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Abs tract
Introduction: By identifying the factors affecting the knowledge, attitude, and 
performance of health workers concerning the Zika virus, a considerable s tep could be 
taken to fight agains t this virus.

Objective: The present s tudy aimed to determine the relationship between demographic 
variables and knowledge, attitude, and performance of the health services s taff regarding 
Zika virus. 

Material and Methods: This descriptive-analytical cross-sectional s tudy was 
conducted among the s taff of health service centers in Shar-e-Rey, Iran, in 2020. A total 
of 354 people were entered into the s tudy by proportionate s tratified sampling. The data 
collection tool included demographic ques tions and ques tions related to the knowledge, 
attitude, and performance regarding Zika. The collected data were analyzed in SPSS 
software using descriptive and analytic s tatis tics )e.g., Chi-square and Fisher's exact 
tes t(. 

Results: A significant relationship was observed between knowledge and educational 
level )P>0.001(, occupational s tatus )P>0.001(, participation in Zika-related educational 
programs )P=0.010(, reading or hearing about Zika )P>0.001(, and receiving information 
about Zika from primary sources )P>0.001(. In addition, there was a relationship between 
attitude and reading or hearing about Zika )P>0.001(, internet access at the workplace 
)P=0.014(, and receiving information from primary sources )P=0.004(. Moreover, a 
significant relationship was observed between performance and marital s tatus )P=0.032(, 
participation in Zika-related educational programs )P=0.002(, reading or hearing about 
Zika )P>0.001(, and receiving information from primary sources )P>0.001(.

Conclusion: Based on the findings of this research, it is sugges ted that when 
implementing educational interventions related to the Zika virus the individuals with 
following charachteris tics should be given priority: S taff who are single, with a low 
level of education, non-clinical, no his tory of participation in Zika-related educational 
programs, have no his tory of reading or hearing about Zika, as well as the s taff who 
do not have access to the internet at their workplace and are not interes ted in reading 
medical journals or watching health-related TV shows.
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مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک با آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز خدمات جامع سالمت تحت 
پوشش شبکه بهداشت شهرستان ری در زمینه ویروس زیکا

مینا ماهری1، *حمیدرضا فرخ اسالملو2

چکیده
مقدمه: با شناســایی عوامل تأثیرگذار بر آگاهی، نگرش و عملکرد ارائه دهندگان خدمات سالمت در زمینه ویروس زیکا، می توان گامی در 

جهت مبارزه با این ویروس برداشت.
هدف: هدف مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک با آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز خدمات جامع سالمت در 

زمینه ویروس زیکا می باشد.  
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی می باشــد که در میان کارکنان مراکز خدمات جامع ســالمت شهرســتان ری 

در ســال 1399 انجام شــد. 354 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناســب وارد مطالعه شــدند. ابزار گردآوری اطالعات شامل سؤاالت 
دموگرافیک و سؤاالت آگاهی، نگرش و عملکرد در زمینه زیکا بود. داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی )کای 

دو و آزمون دقیق فیشر( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی داری )P <0/05( در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین آگاهی با تحصیالت )P<0/001(، اشــتغال )P<0/001(، ســابقه شرکت در کالس های آموزشــی )P=0/010( و خواندن و 

شــنیدن مطالب مرتبط با زیکا )P<0/001( و منبع اولیه کســب اطالعات در مورد زیکا )P<0/001( ارتباط وجود داشــت. بین نگرش با 
سابقه خواندن و شنیدن مطالب مرتبط با زیکا )P<0/001(، دسترسی به اینترنت در محل کار )P=0/014(  و منبع اولیه کسب اطالعات 
)P=0/004(  و بین عملکرد با تأهل )P=0/032( ، ســابقه شــرکت در کالس های آموزشی )P=0/002( و خواندن و شنیدن مطالب مرتبط 

با زیکا )P<0/001( و منبع اولیه کسب اطالعات )P <0/001( ارتباط وجود داشت.
نتیجه گیری: پیشــنهاد می شــود به هنگام اجرای مداخالت آموزشی مرتبط با ویروس زیکا، کارکنان مجرد، با سطح تحصیالت پایین، غیر 

بالینی، بدون ســابقه شــرکت در برنامه های آموزشــی مرتبط با زیکا، بدون سابقه خواندن و یا شــنیدن مطالب مرتبط با زیکا و همچنین 
کارکنانی که در محل کار خود به اینترنت دسترسی ندارند و عالقه به مطالعه مجالت پزشکی و یا تماشای برنامه های تلویزیونی مرتبط با 

سالمت ندارند، در اولویت قرار بگیرند.
کلمات کلیدی: آگاهی، ارائه دهندگان خدمات سالمت، عملکرد،  متغیرهای دموگرافیک،  نگرش، ویروس زیکا
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مقدمه
زیکا )Zika( یک بیماری ویروســی در حال ظهور اســت. عامل 
ایجاد کننده آن یک آربوویروس )Arbovirus( از خانواده فالوی 
 )Flavivirus( و از جنس فالوی ویروس )Flaviviridae( ویریده
اســت )1(. ویروس زیکا برای اولین بار در سال 1947میالدی از 
میمون های رزوس )Rhesus Monkeys( موجود در جنگل های 

انبوه )t Zika Fores( در کشور اوگاندا جدا شد )2(. در اوایل سال 
2016، پاندمی گسترده این ویروس به وقوع پیوست. این پاندمی 
که از یک ســال قبل در برزیل شروع شده بود به سایر کشورهای 
آمریــکای جنوبی، آمریکای مرکزی و کشــورهای حوزه کارائیب 
)Caribbean( و مکزیک گســترش یافت. انتقال این ویروس به 
کشورهای غیر اندمیک مانند ایاالت متحده آمریکا، کانادا، ژاپن و 
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اروپای غربی از طریق مسافرت و ورود افرادی از کشورهای آلوده 
رخ داده است )3(.

رایج ترین و اصلی ترین راه انتقال ویروس زیکا به انســان از طریق 
نیش پشــه گونه آئدس اجیپتی )Aedes Aegypti( اســت. این 
گونه پشــه آئدس)Aedes( ناقل اصلی آربوویروس های شــایع از 
جمله تب زرد، تــب دنگی )Dengue Fever( و تب چیکونگونیا 
)Chikungunya Fever( نیز اســت )1(. زیکا ویروس از طریق 
گونه آئدس آلبوپیکتــوس )Aedes Albopictus( نیز می تواند 
منتقل شود )2، 3(. طبق آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت، 
در ســال 2017 میالدي 84 کشــور در مناطــق مختلف جهان 
چرخش و انتقال این ویروس را به واسطه ناقل بندپا، از سال 2007 
میالدي به این سو گزارش کرده اند )4(. این آمارها بیانگرگسترش 
جغرافیایی ســریع ویروس زیکا می باشد. انتقال ویروس از طریق 
رابطه جنسی، از مادر به جنین از طریق جفت و انتقال خون آلوده 
نیز امکان پذیر است )2، 3(. شواهد و مدارک در مورد انتقال این 
ویروس از طریق شــیر مادر بســیار اندک می باشد و نیاز به انجام 

