
آگاهی ونگرش کارکنان درمانی شاغل در 
درمانی شهریاسوج  ـ بیمارستانهای آموزشی

 در مورد بیماری ایدز
 :چکیده

 

 همه گیری بدون شک بزرگترین بالی جامعه بشری پس از جنگ جهانی دوم،           :مقدمه و هدف  
. در حال حاضر بهتـرین روش مبارزه،پیشـگیری از ابـتالء بـه آن مـی  باشـد       .ایدز می باشد  

اهی کارکنان درمانی و درک آنها از عوامل خطـر زای بیمـاری مـی توانـد موجـب ارتقـاء            آگ
این پژوهش با هدف تعیین آگـاهی و نگـرش          لذا  .سالمتی و جلوگیری از اشاعه بیماری شود      

  .کارکنان درمانی  انجام گرفت
 

 140نمونه پژوهش   مقطعی است که     به صورت    این یک پژوهش توصیفی    :مواد و روش کار   
  بـا روش  بودند که 1382در سال کارکنان دو بیمارستان شهید بهشتی و امام سجاد  فر از ن

 انتخـاب و بـه وسـیله پرسشـنامه مـورد بررسـی قـرار            نمونه گیری ساده و مبتنی بر هدف      
و آزمونهای آماری توصیفی و   SPSSنرم افزار سپس اطالعات حاصل با استفاده از .گرفتند

 .گردیدتجزیه و تحلیل استنباطی 
 

 درصد از نمونه ها در مورد ایدز آگـاهی خـوبی            9/72نتایج پژوهش نشان داد که       :یافته ها 
 درصد از افـراد     2/62. درصد از آنها نسبت به ایدز دارای نگرش مثبت بودند          3/54داشتند و   

نســها ،سمینارها،سرویســهای آموزشــی ،مجــالت و جــزوات امنبــع کســب اطالعــات را کنفر
 درصـد از افـراد      2/63 درصد از افـراد دارای مـدرک لیسـانس و            8/60.دبهداشتی ذکر کردن  

 درصـد از  9/67در ضـمن  .دارای عنوان شغلی پرستار نگرش مثبت در مـورد ایـدز داشـتند          
 .         افراد با عنوان شغلی اتاق عمل در مورد ایدز بی نظر بودند

 

 در مورد ایدز خوب اسـت       نتایج پژوهش نشان داد که آگاهی کارکنان درمانی        :نتیجه گیری 
لذا لزوم آموزشـهای مـداوم و جدیـد جهـت        . مثبت می باشد   تعداد کمتری از آنان   اما نگرش   
 . درمانی احساس می شودکارکنان

 

 آگاهی،نگرش،کارکنان درمانی،ایدز:واژه های کلیدی
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 مقدمه
جامعه بشری بزرگتـرین پیـروزی خـود را در          

 آمیزترین شکست   قرن گذشته ریشه کنی آبله و فاجعه      
 1981در سـال    ].1[خود را بروز بیماری ایدز مـی دانـد        

تعــداد مــوارد ایــدز کــه بــه ســازمان بهداشــت جهــانی 
 مورد بوده است که تنها یک مورد آن         114گزارش شد   

 سـال بعـد ایـن رقـم بـه           10. است مربوط به آسیا بوده   
جهـان بــا   ایـن ارقــام در  ].2[ مـورد تبـدیل شــد  40000

طـوری کـه در سـال       ه  یش یافـت بـ    سرعت زیادی افـزا   
 بــه ایــن ه  نفــر آلــود7 و دقیقــه ای 1050،روزی 1994

 بـالغ بـر     1997و تا اکتبر    ] 3[بیماری افزوده شده است   
 میلیون مورد آلودگی در سطح جهان وجود داشـته          36

  میلیون نفر به این بیمـاری      55 حال حاضر     در ].4[است
 ایـن    میلیـون نفـر آنـان بـه علـت          19 شده اند که     آلوده

 میلیـون   6/5-6بیماری فوت شده اند و هر سال حدود         
 میلیون نفـر  3 و نزیک به  شدهنفر به این بیماری آلوده   

نیز به علت این بیماری می میرند که تقریبـاً مـی تـوان              
ــت ــه : گف ــوده   16000روزان ــروس آل ــن وی ــه ای ــر ب          نف

 سال سـن    15-24آنان  درصد 50می شوند که بیش از      
ــد و  ــددر90دارن ــاران در   ص ــا بیم ــدگان ب ــوده ش  آل

 ].9 و 8،  6،7،  5[ کشورهای جهان سوم زندگی می کنند     
 شناسـایی  1366در ایران اولـین مـورد ایـدز در سـال      

