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  مقدمه
هاری یک عفونت ویروسی شدید دستگاه عصبی 
مرکزی است که از طریق بزاق حیوانات آلوده و 

توسط گازگرفتن یا تماس بزاق حیوان آلوده  عموماً
ه انسان سرایت با غشاهای مخاطی یا زخم باز ب

. )2(شود  و موجب آنسفالومیلیت می )1( نماید می

  چکیده
در معرض خطر ابتالی به بیماری  اتها انسان در اثر گزش حیوان همه ساله در نقاط مختلف دنیا میلیون :زمینه و هدف
این مطالعه با . باشد مینقاط کشور  سایراردبیل و گلستان بیش از های استان یدگی درمیزان حیوان گز. هاری هستند
بر میزان بروز حیوان گزیدگی، سطح مداخالت مرکز بهداشت موزش بهداشت با های آ برنامهتلفیق تاثیر هدف تعیین 

  . گردید در روستاهای منتخب شهرستان اردبیل  اجرا هاریگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از آ
ساکنین روستاهای نفر از  500 بیش از استفاده از روش حضوری و غیر حضوریبا این مطالعه شبه تجربی در  :روش کار

های اجرایی نیز توسط مسئوالن و کارکنان مرکز بهداشت  مداخالت و پیگیری. ندمورد آموزش قرار گرفتمنتخب 
ماه بعد از  4تا  2در قبل و محقق ساخته بوسیله پرسشنامه ها  داده. انجام گرفت 1389شهرستان اردبیل در سال 

ها با  آنالیز داده. گردیداخذ بهداشت شهرستان اردبیل آمار حیوان گزیدگی نیز از مرکز  .گردیدآوری  آموزش جمع
  . ام شدانج SPSSدر نرم افزار ...) درصد فراوانی، میانگین، همبستگی و(توصیفی تحلیلی  های آمار استفاده از آزمون

آموزش بهداشت تاثیر مثبت بر آگاهی از . ندبودها تشکیل داده  را خانم% 30شرکت کنندگان را آقایان و % 70:ها یافته
گزیدگی  آمار حیوان همچنین). >05/0p(ماهیت بیماری هاری و رفتارهای پیشگیری کننده از آن در گروه هدف داشت 

  . کاهش داشتگذشته چهار سال در مقایسه با  در طول مطالعه و یکسال بعد 
افزایش آگاهی و بهبود الگوهای توانست عالوه بر اجرایی  های با مداخالت و پیگیری بهداشتتلفیق آموزش  :گیری نتیجه
. گرددهاری  به تبع آن کاهش خطر ابتال بهو در سطح روستاها  میزان حیوان گزیدگی افراد، موجب کاهش رفتاری

  .گردد ها پیشنهاد می استمرار این قبیل برنامه
 حیوان گزیدگی، هاری، آموزش بهداشت :واژه های کلیدی
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عنوان یک مشکل بهداشت  بههای دور  از گذشتههاری 
هایی از دنیا شایع بوده و از  عمومی مهم در بخش

به همین ). 4،3( شود محسوب می WHO های اولویت
ها نفر  نقاط مختلف دنیا میلیون دلیل همه ساله در
تعداد کلی . )5(شوند  واکسینه می علیه بیماری هاری
انسان در کشورهای مختلف دنیا به  موارد هاری در

رسد رقم  نظر می  و به کامل مشخص نیست طور
واقعی مرگ و میر انسان ناشی از هاری چندین برابر 

طبق . های رسمی کشورها باشد بیش از گزارش
هزار انسان  50های غیررسمی، ساالنه حدود  گزارش
 اثر ابتال به هاری جان خود را از ها حیوان در و میلیون

رغم مبارزه، مراقبت و  علی). 7،6( دهند دست می
هوایی  قرنطینه؛ به دلیل گستردگی و تفاوت آب و

هنوز هم موارد مثبت در جمعیت دامی و انسانی 
خسارات اقتصادی و تلفات  که همراه باشود میدیده 

ه از حیوان طور عمد ههاری ب ).8( باشد میانسانی 
ها حاکی از آن است  گزارش. شود میگزیدگی ناشی 

