
چکیده
مقدمه: ایدز یکی از خطرناک ترین بیماری های واگیر در جهان و به ویژه در جوانان است و پیشگیری مهم ترین راه مقابله با آن 
شناخته میشود. پیشگیری از ایدز نیازمند کسب آگاهی و نگرش صحیح در مورد بیماری، نحوه ی انتقال و روشهای جلوگیری از 
آن است. لذا این پژوهش با هدف تعیین آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد بیماری ایدز در نیمسال 

دوم تحصیلی 94-1393 انجام گرفت.
روش کار: مطالعه حاضر توصیفی_تحلیلی از نوع مقطعی بود. 320 نفر از دانشجویان دانشکده های پزشکی، پرستاری و مامایی 
و پیراپزشکی در سال تحصیلی 94-1393 به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها ابتدا 
المللی ایدز استفاده شد. تحلیل داده ها بوسیله آزمون Mann–Whitney و  اطالعات دموگرافیک تکمیل و از پرسشنامه بین 

Kruskal–Wallis  با نرم افزار SPSS ویرایش 22 انجام گردید. 

آنان  نگرش  و  کلی 5/89±54/43  به طور  ایدز  بیماری  به  نسبت  دانشجویان  آگاهی  نمرات  معیار  انحراف  و  میانگین  یافته ها: 
20/12±3/54 بود. نتایج نشان داد بین جنسیت و میزان آگاهی )P=0/391( و نگرش درباره بیماری ایدز )P=0/104( تفاوت 
معناداری وجود ندارد. همچنین بین دانشکده محل و مقطع تحصیلی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه اختالف معناداری وجود 

.)P<0/05( نداشت
نتیجه گیری: با توجه به ضرورتی که در مورد افزایش آگاهی در مورد راههای انتقال ایدز و نگرش مناسب نسبت به افراد مبتال به آن 
احساس می شود. مسئوالن باید با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه، برنامه هایی جهت افزایش آگاهی و بهبود نگرش افراد جامعه 

در این زمینه، به ویژه برنامه های پیشگیری از آن را طراحی و اجرا کنند.  
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مقدمه
ایدز )AIDS( یا سندرم نقص اکتسابی سیستم ایمنی، بیماری 
ویروسی نو پدیدی است که در دستگاه ایمنی و توسط ویروس 
که  ایدز  بیماری   .]1[ شود  می  ایجاد   )HIV( ایمنی  نقص 
اولین بار در سال 1981 گزارش شد، به خاطر انتشار سریع، 

نویسنده مسئول: فرشید شمسائی، مرکز تحقیقات اختالالت رفتاری و سوء مصرف 
مواد، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

Shamsaei68@yahoo.com :تلفن: 38381941-081                             ایمیل

گستردگی و شدت اثر آن در تاریخ بشر منحصر به فرد است. 
در پایان سال 2012 به طور تخمینی 34 میلیون نفر در سراسر 
انسان زندگی می کردند.  ایمنی بدن  با ویروس نقص  جهان 
روزانه تقریبا باالی 7000 نفر به آمار قبلی اضافه می شود که از 
این تعداد 97 درصد موارد در کشورهای جهان سوم می باشد. 
میزان مرگ و میر سالیانه بر اثر ایدز به دلیل افزایش دسترسی 
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.در  دارد ]9[  ارتباط  فرهنگی، مذهب و خط مشی سیاسی 
مطالعه صانعی مقدم و همکاران در سال 1390 نتایج نشان 
داد سطح آگاهی 50/2 درصد از دانشجویان خوب، 44 درصد 
ای که  در مطالعه  است. ]10[.  بوده  و 5/8 ضعیف  متوسط 
با   88-87 سال  در  همکاران  و  نجارکالئی  رحمتی  فاطمه 
هدف بررسی میزان آگاهی و رفتار دانشجویان جدید الورود 
دانشجو   664 روی  بر  ایدز  بیماري  مورد  در  تهران  دانشگاه 
مورد  جامعه  از  درصد  که 92  داد  نشان  نتایج  دادند،  انجام 
بررسی، آگاهی خود را نسبت به بیماري ایدز، در حد مطلوب 
و 71/1 درصد دانشجویان شانس خود را براي ابتال به ایدز، 
و مطالعات  به ذکر شده  توجه  با  نمودند ]11[.  کم گزارش 
ضد و نقیض در این مورد، یکی از اساسی ترین راه کارهای 
در  عمومی  هاي  آگاهی  سطح  ارتقاء  بیماري،  این  با  مقابله 
خصوص ماهیت بیماري و راه هاي انتقال و پیشگیري از آن 
می باشد. با توجه به شیوع برخی از اختالالت جسمی )مانند 
بیماریهای مقاربتی و ..( و روانی مانند افسردگی  و..... در میان 
دانشجویان ]12[ که آنها را مستعد رفتارهای پر خطری مانند 
اعتیاد و به دنبال آن ایدز می کند، بدیهی است آموزش آنان 
باید در اولویت برنامه هاي آموزشی قرار گیرد. بنابراین پایش 
منظم آگاهی و نگرش گروه هاي مختلف جمعیتی بخصوص 
می  نظر  به  ضروری  ایدز  بیماري  با  ارتباط  در  دانشجویان 
رسد. لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش 
بیماری  مورد  در  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان 

