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  مقدمه 

همه گيري كشنده ايدز يكـي از بـدترين بالهـاي سـده             
ايدز سـندروم اكتـسابي نقـص ايمنـي         . هاي اخير است    
 . مختل كننده ايمني بدن انـسان اسـت        ناشي از ويروس  

روس بـراي تمـام     ـــن وي ـــي به اي  ــافراد با يكبار آلودگ   
هجوم بيماريهاي   اثر واحتماال در  وده مي شوند  ـــعمر آل 

بـدن اسـتفاده     كه از ضعف سيستم ايمنـي        فرصت طلب 
تقريبا دو دهـه پـس از       ). 1( يندمي كنند از پـا در مي آ      

آغاز شيوع ويروس ايدز اين بيماري به بحـران شـديدي           
بدل شده است كه برپشت جوانان و كشورهاي در حـال           

حـدود يـك سـوم از مجمـوع     . توسعه سنگيني مي كند  
جهان را جوانان     در كل     HIV ميليون نفر مبتالبه     4/33

نيمي از مبتاليان جديد    .  ساله تشكيل ميدهند     15 -24
 5بدين ترتيـب در هردقيقـه       . در همين گروه قرار دارند      

بعـالوه  ). 2(جوان بـه ويـروس ا يـدز آلـوده مـي شـوند               
بررسي هاي انجام شده نـشان مـي دهـد كـه در آفريقـا            

.   برابـر بـيش از پـسران اسـت           4درصد آلودگي دختران    
ن ايدز بزرگترين عامل كـشتاردر كـشورهاي جهـان          اكنو

آمـار مـرگ وميـر در برخـي از كـشورهاي            . سوم اسـت    
اميـد بـه    ). 3(  درصـد رسـيده اسـت          150آفريقايي به   

 سـال كـاهش     20زندگي دراثر بيماري ايـدز بـه حـدود          
اين بحران به توسعه اقتصادي نيز لطمه زده       . يافته است   

ز مــردم بــه ويــروس  ميليــون نفــر ا3/7در آســيا .اســت 
شا يدآنچه بيش ازهر چيـز مـا        ). 4(ايدزآلوده شده ا ند       

كـه تـصور     يه تـرس و وحـشت شـده اسـت ايـن اسـت             
 به عنوان عامل كشنده باز هم گسترش يـا          HIVميشود

 درصـد از مـرگ      6/8  1990در سال   . بد و تقويت شود     
وميرهاي بزرگساالن بر اثر بيماريهاي عفوني ناشي ازايدز        

 ايـن   2020پيش بيني ميشود كه تـا سـال         . ت  بوده اس 
با توجه به اينكـه    ). 5(  درصد افزايش يابد       1/37رقم به   

 اسـت و    1366شروع ايدز در كشورمان مربوط بـه سـال        
گسترش آن در ايران نيز حتمي اسـت و از آنجـايي كـه              
ايدز فاقد واكسن و دارو و سرم درماني است و از مرحلـه             

نشده است آگاهي مردم بـه      كنترل گامي جلوتر گذاشته     
خصوص نوجوانان به راههاي انتقال و روشهاي پيشگيري 

و عمل به اعتقادا ت و باور مذكور تنها راه مقابلـه اسـت               
  اطالع از ميزان آگاهي اقشار مختلف و استفاده از ). 10(

  

ات آموزشي كشور و رسـانه هـاي گروهـي          ـــكليه امكان 
بايـد بـدانيم     نـد و  مي تواند از بروز فاجعـه جلـوگيري ك        

تنهاكوشــش وزارت بهداشــت كــار ســاز نخواهــد بــود و 
توسـعه در آن اجتنـاب ناپـذير         مسئوليت ساير بخشهاي  

آموزش واقعي و همه جانبه مردم بايستي        ) . 11( است  
مبتني بر اصول فرهنگ شناسي ، جامعه شناسـي ، روان    
شناسي و آموزش در مكانهاي مناسب با سن و جـنس ،            

تماعي ، عادات ورسوم ، رفتارها و هنجارهاي        موقعيت اج 
اجتماعي  باشد و نيازمند مداخله جدي وزارت آموزش و          
پرورش ،رسانه هـا ، روحـانيون ، ائمـه جمعـه ، اسـاتيد               

يقات انجام شده نشان مي       تحق. دانشگاه و معلمين است     
به همين  . دهد كه آگاهي مردم از بيماري ايدز كم است          

