
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                       بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد ماماها در پيشگيري از ايدز 
  ١٣٨٥در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان سال 

  ۴ دکتر اکبر زاده ، ۳يديفاطمه ناه،  ۲ان منشيه شايمرض،  *  ۱ مبريدکتر معصومه س

 چکيده
با توجه به قابل انتقال بودن .  امروزه آلودگي به ويروس ايدز يکي از عوامل مهم ناخوشي و مرگ در دنياست :سابقه و هدف

لذا، رعايت اصول پيشگيري . هاي در معرض خطر مي باشند  از راه خون و برخي مايعات بدن، عاملين زايمان از جمله گروهويروس
هاي پيشگيري از ايدز مي تواند در نحوه  از ايدز از سوي اين افراد ضروري است و ميزان آگاهي و باور پرسنل مامايي از روش

مطالعه حاضر نيز با هدف تعيين آگاهي ، نگرش و عملکرد ماماها در زمينه پيشگيري از . ثير گذار باشدأها ت عملکرد صحيح آن
  . به اجرا درآمده است١٣٨٥ايدز در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان سال 

  نفر از پرسنل مامايي شاغل در بيمارستان هاي٥٨شماري  در اين مطالعه توصيفي، با استفاده از تکنيک سر :ها مواد و روش

. منين، عسگريه، عيسي بن مريم و بهشتي شرکت کردندؤبيمارستان دکتر علي شريعتي، اميرالم:  شهر اصفهان شاملدولتي
االت آگاهي و ؤپرسشنامه سه قسمتي حاوي مشخصات دموگرافيک، س اطالعات، با استفاده از چک ليست مشاهده عملکرد و

طرفه،  آناليز واريانس يک( و آزمون هاي آماري SPSS ستفاده از نرم افزارداده هاي پژوهش با ا. االت نگرش جمع آوري گرديدؤس
  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت) تي تست مستقل و دقيق فيشر و ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن 

ي آموزش ديده اصول پيشگيرها در زمينه  اغلب آن بود و ٣٦/٣٥ ± ٨٤/٧  پژوهشدر اين پژوهش ميانگين سني واحدهاي :يافته ها

و عملکرد %) ١/٩٣(، نگرش مثبت %)٦/٩٦( از آگاهي خوب اکثراً. رفتن سوزن در دست را ذکر مي کردند و تجربه فرو بودند
      تفاوت .)داراي عملکرد خوب بودند% ٣/٢٩تنها ( در ارتباط با اصول پيشگيري از ايدز برخوردار بودند ) %٧/٧٠( متوسطي

   از طرفي ارتباط منفي ضعيف و ). P>٠٥/٠(رد افراد در وضعيت استخدامي مختلف وجود داشت معني داري در نمره عملک
  ). r =‐٣/٠ ، P>.٠٥/٠( ها مشاهده شد  معني داري نيز بين نمره عملکرد افراد با مدت سابقه کار باليني آن

و با عنايت به عملکرد مطلوب تعداد با توجه به اهميت اصول پيشگيري از ايدز جهت محافظت پرسنل مامايي  :نتيجه گيري

  .ثر ديگر بر عملکرد مطلوب اين افراد  نيز مورد بررسي قرار گيردؤمحدودي از پرسنل، بايستي عوامل م

