
دانشجويان پزشکی و ساير پرسنل پزشکی در خصوص آگاهی و نگرش بررسی 

 HPVواکسیناسیون 
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 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ايران، تهران، ايران.

ترين ويروس منتقل شونده آميزشی که ارتباط مستقيمی با ابتال به سرطان شايعزمینه و هدف:  

بـاشـد.   ( مـی    Human papillomavirus: HPV)دهانه رحم دارد، ويروس پاپيلومای انسانی
تعداد مبتاليان به ويروس پاپيلومای انسانی در سراسر دنيا بخصوص در کشورهای جهان سوم و   

باشد. دانش، سط  آگاهی و نگرش جامعه در ميزان پـذيـرش    در حال توسعه در حال افزايش می
ای در کنترل عفونت زايی اين ويروس دارد. سنجش و باال بردن  واکسيناسيون تاثير قابل مالحضه

سط  آگاهی دانشجويان پزشکی و پرسنل درمان، به عنوان پيشگامان تامين سالمت عـمـومـی،      
های وابسته به اين ويـروس افـزايـش      توانند سط  نگرش و آگاهی افراد را در رابطه با بيماریمی

بررسی آگاهی و نگرش دانشجويان پزشکی دهد. در همين راستا، محققين اين مطالعه را با هدف  
 طراحی و اجرا نمودند. HPVو ساير پرسنل پزشکی در خصوص واکسيناسيون

نفر از دانشجويان پزشکی  433بروی  6 13و  5 13های اين مطالعه مقطعی در سال روش کار:

اطالعات دموگرافيک تمامی افراد در فـرم  پرسنل پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی انجام شد.  و ساير 
جمع آوری داده ها ثبت گرديد. در ادامه به وسيله پرسشنامه، نگرش افراد درباره واکسيناسيون با 

تعيين گرديده و توزيع آن بر اساس سن، جنسيت، وضعيت تاهل و تحصيالت افراد HPVواکسن
مورد ارزيابی قرار گرفته شد. در نهايت ارتباط ميان سن، جنس، وضعيت تاهل و سط  تحصيالت  
با سط  دانش و آگاهی افراد حاضر در مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. داده ها توسط نرم افـزار     

IBM SPSS Statistics  مورد تجزيه و تحليل آماری قرار گرفتند. سط  مـعـنـی        21نسخه
 در نظر گرفته شد.  3735P-Valueداری در اين مطالعه 

سال با ميانگين سـنـی       72تا  23نفر مرد در بازه سنی  77زن و  322در اين پژوهش ها:  يافته

حضور داشتند. داده های توصيفی نشان دادند که عمده شرکت کنندگان سـطـ        6778±27733
%(  63)حـدود     HPV%( و واکسيناسيون 73آگاهی متوسط رو به بااليی نسبت به عفونت )حدود 

داشتند. نتايج آشکار نمود که با افزايش سن، سط  آگاهی افراد نيز نسـبـت بـه عـفـونـت و                
 HPVافزايش می يابد. بگونه ای که روند افزايشی در مورد واکسيناسيون     HPVواکسيناسيون 
(. داده های آماری همچنين نشان دادند که در مجمـوع و در        P-Value> 3735معنی دار بود ) 

يک نگاه کلی متغير هايی چون جنسيت و وضعيت تاهل تاثير معنی داری در سط  آگاهی افـراد  
نداشتند. يافته ها آشکار نمودند که ميان گروه های تحصيلی مختلف اختالف معنی دار در سط   

(. و متخصصيـن زنـان و         P-Value<3735وجود دارد  ) HPVآگاهی نسبت به واکسيناسيون 
 متخصصين عفونی دارای بيشترين سط  آگاهی نسبت به ساير افراد بودند. 
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 مقدمه       

های موجود           ضايعات پيش سرطانی از جمله رايجترين انواع يافته                                              

هـای        های تشخيصی روتين انجام شده در  ـربـالـگـری                                                  در تست      

ای سرويکس )گردن رحم( محسوب می شونـد، سـرطـان                                                            دوره    

سرويکس يکی از علل مر  و مير در زنان سنيـن بـاروری در                                                                  

کشورهای در حال توسعه و چهارمين بيماری بـدخـيـم زنـان                                                                      

درصد از سرطان سرويکس معـمـوال در                                           5 گردد.         محسوب می        

ای مانند عفونت ويروس پاپيلومـا                                  همراهی با عوامل شناخته شده                          

ويروس پاپيلومای انسانی يک خانواده بـزر                                            (.      1شوند )      ديده می       

محـــسـوب                   1ترين عفـونت منتقله جنـسی                        ها و شـايع          از ويروس        

تـريـن            انسانی از جمله شـايـع                               2ويروس پاپيلومای               (.      2) گردد      می  

(.    3رود )           بيماری منتقل شونده جنسی در امريکا بشـمـار مـی                                                           

 773711 
 777712 

1– HPV: Human Papillomavirus Infection  

2– Sexual Transmitted Diseases (STD)   
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  HPVاهميت ويژه و عمده اين ضايعات از آنجا است که ويروس                                                   

که در بسياری از اين ضايعات پيش سرطانی مانند ديسـپـالزی                                                               

  15تواند بر اساس نوع و تي  آن از                                   شود، می       سرويکس ديده می              

( خـطـر                   HPV-18برابر )در مورد                    75( تا        HPV-16)در مورد          