سئو لـين بـراي بـاال بـردن سـطح           دليل الزم است كه م    
آگاهي هاي صحيح جامعه از ايـن بيمـاري برنامـه هـاي             

در . آموزشي مداوم براي عموم مـردم بـه اجـرا درآورنـد        
ه نگهداري هر يك از مبتاليان به ايدز حـدود                  ايران هزين 

اگر يك بيمار مبتال به     .ده هزار تومان براي هر روز است        
ه ها ي بيماري زنده بماند در        سال بعداز بروز نشان    5ايدز  

شور زيـان    ميليون تومان بـه اقتـصاد ملـي كـ          18حدود  
: مينويـسد    ) 1988 ( 1مـان  ). 10و11(رسانيده است     

  و هــيچ    هــيچ كــشوري نميتوانــد خــود را ايمــن بدانــد
. ماري را ايزوله يـا قرنطينـه نمايـد        كشوري نمي تواند بي   

ت افـراد   جلوگيري از شيوع ايدز درمـان هـاي الزم جهـ          
ــاعي     ــهاي اجتم ــانيدن انعكاس ــداقل رس ــه ح ــوده وب آل
واقتصادي همه گيري جهاني ايدز همـه وهمـه نيـاز بـه             

). 6( همكاري همگان حاصل مي شود  نيروئي دارد كه از  
صدمات اقتـصادي واجتمـاعي ناشـي ازايـدز نـشان داده            
. است كه اين مسئله صرفا يك مشكل بهداشتي نيـست           

ه سياسي و فرهنگي شده اسـت    بلكه تبديل به يك مسئل    
ايدز يك مشكل جهاني است ونبايدآن را به گروه،نـژاد و     .

از سوي ديگر موارد    ).  1و7(يا مليت خاصي محدود كرد      
آلودگي به ميزان زيادي در كشورهاي در حال توسعه رو          

 تا سـال    WHOبه افزايش است و طبق پيش بيني هاي         
 HIVس   درصد آلودگي به ويـرو     90 تا   80 حدود   2010

در سرتاسر جهان مربوط به كـشورهاي در حـال توسـعه       
متاسفانه باگذشت دو دهه از بـروز آن        ) . 8و9( ميباشد    

  .بيماري هنوز شناخت درستي نسبت به آن وجود ندارد 



 

  بتول خداكرمي ، رفعت بخت 13  ...بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش دانش آموزان   
 
 

بايد عموم مردم در جريـان ماهيـت بيمـاري و خطـرات             
قرار گيرند به خصوص دانـش آمـوزان كـه           حاصل از آن  
  بــاضــمناً. ت مــي باشــند ـكـــلـمـمرداي ـاميــدهاي فــ

آموزش صحيح و كافي وحشت هاي بي مورد عامه مردم          
ان نـسبت بـه   ـــز آنـهاي اغراق آميـيــنگران رف و ــبرط

  . ش مي يابد ــاري كاهــمــاين بي
  روش كار 

اين پژوهش يك مطالعه نيمـه تجربـي اسـت كـه در آن       
 پژوهشگر به بررسي تاثير آمـوزش بـر آگـاهي و نگـرش            

دانــش آمــوزان ســال آخــر دبيرســتانهاي شــهر تهــران  
جامعـه پـژوهش در ايـن مطالعـه كليـه           . پرداخته است   

در . دانش آموزان دبيرستانهاي شهر تهـران بـوده اسـت           
اين تحقيق جهت تعيين حجم تعداد نمونه ها از مطالعه          
مقــدماتي اســتفاده گرديــد وتعــداد نمونــه بــه گونــه اي 

. جامعه مورد مطالعه باشـد      انتخاب شد كه بتواند معرف      
انتخـاب نمونـه    . نفر تعيين گرديد     3200تعداد نمونه ها    

بدين ترتيـب كـه     . ها به صورت د و مرحله اي انجام شد        
ــه بطــور تــصادفي   در ابتــدا تعــدادي دبيرســتان دختران
انتخاب و سپس از هر مدرسه تعدادي دانش آموز بطـور           

ليــه ك.تــصادفي انتخــاب و مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد
ــال     ــوزان سـ ــش آمـ ــژوهش دانـ ــن پـ ــدهاي ايـ واحـ