 نفـر آزمـایش     1443 مجموعـاً    1/7/77شده و تا تاریخ     
بهمـن   و تـا  ] 10[مثبت داشته یا مبتال به ایدز شـده انـد         

رش شـده    مورد آلوده به این ویروس گزا      4237 ،1381
تمام کارکنان مراقبتهای بهداشتی در معـرض        ].7[ستا

با توجه بـه خطـر گسـترش         ].11[خطر ایدز قرار دارند   
که این بیماری در حال حاضر       ایدز در کشور ما و این     

تنهـا راه مبـارزه بـا        واکسن و درمـان مـؤثری نـدارد،       
شـناخت راههـای انتقـال و        آموزش بهداشـت،   بیماری،

با عنایـت    ].12[دبیماری می باش  روشهای پیشگیری از    
عنـوان  ه  به مراتب فوق و اهمیت نقش کادر درمـانی بـ          
ــین اعضــاء تــیم بهداشــتی در امــر پیشــگیری و   همچن

 برنامه های آموزش بهداشت می توانـد موجـب ارتقـاء          
 .]14و13[سالمتی و جلوگیری از اشاعه بیمـاری شـود        

           معتقــــد اســــت کــــه کــــادر     ) 1368(چراغچــــی  
ــت ــ ـ  یبهداش ــانی بای ــی  ددرم ــتوانه علم ــان پش  از چن

برخوردار باشند که بتوانند نقش حساس خویش را در         
استفاده از فرصتهای آموزشـی مناسـب و نیـز انجـام            
  فعالیتهایی که موجب ارتقاء سالمت جامعـه مـی گـردد          

به خوبی ایفا کنند و این امر در مورد بیماری ایـدز نـه              
اهمیـت موضـوع بـه       بلکه به دلیـل      ،تنها مستثنی نیست  

 افـزایش آگـاهی   .]15[مراتب مهمتر و ضروری تر است  
باعــث کــاهش ترسشــان در کارکنــان و نگــرش مثبــت 

در نتیجه از عـواقبی کـه       ه و   مراقبت از این بیماران شد    
به دنبـال کـاهش مراقبـت از ایـن بیمـاران و برخـورد               

 .جلوگیری مـی کنـد   می آید،  وجوده  ناشایست با آنها ب   
ات عنوان شده پژوهشگر معتقد است کـه      با توجه به نک   

ــه آگــاهی و نگــرش کــادر   شــناخت و تحقیــق در زمین
درمانی نسبت به بیماریها و چگونگی حفظ سالمتیشان        

اولویتهـا و امکانـات      در جامعه مـی توانـد نیازمنـدیها،       
ــای      ــین نیازه ــه تعی ــازد ک ــخص س ــی را مش آموزش

 اصل مهمی جهت برنامه ریزی مناسب       ،آموزشی افراد 
شاید نتیجه این تحقیق بتواند بـرای        .زش می باشد  آمو

ــه     ــدوین و ارائ ــت ت ــزان در جه ــه ری ــدیران و برنام    م
  .برنامه های آموزشی مناسـب مثمـر ثمـر واقـع شـود            

آگـاهی و نگـرش کارکنـان        حاضر تعیین    هدف  تحقیق  
 درمانی دو بیمارسـتان شـهید بهشـتی و امـام سـجاد            

 .   است یاسوج
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 مواد و روشها
 بـه صـورت      هش یک مطالعه توصـیفی    این پژو 

  انجــام گرفتـه اســت 1382مقطعـی بـوده کــه در سـال    
ــه، .  نفـــر از کارکنـــان 140نمونـــه هـــای ایـــن مطالعـ

کارکنــان  مامــا، پرســتار، شــامل پزشــک، (درمــانی
شـاغل  ) اتاق عمل و بیهوشـی     آزمایشگاه، رادیولوژی،

در دو بیمارستان شـهید بهشـتی و امـام سـجاد شـهر             
با روش نمونه گیری سـاده و مبتنـی         یاسوج بودند که    

ابـزار گـردآوری داده هـا       . بر هـدف انتخـاب گردیدنـد      
جهـت تعیـین    . پرسشنامه تنظیمـی در سـه بخـش بـود         

مقاالت مشابه و نظرخـواهی     روایی پرسشنامه از کتب،   
 و جهــت تعیــین پایــایی   یت داراز همکــاران صــالح 

 بخـش اول  .پرسشنامه از آزمون مجدد استفاده گردیـد      
 30بخش دوم شامل     شامل اطالعات فردی،  مه  پرسشنا

