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   مقاله پژوهشي  مجله دانشكده پزشكي اصفهان
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سالك در  ي پيشگيري ازها در مورد راهآموزان  دانشنگرش و عملكرد  بررسي دانش،
  راندميك پايگاه هوايي شهيد بابايي اصفهانپهي ي منطقه

  
  ،4دكتر محمدعلي نيلفروش زاده ،3، دكتر ندا معتمدي2، دكتراحمدرضا زماني1صديقه صابري

  7، دكترسيد حسين حجازي6اهللا رحيمي دكتر عزت ،5دكتر فريبا جعفري
  
  

  چكيده
آلوده و سكونت  ي برخوار و همچنين به دليل شهرسازي در اين منطقه ي ي به دليل مجاورت با مناطق هيپراندميك مانند منطقهيپايگاه شهيد بابا:مقدمه

آموزش  .استان اصفهان تبديل شده است ي مهم بيماري سالك درها باشند به يكي از كانون بومي مي مهاجر و غير غلبيشان كه اها افراد نظامي و خانواده
در كنترل سالك  خاكي و مخازن حيواني انگل، ي اقدامات صحيح براي كنترل پشه ي عمومي بيماريابي و درمان وها اجراي برنامه،جامعه در مناطق با بروز باال

. ي پيشگيري از سالك استها ثرترين استراتژيؤي پيشگيري از بيماري به جمعيت در معرض خطر يكي از مها آموزش راه رسد مي به نظر .اي دارد نقش عمده
راهنمايي و  آموزان نگرش و عملكرد دانش ،نسبت به بيماري بر آن شديم كه وضعيت آگاهي ها تر بودن آن با توجه به شيوع بيشتر بيماري در جوانان و حساس

ثر، در خصوص رفتارهاي پيشگيري كننده از سالك را ؤبعد، آموزش م ي را در آن منطقه بررسي كنيم تا بتوانيم در مرحله متوسطه در خصوص بيماري سالك
 .تدارك ببينيم

 ي جامعه .به روش مصاحبه تكميل گرديدآوري اطالعات پرسشنامه بود كه  ابزار جمع .مقطعي انجام شد اين پژوهش به صورت توصيفي و :ها روش
االت ؤس .گيري به روش سرشماري انجام شد نمونه .هوايي شهيد بابايي اصفهان بودند ي آموزان راهنمايي و دبيرستان ساكن در منطقه مورد مطالعه، دانش
متوسط و خوب  ،االت به سه سطح ضعيفؤاز س به دست آمده از هر دسته ي نگرش و عملكرد بود كه بر حسب نمره، االت آگاهيؤپرسشنامه شامل س

 .تقسيم شد

آموز راهنمايي  نفر دانش 205و  )نفر دختر 119 و نفر پسر 126(دبيرستان  آموز نفر دانش 245 .آموز در اين مطالعه شركت كردند دانش 450 :ها يافته
 و متوسط ي رتبه و 13-52 ي با دامنه 37نگرش  ،متوسط ي و رتبه 30-0ي  با دامنه ،47/17آگاهي  ي نمرهميانگين . بودند )نفر دختر 124و  نفر پسر81(

دختران  نگرش آگاهي و ي به طوري كه نمره ،داشت داري معني ي آگاهي با جنس رابطه نگرش و .ضعيف بود ي رتبه و 0-6 ي با دامنه 8/1عملكرد 
از  2/47 .ي پيشگيري بيشتر بودها مخزن نسبت به راه ناقل و، ي سالكها نشانهآگاهي اختصاصي در مورد و آموز در مورد پيشگيري از بيماري  دانش
از درصد  6/28دانستند ولي فقط  مي خاكي ي ناقل سالك را پشهدرصد  9/97كه  با اين .آموزان در مبتال شدن به سالك به شانس اعتقاد داشتند دانش
  .شناختند مي خاكي را ي پشه ها آن