که روند حیوان گزیدگی در ایران رو به افزایش 
نفر جمعیت، از  100000به طوری که در  باشد می

مورد در سال  151به  1366مورد در سال  1/35
 میزان بروز 1387در سال  ).9( رسیده است 1381

ل، گلستان، های اردبی حیوان گزیدگی در استان
شرقی  کهکیلویه و بویراحمد، خراسان و آذربایجان

نفر نیز  6 و) 10( بیش از نقاط دیگر کشور بوده است
اند  هابتال به هاری جان خود را از دست داد در اثر

 دهد میایران نشان  در توزیع آلودگی هاری. )11(
با آلودگی بسیار های  استان که اردبیل در زمره

های موجود  بر گزارش و  بنا )12( قرار داشته شدید
  ،درمان و آموزش پزشکی ،در وزارت بهداشت
اد استان مهم کشور از نظر تعد 3استان اردبیل یکی از 

های  فعالیت ).13( باشد حیوان گزیدگی می موارد
های برون بخشی از  موزشی همراه با بهبود همکاریآ

از  ماهه و 3-4های  کردن سگ واکسینه جمله
سزایی در  تواند نقش به می های ولگرد، دن سگبر بین

مشکل عمده  .)16،14-18( کنترل هاری داشته باشد

در زمینه آموزش بهداشت، نبود دانش مقدماتی و 
ها، راههای انتقال و  پایه در مورد ماهیت بیماری

در . های پیشگیری از آنها در افراد جامعه است روش
هداشت این زمینه بهتر است از طریق آموزش ب

و مراکز آموزش عالی، افراد رسمی در مدارس 
ها آشنا  با علوم پایه بیماریکرده جامعه  تحصیل
های  یق رسانهاز طربایستی ولی در کنار آن،  ،شوند

تلویزیونی که امروزه  های خصوص برنامه ههمگانی ب
به افزایش دامنه  ،شود میای یافت  در هر خانه

های  و بیماری ها شناخت افراد راجع به میکروب
طبق گزارش دفتر  .)19(شود عفونی کمک 

، هنوز آموزش بهداشت عمومی WHOای  مدیترانه
های کنترل  قاء آگاهی برای مشارکت در برنامهو ارت

و فقدان ) 20( باشد میو پیشگیری هاری ناکافی 
ثر منجر به درجه ؤهای آموزش بهداشت م برنامه

وری های ضر پایین آگاهی از بیماری و روش
هر چند  ).21(پیشگیری و کنترل هاری گردیده است 

های گروهی، ساکنان شهرها  انهتوان از طریق رس می
و روستاها را بیش از پیش با پیامدهای وخیم حیوان 
گزیدگی و بیماری هاری و اهمیت واکسیناسیون 

؛ لکن در )22( گاه نمودآها علیه این بیماری  حیوان
ارتباط با مردم و آموزش بهداشت، بهترین نوع 

زیرا در . باشد میمددجویان ارتباط فردی مستقیم 
این نوع آموزش، مطالب همزمان به مخاطبین 

ارتباطی وجود رسد، اشکال بعد مسافت و راههای  می
 گیرد العمل به آسانی انجام می ندارد و دریافت عکس

)23 .(  
بررسی آمار حیوان گزیدگی شهرستان اردبیل نشان 

بروز حیوان گزیدگی در نقاط خاصی از که  دهد می
دالیل مختلف،  همناطق روستایی این شهرستان ب

 باشد میداری بیشتر از سایر روستاها  طور معنی هب
لذا این مطالعه با هدف تعیین  تاثیر اجرای ). 13(

 برنامه آموزشی و نتیجه مداخالت اجرایی متمرکز در
 گاهی وآاهش بروز حیوان گزیدگی و افزایش ک
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کننده مردم از هاری در  رفتارهای پیشگیری
  .روستاهای منتخب شهرستان اردبیل انجام گرفت

  
  روش کار

، جامعه آماری )ای مداخله( در این مطالعه نیمه تجربی
ی و دانش آموزان مدارس روستاها را بزرگساالن