سؤال چهارگزینه ای در مـورد آگـاهی و بخـش سـوم             
ابتـدا در مـورد سـؤاالت        . سؤال نگرش بـود    13شامل  

 به هر پاسخ مثبت و نمره صـفر بـه هـر             1آگاهی نمره   
 آگـاهی  0-15سـپس کـل نمـره       .پاسخ منفـی داده شـد     

 آگـاهی خـوب در   24-30 آگاهی متوسـط و   16-23کم،
گویه های  نگرش نیز بر اساس مقیـاس         .ر گرفته شد  نظ

ــد لیکــرت تنظــیم  ــوان 13-30کــه نمــرات گردی ــه عن  ب
 دارای 49-69 بــه عنــوان بــدون نظــر و  31-48منفــی،

سـپس اطالعـات جمـع       .نگرش مثبت در نظر گرفته شد     
توصیفی  و آوری شده با استفاده از آزمونهای آماری 

 . و تحلیل گردید تجزیه)SPSS )1و نرم افزار استنباطی 
 

 یافته ها
 6/53درصد مؤنـث و      4/56نتایج نشان داد که     

همچنــین  . قــرار داشــتند24-35درصــد در رده ســنی 
درصـد  3/49درصد افراد مورد پژوهش متأهل و       7/70

 درصـد 52 /9از نظـر تحصـیالت       .آنها پرسـتار بودنـد    
 سال سابقه کـار     1-5درصد آنها بین     2/31لیسانس و   

صد از افراد منبع کسـب اطالعاتشـان         در 2/62. داشتند
 جـزوات،  در مورد بیماری ایدز،سرویسهای آموزشی،    

درصد  80 .مجالت و کنفرانسها و سمینارها بوده است      
 1/82نمونه ها با بیمار مبتال به ایـدز تمـاس نداشـته و           

 .تماس نداشته اندنیز  درصد با فرد حامل ویروس ایدز       
ی بــرای درصــد آنهــا اقــدام درمــان    4/81همچنــین 

 .ایدز انجام نداده اندمبتال به بیمار
درصــد 9/72 یافتــه هــای دیگــر نشــان داد کــه 

ــوردار     ــوبی برخـ ــاهی خـ ــانی از آگـ ــان درمـ کارکنـ
درصد از افراد با عنـوان شـغلی        71که  ) 1جدول  (بودند

 . .پرستار نیز از آگاهی خوبی برخوردار بودند
 

 توزیع میزان آگاهی کارکنان درمانی در مورد:1جدول 
 بیماری ایدز

 
 )درصد(تعداد آگاهی           

 )9/72(102 خوب 
 )7/21(38 متوسط

 )100(140 جمع

 
درصد از افرادی  4/82که  نتایج دیگر نشان داد

درصـد از    4/74 سـال سـن داشـتند و         26که کمتـر از     
افــراد دارای مــدرک فــوق دیــپلم دارای آگــاهی خــوب  

از افـراد   درصـد   6/75درصـد از مـردان و       4/75 .بودند
مجرد نیز دارای آگاهی خوبی در مـورد بیمـاری ایـدز            

 6-10درصد از افراد با سابقه کار     8/77همچنین   .بودند
طور کلی در   ه  ب .سال از آگاهی خوبی برخوردار بودند     

                                                           
. 1-Statistical  Package for Social Science 
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مورد ارتباط بین مشخصات فردی واحـد هـا و میـزان            
آگاهی آنها معلوم شد که هیچگونه ارتباط معنـی داری          

نتـایج دیگـر مطالعـه نشـان         .وجود نـدارد  بین متغیرها   
درصد افراد نسبت بـه بیمـاری ایـدز دارای          3/54دادکه  

 ).2جدول (نگرش مثبت بودند
 

 توزیع نوع نگرش کارکنان درمانی در مورد:2جدول 
  بیماری ایدز

 
 )درصد (تعداد        نگرش در مورد بیماری ایدز

 )3/54(76 مثبت
 )7/45(64 بدون نظر

 )100(140 جمع

 

درصـد از افـرادی کـه       4/71نتایج نشان داد که     
درصد از افرادی که بـیش  8/77 سال و 45سن بیش از    

 سال سابقه کار داشتند در مـورد بیمـاری ایـدز            20از  
درصـد از زنـان و      2/58.دارای نگرش بـی نظـر بودنـد       

درصـــد از افـــراد متأهـــل دارای نگـــرش مثبـــت 6/57
ــد ــین .بودن ــراد دارا 8/60همچن ــدرک درصــد از اف ی م

درصد از افراد با عنوان شغلی پرستار      3/62لیسانس و   
از نگــرش مثبتــی در مــورد بیمــاری ایــدز برخــوردار  