تحقیقات بیشتر در این زمینه وجود دارد )5(.
در مــورد دوره کمون نظــرات متفاوتی وجود دارد، ولی بیشــتر 
مطالعــات دوره کمون را بین 12-3 روز عنــوان کرده اند )2، 6(. 
عفونــت با ویروس زیکا در80 درصد مــوارد معموالً بدون عالمت 
است )2، 6(. عالئم بیماری مشابه عالئم ناشی از سایر عفونت های 
آربوویروســی از جمله تب دنگی و چیکونگونیا شامل تب، راش و 
بثــورات جلدی، التهاب ملتحمه چشــم، درد عضالنی و مفصلی، 
خســتگی و سردرد می باشد، این عالئم معموالً خفیف بوده و طی 
2 تــا 7 روز برطرف می شــوند )2، 3، 6(. عفونت با ویروس زیکا 
به تنهایی کشــنده نیســت، ولی در مناطق تحت شیوع آن موارد 
سندروم گلین باره در میان بزرگساالن و به ندرت کودکان افزایش 
یافته اســت. همچنین شــواهد زیادی وجود دارد که در مناطق 
اپیدمیک بیماری زیکا، تولــد نوزادان با جمجمه کوچک و دارای 
اختالل در رشــد مغزی )میکروســفالی( از مادرانی که در دوران 
بارداری با ویروس زیکا تماس داشــته اند، افزایش یافته است )2، 
5، 6(. تحقیقات زیادی جهت بررســی ارتباط بین ویروس زیکا و 
طیف وســیعی از اختالالت عصبی و ناهنجاری های مادرزادی در 
حال اجرا می باشد )6(، بنابراین زنان باردار یکی از گروه های مهم 

در معرض خطر ویروس زیکا هستند.
تا ایــن تاریخ هیچ مــوردی از عفونت با ویروس زیــکا در ایران 

گزارش نشــده اســت )7(. اما ویروس زیکا دارای ناقلین فرعی و 
کمکی اســت و در مناطق مختلف گونه های متفاوتی از آئدس ها 
در انتقال آن نقش داشــته اند و حتی در اپیدمی های سال 2007 
 Aedes( در جزایر جنوب اقیانوس آرام، دو گونه آئدس هنســیلی
 )Aedes Polynesiensis( و آئدس پلی نزینســیس )Hensilli

نقش اصلی را داشته اند )2، 7، 8(. بنابراین می توان انتظار داشت 
در ایران و سایر کشــورهای منطقه خاورمیانه که آئدس اجیپتی 
انتشار ندارد، ســایر گونه های بومی آئدس در انتقال ویروس زیکا 
وارد شــوند. در ایران دو گونه پشه آئدس شامل آئدس وگسانس 
)Aedes Vexans( و آئدس ویتاتوس )Aedes Vittatus( انتشار 
دارد که می توانند به عنوان ناقلین محلی ویروس زیکا به ویژه در 
مناطق نیمه گرمســیری ایران و در نیمه جنوبی کشور و سواحل 
خلیج فارس مطرح باشــند )7(. بنابراین با توجــه به موارد ذکر 
شده و همچنین به دلیل تســهیل مسافرت های هوایی و تجارت 
بین المللی، احتمال انتقال و انتشار ویروس زیکا در ایران نیز وجود 

دارد )4، 6(.
در حال حاضر درمان اختصاصی بــرای بیماری زیکا وجود ندارد 
و درمــان آن فقط عالمــت دار و حمایتی اســت. عالئم معموالً 
خفیف می باشد و به افراد مبتال توصیه می شود که به اندازه کافی 
اســتراحت کنند و مایعات زیاد بنوشند و درد و تب را با داروهای 
معمول درمان کنند. اگر عالئم بدتر شود، باید به دنبال مراقبت های 
پزشکی و مشاوره باشند. در حال حاضر هیچ واکسن تائید شده ای 
علیه ویروس زیکا در دسترس نیست )6، 9، 10(. شک به آلودگی 
با ویروس زیکا ممکن است بر اساس عالئم و سابقه اخیر مسافرت 
یا حضور در منطقه ای که ویروس زیکا در آن ها شناسایی گردیده 
یا در آن منطقه وجود دارد، ایجاد گردد. تشــخیص قطعی عفونت 
با ویروس زیکا فقط از طریق آزمایش خون یا سایر مایعات بدن از 

جمله ادرار، بزاق و مایع منی می باشد )1، 6(.
بیماری زیکا در ابتدای ســال 2016 میالدی توســط ســازمان 
جهانی بهداشــت بــه عنوان یک بحران بهداشــتی تهدید کننده 
 PHEIC= Public Health( بهداشت جهانی اعالم گردیده است
Emergency Of International Concern( کــه می توانــد 

موجب پاندمی در سراســر جهان شود )1، 9(. بنابراین تالش های 
جهانی جهت کاهش انتقال آن در کشــورهای آلوده و پیشگیری 
از انتقال آن به سایر کشــورهایی که در حال حاضر ویروس زیکا 
در آن ها وجود ندارد، ضروری اســت. در حــال حاضر مهم ترین 
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اقدام جهت کاهش و پیشــگیری از عفونت ناشی از ویروس زیکا، 
کاهش تماس بین پشــه و افراد در معرض خطر به خصوص زنان 
باردار می باشد )2(. یکی دیگر از راه های مهم کاهش و پیشگیری، 
افزایــش آگاهی، اصالح نگــرش و عملکرد عموم مــردم و ارائه 
دهندگان خدمات سالمت در مورد ویروس زیکا می باشد )4، 6(.

 بر اســاس یافته های حاصل از مطالعــات مختلف آگاهی، نگرش 
و عملکرد ارائه دهندگان خدمات ســالمت در زمینه ویروس زیکا 
محدود می باشــد )2، 4، 6، 9، 11(. به عنــوان مثال در مطالعات 
انجام شده توسط هاراپان )Harapan( و همکاران در کشور اندونزی 
)9( و شــارما )Sharma( و همکاران در کشور هند )11(، یافته ها 
نشــان دادند که ســطح آگاهی، نگرش و عملکرد ارائه دهندگان 
خدمات ســالمت در مورد ویروس زیکا پایین است. از سویی دیگر 
بســیاری از اقدامات پیشــگیرانه از ویروس زیکا، از جمله اقدامات 
اســتراتژیک تعیین شده توسط ســازمان جهانی بهداشت )کنترل 
پشه/ اطالع رسانی در مورد خطر/ مشارکت اجتماعی( در حوزه کار 
مراکز خدمات جامع سالمت قرار دارند، جایی که بخش عظیمی از 
ارائه دهندگان خدمات سالمت در آنجا مستقر هستند )9(. بنابراین 
نیاز بــه طراحی و اجرای مداخالت آموزشــی در این زمینه وجود 
دارد. نکته ای که قبل از طراحی و اجرای مداخالت مرتبط با بهبود 
آگاهی، نگرش و عملکرد ارائه دهندگان خدمات سالمت در زمینه 
ویروس زیکا باید مورد توجه قرار بگیرد، شناسایی عوامل تأثیرگذار 
بر این شاخص ها می باشد. با شناسایی و ادغام این عوامل تأثیرگذار 
در مداخالتی که با هدف بهبود آگاهی، نگرش و عملکرد در زمینه 
ویروس زیکا طراحی و اجرا می شوند، می توان به افزایش اثربخشی 

این گونه مداخالت کمک کرد.
با توجه به مطالب گفته شــده و نظر به اهمیت شناســایی عوامل 
تأثیرگذار بــر آگاهی، نگرش و عملکرد ارائــه دهندگان خدمات 
ســالمت در زمینه ویروس زیکا و کمبــود مطالعات انجام گرفته 
در این حــوزه در ایران، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین 
متغیرهای دموگرافیک با آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز 
خدمات جامع سالمت تحت پوشش شبکه بهداشت شهرستان ری 

در زمینه ویروس زیکا، انجام شد.

