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  چکیده
تب مالت یکی از بیماري هاي مشترك بین انسان و حیوان است که به صورت حاد، تحت حاد یا مزمن : مقدمه

ین بیماري بر با توجه به اهمیت این موضوع از لحاظ بعد اقتصادي و بهداشتی و با توجه به شیوع باالي ا. عارض می شود
آن شدیم تا میزان آگاهی دانشجویان را بررسی نموده تا بر اساس یافته ها برنامه آموزشی تدوین و با توجه به آن میزان 

  .آگاهی افراد افزایش یابد
 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 413پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی که  بر روي : مواد و روش ها

 سوال بود سنجیده شد و سپس داده ها وارد  نرم 10 آگاهی دانشجویان از طریق پرسش نامه که شامل .کاشان انجام شد
  .شد و براي تجزیه تحلیل داده ها از ازمون هاي آماري استفاده شد SPSS vol.16 افزار

لیز واریانس نظر آنا  بوده است، از07/5بر طبق بررسی ها میانگین کلی نمره آگاهی افراد :  یافته هاي پژوهش
میانگین آگاهی . انجام شد) تحصیالت پدر و تحصیالت مادر(دوطرفه که براي آگاهی دانشجویان بر حسب دو عامل

 P=0.9دانشجویانی که مادر باالي دیپلم داشتند با میانگین آگاهی دانشجویانی که مادر زیر دیپلم داشتند از نظر آماري با 
 P=0.7ه پدر باالي دیپلم داشتند با آگاهی آن هایی که پدر زیر دیپلم داشتند با معنی دار نبوده، و آگاهی آن هایی ک

میانگین آگاهی کسانی که با بیماري تب مالت آشنایی داشتند بیشتر از کسانی بود که با بیماري تب . معنی دار نبوده است
جنسیت و آشنایی ( مالت بر حسب دو عاملمالت آشنایی نداشتند آنالیز واریانس دو طرفه براي آگاهی در مورد بیماري تب

  . تفاوتی از لحاظ آماري مشاهده نشدeP=0.12بین میانگین آگاهی پسر و دختر از لحاظ آماري با . انجام شد) با بیماري
به دلیل این که دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی تحصیل می کنند، آگاهی آن ها از  :بحث و نتیجه گیري

ایت بخش نبود که حاکی از یک خالء آموزشی یا عدم توجه دانشجویان به محتواي آموزشی می بیماري تب مالت رض
  .باشد که این موضوع نیاز به برنامه ریزي مجدد جهت آموزش دانشجویان در زمینه بیماري هاي شایع را نشان می دهد
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  قدمهم
تامین سالمت و ارتقاء وضعیت بهداشتی مردم از وظـایف          
اساســی دولــت و یکــی از اجــزاي برنامــه هــاي توســعه ي 

 بـر   اقتصادي و اجتماعی کشور می باشد و انجام آن متقابالً         
تب مالت ). 1(،روي سالم سازي جامعه اثر مطلوب می گذارد   

ست کـه   یکی از بیماري هاي مشترك بین انسان و حیوان ا         
 در. به صورت حاد، تحت حاد و یا مزمن عـارض مـی شـود         

حیوانات بیشتر موجب گرفتاري دستگاه تناسلی ادراري و در         
تعریق، ضـعف، بـی حـالی و     تب،  باعث ایجادانسان معموالً 

چنین در انسان می تواند در       هم. )2(،کاهش وزن می گردد   
فونت ها و برخی از اندام هاي دیگر ع     کبد، طحال، استخوان  

این بیمـاري بـه دلیـل عـوارض         . چرکی موضعی ایجاد کند   
ماندگار و طوالنی مدتی کـه دارد بـه بیمـاري هـزار چهـره               

عامــل بیمـاري تــب مالـت یــک   ). 3(،معـروف شــده اسـت  
پـستانداران    کوکوباسیل کوچک است کـه طیـف وسـیعی از       

ــامل ــسان، : ش ــفندان ــاو، گوس ــدگان و  ،گ ــوك، جون ــز، خ  ب
 بروسال ملی  معموالً.)4(، مبتال می کندپستانداران دریایی را 

تنسیس، بروسال آبورتوس و بروسال سوئیس در انسان ایجاد 
 این بیمـاري از راه خـوراکی، تنفـسی،          ،)2(،بیماري می کند  

پوستی، چشمی و خود تلقیحـی حتـی از طریـق جفـت بـه               
 عفونت شیر ءترین منشا محتمل .)5(،انسان منتقل می شود

