  بيشتر در سنين  بيماري  اين  چرا كه  است  بر جوانان

  يك  ايدز بعنوان  لذا بيماري. شود مي  ديده  سالگي ٢٠

  مطرح  ، فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي اقتصادي  بيماري

آيد و  وجود مي  از مسافرتها به  ترس  در نتيجه. باشد مي

 . نمايد مي  محدوديت  دستخوش  را هم  ارتباط  برقراري
  چند دهه  در طي  بهداشت  جهاني  راستا سازمان  در اين

ايدز غير   اندازه  به  كمتر مشگلي  اخير اظهار نمود كه

.  است  برانگيز بوده  و جنجال  پيچيده  حال  و در عين  منتظره

) ١٩٩٩(  در سال  كه  اظهار داشت  سازمان  اين  چنين  هم

  شده  ايدز اعالم  بيماري  به  مورد جديد آلودگي  ميليون  پنج

نمودند،   فوت  سال  در همين  نفر از مبتاليان  ميليون ١/٢  كه

  بدين  اين. شود مي  آمار اضافه  اين  به  دو ميليون  و ساالنه

ايدز گرفتار   ويروس  نفر به  يك  در هر ثانيه  كه  است  معني

  زن ١٢- ١٣هر   در مقابل: افزايد مي  منبع  اين. شود مي

وجود   آلوده  نفر مرد افريقائي  ده HIV  به  آلوده  افريقائي

  جهان  در سطح  پراكنده  صورت  موارد به  دارد و بقيه

  ).   و ايدز  مقاربتي  بيماريهاي  كنگره(اند  شده  گزارش

و   پيشگيري  كل  آمار اداره  براساس  ايران  در خصوص

  و آموزش  و درمان  بهداشت  وزارت  با بيماريهاي  مبارزه

  مورد فرد آلوده ٢٢٠٧" تقريبا ١٣٧٩  مهرماه  تا اول  پزشكي

  زن ٧٤تعداد   از اين  كه  است  شده  ايدز شناسائي  و مبتال به

  سرايت  الگوي. مبتال بودند  زن ٢٩و   ويروس  به  آلوده
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و   خون  از طريق" كشور غالبا  در شمال  بيماري