مواد و روش ها
پژوهــش حاضر یک مطالعــه مقطعی از نــوع توصیفی-تحلیلی 

می باشــد که از فروردین تا تیر ماه 1399 انجام شد. جامعه مورد 
مطالعه کلیه کارکنان مراکز خدمات جامع ســالمت تحت پوشش 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری بود. معیار ورود به مطالعه 
کارکنان ارائه دهنده خدمات بهداشــتی درمانی و داشتن رضایت 
برای شــرکت در مطالعه و معیار خــروج از مطالعه تکمیل ناقص 
پرسشنامه بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول برآورد نسبت در 
یک جامعه استفاده شــد. در مطالعه انجام شده توسط هاراپان و 
همکاران )9(، حدود 36 درصد از شرکت کنندگان آگاهی خوبی 
در مورد ویروس زیکا داشتند )P =0/36(، با سطح اطمینان آماري 
95 درصــد و دقت 5 درصد ، تعداد نمونه های مورد نیاز 354 نفر 

برآورد شد. 

جهــت نمونه گیری از روش طبقه ای متناســب بــا حجم نمونه 
اســتفاده شد. به این صورت که هر ردیف شغلی موجود در مراکز 
خدمات جامع ســالمت و واحدهای تابعه آن ها )پزشــک، مراقب 
سالمت، روانشناس،کارشناس تغذیه،کارشناس بهداشت حرفه ای، 
کارشناس بهداشــت محیط و بهورز(، به عنوان یک طبقه در نظر 
گرفته شدند. سپس متناســب با تعداد کارکنان هر ردیف شغلی 
موجود در مراکز خدمات جامع ســالمت تحت پوشــش شــبکه 
بهداشــت و درمان شهرســتان ری و واحدهای تابعه آن ها )مثل 
خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی تحت نظارت این مراکز(، 
سهم حجم نمونه مورد نیاز از هر ردیف شغلی تعیین شد. در ادامه 
با مراجعه به مراکز خدمات جامع سالمت و واحدهای تابعه  آن ها، 
نمونه های موردنیاز از بین کارکنانی که معیارهای ورود به مطالعه 

را داشتند به روش نمونه گیری در دسترس تکمیل شدند.
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه ای محقق ساخته شامل2 بخش 
بود. بخش اول اطالعات دموگرافیک و حرفه ای شرکت کنندگان 
و بخش دوم پرسشــنامه ســنجش آگاهی، نگرش و عملکرد در 
زمینه ویروس زیکا بود. جهت طراحی ســؤاالت مرتبط با آگاهی، 
نگرش و عملکرد، ابتدا مرور جامع و عمیقی بر مطالعات مشــابه 
قبلی انجام شد، در ادامه از افراد متخصص در زمینه تحقیق مورد 
نظر )از جمله آموزش بهداشت، بیماری های عفونی و ابزارسازی( 
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نظرخواهی شــد و سؤاالت اولیه طراحی شــدند. سپس روایی و 
پایایی آن ها ســنجش و مورد تائید قرار گرفتند. براي ســنجش 
روایی از 2روش روایی صوری )نوع کیفی( و روایی محتوایی )نوع 
کیفی( استفاده شد. در روایی صوري به روش کیفی، با 10از افراد 
گــروه هدف به صورت چهره به چهره مصاحبه شــد و از آن ها در 
مورد تناسب و ارتباط مطلوب سؤاالت با یکدیگر و با سازه مربوطه، 
وجود ابهام و برداشــت های اشتباه از عبارات و کلمات موجود در 
پرسشنامه و همچنین دشواري در درک عبارات و کلمات موجود 
در پرسشــنامه سؤال شــد و در صورت وجود مشکل نظرات آنان 

اخذ و در پرسشنامه لحاظ شد )12(.
جهت سنجش روایی محتوای به صورت کیفی از پانل متخصصین 
)5 نفــر متخصــص در زمینه آمــوزش بهداشــت و بیماری های 
عفونی(، اســتفاده شد و از آن ها خواسته شد پس از مطالعه دقیق 
سؤاالت، دیدگاه های اصالحی خود را به صورت کتبی ارائه نمایند. 
همچنین تأکید شد که در ارزیابی خود موارد رعایت دستور زبان، 
استفاده از کلمات مناسب، اهمیت سؤاالت، قرارگیری سؤاالت در 
جای مناســب خود و زمان تکمیل ابزار طراحی شــده را مد نظر 
قرار دهند. در نهایت نظرات اصالحی آن ها اخذ و در پرسشــنامه 
لحــاظ گردید )2، 6، 12(. جهت بررســی پایایی پرسشــنامه از 
روش محاســبه ضریب آلفای کرونباخ  و ضریب همبستگی درون 
خوشــه ای )آزمون و باز آزمون برای 20 نفر از افراد گروه هدف با 
فاصله 2 هفته(، اســتفاده شــد )12، 13(. افرادی که در مطالعه 
پایلوت شــرکت داشــتند، از مطالعه نهایی حذف شــدند. مقدار 
 آلفای کرونباخ و ضریب همبســتگی درون خوشه ای برای آگاهی 
)93/، 0/81(، نگــرش )0/94، 0/75( و عملکرد )0/89، 0/72( و 
کل پرسشنامه )0/96، 0/76( به دست آمد که همه مقادیر باالی 

0/70 و در حد قابل قبول بودند )12(. 
پرسشنامه نهایی شامل 23 ســؤال آگاهی در مورد ابعاد مختلف 
ویروس زیکا )از جمله تاریخچــه ویروس زیکا، راه های انتقال آن 
به انســان، عالئم و عوارض مرتبط با آن در انسان، راه های درمان 
و پیشــگیری از آن و...(، 15سؤال نگرش نسبت به ویروس زیکا و 
راه های کنترل و پیشــگیری از انتقال و انتشار آن در جهان و 11 
سؤال عملکرد در خصوص پیشــگیری از انتقال و انتشار ویروس 
زیکا بود. نمونه ای از ســؤاالت آگاهی )اصلی ترین و مهم ترین راه 
انتقــال ویروس زیــکا کدامیک از موارد زیر می باشــد؟، نام ناقل 

بندپایی که ویروس زیکا را منتقل می کند، چیست؟(، نمونه ای از 
ســؤاالت نگرش )من اعتقاد دارم که ویروس زیکا قابلیت انتقال و 
انتشار در کشورمان ایران را نیز دارد، من اعتقاد دارم هرجایی که 
ویروس زیکا در آنجا شایع شود، این مسئله می تواند بار جدیدی را 
بر سیستم بهداشتی-درمانی آن کشورها اضافه کند(، و نمونه ای از 
سؤاالت عملکرد )آیا شما فعاالنه به دنبال کسب اطالعات در مورد 
ویروس زیکا هستید؟، آیا شــما فعاالنه به دنبال اطالع رسانی در 
مورد ویروس زیکا به دیگران به خصوص مراجعین خود هستید؟(.

پاســخ های احتمالی به ســؤاالت آگاهی به صــورت گزینه های 
چهارجوابی )شــامل 1گزینه صحیح و 3 گزینه ی انحرافی( و سه 
گزینه ای )شــامل بله، خیر و نمی دانم( بود. به گزینه های صحیح 
نمــره 1 و به گزینه های غلــط و نمی دانم نمره صفر تعلق گرفت. 
میزان آگاهی یک شــرکت کننده در مورد ویروس زیکا، از طریق 
جمع نمرات پاســخ های داده شده توســط وی به سؤاالت آگاهی 
محاسبه شــد. در کل کسب نمره باالتر نشان دهنده آگاهی بهتر 
در مورد ویروس زیکا بود. پاســخ های احتمالی به سؤاالت نگرش 
به صورت لیکرت 5 گزینه ای شامل کاماًل مخالف )1(، تا حدودی 
مخالف )2(، نظری ندارم )3(، تا حدودی موافق )4( و کاماًل موافق 
)5( بود. ســطح نگرش یک شــرکت کننده از طریق جمع نمرات 
پاسخ های داده شده توســط وی به سؤاالت نگرش سنجیده شد. 
در کل کســب نمره باالتر نشــان دهنده نگرش مثبت نسبت به 
ویروس زیکا و راه های کنترل و پیشــگیری از انتقال و انتشار آن 
بود. پاســخ های احتمالی به سؤاالت بخش عملکرد نیز به صورت 
بله و خیر بود. به گزینه بله نمره 1 و به گزینه خیر نمره صفر تعلق 
گرفت. میزان عملکرد یک شــرکت کننده، از طریق جمع نمرات 
پاســخ های داده شده توسط وی به سؤاالت عملکرد محاسبه شد. 
در کل کســب نمره باالتر نشان دهنده عملکرد بهتر در خصوص 