خامـه، سـر    :یر پاستوریزه آن به ویـژه ورده هاي غ آفر خام و 
احـشاء خـام     گوشت و امعـا و    . شیر، پنیر تازه و بستنی است     

 ،)6(،حیوانات آلوده نیز ممکن است حاوي باکتري زنده باشد        
این بیماري در ایران از سالیان پیش به صورت بومی وجـود           

 بروسـال ملـی    1311داشته و بـراي  اولـین بـار در سـال             
سان انستیتو پاسـتور ایـران از کـشت         تنسیس توسط کارشنا  

طبـق گـزارش    ). 7(،خون یک نفرمبتال به تب مالت جداشد      
 مـورد بـه   500000 سالیانه حدود سازمان جهانی بهداشت  

تـرین گونـه    آن گزارش می شود و گونه ملی تنسیس شایع    
 کشور در دنیا وجود دارند که      17تنها  ). 2(،بروسال می باشد  

). 8(،بروسلوز اعـالم شـده انـد   به عنوان کشورهاي عاري از  
میزان بروز تب مالت در ایـران بـر اسـاس آمارهـاي وزارت              
بهداشت افزایش چشمگیري داشته به نحوي که میزان ابتال         

 25،  1380 در صد هزار و در سال      170 ،1368در سال   
 در صـد هـزار      39،  1384در صد هزار بـود امـا در سـال           

شهر کاشـان در  در مطالعه اي در      .)6،9(،گزارش شده است  
  درصد مبتالیان در گروه شغلی پر خطر7/72، 1370سال 

بـا   ).8(از پنیر تازه استفاده کرده بودند،درصد  8/ 8بودند و 
توجه بـه اهمیـت ایـن بیمـاري از لحـاظ بعـد اقتـصادي و                 
بهداشتی با توجه به شیوع باالي این بیماري بـر آن شـدیم          

ا بر اساس یافتـه     میزان آگاهی دانشجویان را بررسی کنیم ت      
ها، برنامه آموزشی تدوین و با توجه بـه آن میـزان آگـاهی              

ینـد  اارزشیابی یک راهبرد اساسی ایـن فر    . افراد افزایش یابد  
است و بخشی از این ارزشیابی به ارزشیابی محتواهاي ارائـه      
شده به دانشجویان مربوط می شود تا از میـزان دسـتیابی و         

ي ارائه شده اطمینان حاصـل      نیل به دانشجویان به محتواها    
این مطالعه با هدف تعیین میزان دانش آموختـه شـده           . شود

  .دانشجویان از بیماري تب مالت انجام گردید
  ها مواد و روش

 1391مقطعی که در آذر ماه پژوهش حاضر یک مطالعه   
از   نفـر  413جمعیت مورد مطالعـه     . در کاشان انجام گردید   

نامه  پرسش.  کاشان بودند دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی   
آن  سوال مربوط به آگاهی که حـداکثر امتیـاز        10ها شامل   

به هر سوال چهار گزینه که یک  .حداقل آن صفر بود     و 10
 پرسـش  .سه گزینه غیر صحیح تعلق گرفت گزینه صحیح و

. نامه ها توسط اساتید بهداشت و گروه میکـروب تاییـد شـد          
، )q1(ي تـب مالـت  عامل بیمـار : نامه شامل سواالت پرسش 

، عالئـم بیمـاري   )q2(ترین عالمت بیماري تب مالـت     شایع
، )q4(وجود عامل بیماري در کـدام عـضو دام        ) q3(تب مالت 

، )q5(بیشترین موارد ابتالء به تـب مالـت در کـشتارگاه هـا            
، عوامل انتقال بیماري به     )q6( انتقال بیماري به انسان    منابع
مـاري بـه انـسان در       تـرین راه انتقـال بی      شـایع ) q7(انسان
، )q9(ري از ابتالء به بیماري در روسـتا   ، راه پیشگی  )q8(ایران

تجزیه ) q10(روش درمان و پیشگیري از تب مالت در انسان
طرفه در محیط نرم  و تحلیل آن از طریق آنالیز واریانس دو       

 صورت گرفت و نتـایج آن بـه دسـت    SPSS vol.16 افزار
  .آمد

  ي پژوهشیافته ها
 نفر از دانشجویان دانـشگاه  413لعه آگاهی  در این مطا  

ـ  در زمینه تب مالتعلوم پزشکی کاشان  رار  مورد بررسی ق
به طـور کلـی میـانگین     .گرفت و نتایج زیر حاصل گردید

