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Abstract:  

Background: One of the most significant instruments against AIDS is awareness. This study 

aims to determine awareness, attitude and performance of the students studying at medical 

college in Dezful. They had studied in terms of their needs analysis before their practical courses 

in hospital.  

Method: All students in medical school of Dezful participated in this cross-sectional study. 

Participants were selected by enumeration. They answered the Questionnaire (the researcher 

made) including 6 items for demographic characteristics, 19 items for awareness, 12 items for 

attitude and 7 items for performance. The data were collected in the software SPSS ver. 18, 

analyzed by χ2, spearman rank correlation, t-test and ANOVA. 

Result: Forty (62.5%) participants were women. Fifty participants (78.1%) were highly aware of 

the AIDS. Significantly, men had higher awareness than the women (P= 0.01) that they were 

Learning from schools and textbooks. Moreover, more than a half of the participants had a 

positive attitude towards the suggested solutions and nursing students had a significantly higher 

attitude (p=0.04). In performance, 45.3% had appropriate performance in terms of transition of 

the AIDS.  

Conclusion: It seemed that the student’s attitude and performance level was good. But 

inappropriate imaginations existed in students regarding the transmission, attitude and 

performance of the students who are exposed to the disease. To compensate these shortages, 

proper education in the field before entering the training, can be suggested.  
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صدرا پزشكي علوم مجــله                

 46  تا 39 صفحات ،1391 زمستان ،1 شماره ،1 دوره       

  13/9/91: پذيرش تاريخ 24/7/91 :دريافت تاريخ                                                                                     

 

 دزفول پزشكي علوم دانشكده دانشجويان عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان بررسي

 1390 سال در ايدز مورد در

  6مشعلچي حميده، 5مقدم صادقي ليع ،4ديهم بهناز ،3سعادتي مژده ، ،*2آقاباباييان حميدرضا ،1مقامي مهرداد

   علوم پزشكي دزفول، دزفول، ايران دانشجوي كارشناسي هوشبري، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه3و1

مسئول).  (نويسنده ،كارشناس ارشد پرستاري، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي دزفول، دزفول، ايران*2

hamidrezaaghababaeian@yahoo.com 
  ي دكتراي ميكروب شناسي پزشكي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي دزفول، دزفول، ايراندانشجو 4

  علوم پزشكي دزفول، دزفول، ايران كارشناس ارشد پرستاري، عضو هيات علمي دانشگاه5 
 ايران اهواز، اهواز، پزشكي علوم دانشگاه پرستاري ارشد كارشناسي دانشجوي 6

  چكيده

 عملكرد و نگرش آگاهي، بررسي هدف با مطالعه اين است، مناسب آگاهي داشتن ايدز از پيشگيري ابزار رينت مهم از يكي :مقدمه

 .شد انجام بيمارستان به ورودشان از قبل  آموزشي نيازسنجي جهت ايدز بيماري مورد در دزفول پزشكي علوم دانشكده دانشجويان

. شد انجام 1390 سال در دزفول پزشكي علوم دانشكده انشجوياند كليه روي بر مقطعي بصورت حاضر پژوهش: روش و مواد

 آگاهي، سوال 19 ، دموگرافيك مشخصات سوال 6 شامل) ساخته محقق( اي پرسشنامه با و انتخاب سرشماري صورت به هانمونه

 كاي آزمون طريق از و18 هنسخ spss افزار نرم از استفاده با ها داده. گرفتند قرار ارزيابي مورد عملكرد سوال7نگرش، سوال 12

 .شدند تحليل واريانس آناليز و تست تي اسپيرمن، همبستگي آزمون اسكوئر،

 داشتند، ايدز  مورد در بااليي آگاهي ها نمونه از) %1/78( نفر 50. بودند مونث دهندگان پاسخ از) %5/62( نفر 40 :هايافته

 طريق از بيماري مورد در اطالعات بيشترين. )p = 01/0( داشتند ايدز يبيمار از بيشتري آگاهي داريمعني بطور مرد دانشجويان

 داشتند پيشنهادي كارهايراه به نسبت مثبتي نگرش هانمونه از نيمي از بيش. بود شده كسب درسي كتب و مدارس هايآموزش