  تماس  كشوراز طريق  و در جنوب  آن  آلوده  هاي فرآورده

  كه  گفت  شايد بتوان.  است  شده  گزارش  و آميزش  جنسي

كشور   در جنوب  آن  شدن  آلوده  عمده  از علل  يكي

و   عربي  كشورهاي  به  مردم  مكرر و طوالني  مسافرتهاي

 . باشد مي  فارس  خليج
  المللي  بين  مسافران  دارد كه اظهار مي) ١٣٧٧(  جاناتان

بايد خطر   باشند كه خطر مي  در معرض  از گروههاي  يكي

  افضلي  ملك. نمود  روشن  آنان  ايدز را براي  ابتالي

نفر از   ميليون  چندين  هساالن  دارد كه اظهار مي) ١٣٧٢(

  در حال. نمايند مي  از كشور مسافرت  خارج  به  ايرانيان

هستند،   آلوده  درصد از كسانيكه ٦٠حاضر در كشور ما 

  از كشور اقامت  مدتها در خارج  اند كه بوده  افرادي

  يك  صورت  حاضر به  ايدز در حال  از آنجائيكه. اند داشته

  است  در آمده  در سراسر جهان  بهداشتي  بزرگ  مشگل

خطر قرار   را نيز در معرض  المللي  بين  تواند مسافران مي

  .    رفتار افراد دارد  به  ايدز بستگي  به  مبتال شدن  چرا كه. دهد

  اهميتي  كند چندان مي  كجا مسافرت  به  شخص  اينكه

از   جخار  به  عازم  مسافران  كه  است  آن  مهم  بلكه. ندارد

  و پيشگيري  سرايت  راههاي  در باره  كشور اطالعاتي

  در طول  آن  با دانستن" باشند و نهايتا  ايدز داشته  بيماري

  نگه  محفوظ  مهلك  بيماري  اين  سفر، خود را از ابتال به

  حاضر را با سه  پژوهش  شد كه  لذا پژوهشگر بر آن. دارند

غير   مسافران  رديف  مشخصات  تعيين) ١  مشخص  هدف

  آگاهي  ميزان  تعيين) ٢از كشور،   خارج  به  عازم  زيارتي

از كشور در مورد   خارج  به  عازم  غير زيارتي  مسافران

  با مشخصات  آن  ايدز و ارتباط  بيماري  سرايت  راههاي

غير   مسافران  آگاهيهاي  ميزان  تعيين) ٣و   آنان  فردي

از   از كشوردر مورد پيشگيري  جخار  به  عازم  زيارتي

  مشخص  آنان  فردي  با مشخصات  آن  ايدز و ارتباط  بيماري

  به  بتوان  تحقيق  هاي يافته  براساس  اميد كه  اين  به. نمايد

 .  يافت  دست  و منظم  مناسب  آموزشي  ريزي  برنامه  يك
 مواد وروشها  

  در اين.  است  مقطعي  تحقيق  يك  پـژوهش  ايـن   

مورد   واحدهاي  فردي  از مشخصات  ابتدا توصيفي  پژوهش

مورد   واحدهاي  آگاهي  ميزان  آمد سپس  بعمل  پژوهش

ايدز و   بيماري  سرايت  راههاي  در خصوص  پژوهش

آنها   آگاهي  آمد و سپس  عمل  ايدز به  از بيماري  پيشگيري

. گرديد  نتعيي  مورد پژوهش  واحدهاي  فردي  با مشخصات

  تنها يكبار و بصورت  پژوهش  در اين  شده  كسب  هاي داده

ها  داده  ابزار گردآوري. بود  شده  آوري  جمع  اي مرحله  تك

  به  بمنظور دستيابي  بود كه  پرسشنامه  پژوهش  در اين

  ويحا  كه  در دو قسمت  پرسشنامه  پژوهش  ويژه  اهداف

  سئوال  نه  اول  ر قسمتد.گرديد  بود تنظيم  سوال  سي

در   مورد پژوهش  واحدهاي  فردي  مشخصات  به  مربوط

منظور   به  سپس .شد  قرار داده  ويژه  هدف  با اولين  رابطه

با   در رابطه  سوال  دوازده  ويژه  هدف  دومين  به  دستيابي

نيز در   سوال  شد و نه  ايدز مطرح  بيماري  سرايت  راههاي

  با نحوه  در رابطه  يعني  ويژه  هدف  سومين  خصوص

  بمنظور تعيين. شد  ايدز در نظر گرفته  از بيماري  پيشگيري

  پژوهش  اين  ويژه  اهداف  با در نظر گرفتن  اعتبار علمـــي

  استفاده) Content validity(  اعتبار محتوي  از روش

غير   مسافران عبارت بودندازكليه  پژوهش  اين  جامعه. گرديد

داشتند،  را  خارجي  كشورهاي  به  قصد عزيمت  كه  زيارتي

  بودنددرفرودگاه  واجد شرايط  نفركه ٢٠٠آنها  ازميان كه

  .    شدند  انتخاب  تهران  المللي بين

  ترتيب  بدين.  گرفت  صورت  در دو مرحله  گيري نمونه

  از اطالعات  خارجي  مسافران  پروازهاي  ابتدا فهرست  كه

گرديد   تهيه) مهرآباد(  تهران  المللي  بين  رواز فرودگاهپ

  انتخاب" ، چهار روز تصادفا هفته  روزهاي  نسبت  به  سپس

  شب ١٠  از ساعت خارجي  پروازهاي  اينكه  گرديد و بعلت
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  منظور با هماهنگي  همين  لذا به  داشت  فرداادامه  صبح ٨تا