در کـل در مـورد رابطـه بـین ویژگیهـای فـردی              .بودند
    واحد هـا و نگـرش آنهـا نتـایج نشـان داد کـه ارتبـاط                 

نتـایج نشـان داد کـه        .معنی داری بین آنها وجود ندارد     
ا آگاهی خـوب دارای نگـرش مثبـت         درصد افراد ب  9/56

ــد ــی ضــریب همبســتگی اســپیرمن .بودن ــاط )1( ول     ارتب
 .معنی داری را بین نگرش و میزان آگاهی نشـان نـداد            

ــه راه انتقال،درمــان و پیشــگیری از   درضــمن در زمین
 درصـد و    1/52 درصـد،  3/59بیماری ایـدز بـه ترتیـب        

  . درصد افراد از آگاهی خوبی برخوردار بودند9/52
 

 بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشـان داد کـه اکثریـت کارکنـان       
درمـانی از آگــاهی خــوبی در رابطــه بــا بیمــاری ایــدز  

 بر اساس مطالعه محمدی و دادخـواه       .برخوردار بودند 
در بیمارستانهای شهر اردبیـل انجـام شـد          که   )1370(
 درصد پرستاران آگاهی خوبی نسبت به بیمـاری        2/44

همچنین در مطالعه ای که در ایـن         .]13 [ایدز داشته اند  
ــه  ــیله  زمین ــه وس ــی زادهب ــیالن  )1376( ابراهیم در گ

ــه ــودصــورت گرفت  پرســتاران دارای  درصــد2/79  ب
بررســی هــای  در ضــمن. ]16[آگــاهی متوســط بودنــد

در ایرلند نیز نشان داد کـه       ) 1992( )2(و همکاران  ملبای
ط آگاهی پرستاران راجع به بیماری ایدز در حد متوسـ         

ق حاضـر و نتـایج      یـ حقتبـا مقایسـه نتیجـه        .]12[ است
تحقیقات ذکر شده می توان به این نکته دست یافت کـه            
این ممکن است ناشـی از اهمیـت کنتـرل بیمـاری ایـدز              
باشد که تالشهای وسیعی در زمینه آمـوزش همگـانی          

آموزشهای الزم در هنگام تحصیالت      در سطح جامعه،  
ــان   ــدمت کارکنـ ــمن خـ ــهای ضـ ــانی و آموزشـ   درمـ

آگـاهی خـوبی     صورت گرفته و      )خصوصاً پرستاران (
در زمینه های مختلف بیماری ایدز از جملـه راه انتقـال            

 ارائه داده است و این خـود        و نحوه پیشگیری بیماری     
نقش مؤثرتری در جهت کنترل و آموزش آن        می تواند   

م آگاهی یا آگاهی ضـعیف      ددر جامعه داشته باشد و ع     
عــالوه بــر آنکــه در ارائــه خــدمات  کارکنــان درمــانی 

مـی توانـد     درمانی برای بیماران مشکل آفـرین اسـت،       
 ..گردد  نیزآنهامنجر به تنشهای حرفه ای در 

در زمینه نگرش نمونـه هـا نسـبت بـه بیمـاری          
نتایج نشان داد که حـدود نیمـی از افـراد نگـرش              ایدز،

                                                           
.  1- Spearman Correlation 

2-Melby et al 
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 . درصـد آنهـا بـدون نظـر بودنـد          7/45مثبت داشـته و     
درصد از افراد با عنوان شـغلی پرسـتار          3/62همچنین

از نگــرش مثبتــی در مــورد بیمــاری ایــدز برخــوردار  
     یلهوســبــه در ایــن رابطــه در تحقیقــی کــه    .بودنــد

 5/97 ،در گــیالن انجــام شــد   )1376( ابراهیمــی زاده
درصد از پرستاران نسبت به ایدز دارای نگرش مثبـت          

و  یدکی سـ  یلهوسـ به  ولی در مطالعه ای که       ،]16[بودند
در پاکستان صورت گرفتـه نشـان    )1995()1( همکارانش

 درصد افراد متغیر روند زنـدگی       30داده شده است که     
ــته و  ــؤثر ندانسـ ــدز مـ ــگیری از ایـ ــر روی پیشـ            را بـ

درصد معتقد بودند که برای ایدز درمانی نمی توان          50
همچنین در نتـایج بررسـی پیگیـری کـه بـه           .]17[ یافت

 انجـام    آمریکا   در ایاالت متحده  )1997 ()2( نگاوسیله و 
پرسـتاران از ایـدز   بود نشان داده شده است که     گرفته  