آموزان براي  خصوص عملكرد دانشبه افزايش آگاهي از طريق آموزش مستقيم و چهره به چهره به منظور افزايش سطح نگرش و : :گيري نتيجه
مادران كه نقش مهمي در تغيير رفتار نوجوانان دارند ضروري  معلمين و، )گروه در معرض خطر(آموزان  پيشگيري از ابتال به سالك در اين منطقه به دانش

  .رسد مي به نظر
  اصفهانسالك، ، عملكرد، نگرش، دانش :واژگان كليدي
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  مقدمه
سالك بيماري پوستي مشـترك بـين انسـان و حيوانـات     

. شـود  مي خاكي منتقل ي گزش پشه ي است كه به وسيله
درصد موارد سالك در جهـان در كشـورهاي    90حدود 

عربستان سعودي و سوريه  ،افغانستان، ايران، برزيل، پرو
در كشور ما هر دو نوع بيمـاري  ). 1- 3( شود مي گزارش

ترين كانون نـوع   مهم. نوع مرطوب و خشك وجود دارد
ــتان  ــران اس ــا مرطــوب در اي ــه تان، ي اصــفهان، خوزس

). 4(آباد و اسفراين اسـت   سرخس، تركمن صحرا، لطف
دهد كه بـراي ابـتال بـه     مي هاي انجام شده نشان بررسي

سالك غير از عوامل متعدد اصلي ماننـد مخـزن و ناقـل    
بيماري كه بايد در منطقه وجـود داشـته باشـند، شـرايط     

باشـد   مـي  ثرؤگيري بيماري م اقليمي نيز در تثبيت و همه
 و هـا  بـه دليـل تنـوع اسـترين     اغلـب سالك  كنترل). 5(

بـه   شرايط بيواكولوژيك بيماري با مشكالت زيـادي رو 
بنابراين پـذيرفتن و تجـويز يـك روش طبـي     . رو است

براي كنترل بيماري در تمام نقـاط غيـر عملـي اسـت و     
روش كنترل بيماري در هر منطقه بايد با توجه به شرايط 

ــ. نتخــاب شــودهمــان منطقــه ا ل گســترش عــواملي مث
عدم وجود واكسن  و افزون بيماري در مناطق جديدروز
بنـابراين  . درمان مناسب بر پيچيدگي امر افزوده اسـت  و

ثر جهـت كنتـرل بيمـاري،    ؤي بسيار مها يكي از راه حل
ي حفاظـت فـردي و   هـا  پيشگيري از آن با استفاده از راه

مداخالت محيطي جهـت از بـين بـردن ناقـل و مخـزن      
كه تغييـر   ،توان انتظار داشت مي ين جهتا از). 6(است 

مردم در برخورد با بيماري اثر قاطعي در  رفتار نگرش و
ي هـا  يكي از راه ).7(حفاظت فردي بيماري داشته باشد 

ثر كنترل بيماري بـاال بـردن آگـاهي، نگـرش و     ؤبسيار م
آمـوزان و يـا    عملكرد گروه در معرض خطر يعني دانش

را گروهي كه نقش عمده در تربيـت و آمـوزش جامعـه    

بررســي  در). 6(باشــد  مــي )معلمــين و مــادران(دارنــد 
شناخت مردم از ليشمانيوز پوستي در روستاهاي كلمبيـا  

افراد بررسي شـده بـا    ي كنترلي،ها و كاربرد آن در برنامه
 ي مطالعـه  در ).8( انـد  عامل بيماري به خوبي آشنا بـوده 

يگري نشان داده شد كه آگـاهي اختصاصـي مـردم در    د
خصوص مخزن بيماري سالك در حـد مطلـوب نبـوده    

خودبــه بيمــاري را جــدي    يمــردم ابــتال  اســت و
در اين مطالعه سطح عملكرد افراد بررسـي  . دانستند نمي

داراي تـوري   بنـد  شده ضعيف بود به طوري كه از پشـه 
 ي هـا پشـه   آنيـك سـوم    ند و تنهـا كرد ريز استفاده نمي

ديگـري كـه در    ي در مطالعـه  ).9(شناختند  مي خاكي را
ييـات  در مـورد جز  معلمين شهر كاشان انجام شد، مورد

