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ABSTRACT
Ba kgrou d a d o je i e: Relu ta e of de ists to t eat HIV/AIDS paie ts
ep ese ts a ajo o e .The p ese t stud as ai ed to dete i e p edi i e fa to s of i te io of de ists fo p o idi g de tal a e to HIV/AIDS-i fe ted paie ts ased o P ote io Moi aio Theo PMT o st u ts.
Methods: I this des ipi e-a al i al stud , de ists i the it of Shah ia ,
ea Teh a , e e sele ted th ough e sus .A s ale ased o PMT o st u ts
as de eloped a d alidated th ough ualitai e o te t a al sis a pa el of
e pe ts a d its elia ilit
Alpha C o a h. Data as a al zed usi g SPSS
a d tests su h as Pea so o elaio , o e- a ANOVA, i depe de t-sa ples t
tests a d uliple li ea eg essio usi g the step ise ethod.
Results: The ea age of pa i ipa ts as .
. ± ea s old;
. % of
the pa i ipa ts e e o e . Pa i ipa ts had a a e age of
.
. ±
o ths of o ki g e pe ie e. A o g PMT o st u ts, self-ei a
ould p edi t % a ia e of i te io a o g the su je ts R = . , F= . , p< .
Co lusio : Fo i easi g the i te io of de ists illi g to p o ide de tal
a e to HIV/AIDS-i fe ted paie ts should e fo used o de elopi g i te e io s ai ed at to i ease thei self-ei a .
Paper Type: Resea h A i le
Key ords: P o i g de tal a e, HIV/AIDS paie ts, De ists, P ote io Moi aio Theo PMT , Shah ia .
 Citation: E adifa d-Aza F, Dehda i T, Laka Sh, Dehda i L, Kha ipou A. Dete i a ts of I te io of De ists fo P o idi g De tal Ca e to HIV/AIDS-i fe ted
paie ts ased o P ote io Moi aio Theo . I a ia Jou al of Health Eduaio a d Health P o oio . Wi te
;
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چکیده

زمینه و هدف :یکی از مشکات بیماران مبتا به ایدز ارائه نشدن خدمات دندانپزشکی توسط
دندانپزشکان است .مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر قصد دندانپزشکان برای ارائه خدمات
دندانپزشکی به بیماران مبتا به اچآیوی یا ایدز بر اساس سازههای نظریه انگیزش محافظت انجامشده
است.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفي -تحلیلي 80 ،دندانپزشک شاغل در شهریار با روش سرشماری
انتخاب شدند .پرسشنامه مربوط به سازههای نظریه انگیزش محافظت طراحی و سپس روایی و پایایی
آن توسط روش سنجش کمی روایی محتوایی توسط پانل متخصصان و محاسبه آلفا کرونباخ سنجیده شد.
دادهها توسط نرمافزار  SPSSو آزمونهای همبستگی ،آنالیز واریانس یکطرفه ،تي مستقل و رگرسیون
خطي چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافتهها :میانگین سن دندانپزشکان مورد بررسی ( 38/21)±7/57سال بود 31 .نفر ( )%38/8آنان
زن بودند .میانگین سابقه کار نمونههای ( 117/98 )±71/83ماه بود .از بین سازههای نظریه انگیزش
محافظت ،متغیر خودکارآمدی بهتنهایی قادر به پیشبینی %54تغییرات قصد دندانپزشکان برای انجام
خدمات دندانپزشکی برای بیماران مبتا به اچآیوی یا ایدز بود(.)>0p/001 ،F=24/R2،28=0/54
نتیجهگیری :در مداخات طراحیشده برای افزایش قصد دندانپزشکان جهت ارائه خدمات به بیماران
مبتا به اچآیوی یا ایدز ،باید بر افزایش خودکارآمدی آنان متمرکز شد.
نوع مقاله :مطالعه پژوهشی.
كلید واژهها :خدمات دندانپزشکی ،بیماران اچآیوی یا ایدز ،دندانپزشکان ،نظریه انگیزش محافظت،
شهریار.
 استناد :عبادیفردآذر ف ،دهداری ط ،لکا ش ،دهداری ل ،خانیپور آ .تعیین کننده های قصد
دندانپزشکان برای ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران مبتا به اچآیوی یا ایدز بر اساس سازههای
نظریه انگیزش محافظت .فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سامت .زمستان 1393؛.289-281 :)4(2

