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بررسی تأثیر آموزش بهداشت بر میزان آگاهی معلمین در پیشگیری از اکسیوریازیس و 
 ژیاردیازیس

 
 
 

 3رمضانی... ، یدا2، سید غالمعباس موسوی1سیما راستی
 
 

 
 

 خالصه 
 با توجه به شیوع و روند رو به افزایش اکسیوریازیس و ژیاردیازیس و ارتباط نزدیک آن با                      : سابقه و هدف  

شتی و نقش معلمین در سالمت دانش آموزان و عدم گزارش تجربه ای از آن در منطقه و به منظور                       مسائل بهدا 
تعیین تأثیر آموزش بهداشت بر آگاهی معلمین جهت پیشگیری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیس،  این تحقیق روی                

 .  انجام گرفت1379معلمین مدارس ابتدایی کاشان در سال 

 معلم مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه در زمینه آگاهی          256ن تحقیق نیمه تجربی، آگاهی      در ای  : موارد و روش ها  
از ماهیت، انتقال و پیشگیری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیس قبل از آموزش با تکمیل پرسش نامه سنجش گردید                  

اهی آنان تعیین گردید و     و پس از ارائه جزوه آموزشی به معلمین مجدداًَ پس از یک ماه با همان پرسش نامه آگ                  
 . پس از ثبت اطالعات با آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف، ویلکاکسون و من ویتنی آنالیز آماری صورت گرفت

 نمرات معلمین در مورد آگاهی از ماهیت، انتقال و پیشگیری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیس قبل از                    :یافته ها
 و   1/1±1/0،  3/4±9/0 بود که پس از آمـوزش به        4/3±1 و   6/3± 2/1،  6/3±1/1آمـوزش بهداشت به ترتیـب     

آموزش در معلمین مرد و زن هر دو موجب افزایش آگاهی آنان در زمینه               ). >0000/0p( افزایش یافت    9/3 4±
 ).>0000/0p(پیشگیری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیس گردید 

ی معلمین مدارس ابتدایی شهر کاشان از ماهیت،         آموزش بهداشت باعث افزایش آگاه     : نتیجه گیری و توصیه ها  
لذا لزوم آموزش مستمر و بازآموزی مربیان         . انتقال و پیشگیری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیس شده است           

 . بهداشتی و معلمین مدارس جهت پیشگیری از بیماریهای انگلی توصیه می شود

 . اکسیوریازیس، ژیاردیازیس آموزش بهداشت، آگاهی، معلمین، پیشگیری،:واژگان کلیدی
 

 
 
 
 
 
 
 
  گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان-1

  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، -2

  گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان-3
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 مقدمه
اکسیوریازیس و ژیاردیازیس از شایع ترین        

 بزرگساالن هستند   عفونتهای روده ای در کودکان و      
که در اجتماعات کودکان خصوصاً  در مهدکودکها و        
مدارس ابتدایی به علت سیر تکاملی مستقیم و سریع         
و قابلیت سرایت زیاد و تجمع و تراکم کودکان از            

 ). 1(میزان شیوع باالیی برخوردار است 

مطالعات انجام شده در داخل کشور نشان          
ها در تمام نقاط     می دهد که آلودگی به این بیماری       

میزان اکسیوریازیس در کودکان    . کشور وجود دارد  
 9/54 سال سادات محله ـ کتالم رامسر            12زیر  

 درصد گزارش شده است     44درصد  و ژیاردیازیس     
)2 .( 

 اکسیوریازیس در مهدکودک و آمادگی های       
و ژیاردیازیس در کودکان     ) 3( درصـد   24کاشان  

رش شده است     درصـد گزا  36 سالـه کاشان    15-5
اکسیوریازیس می تواند باعث ایجاد عالئم و        ). 4(

عوارضی از جمله خارش شبانه مقعد، عصبانیت و          
تحریک پذیری و اختالل در رشد جسمی و ذهنی،           

 ). 1،5،6(آپاندیست و ولوواژینیت گردد 

ژیاردیازیس در کودکان باعث اسهال، اسهال       
 استئاتوره، نشانگان سوء جذب به صورت نفخ و          

اتساع شکم، تهوع،  بی اشتهایی، شکم درد، مدفوع         
 ).4 ، 5، 1(بدبو و حجیم و کاهش وزن گردد 