عامـل بيمـاري و مخـزن آن     بيماري سالك به خصوص
نداشـت و آمـوزش مسـتمر در بـاال      اطالع كافي وجـود 

  ). 6( ؤثر واقع شدم ها بردن آگاهي آن
مجـاورت بـا منـاطق    ي بـه دليـل   يپايگاه شـهيد بابـا  

برخوار و همچنـين بـه دليـل     ي هيپراندميك مانند منطقه
آلوده و سكونت افراد نظامي  ي شهرسازي در اين منطقه

باشـند   مي بومي مهاجر و غير غلبيشان كه اها و خانواده
ي مهـم بيمـاري سـالك در اصـفهان     ها به يكي از كانون
ارد بيشـترين مـو  كه  دهد مي آمار نشان. تبديل شده است

سال وجود داشـته اسـت    15- 24بيماري در گروه سني 
 رسـد  مـي  با توجه به داليـل ذكـر شـده بـه نظـر     ). 10(

 هـا  ثرترين استراتژيؤآموزش بهداشت به مردم يكي از م
يك روش  ي جهت ارائه. باشد مي در پيشگيري از سالك

بررسـي آگـاهي،    ،مناسب آمـوزش بهداشـت بـه مـردم    
 شـروع كـار ضـروري    قبـل از  هـا  نگرش و عملكـرد آن 

شـيوع بيشـتر بيمـاري در جوانـان و      ي هيـ نظر. باشد مي
 ،وضعيت آگاهي ،نسبت به بيماري ها تر بودن آن حساس

آمـوزان در خصـوص بيمـاري     نگرش و عملكرد دانـش 
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آن  ي ي و متوسـطه يسالك در مقـاطع تحصـيلي راهنمـا   
بعـد،   ي منطقه مورد بررسي قرار گرفـت، تـا در مرحلـه   

مناســب در خصــوص رفتارهــاي   و  ثرؤآمــوزش مــ 
  .پيشگيري كننده از سالك بهتر تدارك گردد

  
  ها روش

. بـود اين پژوهش از نوع توصيفي و به روش مقطعـي  
 ي ويـ كـه روا آوري اطالعات پرسشنامه بود  ابزار جمع
 ي جامعـه ). 9( ييـد شـده بـود   أت پيش از اينپايايي آن 

و ي يآموزان راهنمـا  مورد مطالعه در اين پژوهش، دانش
يي نظـامي هـوايي شـهيد بابـا     ي دبيرستان ساكن منطقه

گيري به روش سرشـماري انجـام    نمونه. اصفهان بودند
آمـوزان در ايـن مطالعـه شـركت      دانـش  ي شد و همـه 

ها پس از هماهنگي با مركز بهداشـت   پرسشنامه. كردند
منطقه و معلمين مدارس از طريق رابطيني كه براي اين 

روش مصـاحبه تكميــل   كـار آمـوزش داده شــدند، بـه   
در مورد االتي ؤسجهت سنجش آگاهي عمومي . گرديد
مخـازن   ،محـل ابـتال   هاي بيمـاري سـالك، راه و   نشانه

در هـاي پيشـگيري طراحـي گرديـد كـه       بيماري و راه
 براي اين منظور در نظر گرفتـه شـد،  ال ؤس 31 مجموع

 و) 11-21(، متوسـط  )0-10(كه به سه سطح ضـعيف  
 13در مـورد نگـرش،    .گرديـد  تقسيم) 22-31(خوب 

ال مربوط به احتمال ابتال و نگرانـي از آن، نگرانـي   ؤس
اعتقاد به شـانس و چشـم و    خويشان، يدر مورد ابتال

اعتقاد به پيشگيري و نقش مـادران   ،نظر و ورد خواندن
 و )27-39( متوسـط  ،)13-26( در سه سـطح ضـعيف  

ال با ؤس 6جهت بررسي عملكرد نيز و) 40-52( خوب
حسب درستي گزينـه در سـه    ها كه بر بندي گزينه بهرت