(.      5و 4ابتالی بيماران به سرطان گردن رحم را افزايـش دهـد )                                                               

يکـی          HPVطبق مطالعات صورت گرفته در اين زمينه ويروس                                           

رود.      ترين عوامل ايجاد کننده سرطان سرويکس بشمار می                                            از مهم      

های پرخطر             HPVو نيز در            High-Riskاهميت بررسی افراد                   

نـمـايـد                که ريسک سرطان و ضايعات پيش سرطانی را زياد مـی                                               

 باشد.       بيش از ساير موارد نيز می                        

های بعدی جهت کاهش بـار                          تواند در برنامه ريزی                    ای که می        نکته    

در جامعه موثر باشد، امکان استفـاده از واکسـن                                                            HPVعفونت     

درصـد               3 تواند تا بيش از                   است که در پيشگيری از عفونت می                             

(. اين که واکسن تـا چـه                                         7و 6باشد )        نيز می        Safeموثر بوده و             

استفاده شود، موضـوعـی                             HPVميزان جهت پيشگگيری از موارد                           

است که بستگی به نگرش کادر پزشکی نسبت به اين واکسن و                                                         

ای    تعيين آگاهی و سط  نگرش نکتـه                              ضرورت و کارآيی آن دارد.                           

تری استراتژی بـرای بـرنـامـه                                              اساسی در جهت تدوين مناسب                        

(. با توجه به سط  آگاهی و نـگـرش                                          8باشد )        های موثر می           ريزی    

متفاوت در جوامع مختلف و همچنين عوامل دخيل متـعـدد در                                                              

رسد که نحوه آگاه سازی گـروه هـدف                                          پذيرش واکسن بنظر می                   

توسط کادر بهداشتی درمانی بخصوص پزشکان در رتـبـه اول                                                                 

بر همين اساس محققين مطالعه پيش رو                                       (.       اهميت قرار دارد )                   

بر آن شدند تا در اين مطالعه به بررسـی آگـاهـی و نـگـرش                                                                              

پـرسـنـل پـزشـکـی در خصـوص                                                        دانشجويان پزشکی و ساير                      

 بپردازند.           HPVواکسيناسيون             

 

 مواد و روش ها               
  -مطالعه حاضر يک پژوهش مشاهده ای از نـوع  مـقـطـعـی                                                                         

نـفـر از                        433باشد و جامعه آماری اين پژوهش را                                 توصيفی می         

دانشجويان پزشکی و ساير پرسنل پزشکی دانشگاه آزاد اسالمـی                                                          

و         5 13که به صورت در دسترس انتخاب شده، در سـالـهـای                                                        

که به صورت داوطلبانه و با رعايت اصول اخالق پزشکی و                                                     6 13

پس از اخذ رضايت نامه از همه افراد و با آگاهی کامل از رونـد                                                                      

پژوهش وارد مطالعه شدند، تشکيل می دهد. در اين مـطـالـعـه                                                                   

افرادی که دارای شرايطی نظير دانشجويان پزشـکـی و سـايـر                                                                        

پرسنل پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی و تمايل به شرکت در ايـن                                                              

طرح را داشتند، وارد مطالعه شدند. افراد شرکت کننده در ايـن                                                                   

طرح در صورت عدم تمايل به شرکت در تحقيق از مطالعه حذف                                                      

روش نمونه گيری، روش  يرتصادفی از نوع در دسـتـرس                                                         شدند.       

ها در ايـن پـژوهـش بـا                                        بود و همچنين شيوه جمع آوری داده                               

 استفاده از پرسشنامه و به صورت ميدانی صورت پذيرفت.                                                 

بر اساس فرمول با در نظر گرفتن آلفا )خطای اول مطالعـه( بـه                                                                       

در    )ميزان نگرش مثبـت                             Pو نيز         3735)دقت(             d،   3735ميزان       

  3735در مطالعات قبلی( به ميزان                               HPVخصوص واکسيناسيون                

درصـد               53که در آن در حـدود                              )با توجه به رفرانس شماره                            

بـراسـاس              نفر وارد مطالعه شدند.                           433نگرش مثبت داشته اند(،                         

پرسشنامه، اطالعات دموگرافيک شرکت کنندگان بدست آمد و                                                        

همچنين در اين پژوهش سط  آگاهی جامعه هدف )دانشجويان                                                      

پزشکی و ساير پرسنل پزشکی( نسبت بـه عـفـونـت ويـروس                                                                        

سوال و سط  آگاهی ايـن افـراد                                        23پاپيلومای انسانی در قالب                          

  12نسبت به واکسيناسيون ويروس پاپيلومای انسانی در قـالـب                                                            

 سوال مورد سنجش قرار گرفت.                         

