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   اي روانی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایالمتحقیقات پیشگیري از آسیب همرکز  : نویسنده مسئول*
Email: kouresh_sayehmiri@yahoo.com 
 

  چکیده
جا که   از آن.هداشتی، بلکه یک معضل اقتصادي و اجتماعی استـــکل بــنه فقط یک مشبیماري ایدز  :مقدمه

برنامه پیشگیري .  سالمتی گرددء، آگاهی مردم از عوامل پیشگیري، می تواند باعث ارتقاهاي انتقال ایدز محدود است راه
از این بیماري باید بر اساس شناخت از وضع موجود باشد، هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مرتبط با آگاهی و 

  .نگرش  مردم شهر ایالم در رابطه بیماري ایدز می باشد
نمونه گیري یالم از روش مردم شهر ا نفر از 973 تحلیلی-  توصیفیطعیــمق یک مطالعه در :هامواد و روش 

، آنالیز کاي دوداده ها با استفاده از آزمون مجذور . نامه، مورد ارزیابی قرار گرفتند خوشه اي انتخاب شدند و توسط پرسش
  .واریانس و رگرسیون آنالیز شدند

هاي   راهبیشترین میزان آگاهی از.  زن بودند درصد6/38 مرد و  درصد4/61در این مطالعه  :ي پژوهشیافته ها
کمترین میزان  .بود ) درصد96(و سرنگ و سرسوزن آلوده)  درصد96(انتقال ایدز، مربوط به انتقال از طریق تماس جنسی

نتایج نشان داد که با افزایش سن میزان نگرش افراد نسبت به . هاي انتقال ایدز مربوط به زنان خانه دار بود آگاهی از راه
بیشترین .  سال بود20- 35بیشترین میزان آگاهی از ایدز در گروه سنی  )r=0.078, P=0.015(.مثبت تر می شود ایدز

  .بود در مورد ایدز تلویزیون)  درصد9/41(منبع کسب اطالعات
با توجه به نتایج به دست آمده لزوم آموزش مردم از طریق رسانه هاي جمعی مانند  :نتیجه گیريبحث و 

این بیماري و باال بردن سطح آگاهی نگرش مردم درمورد بیماري ایدز ضروري هاي پیشگیري از  تلویزیون در مورد راه
 .می باشد
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  مقدمه
بدون شک بروز بیماري ایدز بعد از جنگ جهانی     

 ،می باشدبشري امعه جي هاگترین بالر بز یکی ازدوم
 متعدد از  هاي مدت کوتاهی با ارسال گزارشطیدر 

 کشورهاي جهان سراسر جهان مشخص شد که کلیه
ماري ایدز بزرگترین بی). 1(،آلوده به ویروس ایدز هستند

رگ در جهان عفونی کشنده و چهارمیـــن علت مــــ
ایدز از نقطه نظر اقتصادي اجتماعی نیز ). 2(،می باشد

، به خصوص در  استداشتهبر جامعه تأثیرات مخربی 
بعضی از کشورهاي صحراي آفریقا با فروپاشی ساختار 

واده و اجتماع، باعث افت تولید و کاهش امید به خان
این بیماري از عوامل اصلی موانع . زندگی شده است

ر را مبتال ـــ فقیتـــتوسعه جوامع بوده و بیشتر جمعی
نسی با ـــق تماس جــ بیماري ایدز از طری).3(،می کند

ورده هاي خونی، آجنس مخالف و موافق، خون و فر
 از طریق تغذیه با شیر مادر سرایت به نوراد ومادر آلوده 

د ایدز از طریق ـــشواهدي که نشان ده. می کند
به ادي مانند بوسیدن و دست دادن، ـــتماس هاي ع

حشرات، مانند گزش پشه منتقل شود وجود  وسیله
ه بدن میزبان تا ـــروس بـــاز آغاز ورود وی). 4(،ندارد

ه طول  ما6تغییرات سرمی و تولید آنتی بادي شاید 
بکشد، در خالل این دوره ویروس در مایعات بدن وجود 