 افراد % 3/45 نيز عملكرد بخش در.)p = 04/0( داشتند بيشتري نگرش نمره دانشجويان ساير به نسبت پرستاري دانشجويان كه

  داشتند. انتقال راههاي با رابطه در مناسب عملكردي

 نامناسبي تصورات همچنان اما رسيدمي نظر به باال ايدز بيماري مورد در دانشجويان نگرش و آگاهي سطح  :گيرينتيجه و بحث

 كه داشت وجود هستند بيماري مستقيم معرض در كه دانشجوياني هم آن دانشجويان، عملكرد و نگرش گسترش، هايراه زمينه در

 .نمود پيشنهاد كارآموزي عرصه به ورود از قبل را زمينه اين در مناسب آموزش توانمي كمبودها اين جبران براي

 دانشجويان عملكرد، ، نگرش ، آگاهي ايدز،: كليدي واژگان

   

  مقدمه

 و فتضعي سبب آن ويروس كه است ايكشنده بيماري ايدز

 هابيماري ساير برابر در انسان ايمني سيستم رفتن بين از

). 1(دهدمي قرار خطر معرض در را بيمار فرد و شودمي

 گزارش كاليفرنيا در1981ژوئن در بار اولين ايدز بيماري

 جهان سراسر در بيماري اين دهه دو از كمتر اما. گرديد

 علوم هاي پيشرفت و ها تالش رغم علي و) 2(يافت گسترش

 يك عنوان به همچنان ايدز بيماري اجتماعي و پزشكي
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 ميليون 40 امروزه). 3(باشدمي مطرح عمومي سالمت مشكل