)پرسشنامه اول( بر اسـاس                                     HPVسط  آگاهی افراد از عفونت                          

امتيازی که از اين پرسشنامه کسب کرده بودند به چهار دسـتـه                                                              

 تقسيم گرديد که شامل:                    

 ( 5-3بدون آگاهی يا آگاهی بسيار پايين )                                 -1
 ( 13-6آگاهی پايين )             -2
 ( 15-11آگاهی متوسط )             -3
 ( 23-16آگاهی باال )           -4

  HPVبودند. همچنين سط  آگاهی افراد از واکسيـنـاسـيـون                                                                

)پرسشنامه دوم( بر اساس امتيازی که از اين پرسشنامه کسـب                                                                  

 کرده بودند نيز به چهار دسته تقسيم گرديد که شامل:                                                

 ( 3-3بدون آگاهی يا آگاهی بسيار پايين )                                 
 ( 6-4آگاهی پايين )             -1
 (  -7آگاهی متوسط )             -2
 ( 12-13آگاهی باال )           -3

در نهايت ارتباط ميان سن، جنس، وضعيت تـاهـل و سـطـ                                                                         

تحصيالت با سط  دانش و آگاهی افراد حاضر در مطالعه مـورد                                                             

های خام بدست آمده وارد نـرم افـزار                                                    بررسی قرار گرفت. داده                       

IBM SPSS Statistics        شد سپس نـرمـالـيـتـی                                  21نسخه

ها برای همه متغييرها مورد بررسی قرار گرفت و بر اسـاس                                                            داده    

وضعيت نرماليتی از آزمون های آماری مناسب استفاده گـرديـد.                                                              

هـای        هـا از آزمـون                         در اين مطالعه برای تحليل و بررسـی داده                                            

ناپارامتريک آماری يو مان ويتنی، کروسکال واليس و مـجـذور                                                                 

کای  استفاده شد. همچنين حد معنی داری آمـاری در ايـن                                                                       

 در نظر گرفته شد.                  3735( کمتر از           P-valueمطالعه )        

 

 نتايج     

نفر از شرکت کنندگان در اين طرح تحقيقـاتـی                                                 433از مجموع          

و         دانشجويان پزشکی و ساير پرسنل پزشکی بـودنـد                                                  که شامل         

درميان آن عده که قسمتهای دموگرافيک فرم های پرسشنامه را                                                        

%( حضـور                    73 1نفر مرد )             77%( و          8377زن )        322کرده بودند،             

سال با ميانگـيـن سـنـی                                        72تا      23داشتند. افراد در بازه سنی                             

قرار داشتند. از بين افرادی که وضعيت تاهل خود                                                7876±33727

  112%( مجرد و                   7372نفر )         283را مشخص نموده بودند، تعداد                            
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%( متاهل بودند. همچنين وضعيت شغلی افراد شرکت                                                    2871نفر )       

نفر بيکار             113نفر شا ل و              123کننده در اين مطالعه به صورت                             

وضعيت       نفر گزينه ساير را در پرسشنامه پر کرده بودند و                                                 114و   

بـه             مصرف دخانيات در ميان افراد شرکت کننده در مـطـالـعـه                                                           

نفر سيـگـار                   376نفر ترک سيگار و                   6نفر سيگاری و                15صورت      

نميکشيدند. وضعيت تنوع و فراوانی انواع رشته های تحصـيـلـی                                                                  

 (.    1آورده شده است )جدول                       1شرکت کنندگان در جدول                      

نشان دادند کـه                      داده های توصيفی حاصل از هر دو پرسش نامه                                       

عمده شرکت کنندگان سط  آگاهی متوسطی از عـفـونـت و                                                                    

دارند. همچنين در اين يافته های توصيفی                                         HPVواکسيناسيون             

% از افراد نسبت به عـفـونـت                                     1473آشکار گرديده است که تنها                          

HPV     از افراد نسبت به واکسناسيون                                     1775و %HPV             دارای

 (.    3و     2)جدول         سط  آگاهی بااليی هستند                     

وضعیت آگاهی شرکت کنندگان در مطالعه  -2جدول 

 HPVنسبت به عفونت 

وضعیت آگاهی شرکت کنندگان در مطالعه  -3جدول 

 HPVنسبت به واکسیناسیون 

 تنوع و فراوانی انواع رشته های تحصیلی  -1جدول 

نتايج حاصل از مقايسه سن شرکت کنندگان در -4جدول 

 HPVسطوح آگاهی مختلف نسبت به عفونت 

نتايج حاصل از بررسی سط  آگاهی شرکت کنندگان نسبت بـه                                                       

، در سنين مختلف آشکار نمود که                               HPVعفونت و واکسيناسيون                   

با افزايش سن، سط  آگاهی افراد نيز نسبت بـه عـفـونـت و                                                                           

 افزايش می يابد.                   HPVواکسيناسيون           

  HPVهرچند اين روند افزايشی تنها در مورد واکسيـنـاسـيـون                                                           

  HPV( اما در مورد عفونـت                                P-Value> 3735معنی دار بود)               

اختالف معنی دار آماری ثبت نگرديد. بر مبنای همين داده هـا                                                                 

افراد دارای آگاهی بسيار پايين نسبت به عفونت و واکيسناسيون                                                           

HPV                                                     کمترين سن و افراد دارای آگاهی باال نسبت به عفونت و

 (.  5و     4دارای بيشترين سن بودند )جدول                                HPVواکيسناسيون             

بررسی سط  آگاهی مردان و زنان شرکت کننده در مـطـالـعـه                                                                   

نشان داد کـه سـطـ                                     HPVنسبت به عفونت و واکسيناسيون                           

 آگاهی و اطالعات زنان بيشتر از مردان است.                                       