آلودگی به ویروس اچآیوی≒یکی از بزرگت رین چالشهای بخش

سامت در جهان حاضر است؛ که متأسفانه روزبهروز بر گستردگی

و ابعاد آن افزوده میشود ( .)1بر اساس آخ رین گزارش منتشره
توسط سازمان جهانی بهداشت و ب رنامه مشترک سازمان ملل متحد

در زمینه ایدز≪ تا پایان سال  ،2010سیوچهار میلیون نفر آلوده
به ویروس این بیماری و مبتا به ایدز در س راسر جهان زندگی
میکردند .علیرغم کاهش مبتایان جدید در بسیاری از مناطق
جهان ،تعداد این بیماران در مناطق مدیت رانه و شمال آف ریقا از
 43000نفر در سال  2001به  59000نفر در سال  2010افزایشیافته

است ( .)2متأسفانه شیوع این پدیده در این مناطق همچنان با
شدت بیشتری در حال افزایش است و در چنین ش رایطی باید

این پدیده را به عنوان یک بح ران در سامت ج وامع انسانی تلقی

نمود ( .)3ای ران ،طی سالهای اخیر در معرض این پدیده جهانی

%60دندانپزشکان احساس خوبي براي درمان بیماران مبتا به

اچآيوي یا ایدز ندارند ( .)8در اغلب موارد ترس دندانپزشکان

فراتر از واقعیتهای موجود است .بهطورمثال ،در مطالعهای

مشخصشده است که %70دندانپزشکان معتقدند که حتي با
اجرای اقدامات حفاظتي خطر انتقال ایدز هنوز وجود دارد

( .)9این در حالي است که مطالعات نشان دادهاند که با وجود
انجام اقدامات پیشگیرانه ،خطر انتقال ایدز بسیار ناچیز است و

نباید محدودیتي براي درمانهای معمولي دندانپزشکی بیماران
اچآیوی مثبت یا مبتا به ایدز قائل شد و درمان نکردن کامل
و مناسب به صرف افزایش خطر براي درمانگر به علت آلودگي

قطعي با احتمالي به اچآیوی یک عمل غیراخاقي و غیرحرفهای
محسوب میشود (.)10

مطالعات متعدد انجامشده نشاندهنده آگاهي نداشتن ازم

دندانپزشکان نسبت به بیماري ایدز و راههای پیشگیري شغلي

ق رارگرفته و طبق آخ رین آمار جمعآوریشده از دانشگاههای علوم
پزشکی و خدمات درمانی تا تاریخ  1392/7/1مجموع ًا 27041

( ،)11ادراکات غلط پیرامون بیماري و روشهای انتقال ()12

 %89/3آنها را مردان و بقیه را زنان تشکیل میدهد (.)4

لزوم آموزش دندانپزشکان درباره بیماري ایدز و روشهای

نفر فرد مبتا به اچآیوی یا ایدز≫ در کشور شناساییشدهاند که

و نگرشهای متناقض در آنان ( )13است .با توجه به این موارد،

دندانپزشکی به عنوان یک حرفه پرخطر شناخته میشود که

کنترل عفونت و کاهش ترس آنان از درمان بیماران مبتا به این

دندانپزشکان وجود دارد ( .)6-5دندانپزشکان طی فعالیتهای

نمودهاند ( .)12-11استفاده از الگوها و نظریههای موجود در

نیدل استیک (فرورفتن تصادفي سر سوزن به بدن بهویژه در دست)