 نيز نفر ميليون 30 و دارد وجود دنيا در ايدز به مبتال انسان

 با همچنان مير و مرگ اين و اندكرده فوت عارضه  اين اثر بر

 موضوع يك عنوانبه ايدز عفونت). 4(دارد ادامه تمام سرعت

 اكثراً عفونت اين و دارد وجود نيز شرقي اروپاي در گيرهمه

 مي ديده آنها جنسي شركاي و تزريقي معتادان ميان در

 ميان در ايدز به ابتال موارد بيشتر نيز ايران در ،)5(شود

 از ايدز پاندمي). 6( است شده داده تشخيص تزريقي معتادان

 و مهم بسيار تاثيرات نيز اجتماعي و اقتصادي نظر نقطه

 با آفريقايي كشورهاي بعضي در بخصوص و داشته مخربي

 اميد آشكار كاهش باعث اجتماع و خانواده ساختار فروپاشي

 برخي در حتي). 7( است شده كشورها توليدات و زندگي به

 صرف درمان و بهداشت بودجه كل سوم دو تا كشورها اين از

  ).8(شودمي بيماري اين

 سال ده حدود مشخص دوره داراي ايدز نشده درمان تعفون

 به باليني بيماري پيشرفت و اوليه عفونت بين دوره. باشدمي

 2حدود نشده، درمان موارد در. باشدمي سال 10متوسط طور

). 9(دهدمي رخ مرگ معموالً باليني عاليم بروز از بعد سال

 كه تاس رواني و اجتماعي بهداشتي، بحران يك بيماري اين

 تاثير تحت نيز را نوجوانان و كودكان بلكه بزرگساالن تنها نه

 حاضر حال در گفت توانمي كه بطوري ،)10(دهدمي قرار

 در آنها %85 كه است جوانان گروه مشكل ايدز بيماري

 ديگر سوي از. كنندمي زندگي توسعه حال در كشورهاي

 به يسالگ 10- 24 سنين در ايدز به آلوده جديد موارد 50%

  ).11(پيونددمي وقوع

 اين خطر معرض در گروه ترينعمده جوانان كه آنجا از

 از براي واكنشي هيچ و) 12(باشندمي دنيا سراسر در بيماري

 به ايدز ويروس ناقلين كنندگيآلودگي قدرت بردن بين

 بر فراواني تاكيد بايد دليل همين به نرسيده، اثبات

 برنامه در). 13(گيرد صورت ويروس اين انتقال از پيشگيري

 پيشگيري روش و مراقبت راه ترينمهم آموزش ايدز با مبارزه

 قشر آگاهي بنابراين). 14(باشدمي ايدز بيماري انتشار از

 پيشگيري و بيماري اين انتقال خطر به نسبت جامعه جوان

 و افراد نگرش بر آگاهي زيرا. دارد سزاييبه اهميت آن از

  ).15(است تاثيرگذار رفتار بر يزياد حدود تا نگرش

 عملكرد و نگرش آگاهي، مورد در كه ايمطالعه در

 گرفت صورت ايدز مورد در زاهدان آزاد دانشگاه دانشجويان

 %8/5 و متوسط آگاهي %44 خوب، آگاهي وضعيت 2/50%

 نگرش %9/20 بودند گرفته قرار ضعيف آگاهي سطح در

 به نسبت منفي نگرش %9/23 و خنثي نگرش %2/55 مثبت،

 عنوان همين تحت كه بررسي در). 16(داشتند بيماري اين

 اكثر گرفت صورت ايران پزشكي علوم دانشگاه در نيز

). 17(بودند  ايدز به نسبت خنثي نگرشي داراي دانشجويان

 روند بررسي ايدز، از پيشگيري هايبرنامه درآوردن اجرا به با

 از. يابد مي ضرورت زمان طي رفتار و نگرش آگاهي، تغييرات

 موفقيت عدم يا موفقيت تواندمي سنجش اين ديگر طرف

 ارتقاي و آموزش كيفيت جمله از بيماري با مبارزه برنامه

. كند مي منعكس را خصوص اين در بهداشتي آگاهي سطح

 در هاي گروه رفتار و نگرش آگاهي، متناوب سنجش بنابراين

 ).18(يابدمي ضرورت جوامع تمام در خطر معرض

 و نگرش آگاهي، ميزان تعيين هدف با مطالعه اين لذا 

 پرستاري، هاي رشته كارشناسي مقطع دانشجويان عملكرد

 دانشكده 1389 سال ورودي آزمايشگاهي علوم و هوشبري

 صورت 1390 سال در ايدز مورد در دزفول پزشكي علوم

 .پذيرفت

 

  روش و مواد

 به كه دبو تحليلي-توصيفي مطالعه يك حاضر پژوهش

 بررسي مورد جامعه. شد انجام 1390 سال در مقطعي صورت

 سال ورودي كارشناسي مقطع دانشجوي) نفر 71( كليه

 در كه بودند دزفول پزشكي علوم دانشكده1389 تحصيلي

 به مربوط ايمونولوژي درسي واحد مطالعه اين اجراي زمان

 به مطالعه اين گيرينمونه. بودند نگذارنده را خود رشته

 دانشجوي نفر 71 ميان از كه شد انجام سرشماري صورت

 عمل به مشاركت تحقيق در نفر 64 تعداد مطالعه مورد

 .آوردند

 از برگرفته ساخته محقق ايپرسشنامه پژوهش، اين ابزار

 كه ،)17( بود 1387 سال در همكارانش و ميرنژاد مطالعه

 انجام ايفا خود بصورت بخش 4 در تغييرات اعمال از پس

 قبل آموزشي هايكالس محل در دانشجويان توسط و گرديد
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 سوال 6 شامل اول بخش. شد انجام كالس شروع از