ایدز در نیمسال تحصیلی 94-1393 انجام گرفت.

روش کار
جامعه  بود.  مقطعی  نوع  از  توصیفی_تحلیلی  حاضر  مطالعه 
پزشکی،  های  دانشکده  دانشجویان  کلیه  شامل  پژوهش 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پیراپزشکی  و  مامایی  و  پرستاری 
نفر   320 تعداد  بود.   1393-94 تحصیلی  سال  در  همدان 
 106( پزشکی(،  دانشکده  از  نفر   116( دانشجویان  این  از 
دانشکده  از  نفر   98( مامایی(،  و  پرستاری  دانشکده  از  نفر 
پیراپزشکی(، انتخاب شدند، به این صورت که ابتدا جمعیت 
کلی  نمونه  حجم  سپس  شد.  محاسبه  دانشکده  سه  کل 
هر  به  مربوط  نمونه  حجم  آن  از  بعد  و  گردید  محاسبه 
دانشکده بر اساس روش نمونه گیری با تخصیص مناسب یا 
طبقه ای مشخص گردید و دانشجویانی که مایل به شرکت در 
مطالعه بودند به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه 
توضیح  پژوهش  هدف  مورد  در  دانشجویان  تمام  به  شدند. 

به داروهای ضد رتروریروسی در سراسر جهان به طور پیوسته 
در حال کاهش است به طوری که از 2/3 میلیون مرگ در سال 
2005 به حدود 1/7 میلیون مرگ در سال 2011 کاهش یافته 
است ]2[. بر طبق آخرین گزارش در پایان سال 2012، 9/7 
میلیون نفر فرد آلوده با ویروس در کشورهایی با درآمد کم و 