رفتاري ،اجتماعي و محیطي رفتار در جهت انجام مداخات بهتر

منتقله از خون مانند اچايوي و هپاتیت طی فعالیتهای معمول

را افزایش میدهد ( .)14نظریه انگیزش محافظت به وسیله راجرز

مناسب برای کنترل انتقال بیماری از بیمار به کارکنان یا برعکس

ترس بر نگرشها و رفتارهای بهداشتی و اینکه ترس اثر مهمی

این بیماری بهشدت در بین دندانپزشکان وجود دارد (.)7

این است که پذیرش یک رفتار نتیجه مستقیم انگیزش فرد برای

در آن احتمال انتقال عفونتهایی مانند ایدز از طریق بیماران به

بیماری اهمیت زیادي دارد و مطالعات متعدد نیز این امر را اثبات

معمول دندانپزشکی به دایلی مانند در معرض خطر بودن برای

تغییر رفتار میتواند به مجریان در شناسایي اهداف روانشناختی،

و برخورد روزانه با ترشحات دهانی ،مستعد انتقال عفونتهای

راهنمایي کند و استفاده از آنها احتمال تأثیر برنامههای آموزشی

دندانپزشکی هستند .ازآنجاکه ایمنسازی ،به عنوان روشي

در سال  1975بر پایه نظریه انتظار ارزش ،برای توضیح اثرات

برای بیماریهایی چون ایدز وجود ندارد ،نگرانی پیرامون انتقال

روی انتخاب رفتار دارد طراحی شد ( .)14در این نظریه فرض بر

e o HIV/AID UNAIDS

. HIV
. Joi t U ited Naio s P og a
. HIV/AIDS

محافظت از خود است .این نظریه برای انگیزش محافظت ،دو

فرآیند میانجیشناختی ،ارزیابی تهدید و ارزیابی کنار آمدن را
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توضیح میدهد .برای اینکه انگیزش محافظت تحریک شود ،شدت

شه ریار به صورت سرشماری انتخاب شدند .ش رایط ورود آزمودنیها

خود حفاظت نکردن) غلبه کند و همچنین خودکارآمدی درکشده

دندانپزشکی به بیماران مبتا به ایدز ،مبتا نبودن به اچآیوی یا

درکشده و آسیبپذیری باید بر پاداشهای پاسخ ناسازگارانه (از
و کارآمدی پاسخ درکشده باید بر هزینههای پاسخ سازگارانه (از
خود محافظت کردن) غلبه کند .انگیزش محافظت (یا همان قصد

انجام رفتار خاص) به عنوان یک متغیر واسطهای بین مراحل
ارزیابی تهدید ،ارزیابی کنار آمدن و رفتار پیشگیریکننده (رفتار
حفاظت کننده) است .نظریه انگیزش محافظت یک چارچوب
مناسب برای پیشبینی انواع رفتارها است (.)15

مطابق با جستجوهای انجامشده ،اکثر مطالعات انجامشده در

جهان محدود به بررسی نگرش ( )13و تمایل دندانپزشکان ()12

و مشکات آنان برای ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران مبتا

به اچآیوی یا ایدز ( )16و انجام رفتارهای پیشگیریکننده از
انتقال ایدز در دندانپزشکان ( )18-17بوده است .در ایران نیز
در قالب مطالعاتی به بررسی نگرش ،اعتقاد و انجام فعالیتهای

کنترل عفونت توسط دندانپزشکان ایراني براي بیماران اچ.
اي .وي مثبت ( )8و آگاهي و نگرش دندانپزشکان پیرامون
بیماري ایدز ( )9،11پرداختهشده است .با وجود اهمیت مسئله

