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زمینه و هدف :شیوع بیماری ایدز در حال افزایش است ،به طوری که درگروههای پرخطر شیوع این بیماری در کشور به بیش
از 5درصد رسیده است .هدف از مطالعه حاضر تعیین آگاهی و نگرش مراجعین به واحدد دندانپزشدکی شهرسدتان سربیشده در
رابطه با بیماری ایدز میباشد.
مواد و روش ها :این پژوهش مطالعهای توصیفی -تحلیلی است که بر روی تعداد  350نفر افراد در محدوده سدنی  10تدا 65
سال مراجعه کننده به بخش دندانپزشکی شهرستان سربیشه در نیمه اول سدال  1395انجدام شدد .ابدزار جمد آوری دادههدا،
دادهها پد از جمد آوری وارد ندرم
پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن سنجیده شد و دارای چهار بخش بود .
افزار SPSSنسخه  16شد و توسط آزمون تی تست و آنالیز واریان ( )ANOVAتجزیه و تحلیل گردید.
یافتهها :در این مطالعه 22/8درصد مراجعین در گدروه سدنی کمتدر از  30سدال 61/6درصدد در گدروه سدنی  49-30سدال،
15/6درصد بیش از  50سال داشتند ،کده از ایدن تعدداد 48درصدد مدرد و 52درصدد زن بودندد .همچندین میدزان تحصدیالت
30/3درصد از مراجعین دیپلم50/6 ،درصد ابتدایی و راهنمایی17/5 ،درصد تحصیالت دانشگاهی و بقیه بدی سدواد بودندد .در
این مطالعه مشخص گردید که 39درصد آگاهی مطلوب47 ،درصد آگاهی متوسط و 14درصد آگاهی ضعیفی نسبت به بیمداری
ایدز دارند .همچنین در این مطالعه بیشترین منب کسب اطالعات در مورد آگاهی از انتقال ایدز ،رادیو و تلویزیون 66/1درصدد،
میباشد.
روزنامه ،مجله و کتاب 16درصد ،پوسترهای تبلیغاتی 8درصد و دوستان و اطرافیان 9/9درصد 
نتیجه گیری :با توجه به میزان پایین آگاهی و نگرش مردم در مورد بیماری ایددز ،آمدوزش گسدترده بده تمدام اقشدار جامعده
میشود.
راههای انتقال و پیشگیری از این بیماری توصیه 
بخصوص روستاییان برای شناخت بیشتر 
کلید واژه ها :آگاهی ،نگرش ،ایدز
مقدمه
افزایش شیوع عفونت  AIDS / HIVدر دهههای اخیر بار
سنگینی بر بسیاری از خدمات بهداشتی تحمیل نمدوده و
باعث مرگ تعداد زیادی از مبتالیان شده است ،چندان کده
روزانه  7000نفر در دنیا به عفونت  HIVآلوده مدیشدوند.
در ایران نیز ،طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ،شدیوع