پیشرفت بیماري تا مرحله . دارد و می تواند منتقل شود
  )5.(به تأخیر بیافتد سال ممکن است 11-15ایدز 
یدز مطالعات گاهی و نگرش از بیماري اآدر زمینه       

العه راد ـــدر مط. تـــده اســـجام شـــادي انـــزی
با عنوان آگاهی و نگرش گروهی از ) 1388(انو همکار

طه با ـــکی در رابـــپزش مراجعین به یک مرکز دندان
 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند که بیشتر 336بیماري ایدز 

هاي انتقال بیماري   آگاهی خوبی در مورد راه،این افراد
در . )6(،ها منفی بود ایدز داشتند ولی نگرش بیشتر آن

د و همکاران با عنوان آگاهی و نگرش مطالعه اعتما
بد کاووس و ـــنسبت به بیماري ایدز در شهرهاي گن

که  نتایج نشان داد که علی رغم این) 1386(گرگان
 مناسبی در مورد بیماري اکثر پاسخگویان آگاهی نسبتاً

ایدز داشتند ولی سطح آگاهی به طور کامال محسوسی 
ز طریق ظروف هاي عدم انتقال بیماري ا در مورد راه

آشپزخانه و نیش پشه پایین بود، و اکثر پاسخگویان 
  )7(.نگرشی منفی نسبت به بیماري ایدز داشتند

هاي انتقال بیماري ایدز  میزان آگاهی مردم از راه     
 افراد در تاثیر مهمی بر پیشگیري از بیماري و نگرش

نگرش منفی نسبت به . برخورد با افراد ایدزي دارد
 عث می شود افراد ایدزي در مراجعه به داندانبیماري با

ند و ـــپزشکی و مرکز درمانی بیماري خود را کتمان کن
عه باشد و ـــی براي جامـــاین می تواند خطر بزرگ

  .باعث گسترش بیماري گردد
ماري مختص هم ـــبرخالف تصور اولیه که این بی     

جنس بازان، معتادان تزریقی و منحصر به کشورهاي 
خاص فرض می شد، امروزه مشخص شده است که 

براي . )8(،ایدز هیچ مرز جنسی و سنی را نمی شناسد
مردم، یع ـــوس کاريـــ، هم این بیمـاريکاهش شیوع

ران جامعه ضروري ـــمتولیان بهداشت جامعه و مدی
 مردم چنین الزم است تا سطح آگاهی هم. می باشد

از سطح یح تعیین شود تا بتوان بر پایه شناخت صح
، سالمت انتقال آنهاي  ، از بیماري و راهآگاهی مردم

جایی که در حال   از آن.)1(، بخشیدءجامعه را ارتقا
 و ساخته نشده استحاضر واکسنی براي این بیماري 

قابله با آن ـــ راه مهترینـــبدرمان پذیر نمی باشد، 
تعیین میزان آگاهی و  می باشد  از شیوع آنپیشگیري
ردم نسبت به ایدز می تواند در رابطه با تهیه نگرش م

 این .مفید واقع شودبرنامه هاي آموزشی مناسب 
شهر پژوهش با هدف تعیین آگاهی و نگرش مردم 

 گرفته  آن انجامهاي انتقال در خصوص ایدز و راهایالم 
 .است

  مواد و روش ها
قطعی ـــ مالعهـــوع مطـــنر ـحاض ژوهشــدر پ     

 1100 نمونه هاي این مطالعه، .بود لیتحلی-توصیفی
با روش  1390در سال   که شهر ایالم بودندمردمنفر از 

 1100 از تعداد .نمونه گیري خوشه اي انتخاب گردیدند
 مورد 973نامه که در اختیار مردم قرار گرفت  پرسش

ابزار جمع آوري داده ها  .تکمیل، و بازگردانده شد
بخش اول . ودچهار بخش بنامه اي شامل  پرسش
: اطالعات دموگرافیک افراد، بخش دوم شامل: شامل