پیشگیری از انتقال و انتشار ویروس زیکا بود.
بر اساس بررســی متون انجام گرفته، سیستم استانداردی جهت 
طبقه بندی آگاهی، نگرش و عملکرد شــرکت کنندگان به صورت 
ضعیف، متوســط و خوب یافت نشد )1، 2، 4، 9، 14(. به همین 
دلیل از نقطه برش پیشــنهادی توســط بلوم )Bloom( استفاده 
شــد. این سیســتم طبقه بندی در حال حاضر در اکثر مطالعاتی 
که با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد انجام می شوند، مورد 
اســتفاده قرار می گیرد )15، 16(. بر اســاس این نقطه برش اگر 
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شــرکت کننده ای از 100 درصد کل نمــره آگاهی، کمتر از 60 
درصد را کسب کند، ســطح آگاهی وی ضعیف، کسب 60 تا 79 
درصد ســطح آگاهی متوسط و کســب 80 تا100 درصد سطح 
آگاهی خوب در نظر گرفته می شود )15، 16(. جهت طبقه بندی 
نگــرش و عملکرد نیز به همین صورت عمل می شــود. داده های 
به دســت آمده در نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار 
توصیفــی )میانگین، انحراف معیار، فراوانــی و درصد( و تحلیلی 
شامل کولموگروف-اسمیرنوف )جهت بررسی نرمال بودن داده ها(، 
کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

نتایج در سطح آماری ) P<0/05( معنی دار در نظر گرفته شد.
از جملــه مالحظات اخالقــی مطالعه حاضر شــامل دریافت کد 
اخالق IR.UMSU.REC. 1397. 320. از کمیته اخالق معاونت 
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دریافت معرفی نامه کتبی 
از معاونت پژوهشي دانشــگاه جهت ارائه به محیط های پژوهش، 
حضور محقق در محیط های پژوهش و بیان اهداف مطالعه، کسب 
رضایت آگاهانه از نمونه ها جهت شرکت در مطالعه، توضیح کافی 
بــه نمونه ها در مورد هدف مطالعه و روش کار و اطمینان دادن به 
آن ها در این خصوص که مشارکت آن ها در مطالعه کاماًل داوطلبانه 
می باشد و در صورت عدم تمایل می توانند از مطالعه خارج شوند و 
همچنین اطالعات آن ها به صورت محرمانه نزد محقق خواهد ماند 
و نتایج مطالعه فقط به صورت کلی گزارش خواهد شد. پرسشنامه 

نیز فاقد نام و نام خانوادگی بود. پژوهشگران خود را پایبند بر مفاد 
بیانیه هلســینکی )Helsinki( نمودند و اصول اخالقی نشرکوپ 

)COPE( نیز رعایت شد.

یافته ها
در مطالعه حاضر از مجموع 354 پرسشــنامه تکمیل شــده، 36 
پرسشــنامه به دلیل تکمیل ناقص اطالعات کنار گذاشــته شد و 
در نهایت داده های به دســت آمــده از320 نفر از کارکنان مراکز 
خدمات جامع ســالمت تحت پوشش شــبکه بهداشت و درمان 
شهرستان ری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت )درصد پاسخ دهی 
حدود90/40(. میانگین ســنی واحدهای پژوهش 34/44±6/23 
ســال بود. اکثریت افراد تحت بررســی زن )79/1 درصد(، دارای 
مدرک تحصیلی لیســانس )58/1 درصــد(، متأهل )65 درصد(، 
مراقب ســالمت )48/1 درصد( و با سابقه کاری 5-0 سال )41/6 
درصد( بودند. همچنین اکثریت آن ها گزارش کرده بودند که سابقه 
شــرکت در برنامه های آموزشــی مرتبط با ویروس زیکا را ندارند 
)80 درصد(، ســابقه خواندن و یا شنیدن مطلبی در مورد ویروس 
زیکا را دارند )59/7 درصد( و در محل کار به اینترنت دسترســی 
دارند )80 درصد(. مهم ترین منبع اولیه کســب اطالعات در مورد 
ویروس زیکا در میان واحدهای پژوهش به ترتیب اینترنت )20/3 

درصد( و همکاران )15/3 درصد( عنوان شده است )جدول 1(. 

جدول 1- مشخصات دموگرافیک کارکنان تحت بررسی
تعداد)درصد(طبقهمتغیرتعداد)درصد(طبقهمتغیر

جنسیت
)20/9( 67مرد

وضعیت تأهل
)35/0( 112مجرد

)65/0( 208متأهل)79/1( 253زن

مقطعتحصیلی

)1/2( 4زیر دیپلم

وضعیت اشتغال

)6/6( 21پزشک
)48/1( 154مراقب سالمت)7/5( 24دیپلم

)6/2( 20روانشناس)13/5( 43فوق دیپلم
)6/2( 20کارشناس تغذیه)58/1( 186لیسانس

)6/9( 22کارشناس بهداشت حرفه ای)13/1( 42فوق لیسانس
)12/5( 40کارشناس بهداشت محیط)6/6( 21دکترای حرفه ای

سابقهکاری)سال(

)13/5( 43بهورز)41/6( 0-5133
کســب )24/4( 6-1078 اولیه  منبــع 

مــورد  در  اطالعــات 
ویروس زیکا

)20/3( 65اینترنت
)3/8( 12تلویزیون)19/4( 11-1562 

)0/0( 0رادیو)14/6( 47باالی15 
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جدول 1- مشخصات دموگرافیک کارکنان تحت بررسی
تعداد)درصد(طبقهمتغیرتعداد)درصد(طبقهمتغیر

سابقهشرکتدر
برنامههایآموزشیمرتبط

باویروسزیکا

)1/2( 4مجالت علمی)20/0( 64بله

)80/0( 256خیر
کنفرانس های  و  کنگره هــا 

ملی و بین المللی
3 )0/9(

سابقهخواندنویاشنیدن
مطلبیدرموردویروس

زیکا

)59/7( 191بله

)6/2( 20کارگاه های آموزشی)40/3( 129خیر

دسترسیبهاینترنتدر
محلکار

)9/7( 31برنامه های بازآموزی)80/0( 256بله
)15/3( 49همکاران)20/0( 64خیر

سن)سال(
)40/3( 129هیچکدامانحراف معیارمیانگین
)2/3( 7سایر34/446/23

جدول2- وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان تحت بررسی در زمینه ویروس زیکا
خوب/مثبت
تعداد)درصد(