ــعيف   ــطح ض ــط )0-2(س ــوب ) 1/2-4(، متوس   و خ
   .بندي شد طبقه) 6-1/4(

  

  ها افتهي
آموزان مـورد بررسـي    دانشنفر از  450اين مطالعه  در

انتخـاب  ي يراهنمـا قرار گرفتند كه از مقاطع متوسطه و 
شـامل  نفر  245در مقطع دبيرستان آموزان  دانش. شدند
 نفـر  205در مقطـع راهنمـايي    سر وپ126دختر و 119

 نگرشآگاهي و . بودندسر پ نفر 81 دختر و 124شامل 
 .مستقيم داشت ي رابطه ها با جنس و مقطع تحصيلي آن

آموز در مورد پيشـگيري   دانشدختران  نگرش آگاهي و
  .بودبهتراز بيماري 
ناقل  هاي سالك، نشانه در موردآموزان  دانشآگاهي 

زمـان   ،هـا  ريزي پشه تخمبيماري، محل زندگي و محل 
تفاوت سـالك   عدم واگيردار بودن سالك، گزش ناقل،

و مخزن بيماري بررسي شد كـه در  ي يروستاشهري و 
  .نشان داده شده است 1شكل 

 ي دربـاره آمـوزان   دانشآگاهي  ،ديگرياالت ؤسدر 
هاي پيشگيري از بيمـاري سـالك بررسـي شـد كـه       راه
  .نشان داده شده است 2شكل ج آن در نتاي

درصد از  2/11بند معمولي  پشهدر مورد استفاده از 
 كامل جلوي ورود پشه رابه طور ند كه بود افراد معتقد

ند اگر صورت بود درصد از افراد معتقد 3/22. گيرد مي
 خـود را از دسـت  ي يزيبـا انسان به سالك مبتال شـود  

را مطــرح ي يزيبــا ي لهأمســدرصــد  8/35دهــد و  مــي
و فقط به ماندن جاي زخم در صـورت اشـاره    ندنكرد
نداشـتند و   عقيـده  درصد از افراد به درمان 6/1. كردند

درصـد از   5درصد از افراد درمان را پـر هزينـه و    7/3
درصـد   10فقط  و دانستند مي افراد درمان آن را سخت

نتايج سنجش  .دانستند مي بيماري را خطرناك و كشنده
  .باشد مي 1 به شرح جدولآموزان  دانشنگرش 

افراد در معـرض   يهمه كه ندبود معتقد درصد 5/43
 و كودكـان درصـد   2/15خطر ابتال به سـالك هسـتند و   
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. دانسـتند  يمـ  خطـر  معـرض  در را جوانـان  درصد 4/11
فقيـر و   هـا،  زنگناهكاران، مردها و  كهاعتقاد افراد به اين 

  .بودبه سالك تفاوت دارند بسيار ناچيز  ابتال درغني 
ــكل  ــرد  3ش ــشعملك ــوزان  دان ــا  آم ــاط ب در ارتب

 .دهد مي پيشگيري از سالك نشان

درصد  17بند،  پشهعلت عدم استفاده از  در رابطه با
معتقد بودند  درصد 3/12ند كه سودي ندارد، بود معتقد

درصد به علت گرمي  7/16استفاده از آن زحمت دارد، 

درصـد نداشـتن    8/5نـد و  دآن استفاده نمـي كر  هوا از
نگـرش و   ،آگـاهي  ي نمـره . توان مالي را مطرح كردند

نشـان داده شـده    2در جـدول  آمـوزان   دانـش عملكرد 
درصد از افراد اطالعات خود را در مـورد   6/15. است
درصـد   3/59ي پيشگيري از ابتال به سـالك كـم،   ها راه

 ي زياد ارزيابيدرصد خيل 1/8درصد زياد،  13متوسط، 
مايـل بـه آمـوزش     درصد از افـراد نيـز   4/84د و كردن

  .بودندبيشتر در اين زمينه 

 
  