اما اين اختـالف سط  از منـظر آزمـون آمـاری معنـی دار نبـود                                                         

 (3738 =P-Value     )   و (37253=P-Value     )        سط      همچنين

در بـيـن                        HPVآگاهی در خصوص عفونت و واکسينـاسـيـون                                          

دانشجويان پزشکی و ساير پرسنل پزشکی مجرد و متاهل نـيـز                                                               

سنجش و با يکديگر مورد مقايسه قرار گرفت. با وجـود آنـکـه                                                                         

سط  آگاهی متاهلين و افراد مجرد با يکديگر اختالف مـعـنـی                                                                  

داری نداشتند، اما توصيفات آماری آشکار نمودند که مجـرديـن                                                              

دارای آگاهی باالتری نسبت به متاهلين می باشند. به هر حـال                                                                 

 درصد تعداد تحصب ت

دانشجوی 

 رشته پزشکی
2 4 7377 

 578 23 پزشک عمومی

 2 8 رزيدنت زنان

 378 3 متخصص زنان

متخصص 

 عفونی
3 378 

ساير تخصص 

 ها
11 278 

دانشجوی 

 ماما7مامايی
45 1173 

 175 6 رزيدنت عفونی

 173 5 رزيدنت ساير

 77   8 3 جمع

 درصد تعداد سطح آگاهی

 378 3 آگاهی بسيار پايين

 2876 114 آگاهی پايين

 5674 225 آگاهی متوسط

 1473 57 آگاهی باال

 133   3 جمع

 درصد تعداد سطح آگاهی

 1375 54 آگاهی بسيار پايين

 2873 113 آگاهی پايين

 4376 162 آگاهی متوسط

 1775 73 آگاهی باال

 133   3 جمع

سطح 

 آگاهی
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
P-Value 

 آگاهی

 پايين
113 27725 7748 37161 

 آگاهی

 متوسط
223 27725 675 37161 

 37161 6751 2 277 56 باال آگاهی

 37161 6778 2773 4 3 جمع
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 در گروههای مختلف تحصیلی HPV: مقايسه سطوح آگاهی مختلف نسبت به عفونت 6جدول 

اين تفاوت محدود در هي  يک از پرسش نامه هـا مـعـنـی دار                                                                        

 (.    P-Value>3735نبودند )        

داده های آماری نشان دادند که متخصصين زنان و متخصصيـن                                                        

عفونی دارای بيشترين فراوانی در سط  آگاهی باال نسـبـت بـه                                                                   

ساير افراد بودند. اين در حالی بود که گروه های تحصيلی ديگـر                                                                

نظير دانشجويان پزشکی و پزشکان عمومی و همچنين ماماها و                                                           

دانشجويان مامايی در سطوح پايين تر آگاهی نسبت به عفونت و                                                         

قرار داشتند. با اين وجود آناليز های آماری                                             HPVواکسيناسيون             

اثبات نمودند که اختالف معنی دار ميان گروه های تحصـيـلـی                                                              

  HPVمختلف تنها در سط  آگاهی نسبت به واکسينـاسـيـون                                                          

    HPV(. و در خصوص عفونـت                                 P-Value< 3735وجود دارد)            

(. اين            P-Value>3735اين چنين اختالف آماری وجود ندارد )                                 

داده های به نحوی نشان گر اين مطلب اسـت کـه تـنـوع و                                                                             

پراکندگی سطوح آگاهی نسبت به واکسيناسيون بيشـتـر بـوده                                                                 

حوزه های مختلف تحصيلی دارای سط  آگاهی متفاوتی نسبـت                                                       

 (.    7و     6می باشند )جدول                  HPVبه واکسيناسيون                

 سطح تحصی ت
آگاهی بسیار 

 پايین
 P-Value جمع آگاهی باال آگاهی متوسط آگاهی پايین

دانشجوی رشته 

 پزشکی

2 83 168 44 2 4 

37 74 

377% 2772% 5771% 15% 133% 

 پزشک عمومی
3 6 13 4 23 

3 2671% 5675% 1774% 133% 

 رزيدنت زنان
3 3 3 2 8 

3 3775% 3775% 25% 133% 

 متخصص زنان
3 3 2 1 3 

3 3 6677% 3373% 133% 

 متخصص عفونی
3 3 2 1 3 

3 3 6677% 3373% 133% 

 ساير تخصص ها
3 5 5 1 11 

3 4575% 4575%  71% 133% 

/دانشجوی مامايی

 ماما

3 15 26 4 45 

3 3373% 5778% 87 % 133% 

 رزيدنت عفونی
3 2 4 3 6 

3 3373% 6677% 3 133% 

 رزيدنت ساير
3 3 2 3 5 

3 63% 43% 3 133% 
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 در گروههای مختلف تحصیلی HPVمقايسه سطوح آگاهی مختلف نسبت به واکسیناسیون  -7جدول 

با استفاده از آزمون همبستگی اسپيرمن مجموع امتيازات کسب                                                        

شده از پرسشنامه توسط شرکت کنندگان با سن آنـهـا مـورد                                                                    

 مقايسه قرار گرفت.                   