 
بیماری های انگلی روده ای خصوصاً            
اکسیوریازیس و ژیاردیازیس با بهداشت فردی و          
اجتماعی رابطه مستقیم دارد و علی رغم افزایش           
سطح بهداشت جامعه، احتماالً به دلیل عدم              

حیح و ناکافی بودن برنامه های          برنامه ریزی ص  
آموزشی در جهت افزایش آگاهی عمومی و              
پیشگیری از بیماری ها، هنوز میزان آلودگی های          

بدون شک می توان با باال بودن        . انگلی باال است   

سطح آگاهی، نگرش و رفتار افراد جامعه در رابطه با          
آلودگی های انگلی، از وقوع آنها تا حد زیادی             

 ). 6-9 (پیشگیری نمود

در این راستا از طریق آموزش رسمی و غیر          
رسمی سعی در افزایش آگاهی مردم از بهداشت           

اما اگر این مهم انجام نشود،       ) 11(عمومی می شود   
تبعات آن از قبیل بروز بیماری های واگیردار حتی          

 . مرگ مردم را به دنبال خواهد داشت

یکی از نگرانی ها و دغده های جامعه، مسئله         
اهی از ماهیت،  انتقال و پیشگیری مردم از               آگ

سؤال این است که آیا واقعاً        ). 10(بیماری هاست  
برگزاری یک دوره آموزشی، می تواند با افزایش           
آگاهی مردم از بیماری همراه باشد؟ از آنجایی که در 
کاشان چنین مطالعه ای انجام نشده است، مطالعه          

اشت بر  حاضر به منظور تعیین تأثیر آموزش بهد         
میزان آگاهی معلمین مدارس ابتدایی در زمینه            
پیشگیری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیس در سال         

 .  صورت گرفت1379

 
 مواد و روش ها

. پژوهش حاضر، مطالعه ای نیمه تجربی بود       
 21میزان آگاهی اولیه معلمین، با پرسش نامه حاوی         

 سؤال نخست آن مربوط به اطالعات         5سؤال که   
 سوال مربوط به آگاهی از       10یک معلمین،     دموگراف
محل زندگی، عالئم بیماری،  تشخیص و         (ماهیت  
نحوه انتقال،  عوامل مؤثر در انتقال      (و انتقال   ) درمان

 سؤال آخر مربوط به آگاهی       6و  ) و مخزن بیماری  
معلمین در زمینه پیشگیری از اکسیوریازیس و            

 . ژیاردیازیس تعیین و ثبت گردید

 حجـم جامعه مـعلـمین زن و        با توجه به   
 مدرسه پسرانه به    20 مدرسه دخترانه و      18مـرد،     

طور تصادفی انتخاب شدند و پرسش نامه بین معلمین        
دو روز بعد پرسش نامه تکمیلی تحویل      . توزیع گردید 
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. گردید و جزوه آموزشی در اختیار آنان قرار  گرفت         
ن پس از یک ماه مجدداً همان پرسش نامه بین معلمی         

توزیع گردید و مجدداً پرسشنامه تکمیلی تحویل          
پس از جمع آوری و کنترل پرسش نامه ها       . گرفته شد 

به هر پاسخ صحیح یک نمره داده شد و به پاسخ های           
پس از  . غلط یا نمی دانم هیچ امتیازی تعلق نگرفت       

، شاخص های آماری   SPSSثبت اطالعات در برنامه     
. یار محاسبه گردید  نظیر میانگین نمرات و انحراف مع     

در مرحله بعد با آزمون های کولموگوروف              
برای تعیین  ) Kolmogorov-Smirnov(اسمیرنوف  

 Wilcoxon(وضعیت نرمال نمرات و ویلکاکسون       

matchd Pairs Signed – Ranks Test (  و من
تحلیل آماری  ) Mann - Whitney  Test(ویتنی  

  صورت گرفت و یافته های قبل و بعد از آموزش           
 .مقایسه شد

 
 یافته ها

 59( نفر    151 فرد مورد بررسی،        256از  

معلمین )  درصد 41( نفر   105معلمین خانم و    ) درصد
 نفـر   80 دیپلم،) درصـد1/61( نفر   154. مـرد بودند 

)  درصد 1/7( نفر   18فوق دیپلم و     )  درصد 7/31(
 19آموزگار،  )  درصد 5/77( نفر   186. لیسانس بودند 

معاون )  درصد 7/6( نفر    16دیر،  م)  درصد 9/7(نفر  
مربی تربیتی و بهداشتی     )  درصد 9/7( نفر    19و  