  ها از طريق داده  وريآ  جمع  به  مربوطه  اداري  واحدهاي

  كه  مورد پژوهش  واحدهاي  در ميان  پرسشنامه  توزيع

  ماه  بود در اواخر آبان  اختياري  آنها در پژوهش  شركت

  بود كه  ها اين نمونه  پذيرش  معيارهاي.  گرفت  انجام

  قادر به" باشند و ثانيا  ســال ٢٠- ٦٠  در سنيــن"اوال

  تكميل  به  و تمايل  بوده  سشنامهپر  سئوالهاي  پـاسخگوئي

 .باشند  داشته  آن
 SPSSافزار  از نرم  با استفاده  شده  كسب  هاي داده  كليه

  منظور تنظيم  به  از آمار توصيفي. گرديد  وتحليل  تجزيه

  و انحراف  ميانگين  و درصد، تعيين  فراواني  توزيع  جداول

شد و از   استفاده موجود  وضعيت  دادن  نشان  معيار براي

وجود   وجود يا عدم  به  بردن  منظور پي  به  آمار استنباطي

  تعيين  جهت. شد  گرفته  متيغيرها بهره  بين  همبستگي

  تعيين  وبراي ٢X  از آزمون  كيفي  صفات  بين  همبستگي

  چوپروف  توافق  متغيرها از ضريب  اين  همبستگي  شدت

  همبستگي  از ضريب  كمي  تصفا  براي. گرديد  استفاده

) Regression(  و رگرسيون) Z(زد   و آزمون  پيرسون

  دار بين  معني  وجود ارتباط  به  بردن  پي  وبراي  خطي

  .    شد  استفاده) t(  تي  از آزمون  ومردان  زنان  آگاهي  ميانگين

  سئواالت  به  صحيح  تعداد پاسخهاي  معيار سنجش

  بود كه  ويژه  اهداف  بر اساس  شنامهدر پرس  شده  مطرح

و   ، متوسط خوب  آگاهي  ميزان  بصورت  آن  بندي  تقسيم

  دوم  ويژه  در هدف  بطوريكه. شد  در نظر گرفته  ضعيف

و   خوب  در زمره) ٩-١٢(  بين  صحيح  پاسخهاي  مجموع

  پاسخ) ٠-٤(  و بين  در حد متوسط  صحيح  پاسخ) ٥-٨(

با   شد و در ارتباط  در نظر گرفته  يفدر حد ضع  صحيح

) ٧- ٩(  بين  صحيح  پاسخهاي  از مجموع  سوم  ويژه  هدف

در حد   صحيح  پاسخ) ٤-٦(  ، بين در حد خوب  سوال

  رتبه  ضعيف  را در زمره  صحيح  پاسخ) ٠- ٣(  و بين  متوسط

 .گرديدند  بندي

  نتايج 
  و اطالعات  با مشخصات  در ارتباط  پژوهش  هاي افتهي 

درصد ٥/٦٧  يعني  اكثريت  بود كه  از آن  حاكي  فردي

 ٨٣. بودند  داده  تشكيل  را مردان  مورد پژوهش  واحدهاي

  سال ٢٠- ٣٩  سني  درگروه  مورد بررسي  درصـد واحدهاي

. بودند ٢٨/٨معيار   و انحراف  سال ٣/٣٣  سني  بــا ميانگين

  داراي% ) ٤٨(رصد د  بيشترين  تحصيالت  از نظر ميزان

و   متاهل  درصد آنان ٥/٦٣. بودند  در حد ديپلم  تحصيالتي

  از مسافران  از نيمي  بيش" تقريبا. درصد مجرد بودند ٣٢

كارمند   درصد آنان ٢٢آزاد و   شغل  داراي) درصد ٥٢(

،  قصد ديدار بستگان  به  درصد مسافران ٢٢. بودند  دولت

  منظور سياحت  درصد به ١٩و   قصد تجارت  درصد به ٢١

  مقصدشان) درصد ٥/٥٠(  از آنان  نيمي" تقريبا. بودند  عازم

و )  عربي(  فارس  خليج  درصد كشورهاي ٥/٢٠اروپا،   قاره

  درصد قاره ١٥و   و جنوبي  شرقي  درصد آسياي ٥/١٤

  از يك) درصد ٤٩(  ازمسافران  نيمي" تقريبا. امريكا بود