ــورد     ــی درم ــرش منف ــته و بخصــوص نگ ــرس داش ت
گان داروهـای مخـدر و      دهمجنس بازان و مصرف کننـ     

 .]18[تزریقی داشته اند
با توجه به نتیجه تحقیق حاضر و اینکه نگـرش          

ــانی خصوصــاً پرســتار  ــان درم ــت و کارکن ان در کمی
کیفیت سرویس ها ومراقبتهای درمـانی مـؤثر اسـت و           
مــی توانــد درتســریع و ثمــر بخشــی خــدماتی کــه بــه 

 دلذا بایـ  .بیماران ایدزی ارائه می شود تأثیر گذار باشد     
را تالش کرد که این سیر صعودی ایجاد نگرش مثبـت           

 بخصــوص پرســتاران  توســعه ،در کارکنــان درمــانی
  اینکـه  یـافتنی نمـی باشـد مگـر     بخشید واین مهم دست     

آموزش صحیح در مورد بیماری با تأکید بر روشهایی         
دوره های توجیهی در     در برنامه های پایه پرستاری و     

همچنــین هــر ســال  .شــودنجانــده مؤسســه درمــانی گ
عنـوان  ه  برنامه های آموزشی جدیدی در محل کـار بـ         

جلسات آموزشـی کـاهش حساسـیت بـرای کمـک بـه             
ــئن و پرســتاران در ا ــای پرســتاری مطم ــه مراقبته  رائ

به همه مددجویان در نظـر       دلسوزانه ومرتبط با بیمار،   
 . .گرفته شود

در ایــن مطالعــه بــین میــزان آگــاهی ونگــرش  
بـر اسـاس مطالعـه      .کارکنان همبستگی وجـود نداشـت     

در اردبیـل نیـز بـین میـزان         )1379(محمدی و دادخواه    
نیــز هی و نگــرش پرســتاران ارتبــاط معنــی داری اآگــ

  همچنین در تحقیقی کـه بـه وسـیله          .]13[وجود نداشت 
بود در گیالن نیز صورت گرفته       )1376( ابراهیمی زاده 

     ایـن حقیقـت کـه       .]16[این ارتباط معنی دار نشده اسـت      
گاهی خوب پرسنل هنوز نگرش آنقدر مثبت       آرغم  ی  عل

نشده است که ارتباط مستقیمی با هم داشـته باشـند و            
داشتن علم و اگـاهی منجـر بـه عملکـرد           طبیعتاً صرف   

خوب نمی شود بلکـه بایـد نگرشـها هـم تغییـر کنـد و                
     ســاختار باورهــای افــراد هــم بایســتی عمیــق و علمــی

امید آنکـه   .پایه ریزی شود تا عملکرد مناسب بروز کند       
در مطالعات آینده میزان عملکرد کارکنـان درمـانی در          

ین قبیل بررسی    ایدز و موارد دیگری از ا      یمورد بیمار 
گــردد تــا در پیشــگیری و کنتــرل ایــن بیمــاری گــامی  

 .کوچک برداشته شود
 

 تشکر و تقدیر
از همکـاری کلیـه     بر خود فرض می دانـیم کـه         

درمانی دو بیمارستان شـهید بهشـتی و امـام          کارکنان  
 . نماییم  تشکر و قدردانی  یاسوج )ع(سجاد

                                                           
. 1-Siddiqui et al 

2- Wong  
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ABSTRACT    
Introduction & Objective :Without doubt, the largest human 
society’s misfortune after second world war is aids world 
conquering . At present , the best way of combat is to prevent the 
disease . Giving knowledge to the health personnels and their 
understanding about risk factors of the disease can promote health 
and prevention of disease propagation . Therefore this study has 
been done in order to determine the knowledge and attitude of 
health personnels .    
Materials & Methods: This is a descriptive-sectional study in 
which 140 personnels of Shahid Beheshti and Emam Sajad 
hospitals were used as sample in the year 2003, which were 
selected according to simple sampling and were studied with the 
help of questionnaire. Then the resulting data were analyzed by 
SPSS software .      
 Results: Findings showed that 72.9% of samples had good 
knowledge and 54.3% of them had positive attitude about aids. 
62.2% of cases , believe that , conferences, seminars, educational 
services, magazines and health notes have been their sources of 
getting information . 60.8% of cases having B.S. degree and 
63.2% of them having nursing occupation had positive attitude 
about aids. Meanwhile, 67.9% of cases with operation room 
occupation, had no attitude regarding aids   
Conclusion:Study results showed that, the knowledge of health 
personnels was good about aids but only few of them had positive 
attitude . Therefore permanent and new educations are necessary 
for personnels 
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