 بـوده   8/1 ، بـا انحـراف معیـار         07/5نمره آگاهی افراد    
از دانـشجویان دختـر و      )  درصـد  3/60( نفـر  249 .است

ه میانگین نمره   که است   پسر بود )  درصد 7/39( نفر 164
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باالترین آگاهی .  بوده است9/4 و پسر   1/5آگاهی دختر   
  .را جنس دختر داشته است

ــر313 ــد8/75( نف ــع  )  درص ــشجویان در مقط از دان
به طور کلی اکثریت دانشجویان مورد      . کارشناسی بوده اند  

مطالعه داراي پدر و مادر با تحصیالت زیر دیپلم بوده انـد            
تحصیالت زیر داراي پدر با  ) نفر243( درصد83/58که  

ــپلم و  ــد31/67دی ــر 278( درص ــا  )نف ــادر ب  داراي م
طرفه  از نظر آنالیز واریانس دو. بودندتحصیالت زیر دیپلم 

که براي آگاهی دانشجویان از بیماري تب مالت بر حـسب   
. انجـام شـد  ) تحصیالت پدر و تحـصیالت مـادر  (دو عامل 

). 2=باالي دیـپلم  الت   و تحصی  1=تحصیالت زیر دیپلم  (
میانگین آگاهی دانشجویانی که مادر باالي دیپلم داشـتند         
با میانگین آگاهی دانشجویانی که مادر زیر دیـپلم داشـته           

میانگین .  معنی دار نبوده است    P=0.9 اند از نظر آماري با    
آگاهی دانشجویانی که پدر باالي دیپلم داشتند با میانگین    

دیپلم داشتند از نظر آماري آگاهی دانشجویانی که پدر زیر   
اثر متقابل این دو عامـل  .  معنی دار نبوده است   P=0.7 با

دانـشجویانی کـه در      )1جدول شـماره    (. بوده است  35/0
 6/82(رــ نف341ند ـــطالعه داشتــــمورد بیماري ها م

 4/17( نفـر 72طالعه نداشـتند  ــهایی که م   و آن ) درصد
تـب مالـت آشـنایی      دانشجویانی که بـا     . می باشد ) درصد

هایی کـه آشـنایی    و آن)  درصد3/60( نفر 249داشتند،  
آنالیز واریـانس   . بوده اند )  درصد 7/39( نفر 164نداشتند  
میـانگین نمـره آگـاهی    . انجام شـد  ) X2 و X1(دو عامل 

ماري ها بـه  ــتمومی در مورد بیـــکسانی که اطالعات ع   
 تفـاوت   P=0.32 ور عمومی کـسب کـرده بودنـد بـا         ــط
سانی که آشنایی بـا     ـــاهی ک ـــمیانگین نمره آگ   .اشتند

انی بـود کـه   ــت داشـتند بیـشتر از کـس   ـب مال ـبیماري ت 
  P=0.12 اثر متقابل با.  بودP=0.01نایی نداشتند  و   ــآش

طرفـه   س دوــآنالیز واریان  )2جدول شماره (.معنی دار نبود  
سب دو  ـــ ت بـر ح   ــبراي آگاهی در مورد بیماري تب مال      

بین میانگین  ) 0= و پسر  1=دختر(.انجام شد ) جنس(عامل
ـ اهی دختـر و پـسر از لح       ـــآگ  P=0.12 اظ آمـاري بـا    ــ

میـانگین  آگـاهی     . تفاوتی از لحاظ آماري مـشاهده نـشد       
شتر از ــــ نایی داشـتند بی ـ مالـت آشـ  ـــ کسانی که  با تب    

.  بود P<0.001 ی کسانی بود که آشنایی نداشتند با      ـآگاه
ـ  اثـر م   شان می دهد که   ـــن  معنـی دار    P=0.14 تقابلــ

  )3ماره ـــدول شـــج(.دوــنب
  
  

   شاخص هاي آماري آگاهی بر حسب تحصیالت پدر و مادر. 1جدول شماره 

 

  
  
  

 P  تحصیالت مادر  تحصیالت پدر
  

    حداکثر دیپلم

  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار

  

      باالتر از دیپلم  

  

  حداکثر دیپلم
 

7/1  51  7/1  
  

7/4  
  

    8/1  6/4  9/1  باالتر از دیپلم
        5  

7/0  

P 
  

  اثر متقابل  95/0
35/0 
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  x2 و x1 شاخص هاي آماري آگاهی بر حسب . 2جدول شماره 