بیماری ایدز درحال افزایش است .به طوری کده درگدروه-
های پرخطر به بیش از 5درصد رسیده است (.)1
آمارهای مختلف گویای انتشار سری این بیماری است بده
طوری که بر اساس آمار سازمان بهداشت جهدانی درسدال
 ،2011تقریب داً 39/2میلیددون نفددر از مددردم جهددان بدده
HIVمبتال بودند و مطابق با این گزارش ،ساالنه 2میلیدون
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نفر نیز در اثر ابتال به ایدز تا سال  2011فوت کرده بودند.
از سال  1999تا  ،2009میدزان ابدتال بده27 ،HIVدرصدد
افزایش داشته است و در ایران تدا فدررودین سدال ،1391
24290هزار نفر مبتال به HIVبودند که 90/8درصد آندان
را مردان و 9/2درصد را زنان تشکیل مدیدادندد .بداالترین
میزان ابتال به ایدز در ایران درگروه سنی  25تدا  34سدال
گزارش شده است (.)2
جمهددوری اسددالمی ایددران در وضددعیت جغرافیددایی بسددیار
پرخطری از نظدر آلدودگی  HIVقدرار دارد زیدرا بداالترین
سرعت انتشار آلودگی در همسایگان شمالی ایران ،منطقده
شرق قاره آسیا و نیز منطقه مدیترانه شرقی مشاهده مدی-
شود .تغییر الگوی سرایت ایدز به سدمت انتقدال از طریدق
روابط جنسی هشداری است برای سیستم بهداشتی ایدران
که در صورت عدم برنامهریدزی مناسدب جهدت آمدوزش و
پیشددگیری از انتقددال ا ای وی ،درسددالهددای آینددده بددا
گسترش سری این بیماری رو به رو خواهیم بود (.)3
میزان آگاهی مردم از راههای انتقدال بیمداری ایددز تد ثیر
مهمی بر پیشگیری از بیماری و نگرش افراد در برخورد بدا
بیماران ایدزی دارد .نگرش منفی نسبت به بیمداری باعدث
میشود افراد ایدزی در مراجعه بده دندانپزشدکی و مراکدز
درمانی ،بیماری خود را کتمان کنند و این میتواندد خطدر
بزرگی برای جامعه باشد و باعث گسدترش بیمداری گدردد
(.)4
از آنجایی که در حال حاضر درمدان قطعدی بدرای بیمداری
ایدز وجود ندارد تنها راه مقابلده بدا آن پیشدگیری اسدت و
تنها راه پیشگیری از آن آموزش است ( .)5اولین گام تغییر
رفتار افراد در راستای یک موضوع ،داشدتن آگداهی کدافی
درخصوص آن است .چراکه داشتن آگاهی و داندش کدافی،
پیش شرط تغییر باور و نیز تغییر رفتدار افدراد اسدت .بایدد
سطح دانش و آگاهی کنونی مدردم تعیدین شدود کده ایدن
خود ،قدم اول برای برنامهریزی آموزشی مناسب میباشدد.
به این ترتیب میتوان بر پایهی شدناخت صدحیح عامده از
بیماری و راههای مقابله و پیشگیری از آن ،سالمت جامعده
را ارتقاء بخشید ( .)6این بررسدی بدا هددف تعیدین سدطح
آگاهی و نگرش مراجعین به واحد دندانپزشکی شهرسدتان
سربیشه درخصوص بیماری ایدز انجام گرفته است.
مواد و روشها
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این پژوهش مطالعهای توصیفی -تحلیلی است که بر روی
تعداد  350نفر افدراد در محددوده سدنی  10تدا  65سدال
مراجعه کننده
به واحد دندانپزشکی شهرسدتان سربیشده در سدال 1395
پرداخته است .در این مطالعده ،بده  350نفدر از مدراجعین
پ از توضیح اهداف مطالعده ،دادن اطمیندان از محرمانده
ماندن اطالعدات و کسدب رضدایت ،پرسشدنامههدا تکمیدل
گردید.
ابزار جم آوری دادهها پرسشدنامه محقدق سداخته شدامل
چهار بخش بود .بخش اول شدامل اطالعدات دموگرافیدک
افراد ،بخش دوم شامل  14سؤال در مورد آگاهی افدراد در
مورد بیماری ایدز ،بخش سوم شامل  5سدؤال مربدوط بده
نگرش افراد در مورد بیماری ایدز و بخش چهارم مربوط به
مناب کسب اطالعات آنها بود .سؤاالت مربدوط بده بخدش
آگاهی شامل  14سؤال بود که در صورت جواب صحیح به
هر سؤال یک نمره در نظر گرفته شد و در صدورت جدواب
غلط نمرهای بده سدؤال مربوطده تعلدق نگرفدت .محددوده
امتیازی شامل  0تا  14میشود .سؤاالت مربوط بده بخدش
نگرش نیز توسط  5گویه از نوع مقیاس لیکرت به صدورت
کامالً مخالف (نمره  ،)1مخالف (نمره  )2نظری ندارم (نمره
 ،)3موافق (نمره  )4و کامالً موافق (نمره  )5مورد سنجش
قرار گرفت .محدوده نمره نگدرش از  5تدا  25بدوده اسدت
بدین صورت که هرچه نمره باالتر باشد ،وضدعیت نگدرش
مطلوبتر است .برای نوشتن پرسشنامه از برخی پرسدش-
های پژوهش مریم راد استفاده گردید (.)7
اعتبار محتوایی پرسشدنامه بدا نظرسدنجی از متخصصدین
احراز گردید و طدی یدک مطالعده مقددماتی و تکمیدل 50
پرسشنامه ،پایایی سؤاالت سنجیده شد که بدرای بررسدی
میزان پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد که مقدار این ضریب ،برای سؤاالت مربوط به آگاهی از
ایدز 82درصد و برای سؤاالت مربوط بده نگدرش بده ایددز
86درصدد بدود ،کده نشدان دهندده میدزان پایدایی خدوب
پرسشنامه است.
سطح آگاهی بر اساس نمرات کسب شده بده سده قسدمت
ضعیف ( )4-0متوسدط ( )9-5و خدوب ( )14-10تقسدیم
شد ،نگرش افراد بدا اسدتفاده از  5سدؤال از ندوع مقیداس
لیکرت مورد سنجش قرارگرفت .شرکتکنندگان با رضایت

مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

سال  ،21شمـــــــاره  ،38پاییز 1395

عبداله زاده و همکاران

اگاهی و نگرش مراجعین به دندانپزشکی در رابطه با بیماری ایدز

کامل در مطالعه شرکت نمودند و به آنها اطمینان داده شد
که اطالعات آنها محرمانه میماند.
دادهها پد از جمد آوری از طریدق پرسشدنامه وارد ندرم
افزار  SPSSنسخه  16شده و توسط آزمونهای تی تست،
کای اسکوئر و واریان یک طرفه ( ،)ANOVAدر سطح
معنیداری کمتر از  0/05تجزیه و تحلیل شده تدا ارتبداط
بین متغیرها بررسی شود.

یافتهها
در این مطالعه 22/8درصد مراجعین در گروه سدنی کمتدر
از  30سددال61/5 ،درصددد در گددروه سددنی  49-30سددال،
15/7درصددد بددیش از  50سددال داشددتند .سددایر اطالعددات
دموگرافیک در جدول شماره یک به تفصدیل آمدده اسدت.

جدول شماره :1توزیع فراوانی اطالعات دموگرافیک نمونههای پژوهش
نام متغیر

جنس

تحصیالت

تعداد

درصد

مرد

168

48

زن

182

52

بیسواد

6

1/ 6

ابتدایی و راهنمایی

177

50/6

دیپلم

106

30/3

دانشگاهی

61

17/5

مجرد

68

19/5

متأهل

282

80/5

شهر

203

58

روستا

147

42

وضعیت تأهل

محل سکونت

در ایدن مطالعدده مشددخص گردیددد کدده 39درصددد آگدداهی
مطلددوب47 ،درصددد آگدداهی متوسددط و 14درصددد آگدداهی
ضعیفی دارند .در جدول شدماره  2توزید فراواندی آگداهی
مراجعین در مورد راههای انتقال بیماری ایددز نشدان داده
شده است.

در این مطالعه بیشترین منبد کسدب اطالعدات در مدورد
آگدداهی از انتقددال ایدددز ،رادیددو و تلویزیددون 66/1درصددد،
روزنامدده ،مجلدده و کتدداب 16درصددد پوسددترهای تبلیغدداتی
8درصد و دوستان و آشنایان 9/9درصد میباشد.

جدول شماره :2توزیع درصد پاسخهای صحیح واحدهای مورد پژوهش به سؤاالت مربوط به راههای انتقال بیماری ایدز
راههای انتقال بیماری ایدز

درصد پاسخ صحیح

رابطه جنسی با فرد آلوده

90/53

از مادر به جنین

65/52

استفاده از استخر شنا و حمام

36/86

دست دادن و با هم غذا خوردن

42/80
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نیش حشرات

38/3

وسایل نقلیه عمومی و تلفن عمومی

63/70

خون و فراوردههای خونی

86/84

وسایل دندانپزشکی غیراستریل

82/3

سرنگ و سوزن آلوده

77/53

عطسه ،سرفه ،روبوسی
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انتقال از طریق شیر مادر آلوده