يافته های آماری اثبات نمودند که ميان سن افراد و تعداد پاسخ                                                            

ارتباط مستقيم و                   HPVهای صحي  در خصوص واکسيناسيون                              

(. بدين صـورت                       P-Value< 3735معنی دار آماری برقرار است)                            

که با افزايش سن، آگاهی افراد نيز افزايش يافته و افراد تـعـداد                                                                       

پاسخ های صحي  بيشتری را ثبت نموده اند. اين در حالی است                                                          

که ميان سن افراد و امتيازات کسب شده در خصوص عـفـونـت                                                            

HPV                             ( 3735ارتباط معنی داری يافت نشد<P-Value      .) 
يافته های حاصل از آزمون متناسب آماری يو  مان ويتنی آشکار                                                          

نمود که ميان زنان و مردان و همچنين ميان افـراد مـجـرد و                                                                           

متاهل هي  گونه اختالف آماری معنی داری وجود ندارد. بـديـن                                                               

معنی که جنسيت و وضعيت تاهل نقش تعيين کنـنـده ای در                                                                

  HPVسط  آگاهی افراد راجع به عفونت و واکسـيـنـاسـيـون                                                                

 (.      P-Value>3735نداشته اند )            

 بحث     

( بـه عـنـوان                               HPVعفونت خطرناک پاپيلومايويروس انسانی )                                      

عامل سرطان دهانه رحم شناخته شده است  و در ايـن مـيـان                                                                 

( به عنوان              HPV 16   18نقش دو نوع ويروس پاپيلوم انسانی )                                   

عوامل اصلی سرطان گردن رحم به اثبات رسيده است. تاکنـون                                                           

بـه مـنـظـور                                HPVچند نوع واکسن برای اين دو نوع عمده                                      

(. همانطـور کـه                             13پيشگيری از بروز سرطان معرفی شده اند )                                       

جلوگيری از سرطان با کمک يک واکسن يک متد نسبتا جديـد                                                       

است، آگاهی و آموزش در مورد آن نيز، پيامدهای مـهـمـی در                                                                  

ای و شيوه           اجرای اين استراتژی بدنبال خواهد داشت. دانش پايه                                                 

در ميان دانشجويان پزشکی و پيراپزشکی                                       HPVواکسيناسيون             

بسيار حياتی است زيرا ممکن است با پروسه واکسـيـنـاسـيـون                                                                   

مواجه شده و يا بخواهند در مورد آن اطالعاتی ارائه نمايند و يـا                                                                

انجام آن را به ديگران توصيه  کنند. سط  آگـاهـی و مـيـزان                                                                            

اعتقاد به کارامدی واکسن برای پيشگيری از سـرطـان نـقـش                                                                       

بسزايی در تمايل افراد به واکسيناسيون دارد. نتايج حـاصـل از                                                                      

 سطح تحصی ت
آگاهی بسیار 

 پايین

آگاهی 

 پايین
 P -Value جمع آگاهی باال آگاهی متوسط

دانشجوی رشته 

 پزشکی

35 87 131 41 2 4 

37331 

117 % 2 76% 4476% 137 % 133% 

 پزشک عمومی
2 5   7 23 

877% 2177% 3 71% 3374% 133% 

 رزيدنت زنان
2 3 4 2 8 

25% 3 53% 25% 133% 

 متخصص زنان
3 3 3 3 3 

3 3 3 133% 133% 

 متخصص عفونی
3 3 3 3 3 

3 3 3 133% 133% 

 ساير تخصص ها
3 4 2 2 11 

2773% 3674% 1872% 1872% 133% 

/دانشجوی مامايی

 ماما

13 14 11 13 45 

2272% 3171% 2474% 2272% 133% 

 رزيدنت عفونی
3 1 3 2 6 

3 1677% 53% 3373% 133% 

 رزيدنت ساير
3 2 2 1 5 

3 43% 43% 23% 133% 
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و همکاران بر اين موضوع صـحـه مـی                                              Suryadevaraتحقيق       

مطالعه ای را با هدف سنـجـش و                                        2316گذارد. ايشان در سال                       

در ميان افراد                 HPVبررسی سط  آگاهی و نوع نگرش به واکسن                                   

با سطوح مختلف تحصيلی طراحی و اجرا نمودند. يافته های اين                                                           

ای    مطالعه که در آن دانش و نگرش دانشجويان بهداشت حـرفـه                                                       

مورد بـررسـی                    HPVکالج و تحصيالت تکميلی در مورد واکسن                                  

از          HPVقرار گرفت نشان داد که شدت اعتقاد بر اينکه واکسن                                               

سرطان جلوگيری می کند، به ميزان زيادی با دريافـت واکسـن                                                                

(. بدين معنی کـه افـرادی                                      p          37333توسط افراد همراه است )                      

که تحت واکسيناسيون قرار گرفته بودند اعتقاد بيشتری نسبـت                                                           

% )در مقايسه بـا                      61داشتند. همچنين                  HPVبه تاثير پيشگيرانه                    

%( از افرادی که توصيه های واکسيناسيون را پذيرفته بـودنـد                                                                      6

(.      <p    73       331اقدام به تکميل سری واکسيناسيون کرده بودند )                                                 

محققان در پايان مطالعه خود نتيجه گيری نمودند که سياسـت                                                          

های پيشگيرانه و سيستم بهداشت و درمان می بـايسـت بـرای                                                                 

اجرای موفقيت آميز برنامه های خود بر روی اين اعتقاد بـيـمـار                                                                   

می تواند از سرطان جلـوگـيـری                                      HPVتمرکز کنند که واکسن                     

 (.    11کند )     