 تحصيلي، رشته جنس، سن، مانند دموگرافيك مشخصات

 و خانواده سرپرست شغل درماني، سيستم در كار سابقه

 از بيشتر ايدز درباره را خود اطالعات اينكه به مربوط سوالي

 مربوط سواالت دوم بخش در. بود ايد كرده كسب منبعي چه

 تقسيم قسمت دو به خود نيز بخش اين كه بود آگاهي به

 قسمت و عمومي آگاهي سوال 6 شامل اول قسمت. گرديد

 ايدز انتقال هاي راه به نسبت آگاهي سوال 13 شامل دوم

 دانشجويان نگرش به مربوط سوم بخش. بود شده طراحي

 چهارم بخش در و بود سوال 12 لشام كه بود ايدز به نسبت

 فردي كارآمدي و عملكرد كه بود سوال 7 شامل نيز

  .داد مي قرار بررسي مورد را ايدز با رابطه در دانشجويان

 صحيح، گزينه شامل و بودند ايگزينه سه آگاهي سواالت

 دانمنمي ، 1 نمره صحيح پاسخ به. شدندمي دانمنمي و غلط

 آگاهي سطح و شد داده -1 نمره غلط پاسخ به و صفر نمره

: بود سواالت تعداد مبناي بر كه شده كسب نمرات براساس

 ضعيف و) 13 تا 8نمره( متوسط ،)19 تا 13 نمره از( خوب

 گروه سه به نيز عملكرد بخش و) 7 از كمتر يا مساوي نمره(

(  ضعيف و) 3 تا 5 نمره( متوسط ،)7 تا 5 نمره( خوب

 نگرش نمرات ميانگين. شد نديب رتبه) 3 كمتر يا مساوي

 صورت اين به بود قسمتي 5 ليكرت مقياس براساس كه

 ،1 ،موافقم2 نمره موافقم كامالً  نگرش به كه شد گرفته

 و شد داده -2 مخالف كامال  ،-1 مخالف ،0 ندارم نظري

 به الزم( شد محسوب متغير 2 تا 2-  از سوال هر ميانگين

 كل نمره تعيين يبرا منفي سواالت نمره كه است ذكر

 ).شد ضرب منفي يك در نگرش

 اساتيد توسط طراحي از پس پرسشنامه روايي و پايايي

. پذيرفت صورت دزفول پزشكي علوم دانشكده نظر صاحب

 در پرسشنامه ظاهري، و محتوا روايي جهت كه بطوري

 رشته در تخصص با(  علمي هيئت اعضاي از نفر 5 اختيار

 و گرفت قرار) پرستاري و وژيايمنول ميكروبيولوژي، هاي

 جهت همچنين. شد اعمال ايشان نظرات آوري، جمع از پس

 آزمون پس _ آزمون پيش روش از نيز پرسشنامه پايايي

  .آمد دست به 86/0 آن پايايي كه شد استفاده

 spss افزار نرم از استفاده با شده آوري جمع هاي داده

 همبستگي نآزمو اسكوئر، كاي آزمون طريق از و18 نسخه

 .شدند تحليل واريانس آناليز و تست تي اسپيرمن،

 