معیار ورود . داد منتخب شهرستان اردبیل تشکیل می
روستا و اعالم  ت درسکون به مطالعه در بزرگساالن

و برای  آمادگی جهت شرکت در کالس آموزشی
دانش آموزان حضور در مدرسه هنگام اجرای برنامه 

دلیل اشتغال به کار یا  هبزرگساالنی که ب. بود آموزشی
دالیل دیگر مایل به شرکت در کالس نبودند یا در 
هنگام اجرای آموزش در محل کار یا مسافرت بودند، 

موزشی آکه در هنگام اجرای برنامه  یدانش آموزان
در مدارس، در کالس درس حضور نداشتند یا مایل 

طبق . به همکاری نبودند از مطالعه خارج شدند
 قرار دادیطور   هبمصوبه شورای پژوهشی دانشگاه، 

روستایی که کانون  25(نفر بزرگسال  10از هر روستا 
نفر  10و ) اصلی حیوان گزیدگی شهرستان بودند

داوطلب از میان نفر  500 مجموعاً نش آموز ودا
به شیوه شرکت کنندگان در برنامه آموزشی 

آسان در بزرگساالن و تصادفی طبقاتی  گیری نمونه
در  دانش آموزان جهت سنجش آگاهی قبل و بعد از 

ها و  دادهآوری  ابزار جمع .مداخله انتخاب گردید
ای بود که توسط محقق و  اطالعات، پرسشنامه

کاران طراحی شد و پایایی آن با استفاده از شاخص هم
وال مورد بررسی قرار ئآلفای کرونباخ برای هر س

و یا  7/0که مقادیر شاخص  گرفته بود، در صورتی
عنوان پایا محاسبه  هسئواالت آن حیطه ب ،بیشتر بود

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز با . گردید
این زمینه مورد  استفاده از نظر اساتید متخصص در

در نهایت، سئواالت در . بررسی و تایید قرار گرفت
 5(ای  مشخصات دموگرافیکی و زمینه) الف :سه بخش

امل سن و میزان تحصیالت، وضعیت شکه ) والئس
سنجش ) بگزیدگی بود؛  هل، شغل و سابقه حیوانأت

مشتمل بر ماهیت بیماری، که ) والئس 12(آگاهی 
انتقال، عالئم بیماری، درمان زا، نحوه  عامل بیماری

بیماری، میزان کشندگی بیماری، پیشگیری از بیماری، 
) و ج ؛کننده بیماری و غیره بود نوع حیوانات منتقل

که ) والئس 12(کننده  رفتارهای پیشگیری سنجش
رفتارهای پیشگیری کننده، اقدامات اولیه هنگام شامل 

از  رخداد بیماری، بهترین موعد واکسیناسیون بعد
گزش، راههای عمومی کنترل بیماری، قانون مربوط 

بندی  بود، طبقه... و ها به مسئولیت صاحبان سگ
بندی آگاهی و رفتار، میانگین  برای سطح. گردید

تا  5نمرات واقع شده بین (ر نمرات با یک انحراف معیا
، سطح مطلوب و 8، سطح متوسط؛ نمرات باالی )8

. نظر گرفته شد ، سطح ضعیف در4کمتر از نمرات 
ها، طبق برنامه از قبل تنظیم  داده آوری جهت جمع

شده به روستاها مراجعه و پس از اعالن عمومی از 
هالی روستا به مسجد طریق بلندگوی مسجد، ا

مراجعین به مسجد پس از شدند و  فراخوانده می
پرسشنامه به ترتیب کمک پرسشگران،  بهتوجیه 

به آموزش  پسنمودند و س مذکور را تکمیل می
با استفاده از سخنرانی و پرسش و آنان دسته جمعی 

این روند در کلیه . شد پاسخ و نمایش فیلم اقدام می
 نظر مورد تا تعداد نمونه روستاها ادامه داشت

برای آموزش دانش آموزان نیز در . بدست آمد
مدارس حاضر شده و قبل از اقدام به آموزش 

کننده آنان  گیریآگاهی و رفتارهای پیش بهداشت،
بینی  مداخالت پیش. گرفت می مورد سنجش قرار