اولين گام برای تصميم سازی و تصميم گـيـری در خصـوص                                                                     

و اثرات ناشی از آن، سنجـش                               HPVپيشگيری و درمان عفونت                       

سط  دانش و آگاهی پزشکان و کادر درمان می باشـد کـه در                                                                  

مواجهه مستقيم با اين موضوع هستند. از اين رو مطالعه حاضر با                                                            

در ميان           HPVهدف بررسی دانش و سط  آگاهی واکسيناسيون                                      

دانشجويان پزشکی و متخصص و ساير پرسنل پزشکی انجام شد                                                     

که نتايج آن به اختصار بيان می گردد. داده های توصيـفـی در                                                                    

اين مطالعه نشان دادند که عمده شرکت کنندگان سط  آگاهـی                                                         

دارند. يافـتـه هـای                                   HPVمتوسطی از عفونت و واکسيناسيون                               

% از افراد نسبت به عفونـت                               1473توصيفی آشکار نمودند که تنها                             

HPV     از افراد نسبت به واکسنـاسـيـون                                        1775و %HPV             دارای

سط  آگاهی بااليی هستند. نتايج حاصل از بررسی سط  آگاهی                                                        

، در          HPVشرکت کنندگان نسبت به عفونت و واکسيناسـيـون                                              

سنين مختلف آشکار نمود که با افزايش سن، سط  آگاهی افراد                                                        

افزايش می يـابـد.                             HPVنيز نسبت به عفونت و واکسيناسيون                                 

  HPVهرچند اين روند افزايشی تنها در مورد واکسيـنـاسـيـون                                                           

  HPV(. اما در مورد عفـونـت                                P-Value> 3735معنی دار بود )              

اختالف معنی دار آماری ثبت نگرديد. داده های آماری همچنين                                                          

نشان دادند که در مجموع و در يک نگاه کلی سط  آگـاهـی و                                                                   

اطالعات زنان بيشتر از مردان است اما اين اختـالف سـطـ  از                                                                      

منظر آزمون آماری معنی دار نبود. سط  آگاهـی در خصـوص                                                                   

در بين دانشجويان پـزشـکـی و                                         HPVعفونت و واکسيناسيون                     

ساير پرسنل پزشکی مجرد و متاهل نيز سنجش و با يـکـديـگـر                                                                

مورد مقايسه قرار گرفت. با وجود آنکه سط  آگاهی متاهليـن و                                                                  

افراد مجرد با يکديگر اختالف معنی داری نداشتند، اما توصيفات                                                           

آماری آشکار نمودند که مجردين  دارای آگاهی باالتری نسبـت                                                          

 به متاهلين می باشند.                      

بررسی سط  آگاهی شرکت کنندگان بر اساس حوزه تحصيالت                                                  

نشان داد که متخصصين زنان و متخصصـيـن عـفـونـی دارای                                                                       

بيشترين سط  آگاهی رانسبت به ساير افراد داشتند و درصـد                                                                 

افرادی که دارای سط  آگاهی باال بودند در متخصصين زنـان و                                                              

متخصصين عفونی از ساير افراد بيشتر بود. اين در حالی بود کـه                                                                

گروه های تحصيلی ديگر نظير دانشجويان پزشکی و پـزشـکـان                                                             

عمومی و همچنين ماماها و دانشجويان مامايی در سطوح پايين                                                        

قرار داشتنـد.                   HPVتر آگاهی نسبت به عفونت و واکسيناسيون                                    

اختالف معنی دار ميان گروه های تحصيلی مختلف تـنـهـا در                                                                    

وجـود داشـت             HPVسـط  آگـاهی نسبـت به واکسـيناسـيون                                  

 (3735>P-Value      .) 

اين چنين اختالف آماری در سـطـ                                        HPVدر خصوص عفونت             

 (.      P-Value>3735آگاهی وجود نداشت)                 

های تحقيقاتی محدودی بر روی سط  آگـاهـی و دانـش                                                              گروه    

مطالعه انـجـام                          HPVجامعه نسبت به عفونت و واکسيناسيون                                   

داده اند و لذا داده های گسترده ای در اين خصوص در دسترس                                                        

نيست. به ويژه آنکه اين متغير به گونه ای است که بـه شـدت                                                                       

وابسته به حوزه تحصيالت افراد بوده و تنوع داده فـراوانـی در                                                                       

ميان مطالعات ديده می شود. به هر حال بررسی متون عـلـمـی                                                                

گذشته در ارتباط با سط  دانش و آگاهی افراد نسبت به عفونت                                                         

و تجزيه و تحليل نتايج حـاصـل ايـن                                                   HPVو واکسيناسيون               

مطالعات نمايانگر يک همسويی کلی و توافق منطقی بيـن داده                                                              

ها می باشد. در مقام مقايسه نتايج مطالعه حاضـر بـا نـتـايـج                                                                                

پژوهش های ساير محققين يک سری تشابهات و تـفـاوت هـا                                                                  

مشهود است. تفاوت ها  البا ناشی از نحوه طراحـی پـژوهـش،                                                                    

جامعه مورد مطالعه و وجود عوامل مخدوش گر در بـرخـی از                                                                  

و همکاران که در سال                       Rashidتحقيقات می باشد.  در مطالعه                             

  1583در کشور هندوستان به انجام رسيد، در مجمـوع                                                   2316

پسر( در سنين زيـر                             876دختر و          684دانشجوی کارشناسی  )                     

 سال، مورد بررسی قرار گرفتند.                                26

نتايج مطالعات ايشان آشکار نمود که سط  آگـاهـی و دانـش                                                                     

(،        37331p،       82745دختران در مورد سرطان دهانه رحـم )                                             

  HPV( و واکسـن                HPV 46761      ،%37331p) HPVعفـونت      

 (44  ،%37331p                                                   بيشتر از دانشجويان پسر بود. نتايج مطالعات )