66/3

انتقال از طریق تماس با بدن بیمار

43/2

استفاده مشترک از تیغ سلمانی

71/4

انتقال از طریق لباس و ملحفه آلوده

39/1

بیشترین درصد پاسخ نادرست مربوط به سؤال انتقال ایدز
از طریق استفاده از استخر شنا و حمام ( )63/14و پد از
آن انتقال از طریق نیش حشدرات ( )61/7بدود ،بیشدترین
پاسخ صحیح مربوط بده سدؤال انتقدال ایددز از راه تمداس
جنسی ( )90/53بود.
یافتههای این پژوهش نشان داد که میزان آگاهی در گروه
سنی زیر  30سال و باالی  49سدال کمتدر از گدروه سدنی
 49-30سال بوده و این اختالف از لحاظ آماری نیز معنادار
بود ( .)p=0/001سدطح آگداهی از بیمداری ایددز در زندان
بیشتر از مردان بود و تفاوت آن معنادار بود (.(p= 0/004
همچنین بین میزان آگاهی با سدطح تحصدیالت از لحداظ
آماری اختالف معناداری وجود داشدت ( ،)p=0/001و بدا
افزایش سطح تحصیالت ،نمره آگاهی افزایش یافته اسدت.
بین سدطح آگداهی و وضدعیت ت هدل ارتبداط معندیداری
مشاهده نشد ( .)P=0/08بررسی محدل سدکونت و سدطح
آگاهی نشان داد میزان آگاهی در ساکنین شدهر بیشدتر از
روستا بود و این اختالف معنیدار بود (.)p=0/02
در زمینه نگرش در مورد بیماری ایدز 86/5درصد از افدراد
معتقد بودند که هیچ فردی در جامعه نسبت به ابدتال بده
ایدز مصون نیست و  24/4درصد افراد معتقدد بودندد کده
بیماران مبتال به ایدز بایستی قرنطینه شوند 69/1 .درصد
افراد اظهار داشتند در صورت ابدتال بده بیمداری ایددز ،بده
دندانپزشک خود اطالع خواهند داد و 65/7درصد از افدراد
ترس از انتقال بیماری در انجام درمدانهدای دندانپزشدکی
داشدتند32/4 .درصدد از افدراد معتقدد بودندد ،کده همده
مراجعین به دندانپزشکی باید آزمایش ایدز را انجام دهند.

40

بحث و نتیجه گیری
تعیین آگاهی و نگرش عموم مردم میتواند مقدمهای برای
طراحی برنامههای اصولی جهت ارائه آموزشهای ضروری
باشد .در این مطالعه مشخص گردید که 39درصد آگداهی
مطلوب47 ،درصد آگاهی متوسط و 14درصد آگاهی کمی
نسبت به بیماری ایدز دارند .نتایج مطالعه شدهره سدیام بدا
عنوان بررسی آگاهی زنان شهر رشت درباره بیمداری ایددز
در سال  1385نشان داد 60/22درصد افراد مدورد مطالعده
آگاهی کم29/67 ،درصدد آگداهی متوسدط10/11 ،درصدد
آگاهی زیداد دربداره راههدای ابدتال ،انتقدال و پیشدگیری از
بیمدداری ایدددز دارنددد ( .)10همچنددین باللددی میبدددی و
همکاران نیز در مطالعه خود بدا عندوان آگداهی و نگدرش
زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج شدهر
کرمان در مورد بیماری ایدز در سال  1387نشان دادند که
میددزان آگدداهی 40/1درصددد زوجددین در سددطح عددالی،
37/4درصد خوب20 ،درصد متوسط و 2/6درصدد ضدعیف
میباشد (.)11
با توجه به نتایج به دست آمده میزان آگاهی در زنان باالتر
از مردان بود ( .(p= 0/004ایدن نتیجده بدا بررسدی راد و
همکاران که بر روی بیمداران مراجعده کنندده بده یکدی از
مراکز دندانپزشکی شهر کرمان انجدام شدد همخدوانی دارد
( .)7همچنین در بررسی اسکندری و همکاران که بدر روی
دانشجویان غیرپزشکی انجام شده بدود نیدز سدطح آگداهی
زنان به طور معناداری باالتر از سدطح آگداهی مدردان بدود
( .)3این مس له میتواند ناشی از دسترسی بهتر خانمها بده
مناب کسب اطالعات همچون تلویزیون و رادیو باشد.
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یافتههای این مطالعه نشان داد ،سطح آگاهی در ساکنین
شهر به طور معنیداری نسبت به سداکنین روسدتا بیشدتر
است ( .)p=0/02اسکندری و همکدارانش نیدز در مطالعده
خود به این نتیجه رسیدندکه میان محل سدکونت و سدطح
آگاهی ارتباط معنیداری وجود دارد و سطح آگداهی افدراد
در مناطق شهری باالتر از ساکنین مناطق روسدتایی اسدت
( .)3همچنددین در مطالعدده مشددکوتی و همکدداران کدده در
اصفهان بر روی زندان همسدردار انجدام شدد نمدره آگداهی
ساکنین شهر نسبت به ساکنین روستا به طور معندیداری
بیشتر بود ( .)8همچنین نتایج مطالعه پاک فطدرت نشدان
داد که محل سدکونت افدراد (روسدتا -شدهر) تد ثیر قابدل
مالحظهای بر روی سطح آگاهی افراد دارد (.)9
نتایج مطالعه حاضر نشدان داد کده رابطده معنداداری بدین
میزان تحصدیالت افدراد بدا سدطح آگداهی آندان در مدورد
بیماری ایدز وجود دارد ( ،)p=0/001به طوری که هرچده
میزان تحصیالت افراد باالتر رفته میزان آگداهی آندان نیدز
افزایش داشته است .که این نتدایج بدا یافتدههدای مطالعده
شهره سیام که بر روی زنان شهر رشت انجام گرفتده ()10
و مطالعه مشکوتی و همکاران که در اصفهان بر روی زندان
همسردار انجام شد همخوانی دارد (.) 8
بررسی نگرش افراد به ایدز در این مطالعه نشان مدیدهدد
که افراد اطالعات مناسبی در بعضی از جنبههای مرتبط با
ایدز ندارند .به عنوان مثال 32/4درصد افراد در این مطالعه
معتقد بودند که قبل از انجام درمان دندانپزشکی باید همه
مراجعین آزمایش ایدز انجام دهند .در مطالعه پاک فطدرت