آموزش (شده شامل استفاده از روش حضوری 
دسته جمعی بزرگساالن و اعضای شوراهای اسالمی 

ها، شاغلین اماکن عمومی  روستاها، صاحبان سگ
در مسجد روستا و ... ها و روستاها مانند قصابی

ربوط به ، پخش فیلم م)آموزان در مدرسه دانش
عالیم بیمار مبتال به هاری به شرکت کنندگان برنامه، 

در قالب توزیع مواد (و روش غیرحضوری آموزش 
همزمان اقدام . بود) آموزشی مانند لیفلت یا بروشور

ها  به نصب اطالعیه در خصوص چگونگی نگهداری سگ
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ها در  و پیامدهای قانونی عدم نگهداری صحیح سگ
 2-4پس از گذشت . ردیداماکن و معابر عمومی گ

ماه از آموزش، آگاهی از ماهیت هاری و رفتارهای 
 مورد  روستائیان مجدداً در پیشگیری کننده از هاری

پرسشنامه  500متاسفانه از . قرار گرفتسنجش 
 180ارسالی به واحدهای مورد پژوهش، حدود 

ها  آنالیز داده. پرسشنامه تکمیل شده عودت داده شد
های آماری توصیفی تحلیلی در  روشاز با استفاده 

گزیدگی نیز با  میزان حیوان. انجام شد SPSS محیط
استفاده از نظام مراقبت بیماری هاری و آمارهای 
موجود در مرکز بهداشت شهرستان اردبیل محاسبه 

  .و مورد مقایسه قرار گرفت
  

  یافته ها
نفر و  500در این مطالعه، در مرحله قبل از آموزش، 

نفر پرسشنامه را تکمیل  180موزش نیز بعد از آ
آموزش به رابطان  از پرسشنامه بعد(نمودند 

اما  ،بهداشت روستاهای مربوطه تحویل داده شد
ها را  بدلیل نامعلوم اکثر رابطان پرسشنامه

های برگشتی نیز  برخی از پرسشنامه، )برنگرداندند
نفر که در دو  162ناقص بودند و لذا در مجموع، 

مورد بررسی  ،ارای پرسشنامه کامل بودندمرحله، د

آنچه  .از آموزش قرار گرفتند و مقایسه قبل و بعد
) نفر 500از (های قبل از آموزش  که از آنالیز نمونه

  : باشد میشرح ذیل  هدست آمد ب هب
افراد % 3/27افراد بی سواد، % 7/21 از نظر تحصیالت

 افراد راهنمایی،% 5/24دارای تحصیالت ابتدایی، 
از افراد تحت % 3/3و تنها  وسطهافراد مت% 1/23

دامنه سنی . مطالعه دارای تحصیالت دانشگاهی بودند
 37 ±13سال با میانگین  10-86جمعیت مورد بررسی، 

در بزرگساالن کمترین سن شرکت کننده . بود سال
اما در  ،ساله بود 86سال و باالترین آنها  16

کالس چهارم و  آموزان در یک مدرسه ابتدایی، دانش
پنجم ادغام شده بود و تعدادشان کمتر بود و لذا کل 

نفربودند، پرسشنامه را تکمیل نمودند  10کالس که 
اما  وجود داشتساله نیز  10 آموز دانش و در اینجا

مورد محاسبه این کالس را  ،در مقایسه قبل و بعد
افراد % 63های بزرگساالن،  در کالس. قرار نگرفت
افراد % 36. نیز مجرد بودند% 37هل و بزرگسال متا

دانش آموزان % 40بزرگسال جامعه مورد بررسی و 
شرکت کنندگان % 70. سابقه حیوان گزیدگی داشتند

یانگین م. ندداد میها تشکیل  را خانم% 30را آقایان و 
قبل و بعد از کننده در  آگاهی و رفتارهای پیشگیری

  .نشان داده شده است 1 آموزش در جدول
  

  میانگین آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از هاری در روستائیان شهرستان اردبیل در قبل و بعد از آموزش. 1جدول 
  
  