  
  سالكبيماري يات يجزاز آموزان  دانشتوزيع آگاهي . 1شكل 

  

  
  ي پيشگيري از سالكها از راهآموزان  دانشتوزيع آگاهي . 2شكل 
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  نسبت به بيماري سالكآموزان  دانشنگرش . 1جدول 
  موارد نگرش به بيماري  گويي پاسخدرصد

 "اصال كم متوسط زياد

 شخص ياحتمال ابتال 2/4 9/4 6/22 3/62

 نگراني در مورد ابتال 7/3 4/37 7/30 27

 ديگرانينگراني در مورد ابتال 7/16 8/19 7/20 9/41

 نظراعتقاد به چشم و 64 8/22 6/5 8/5

 اعتقاد به شانس 2/70 2/17 6/5 6

 اعتقاد به پيشگيري 7/6 8/19 2/44 1/23

 اعتقاد به نقش مادران 2/4 6 5/49 4/42

 اجتماعيوليتؤمساعتقاد به  7/3 5/10 4/48 2/34

  

  
  در ارتباط با پيشگيري از سالكآموزان  دانشعملكرد  .3شكل 

  

  در ارتباط با سالكآموزان  دانشنگرش وعملكرد  وضعيت آگاهي،. 2 جدول
  به دست آمدهيميانگين نمره انحراف معيار نمره ي دامنه  رتبه

 آگاهي 18 6/3 0-31 متوسط

 نگرش 37 5 13-52 متوسط

 عملكرد 9/1 3/1 0-6 ضعيف

  
  بحث

 8/97كـه   داد نشـان  قيـ تحق از آمـده  دسـت  به جينتا
 و داشتندسالك اطالع  ينشانه از آموزان دانش درصد

  خاكي را به عنـوان ناقـل بيمـاري     يپشه درصد 9/97
 شـده  انجـام  ايـ كلمب در كـه  يامطالعه در. شناختندمي

 35به عنوان ناقل سـالك   يخاك يپشه شناخت است

 منـاطق  در كه يامطالعهو در ) 11(است  بودهدرصد 
 از درصد 2/2تا  1 تنها است شده انجام نپال ييروستا
 يپشـه  توسط كاالآزار يماريب كه داشتند اعتقاد مردم
 قـادر افراد  نياز ا ياما تعداد كم شود يممنتقل  يخاك
). 12( نـد و شـناخت آن بود  يخاك ي پشه فيتوص به
 افـراد  از درصـد  6/28 فقـط  أسـفانه ما مت يمطالعه در
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مظلومي اين  يمطالعه در. شناختند يمخاكي را  يپشه
 شناخت تياهم به توجه با). 9( بود درصد 2/21رقم 
مستقيم  يآموزش از راه مشاهده شود يم توصيه ناقل
 حشره شكل با ريدرگ افراد وانجام شود  يخاك ي پشه
  .شوند آشنا

بـه   )مـوش ( ييروسـتا آگاهي از مخزن اصلي سالك 
، ولـي  )درصـد  3/83( ددانسبت سطح خـوبي را نشـان   

 قدقيـ به طور مارمولك و مردار  در مورد گربه،سفانه أمت
 ي گزينـه  ها آن اكثر و )درصد 50( آگاهي وجود نداشت

كـه   دهـد  له نشان ميأاين مس. انتخاب كردند دانم را نمي
ازن اصـلي  منطقه نسبت به وجـود مخـ  اين آموزان  دانش

و ايـن عـدم اطمينـان    ند نداشـت سالك اطالعـات كـافي   
در  تواند در انتخاب راه مبارزه با مخزن اصلي بيماري مي

ـ   اين منطقه كه جونـدگان مـي    .ثير داشـته باشـد  أباشـند ت
مظلـومي   ي در مطالعـه  آگاهي نسبت بـه مخـزن اصـلي   

درصد  3/42درودگر  ي در مطالعه ،)7( درصد 50حدود 
 از) 13( درصـد  60نيكنـامي حـدود    ي و در مطالعه )6(