نیز 75درصدد مدراجعین بده دندانپزشدکی خواهدان انجدام
آزمایش ایدز قبدل از درمدان دندانپزشدکی بودندد ( .)9در
پژوهشی که به وسیله مریم راد انجام شد نیز 48/5درصدد
افدراد خواهدان انجدام آزمدایش ایددز پدیش از درمدان
دندانپزشکی بودند ( .)7موافق بودن درصد باالیی از افراد با
انجام آزمایش پیش از درمان دندانپزشکی در بررسی حاضر
و نیز ،نگرانی گروه مورد بررسی در این پژوهش در رابطه با
انتقدال بیمداری ایددز هنگدام انجدام اعمدال دندانپزشدکی
( ،)65/7نشان دهنده این مسئله است؛ که تدرس و نگراندی
از ابتال به ایدز در محیط دندانپزشدکی بسدیار بداال اسدت و
بهتددرین راه کدداهش ایددن تددرس و نگرانددی رعایددت اصددول
بهداشتی و استریلیزاسیون و کنترل عفونت در محیطهای
دندانپزشکی اسدت24/4 .درصدد افدراد معتقدد بودندد کده
بایستی افراد مبتال به ایدز قرنطینه شوند که نشان دهندده
نگرش منفی افراد به بیماری ایدز است .با توجه بده نتدایج
این مطالعه که نشان دهنده آگاهی و نگرش متوسط افدراد
در مورد بیماری ایدز میباشد ،برای رف این مشدکل بایدد
دست اندرکاران و مسئوالن بهداشتی کشور به فکر چارهای
برای افزایش آگاهی و بهبود نگدرش افدراد در ایدن زمینده
باشند .زیرا بیماری ایدز یک بیماری بسیار خطرناک مدی-
باشد که اثرات زیادی بر روی فرد و اجتماع دارد.
با توجه به میزان پدایین آگداهی و نگدرش مدردم در مدورد
بیمداری ایدددز ،آمددوزش گسددترده بدده تمددام اقشددار جامعدده
بخصوص روستاییان برای شناخت بیشتر راههای انتقدال و
پیشگیری از این بیماری توصیه میشود.
تعارض منافع
تعارضمناف توسطنویسندگانبیاننشدهاست.
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Background and Aims: HIV is increasingly spreading to the extent that the rate of affliction has
reached to %5 in high-risk groups. The present study aimed to study the attitudes of clients referring to
dentistry unit of Sarbisheh regarding HIV disease.
Materials and Methods: This is a cross-sectional descriptive-analytical study was carried out on 350
clients referring to dentistry unit. Data were collected through standard questionnaire and analyzed by
SPSS, T-test and ANOVA (Variance Analysis).
Results: In this study, 22.8, 61.6 and 15.6 percent of clients were respectively younger than 30 years
old, between 30-49 years old and older than 50 years old. 19.5 and 80.5 percent of the participants
were respectively single and married. As far as the education level is concerned, 30.3, 50.6, and 17.5
percent were respectively diploma, elementary and secondary, and with higher education while the
remaining were illiterate. The source of getting information about HIV was reported for Radio and
TV, %66.1, newspapers, magazines and books % 16, advertising posters %8 and friends %9.9.As
indicated by the results, %39, %47 and %14 of clients respectively had optimal, medium and weak
awareness of HIV.
Conclusion: Considering the low rate of clients’ awareness and attitude toward HIV, providing and
spreading education is recommended, especially for villagers to make them more aware of
transmission ways and prevention means of this disease.
Keywords: Knowledge, attitude, AIDS