متوسط/خنثی
تعداد)درصد(

ضعیف/منفی
تعداد)درصد(

درصدمیانگیناز
حداکثرنمرهقابلکسب

محدودهنمره
کسبشده

محدودهنمره
قابلکسب

میانگین
)انحرافمعیار(

متغیر

16)5/0( 77)24/1( 227)70/9( 45/93 0-21 0-23 آگاهی 5/08 )10/56(  

139)43/5( 147)45/9( 34)10/6( 74/55 5-75 5-75 نگرش )1/28(55/91

111)34/7( 79)24/7( 130)40/6( 63/77 0-11 0-11 عملکرد )3/02( 7/01

وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان تحت بررسی در زمینه 
ویروس زیکا در جدول شــماره 2 گزارش شــده اســت. کمترین 
میانگین نمره کسب شده مربوط به آگاهی در مورد ابعاد مختلف 
ویروس زیکا )کســب 45/93 از 100 نمره( و بیشترین میانگین 
نمره مربوط به نگرش نســبت به ویروس زیکا و راه های کنترل و 
پیشــگیری از انتقال و انتشار آن در جهان )کسب 74/55 از 100 
نمره( است. بر اساس سیســتم طبقه بندی بلوم، 70/9 درصد از 
شــرکت کنندگان آگاهی ضعیف، 24/1 درصد آگاهی متوسط و 
تنها 5 درصد آگاهی خوبی در مورد ویروس زیکا داشــتند. 10/6 
درصد از شــرکت کننــدگان نگرش منفــی، 45/9 درصد نگرش 
خنثــی و 43/5 درصد نگرش مثبت نســبت به ویــروس زیکا و 
راه های کنترل و پیشگیری از انتقال و انتشار آن در جهان داشتند. 
همچنین 40/6 درصد از شرکت کنندگان عملکرد ضعیف، 24/7 
درصد عملکرد متوسط و 34/7 درصد عملکرد خوبی در خصوص 

پیشگیری از انتقال و انتشار ویروس زیکا داشتند )جدول2(.
بر اســاس یافته های مطالعه حاضر، بین وضعیت تأهل با عملکرد 

کارکنان تحت بررســی ارتبــاط آماری معنی دار وجود داشــت 
)P<0/032(، بــه طــوری که39/4 درصد افــراد متأهل عملکرد 
خوبی در زمینه پیشگیری از انتقال و انتشار ویروس زیکا داشتند، 
در حالی که این مقدار در میان افراد مجرد 25/9 درصد بود. بین 
مقطــع تحصیلی با میزان آگاهی در مــورد ابعاد مختلف ویروس 
زیکا ارتباط آماری معنی دار یافت شد )P<0/001(، به طوری که 
درصد افراد با آگاهی خوب در میان کارکنانی که تحصیالت دکترا 
داشــتند )23/8( نسبت به ســایر گروه های تحصیلی بیشتر بود. 
همچنین درصد افرادی که نگرش مثبت )81/1( و عملکرد خوب 
)57/1( در خصوص ویروس زیکا و راه های کنترل و پیشگیری از 
انتقال و انتشار آن داشتند، در میان کارکنانی که تحصیالت دکترا 
داشتند نسبت به سایر گروه های تحصیلی بیشتر بود، هر چند که 
بر اســاس نتیجه آزمون دقیق فیشــر این تفاوت ها از نظر آماری 

معنی دار نبودند )جدول 3(. 
بین وضعیت اشــتغال با میــزان آگاهی در مــورد ابعاد مختلف 
 ،)P<0/001( ویروس زیکا ارتباط آماری معنی دار وجود داشــت

)ادامه(
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به طــوری که درصد افــراد با آگاهی ضعیف در میان پزشــکان 
)49/2( و کارشناســان بهداشــت محیط )60/0( نسبت به سایر 
گروه های شــغلی کمتر بود. بین ســابقه شــرکت در برنامه های 
آموزشــی مرتبط با ویروس زیکا با آگاهی )P=0/010( و عملکرد 
)P=0/002( کارکنان تحت بررسی ارتباط آماری معنی دار وجود 
داشــت، به طوری که درصد افراد با آگاهــی و عملکرد خوب در 
میان کارکنانی که سابقه شرکت در برنامه های آموزشی مرتبط با 
ویروس زیکا داشتند، نســبت به آن هایی که نداشتند بیشتر بود. 
بین سابقه خواندن و یا شــنیدن مطلبی در مورد ویروس زیکا با 
 )P<0/001( و عملکرد )P<0/001( نگرش ،)P<0/001( آگاهی
کارکنان تحت بررسی ارتباط آماری معنی دار یافت شد، به طوری 
کــه درصد افراد با آگاهی خوب، نگرش مثبت و عملکرد خوب در 
میان کارکنانی که ســابقه خواندن و یا شــنیدن مطلبی در مورد 
ویروس زیکا داشــتند نســبت به آن هایی که نداشتند بیشتر بود 

)جدول 3(. 

بین دسترسی به اینترنت در محل کار با نگرش نیز ارتباط آماری 
معنی دار یافت شــد )P=0/014(. درصد افرادی که نگرش مثبت 
نســبت به ویروس زیکا و راه های کنترل و پیشــگیری از انتقال و 
انتشــار آن داشــتند، در میان کارکنانی که در محل کار خود به 
اینترنت دسترســی داشتند نسبت به آن هایی که نداشتند بیشتر 
بــود. همچنین یافته های مطالعه حاضر نشــان داد که بین منبع 
 ،)P<0/001( اولیه کسب اطالعات در مورد ویروس زیکا با آگاهی
نگرش )P=0/004( و عملکرد )P<0/001( کارکنان تحت بررسی 
ارتباط آماری معنی دار وجود دارد. کارکنانی که منبع اولیه کسب 
اطالعــات خود در مورد ویــروس زیکا را مجــالت علمی عنوان 
کرده بودنــد، از نظر آگاهی و نگرش وضعیت بهتری نســبت به 
سایر کارکنان داشــتند. همچنین کارکنانی که منبع اولیه کسب 
اطالعــات خود در مــورد ویروس زیکا را تلویزیــون عنوان کرده 
بودند، عملکرد بهتری در خصوص پیشــگیری از انتقال و انتشار 

ویروس زیکا داشتند )جدول 3(.

جدول3- ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک با آگاهی،  نگرش و عملکرد کارکنان تحت بررسی در زمینه به ویروس زیکا

طبقهمتغیر
عملکردنگرشآگاهی

ضعیف
)%( n

متوسط
)%( n

خوب
)%( n

منفی
)%( n

خنثی
)%( n

مثبت
)%( n

ضعیف
)%( n

متوسط
)%( n

خوب
)%( n

جنسیت
)25/4( 17)29/9( 20 )44/8( 30 )35/8( 24 )46/3( 31)17/9( 12 )9/0( 6)20/9( 14)70/1( 47مرد
)37/2( 94)23/3( 59)39/5( 100)45/5( 115 )45/8( 116 )8/7( 22)4/0( 10 )24/9( 63 )71/1( 180زن
Pa 0/222a 0/068a 0/183

سن

)30/4( 31)18/6( 19 )51/0( 52 )41/2( 42 )48/0( 49)10/8( 11 )2/9( 3 )25/5( 26 )71/6( 73کمتر از30
30-40104 )70/3( 35 )23/6( 9 )6/1( 20 )13/5(62 )41/9( 66 )44/6( 53 )35/8( 42 )28/4(53 )35/8(

)38/6( 27)25/7( 18 )35/7( 25 )44/3( 31 )51/4( 36 )4/3( 3 )5/7( 4)22/9( 16 )71/4( 50بیشتر از 40
Pa 0/837a 0/280a 0/125

وضعیتتأهل
)27/7(  )68/8( 77مجرد  

31
4 )3/6( 15 )13/4(49 )43/8( 48 )42/9( 55 )49/1( 28 )25/0(29 )25/9(

)39/4( 82)24/5( 51 )36/1( 75 )43/8( 91 )47/1( 98 )9/1( 19)5/8( 12 )22/1( 46 )72/1( 150متأهل
Pa 0/416a 0/488a 0/032

مقطع
تحصیلی

 )25/0( 1 )50/0( 2 )25/0( 1 )50/0( 2 )50/0( 2 )0/0( 0 )0/0( 0 )75/0( 3 )25/0( 1زیر دیپلم
 )29/2( 7 )33/3( 8 )37/5( 9 )37/5( 9 )45/8( 11 )16/7( 4 )4/2( 1 )25/0( 6 )70/8( 17دیپلم