 . بودند

آگاهی از ماهیت، انتقال و پیشگیری از             
اکسیوریازیس و ژیاردیازیس در معلمین مورد           
بررسی به تفکیک قبل و بعد از آموزش بهداشت در           

آگاهی از ماهیت،   .  ارائه شده است   1جدول شماره   
گیری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیس      انتقال و پیش  

2،      6/3±1/1قـبل از آموزش بهـداشت به ترتـیب       
 بود در حالی که پس از آموزش         4/3±1 و   1±6/3/

 افزایش پیدا   9/3±1،  1/4±1،  3/4±9/0بهداشت به   
کرد و آزمون ویلکاکسون نشان داد که کلیه این             
تغییرات در جهت افـزایش به لـحاظ آماری             

 ).>p/0000(ودند مـعنی داری ب
 

 
  میزان آگاهی معلمین از ماهیت، انتقال و پیشگیری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیس به تفکیک قبل و بعد از آموزش-1جدول 

 

 عنوان مرحله آموزش میزان آگاهی درصد افزایش

 قبل 6/3 ± 1/1
8/18 

 بعد 3/4 ± 9/0
 آگاهی از ماهیت

 قبل 6/3 ± 2/1
7/14 

 بعد 1/4 ± 1
 تقالآگاهی از ان

 قبل 4/3 ± 1
3/15 

 بعد 9/3 ± 1
 آگاهی از پیشگیری

 قبل 6/10 ± 4/2
16 

 بعد ±3/12  2/2

مجموع آگاهی از ماهیت، انتقال و 
 پیشگیری

 آگاهی از ماهیت، انتقال و        3 و    2جداول  
پیشگیری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیس در معلمین       

هر کاشان قبل و بعد از      زن و مرد مدارس ابتدایی ش     
آموزش در هر دو    . آموزش بهداشت را نشان می دهد    

گروه از معلمین در خصوص افزایش آگاهی از          
(ماهیت، انتقال و پیشگـیری مـؤثر بوده است           

0000/0p<.( 
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دایی  میزان آگاهی از ماهیت،  انتقال و پیشگیری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیس در معلمین زن مدارس ابت-2جدول 
 شهر کاشان قبل و بعد از آموزش بهداشت

 
 عنوان مرحله آموزش میزان آگاهی درصد افزایش

 قبل 1/9 ± 9/0
8/18 

 بعد 7/4 ± 7/0
 آگاهی از ماهیت

 قبل 2/4 ± 9/0
9/10 

 بعد 6/4 ± 7/0
 آگاهی از انتقال

 قبل 5/3 ± 9/0
6/16 

 بعد 1/4 ± 9/0
 آگاهی از پیشگیری

 
زان آگاهی از ماهیت، انتقال و پیشگیری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیس در معلمین مرد مدارس ابتدایی  می-3جدول 

 شهر کاشان قبل و بعد از آموزش بهداشت
 

 عنوان مرحله آموزش میزان آگاهی درصد افزایش

 قبل 1/3 ± 1/1
5/18 

 بعد 7/3 ± 9/0
 آگاهی از ماهیت

 قبل 8/2 ± 1/1
7/22 

 بعد 5/3 ± 1
 قالآگاهی از انت

 قبل 2/3 ± 1
3/13 

 بعد 6/3 ± 1/1
 آگاهی از پیشگیری

 
 بحث

بر اساس نتایج این تحقیق آموزش بهداشت          
باعث افزایش آگاهی از ماهیت، راه های انتقال و            
پیشگیری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیس در معلمین        

بر اساس نتایج   . مدارس ابتدایی شهر کاشان شده است     
، آموزش بهداشت به     1376یق راستی در سال       تحق

مادران و مربیان مهدکودکهای کاشان باعث بهبود           
عملکرد و تغییر عادات رفتاری در کودکان و کاهش          

بررسی ). 0003/0p<) (11(اکسیوریازیس گردید    

 در مورد تأثیر آموزش بر آگاهی       1376مؤمنی در سال    
ان و نگرش دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه تهر          

پیرامون بیماری های شایع انگلی نشان داد افزایش          
میزان آگاهی در مورد ماهیت، انتقال، پیشگیری و            
عوارض بیماری های انگلی از نظر آماری اختالف           

بر اساس نتایج تحقیق شریفی در      ). 9(معنی داری دارد   
، مداخله آموزش باعث کاهش بیماری های      1379سال  