ارائه درمانهای دندانپزشکی براي بیماران  HIVمثبت /ایدز،

به مطالعه عبارت بودند از :نداشتن سابقه انجام آگاهانه خدمات

ایدز و م وافقت ب راي مشارکت در پژوهش .همه  80دندانپزشک
شاغل موردبررسی ،دارای ش رایط ورود به مطالعه بودند .ضمن ًا

رضایتنامه کتبي از همه آنها گرفته شد .به آنها در مورد

محرمانه بودن اطاعات نیز اطمینان داده شد .پس از کسب
م وافقت دندانپزشکان ب رای ورود به مطالعه ،پرسشنامهها توسط

آنان تکمیل شد .این مطالعه داراي تأییدیه اخاقی از کمیته اخاق

دانشگاه علوم پزشکي ای ران است.

ابزارگردآوري دادهها دراین مطالعه در  2بخش بود .با استفاده از

 2جلسه بحث گروهی با دندانپزشکان و مروری بر متون ،سؤاات
اولیه پرسشنامه تدوین شد .پرسشنامه در دو بخش طراحیشد .بخش

اول شامل  11سؤال جمعیتشناختی (سن ،جنس ،شغل همسر ،میزان
تحصیات همسر ،تعداد فرزندان ،سابقه کار ،سال فارغالتحصیلی،

محل انجام خدمت (بخش خصوصی یا دولتی و غیره) ،گذراندن

قبلی دورههای آموزشی در مورد ایدز و  )...بود .بخش دوم شامل

سؤااتی مربوط به سازههای نظریه انگیزش محافظت بود .این بخش
از مقیاسهای فرعی قصد رفتاری (با  3سؤال شامل «قصد دارم/

تاکنون تعیینکنندههای قصد دندانپزشکان برای ارائه خدمات

برنامهریزی کردهام /میخواهم خدمات دندانپزشکی به بیماران

نظري در حوزه تغییر رفتار بررسی نشده است .لذا این مطالعه

«شانس ابتای من به ایدز ،با ارائه خدمات دندانپزشکی ایمن به

دندانپزشکی به بیماران مبتا به ایدز با استفاده از چارچوبهای

درصدد آن است که عوامل مؤثر بر قصد دندانپزشکان برای
انجام خدمات به بیماران مبتا به ایدز را بر اساس سازههای نظریه

انگیزش محافظت شناسایی کند .نتایج این مطالعه درنهایت
میتواند در طراحی مداخات مناسب جهت تغییر باورهاي

دندانپزشکان نسبت به انجام خدمات دندانپزشکی به بیماران
اچآیوی مثبت یا ایدز به مجریان کمک کند.

موادوروشها

در این مطالعه توصیفي -تحلیلي  80دندانپزشک شاغل در

مبتا به ایدز ارائه کنم») ،حساسیت درکشده (با  5سؤال مانند

بیماران مبتا ،ناچیز است») ،شدت درکشده (با  4سؤال مانند

«حتمال انتقال ایدز در مطبهای دندانپزشکی بااست») ،ترس (با

 2سؤال مانند «میترسم برای بیماران ایدزی خدمات دندانپزشکی

انجام دهم و مبتا شوم») ،هزینههای پاسخ (با  6سؤال مانند «در

صورت ارائه خدمات به بیماران مبتا به ایدز ،سایر بیماران سالم

را از دست میدهم») ،کارآمدی پاسخ (با  7سؤال مانند «انجام

خدمات دندانپزشکی برای بیماران مبتا به ایدز ،از انتقال بیماری به

سایر افراد جامعه پیشگیری میکند») و خودکارآمدی (با  10سؤال
مانند «با وجود انگهای اجتماعی برای بیماران مبتا به ایدز ،باز من

برای بررسی روایی پرسشنامهها از روش تعیین کمی

روایي محتوایی توسط پانل متخصصین استفاده شد .برای این

منظور ،پرسشنامهها در اختیار  6متخصص آموزش بهداشت و
 2متخصص روانشناسی قرار داده شد و نسبت روایی محتوایی