  اري ایدز، ـــ سوال در مورد آگاهی افراد در مورد بیم15
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 سوال مربوط به نگرش افراد در 8: بخش سوم شامل
 کسب منابعمورد بیماري ایدز و بخش چهارم مربوط به 

توي و ظاهري ـــبار محـــاعت. ودـــها ب اطالعات آن
. تعیین شدنامه با استفاده از نظر اساتید مربوطه  پرسش

نامه از ضریب الفاي  براي بررسی میزان پایایی پرسش
 براي ،کرونباخ استفاده شد که مقدار این ضریب

 درصد و براي 84سواالت مربوط به آگاهی از ایدز 
درصد بود؛ که  87یدز اسواالت مربوط به نگرش به 

. نامه است پرسشنشان دهنده میزان پایایی خوب 
ساس نمرات کسب شده به سه قسمت اسطح آگاهی بر 

) 5-10(طـــتوســـ، م)5متر از ـــاوي یا کـمس(ضعیف
 8نگرش افراد با استفاده از  .تقسیم شد) 10-15(و خوب

ورد سنجش قرار ـــیکرت مـــسوال از نوع مقیاس ل
به طور ).  نمره تعلق داده شد1-5به هر پاسخ (گرفت

را  35 تا 5 رش هر فرد دامنه اي شاملـــ نگ نمرهکلی
در بر می گرفت و در سه رتبه نگرش منفی، مثبت و 

 عالوه بر این تقسیم بندي از .خنثی طبقه بندي گردید
نمره آگاهی و نگرش در آزمون هاي آماري  میانگین

 .نمرات خام آگاهی و نگرش مورد استفاده قرار گرفتند
در مطالعه شرکت شرکت کنندگان با رضایت کامل 

ها  اطمینان داده شد که اطالعات آن ها آنبه نمودند و 
چنین نیازي به ذکر نام و نام  می ماند هممحرمانه 

  .خانوادگی نبود
جهت سنجش رابطه آگاهی و نگرش از ضریب      

  داده ها با استفاده از.همبستگی اسپیرمن استفاده شد
، آنالیز ي دواـــکون مجذور ـــ آزم وSPSSنرم افزار 

  .واریانس و رگرسیون آنالیز شدند
  ي پژوهشیافته ها

مؤنث  ) درصد4/61( نفر نمونه مورد بررسی973از      
 بیشتر افراد مورد مطالعه. مذکر بودند ) درصد6/38( و
از . داراي مدرك تحصیلی دیپلم بودند ) درصد5/34(

  سال،20از آنان در سنین زیر  ) درصد7/21(نظر سنی
در  ) درصد6/21(  سال و20-24 در سنین )درصد2/30(

داراي سن باالي  ) درصد4/26(  سال و25-29سنین 
 بیشترین فراوانی شغلی افراد مربوط به . سال بودند30

 .بود ) درصد9/22(و شغل آزاد ) درصد1/36(دانشجو
 آگاهی HIV هاي انتقال اکثریت مردم در مورد راه

اسخ صحیح به هر پ 6/96تا  7/60با (.صحیح داشتند
  )هاي انتقال کدام از سواالت راه

 هاي انتقال ایدز نیز آگاهی غلط نسبت به برخی راه     
از مردم  ) درصد3/39(قابل توجه بود به طوري که

  انتقال از طریق تنفس هواي )درصد5/18( ،گزش پشه
 انتقال از طریق استخر شنا و ) درصد5/18( آلوده،

جزو را طریق غذاي آلوده انتقال از  ) درصد4/13(
 بر این ) درصد3/23(. می دانستند ایدزراههاي انتقال
از طریق شیر مادر آلوده به جنین  HIVباور بودند که 

  )1  شمارهجدول(.منتقل نمی شود
تران ـــدر دخ از بیماري ایدز میانگین آگاهی      

نی داري ـــفاوت معـــانه دار تـــخان ـــدانشجو و زن
  )P<0.001.( دادرا نشان

زان ــدز و میــماري ایــاز بیراد ـــبین آگاهی اف     
ود ــنی داري وجــه معــا رابطــه یالت آنــتحص