  .بررسي شده برآورد گرديد افراد
در ي يروسـتا آگاهي در تفاوت بين سالك شـهري و  

توجه به ايـن   با. داشت وجودآموزان  دانش از درصد 42
توانـد در رفتارهـاي پيشـگيري     مخازن مي تفاوت در كه

اصفهان هر دو نوع سالك و در استان  بگذاردثير أتكننده 
 وجــود دارد )شــهري( خشــك و )روســتايي( مرطــوب

رسد آمـوزش در مـورد هـر دو     به نظر مي ،)4، 14- 15(
افـراد مـورد    درصد از 30/76 .نوع سالك ضروري باشد

ناقل اطالع داشتند كه ايـن   ي پشه بررسي از نقاط تجمع
طريـق   هـا از  مبـارزه بـا پشـه    كنتـرل و  در توانـد  مي امر

كننده  سازي محيط زيست كمك به پاشي و سم هاي روش
هـاي   آگـاهي دقيـق در مـورد محـل    سـفانه  أمتاما . باشد
 72به طوري كـه   هاي خاكي ضعيف بود، ريزي پشه تخم

ايـن   .ريزي اطالع نداشتند هاي تخم درصد از تعدد محل
ـ  ،از بين بردن ناقل در ها در عملكرد آن تواند امر مي ثير أت

 2/49مظلـومي   ي  اين رقم در مطالعـه . منفي داشته باشد
  ).9(درصد گزارش شده است 

 اكثر افراد مورد مطالعـه در  كه ددانتايج هچنين نشان 
غـروب آفتـاب    خـاكي كـه از   ي مورد زمان گزش پشـه 

درصـد   3/9اطالع كافي دارند ولي فقط  ،شود مي شروع
تواند تا طلوع خورشـيد   از آنان از اين كه زمان گزش مي

اي كـه در هنـد    مطالعهدر . ته باشد مطلع هستندداشادامه 
 8/46، در رابطه با فـرم احشـايي ليشـمانيوز انجـام شـد     

از افراد مورد مطالعه زمان گزش را غروب آفتاب  درصد
عدم آگـاهي افـراد   . نددانست مي درصد نيمه شب 7/39و 

 موجـب  خاكي در مناطق انـدميك  ي از زمان گزش پشه
بنـد و قلـم    پشـه ي حفاظت فردي مانند ها شود از راه مي

در هنگـام خـواب    ها حشرات و حشره كش ي دوركننده
درصد افـراد از   1/22ما  ي در مطالعه .كمتر استفاده گردد

حشـرات   ي افراد از قلم دوركننده درصد 9/28 بند و پشه
انجـام شـده در هنـد بـا      ي هعـ در مطال. ندكرد مي استفاده

بنـد و   پشـه  فراد نسبت بهدرصد از ا 8/92وجود اين كه 
درصـد از افـراد    9/23امـا   ،نقش حفاظتي آن آگاه بودند

درصـد   7/16 وند كرد مي بند اسفاده پشهمورد بررسي از 
درصـد در مـورد قلـم     3/17پاشـي و   نقش سم در مورد

 خـاكي  ي دافع حشرات جهت جلوگيري از گزش پشـه 
ي هـا  ايـن در حـالي اسـت كـه راه     .)16.(آگاهي داشتند

حفاظت فردي مانند استفاده از توري ريـز و اسـتفاده از   
در  خصـوص  بـه  حشـرات  ي بند و قلـم دوركننـده   پشه

هنگام خواب با توجه به زمان گزش پشه كه از غـروب  
بيمـاري  از توانـد در پيشـگيري    مي تا طلوع افتاب است

 بند جهت پيشگيري پشهاستفاده از ثير أت. بسيار مهم باشد

در نپال نشان شاهدي - ي مورد يك مطالعهاز كاالازار در 
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  ). 17( داده شده است
درصــد افــراد بررســي شــده از ايــن كــه در   8/65

ريزي و زنـدگي بهتـر    تخمي قديمي امكان ها ساختمان
به طوري ند شتداخاكي فراهم است اطالع  ي براي پشه