و شاخص روایی محتوا برای هر سؤال سنجیده شد و طی آن
سؤاات با شاخص روایی محتوای کمتر از  0/62و نسبت روایی

محتوای کمتر از  0/79از پرسشنامه حذف شدند .برای تعیین

پایایي ابزار ،ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه شد و طی آن

پرسشنامه در اختیار  20دندانپزشک قرار گرفت .درنهایت،
مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای سازه قصد رفتاری (،)0/92

ترس ( ،)0/85حساسیت درکشده ( ،)0/83شدت درکشده

( ،)0/78هزینههای پاسخ ( ،)0/90کارآمدی پاسخ ( )0/89و
خودکارآمدی ( )0/78بود که قابلقبول ارزیابی شد.
دادهها پس از جمعآوری با

 SPSSو آزمونهای تحلیل

واریانس یکطرفه ،تحلیل رگرسیون ،تي مستقل و همبستگی

پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .براي تعیین ارتباط
بین میانگین نمره قصد با متغیرهاي کمي از روش همبستگي

پیرسون ،براي تعیین تفاوت معنادار بین میانگین نمره قصد
بر حسب متغیرهاي کیفي چندحالته از آزمون آنالیز واریانس

یکطرفه و براي تعیین رابطه بین قصد با جنسیت از آزمون تي

مستقل استفاده شد .همچنین از آزمون رگرسیون خطي چندگانه
(روش گامبهگام≒) براي پیشبینی تغییرات قصد بر اساس

متغیرهاي فردي و سازههای نظریه انگیزش محافظت داراي
همبستگي معنادار با قصد استفاده شد .سطح معناداريp>0/05
در نظر گرفته شد.

اف راد موردمطالعه در جدول  1نشان دادهشده است.
جدول  :1اطاعات جمعیتشناختی دندانپزشکان موردمطالعه
()n=80
متغیر

تعداد

درصد

میانگین انحرافمعیار

سابقه کار به ماه

117/98

71/83

تعداد سالهای فراغت از
تحصیل به ماه

126/40

72/41

تعداد فرزندان

0/86

0/93

وضعیت تأهل
مجرد

19

23/8

متأهل

59

73/8

همسر مرده

1

1/3

طاق گرفته

1

1/3

میزان تحصیات همسر
دیپلم

1

1/3

دانشگاهی

59

73/8

همسر ندارد

20

25

شغل همسر
آزاد

21

26/3

کارمند

9

11/3

خانهدار

20

25

بازنشسته

1

1/3

سایر

9

11/3

همسر ندارد

20

25

نوع اشتغال
مطب خصوصی

65

81/3

مراکز دولتی

6

7/5

دولتی -خصوصی

9

11/3

سابقه گذراندن دوره آموزشی در مورد ایدز
بله

32

40

خیر

48

60

نتایج آزمون همبستگي پیرسون نشان داد که بین قصد

یافتهها

میانگین سن آزمودنیها ( 38/21)±7/57سال بود 31 .نفر

()%38/8آنان زن و بقیه مرد بودند .سایر اطاعات جمعیتشناختی
. Step ise

با متغیرهاي سن ( ،)r=-0/03،p=0/79تعداد فرزندان

( ،)=r -0/08،p=0/47سابقه کار ( )r =0/07،p=0/50و

مدت فراغت از تحصیل ( ،)r =0/01،p=0/90رابطه معناداري
وجود ندارد .ضمن ًا نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان

عبادیفردآذر و همکاران  /تعیین کنندههای قصد دندانپزشکان برای ارائه خدمات دندانپزشکی به ...