  )P<0.001.(داشت
 4/56( ،در زمینه نگرش در مورد بیماري ایدز     

از مردم بر این باور بودند که هیچ کس در  )درصد
 9/48( یست و ایدز مصون نهجامعه از نظر خطر ابتال ب

. داشتندمبتال نیز اعتقاد به قرنطینه کردن افراد  )درصد
د فرد آلوده از مردم مخالف طر ) درصد5/73( چنین هم

 از مردم مخالف این ) درصد4/71(.در هر شرایطی بودند
جمله بودند که مبتالیان به ایدز محکوم به مرگ 

ر بودند در کنار فرد حاض از مردم ) درصد7/17( ،هستند
میانگین نمرات نگرش افراد داراي . آلوده بنشینند

یه ــمدرك تحصیلی کمتر از سیکل و سیکل از بق
)  درصد72/18 و 33/20به ترتیب (بت تر می باشدــمث

صیلی ـــدرك تحـــ نگرش افراد داراي مچنین هم
رادي با مدرك ـــاف ت ترازـــمثبکمتر از سیکل 

 دافرا )P<0.001.(ودــباسی ـــاردانی و کارشنـــک
در  دزــبت به ایــ نست تريــرش مثبــکار نگـــبی
ش ــ دان وجوــد، دانشــل آزاد، کارمنــ شغایسه باــمق

رش ــاهی و نگــبین آگ) P<0.001.(ندــآموز داشت
 ،تــشنی داري وجود داــ معوس وــ معکرابطهافراد 

مره ــره آگاهی نــزایش نمــورت که با افــبه این ص
ودار ــنم()P<0.001.(ودــه بـــش یافتــرش کاهــنگ

  )1شماره 
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  توزیع فراوانی نسبی پاسخ هاي صحیح مردم شهر ایالم به سواالت مربوط به.1  شمارهجدول
  1390هاي انتقال ایدز در سال   آگاهی در مورد راه

  )درصد(تعداد جواب صحیح  پاسخ صحیح  سواالت
  )4/84(821  خیر  مارانتقال از طریق تماس با بدن بی -1
  )7/60(591  خیر  انتقال از طریق گزش پشه -2
  )5/89(871  خیر   انتقال از طریق بوسیدن-3
  )1/96(935  بلی  انتقال از طریق تزریق خون آلوده -4
  )6/86(794  خیر  غذاي آلودهطریق از انتقال  -5
  )6/96(935  بلی  آمیزش جنسیطریق از انتقال  -6
  )6/90(882  خیر  نفس هواي آلودهتطریق از  انتقال -7
  )5/96(939  بلی  سرنگ و سرسوزن آلودهطریق از  انتقال -8
  )88(856  بلی  وسایل سلمانیطریق از  انتقال -9

  )5/71(696  خیر  تنفس هواي آلودهطریق از  انتقال -10
  )4/91(889  بلی  پزشکی وسایل دندانطریق از  انتقال -11
  )2/93(907  خیر  حفه آلوده انتقال از طریق لباس و مل12
  )7/93(912  بلی   انتقال از طریق مادر آلوده به جنین-13
  )7/66(649  بلی   انتقال از طریق شیر مادر آلوده-14

  
 

  توزیع فراوانی نسبی پاسخ هاي مردم شهر ایالم به سواالت مربوط به .2 شماره جدول
  )=973n(1390نگرش در مورد بیماري ایدز در سال 

   موافقکامالً  موافق  نظري ندارم  مخالف  مخالف کامالً  سواالت
  3/7  5/10  1/28  3/20  8/33  نشستن در کنار فرد آلوده -1
  6/22  8/33  5/9  3/18  8/15  مصونیت نسبت به ایدز -2
  6/20  3/18  8/13  1/28  3/19  قرنطینه کردن فرد مبتال -3
  7/15  3/14  8/18  1/30  1/21  موجب سرشکستگی خانواده بودن فرد مبتال -4
  4/5  5/7  6/13  3/35  2/38   طرد فرد مبتال در هر شرایطی-5
  4/11  2/18  7/12  8/35  9/21   مبتالدهراس از هم صحبتی با فر -6
  7  9/8  3/12  7/37  34  ایدز مخصوص افراد بی بندوبار است -7
  8/7  1/9  7/11  3/32  1/39  فرد مبتال محکوم به مرگ است -8