  در مورد راههاي  آگاهي  منظور كسب  به  اطالعاتي  منبع

  و انحراف ٨٥/١  با ميانگين  و پيشگيري  سرايت

  درصد واحدهاي ٥/٣٠. بودند  كرده  استفاده ٠٠٥/١معيار

از كشور   خارج  بار به  از سه  بيش" تقريبا  مورد پژوهش

بار و  ٤٦/٢  تعداد دفعات  ميانگين(بودند   كرده  مسافرت

  ).    ١٨/١معيار  انحراف

  به  عازم  غيرزيارتي  مسافران  آگاهي  با ميزان  در ارتباط

ايدز   بيماري  سرايت  از كشــور در مورد راههاي  خــارج

 ١/٤٨و   درصد زنان ٢/٤٩" تقريبا  داد كه  ها نشان يافته

  آزمون. برخوردار بودند  متوسطي  از آگاهي  درصد از مردان

  اين  آگاهي  ميانگين  را بين  اريد  معني  اختالف  تي  آماري

  ارتباط  پيرسون  آماري  آزمون  ولي. نداد  نشان  دو جنس

  نشان  آنان  آگاهي  و ميزان  سن  را بين  داري  معني

) درصد ٤/٦٩(  اكثريت). p > ٠٥/٠و r=١٤/٠(داد

بودند از   كرده  استفاده  اطالعاتي  منبع  از يك  مسافرانيكه
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درصد از ٢/٧٣برخوردار بودند و   متوسطي  آگاهي

بودند از   نموده  استفاده  اطالعاتي  منبع  از سه  مسافرانيكه

  پيرسون  آماري  آزمون. برخوردار بودند  خوبي  آگاهي

و   اطالعاتي  دو متغير تعداد منابع  را بين  داري  معني  ارتباط

   داد   ايدز را نشان  بيماري  سرايت  از راههاي  آگاهي  ميزان

)٥١/٠=r   ٠٥/٠و<  p .(مسافرت  در مـورد تعداد دفعات  

  ازراههاي  با آگاهي  آن  و ارتباط  مورد پژوهش  واحدهاي

بود   آن  مبين  نتايج) ١  شماره  جدول(ايدز   بيماري  سرايت

از   خارج  بار به  از سه  بيش  درصد از مسافرانيكه٢/٤٩  كه

درصد از  ٨/٥٠و   خوب  گاهيآ  اند از ميزان كشور رفته

  متوسطي  اند از آگاهي بوده  بار عازم  اولين  براي  مسافرانيكه

  داري  معني  ارتباط  پيرسون  آماري  آزمون. برخوردار بودند

  از راههاي  آگاهي  و ميزان  مسافرت  تعداد دفعات  را بين

  ).   p  > ٠٥/٠و r=٢٣/٠(داد   ايدز نشان  بيماري  سرايت

  كه  مورد پژوهش  درصد از واحدهاي٩/٤٦  چنين  هم

داشتند در   متوسط  بودند آگاهي  ديپلم  مدرك  داراي

داشتند   عالي  تحصيالت  درصد از مسافرانيكه٤/٤٩  كه حالي

  آزمون). ٢  شماره  جدول(بودند  برخوردار  خوبي  از آگاهي

  آگاهي و  تحصيالت  را بين  داري  معني  ارتباط ٢X  آماري

  ).    p   > ٠٥/٠(داد   ايدز نشان  بيماري  رايتس  از راههاي

  آمريكا بودند از آگاهي  عازم  درصد از مسافرانيكه ٤/٧٢

اروپا   عازم  درصد از مسافرانيكه ٥/٥٥و   خوب

  شماره  جدول(     برخوردار بودند  متوسطي  بودندازآگاهي

از   آگاهي  بين  داري  معني  ارتباط X  ٢  آماري   آزمون) ٣

  داد   مقصد نشان  ايدز و قاره  بيماري  سرايت  راههاي

)٠٥/٠ <   p   .(  

ميزان آگاهي از راههاي سرايت بيماري ايدز برحسب تعداد دفعات مسافرت به خارج از كشور : ١جدول شماره 