 
 

 
  x2شاخص هاي آماري آگاهی برحسب جنس و  . 3جدول شماره 

  
  

  

  

  

  

  

  

   

  
  درصد فراوانی دانشجویان بر حسب پاسخ صحیح به سواالت آگاهی. 1نمودار شماره 

 

دانشجویانی که در   دانشجویانی که با تب مالت آشنایی
  1: داشتند  0: نداشتند  مورد بیماري مطالعه
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  اتدرصد فراوانی دانشجویان بر حسب منابع کسب اطالع. 2نمودار شماره 

  
   و نتیجه گیري بحث

 در این بررسی آگاهی دانشجویان علوم پزشکی کاشـان     
 مورد بررسـی قـرار گرفـت کـه میـانگین            درباره تب مالت  

 و جـنس  1/5  و آگاهی جـنس دختـر  07/5 آگاهی افراد 
در مطالعه اي کـه در عربـستان بـر          .  بوده است  9/4 پسر

فت روي بیماران بروسلوزي بستري در بیمارستان انجام گر   
 92 بیمار   337و آگاهی را مورد بررسی قرار داده بوده از          

 داراي   درصـد  8گونه آگاهی نداشـتند و تنهـا          هیچ درصد
تـایج مطالعـه مـا هماهنـگ      کـه بـا ن     آگاهی ضعیف بودند  

در بررسی که به منظور میزان آگاهی خانواده   .)10(،نیست
هاي ساکن روستا و شهر همدان نسبت بـه بیمـاري تـب             

 8/66  گرفت نتایج نشان داد کـه در روسـتا         مالت صورت 
داراي آگـاهی    درصـد    2/33 داراي آگاهی خوب و      درصد

 6/38  آگـاهی خـوب و      درصـد  4/61 ضعیف و در شهر   
بیـشترین میـزان    .  داراي آگاهی ضـعیف بـوده انـد        درصد

 در مورد نحوه انتقال بیماري  درصد4/74 آگاهی در روستا
پیـشگیري از  در مـورد چگـونگی       درصد   6/61 و در شهر  

در مطالعه اي که بر روي آگاهی        .)11(،بیماري بوده است  
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شد نـشان         

 20داد که میـانگین نمـرات کـسب شـده دانـشجویان از        
 می باشـد و ایـن مـی توانـد نـشان      10سوال پائین تر از   

هاي تدریس   دهنده ضعف در ارائه محتواي مناسب، روش      
 .)12(،رست یادگیري دانـشجویان باشـد     یا سبک هاي ناد   

طبق نتـایج مطالعـه مـا در مـورد وضـعیت فعلـی دانـش                
کاشان راجع به بیماري تب مالت  دانشجویان علوم پزشکی  

این روند ممکن اسـت بـر تحقـق          رضایت بخش نیست و   
 اهداف دانشگاه در آموزش تاثیر منفی بگذارد، زیرا آگـاهی        

 متوسط   درصد 4/58،   دانشجویان ضعیف  د درص 85/19
  . باال بوده است درصد8/21 و

دانشجویان بیشتر موارد ابتال به تب مالت در   درصد   55
ها را در بخش شست و شو و پوست کن و برش  کشتارگاه

می دانند، در صورتی کـه بیـشترین مـوارد ابـتال فقـط در        
 از  درصـد 38تنهـا   .بخش پوست کن و برش مـی باشـد      

یان اطالع داشتند که واکـسیناسیون انـسان جـزء          دانشجو
درمان و پیشگیري از تب مالت نمی باشد که این ناشی از            

ا یادگیري نامناسـب دانـشجویان      دقیق نبودن محتوي و ی    
ترین عالمت بیمـاري تـب مالـت در بیمـاران           شایع. است

  مبتال تب و تعریق شبانه است که به طور تقریبی بیشتر 
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نی را عالمت شایع بیماري اشاره      دانشجویان درد عضال  
الزم به ذکر است که در آموزش به این مـسائل           . کرده اند 

  .بیشتر تاکید شود
  پیشنهادات

بررسی میزان آگاهی مـردم سـاکن شـهر کاشـان           ) 1
  .نسبت به بیماري تب مالت

بررسی میزان آگاهی دامداران کـه در شـهر و حاشـیه            ) 2
  .شهر کاشان زندگی می کنند

برنامه هاي آموزشی از طریق رادیو، تلویزیون و     توسعه  ) 3
هـاي پیـشگیري و    مراکز بهداشتی درمانی نـسبت بـه راه       