 ها اختالف میانگین  بعد از آموزش  قبل از آموزش
(CI)  

p- value 
  انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین tمقدار  

آگاهی در مورد ماهیت 
 84/3  03/2  93/8  76/1  09/5  بیماری

)87/5-71/1(  
0001/0  

5/11 T=  

 5/2  88/1  73/6  91/1  28/4  رفتار پیشگیری کننده

)38/4-62/0(  
0001/0  

45/2 T=  
  

که میانگین  آگاهی قبل و بعد  دهد مینشان  1جدول 
از نظر  t paired با استفاده از آزمون از مداخله

  tزیرا. باشد میمعنادار  =0001/0pماری در سطح آ
. باشد میبزرگتر  96/1سطح t شده از  محاسبه

 5ت آگاهی روستائیان، از عبارتی، میانگین نمرا هب
افزایش یافته و این ) نمره 12از (نمره  9نمره به 

 همچنین. باشد میافزایش از نظر آماری معنادار 
ز هاری میانگین نمرات رفتارهای پیشگیری کننده ا

) نمره 12از (نمره  6/7نمره به  3/4روستائیان از 
  .افزایش یافته  است

گزیدگی  تعداد موارد حیوان در این مطالعه، همچنین
به ثبت رسیده در مرکز بهداشت اردبیل برای 
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سال اخیر نیز بررسی گردید  6روستاهای منتخب در 
. بیان شده است 1که نتایج آن در نمودار شماره 

ی گزیدگ موارد حیوان گردد میهمانطور که مالحظه 
مورد در  1510به  1385مورد در سال  1882از 

البته ممکن است عوامل  .کاهش یافته است 1390
این د که دیگری در این کاهش نقش داشته باش

  .برای محقق غیر قابل کنترل بودعوامل 

  
  سال اخیر 6 تعداد موارد حیوان گزیدگی به ثبت رسیده در مرکز بهداشت اردبیل برای روستاهای منتخب در .1نمودار 

 
گزیدگی  ، روند شش سال اخیر موارد حیوان1نمودار 

به ثبت رسیده در دفتر واحد هاری شهرستان اردبیل 
همانطور که در نمودار مشاهده . دهد میرا نشان 

اما  ،باشد مینزدیک هم  سه سال اول تقریباً شود می
ه برنامه در حال اجرا بود، در سه سال دوم ک

در  همچنین، .دهد میرا نشان  گزیدگی کاهش حیوان
ین سطح آگاهی و رفتارهای این مطالعه، همبستگی ب

رهای ــتائیان با برخی متغیــکننده روس  گیریــپیش
، های سنی، شغل روستائیان دموگرافیک از قبیل گروه

 ...گزیدگی و روستای محل سکونت، سابقه حیوان
مالحظه  2ردید که نتایج آن در جدول مطالعه گ

 آگاهی با گروههای همبستگی بین سطح. گردد  می
بررسی گردید و همبستگی میان سطح سنی افراد، 

بدین معنی که  .دار بود گاهی و سن آنان معنیآ
آگاهی افراد در رابطه با  پیشگیری از بیماری هاری 
در جوانان و سالمندان بیشتر از نوجوانان و میانساالن 

ارمندان و همچنین، میزان آگاهی در ک. باشد می
ها  آموزان بهتر از سایر شغل کشاورزان و دانش

این مطالعه،  بر اساس نتایج. بود ...)کارگر و، آزاد(
زان آگاهی برخی از روستاها بخصوص روستاهای می

آباد بهتر  دار، کنسول کندی، ایمیجه و خلیل ینگجه، جبه
همچنین، طبق  .از بقیه روستاهای تحت بررسی بود

عمل آمده در این مطالعه،  ههای ب تجزیه و تحلیل
مشخص گردید که همبستگی بین حیوان گزیدگی و 

نتایج این  همچنین. باشد میسطح آگاهی معنادار 
بررسی نشان داد که رفتارهای پیشگیری کننده افراد 
مورد مطالعه بر حسب متغیر روستای محل سکونت 
و سابقه حیوان گزیدگی، دارای رابطه معناداری 