خدمات دندانپزشکی را برای آنها انجام میدهم») تشکیل میشد.
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داد که بین میانگین قصد بر حسب سطوح مختلف تحصیات

در جدول  3نتایج آنالیز رگرسیون پیشبینیکنندههای قصد

( ،)p=0/60اشتغال در بخش خصوصي یا دولتي ( )p=0/08و

ایدز بر اساس سازههاي نظریه انگیزش محافظت نشان دادهشده

همسر ( ،)p=0/76شغل همسر ( ،)p=0/46وضعیت تأهل

دندانپزشکان براي ارائه خدمات به بیماران مبتا به اچآیوی یا

سابقه گذراندن دوره آموزشي در مورد ایدز ( )p=0/70تفاوت

است .همانطور که این جدول نشان میدهد سازه خودکارآمدی

قصد با جنسیت (مرد یا زن بودن) رابطه معناداری وجود ندارد

(.)p>0/001 ،F=24/28، R2=0/54

معناداری وجود ندارد .نتایج آزمون تي مستقل نشان داد که بین
(.)p=0/72

بهتنهایی قادر به پیشبینی %54تغییرات قصد دندانپزشکان بود

بحث

جدول  :2همبستگی بین سازههای نظريه انگیزش محافظت
1
 .1قصد

3

2

5

4

6

7

1
r = -0/30

بهتنهایی قادر به پیشبینی %54تغیی رات قصد

دندانپزشکان ب راي انجام خدمات دندانپزشکی

 .2ترس

*p=0/005

1

 .3حساسیت

r =0/16

r = -0/01

درکشده

p=0/14

p=0/92

 .4شدت

r =0-/07

r =0/37

r =0/20

درکشده

p=0/53

*p=0/001

p=0/07

 .5کارآمدی

r =0 /42

r = -0/18

r =0/82

r =0/14

پاسخ

*p=0/001

p=0/10

*p=0/02

p=0/21

 .6هزینه پاسخ

r = -0/21

r =0/43

r =0/43

r =0/39

*p=0/05

*p=0/001

p=0/08

.7

r =0 /74

r =-0/36

r = -0/01

r = -0/04

p=0/90

p=0/69

خودکارآمدی *p=0/001* p=0/001

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که خودکارآمدی

ب راي بیماران مبتا به اچآیوی یا ایدزبود.

1

نتایج مطالعات مشابه نیز بیانگر این است

1

که خودکارآمدی یکی از پیشبینیکنندههای

قوی انجام رفتارهای پیشگیریکننده از ایدز

1
r = -0/23

*p=0/03* p=0/0001
r =0/44

1
r = -0/31

*p=0/005* p=0/0001

*معنادار p >0/05

است .بهعنوانمثال بورنز و دیلون≒ نشان دادند

1

که خودکارآمدی یکی از پیشبینیکنندههای

قصد استفاده از کاندوم در نوج وانان است (.)19
ساملِ ی≪و همکاران نشان دادند که خودکارآمدی
یکی از متغیرهای پیشبینیکننده انجام رفتارهای

در جدول  ،2همبستگی بین سازههای نظریه انگیزش محافظت

ایمن جنسی در معتادان تزریقی است ( .)20فارمر و مستون

حساسیت و شدت درکشده با قصد همبستگي معناداری ندارند.

قصد استفاده از کاندوم در دانشجویان است ( .)21از آنجا که

آورده شده است .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود سازه
بقیه سازهها داراي همبستگي معناداری با قصد بودند.

جدول  .3نتايج آنالیز رگرسیون پیشبینیکنندههای قصد
دندانپزشکان براي ارائه خدمات به بیماران مبتا به اچآیوی يا
ايدز بر اساس سازههاي نظريه انگیزش محافظت ()n=80
متغیر

R2

قصد

0/54

B

SE

P

Beta

ثابت ()a

2/48

2/26

-

0/27

خودکارآمدی

0/15

0/02

0/67

0/001

()p>0/001 ،F=24/28 ،R2 =0/54؛ *معنادارp >0/05

≫

نیز نشان دادند که خودکارآمدی یک متغیر مهم پیشبینیکننده

خودکارآمدی مقدمه انجام رفتار است و سبب عملکرد هدفمند

فرد میشود ،افزایش خودکارآمدی دندانپزشکان ب راي ارائه خدمات
به بیماران مبتا به ایدز باید در دستور کار نظام بهداشتي کشور