  .منبع بیماري تب مالت
این تقویـت و گـسترش همـاهنگی بـین بخـش             بر بنا

آمـوزش جامعـه و کارکنــان بخـش بهداشـت و درمــان و     
تقویت ظرفیت بهبـود سیـستم گـزارش دهـی بیمـاران از       

ر بخش خصوصی در کنار کنتـرل ایـن         راهکارهاي مهم د  
     .بیماري می باشد

  
 
Reference 
1-Shojaee TH ‚ Malek AH .[Textbook of 
preventive and social medicine]; 1993.-
(Persian) 
2-Hatami H. Brucellosis epidemiology. J 
Behshti Uni Med Sci 2007;8:13-36.(Per-
sian) 
3-Tabatabei SM‚ Zahra E‚ Ahmadnai H.[ 
Principles of disease prevention and surve-
illance]. 2th ed. Disease management cente-
r; 2007.P.173.(Persian) 
4-Cutler SJ. Brucellosis new aspects of an 
old disease. J Aplied Microbiol 2005;98:-
1270-81. 
5-Zoghi A. [Theoretical overview on hum-
an brucellosis]. J Behshti Uni Med Sci 
2007;19:106-108.(Persian) 
6-Hatami H. [Epidemiology and control of 
brucellosis]. J Behshti Uni Med Sci 
2008;29:126-32.(Persian) 
7-Azmodeh M. [Brucellosis fighting ins-
tructi-ons]. Tehran:Hayan; 1993.(Per-si-an) 

8-Moniri R, Dastegoli K. Epidemiological 
assessment of human brucellosis in Kashan 
city. J Aplied Microbiol 1996;5:45-51. 
9-Bahrami A. Report about brucellosis. J 
Aled Microbiol 2010;54:62-8. 
10-Bilal NE‚ Jamjoom GA‚ Bobo RA‚ 
Alyof NM. A study of the knowledge‚ atti-
tude and practice (ktp) of a saudi Arabian 
community towards the problem of bruc-
ellosis. J Egypt public Health Assoc 
1991;5:21-9. 
11-Ghonooti FM‚ Mohammad F. [A survey 
about knowledge of families that are hab-
tant in the rural of Hamadan about the bruc-
llosis]. J Teb Tazkie 2000;71:94-9.(Persian)  
12-Hamid ZY, Akharbin K, Feyzi F. Inve-
tigating the knowledge of the medical 
sciences student of Ardebil about the ways 
of getting brucellosis. J Arak Uni Med Sci 
2006;10:45-53.(Persian) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               6 / 7

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1227-en.html


  92 تابستان ،ضمیمه ،یکمو ستیب دوره                                      المیای پزشک علوم دانشگاهی علم مجله    

 36 
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Abstract 

Introduction: Brucellosis is one of the most 
common diseases among human and 
animals that occurs in the acute, sub-acute 
or chronic. Given the importance of this 
issue in terms of economic, health and also 
regarding to the high prevalence of the 
disease, we decided to determine the 
students' knowledge about the disease and 
develop the educational programs to 
increase their knowledge. 
 
Materials & Methods: This study was a 
cross-sectional study in which 413 students 
of Kashan University of Medical Sciences 
were examined. Students were assessed by 
using a questionnaire containing 10 
questions and the analysis of data was 
performed by SPSS software. 
 
Findings: According to this study, the 
overall mean of knowledge score was 5.07. 
The knowledge of the students based on 
two factors (father's education and mother's 
education) was performed by two-way 
ANOVA. The mean of  the  knowledge of 
student whose mothers had upper the 
diploma  education compared with the 
mean of the  knowledge of the student 

whose mothers had under the diploma 
education was not significant (P=0.9). The 
means of the knowledge based on the 
fathers' education were also not different 
(P=0.7). The mean of the knowledge score 
of those students who were familiar with 
the brucellosis disease was more than those 
who were not familiar with the disease. 
Two-way ANOVA for the knowledge about 
the brucellosis based on two factors (gender 
and familiarity with the disease) was 
performed. Accordingly, between the 
knowledge of the boys and girls there were 
no statistically significant differences 
(P=0.12). 
   
Discussion & Conclusion: In spite of the 
students were studying at the University of 
Medical Sciences, their knowledge about 
brucellosis was not satisfactory. This may 
indicate a lack of training or a lack of 
attention to the students' educational 
content. So, a reprogramming action is 
necessary to educate the students about 
common diseases. 
 
Keywords: knowledge, brucellosis, students
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