 هايافته

 در كنندگان شركت از %5/62 آمده بدست نتايج براساس

 دانشجويان %9/35. بودند مذكر %5/37 و مونث مطالعه

 آزمايشگاهي علوم %3/31 و هوشبري %8/32 پرستاري،

 نبي بررسي مورد) %4/98( جامعه غالب سني دامنه. بودند

 سيستم در كار سابقه عدم هم %6/90 و بود 23 – 17

 سرپرستان شغلي وضعيت. داشتند را درماني بهداشتي

 آزاد شغل ترتيب، به مطالعه، در كننده شركت دانشجويان

 ،)%6/15( كارمند ،)%3/20( بازنشته ،)7/29%(

 اين به هم %8/18. بود) %8/7(فرهنگي و)%8/7(نظامي

 .بودند نداده پاسخ پرسش

 آگاهي با رابطه در دانشجويان دانش و آگاهي بررسي در

 داراي %1/78 ايدز، انتقال هاي راه به راجع آگاهي و عمومي

 آگاهي داراي %4/9 و متوسط آگاهي %5/12 خوب، آگاهي

 از هم را خود اطالعات كسب منبع  بيشترين و بودند ضعيف

 عمومي رسانه و) %3/34( آن درسي كتب و مدرسه طريق

 راه از آگاهي كه گفت بايد البته. بودند كرده كسب) 6/29%(

. بود عمومي آگاهي به نسبت باالتري سطح در انتقال هاي

 را ايدز انتقال عامل ترين شايع اشتباه به %5/62 مثال بعنوان

 ).2 و 1 جدول( بودند كرده انتخاب جنسي ارتباط طريق از

 ، مثبت نگرشي داراي ها نمونه از) %7/54( نيمي از بيش

 منفي نگرش داراي) %1/3( و خنثي نگرش داراي) 2/42%(

 ايدز بيماري با مقابله پيشنهادي راهكارهاي به نسبت

 .داشتند

 عملكردي داراي %3/45 فردي كارآمدي و عملكرد بررسي در

 هايراه با رابطه در ضعيف %1/14 و متوسط %6/40 خوب،

 ).3 جدول( داشتند ايدز انتقال

 ميان) r=102/0( اسپيرمن همبستگي زمونآ به توجه با

 با دانشجويان. )p = 8/0( نگرش و  )p = 4/0( آگاهي ميزان

. نداشت وجود داريمعني ارتباط ايدز درمورد آنها عملكرد

 مونث و مذكر دانشجويان آگاهي ميزان نمرات ميانگين بين
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 آگاهي از مذكر دانشجويان و داشت وجود داريمعني تفاوت

 = 01/0( بودند برخوردار مونث دانشجويان به بتنس بيشتري

p( ميزان هايميانگين بين. اما )9/0 = p(عملكرد و )2/0 = 

p(نبود معناداري تفاوت هم مونث و مذكر دانشجويان. 

 و) p = 9/0( آگاهي ميزان نمرات ميانگين بين تفاوت

 مختلف هاي رشته دانشجويان) p = 9/0( عملكرد

 اما. نبود معنادار) آزمايشگاهي لومع هوشبري، پرستاري،(

 رشته دانشجويان نگرش ميزان نمرات ميانگين بين تفاوت

 نگرش نمره پرستاري دانشجويان و بود معنادار  مختلف هاي

 ).p = 03/0(داشتند دانشجويان ساير به نسبت بيشتري

 راه بهترين با رابطه در نظرسنجي بصورت كه سوالي در

 %9/35 بود، شده طراحي ايدز مورد در مردم به دادن آموزش

 %4/23 آموزشي، كالسهاي تشكيل دهندگان پاسخ از

 برنامه و گذاري سياست %2/17 تلوزيون، راديو از استفاده

 چاپ %3/6 درس، كالس در تدريس %5/12 مدارس، ريزي

 را فرزندان به والدين آموزش هم %7/4 و كاتالوگ و پوستر

 .دانستندمي كارراه بهترين

  

  فراواني پاسخ به سواالت آگاهي عمومي در مورد بيماري ايدز - 1جدول 

دانمنمي غلط صحيح سوال  

%8/21  آيا شايع ترين راه انتقال ايدز از طريق ارتباط جنسي است؟  5/62%  6/15%  

%25/6  آيا عامل ايدز با اشعه يو وي از بين مي رود؟  8/32%  9/60%  

%6/29  د؟آيا عامل ايدز در محيط باقي مي مان  2/31%  39%  

%3/59  آيا جهت تشخيص ويروس ايدز ازنمونه سرم خون بيماراستفاده مي شود؟  56/1%  39%  

%6/79  آيا فرد آلوده به ايدز را مي توان ازظاهرش تشخيص داد؟  25/6%  14%  

آيا با رعايت پروتكل خاص دارويي مي توان خطر ابتال به ايدز را بعد از فرو رفتن سوزن 

  آلوده كاهش داد؟

8/21%  8/32%  3/45%  

  

  

  فراواني پاسخ به سواالت آگاهي اختصاصي مربوط به راه هاي انتقال ايدز –2جدول

 آيا انتقال ايدز از طرق زير صورت مي گيرد؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 نمي دانم غلط صحيح سوال