ايشان نشان داد که رشته تحصيلی نقش معنی داری در سـطـ                                                           

آگاهی دانشجويان دارد بگونه ای که  دانشجويان زيست شناسی                                                        

  HPVسط  آگاهی باالتری در مورد سرطان دهـانـه رحـم و                                                               

نسبت به دانشجويان  ير زيست شناسی داشتند. هرچند ايشـان                                                           

و واکسن           HPVتاکيد نمودند که دانش دانشجويان درباره انواع                                             

و همکاران از زوايای زيـادی                                    Rashidها ضعيف است . مطالعه                      

دارای نتايج همسو با مطالعه ماست. در مطالعه ما در يک نـگـاه                                                                  
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کلی سط  آگاهی و اطالعات زنان بيشتر از مردان است امـا بـر                                                                 

خالف مطالعه فوق اين اختالف سط  از منظر آزمـون آمـاری                                                                

معنی دار نبود. همچنين اين محققين به اين مهم دست يافتنـد                                                             

که شرکت کنندگان با رشته تحصيلی زيست شناسی بطور معنی                                                     

داری دارای سط  آگاهی باالتری هستند. در اين مورد نيز توافق                                                            

 (.    12ميان نتايج مطالعه ايشان و مطالعه حاضر برقرار است )                                                  

به گونه ای که در مطالعه ما نيز متخصصين زنان و مـتـخـصـصـيـن                                                                         

عفونی دارای سط  آگاهی باالتری نسبت به ساير افراد بـودنـد امـا                                                                            

اختالف معنی دار ميان گروه های تحصيلی مختلف تنها در سـطـ                                                                  

و   (.          P-Value< 3735وجـود)            HPVآگاهی نسبت به واکسيناسيون                         

اين چنين اختالف آماری مشـاهـده                                          HPVدر خصوص عفونت             

 (.      P-Value>3735نشد )     

در          Swarnapriyaدر پژوهشی که توسط گروه تحقيـقـاتـی                                              

مـنـتـشـر                         2315هندوستان انجام پذيرفت و نتايج آن در سال                                         

  433شـرکت کننـده، فقـط                    57 گـرديد نـشان داده شـد که از                             

%( دانش خوبی داشتند. سن، جنس، سابقه خـانـوادگـی                                                                  447)   

سرطان هي  تأثيری بر دانش نداشتند. در مقايسه با دانشجويـان                                                               

پزشکی دانشجويان پرستاری دارای دانـش بـهـتـر بـودنـد و                                                                               

دانشجويان دندانپزشکی دانش ضعيفی داشتند. ايشان در نهايـت                                                             

نتيجه گيری نمودند که دانش و سطـ  آگـاهـی نسـبـت بـه                                                                             

در ميان دانشجويان پزشکی و پيراپزشکـی                                          HPVواکسيناسيون             

در هند ضعيف است و می بايست برنامه های مدون آمـوزشـی                                                             

مستمر برای ارتقای سط  دانش و آگاهی اين قشر طرح ريزی و                                                       

و همکاران از جهـاتـی بـه                                      Swarnapriyaاجرا گردد. مطالعه                   

مطالعه ما شبيه و از برخی لحاظ متفاوت از مطالعه ماست. داده                                                                 

های توصيفی نشان دادند که عمده شرکت کننـدگـان سـطـ                                                                 

دارند و تنـهـا                      HPVآگاهی متوسطی از عفونت و واکسيناسيون                                     

% از افراد نسبـت                      1775و     HPV% از افراد نسبت به عفونت                          1473

دارای سط  آگاهی بااليی هسـتـنـد. در                                                  HPVبه واکسناسيون             

تحقيق ما همچنين نشان داده شد که گروه های تحصيلی نظيـر                                                         

دانشجويان پزشکی و پزشکان عمومی و همچنيـن مـامـاهـا و                                                                      

دانشجويان مامايی در سطوح پايين تر آگاهی نسبت به عفونت و                                                         

قرار دارند. نتايج مطالعه ما بر خالف نتايـج                                                 HPVواکسيناسيون           

و همکاران آشکار نمود که با افـزايـش                                           Swarnapriyaمطالعه        

سن، سط  آگاهی افراد نيز نسبت به عفونت و واکسيـنـاسـيـون                                                                 

HPV                                                       افزايش می يابد و اطالعات زنان بيشتر از مردان است اما

 (.    13اين اختالف سط  از منظر آزمون آماری معنی دار نبود )                                                 

  2313و همکاران نيز در سـال                                   Uzunlarدر مطالعه ديگری،                  

پژوهشی را در مرکز تربيتی زنان در آنکارا تـرکـيـه، بـا هـدف                                                                              

ارزيابی سط  آگاهی و دانش نسبت به عفونت ويروس پاپيلومای                                                        

در دانشجويان پرستاری به انجام رساندنـد. در                                                      HPVو واکسن         

شرکت کننده داشت، پانصـد و                                   752اين مطالعه که در مجموع                        

درصد( نفر از آنان دانشجويان پرستاری بودند و                                                     714 6بيست )        

درصد( گروه کنترل بودند. نتايج برآمـده                                               3378نفر و         232بقيه )        