متوسط درمان ضد رتروریروسی را دریافت کرده اند ]3[.
اوایل  تا  کشور  در  شده  آوری  جمع  آمار  آخرین  اساس  بر 
  HIV/AIDS به  مبتال  افراد  نفر   23497 مجموعا  نود  دهه 
شناسایی شده اند که از این میزان 91/2 درصد آنان را مردان 
و 7/8 درصد را زنان تشکیل می دهند. بر اساس آمار موجود 
46/4 درصد از مبتالیان به HIV در زمان ابتال در گروه سنی 
34-25 سال قرار داشته اند که باالترین نسبت در بین گروه 
های سنی را به خود اختصاص می دهند ]4[. طبق آخرین 
تعداد  همدان  استان  در   91 سال  تا  شده  آوری  جمع  آمار 
576 نفر مبتال به HIV/AIDS شناسایی شده اند. سازمان 
در  پایین  شیوع  با  کشوری  را  ایران  کشور  بهداشت  جهانی 
حدود 0/1 درصد تا 0/5 درصد می داند ]5[. جوانان ایرانی 
از نظر بهداشتی، شیوع  به علت روابط جنسی کنترل نشده 
ازدواج،  رفتن سن  باال  آموزش جنسی،  فقدان  اعتیاد،  باالي 
ازدیاد سفر هاي برون مرزی و مجاورت با کشورهایی که در 
خطر  معرض  در  آیند،  می  حساب  به  پرخطر  مناطق  شمار 
جدي قرار دارند. همچنین آموزش جنسی درباره ویروس ایدز 
 .]6[ ندارد  چندانی  جاي  ایران  هاي  دانشگاه  و  مدارس  در 
از سوي دیگر بررسی هاي انجام شده توسط مرکز مدیریت 
بیماری هاي وزارت بهداشت، بیانگر سرعت افزایش رفتارهای 
پرخطري است که می تواند زمینه ساز ابتال به ایدز باشد ]7[ 
. مطالعات در زمینه رفتارهای پرخطر در جوانان در کشور ما 
بسیار محدود است با این وجود، یک مطالعه روي پسران 15 
رابطه  آنها  تقریبا 28 درصد  نشان می دهد که  تا 18 سال 
جنسی قبل از ازدواج داشته اند و تقریبا سه نفر از چهار نفر، 
بیش از یک شریک جنسی داشته اند که این آمار خود گویاي 
وضعیت پرخطر موجود است ]8[ . عالوه بر این، افزایش سن 
ازدواج در کشور در سال هاي اخیر و سبب افزایش رفتار هاي 
پرخطر شده است، بنابراین آگاهی قشر جوان جامعه نسبت 
به خطر انتقال HIV و پیشگیری از آن اهمیت بسزایی دارد 
زیرا آگاهی، نگرش را و نگرش، تا حد زیادی رفتار را تحت 
تاثیر قرار می دهد، نتایج تحقیقات به عمل آمده در جوامع 
مختلف نشان دهنده سطوح متفاوت آگاهی جوانان نسبت به 
ایدز است که خود با عوامل متعددی مانند عوامل اجتماعی 
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داده شده بود و پس از گرفتن رضایت آگاهانه کتبی با توجه 
پزشکی،  دانشکده  دانشجوی  شامل:  که  ورود  های  معیار  به 
شرکت  به  تمایل  و  بودن  پیراپزشکی  و  مامایی  و  پرستاری 
در مطالعه داشتن وارد مطالعه شدند. همچنین عدم تکمیل 
پرسشنامه به عنوان معیار خروج در نظر گرفته شد. این طرح 
در کمیته اخالق دانشگاه تصویب شده است. برای جمع آوری 
داده ها ابتدا اطالعات دموگرافیک مانند: سن، جنس، مقطع 
تحصیلی ثبت گردید و سپس از پرسشنامه بین المللی ایدز 
    )International AIDS Questionnaire English Version(
متشکل  ایدز  المللی  بین  پرسشنامه  شد.  استفاده   IQA-E

بعد  ارزیابی چهار  براي  است که  ایدز  مورد  از 18 سوال در 
مختلف آگاهی و نگرش در مورد ایدز تدوین شده است که 
شامل: اسطوره ها و تصورات غلط در مورد انتقال ایدز سئوال 
7-1، نگرش در مورد افراد آلوده به ایدز 12-8، اظهارات فرد 
در ارتباط با درک خطر ایدز 15-13 و آگاهی از حقایق مرتبط 
با ایدز )سوال 18-16( می باشد. پاسخ ها به صورت لیکرت 5 
تایی )کامال مخالفم، مخالفم، نمی دانم، موافقم، کامال موافقم( 
امتیاز دهی شده است. به هر گزینه در یک مقیاس لیکرت 
از )1 کامال مخالفم( تا )5 کامال موافقم( امتیاز داده میشود، 
به طوری که نمره باال در هر یک از گزینه ها آگاهی بیشتر و 
نگرش بهتر را نشان می دهد. براي سواالت معکوس که شامل 
صورت  به  نمرات  باشند  می   )18-17-16-10( هاي  سوال 
این ترتیب محدوده نمره  به  معکوس محسوب خواهند شد. 
کل معکوس محسوب خواهد شد. به این ترتیب محدوده نمره 
کل 90-18 می باشد ]13[. در مطالعه اسکندری و همکاران 
در سال 1391 آلفا کرونباخ براي مقیاس هاي اسطوره هاي 
انتقال 0/78، نگرش 0/78، خطرهای شخصی 0/79، حقایق 
از  آزمون 0/80 گزارش شده است ]13[.  برای کل  و   0/60
انحراف  میانگین،  فراوانی، درصد،  مانند  توصیفی  روش های 
از  ها  داده  تحلیل  برای  و  ها  داده  توصیف  برای  و...  معیار 
برای مقایسه دو گروه مستقل و   Mann–Whitney آزمون 
ویرایش 22   SPSS افزار  نرم  وسیله  به   Kruskal–Wallis