که  توان گفت افرادی به عبارت دیگر، می .باشد می
سابقه حیوان گزیدگی نداشتند، رفتار مناسبتری را در 

گزیدگی  که دارای سابقه حیوان مقایسه با افرادی
میزان رفتارهای مناسب . دبودند، دارا بودن

اهای کننده از هاری همچنین در روست پیشگیری
 و دار، ایمیتجه بقرآباد، ینگجه، ثمرین، جبه

تحت مطالعه  کندی بیشتر از سایر روستاهای نسولک
همبستگی معناداری بین سطح تحصیالت و سطح  .بود
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رفتار وجود نداشت، اما هر چه تحصیالت بیشتر 
پیشگیری کننده بهتر و بیشتر  سطح رفتارهایشد،  می

  .گردید می

   

 موگرافیکهمبستگی بین سطح اگاهی روستائیان در رباره هاری و متغیرهای د .2جدول 

نتایج آزمون همبستگی/نام متغیرها ردیف  مقدار معناداریمقدار همبستگی درجه آزادی 
1 
2  
3  
4  
5  
6  

 همبستگی بین سطح آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده روستائیان

 های سنی روستائیانههمبستگی بین سطح آگاهی و  گرو 

  همبستگی بین سطح آگاهی و  شغل روستائیان
 و سابقه حیوان گزیدگیروستائیان سطح آگاهی همبستگی بین

 همبستگی بین رفتارهای پیشگیری کننده و روستای محل سکونت

  با سطح تحصیالت کننده روستائیان رفتارهای پیشگیری بین همبستگی

df=1 
df= 3 
df= 5 
df= 1 

df= 24 

df= 4 

R= 257/0
R= 28/0  

R= 249/0  
R = 234/0  
R = 288/0  
R= 112/0  

sig = 001/0  
sig = 043/0  
sig = 117/0  
sig= 011/0  
sig= 031/0  
sig= 228/1  

 
  بحث

ها بیان شد افراد مورد   همانطور که در بخش یافته
بررسی، قبل از مداخله آموزشی به کمتر از نصف 

گاهی، جواب درست داده بودند و لذا، آواالت ئس
آگاهی روستاییان راجع به ماهیت بیماری هاری، پایین 

اکثر آنان  زیرا. رسد نظر می هطبیعی ب که امری بود
عالوه به  هالت متوسطه و عالی بودند، بفاقد تحصی

های آموزش بهداشت در  احتمال زیاد میزان برنامه
ی نیز کم ا های رسانه های بهداشت و آموزش خانه

بوده است و این عوامل سبب گردیده تا آگاهی آنان 
ردید مشخص گ همچنین. در این زمینه، کافی نباشد

اری ـــکننده از ه ریــگیـــای پیشـــارهـــتــکه رف
پایین  گزیدگی در بین روستائیان نیز در حد و حیوان

یعنی نسبت به آگاهی، رفتارها تا . باشد میو متوسط 
های  به احتمال زیاد، آموزش. حدی مناسب بود

، )خاطر نجس بودن آن هدوری از سگ ب(مذهبی 
مکرر در صورت  بهو  داری سگ در منزلتجربه نگه

ود رفتارهای در زمینه وج ،معرض حمله سگ بودن
همبستگی . مناسب پیشگیری کننده موثر بوده است

د وجود داشت داری بین سطح آگاهی و سن افرامعنا
سال دارای آگاهی بیشتری نسبت و افراد جوان و میان

این امر شاید به این . به نوجوانان و سالمندان بودند
 دلیل باشد که این افراد بیشتر از نوجوانان و

اند و در نتیجه با  سالمندان در تحرک و پویایی بوده

طالعات و تجارب های مختلف، ا حضور در مکان
 .   اند بیشتری کسب نموده

تگی معنادار بین عدم همبس گونه که گفته شد، همان
کننده  گزیدگی و رفتارهای پیشگیری سابقه حیوان

.  رسد مینظر  وجود دارد که قدری غیرطبیعی به
طور معمول، کسانی که سابقه تماس دارند  زیرا به