)٢٠٠=n(  

  بيش از سه مرتبه  سه مرتبه  دو مرتبه  يك مرتبه   آگاهي

  )٣/٣(٢  )٧/٣(١  )٣/٣(٤  )٨/١٥(٩  ضعيف

  )۵/۴۷(۲۹  )۳۷(۱۰  )۹/۵۰(۲۸  )۸/۵۰(۲۹  متوسط

  )۲/۴۹(۳۰  )۳/۵۹(۱۶  )۸/۴۱(۲۳  )۴/۳۳(۱۹  خوب

  .اعداد داخل پرانتز درصدها را نشان مي دهد∗

  )n=٢٠٠(ميزان آگاهي از راههاي سرايت بيماري ايدز برحسب مدرك تحصيلي : ٢جدول شماره 

  ت عاليتحصيال  ديپلم  زيرديپلم  آگاهي

  )٨/٣(٣  )٣/٨(٨  )٢٠(٥  ضعيف

  )۸/۴۶(۳۷  )۹/۴۶(۴۵  )۶۰(۱۵  متوسط

  )۴/۴۹(۳۹  )۸/۴۴(۴۳  )۲۰(۵  خوب

  .اعداد داخل پرانتز درصدها را نشان مي دهد ∗

  )n=٢٠٠(ميزان آگاهي از راههاي سرايت بيماري ايدز برحسب قاره مقصد : ٣جدول شماره 

  آسيا  امريكا  اروپا  آگاهي

  )٨/١١(٨  )٩/٦(٢  )٦(٦  ضعيف

  )۵۰(۳۵  )۷/۲۰(۶  )۵/۵۵(۵۶  متوسط

  )۶/۳۸(۲۷  )۴/۷۲(۲۱  )۵/۳۸(۳۹  خوب

  .اعداد داخل پرانتز درصدها را نشان مي دهد ∗
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در   متوسطي  از آگاهي  متاهل  درصد از مسافران ٤/٥٠

  ولي. برخوردار بودند  بيماري  سرايت  با راههاي  رابطه

و   آگاهي  را بين  ريدا  معني  ارتباط ٢X  آماري  آزمون

 .نداد  نشان  تاهل  وضعيت
  سوم  هدف  ايدز يعني  از بيماري  با پيشگيري  در رابطه 

  آگاهي  ميزان  بين  داد كه  نشان t  آماري  آزمون  پژوهش

). p >٠٥/٠( وجود دارد  داري  معني  اختالف  و زنان  مردان

 ٢٠-٣٩  نيس  در گروه  درصد از مسافرانيكه ٤٤  چنين  هم

  با پيشگيري  در ارتباط  متوسطي  بودند از آگاهي  سال

  پيرسون  همبستگي  ايدز برخوردار بودند ضريب  بيماري

  و پيشگيري  متغير آگاهي  بين  كه) r= - ٣٤/٠(داد   نشان

 Z   آزمون  كارگيري  به. وجود دارد  معكوسي  همبستگي
  خط). p  >٠١/٠ (  ستدار ا  معني  ارتباط  اين  داد كه  نشان

  همبستگي  اين  معادله  مبين) ١  نمودار شماره(  رگرسيون

  كه  مربوطه  از فرمول bو aو مقادير  y=a+bx   است

  . گرديد  محاسبهy=7/13-0/6xبرابر 

  از يك  كه  مورد پژوهش  درصد از واحدهاي ۹/۴۶  

 يضعيف  بودند از آگاهي  كرده  استفاده  اطالعاتي  منبع

 برخوردار بودند آزمون آماری پيرسون نيز بين تعداد منابع

   اطالعاتی و آگاهی از پيشگيری بيماری ايدز ارتباط معنی 

    اطالعاتی و آگاهی از پيشگيری بيماری ايدز ارتباط معنی

⌧  

 ).p > ٠٥/٠و  r= -٦٧/٠(داد   را نشان  دار و معكوسي
  كه  مورد پژوهش  درصد از واحدهاي ٨/٦٤  رابطه  اين در