استفاده گردید. سطح معناداری آزمون ها کمتر از 0/05 در 
نظر گرفته شد.

یافته ها
تعداد  شدند،  مطالعه  وارد  که  دانشجویی   320 تعداد  از 
 22/37±3/86 سنی  معیار  انحراف  و  میانگین  با  پسر   130
سنی  معیار  انحراف  و  میانگین  با  دختر  دانشجوی   190 و 

3/70±23/02 بودند. همچنین میانگین و انحراف معیار سنی 
مربوط  دانشجو   116 بود.   22/75±3/77 دانشجویان  کل 
مقطع  در  نفر   11 تعداد  این  از  که  بودند  پزشکی  دانشکده 
در  نفر   16 و  ای  حرفه  دکتری  نفر   89 تخصصی،  دکتری 
مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. در دانشکده 
پرستاری به ترتیب تعداد 91 دانشجو در مقطع کارشناسی، 
نفر دکتری تخصصی و جمعا  نفر کارشناسی ارشد و 1   14
دانشکده  دانشجوی  تمام 98  بودند. همچنین  دانشجو   106
پیراپزشکی در مقطع تحصیلی کارشناسی مشغول به تحصیل 

بودند )جدول 1(.

جدول 1. توزیع فراوانی دانشجویان مورد مطالعه بر حسب متغیر های 
جمعیت شناختی

پسر

دختر

پزشکی

پرستاری و مامایی

پیراپزشکی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

خوابگاه

غیر خوابگاه

)40/62(130

)59/38(190

)36/2(116

)33/1(106

)30/6(98

)59/06(189

)9/37(30

)27/81(89

)3/75(12

)69/7(223

)30/3(97

تعداد)درصد(متغیر جمعیت شناختی

معیار  انحراف  و  میانگین  داد،  نشان  نمرات  به  مربوط  نتایج 
نمرات آگاهی دانشجویان نسبت به بیماری ایدز به طور کلی 
54/43±5/89 و در پسران 54/77±5/48 و دانشجویان دختر 
54/77±5/48 بود. با توجه به اینکه حداکثر نمره آگاهی 65 
است، آگاهی دانشجویان در سطح مطلوبی قرار دارد. با توجه 
به نرمال نبودن داده ها از آزمون های غیر پارامتریک استفاده 

شد )جدول 2(.
نتایج آزمون من-ویتنی جدول 2 نشان داد که بین جنسیت 
و میزان آگاهی در مورد بیماری ایدز در دانشجویان هر چند 
که میانگین دختران اندکی بیشتر بود اختالف معناداری وجود 

جنس

دانشکده

مقطع تحصیلی

وضعیت سکونت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sj
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 8

psj.umsha.ac.ir
https://psj.umsha.ac.ir/article-1-309-en.html


سعید یزدی راوندی و همکارانآگاهی و نگرش در مورد بیماری ایدز در دانشجویان...