فتارهای بایستی اطالعات بیشتری داشته باشند و ر
شاید احتیاطی که این . مناسبی از خود نشان دهند

در برخورد با حیوانات به عمل  زندگی وافراد در 
آورند، باعث گردیده است که دچار حیوان  می

گزیدگی نشوند، شاید هم این امر به علت آگاهی 
آنها از ماهیت خطرناک بیماری هاری باشد زیرا که 

گزیدگی بهتر  طح آگاهی افراد بدون سابقه حیوانس
معمول کسانی که دچار  طور هببه بیان بهتر، . بود

مراکز پس از مراجعه به  شوند میگزیدگی  حیوان
این  گیرند و اصوالً بهداشتی تحت آموزش قرار می

 اما در عمل باشدبایستی ماندگار هم  گاهی میآ
ه دست آمد و نتایج این مطالع هعکس این حالت ب

گزیدگی نداشتند  نشان داد کسانی که سابقه حیوان
داشتند  آگاهی بهتری نسبت به ماهیت بیماری هاری

که شاید هم به این علت باشد که این افراد از قبل، 
خطرات هاری را درک کرده بودند و لذا از سگ 

 . دوری می کردند تا دچار حیوان گزیدگی نشوند

اساس نتایج این مطالعه، میزان آگاهی و رفتارهای  بر
مناسب، در روستاهای ینگجه و ثمرین و ایمیجه و 
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وستاها  بود، علت آن شاید دار بیشتر از سایر ر جبه
، جمعیت زیاد و )دار و ایمیچه جبه( نزدیکی به شهر

، مرکز بهداشتی وجود امکاناتی مانند دبیرستان
نشان  بایستی خاطر. باشد) ثمرین(درمانی روستایی 
ی ذکر شده اغلب دارای جمعیت ساخت که روستاها

نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که . بودند جوان
معناداری بین سطح تحصیالت و میزان آگاهی  ارتباط

علت کافی  تواند به افراد وجود نداشت، که این امر می
نبودن محتوای مطالب آموزشی در رابطه با هاری 
 در متون درسی مقاطع مختلف تحصیلی باشد، و این

والن ئریزان و مس خود نکته قابل توجه برای برنامه
عناوین  آموزشی کشور است که مطالب کافی با

ش های درسی آموز ها را در کتاب بهداشتی و بیماری
  . اند و پرورش و دانشگاهها نگنجانیده

گاهی بزرگساالن در حد انتظار آعلت اینکه نمرات 
مربوط به این امر  تواند احتماالً می ،افزایش نیافته بود

چندانی  کادمیکآروستائیان تحصیالت  باشد که اوالً
شده  های ارائه آموزش اًاند، ثانی به هاری نداشته راجع

در  گاهگاهی بوده و ثالثاً قبلی نیز پراکنده و از نوع
این طرح، بین دو آزمون قبل و بعد از برنامه 

دلیل مشکالت اجرایی، فاصله بیش از دو  هآموزشی ب
 بی تاثیر نبوده است، رابعاً ماه بوجود آمد که احتماالً

اگر برنامه  برنامه آموزشی فقط یک جلسه بوده و
  . شد ادامه داشت شاید تاثیر آن بیشتر می

 و همکارانکاتو ای که توسط  نتایج مطالعه ما با مطالعه
زیرا، در  )21( اجرا گردید همخوانی و مطابقت دارد

مطالعه کاتو نیز دوره آموزشی در مشارکت 
بغیر از  این  .کنندگان برنامه تاثیر گذاشته بود

ای مشابه این  رنتی، مطالعهدر جستجوی اینتمطالعه، 
لذا امکان مقایسه آن با نتایج سایر  ،طرح بدست نیامد

مطالعات مشابه نبود اما نتایج مطالعات دیگر نشان 
تواند به تغییر رفتار  دهد که آموزش بهداشت می می

برای مثال، ). 22،23(و بهبود عملکرد منجر شود 
ری تاثیر آموزش بهداشت حضو«ای با عنوان  مطالعه