  ، نگرش ، آگاهي ، پيشگيري ايدز :ان کليديگواژ

  همقدم
   عفونت ايدز يک پاندمي جهاني است که موارد ابتالي آن  

کي از ـوان يـروزه به عنـده و امـورها گزارش شـام کشـاز تم

هاي واگير  هاي غير قابل درمان در محدوده  بيماري بيماري

در اين ميان عاملين زايمان با توجه به ). ١(به شمار مي آيد 

 با خون و ترشحات بدن  خاص خود دائماًار کاريساخت

).  ٢(افرادي در تماس مي باشند که از آلودگي آن بي خبرند 

بر اساس تخمين برآورد شده از تعداد مواجهه با خون و  

  ها  از آن% ٦٥ ماماها، مشخص شد که مايعات خوني در پرستار

)مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(پژوهنده   

   ۵۴۰ تا ۵۳۵  صفحات، ۶۰پي در پي ,  ۶شماره , سال دوازدهم

  ۱۳۸۶ بهمن و اسفند

  ۳/۱۰/۸۵   تاريخ دريافت مقاله
 ١٢/٤/٨٦   تاريخ پذيرش مقاله

 msimbar@yahoo.com:پست الکترونيک. گاه علوم پزشکي شهيد بهشتيدانشدانشکده پرستاری و مامايي،  ،  ماماييگروه ،   استاديار:نويسنده مسؤول .  ٭ ۱
   ارشد ماماييي کارشناس  . ۲
  ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   دانشکده پرستاري و مامايي ،ت علميأ عضو هي  .٣
]   دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،   دانشکده پرستاري و مامايي ،ت علميأ عضو هي .  ٤
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تر مواجهه با   بار يا بيش٥ها  از آن% ٢٥بار و  حداقل يک