  متوسطي  بودند آگاهي  ديپلم  تحصيلي  مدرك  داراي

  را بين  داري  معني  ارتباط ٢X  آماري  آزمون. داشتند

  از بيماري  با پيشگيري  در رابطه  آگاهي  وميزان  تحصيالت

  ).p  >٠٥/٠(داد   ايدز را نشان

  مورد پژوهش  از واحدهاي  از نيمي  بيش  چنين  هم

  متوسط  آزاد بودند از آگاهي  شغل  داراي  كه) درصد ٣/٥١(

  خوب  از آگاهي  دولتي  با شغل  درصد از مسافران ٢/٤٣و 

ايدز برخوردار بودند   از بيماري  پيشگيري  در خصوص

    داري  معني  نيز ارتباط ٢X  آماري  آزمون) ٤  شماره  جدول(

  از پيشگيري  آگاهي  و ميزان  اشتغال  وضعيت  را بين

  ).p  >٠٥/٠(داد   ايدز را نشان  بيماري

بودند   مقصد اروپا عازم  به  درصد از مسافرانيكه ٥/٤٥

امريكا   عازم  درصد از مسافرانيكه ٧/٥و   متوسط  از آگاهي

مقصد   به  درصد مسافرانيكه ٤/٣٤و   خوب  بودند از آگاهي

  با پيشگيري  در رابطه  ضعيفي  كردند از آگاهي آسيا سفر مي

  ارتباط ٢X  آماري  آزمون. ايدز برخوردار بودند از بيماري

ايدز   بيماري  از پيشگيري  آگاهي  ميزان  را بين  داري  معني

  ).p  > ٠٥/٠(  داد  نشان  و مقصد مسافران

از   بيش  بود كه  از آن  حاكي  پژوهش  نتايج  بطور كلي

از   خارج  به  عازم  رتيغير زيا  از مسافران) درصد ٥٣(  نيمي

شگيری يرابطه سن و آگاهی از پ: ۱نمودار شماره 

 ماری ايدزيب
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  بيماري  سرايت  در مورد راههاي  متوسطي  كشور از آگاهي

 .برخوردار بودند  از آن  پيشگيري  ايدز و راههاي
 

  

ميزان آگاهي از پيشگيري از بيماري : ٤جدول شماره 

  )n=٢٠٠(ايدز برحسب وضعيت اشتغال مسافران 

  خانه دار  آزاد  دولتي  آگاهي

  )٩/٣٥(١٤  )٦/٢٥(٣٠  )٧/٢٢(١٠  ضعيف

  )۸/۳۰(۱۲  )۳/۵۱(۶۰  )۱/۳۴(۱۵  متوسط

  )۳/۳۳(۱۳  )۱/۲۳(۲۷  )۲/۴۳(۱۹  خوب

  .اعداد داخل پرانتز درصدها را نشان مي دهد ∗

 
   گيري و نتيجه  بحث 

  اكثريت  بود كه  از آن  حاكي  پژوهش  نتايج

  تشكيل  را مردان  مورد پژوهش  از واحدهاي) درصد٥/٦٧(

در   مــورد پژوهش  درصــد جــامعه ٨٣و دادنــد  مي

  در گروه  درصد آن ٤٢  بودند كه  سالگي ٢٠-٣٩  سنين

نويسد،  مي) ١٣٧٥(  شاهچراغي. بودند  سالگي ٢٠- ٢٩  سني

دارد   متعدد بستگي  عوامل  به  ايدزو جامعه  بيماري  ارتباط

  كه  زيرا در كشورهايي  است  سن  عوامل  از اين  يكي  كه

در   شدگان  دارد بيشتر آلوده  ايدز در آنهاشيوع  اريبيم

  Realye Hole.بودند  سالگي ٢٠- ٣٩  سنين

، اقتصاد،  از جامعه  اعم  عوامل  كليه: نويسد مي1995

  بنحوي  هركدام  كه  و سياست  زندگي  فرهنگي  الگوهاي

گردند را  مي  ايجاد بيماري  خطر براي  زمينه  باالبردن  باعث

بايد   منظور ارتقاء و پيشگيري  و به  باز شناخت  از همبايد 

  خطر نيز اجتناب  كرد و از عوامل  آنها اقدام  حل  براي

 . نمود
) درصد ٣/٦٧(  خوب  حداكثر آگاهي  پژوهش  در اين

  اطالعاتي  منبع ٣از   از بيش  بود كه  مسافراني  در خصوص

درصد  ٣/٧١  ليو. بودند  كرده  استفاده  آگاهي  كسب  جهت

  كرده  استفاده  اطالعاتي  منبع  از يك  فقط  كه  از مسافران

  نيا بنقــل  پارسي. بود  گروهي  هاي رسانه  منبع  بودند آن

ها  رسانه  اين: نويسد مي) ١٣٧٣(  بهداشت  جهاني  ازسازمان

  برقراري  از طرح  بخشي  عنوان  به  استفاده  در صورت

قرار   مردم  در دسترس  سرعت  بايد به  بهداشتي  ارتباط

  اين" ثانيا.  است  همه  براي  ما بهداشت  بگيرند زيرا هدف

و   يادآور شده  مداوم  را بصورت  ها بايد مطالب رسانه

  .   باشند  داشته  كننده  تشويق  حالت

  به  عازم  غيرزيارتي  از مسافران  نيمي" تقريبا  چنين  هم

  از راههاي  متوسطي  آگاهي) درصد ٥/٤٨(از كشور   خارج

  Rosonblowراستا   در اين. ايدز داشتند  بيماري  سرايت

  در ارتقاء سالمتي  مهمي  نقش  آگاهي: نويسد مي(1992)