25 PSJ.umsha.ac.ir

جدول 2. نتایج بررسی نمرات آگاهی نسبت به بیماری ایدز در دانشجویان 
بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی

جنس

دانشکده

مقطع تحصیلی

پسر

دختر

کل

پزشکی

پرستاری و مامایی

پیراپزشکی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

6/44±53/93

5/48±54/77

5/89±54/43

6/85±54/12

4/70±55/40

5/75±53/73

5/32±54/40

6/30±55/23

6/76±54/29

7/08±53/91

متغیر جمعیت شناختی

0/391

0/135

0/780

جدول 3. نتایج بررسی نمرات نگرش نسبت به بیماری ایدز در دانشجویان 
بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی

جنس

دانشکده

مقطع تحصیلی

پسر

دختر

کل

پزشکی

پرستاری و مامایی

پیراپزشکی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

3/56±19/82

3/51±20/33

3/54±20/12

3/62±19/75

3/31±20/24

3/66±20/43

3/52±20/31

3/07±19/83

3/51±19/86

5/07±19/83

میانگین±انحراف معیارمتغیر جمعیت شناختی میانگین±انحراف معیار

0/104

0/176

0/374

سطح معناداری سطح معناداری

 .)P=0/391( نداشت
دانشجویان  که  شود  می  مشاهده   2 جدول  در  همچنین 
پرستاری و مامایی آگاهی باالتری نسبت به دانشجویان پزشکی 
و پیراپزشکی دارند، اما نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد 
که این اختالف بین نمره آگاهی و نگرش نسبت به بیماری ایدز 
در دانشجویان و دانشکده های آنان دانشگاه معنادار نبوده است 
اختالف  که  داد  نشان  بررسی  نتایج  همچنین   .)P=0/135(
معناداری بین نمره آگاهی نسبت به بیماری ایدز در دانشجویان 

.)P=0/780( و مقطع تحصیلی آنان وجود نداشت
بر اساس اطالعات جدول 3 میانگین و انحراف معیار نمرات 

کلی  طور  به  ایدز  بیماری  به  نسبت  دانشجویان  نگرش 
20/12±3/54 و در پسران 19/82±3/56 و دانشجویان دختر 
نگرش  نمره  حداکثر  اینکه  به  توجه  با  بود.   3/51±20/33
ایدز  به  مبتال  بیماران  به  نسبت  دانشجویان  نگرش  بود،   25
نگرش  بین  معناداری  اختالف  دارد.  قرار  مطلوبی  سطح  در 
پسران و دختران دانشجو وجود نداشت )P=0/104(، گرچه 
میانگین نمره نگرش دختران به افراد مبتال به ایدز بیشتر بود. 
همچنین نتایج مطالعه نشان داد بین دانشکده محل تحصیل 
و  دانشجویان   )P=0/374( تحصیلی  مقطع  و   )P=0/176(
نگرش آنان به مبتالیان به ایدز اختالف معناداری وجود ندارد.

بحث
نتایج پژوهش نشان داد، آگاهی در مورد بیماری ایدز و نگرش 
دانشجویان نسبت به افراد مبتال به ایدز در سطح مطلوبی قرار 
دارد. همچنین بین جنسیت و میزان آگاهی و نگرش نسبت 
به بیماری ایدز در دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد. 
همچنین نتایج نشان داد که دانشجویان پرستاری و مامایی 
و  پزشکی  دانشجویان  به  نسبت  باالتری  نگرش  و  آگاهی 
پیراپزشکی دارند، اما این اختالف بین دانشجویان و دانشکده 