  
ب اطالعات مردم در زمینه ایدز بررسی منبع کس     

 بیشترین  درصد9/41نشان داد که رادیو و تلویزیون 
،  درصد7/6منبع کسب اطالعات بود، مجله و روزنامه 

 ، خانواده و دوستان درصد4/9 دروس مربوط به اساتید
 از منابع کسب  درصد8/2 و اینترنت  درصد7/5

  .اطالعات را به خود اختصاص دادند
 

  توزیع منابع کسب اطالعات افراد تحت مطالعه .1  شمارهجدول

  منابع دیگر  اینترنت  خانواده و دوستان  دروس مربوط و اساتید  مجله و روزنامه  رادیو و تلویزیون  متغیر
  3/11  8/2  7/5  4/9  7/6  9/41  منبع کسب اطالعات
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 رابطه بین آگاهی و نگرش افراد تحت مطالعه نسبت به بیماري ایدز .1  شمارهنمودار

  
  بحث و نتیجه گیري

مطالعه حاضر، آگاهی و نگرش مردم شهر ایالم در مورد 
 اکثر مردم. بیماري ایدز را مورد بررسی قرار داده است

هاي انتقال ایدز  در رابطه با راه) درصد 6/96تا  7/60(
ه باید توجه داشت که هنوز البت. آگاهی صحیحی داشتند

آگاهی هاي غلط در مورد بیماري ایدز در بین مردم 
 از مردم گزش درصد 3/39به عنوان مثال . وجود دارد

 5/18 از طریق تنفس هواي آلوده، درصد 5/18پشه، 
هاي انتقال  خر شنا را جزو راهـــ از طریق استدرصد

مورد این توصیه می شود آموزش در  بر بنا. می دانستند
هاي عدم انتقال بیماري ایدز و چگونگی پیشگیري  راه

از آن، اطالعات کافی از طریق رسانه هاي گروهی 
همین مانند رادیو و تلویزیون که بر اساس نتایج 

پژوهش بیشترین منبع کسب اطالعات مردم است در 
میانگین نمره آگاهی مردم با . اختیار مردم قرار داده شود

جه ـــاین نتی. ی بیشتر شده بودافزایش مدرك تحصیل
می تواند نشانگر آن باشد که مردم با افزایش سطح 

خصوص تحصیالت بیشتر در معرض اطالعات در 
که خود بیشتر در   و یا اینبیماري ایدز قرار گرفته اند

جست وجوي کسب اطالعات در این زمینه بوده و سعی 
 9/48 .بیشتري در افزایش اطالعات خود داشته اند

 از مردم اعتقاد به قرنطینه کردن افراد مبتال به درصد
نگرش منفی مردم به بیماران نشانگر که  ایدز را داشتند

این نتیجه با نتایج تحقیقات راد، . ایدزي می باشد

این . )6،7،8(،وانی داردـــهم خنده ـــاعتماد و پناه
نگرش هاي غلط در مورد مبتالیان به بیماري ایدز 

نتایج این تحقیق  .عیض این افراد استزمینه ساز تب
نشان داد بین آگاهی و نگرش مردم در مورد بیماري 
 ایدز ضریب همبستگی منفی و معنی داري وجود دارد؛

به عبارتی افراد با آگاهی باالتر نگرش منفی تري 
، و این نتیجه بیانگر آن داشتندنسبت به بیماري ایدز 

مثبت  رشنگاست که صرف داشتن آگاهی منجر به 
آگاهی ها نمی شود بلکه باید نسبت به بیماران ایدزي 

در  .بتوانند باعث تغییر نگرش شوندتا  نهادینه شوند
که توسط پناهنده و همکاران بر روي  مطالعه

