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بررسي عواملي  ،ها در جمعيتاپيدميولوژي مطالعه چگونگي توزيع بيماري
گذارند و استفاده از نتايج اين مطالعات براي حل  ر ميكه در اين توزيع تاثي
اپيدميولوژي پايه علم  ،به اذعان همه كارشناسان فن 1.است مشكالت بهداشتي

بر روي  1389سال  در در يك مطالعه مقطعي كه 3،2.بهداشت عمومي است
 20هاي خصوصي و دولتي درنفر از پزشكان عمومي شاغل در بخش 1000

اي اي تصادفي يك مرحلهگيري خوشهفارس به روش نمونه شهرستان استان
از پزشكان داراي  درصد 4/55صورت گرفت، مشخص شد به لحاظ آگاهي، 

مطلوب و به لحاظ  درصد 9/2متوسط و درصد 7/41ميزان آگاهي ضعيف، 
 3/0 متوسط و درصد 3/16داراي ميزان نگرش ضعيف،  درصد 4/83نگرش 
ميانگين و انحراف معيار نمرات  .وب بودندداراي ميزان نگرش مطل درصد

ترتيب اند بهخصوصي بوده درصد 100كه دارآگاهي و نگرش پزشكان مطب
ترتيب در درمانگاه بهشاغل در پزشكان  ،10/8±92/2و  78/9±31/3 ابرابر ب

و در بخش دولتي برابر  96/8±12/2و  61/9±98/2بخش خصوصي برابر با 
ترتيب در درمانگاه به-مطبشاغل در پزشكان  ،43/9±49/3و  1/12±7/1با 

        و در بخش دولتي 22/8±31/2و  33/9±71/1بخش خصوصي برابر با 
نفر از  290 و نهايتاً در مجموع در 90/9±11/2و  02/10±4/3ترتيب برابر با به

و در  11/8±2/2و  98/10±13/3ترتيب برابر با پزشكان بخش خصوصي به
و  08/13±36/2ترتيب برابر با شاغل در بخش دولتي به نفر از پزشكان 109

عنوان يك پيشنهاد در مطالعات آتي، هب .دست آمده استهب 29/1±01/12

دار ميانگين نمرات بخش خصوصي و توان گفت با توجه به اختالف معنيمي
گوئي كننده دولتي در زمينه دانش اپيدميولوژي، اين متغير يك عامل پيش

و نگرش پزشكان است كه بايستي از آن بهره جست و اثر آن  وضعيت آگاهي
  عنوانهلذا ب. متغيره خنثي نمودهاي چندرا در مطالعه با استفاده از تحليل

گيري نهايي بايد گفت بر اساس اطالعات موجود، ميانگين نمرات نتيجه
پزشكان شاغل در  آگاهي و نگرش پزشكان شاغل در بخش دولتي از جمله

هاي خام اپيدميولوژيك درماني شهري، كه از نزديك با داده-مراكز بهداشتي
اي بهداشت ها و دانش پايهدر تماس هستند و با اصول اپيدميولوژيك بيماري

از ميانگين نمرات  ،عمومي و اپيدميولوژي از نزديك آشنائي بيشتري دارند
خصوصي بطور معناداري هاي آگاهي و نگرش پزشكان شاغل در بخش
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