ان مقطع ابتدایی شهر      انگلی روده ای در دانش آموز     
 درصد گردید، در صورتی که این        50ایالم به میزان    
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میزان در گروه شاهد هیچ تغییری نداشته است و             
مقایسه میانگین تفاوت آگاهی قبل و بعد گروه های           
شاهد و مورد نشان داد مداخله آموزشی به طور              
معنی داری باعث افزایش آگاهی و تغییر در رفتار گروه   

 ). 13(است مورد شده 

نتایج تحقیقات فوق از جهت تأثیر آموزش          
بهداشت در افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد             
دانش آموزان در مورد بیماری های انگلی، با نتایج این         

 . تحقیق مشابهت دارد

نتایج این تحقیق نشان داد آموزش بهداشت در        
افزایش آگاهی معملین زن و مرد در مورد ماهیت،            

ری از اکسیوریازیس و ژیاردیازیس       انتقال و پیشگی   
مؤثر بوده است و مقایسه میزان آگاهی زنان و مردان           
قبل از آموزش نشان داد که زنان آگاهی بیشتری دارند        
اما میزان تغییر افزایش آگاهی بر اثر آموزش بهداشت         

 . در زنان و مردان از لحاظ آماری تفاوتی نشان نداد

ک کانال  موزان و مدارس ی      معلمین، دانش آ 
ارتباطی مهم برای انتقال پیام های بهداشتی به دیگر           

لزوم . دانش آموزان، خانواده ها و تمام جامعه می باشند     
برنامه ریزی برای سالمتی و بهداشت دانش آموزان          
ناشی از این واقعیت است که آنها اکثریت عظیمی از           
جمعیت کشور را تشکیل می دهند و هر کدام قادرند          

یکی، آموخته های بهداشتی خود را به         به عنوان پ   
خانواده و اجتماع منتقل سازند، لذا سرمایه گذاری          
برای سالمت آنها تأثیر انکارناپذیر و آثار ارزنده ای در         

 ). 11(روند توسعه بهداشت عمومی به جای می گذارد 

در اکسیوریازیس و ژیاردیازیس درمان بدون        
و پیشگیری  رعایت بهداشت تأثیر چندانی در کنترل        

در مدارس ابتدایی و مهدکودکها به        . بیماری ندارد 
دلیل امکان خودآلودگی مجدد میزان آلودگی باالست        

)1 ،3 ،5 ،6 .( 

 در مورد بررسی    1377تحقیق عبدی در سال      
تأثیر آموزش بهداشت توسط معلمین بر پیشگیری از         
اکسیوریازیس در دبستانهای دخترانه شهر اردکان          

مه آموزش بهداشت بر چگونگی         نشان داد برنا    
رفتارهای بهداشتی دانش آموزان تأثیر داشته و باعث         
. افزایش رفتارهای مطلوب در آنان گردیده است          

هم چنین برنامه آموزشی باعث کاهش اکسیوریازیس       
بر ). 14(شده و تفاوت آن از نظر آماری معنی دار بود          

، میزان  1376اساس نتایج تحقیق راستی در سال           
وریازیس در مهدکودکهای کاشان پس از آموزش      اکسی

 4/23بهداشت به مربیان و مادران و درمان مبتالیان از          
 درصد کاهش یافت و عادت ناخن         1/12درصد به   
( درصد کاهش یافت     1/7درصد به   9/12جویدن از   

12 .( 

از آنجایی که آموزش بهداشت یکی از             
کارآمدترین روش های مداخله جهت پیشگیری از         

ری هاست، آموزش بهداشت مستمر و طوالنی مدت      بیما
و بازآموزی مربیان بهداشتی، معاونین،  مدیران و            
معلمین مدارس و پخش برنامه های آموزشی از             
رسانه های جمعی، خصوصاً رادیو و تلویزیون، جهت        
ارتقاء سطح آگاهی، نگرش و عملکرد آنان و آموزش         

اری و  به دانش آموزان و اولیاء آنان و لزوم همک           
مشارکت همگانی جهت کنترل و پیشگیری از             

 . بیماری های انگلی توصیه می شود

 
 تشکر و قدردانی

بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان به خاطر تأمین هزینه اجرایی این         
تحقیق و همکاری ریاست محترم آموزش و پرورش و         

ر کاشان تشکر و    مدیران و معلمین مدارس ابتدایی شه     
 . قدردانی می گردد
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