ق رار گیرد .قابلذکر است که این مج ریان میت وانند به واسطه

راهبردهاي چندگانه مانند ایجاد تجارب جانشیني (کمک گرفتن

از دندانپزشکاني که تجارب مثبت در زمینه انجام خدمات
. Bu s&Dillo
. So lai
. Fa e &Mesto

کاهش سطح اضط راب و تنشهای رواني دندانپزشکان ب راي انجام

(جدول  .)2یعني هر چه دندانپزشکان منافع بیشتري (بهطور

ارائه خدمات به بیماران مبتا میت واند خودکارآمدی دندانپزشکان

راه درمانهای دندانپزشکی به افراد سالم ،افزایش اعتماد بیماران

پیشگیریکننده از انتقال ایدز از بیماران مبتا به دندانپزشکان،
خدمات ب راي بیماران مبتا و ترغیب و تشویق دندانپزشکان ب راي

را در این زمینه افزایش دهند .این راهبردها باید در ط راحي
مداخات م رتبط لحاظ گردد.

پاسخ و خودکارآمدی همبستگي معنادار و مثبت وجود داشت

مثال ،انجام وظیفه حرفهای و اخاقي ،پیشگیري از انتقال ایدز از
به نظام بهداشتي-درماني و غیره) به انجام خدمات براي بیماران

مبتا به ایدز نسبت میدادند ،خودکارآمدی آنها بیشتر میشد و

در مطالعه حاضر بین میانگین نمره خودکارآمدی با میانگین

برعکس .برگزاري بحثهای گروهي بین دندانپزشکاني که تجربه

وجود داشت .به عبارتي ،با افزایش خودکارآمدی دندانپزشکان

براي این بیماران نسبت میدهند ،با سایر دندانپزشکاني که از

نمره دو متغیر ترس و هزینههای پاسخ همبستگي معنادار و منفي
براي ارائه خدمات به بیماران مبتا به ایدز ،ترس و هزینههای

پاسخ آنها کاهش مییافت و برعکس (جدول  .)2در واقع ،نتیجه
باابودن خودکارآمدی درکشده براي انجام یک رفتار ،کاهش

کار با بیماران مبتا به ایدز داشتهاند و مزایایي براي انجام خدمات
انجام خدمات هراس دارند ،میتواند در تغییر نگرشهای گروه

دوم بسیار مفید باشد .برگزاري کاس و دورههای بازآموزي براي

افزایش آگاهي دندانپزشکان در مورد وجود ترسهای غیرمنطقی

موانع درکشده براي انجام آن رفتار است ( .)22عسکریان و

و نگرشهای منفي براي درمان بیماران مبتابه ایدز و همچنین

شاغل در استان فارس با وجودي که ارائه خدمت به بیماران

درمانهای دندانپزشکی نیز میتواند به افزایش خودکارآمدی و

درکشده زیادي مانند ناخوشایند بودن ارائه خدمت براي این

به ایدز کمک زیادي نماید.
با وجودي که این مطالعه اولین مطالعهای است که
پیشبینیکنندههای قصد دندانپزشکان را بر اساس یک چارچوب
نظري در جهت ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران مبتا به ایدز
را میسنجد ،اما داراي محدودیتهایی است .در این مطالعه فقط
دندانپزشکان شاغل در شهر شهریار بررسی شدهاند و نتایج ممکن
است به سایر دندانپزشکان نقاط دیگر کشور قابلتعمیم نباشد.
انجام مطالعات مشابه و با حجم نمونه بیشتر توصیه میشود.
ضمن ًا در این مطالعه چون دندانپزشکاني انتخاب شدهاند که
سابقه انجام خدمات دندانپزشکی به بیماران مبتا به ایدز را