ابـزار گـرد    . آخردبيرستانهاي دخترانه شهر تهران بودنـد     
ــژوهش پرســشنامه اي حــاوي   آوري داده هــا در ايــن پ

سوال در سه بخش بود كه در بخـش اول مشخـصات            36
واحدهاي مورد پژوهش ودر بخـش      ) سوال7(دموگرافيك

ش سـوم   ودر بخ )سوال13(دوم سواالت مربوط به آگاهي    
  در اين پژوهش ).سوال16(سواالت مربوط به نگرش بود

  

ميزان آگاهي ونگرش دانش آموزان در مورد بيماري ايدز         
. تاثير آموزش بـر ايـن دو مـورد بررسـي قـرار گرفـت               و
دستيابي به نتايج دقيق ترمعيارهايي نظير سن        تـهــج

رشته تحصيلي ، ميزان تحصيالت پدر ، ميزان تحصيالت  
وع دبيرستان و منبـع كـسب اطالعـات و سـابقه            مادر ، ن  

رهـا بـا     مبتال به ايـدز و رابطـه ايـن متغي          تماس با بيمار  
ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان نيـز مـورد بررسـي            

  .قرار گرفت 
  نتايج

 نتـايج ايــن مطالعــه نــشان داد كــه اكثريــت واحــدهاي  
 سـال قـرار     17ي  ـــ روه سن ــــ  درصد در گ   8/4پژوهش  

درصد  در رشته علوم تجربي مـشغول        38 د و ــنـــداشت
ــد   ــصيل بودن ــه تح ــا داراي  7/45. ب ــدران آنه ــد پ درص

رانــشان درصــد ازآنهــا ماد2/52تحـصيالت دانــشگاهي و  
درصـد واحـدهاي    9/66. تحصيالت دبيرسـتاني داشـتند    

مورد پژوهش در مـدارس دولتـي تحـصيل مـي كردنـد             
 آنهــا اطالعــات درمــورد ايــدز را از طريــق وســايل% 81.

كــسب كــرده بونــد ) راديــو وتلويزيــون (ارتبــاط جمعــي
  ) .1جدول شماره(

 درصـد از  دانـش آمـوزان         1/53وزش  ــــقبل از آم  
ـــداراي آگــاهي متوس ــدـــ در حاليكــه پــس از . ط بودن

ي خـوب داشـتند     ــــ  درصـد سـطح آگاه     7/44آموزش  
د ـــــ  درص 8/64قبـل از آمـوزش       ) . 2جدول شـماره    (

منفي در مورد بيمـاري ايـدز       دانش آموزان داراي نگرش     
گرش ـــــ بودند در حاليكه پس از آموزش اكثريت آنها ن        

جدول شـماره   ( وزش را نداشتند    ـــي قبل از آم   ــــمنف
3. (  
  

  
  توزيع فراواني مطلق: 1جدول  مقايسه ميانگين نمرات آزمون دردوگروه يادگيري مشاركتي وانفرادي : 1جدول 

  منبع كسب اطالعات در مورد بيماري ايدز و نسبي واحدهاي پژوهش بر حسب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 درصد تعداد منبع كسب اطالعات
 81 2547 وسائل ارتباط جمعي

7/11 368 مجالت و جزوات بهداشتي  
 6 187 دوستان وسائر وابستگان

1 /3 41 بدون اطالع  
 100 3133 جمع
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  ي دركل مناطق آموزش و پرورشوزيع فراواني مطلق و نسبي واحدهاي پژوهش برحسب آگاه ت:2جدول 

 

زشقبل از آمو  آگاهي بعد از آموزش 
 درصد تعداد درصد تعداد

 نتيجه آزمون

1/12 338 ضعيف  309 7/9  
1/53 1696 متوسط  1462 1/45  
8/34 1112 خوب  1429 7/44  

 100 3200 100 3196 جمع كل

Z = 14/7  
P= 0/000  

 
احدهاي پژوهش برحسب نگرش  دركل مناطق آموزش و پرورشتوزيع فراواني مطلق و نسبي و: 3جدول   

 
 درصد تعداد درصد تعداد نگرش بعد از آموزش قبل از آموزش

2/10 325 12 383 ضعيف  
8/52 1688 متوسط  1625 8/50  
2/35 1125 خوب  1250 1/39  
 100 3200 100 3196 جمع