 ماه گذشته تجربه کرده اند ٦خون يا مايع آمنيوتيک را در 

کارگيري اصول کنترل عفونت و رعايت ه از اين رو ب). ٣(

ات ايمني در برابر عفونت هاي منتقله از راه خون من نک

جمله ايدز مي بايست قسمت اصلي کار روزمره عاملين  

، )٢(زايمان را جهت پيشگيري از اين عفونت ها تشکيل دهد 

اي ـش هـده از پژوهـت آمـايج به دسـکن بر اساس نتـولي

 و دم آگاهيـله عـون از جمـوناگـل گـبه دالي اـانجام شده، بن

نگرش نامناسب، رعايت اصول پيشگيري درحد ايده آل انجام 

  ).٤(نمي گيرد 

 در اصل بسياري از مشکالت بشر ناشي از ناآگاهي هاي    

      وي است و اين پيش فرض در کليه جنبه هاي زندگي 

درماني تا حد زيادي صادق  ‐به خصوص در مسايل بهداشتي

تقدند که رفتار نتيجه روانشناسان اجتماعي نيز  مع). ٥(است 

      تصميم و تصميم مبتني بر آگاهي و گرايش مي باشد، 

      رد نخستـده که فـارت ديگر اين امر پذيرفته شـبه عب

رده و ـک جمع وعاتيـمي شناسد يا اطالعاتي را پيرامون موض

شي را شکل ـسپس به وسيله جريان تفکر و احساس، گراي

ا رفتار مورد عالقه تبديل مي دهد که ممکن است به عمل ي

ثير در عقايد، أدر واقع آگاهي يا دانش از طريق ت). ٦( گردد

ري را در وي ـم گيـدرت تصميـرد قـال فـق و اعميـعال

کند  در جهت کنترل رفتار خود ياري مي و او را افزايش داده

 ي  ـا و آگاهـرش ها ، باورهـگيري نگ  بنابراين اصل اندازه.)٧(

 درک مراحل و رفتاري که به تغيير عادات مي تواند به

اين ). ٥(بهداشتي در يک جمعيت منجر مي شود، کمک کند 

پژوهش نيز با هدف تعيين آگاهي، نگرش و عملکرد ماماها در 

هاي منتخب شهر اصفهان  پيشگيري از ايدز در بيمارستان

  .  انجام گرفت

  ها مواد و روش
 بوده و با استفاده از    اين مطالعه از نوع توصيفي همبستگي 

در )  نفر٥٨(ل ـنل شاغـ پرسي هـهم ماريـسرشک ـتکني

 شامل بيمارستان دکتر هاي دولتي شهر اصفهان بيمارستان

عسگريه، عيسي بن مريم و  ن،ـمنيؤعلي شريعتي، اميرالم

 ات ـردآوري اطالعـگابـزار . دـه شرکت کردنـبهشتي در مطالع

برگه . ه و پرسشنامه بوددر اين مطالعه شامل برگه مشاهد

ل اجرا ـهاي استاندارد قاب ورد احتياطـ م١٩اوي ـحمشاهـده 

توسط پرسنل مامايي بود که بر اساس اهميت موارد مشاهده 

رفت و در مقابل هر ـلق گـها تع  به آن١‐٣شده ضرايبي از 

وردي ندارد در نظر ـداد و مـام نـمورد گزينه انجام داد، انج

ک ـوگرافيـاالت دمـؤاوي سـز حـه نيـامپرسشن. دـگرفته ش

در زمينه ) الؤ س٢٠(و نگرش ) الؤ س١٣( ، آگاهي)الؤ س٧(

جهت اعتبار ابزارهاي مورد . ري از ايدز بودـشگيـهاي پي روش

نظر از روش اعتبار محتوا و جهت پايايي از روش سنجش بين 

مشاهده گران و روش آزمون مجدد استفاده شد که با به دست 

 پايايي ابزار هاي مورد نظر ٨/٠رايب پيرسون بيش از آمدن ض

  . ييد گرديدأت

سپس با جلب رضايت از نمونه هاي مورد پژوهش جهت     

داف ـا از اهـه ودن آنـان، آگاه نمـاي آنـتارهـده رفـمشاه

ها  كيد بر محرمانه بودن اطالعات مربوط به آنأپژوهش و ت

ها  يابي كاري آنكه يافته هاي اين پژوهش در ارزش و اين

شگر و ـ پژوهطـده توسـک ليست مشاهـچ ري ندارد،ـثيأت

يکي از همکاران کارشناس مامايي طي سه شيفت کاري 

يک  هر پاسخ انجام داددر اين مشاهده به . تکميل گرديد

ق ـامتيازي تعل ام ندادـ و به پاسخ انجگرفتامتياز تعلق 

ورد نظر گزينه م پاسخ موردي ندارد موارد و در گرفتن

  . حذف گرديد

پس از مشاهده تمام واحدهاي پژوهش يک بيمارستان،     

پژوهشگر اقدام به توزيع پرسشنامه ها بين پرسنل مامايي 

. پرداختها  آنوري آنمود و پس از اخذ پاسخ به جمع 

        امتياز داد موارد مشاهده شده،ـاس تعـاسبر سپس 

درصد تبديل شد  و به هر نمونه تحت مطالعه جمع بندي

      بر اساس ميزان امتياز کسب شده عملکرد افراد که

% ٠‐ ٣٣، )%١٠٠(  بر اين اساس، ازكل امتياز.شدرتبه بندي 

   بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد ماماها در پيشگيري از ايدز                                                          دو ماهنامه پژوهنده       /  ۵۳۶
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% ٦٧‐ ١٠٠عملکرد متوسط و% ٣٤‐ ٦٦عملکرد ضعيف، 