حلقي و بزاق-ترشحات دهاني  9/85%  81/7  25/6%  

%9/85 مدفوع وادرار  12/3%  9/10%  

%7/43 پاشيدن خون در چشم  5/26%  6/29%  

%5/37 تماس و گاز گرفتن حيوانات  3/45%  1/17  

%1/78 از راه شير مادر آلوده  9/10%  9/10%  

%7/93 از مادر آلوده به جنين در دوران بارداري  56/1%  68/4%  

رف غذاي آلودهمص  3/84%  68/4%  9/01%  

%100 تزريق خون  0%  0%  

%100 رابطه جنسي وارتباط جنسي با فرد آلوده  0%  0%  

رپيوند هاي پوستي و ارگاني از فردي به فردي ديگ  8/46%  6/15%  5/37%  

%4/98 سوزن وسرنگ آلوده  56/1%  0%  

%7/93 سرفه وعطسه  56/1%  68/4%  

%6/65 گزش حشرات  1/17%  1/17%  
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در مورد پيشگيري از ايدز عملكردسواالت مربوط به فراواني پاسخ به  - 3جدول   

 سوال  صحيح غلط نمي دانم

12/3%  56/1%  3/95%   توصيه شما در مورد وسايل آلوده به خون چيست؟ 

9/35%  24/6%  8/57%  ي داريد؟در مورد آلودگي محيط با خون  آلوده به ويروس ايدز چه پيشنهاد 

 9/10%  89%  نظرشما درمورد استفاده از پوشش بهداشتي در موقع تماس جنسي چيست؟ 

 36/23  5/76% اگر در هنگام انجام پروسيجرهاي پرستاري بيمار عفوني ، دچار آسيب جلدي شديد چه اقدامي  

 انجام مي دهيد؟

 1/17%  82,8%  ه چه نظري داريد؟در موقع مراجعه به آرايشگاه،راجع به وسايل آرايشگا 

 56/40%  3/59  اگردست شما در مكان عمومي مثل سرويس بهداشتي بريده شد، چه اقدامي مي كنيد؟ 

 

 