همکاران در مطالعه خود نشان دادند که  %77/7دندانپزشکان

مبتا به ایدز را وظیفه حرفهای خود میدانستند ،ولي موانع
بیماران و ترس شدید از انتقال بیماري به خود و سایر بیماران
سالم داشتند ( .)8در مطالعه َمپومِک≒و همکاران گزارش شد که

 %79دندانپزشکان خطر انتقال عفونت ایدز به دندانپزشکان را

با ارائه خدمات به بیماران مبتا به این بیماري خیلي باا برآورد
میکردند ( .)13هر چه خودکارآمدی بااتر باشد ،موانع درکشده
براي انجام یک رفتار (که در اینجا میتواند ترس و اضطراب

زیاد و غیرعلمي یا هزینهها و تجارب منفي ناشي از انجام خدمات

براي بیماران مبتا به ایدز مانند از دست دادن دستیار ،کاهش
مراجعات افراد سالم به مطب ،وقتگیر بودن و هزینهبر بودن
انجام خدمات دندانپزشکی براي بیماران مبتا به ایدز و غیره

باشد) کمتر میشود و درواقع خودکارآمدی رابطه بین موانع

درکشده براي انجام یک رفتار و انجام واقعي آن رفتار را
. Maupo ek

آگاهي از اقدامات پیشگیرانه جهت انتقال نیافتن ایدز در خال
درنهایت قصد دندانپزشکان برای ارائه خدمات به بیماران مبتا

نداشتند ،لذا رفتار (ارائه خدمات) در آنها بررسي نشده است
و تنها قصد مورد ارزیابي قرار گرفته و پیشبینیکنندههای آن
سنجیده شده است .انجام مطالعات توصیفي – تحلیلي براي

بررسي درصد دندانپزشکاني که خدمات دندانپزشکی به این

بیماران ارائه میکنند و عوامل مؤثر بر انجام این رفتار بر اساس

عبادیفردآذر و همکاران  /تعیین کنندههای قصد دندانپزشکان برای ارائه خدمات دندانپزشکی به ...

ب راي بیماران مبتا داشتهاند) ،آموزش گام به گام رفتارهاي

تعدیل میسازد ( .)23همچنین در مطالعه حاضر بین کارآمدی

287

سازههاي نظریههای موجود در علوم رفتاري مانند نظریه رفتار

.برنامهریزیشده پیشنهاد میشود

 در مداخات ط راحیشده ب رای افزایش قصد:نتیجهگیری
دندانپزشکان جهت ارائه خدمات به بیماران مبتا به اچآیوی یا
 باید بر افزایش خودکارآمدی آنان ب رای ارائه خدمت به این،ایدز

 استفاده از رویکردهای افزایش خودکارآمدی.بیماران متمرکز شد
 نشان دادن قابلیت انجام یک،مانند استفاده از الگوهای نقش

 ترغیب مخاطب و کاهش استرس ب رای، سادهسازی رفتار،رفتار
.انجام رفتار پیشنهاد میشود

سپاسگزاری

این مقاله قسمتي از طرح پژوهشي پایاننامه دوره عالي بهداشت
) تحت عنوان بررسي تأثیر مداخله آموزشيMPH( عمومي

بر مبناي سازههاي نظ ریه انگیزش محافظت در افزایش قصد
دندانپزشکان ب راي ارائه خدمات دندانپزشکی به بیمارانمبتا به

اچآیوی یا ایدزبوده است که با حمایت دانشکده بهداشت دانشگاه

92-03-27-14265  با کد1393 علوم پزشکي ای ران در سال

 از همکاري دندانپزشکان شاغل در شهر شه ریار.اج راشده است

 تشکر و قدرداني،که در جمعآوری دادهها نقش به سزایي داشتند

.میشود
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