در   بهداشتي  رفتارهاي  از نقش  وسيله  افراد بدين. دارد

  كنند كه مي  كردند و درك مي  از بيماريها آگاه  پيشگيري

تنها   بهداشتي  مناسب  هاي در مراقبت  بهداشتي  ايرفتاره

  مثال  عنوان  به. گردند مي  سالمتي  منجر به  كه  است  راهي

  ايدز از طريق  داشتند كه  عقيده  درصد از مسافران ٥/٣٧

اعتقاد   درصد از آنان٥/٢٣كند و   تواند سرايت مي  حشرات

  انتقال  دز قابلاي  عمومي  هاي توالت  از طريق  داشتند كه

را   پژوهشي) (Estrauos 1994راستا   در همين. باشد مي

  آگاهي  بر ميزان  تاثير آموزش  بررسي  آن  هدف  كه

داد و   ايدز بود انجام  در مورد بيماري  پزشكي  دانشجويان

  از شروع  قبل  از دانشجويان% ١٠  بود كه  از آن  حاكي  نتايج

  ايدز را قابل  بيماري  حشرات  گزش  از طريق  فوق  درس

% ١  به  رقم  اين  بعد از آموزش  بودند كه  دانسته  سرايت

 . رسيد
  ايدز در حال  از آنجائيكه: نويسد مي) ١٣٧٧(  جاناتان

در سراسر   بهداشتي  بزرگ  مشگل  يك  صورت  حاضر به

  كجامسافرت  به  شخص  ، لذا اينكه است  در آمده  جهان

  مسافران  كه  است  آن  مهم  ندارد بلكه  اهميتي  دانكند چن مي



  آگاهي مسافران غيرزيارتي از ايدز  دكتر مريم نوري تاجر و همكاران

 