 بحث 

 درسطح هاييضعف چند هر كه بود آن گوياي پژوهش نتايج

 سطح در آگاهي ميزان اين اما داشت، وجود دانشجويان آگاهي

 كه بود ايلعهمطا مشابه نظر اين از كه داشت؛ قرار خوبي

 يمن كشور در) 2002( همكاران و (Al-Serouri) سرويريال

 همكاران و مقدم صانعي توسط همين تحت كه مطالعاتي و) 18(

 آزاد دانشگاه پزشكي غير هايرشته دانشجويان ميان در) 1389(

 پزشكي علوم دانشگاه در) 1387( همكاران و ميرنژاد و زاهدان

 كه بود ايمطالعه برخالف و) 17و 16(بودند داده انجام ايران

 نيجريه كشور در همكاران و  (Nwokocha) نووكوكا توسط

 آگاهي با) 2005( هند كشور در زاده تقي و كم آگاهي با) 2000(

 بود پژوهشي برخالف همچنين). 20 و 19( بود شده انجام متوسط

 غيرپزشكي  هاي رشته در 1381 سال در طارميان و پناهنده كه

 از دانشجويان اكثر آنجا در كه بود گرديده انجام گيالن شگاهدان

 آگاهي سطح افزايش اين). 21( بودند برخوردار متوسطي آگاهي

 از كه باشد ايپيشگيرانه و آموزشي هايبرنامه از ناشي تواندمي

 انجام اخير سال چند در عمومي رسانه و درسي كتب طريق

 .است گرديده

 آگاهي ميزان با داريمعني ارتباط جنسيت حاضر پژوهش در 

 و (Maswanya) ماسوانيا كه بود ايمطالعه مشابه كه داشت

 نظر اين از و) 22(دادند انجام ژاپن كشور در) 2000( همكاران

 همكاران و جعفري احمد توسط كه بود ايمطالعه برخالف

 بود گرفته انجام تهران دندانپزشكي هايدانشكده در) 1388(

 مورد در آگاهي به مربوط مطالعه اين در آگاهي ترينبيش). 23(

 بود ايمطالعه برخالف نظر اين از كه بود ايدز انتقال هايراه

 بهداشتي مركز در) 1386( همكاران و جعفري فرهاد توسط

 آگاهي ميزان كمترين آن در و بود شده انجام تهران شرق درماني

 ).8( بود ايدز انتقال هايراه به مربوط

 از را ايدز مورد در خود اطالعات كسب منبع بيشترين نشجوياندا 

 اين از كه دانستندمي آن به مربوط درسي كتب و مدرسه طريق

 و فر محمودي كه دانست پژوهشي برخالف را آن توانمي نظر

 غيرپزشكي هاي رشته در مهاباد آزاد دانشگاه در) 1388( خضرطه

 از را خود اطالعات كسب منبع ترينبيش آنجا در و دادند انجام

 را خود اطالعات %10 فقط و دانستندمي تلويزيون و راديو طريق

 را امر اين كه ،)24( بودند كرده كسب درسي كتب طريق از

 دانشجويان اين درسي كتب كه دانست اين به مربوط توانمي

 ميزان به اندداشته متوسطه تحصيلي دوره در كه ايرشته براساس

 علوم دانشجويان متوسطه دوره درسي كتب به نسبت كمتري

 .است پرداخته مورد اين شناخت به  پزشكي

 مثبت نگرشي داراي دانشجويان از نيمي از بيش پژوهش اين در 

 داشتند آن با مقابله براي پيشنهادي راهكارهاي و ايدز با رابطه در

 توسط كه بود پژوهشي برخالف گفت توانمي نظر اين از كه

 و بود گرفته صورت تركيه كشور در (2003) (Savaser)ساواسر

 ايدز با رابطه در منفي نگرش داراي ايتوجه قابل ميزان آنجا در

 همكاران و فدايي كه بود پژوهشي برخالف همچنين). 25( بودند

 اين كه) 26( بودند داده صورت چابهار هايدبيرستان در) 2007(

 با دانشجويان يآگاه اختالف از ناشي توانمي را تفاوت

 .دانست آموزاندانش

 هستند جامعه پرخطر اقشار از پزشكي علوم دانشجويان كه آنجا از

 و آلوده خون ايدز، به مبتال بيماران مستقيم معرض در كه

 عدم روي از و ناخواسته ابتالي طرفي از. باشندمي آن هايفراورده

 فرد، دهخانوا فرد، خود تواندمي نيز آگاهي كمبود يا آگاهي
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 غير خطري معرض در را دانشگاهي علمي مركز بهداشتي، سيستم

 داراي زمينه اين در دانشجويان آگاهي لذا دهد، قرار جبران قابل

 .است اهميت

 كمبود يا عدم دنبال به تواندمي كه مشكالتي و خطرات به توجه با

 امر مسئولين است الزم لذا بيفتد، اتفاق دانشجويان براي آگاهي

 و اصولي ريزيبرنامه يك با درمان و بهداشت زشآمو

 از. باشند داشته ايويژه توجه امر اين به صحيح گذاريسياست

 دانستن نيز دقيق، و اصولي ريزيبرنامه يك الزمه ديگر طرف

 چنين اين انجام با توانمي كه باشدمي آموزشي نياز و هاضعف

. يافت ستد مهم اين به آموزشي سنجي نياز جهت مطالعاتي

 تاثير بررسي هدف با مطالعاتي انجام محققين ديگر پيشنهاد

 عملكرد و نگرش آگاهي، ميزان بر آموزشي هايروش و آموزش

 چنين اين انجام همچنين. باشدمي ايدز بيماري مورد در افراد

 .كرد پيشنهاد توانمي را تر بزرگ هايجامعه در پژوهشي
 

 گيرينتيجه

 و نگرش آگاهي، سطح چند هر كه گفت توانمي كلي طور به

 براي خوبي نسبتاً  سطح در پزشكي علوم دانشجويان عملكرد

 بيماري چون اما. بود ايدز بيماري خصوص در پيشگيرانه اقدامات

 خاصي توجه بايد همچنان باشد،مي ناپذيرجبران خطر يك ايدز

 معرض در كه كساني عملكرد و آگاهي افزايش و بهبود جهت در

  .گيرد صورت دارند، قرار ريبيما
 

 شكرت و تقدير

 آموزشي، معاونت دريغبي هايمساعدت از پژوهش، اين محققين

 با كه دزفول پزشكي علوم دانشكده دانشجويان و تحقيقات كميته

 ياري مطالعه اين انجام در را ما خود، معنوي و مالي حمايت

 .باشند مي دارا را سپاسگزاري كمال نموداند
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