دانشجویان دانشگاه گیالن انجام شد بین آگاهی و 
  )9(.نگرش رابطه معنی داري وجود نداشت

 یک بیماري کشنده و که بیماري ایدز با توجه به این
 ، آگاهی از عوارض این بیماري قطعاً،عالج ناپذیر است

. بیماران ایدزي می شودترس از منجر به ترس از آن و 
از طرفی عمده ترین راه انتقال بیماري ایدز از طریق 
تماس هاي جنسی مشکوك می باشد که این مساله 

به بیماران تاثیر مهمی بر نگرش افراد جامعه نسبت 
برخی مردم فکر می کنند حتی دست . یدزي می گذاردا

دادن به افراد ایدزي ممکن است باعث انتقال بیماري 
به آنان شود از این رو نگرش منفی نسبت به افراد 
ایدزي دارند و اعتقاد دارند جهت جلوگیري از گسترش 
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. بیماري در جامعه باید بیماران مبتال را قرنطینه نمود
میزان آگاهی از بیماري ایدز و همبستگی منفی بین 

ـــظر ی به نـــنگرش نسبت به آن در بین مردم طبیع
هاي انتقال و  زیرا افرادي که آگاهی از راهمی رسد 

 ،ندارندنیز عوارض بیماري ندارند ترسی از این بیماري 
  .چنین نگرش منفی نسبت به آن ندارند هم

 بر اساس یافته هاي این پژوهش بیشترین منبع کسب
و و یاري ایدز رادـــوص بیمـــاطالعات مردم در خص

 ،مظلومیات العـــمطبا نتایج این نتیجه، . بودتلویزیون 
 ،)9(،ارانـــنده و همکـــ و پناه،)9(،مود آباديـــمح
  ی ازـئله می تواند یکـــ که این مس.وانی داردـــخ هم

اي قابل توجه سیاست گزاران آموزشی در ـــ راهکاره
 با .ء سطح آگاهی هاي عموم مردم باشدتقاجهت ار

یون و توجه به دسترسی عموم مردم به رادیو و تلویز
 پیشنهاد می شود ،میزان تاثیر گذاري آن بر عمده مردم

هاي انتقال و  راهبرنامه هاي منظم و علمی در ارتباط با 
عوارض این بیماري تهیه شود که این مساله می تواند 

  . ء سالمت جامعه گرددمنجر به افزایش ارتقا
  سپاسگزاري

ن آوري و کمیته ـــقات و فـــتحقیحترم از معاونت م
قیق ـــایت مالی این تحـــتحقیقات دانشجویی که حم

  .را بر عهده داشته اند تشکر و قدر دانی می شود
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Abstract 
 
Introduction: Acquired immune deficiency 
syndrome (AIDS) is not only a health pro-
blem but also it is a social economic disa-
ster. As the AIDS transmission’s ways are 
limited, people knowledge of preventing 
factors, can promote community health. 
Preventing plan for this disease must be 
according to the present situation. This 
study was carried out to evaluate the kn-
owledge and attitude of people and their 
effective factors (or, the factors affect on 
the knowledge and attitude) regarding to 
AIDS. 
 
Materials & Methods: In a descriptive-
analytical cross-sectional study 973 subject 
were chosen using cluster sampling. Data 
were analyzed using Chi-square, ANOVA 
and regression models. 
 

Findings: Out of 973 people, 61.4% and 
38.6% were male and female, respectively. 
The most knowledge level of AIDS trans-
mitssion ways were transmission by sexual 
contact (96%) and infected needle (96%). 
House wives had the lowest level of kno-
wledge about AIDS. There was a positive 
correlation between age and knowledge 
toward AIDS (r=0.078, P=0.015). The hig-
hest knowledge level of AIDS was in age 
group 20-30.The most important source of 
information about AIDS was TV. 
 

Discussion & Conclusion: Increasing the 
knowledge of people for the preventing of 
AIDS is very essential. Public media such 
as TV and radio must give information to 
people about the prevention of AIDS. 
 

Keywords: knowledge, attitude, AIDS   
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