)39/5( 17)30/2( 13)30/2( 13)37/2( 16)51/2( 22)11/6( 5)0/0( 0)25/6( 11)74/4( 32فوق دیپلم
)31/7( 59)22/0( 41 )46/2( 86 )40/3( 75 )47/3( 88)12/4( 23)5/4( 10 )21/5( 40 )73/1( 136لیسانس

)35/7( 15)23/8( 10 )40/5( 17)47/6( 20 )47/6( 20 )4/8( 2)0/0( 0 )23/8( 10 )76/2( 32فوق لیسانس
)57/1( 12 )23/8( 5 )19/0( 4 )81/0( 17 )19/0( 4)0/0( 0)23/8( 5 )33/3( 7 )42/9( 9دکترای حرفه ای

Pbb 0/001b 0/072b 0/266
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جدول3- ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک با آگاهی،  نگرش و عملکرد کارکنان تحت بررسی در زمینه به ویروس زیکا

طبقهمتغیر
عملکردنگرشآگاهی

ضعیف
)%( n

متوسط
)%( n

خوب
)%( n

منفی
)%( n

خنثی
)%( n

مثبت
)%( n

ضعیف
)%( n

متوسط
)%( n

خوب
)%( n

وضعیت
اشتغال

)57/1( 12 )23/8( 5 )19/0( 4 )81/0( 17 )19/0( 4)0/0( 0)23/8( 5)33/3( 7)42/9( 9پزشک
)39/6( 61)22/1( 34 )38/3( 59 )44/8( 69 )41/6( 64)13/6( 21 )5/8( 9)24/0( 37)70/1( 108مراقب سالمت

 )30/0( 6 )25/0( 5 )45/0( 9 )40/0( 8 )55/0( 11 )5/0( 1)0/0( 0 )10/0( 2 )90/0( 18روانشناس
 )20/0( 4 )15/0( 3 )65/0( 13 )35/0( 7 )60/0( 12)5/0( 1)0/0( 0 )10/0( 2 )90/0( 18کارشناس تغذیه

کارشناس 
بهداشت حرفه ای

19 )86/4( 3 )13/6( 0 )0/0( 3 )13/6( 11 )50/0( 8 )36/4( 9 )40/9( 9 )40/9(4 )18/2( 

کارشناس 
بهداشت محیط

24 )60/0( 15 )37/5( 1 )2/5( 4 )10/0( 22 )55/0( 14 )35/0(19 )47/5( 10 )25/0(11 )27/5(

)30/2( 13)30/2( 13 )39/5( 17)37/2( 16 )53/5( 23 )9/3( 4 )2/3( 1 )25/6( 11 )72/1( 31بهورز
Pb 0/001b 0/066a 0/108

سابقهکاری
)سال(

0-595 )71/4( 32 )24/1( 6 )4/5( 14 )10/5(60 )45/1( 59 )44/4(61 )45/9( 28 )21/1(44 )33/1(
6-1057 )73/1( 19 )24/4( 2 )2/6( 8 )10/3( 37 )47/4( 33 )42/3(30 )38/5( 20 )25/6(28 )35/9(

 11-1545 )72/6( 11 )17/7( 6 )9/7( 10 )16/1(28 )45/2( 24 )38/7(24 )38/7(16 )25/8(22 )35/5(
)36/2( 17)31/9( 15 )31/9( 15)48/9( 23 )46/8( 22)4/3( 2 )4/3( 2 )31/9( 15 )63/8( 30باالی15 

pb 0/420a 0/630a 0/695
سابقهشرکت
دربرنامههای
آموزشی
مرتبطبا

ویروسزیکا

)50/0( 32)28/1( 18 )21/9( 14)53/1( 34 )37/5( 24 )9/4( 6)10/9( 7 )31/3( 20)57/8( 37بله
)30/9( 79)23/8( 61)45/3( 116)41/0( 105)48/0( 123)10/9( 28 )3/5( 9 )22/3( 57)74/2( 190خیر

P
a 0/010a 0/214a 0/002

سابقهخواندن
ویاشنیدن

مطلبیدرمورد
ویروسزیکا

)45/5( 87)27/2( 52 )27/2( 52)54/5( 104 )38/2( 73 )7/3( 14)8/4( 16 )34/6( 66 )57/1( 109بله
)18/6( 24)20/9( 27 )60/5( 78 )27/1( 35 )57/4( 74)15/5( 20)0/0( 0 )8/5( 11 )91/5( 118خیر

P0a/001a 0/001a 0/001

دسترسیبه
اینترنتدر
محلکار

)35/2( 90)25/4( 65)39/5( 101)45/7( 177 )46/1( 118 )8/2( 21)5/1( 13 )25/8( 66 )69/1( 177بله
)32/8( 21)21/9( 14 )45/3( 29 )34/4( 22 )45/3( 29)20/3( 13 )4/7( 3 )17/2( 11 )78/1( 50خیر
Pa 0/388a 0/014a 0/680

منبعاولیه
کسب

اطالعاتدر
موردویروس

زیکا

)43/1( 28)29/2( 19)27/7( 18 )49/2( 32 )41/5( 27 )9/2( 6 )7/7( 5)44/6( 29 )47/7( 31اینترنت
 )75/0( 9 )16/7( 2 )8/3( 1 )66/7( 8)33/3( 4)0/0( 0)0/0( 0 )41/7( 5 )58/3( 70تلویزیون

 )50/0( 2 )50/0( 2)0/0( 0 )75/0( 3)0/0( 0 )25/0( 1)50/0( 2 )25/0( 1 )25/0( 1مجالت علمی
کنگره ها و 

کنفرانس های ملی 
و بین المللی

3 )100/0(0 )0/0(0 )0/0(0 )0/0(3 )100/0(0 )0/0(0 )0/0(1 )33/3( 2 )66/7( 

کارگاه های 
آموزشی

12 )60/0( 5 )25/0( 3 )15/0(2 )10/0( 6 )30/0( 12 )60/0( 6 )30/0( 2 )10/0( 12 )60/0(

برنامه های 
بازآموزی

17 )54/8( 10 )32/3(4 )12/9(3 )9/7( 11 )35/5( 17)54/8( 8 )25/8( 8 )25/8( 15 )48/4(

)ادامه(
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جدول3- ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک با آگاهی،  نگرش و عملکرد کارکنان تحت بررسی در زمینه به ویروس زیکا

طبقهمتغیر
عملکردنگرشآگاهی

ضعیف
)%( n

متوسط
)%( n

خوب
)%( n

منفی
)%( n

خنثی
)%( n

مثبت
)%( n

ضعیف
)%( n

متوسط
)%( n

خوب
)%( n

)32/7( 16)28/6( 14 )38/8( 19 )55/1( 27 )38/8( 19 )6/1( 3 )4/1( 2)28/6( 14 )67/3( 33همکاران
)18/6( 24)20/9( 27 )60/5( 78)27/1( 35 )58/1( 75)14/7( 19)0/0( 0 )8/5( 11)91/5( 118هیچ کدام