    فصلنامه پرستاري و مامايي ايران  ۱۳۷۹زمستان / ۲۷شماره / سال سيزدهم
 

  ايدز اطالعات  از بيماري  در مورد پيشگيري  خارجي

از   نيمي" حاضر تقريبا  در پژوهش. باشند  داشته  مناسبي

  بودند از آگاهي  آسيا عازم  مقصد قاره  به  مسافرانيكه

بودند  ايدز برخوردار  بيماري  سرايت  از راههاي  متوسطي

دارد آسيا در  اظهار مي) ١٩٩٨(  بهداشت  جهاني  سـازمان

ايدز   باشد و انتشار ويروس خود مي  دوم  گيري همه  مرحله

  .     است  افزايش  در حال  سرعت  به

  غير زيارتي  از مسافران) درصد ٥/٤٣(  نيمي" تقريبا

  از پيشگيري  متوسطي  از كشور آگاهي  خارج  به  عازم

،  سن  چون  با مشخصاتي  آگاهي  ايدز داشتند و اين  ريبيما

  مقصد، تعداد منابع  ، قاره ، شغل ، تحصيالت جنس

  داري  معني  ارتباط  مسافرت  و تعداد دفعات  اطالعاتي

  .     است  داشته

Reyn )1995(    ايدز در   بيماري  چون: ويسدمی ن

  اينكه  به  ا توجهو ب  است  قرار گرفته  عـــالملگيري  مرحله

  چنين  و هم  جهاني  ارتباطات  شبكه  و توسعه  با گسترش

  توجه  توان لذا مي  روبرو هستيم  المللي  بين  مسافران

  شناختن" اوال. كرد  جلب  مهم  دو نكته  را به  مسافران

  دادن  آموزش" از آنها و ثانيا  منظور اجتناب  خطر به  عوامل

منظور   به  مسافران  به  و آسان  مناسب  تاطالعا  و رساندن

بايد موارد   بنابراين. ايدز  و بيماري  از عفونت  پيشگيري

در اختيار آنها قرار   و پرواز مسافران  از حركت  را قبل  فوق

 .داد
،  سن  بين  بود كه  آن  ها مبين يافته  پژوهش  در اين

  داري  عنيم  ارتباط  مسافران  آگاهي  و ميزان  تحصيالت

  آموزشي  مسئولين  شود كه وجود دارد لذا پيشنهاد مي

  به...) و  و فرهنگ  وپرورش  ، آموزش بهداشت  وزارت(

  در خصوص  و دانشجويان  آموزان دانش  منظور اعتالي

  اطالعات  از آن  ايدز و پيشگيري  بيماري  سرايت  راههاي

 .ندخود بگنجان  درسي  هاي را در برنامه  الزم

  خارج  به  عازم  مسافران  داد كه  نشان  پژوهش  هاي يافته

ايدز   از بيماري)  خوب(  و كافي  مناسب  از كشور از آگاهي

برخوردار )  از آن  و پيشگيري  بيماري  سرايت  از راههاي(

  فرودگاه  محترم  مسئولين  گردد كه لذا پيشنهاد مي. اند نبوده

و   بهداشت  آموزش  كميته  نگيكشور باهماه  المللي  بين

  و درمان  بهداشت  ايدز و وزارت  با بيماري  مبارزه

  درمورد راههاي  آموزشي  مطالب  پــزشكي  وآموزش

  به  را در جزواتي  از آن  ايدز و پيشگيري بيماري  سرايت

قرار   خارجي  پروازهاي  در اختيار مسافران  ساده  صورت

  .    دهند

Pyda  )1998 ( منظور حفظ  به: دارد اظهار مي  

  بهداشتي  اطالعات  بايست مي  المللي  بين  مسافران  سالمتي

  بيماري  و پيشگيري  سرايت  راههاي  را در خصوص  آنان

از   يكي  بعنوان  منظور از آموزش  همين  ايدزباال برد به

  آموزش  نمود و اين  بايد استفاده  آگاهي  افزايش  راههاي

  قبل  دو دقيقه  الي  يك  را در مدت  فوق  د بتواند مطالبباي

 . قرار دهد  در اختيار مسافران  از حركت
،  كشوري  شناسد و هيچ ايدز حدو مرز نمي  از آنجائيكه

  و يك  نخواهد گذاشت  را درامان  و سني  ، جنسي نژادي

  نسل  ، بخصوص جامعه  در كمين  كه  زا است  مرگ  بيماري

نفر   ميليون  چندين  ساليانه  كه  حقيقت  باشد و اين مي  جوان

  شوند، آموزش كشور وارد مي  و به  مسافر از كشور خارج

 .باشد برخوردار مي  اي العاده  فوق  از اهميت  بهداشت
  اين  نتايج  پيگيري  جهت  كه  پژوهشگر اميدوار است

  ينيازها  بررسي  عنوان  ديگر تحت  ، پژوهشي پژوهش

از كشور در   خارج  به  عازم  غير زيارتي  مسافران  آموزشي

  ايدز صورت  از بيماري  و پيشگيري  سرايت  مورد راههاي

  .پذيرد
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THE KNOWLEDGE OF NON PILGRIMS INTERNATIONAL TRAVELERS 
ABOUT WAYS OF TRANSMISSION AND PREVENTION OF AIDS 

 
 

Nooritajer, M. Ph.D١ Emamy, A.. MS٢ Dabbaghi, F.Ph.D٣ Kamali, P. MS٤ 
 

 
ABSTRACT 
Background: International travelers are one of those groups who are in danger of 
affecting with AIDS. They should be informed about it's risk factors. It is not 
important where the travelers intend to go, but it is important that they have 
information about ways of transmission and prevention of AIDS. 
Objective: To determine knowledge of non pilgrims international travelers about the 
ways of transmissions and prevention of AIDS.  
Design: This was a cross- sectional study. Data were collected through questionnaire. 
Samples : 200 non pilgrims travelers were selected randomly. 
Results: The findings indicated that the knowledge of non pilgrims travelers about 
ways of transmissions and prevention of AIDS was in middle range.  
Conclusion: Research findings showed that the knowledge of travelers intending to 
go abroad are not enough about transmission and prevention of AIDS. In order to 
protect their health their knowledge should be increased through education. 

 
Key Words: Ways of transmission of AIDS, way of AIDS prevention, AIDS in 
non pilgrims travelers. 
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