چنين نمرات به دست  هم. عملکرد خوب در نظر گرفته شد

 اي پيشگيري از هآمده از آگاهي و نگرش در زمينه روش

آگاهي % ٠‐ ٣٣د و مقاديرـديل شـد تبـايدز نيز به درص

آگاهي متوسط، نگرش % ٣٤‐ ٦٦ضعيف، نگرش منفي،

وب، نگرش مثبت در نظر آگاهي خ% ٦٧‐ ١٠٠خنثي و 

 فاده از نرم افزارـات با استـالعـايت اطـدر نه. گرفته شد

10 SPSS طرفه، آناليز واريانس يک( و آزمون هاي آماري 

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ) فيشر مستقل و دقيق تي 

  . نيز معني دار تلقي شدP >٠٥/٠و 

   هايافته

هاي واحد نشان داد ميانگين سن ی مطالعهيافته ها     

درک ـريت داراي مـال و اکثـ س٣٦/٣٥±  ٨٤/٧ شـپژوه

چنين اين افراد  هم. مي باشند%) ٨١(هل أکارشناسي و مت

خدام ـال، استـ س٩٢/١٠±  ٩٧/٧ داراي ميانگين سابقه کار

%) ٩/٨٧(رخشي ـاري چـت کـو داراي نوب %)٦/٥٨(رسمي 

      ت ـول پيشگيري، اکثريـوزش اصـاظ آمـاز لح. دـان بـوده

دوره هاي آموزشي را گذرانده %) ٢/٨٦(واحدهاي پژوهش 

، %)٦/٩٦(ـوب  ان از آگاهي خـتر آن چنين بيش هم. بودند

در %) ٧/٧٠(وسطي و عملکرد مت) %١/٩٣(نگرش مثبت 

ارتباط با اصول پيشگيري از ايدز  برخوردار بوده و آگاهي 

ضعيف، نگرش منفي و عملکرد ضعيف در واحدهاي پژوهش 

ار ـ ک يلکرد و سابقهـتنها بين عم). ١ جدول(مشاهده نشد 

ني داري ـاري معـخدامي ارتباط آمـباليني و وضعيت است

لکرد و ـن عمـبيو  )٢و١ ودارـنم)  (P>٠٥/٠(وجود داشت 

  .آگاهي و نگرش ارتباط آماري معني داري مشاهده نشد

چنين بر اساس ضريب همبستگي پيرسون، همبستگي  هم

معني داري بين عملکرد و متغيرهاي سن، نمره آگاهي و 

نگرش مشاهده نشد، ولي بين نمره عملکرد و سابقه کار 

 ،P>٠/.٠٥(باليني همبستگي مثبت ضعيف و معني دار بود 

٣/۰ ‐= r (.  

 توزيع فراواني آگاهي، نگرش و عملکرد ماماها در زمينه ‐١جدول 

  ١٣٨٥پيشگيري از ايدز در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان سال 

  (%)تعداد  سطوح متغير  نام متغير 

  آگاهي   ٢ )٤/٣(  متوسط

  ٥٦ )٦/٩٦(  خوب

  نگرش  ٤ )٩/٦(  خنثي

  ٥٤ )١/٩٣(  مثبت

  عملکرد  ٤١ )٧/٧٠( متوسط

  ١٧ )٣/٢٩( خوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حسب وضعيت استخدامی   ميانگين عملکرد ماماها بر‐١نمودار 

  ١٣٨٥های منتخب شهر اصفهان  مارستانيدر ب

 

 

 

 

  

 

 
 در سابقه کار بالينيحسب   ميانگين عملکرد ماماها بر‐١نمودار 

  ١٣٨٥های منتخب شهر اصفهان  مارستانيب

  ٥٣٧/                                                        دکتر معصومه سيمبر و همکاران          ۱۳۸۶بهمن و اسفند  , ۶۰، پي در پي  ۶ شماره

56.32 62.86

یرسم یقرارداد

يم  
يانگ

رد
لک
عم

ره 
 نم
ن

 

T - TEST, P<      05

  

58.92 63.31 
53.39

ن پنج تا پانزده ساليب  پنج سالکمتراز ا بيست وشش سال تشانزده 

ANOVA , P < 0.05 
* TUKEY , P < 0.05 

* 

*
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 بحث
اين مطالعه نشان داد كه اکثريت ماماها از آموزش، آگاهي     

که اصول پيشگيري برخوردارند و نگرش خوبي در زمينه 

        . افراد استرش ـاهي و نگـر آگـوزش بـر آمـثيأر تـگ انـنش

قات نشان داده است افراد آموزش ديده، ـکه تحقي طوريه ب

   و با ) ٣(تاندارد دارند ـتياط هاي اسـتري از احـي بهـآگاه

فراهم کردن زمينه در جهت باال بردن سطح آگاهي، مي توان 

). ٨(اد کرد ـجيامکان تغيير نگرش و ايجاد نگرش مناسب را ا

اکثريت کارکنان بهداشتي ) ٩(همکاران در مطالعه کرموده و 

نيز ) ١٠(از آگاهي خوبي برخوردار بودند و در مطالعه استين 

هاي پيشگيري   پرستاران نگرش مثبتي نسبت به روشاکثريت

) ١١(از ايدز داشتند، در حالي که در مطالعه عدالت خراساني 

در شهر تهران اکثريت پرسنل مامايي از آگاهي متوسط و 

اين می تواند به مهم ن ياي برخوردار بودندکه نگرش خنث

ل باشد که اکثريت ماماها در پژوهش عدالت خراساني از يدل

  .دوره هاي آموزشي استفاده نکرده بودند
در مطالعه حاضر اکثر پرسنل از عملکرد متوسطي برخوردار    