گاهی و عملکرد آرایشگران شهر آو غیرحضوری بر 

» های پیشگیری از هپاتیت ب خلخال راجع به روش
نشان داد که میزان آگاهی و عملکرد آرایشگران در 

 .)24( قبل و بعد از آموزش اختالف معناداری دارد
نتایج این مطالعه نیز نشان داد که آموزش و انجام 

هی و رفتارهای گاآمداخالت اجرایی در افزایش 
کننده از هاری در افراد جامعه موثر بوده  پیشگیری

های گرامیداشت روز  که این امر با نتایج برنامه
شهریور روز  28(مبارزه با هاری در دیگر کشورها 

 )25،26( همخوانی دارد) جهانی مبارزه با هاری
 

  نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که میزان آگاهی 

ارهای ــاری و رفتــمـت بیـاهیــان از مــیـتائـــروس
کننده از هاری در حد قابل قبول نبوده و  پیشگیری

عالوه،  هب. باشد مینیازمند تالش و کوشش بیشتر 
تائیان ــده به روســش ی ارائهــوزشــهای آم هــبرنام

صورت  معناداری هم موجب افزایش سطح آگاهی  به
و هم میزان  گردید و رفتارهای پیشگیری کننده آنان

رای برنامه و یکسال بعد از حیوان گزیدگی در طول اج
با توجه به اینکه تلفیق آموزش با . داد آن را کاهش

افزایش  مداخالت اجرایی در کنترل حیوان گزیدگی و
که انواع  گردد میلذا پیشنهاد  ،آگاهی موثر واقع شد

برنامه آموزشی فردی، گروهی و جمعی با استفاده از 
اشت و تلفیق با مداخالت و های آموزش بهد مدل

و همزمان بکار گرفته  های اجرایی مشترکاً پیگیری
شوند تا از طریق افزایش آگاهی و بهبود الگوهای 

بروز آن تبع به اری، از میزان حیوان گزیدگی و رفت
  . هاری کاسته شود

  
  های طرح محدودیت

هر چند اطالع رسانی : این طرح چند مشکل داشت
افی توسط بهورزان، کاردانان رابط، دهیاران و ک

ها  شورای اسالمی روستاها در خصوص تشکیل کالس
اکثر روستاها حضور صاحبان  عمل آمده بود اما در هب

ها توسط  تکمیل پرسشنامه همچنینسگ کمرنگ بود، 
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و وقت گیر بود، برای اجرای  سواد مشکل افراد بی
با  ،ارسبهداشت در برخی از مدآموزش برنامه 
اجازه  ین مربوطه،مجوز از مسئولکسب وجود 

و از همه مهمتر در تکمیل  شد داده نمیآموزش 

بصورت ها که خود مجریان  مرحله دوم پرسشنامه
و اکثر  مشکالتی پیش آمدمستقیم حضور نداشتند 

دست  هموقع ب هها بدلیل نامشخصی ب پرسشنامه
  .محققان نرسید
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ABSTRACT 

 
Background & Objectives: Millions of people around the world are at the risk of Rabies due 
to animal bites annually. Rates of animal bites in Ardabil and Golestan provinces are higher 
than other parts of the country. This study aimed to determine the impact of health education 
methods combined with executive interventions on incidence of animal bites and awareness 
on rabies and preventive behaviors in selected villages of Ardabil city. 
Methods: In this quasi-experimental study, 500 participants from selected villages were 
trained using direct and indirect education methods. Executive interventions were applied by 
Ardebil district health center in2010. Data were collected using a researcher made 
questionnaire prior and 2-4 months after training program. Animal bites statistics were taken 
from Ardabil district health center. Data were analyzed by SPSS software. 
Results: 70 percent of participants were male and 30% were female. Health education 
significantly increased knowledge on nature of the rabies and preventive behaviors among 
target group (p<0.05). Number of animal bites occurring in 2010-2011 was lower than the 
average number recorded for the years 2006-2009. 
Conclusion: Integrating health education with executive control interventions may raise 
subjects' awareness and behavioral pattern and decrease incidence of animal bites and 
consequently the risk of Rabies in selected area. 
Keywords: Animal Bites; Rabies; Health Education; Ardabil. 

 