 )42/9( 3 )57/1( 4)0/0( 0 )71/4( 5 )28/6( 2)0/0( 0)0/0( 0 )28/6( 2 )71/4( 5سایر
pb 0/001b 0/004b 0/001

a ، آزمون کای اسکوئر         b، آزمون دقیق فیشر

بحث و نتیجه گیری
مطالعــه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک 
با آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز خدمات جامع سالمت 
تحت پوشش شبکه بهداشت شهرستان ری در زمینه ویروس زیکا 
انجام شد. بر اساس یافته های مطالعه حاضر آگاهی اکثریت شرکت 
کنندگان در مورد ویروس زیکا در ســطح ضعیفی قرار داشــت. 
این یافته هم راســتا با مطالعات انجام شــده در میان دانشجویان 
رشــته پزشکی در عربستان )درصد افراد با آگاهی ضعیف 77/5(، 
دانشــجویان علوم پزشکی در امارات متحده عربی )62/8 درصد(، 
پرستاران در مصر )72/5 درصد( و ارائه دهندگان خدمات سالمت 
در نیجریــه )64 درصــد( می باشــد )2، 4، 6، 13(. دلیل آگاهی 
ضعیــف ارائه دهندگان خدمات ســالمت در مــورد ویروس زیکا 
در مطالعه حاضر و ســایر مطالعات انجام شــده را می توان به این 
واقعیت نســبت داد که زیکا یک بیماری نوظهور است و هنوز در 
برنامه درسی رشته های علوم پزشکی و بهداشت لحاظ نشده است 
)2، 4(. همچنین به دلیل اینکه در کشــورهایی مثل ایران، مصر، 
امارت متحده عربی و عربستان در زمان انجام مطالعه هیچ موردی 
از عفونت با ویروس زیکا گزارش نشده بود، بنابراین آگاهی ضعیف 
در مورد این بیماری دور از انتظار نیســت. برعکس در کشورهایی 
که شــیوع زیکا در آنجا زیاد است از جمله کلمبیا، دانشجویان و 
کارکنان حوزه سالمت آگاهی خوبی در مورد ویروس زیکا داشتند 

 .)17(
بر اســاس یافته هــای مطالعه  حاضر اکثریت شــرکت کنندگان 
نگرش خنثی نسبت به ویروس زیکا و راه های کنترل و پیشگیری 
از انتقال و انتشــار آن داشتند، در حالی که در مطالعه انجام شده 
توسط اســتافورد )tafford S( و همکاران در کشــور کاستاریکا 

95/3 درصد از دانشــجویان پزشــکی تحت بررســی )18( و در 
مطالعه فرانسیس )Francis( و همکاران در کشور سنت کیتس و 
نویس )Saint Kitts and Nevis( 72/6 درصد از ارائه دهندگان 
خدمات سالمت )19( نگرش مثبت داشتند. نگرش ضعیف نسبت 
به ویروس زیکا می تواند مانعی در برابر انجام رفتارهای پیشــگرانه 
از آن باشــد )1(، بنابراین پیشنهاد می شود از انواع استراتژی های 
تغییر نگرش از جمله بحث گروهی و ایفای نقش به منظور بهبود 
نگرش ارائه دهندگان خدمات ســالمت نسبت به ویروس زیکا و 
راه هــای کنترل و پیشــگیری از انتقال و انتشــار آن بهره گرفته 
شود )20(. همچنین اکثریت واحدهای پژوهش عملکرد ضعیفی 
درخصوص پیشــگیری از انتقال و انتشار ویروس زیکا داشتند که 
این یافتــه را می توان به آگاهی ضعیف و نگرش خنثی شــرکت 
کنندگان نسبت داد، در حالی که در مطالعه فرانسیس و همکاران 
اکثریــت ارائه دهندگان خدمات ســالمت عملکرد خوبی در این 
زمینه داشتند که علت آن نگرش مثبت شرکت کنندگان می تواند 

باشد )19(.
براســاس یافته های مطالعه حاضــر کارکنان متأهل نســبت به 
کارکنان مجرد عملکرد بهتری در خصوص پیشــگیری از انتقال 
و انتشــار ویروس زیکا داشتند. هم راســتا با یافته مطالعه حاضر، 
در یک مطالعه انجام شــده در مالزی، افراد متأهل نسبت به افراد 
مجرد دانش و نگرش بهتری در زمینه ویروس زیکا داشــتند )1(، 
این یافته ها را می توان با توجه به این موضوع که زنان باردار یکی 
از گروه های آســیب پذیر در برابر ویروس زیکا هستند، بهتر درک 
کرد. چــرا که عفونت با این ویــروس در دوران بارداری می تواند 
منجر به میکروسفالی و سایر نقایص مغزی در جنین شود )1(. در 
مطالعه انجام شده توسط ســلواراجو )Selvarajoo( و همکاران، 
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یافته ها نشان داد که افراد متأهل در مقایسه با افراد مجرد نگرش 
بهتری نسبت به کنترل تب دنگی دارند )21(. یک دلیل احتمالی 
برای این یافته احساس مســئولیت بیشتر افراد متأهل نسبت به 
خانواده خود در مقایسه با افراد مجرد عنوان شده است. همچنین 
در میان خانواده ها تمایل بیشــتری برای انجام اقدامات مرتبط با 
ایمنی فرزندان وجود دارد تا مطمئن شــوند خانه و محیط اطراف 
آن برای فرزندانشان راحت و امن باشد و از محل های رشد و تکثیر 

پشه دور باشند )21(.
در تضــاد با یافته مطالعه حاضر در مطالعه انجام شــده توســط 
فرانســیس و همکاران، بین وضعیت تأهل و سطح آگاهی، نگرش 
و عملکرد ارائه دهندگان خدمات سالمت در زمینه ویروس زیکا، 
ارتباط آماری معنی دار یافت نشــد )19(. بــا توجه به این یافته 
متناقض و نظر به اینکــه یافته های این بخش از مطالعه به دلیل 
کمبود مطالعات مشابه، بیشــتر با یافته های مطالعات انجام شده 
بر روی گروه های هدف متفاوت از ارائه دهندگان خدمات سالمت 
مقایسه شده است، انجام مطالعات بیشتر و البته با تعداد نمونه های 

زیادتر به منظور کسب یافته های دقیق تر، توصیه می شود.
براســاس یافته های مطالعه حاضــر افــراد دارای تحصیالت در 
مقطع دکترا نســبت به سایر گروه های تحصیلی آگاهی بهتری در 
مورد ابعاد مختلف ویروس زیکا داشــتند. این یافته کامال بدیهی 
اســت و دور از انتظار نبود، چرا که ارتباط مســتقیمی بین سطح 
تحصیالت و سطح سواد سالمتی افراد وجود دارد )19(. هم راستا 
با یافته های این بخش از مطالعه در مطالعات انجام شــده توسط 
آریــف )Arief( و همکاران )1(، الجندی )Elgendy( و همکاران 
)6(، آکون )Akunne( و همکاران )13( و فرانســیس و همکاران 
)19(، نیز با افزایش سطح تحصیالت، میزان آگاهی افراد در مورد 

ویروس زیکا افزایش می یافت. 
یافته ها نشــان داد که پزشــکان عمومی و کارشناسان بهداشت 
محیط از نظر آگاهی در مورد ویروس زیکا نسبت به سایر گروه های 
شغلی وضعیت بهتری دارند. در مطالعات انجام شده توسط هاراپان 
و همــکاران )9( و همچنین آکون و همکاران )13( نیز پزشــکان 
عمومی نسبت به سایر گروه های شغلی آگاهی بیشتری در زمینه 
ویروس زیکا داشــتند. در توجیه ایــن یافته می توان گفت که در 
مراکز خدمات جامع ســالمت، تشــخیص و درمان بیماری ها بر 
عهده پزشــکان عمومی حاضر در این مراکز می باشد و این مسئله 