از آناليز داده ها در پژوهش اين محققين آشکار نمود که اکـثـر                                                                    

  HPVدانشجويان پرستاری از رابطه علت و معلولی بين ويروس                                                   

% از            78و سرطان دهانه رحم آگاهی داشتند. به نـحـوی کـه                                                               

% از گروه کنترل اعالم کردند کـه                                        2274دانشجويان پرستاری و                     

(. اين نتايج نشان می                          14آگاهی دارند )                 HPVنسبت به واکسن               

دهد که در جامعه هدف )دانشجويان پرستاری( اين محقـقـيـن                                                                 

در وضـعـيـت                         HPVسط  دانش و آگاهی در خصوص واکسن                                

خوبی قرار داشته و نسبت به جامعه هدف مطالعه مـا در يـک                                                                   

شرايط نسبتا مطلوب تری قرار دارند. چرا که داده های توصيفی                                                            

ما نشان دادند که عمده شرکت کنندگان در مطالعه ما سـطـ                                                                

%( و              73آگاهی متوسط به بااليی نسبت به عفـونـت )حـدود                                                             

 %( دارند.           63)حدود         HPVواکسيناسيون             

با نگاهی به يافته های مطالعه حاضر و تجميع نـتـايـج سـايـر                                                                             

اين موضوع حائز اهميت خواهيم رسيد که                                     مطالعات هم حوزه به                    

عالر م وجود تطابق و همسويی که بين اين پژوهش ها امـا در                                                             

متون علمی تفاوت هايی ديده می شود که می توان اين  تفاوت                                                        

ها را به فاکتورهايی نظير انتخاب جامعه هدف مختـلـف مـورد                                                                   

مطالعه، حجم نمونه، عوامل تکنيکی مانند پرسـشـنـامـه هـای                                                                       

طراحی شده و عمق سنجش آگاهی و دانش افراد تحت مطالعه،                                                     

پرسشنامه، عوامل مخدوش کننده ای نـظـيـر                                                    scoringنحوه      

تاثير سياست ها و طرح های سالمت عمومی جامعه، وضـعـيـت                                                           

 فرهنگی و کيفيت آموزشی، و امثال آن نسبت داد.                                           

 

 گیری    نتیجه     

يافته های اين مطالعه اين واقعيت را اثبات نمودند که آموزش و                                                            

حوزه تحصيلی افراد نقش موثر و معنی داری در ارتقای سـطـ                                                             

    HPVآگاهی و دانش افراد نسبت به عفونت و واکسينـاسـيـون                                                       

دارد. مداخالت آموزش مداوم هدفمند ممکن است نه تنهـا در                                                              

افزايش سط  دانش و آگاهی اين دسته از افراد مفيد واقع شود،                                                          

بلکه می تواند وضعيت پذيرش واکسيناسيون در ميان جـامـعـه                                                              

بهبود بخشد و همچنين در افزايش انگيزه افراد برای تـوصـيـه                                                                    

واکسن و فراگير شدن واکسيناسيون در آينده نيز تاثير مـثـبـت                                                                 

 بسزايی داشته باشد.                  
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Investigating knowledge and attitude of medical students and other medical staff  

about HPV vaccination 
Zargar ZS (MD), Darvishi M (MD, MPH)*, Zangeneh M (MD), Nazer M (MD, MPH) 

 Zargar ZS (MD), Zargar A (MD) 
 

 bstract 

Background and objective: Human papillomavirus (HPV) is the most common sexually transmitted 

virus that is directly related to cervical cancer. There is an increasing number of people infected with 

human papillomavirus virus worldwide, especially in undeveloped and developing countries. 

Knowledge, awareness, and attitude of the community in the acceptance of HPV vaccination has a 

significant effect on controlling the infection to this virus. Evaluating and improving the level of 

knowledge in medical students and medical staff as pioneers in providing health services can in-

crease the level of attitude and knowledge of individuals to the diseases associated with the virus. 

For this aim, the researchers designed and conducted this study to evaluate the knowledge and 

attitude of medical students and other medical staff about HPV vaccination. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was implemented on 400 medical students and 

other medical staff of Islamic Azad University during 2016 to 2017. Demographic data of all 

participants were recorded in the data collection sheet. Then, the attitude of participants about 

vaccination with HPV vaccine was determined by the questionnaire, and the distribution was evaluated 

based on age, gender, marital status, and education. Eventually, the relationship between age, sex, 

marital status and education with the level of information and knowledge of the participants was 

investigated. Data were analyzed using SPSS statistical software version 21. The significance level 

was considered P  0.05 in this study. 

Results: 322 females and 77 males between 20 to 72 years of age (mean age of 27.33 ± 6.78 years) 

participated in this study. Descriptive data showed that the majority of participants had a moderate to 

high level of knowledge about HPV infection (about 70%) and vaccination (about 60%). The results 

showed that increase in age increases the level of knowledge about infection and vaccination of 

HPV. So that, the increasing trend in HPV vaccination is significant (p-value> 0.05). In general view, 

statistical data showed that variables such as gender and marital status do not have a significant effect 

on knowledge of individuals. The findings showed that there is a significant difference in knowledge 

about HPV vaccination among different groups (P-value  0.05), and gynecologists and infectious 

specialists have the highest level of knowledge compared to other people. 

Conclusion:Knowledge and attitude about HPV infection and vaccination was relatively desirable 

among medical students and personnel in our study. Constant aimed training may be useful in 

increasing the level of knowledge and attitude of these people. 

Keywords:Human Papillomavirus, HPV, vaccination, attitude and knowledge level. 
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