  
  بحث 

 درحال حاضر ايدز بزرگترين عامل كشتار در كـشورهاي        
اين بحران بـه توسـعه اقتـصادي نيـز          . جهان سوم است    
شايد آنچه بيش از هر چيز مايه ترس و . لطمه زده است 

وحشت شده است اينكه تصور مي شود ايـدز بـه عنـوان           
آگـاهي مـردم بـه      .عامل كشنده باز هـم گـسترش يابـد          

خصوص نوجوانان به راههاي انتقال و روشهاي پيشگيري 
ور مذكور تنهـا راه مقابلـه اسـت          و عمل به اعتقادات و با     

 اخـتالف معنـي   zدر بررسي حاضر آزمون آماري  ) . 10(
ي قبل و بعـد از آمـوزش نـشان داد           داري در ميزان آگاه   

)05/0< p  14/7  و-Z=  . (   
اطالع از ميزان آگاهي اقشار مختلف و اسـتفاده از كليـه            
امكانات آموزشي كشور و رسانه هاي گروهي ميتوانـد از          

يافتـه هـاي پـژوهش    ) .  11( فاجعه جلوگيري كند    بروز
نــشان داد كــه اكثريــت دانــش آمــوزان درموردبيمــاري 

  ايدزداراي آگاهي متوسط بودند  
همچنين يافته ها اختالف معني داري درميزان نگرش 

 - 426/3  و p >05/0( قبل وبعداز آموزش نشان داد 
=z . ( زش بدين معنا كه نگرش دانش آموزان پس از آمو

نسبت به بيماري و نحوه برخورد با افراد گرفتار شده به 
 ده ــتحقيقات انجام ش. اين بيماري منطقي تر شده بود 

  

 نيز مويد اين مطلب اسـت   Man توسط1988در سال 
كه نگرش صحيح مردم نسبت به ايدز و نحوه گـسترش           
آن مــي توانــد تــاثير بــسيار زيــادي دركــاهش تــرس از 

وچگـونگي برخـورد بـا فـرد حامـل          گرفتاري به بيماري    
اين نتايج مي توا ند توجه  ) . 6(ويروس ايدز داشته باشد   

برنامه ريزان آموزش وپرورش و دست اندركاران مـسائل         
نيازهـاي آموزشـي داش آمـوزان جلـب          بهداشتي را بـه   

با توجه به اينكه نتايج نـشان داد وسـائل ارتبـاط            .نمايد  
نبــع كــسب جمعــي بــه خــصوص راديــو و تلويزيــون م

دانش آموزان بوده است و از آنجا كـه         % ) 81(اطالعاتي  
رسانه هاي گروهي نقش دانشگاه عمومي را دارند و مـي          
توانند بعنوان بهترين وسـيله جهـت رسـاندن پيامهـاي           
. بهداشتي به افراد جامعـه مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد              

تحقيقات نشان داده اسـت بيـشترين راه بـراي بدسـت            
ــ ــو و   آوردن اطالع ــوم رادي ــان س ــشورهاي جه ات در ك

  ) . 9و8(تلويزيون است 
  نتيجه نهائي

نتايج ايـن تحقيـق ميتوانـد در جلـب توجـه مـسئولين              
برنامه ريزيهاي بهداشت مـوثر واقـع شـده وآنـان را بـه              
اهميت تهيـه و ارائـه برنامـه هـاي آموزشـي متنـوع در               
موردبيمــاري ايــدزو خطــرات آن جلــب نمايــد در بعــد  

يج اين تحقيق مي تواند مـورد توجـه برنامـه           وسيعتر نتا 
  وزش ـــريزان و مسئولين وزارت بهداشت و درمان و آم
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پزشكي بويژه مسئولين كميته كشوري مبـارزه بـا ايـدز           
ش ـــ ژه نق ــــ قرار گيرد و آنان با توجـه بـه اهميـت وي           

آموزش پيشگيري از اين بيماري  كـه تـاكنون تنهـا راه             
مبـارزه بـا ايـدز فقـط وفقـط          مبارزه با آن طبق برنامـه       

موزش مي باشد جهت ارتقاء اطالعات و آگـاهي اقـشار           آ
و بـا   . مختلف جامعه به خصوص نوجوانان اقدام نماينـد         

استفاده از روش هاي آموزش گروهي از طريـق وسـائل           
ارتباط جمعـي ،جـزوات، پوسـتر ، مجـالت و  نـشريات              

    .برنامه هاي الزم را طرح ريزي و به اجرا درآورند 
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