های آنان دانشگاه معنادار نبوده است. ارتباط بین نمره آگاهی 
ایدز  بیماری  به  مبتالیان  نگرش  نمره  و  ایدز  مورد  در 
نداشت.  وجود  نیز  آنان  تحصیلی  مقطع  و  دانشجویان  در 
این  در  ایدز  بیماری  به  نسبت  دانشجویان  نگرش  و  آگاهی 
مرعشی  مطالعه  با  که  داشت،  قرار  مطلوبی  حد  در  مطالعه 
و همکاران سال 1389 ]14[ و مطالعه نجارکالئی در سال 
و  عالی  را  دانشجویان  درصد   92 آگاهی  آن  در  که   1392 [
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خوب و فقط 8 درصد آنها را ضعیف و متوسط گزارش کرده 
بود همسو است ]11[. در مطالعه جهان فر در سال 2010 
خوب  آگاهی  وجود  با  نیز،  پزشکی  غیر  دانشجویان  روي 
مورد  در  غلطی  تصورات  ایدز  بیماري  مورد  در  دانشجویان 
بیماري وجود داشت ]15[. مطالعه دیگری که توسط فرید در 
سال 2003 بر روي دانشجویان پاکستانی انجام گرفت، میزان 
از  پیشگیري  و  انتقال  هاي  راه  ایدز،  بیماري  از  آنها  آگاهی 
بیماري رضایتبخش بود ]16[. در مطالعه Temu و همکاران 
سال 2008 در تانزانیا بر روي دانش جامعه، با وجود سطح 
اطالعات باال، در مورد بیماری هاي مقاربتی و ایدز تصورات 
غلطی وجود داشت ]17[. در مطالعه میرنژاد و همکاران در 
به  نسبت  مطالعه  مورد  دانشجویان  درصد   75  1387 سال 
مثبتی  نگرش  درمان(  و  پیشگیری  )انتقال،  ایدز  جنبه  سه 
داشتند ]18[. به نظر می رسد دانشجویانی که در دانشگاه 
های علوم پزشکی مشغول به تحصیل می باشند به خصوص 
در رشته هایی چون پزشکی، پرستاری و مامایی و دانشجویان 
که  درسی  های  واحد  و  رشته  ماهیت  دلیل  به  پیراپزشکی 
آگاهی خوبی  از  دانشگاه می گذرانند  به  ورود  بدو  از همان 
نگرش  آگاهی  دنبال  به  همچنین  و  شد  خواهند  برخوردار 
از  کنند.  می  پیدا  بیماری  این  مختلف  ابعاد  به  تری  مثبت 
طرفی وجود تشکل هایی چون تشکل ایدز در دانشگاه های 
علوم پزشکی که در جهت افزایش آگاهی و بهبود نگرش ها 
نسبت به این بیماری ها تالش میکنند با اهمیت است زیرا 
نگرش های منفی زیادی مانند در مورد جداسازی افراد وجود 
دارد که فعالیت های این گونه تشکل های دانشجو نهاد می 
تواند باعث بهبود آن شود. نتایج این مطالعه نشان داد بین 
جنسیت با آگاهی در مورد ایدز و نگرش دانشجویان ارتباط 
و همکاران در  میرنژاد  با مطالعه  ندارد، که  معناداری وجود 
ایران ]18[ و مطالعه  سال 1387 در دانشگاه علوم پزشکی 
فتحی و همکاران در 1997 در همدان همسو است ]19[، که 
دلیل آن می تواند دسترسی یکسان دانشجویان پسر و دختر 
برای کسب اطالعات و آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی 
باشد، اما با مطالعات محمد نژاد و همکاران در سال 1390 
مورد  را  ساوه  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  نگرش  و  آگاهی  که 
بررسی قرار داده بود ]6[ و Oliveira و همکاران سال 2002 
در برزیل ]20[ و Savaser 2003 در ترکیه همسو نمیباشد 
]21[. که این امر می تواند ناشی از تفاوت های جمعیت مورد 
مطالعه و که تفاوت بین نتایج فوق با مطالعه حاضر شاید به 
علت فاصله زمانی بین این دو تحقیق باشد. زیرا آگاهی افراد 