تـا محـل    بودنـد  ي خود را بازسـازي كـرده  ها خانه كه
محـيط   هـا  ريزي پشـه  تخمو  ها جهت تكثير زندگي آن

درصد از اين افراد يـا   35سفانه أمتمناسبي نباشد، ولي 
له را أيا اين مسـ و  ندشتله نداأمساين اطالعي در مورد 

اين عدم آگاهي يا نابـاوري مـانع تـرميم     .ندشتنداباور 
ي قـديمي  ها مجاورت خانه و شود ميي قديمي ها خانه

 بيمـاري حتـي در  شـدن انتقـال    جديد باعث پايـدار  و
يت عدر اين تحقيق وضـ . گردد مياماكن بازسازي شده 

نگرش دختران در مقايسه با پسران نسبت بـه   آگاهي و
يكي از داليلـي   .بهتري برخوردار بود ي از مرتبه سالك

توان در اين مـورد مطـرح كـرد ايـن اسـت كـه        مي كه
و ظاهر خود در مقايسه ي يزيبادختران جوان نسبت به 

بنـابراين ايجـاد   . حساسـيت بيشـتري دارنـد    با پسـران 
افزايش  در تواند حساسيت نسبت به ابتال به بيماري مي

  .شودواقع  ثرؤمتغيير نگرش  آگاهي و
درصـد از   7/3حـدود   در صورت ابتال بـه سـالك،  

درصـد درمـان آن را    5/0افراد درمان آن را پر هزينه و 
توسـط   ي درمـان چـه داروهـا   اگر . .ندنستدا مي سخت

 به صورت رايگان در اختيـار مـردم قـرار   مراكز دولتي 
دارو و تـأمين  گيرند ولـي واقعيـت ايـن اسـت كـه       مي

بهداشتي دولتـي   ي درماني مختلف براي مراكزها روش
اين در حـالي اسـت كـه     و بردارد ي زيادي درها هزينه

ي ها هستند و از هزينه خودزيبايي بيماران بيشتر نگران 
  .ي ندارندايجاد شده اطالع

درصد افراد احتمال ابـتال بـه بيمـاري را     40حدود 
درصد به نقش قـوي   30سفانه أمتند و ستدان مي ضعيف

بودنـد كـه در    شانس در مورد ابتال به بيمـاري معتقـد  
 بوده است درصد 60مظلومي اين رقم حدود  ي مطالعه

شود كه نقش فعال در كنتـرل   مي باعثله أمساين  ).9(
احساس نشـود و در جهـت پيشـگيري از    و پيشگيري 

ايـن   در. انجـام نگيـرد   اقـدامي ازطـرف فـرد    ،بيماري
آموزان  دانشمطالعه مشخص گرديد بيشترين آگاهي را 

نـد  بوداز كاركنان سيستم بهداشتي درماني كسب كرده 
 ي در مطالعـه . و نقش مدرسه بسيار ضعيف بوده اسـت 

 ،دشـ درودگر كه در مـورد معلمـين در كاشـان انجـام     
درصد از معلمين حتي از عامل سالك نيز آگاهي  8/69

لـزوم آمـوزش   له أمسـ با توجـه بـه ايـن    . )6( نداشتند
بيمــاري در  معلمــين مــدارس در جهــت پيشــگيري از

  .شود مي مناطق اندميك احساس
با توجه به ايـن كـه بـر اسـاس راهنمـاي مراقبـت       

 يكـ ي رانيا درمان و بهداشت وزارت يجلدليشمانيوز 
 بـودن  يناكاف رانيا در سالك يماريب گسترش ليدال از