كه انتظار  حالي، در )عملکرد خوب داشتند% ٣/٢٩تنها (بودند 

جه به آموزش، آگاهي و نگرش مطلوب اكثر مي رفت با تو

   قاتـ تحقي.عملـكرد اكثـريت در حـد مطلوب باشدنل، ـپرس

نشان داده است كه كمبود برخورداري و زير حد استاندارد 

يي آعوامل عمده در كارز بودن آموزش رسمي حين خدمت ا

ضعيف كاركنان مي باشد و به وسيله آموزش صحيح و كامل 

نش و تخصص افراد را باال برد تا بتوانند به مي توان سطح دا

عالوه به ). ١٢(نحو بهتري وظايف شغلي خويش را انجام دهد 

در صورتي كه آگاهي خوب وجود داشته باشد آنگاه نگرش ها 

).  ٨( شكل گرفته و انتظار رفتار هاي مناسب را خواهيم داشت

 بنابراين مي توان تصور كرد كه عللي غير آموزش، آگاهي و

. نگرش وجود دارد كه مانع عملكرد مطلوب پرسنل شده است

بر روي پرسنل مامايي ) ١٣( لري پور  پژوهشي که توسط در

در شهر ) ١٤(شي توسط باقري در شهر رفسنجان و در پژوه

 ،      ز نتايج مشابهي به دست آمدي بر روي پرستاران نتهران

ه از به طوري که اکثر واحدهاي پژوهش در اين دو مطالع

که در مطالعه الراکي   در حاليعملکرد متوسط برخوردار بودند،

 از عملکرد ضعيفي برخوردار بودند و کارکنان بهداشتي) ١٥(

وی علت اين امر را عدم اطالع کارکنان از آلودگي شغلي و 

عالوه بر اين، بر اساس نتايج .  دانستهاي استاندارد احتياط

 تر،  دارای سابقه کار بيش افرادي استخدام رسمي واين پژوهش

نيز در ) ١٦(اسبرن . از عملکرد ضعيف تري برخوردار بودند

و علت عملكرد ضعيف پژوهش خود به نتايج مشابهي رسيد 

طور رسمي استخدام شده اند را سياست کنترل ه افرادي كه ب

و بازخورد ضعيف مديران روي اين افراد در مقايسه با نيروي 

ها به علت افزايش تجربه  کردن آنو سنتي عمل جديد كاري 

  . کاري مطرح کرد

گونه ارتباط آماري معني داري  بر اساس اين مطالعه هيچ    

که مي تواند بين آگاهي و نگرش با عملکرد وجود نداشت 

ابه بودن نمونه هاي پژوهش باشد، چرا كه ـل آن مشـدلي

 در پژوهشي .اكثريت از عملكرد متوسطي برخوردار هستند

انجام شد، ) ١٨(و جي و همکاران ) ١٧(وسط رجينا که ت

نتايج مشابهي به دست آمد به طوري که بين عملکرد 

 هاي پرستاران و کارکنان مامايي و آگاهي آنان از احتياط

حالي است اين در . نداشت  ارتباط معني داري وجوداستاندارد

ارتباط معني داري بين ) ٩(که در مطالعه کرموده و همکاران 

ها از  لکرد کارکنان بهداشتي و ميزان آگاهي و نگرش آنعم

ود داشت که مي تواند به دليل ـ وجتانداردـاساي ـه تياطـاح

  .درمطالعه کرموده باشد) نفر٢٦٦(تر نمونه  تعداد بيش

  نتيجه گيري

 تاندارد درـهاي اس يت احتياطـه به اهمـوجـراين با تـبناب    

ي جهت نظارت مداوم و محافظت کارکنان، بايستي تمهيدات

ها  فراهم شود  مستمر بر روی پرسنل از لحاظ اجراي احتياط

. و سعي شود همه از آموزش اصول پيشگيري بهره مند گردند

ثر ديگري بر عملکرد مي تواند ؤضمن اينکه بررسي عوامل م

  . زمينه پژوهش هاي آتي باشد
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