جامعه و بالطبع نگرش آنها نسبت به بیماري و مبتالیان به آن 
نسبت به سال هاي قبل ارتقاء یافته است. در این پژوهش بین 
دانشکده محل تحصیل و میزان آگاهی و نگرش دانشجویان 
با مطالعه قشقایی زندی در  تفاوت معناداری دیده نشد که 
سال 2002 ]22[ و نجارکالئی در سال 1392 ]11[ همسو 
به شباهت بسیار زیاد واحد های  با توجه  این مسئله  است. 
درسی دانشجویان پزشکی و پرستاری و مامایی و پیراپزشکی 
نتایج  در دانشگاه های علوم پزشکی قابل پیش بینی است. 
مطالعه ما نشان داد که بین مقطع تحصیلی با آگاهی و نگرش 
نسبت به بیماری ایدز نیز اختالف معناداری وجود ندارد که 
 Ghabili با پژوهش راد و همکاران 1388 ]23[ و همچنین
و همکاران 2008 ]24[ همسو می باشد. دانشجویان با ورود 
به دانشگاه علوم پزشکی از همان ابتدا و در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی با گذراندن واحد های تخصصی و همچنین افزایش 
به  معموال  و  کنند  می  بیشتری کسب  آگاهی  بیشتر  تجربه 
دنبال این آگاهی، نگرش بهتری نسبت این بیماران و برخورد 
با آنان خواهند داشت. در انتها همچنان پیشگیری مهم ترین 
ایدز  از  بیماری شناخته میشود. پیشگیری  این  با  راه مقابله 
نیازمند کسب آگاهی صحیح در مورد بیماری، نحوه ی انتقال 
افراد  اکثر  از طرفی چون  از آن است.  و روشهای جلوگیری 
در معرض خطر ایدز را جوانان که بیشتر احتمال بروز رفتار 
مناسب  آموزش  را تشکیل می دهند،  دارند  را  پرخطر  های 
از  برای جلوگیری  قشر جوان،  در  آگاهی  افزایش  منظور  به 
به  که  است  بدیهی  رسد،  می  نظر  به  ضروری  آن  گسترش 
بیماری مزمن تمام جنبه های زندگی فرد را تحت  به  ابتال 
تاثیر قرار داده و باعث کاهش کیفیت زندگی فرد خواهد شد 
باشد.  دارای محدودیت هایي مي  ]25، 26[. مطالعه حاضر 
مي توان به جمع آوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه و 
به صورت خود گزارش دهي از دانشجویان جمع آوري شده 
است که ممکن است برخي از پاسخ دهندگان به طور صادقانه 
پرسشنامه ها را تکمیل نکرده باشند. از طرفی نمونه گیری 
در دسترس نیز خود از محدودیت هایی است. همچنین این 
مطالعه بر روی دانشجویان سه دانشکده انجام گرفت پیشنهاد 
می گردد در مطالعات آتی بر روی کل دانشجویان دانشگاه 

علوم پزشکی انجام گیرد.

نتیجه گیری
با توجه به ضرورتی که در مورد افزایش آگاهی در مورد راههای 
] انتقال ایدز، پیشگیری و درمان این بیماری و نگرش مناسب 
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Abstract

Introduction: AIDS is one of the most dangerous infectious diseases in the world and especially among 
young people. Prevention is known as the most principal approach to manage this issue. AIDS prevention 
requires gaining knowledge and real attitude of transmission and prevention of this illness. Therefore, this 
study aimed to determine the knowledge and attitudes toward AIDS between students of Hamadan Uni-
versity of Medical Sciences, in 2015.
Methods: This investigation was a cross-sectional descriptive study. 320 students from  medicine, nursing, 
midwifery and paramedical sciences schools were selected by sampling methods in 2014-2015. To collect 
data, demographic and the international AIDS questionnaire was used. Data analysis was performed by 
Mann-Whitney test and Kruskal-Wallis with SPSS software, version 22.
Results: The mean and standard deviation score of students’ knowledge toward AIDS in general was 
5/89±54/43 and 3/54±20/12 for attitudes score. The results showed that between gender and level of 
knowledge (P=0/391) and attitude about AIDS (P=0/104) no significant difference was seen. Also, be-
tween faculty and educational level of students and their knowledge and attitudes  no significant changes 
was recognized )P<0/05(.
Conclusion: Due to the necessity of increasing knowledge about routes of AIDS transmission and appro-
priate attitudes toward patients, authorities should design and organize programs, based on cultural and 
social conditions, to raise knowledge and improve attitudes, specially prevetion of AIDS transmission, in 
society.
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