 مـورد  در مـردم  آگـاهي  بودن ناكافي بهداشت، آموزش

 از اسـتفاده  اهميت ابتال، راه خصوص به سالك بيماري

 به آغشته بندپشه ،ها كش حشره ،حشرات يها دوركننده

 منـاطق  در بخصـوص  هاآن از استفاده يها روش و سم

 محـل  پانسـمان  مورد در بيماران آگاهي عدم آندميك،

 تداوم نتيجه در و ناقل ازآلودگي پيشگيري جهت ضايعه

 انجـام  عـدم  شـهري،  سـالك  در انتقـال  ي زنجيـره 

بـر  . بـود  گـر يد ليـ دال و جامعـه  به منظم يها آموزش
 بـه  نيـاز  تحقيق، نيا از آمده دست به اطالعاتاساس 
 يارتقـا آموزشي جهت  ي برنامه يك تدوين و طراحي

پيشگيري از بيماري سالك و بهبود اعتقـاد و   رفتارهاي
 ايـن  در خطـر  معـرض  در افـراد  عملكرد خصوص به

 آموزان دانشكه  اينتوجه به  با. شود يم احساس منطقه
بـه گـروه    متعلـق  خطـر،  معرض در جوان هايگروه و
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 منطقـه  در را بروز موارد بيشترين كه سال 15-24 يسن
 آموزش هاي برنامه اجراي ضرورت باشند، يم اندداشته

  .سازد يم مطرح پيش از بيش را فردي حفاظت
  

  نتيجه گيري
با توجه به نقش فعـال معلمـين و مـادران در الگوهـاي     

اي جهـت بررسـي آگـاهي و     مطالعـه رفتاري نوجوانـان  
نگــرش و عملكــرد مــادران و معلمــين در ايــن منطقــه  

نيـز   ها بعدي آن ي مرحلهدر تا  ،شود مي اندميك پيشنهاد

  .ي آموزشي شركت داده شوندها در برنامه
  

  و قدرداني تشكر
 بيمارستان رئيس درماني، بهداشتي كاركنان ي كليه از

 انجام در كه سالك و پوست تحقيقات مركز و منطقه

 نيا .داريم را تشكر كمال كردند ياري را ما مطالعه اين
و  يپوست يها يماريب قاتيمركز تحق درپژوهش 

 يمال تياصفهان و حما يسالك، دانشگاه علوم پزشك
 .است دهيآن مركز اجرا گرد
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Abstract 

Background: Shahid Babaie airbase is one of the most important centers of leishmaniasis in Isfahan 
province. It has been suggested that the training of high risk communities about preventive methods is 
one of the most effective strategies against leishmaniasis. Regarding the higher incidence rates of the 
disease among the youth and their sensitivity to the infection, we decided to examine the knowledge, 
attitude and practice of guidance and high school students in relation to preventive strategies in that 
region. We also aim to provide training programs to improve preventive behaviors against 
leishmaniasis in the next phase of the project.  

Methods: The target population of this cross-sectional study was the students of guidance and high 
schools in Shahid Babaie Airbase region of Isfahan. Sampling was done by consensus method. The 
questionnaires consisted of items about knowledge, attitude and practice which were categorized into 
3 grades (weak, intermediate and strong) on the basis of collected scores. The questionnaires were 
filled out during personal interviews. 

Findings: From 450 subjects enrolled, 245 were high school (126 males and 119 females) and 215 were 
guidance school (91 males and 124 females) students. Mean knowledge score was 17.47 (score range: 0-
30) which corresponds to intermediate grade. Mean attitude score was 37 (score range: 13-52) which 
corresponds to the intermediate grade. Finally and corresponding to a weak grade, their mean practice 
score was 1.8 (score range: 0-6). Attitude and knowledge showed statistically significant correlation with 
gender with higher scores in female students. Specific knowledge about leishmaniasis symptoms, 
carriers and reservoirs were higher than the knowledge about preventive methods. Our results showed 
that 47.2% of students believed in “fortune” in getting the infection. Although 97.9% of students knew 
that sand-fly is the carrier, only 28.6% knew what exactly the sand-fly is.  
Conclusion: Increasing knowledge by giving direct and face to face training to students (the high risk 
community), teachers and mothers who have a significant role in changing the behavior of the youth is 
essential. In conclusion, improved knowledge will result in the promotion of the attitude level and 
especially the behavior of the students to prevent leishmaniasis. 
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