باعث می شود که آن ها نسبت به سایر گروه های شغلی حاضر در 
این مراکز، بیشــتر به دنبال کســب اطالعات پزشکی و بهداشتی 
باشــند. از طرف دیگر داشتن آگاهی و شــناخت کافی نسبت به 
عالیم و نشانه های بیماری زیکا برای ایجاد تشخیص افتراقی بین 
زیــکا با بیماری هایی مثل تب دنگــی و چیکونگونیا  به خصوص 
برای پزشــکان بسیار ضروری می باشد )10، 13(.در مطالعه انجام 
شــده توســط آکون و همکاران، دلیل آگاهی بهتر پزشــکان در 
خصوص ویروس زیکا، فرصت و دسترسی بیشتر و بهتر و به همان 
نســبت استفاده بیشتر و بهینه از مجالت و خبرنامه های پزشکی، 
کارگاه ها، کنفرانس ها و کنگره ها توســط پزشــکان عنوان شده 

است )13(.
 همچنین انتقال و انتشــار بیماری های منتقلــه از طریق ناقلین 
بندپا از جمله زیکا ارتباط مستقیم با وضعیت بهداشت محیط دارد 
)22، 23( و مبارزه با این بیماری ها یکی از وظایف کارشناســان 
بهداشت محیط می باشد )23(، به همین دلیل این یافته که میزان 
آگاهی کارشناسان بهداشت محیط در مورد ویروس زیکا نسبت به 

سایر گروه های شغلی بیشتر است، دور از انتظار نیست.
براســاس یافته های مطالعه حاضر افرادی که ســابقه شرکت در 
برنامه های آموزشــی مرتبط با ویروس زیکا داشــتند و همچنین 
افرادی که ســابقه خواندن و یا شــنیدن مطلبی در مورد ویروس 
زیکا داشــتند، نســبت به آن هایی که نداشتند، آگاهی، نگرش و 
عملکرد بهتری در زمینه ویروس داشــتند کــه این یافته ها نیز 
دور از انتظار نمی باشــد و همسو با نتایج ســایر مطالعات انجام 
شده می باشــد )2، 4، 9، 14(. قطعاً افرادی که سابقه شرکت در 
دوره های آموزشی و یا سابقه خواندن و یا شنیدن مطالب مرتبط با 
ویروس زیکا را دارند، میزان اطالعات و آگاهی بیشتری در زمینه 
ویروس زیکا دارند. آگاهی بیشتر نیز با اصالح باورهای غلط منجر 
به شــکل گیری نگرش صحیح و مثبت می شــود. آگاهی و نگرش 
نیز به نوبه خود پیش شــرط رفتار )عملکرد( هستند و هر اندازه 
آگاهی و نگرش فردی نسبت به یک رفتار خاص بیشتر و مطلوب 
تر باشد، بیشتر احتمال دارد که وی رفتار مورد نظر را انجام دهد 
و برعکس )24، 25(. بنابراین پیشنهاد می شود دوره های آموزشی 
مرتبط با ویروس زیکا در میان ارائه دهندگان خدمات سالمت به 
خصوص در میان کارکنانی که ســابقه شرکت در این دوره ها را 

ندارند، به صورت منظم و دوره ای برگزار شوند.
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افرادی که در محل کار خود به اینترنت دسترسی داشتند نسبت 
به آن هایی که نداشــتند، نگرش مثبت تری نســبت به ویروس 
زیکا داشــتند. همچنین اکثریت شــرکت کننــدگان منبع اولیه 
کسب اطالعات خود در مورد ویروس زیکا را اینترنت عنوان کرده 
بودند، در سایر مطالعات انجام شــده نیز ارائه دهندگان خدمات 
ســالمت منبع اولیه کســب اطالعات خود در مورد ویروس زیکا 
را اینترنت عنوان کرده بودند )2،26(. با توجه به شــیوع بیماری 
کوویــد-19 و نظر به اینکه در حال حاضر اســتفاده از اینترنت و 
فضای مجازی به یک بخش جدایی ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل 
شده است و در میان اقشار مختلف جامعه از محبویت و مقبولیت 
زیادی برخوردار اســت )27(، پیشنهاد می شود از قابلیت اینترنت 
و شــبکه های اجتماعی مجازی برای اطالع رســانی و گســترش 
آگاهی های عمومی در خصوص ویروس زیکا و ســایر بیماری های 

نوظهور )مثل کووید-19( بهره گرفته شود.
از جمله نقاط قوت مطالعه حاضر این اســت که با توجه به کمبود 
مطالعات مشابه در ایران، این مطالعه می تواند پایه و اساسی باشد 
برای مطالعات آینده به خصوص مطالعات مداخله ای که با هدف 
بهبود آگاهی، نگرش و عملکرد ارائه دهندگان خدمات ســالمت 
در زمینــه ویروس زیــکا طراحی و اجرا خواهند شــد. همچنین 
یافته های مطالعه حاضر این فرصت و توانایی را در اختیار سیاست 
گذاران و مجریان عرصه ســالمت قرار خواهد داد تا با شناســایی 
عوامــل تأثیرگذار بر آگاهــی، نگرش و عملکــرد ارائه دهندگان 
خدمات سالمت در زمینه ویروس زیکا، مداخالت مناسب مرتبط 
در ایــن زمینه را مطابق با نیاز این گروه طراحی و اجرا کنند و به 
این ترتیب گامی در جهت توانمندســازی ارائه دهندگان خدمات 
سالمت برای مبارزه با ویروس زیکا برداند. از جمله محدودیت های 
مطالعه حاضر این اســت که این مطالعه به صورت مقطعی انجام 
شده است و با انجام مطالعاتی در دوره های زمانی طوالنی تر بهتر 
می توان روابط علیتی بین متغیرها را بررسی نمود. همچنین چون 
روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود، ممکن است نمونه ها 
نماینده واقعی جامعه هدف نباشند، در نتیجه تعمیم نتایج به کل 
جامعه هدف باید با احتیاط صورت پذیرد. به همین منظور جهت 

کســب یافته های دقیق تر انجام مطالعات مشابه در سایر شهرها 
و بخش های مختلف کشــور و با تعداد نمونه های بیشــتر توصیه 

می شود.
در کل ســطح آگاهی کارکنان مراکز خدمات جامع ســالمت در 
زمینه ویروس زیکا قابل قبول نبود و سطح نگرش و عملکرد آن ها 
نیز نسبتاً قابل بود. با توجه به اینکه بسیاری از اقدامات پیشگیرانه 
از ویــروس زیکا در حوزه کار مراکز خدمات جامع ســالمت قرار 
دارند و کارکنان آگاه مراکز خدمات جامع ســالمت نقش بســیار 
مهمی در گســترش آگاهی های عمومی می توانند داشته باشند، 
طراحــی و اجرای انواع مداخالت آموزشــی بــا محوریت ارتقای 
آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز خدامت جامع ســالمت 
در زمینه ویروس زیکا الزم و ضروری می باشد. همچنین براساس 
یافته های مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت که کارکنان مجرد 
)به دلیل حساسیت پایین(، با سطح تحصیالت کمتر، غیر بالینی، 
بدون سابقه شرکت در برنامه های آموزشی مرتبط با ویروس زیکا، 
بدون سابقه خواندن و یا شــنیدن مطالب مرتبط با ویروس زیکا 
و همچنین کارکنانی که در محل کار خود به اینترنت دسترســی 
ندارند و عالقه به مطالعه مجالت پزشکی و یا تماشای برنامه های 
تلویزیونــی مرتبط با ســالمت ندارند، به هنگام اجــرای اینگونه 

مداخالت در اولویت قرار بگیرند. 

تشکر و قدردانی
 این مقاله بخشــی از یافته های طــرح تحقیقاتی مصوب معاونت 
تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی ارومیه با کد 2657 
در تاریخ 1397/05/20می باشــد. بدین وســیله از دانشگاه علوم 
پزشکی ارومیه، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
ارومیه، دانشــگاه علوم پزشکی تهران، شــبکه بهداشت و درمان 
شهرستان ری و تمامی مراکز بهداشتی-درمانی و کارکنانی که در 

مطالعه ما مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی می گردد.
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