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  میزان  بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدارس بر
   دبیرستانی در مورد ایدزآگاهی دانش آموزان

  
  3سید جواد حسینی        2مطهره خردمند        1فائزه بابایی 

 
  

هـای مختلـف بـدن را        ایدز بیماری است کـه سیـستم      
این بیماری عالوه بـر افـزایش لگـاریتمی         . کند درگیر می 

ی سـنگین ناشـی از درمـان، مورتالیتـه          بار اقتصاد شیوع و   
 میلیون بیمار   36 در حال حاضر حدود      .)1(باالیی نیز دارد  

 جوانــان و .)2(کننــد مبــتال بــه ایــدز در دنیــا زنــدگی مــی 
هـای   نوجوانان باالترین درصد ابتال را در میان کلیه گروه        

هـای    بیمـاری  CDCباشند بـه نحـوی کـه         سنی را دارا می   
 15-24ن علت مـرگ گـروه سـنی         ناشی از ایدز را دومی    

  مبنـی  W.H.Oگزارشـات    با استناد به  . )1(کرده است  معرفی
برگسترش این بیماری درکشورهای حوزه خلیج فـارس،        
 الزم است تا سیاست فردا دیر است، امروز پیشگیری کنیم         

از آنجایی که هنوز واکسن یـا       . را، مورد توجه قرار دهیم    
، پیـشگیری از ایـدز      درمان موثری علیه ایدز معرفی نشده     

موثرترین شیوه جهت مبارزه بـا آن اسـت و درایـن امـر،              
 پیشگیری نوع اول یعنی آموزش بهداشت و افزایش آگاهی 

های در معرض خطر، به ویژه جوانـان و نوجوانـان،            گروه
  .)3(کند نقش کلیدی جهت مبارزه با ایدز ایفاء می

نـش  جامعه مورد مطالعه این مطالعه نیمه تجربی را، دا  
 هـای اول تـا     کـه در سـال     هـای شـهربابل    آموزان دبیرستان 

ســوم، در نوبــت روزانــه در مــدارس دولتــی مــشغول بــه  
ــی  ــشکیل م ــد، ت ــد تحــصیل بودن ــورد  .دادن واحــدهای م

  اجتمــاعی شــهر-پــژوهش از منــاطق مختلــف اقتــصادی
پــس از انجــام یــک  .بــصورت تــصادفی انتخــاب شــدند 

   115( عیـین شـد    نفر ت  230نمونه پژوهش    بررسی مقدماتی 

  

  ). نفر دختر115پسر و  نفر
  و تکمیل سـواالت پـیش آزمـون        گیری پس از نمونه  

pre test) (  90 بـه مـدت   آمـوزش آمـوزان   توسـط دانـش 
 سـخنرانی بـه     به این ترتیب کـه ابتـدا یـک         .انجام شد دقیقه  
هـای   شـیوه  دقیقه درمورد ماهیت بیماری ایـدز،        45مدت  

 با بیماران   چگونگی برخورد های پیشگیری و نیز      انتقال، راه 
سـپس فـیلم آموزشـی       .ایدزی توسط پژوهشگر اجرا شد    

 دقیقـه  30 مرکز مبارزه با ایدز تهران به مدت        تهیه شده از  
جـزوه آموزشـی     بعـد از نمـایش فـیلم،      . نمایش داده شـد   
ــدت   ــه مـ ــار    15نیزبـ ــه در اختیـ ــت مطالعـ ــه جهـ  دقیقـ

، فـوق بعد از تکمیل سه مرحلـه   .آموزان قرارگرفت  دانش
  . گردید تکمیل) (post testمجددا پرسشنامه 
 گذاری سواالت آگاهی، به هرپاسخ صحیح جهت نمره

 گرفت و جمع نمرات    پاسخ غلط نمره صفر تعلق     و به    1نمره
بدین . گردید  کل هر فرد تلقی    عنوان نمره  آگاهی به  سواالت

 آمـوزان  کسب شده توسط دانش    ترتیب حداکثر نمره آگاهی   
تجزیـه و تحلیـل     . صفر درنظرگرفته شد  حداقل آن     و 31
آمـاری  افـزار     نـرم   ویـرایش پـانزدهم    ها با اسـتفاده از     داده

SPSS   های آماری توصـیفی و نیـز         آزمون به کارگیری و
  . شد انجام Paired T test وchi squaresی ها آزمون

 نتــایج حاصــل از ایــن پــژوهش نــشان داد کــه اغلــب
 درصد 7/75و ان پسر آموز  از دانش   درصد 2/80(آموزان دانش

 انـالعاتـش ـاط د کـه  ـمعتقد بودن ) رـوزان دخت ـآم از دانش 
   وزانـآم دانشان، ـن میـدر ای .افی نیستـدر مورد ایدز ک

 
  E-mail: faezeh_babaie@yahoo.com                 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران: ساری - مطهره خردمند: ولئمسمولف  +
  علوم پزشکی بابلعضو هیات علمی دانشگاه ، جراحی -کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی. 1
   دانشگاه علوم پزشکی مازندران-کارشناس ارشد آموزش پرستاری کودکان. 2
  بابلعلوم پزشکی عضو هیات علمی دانشگاه -کارشناس ارشد آموزش پرستاری بهداشت روان. 3

  6/3/88: تاریخ تصویب            16/1/88: تاریخ ارجاع جهت اصالحات            30/11/87: ریافت تاریخ د
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 تاثیر آموزش مبتنی بر مدارس بر میزان آگاهی دانش آموزان
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ها و    ساله 16 ( سال بیشتر از دو گروه سنی دیگر       16کمتر از   
، کافی نبودن اطالعات مربوط بـه ایـدز         ) سال 16بیشتر از   

)  درصـد  6/89(بیشتر دانـش آمـوزان      . را ذکرکرده بودند  
. دز در مدارس ضروری است    معتقد بودند که آموزش ای    

آموزان اظهـار نمودنـد کـه بیـشترین منبـع            همچنین دانش 
ایـدز بـه ترتیـب بـه رادیـو و            کسب اطالعاتشان در مورد   

 ،) درصد 4/46(، معلمین پرورشی    )درصد 3/79(تلویزیون  
کسب اطالعات به   ، و کمترین منبع     ) درصد 8/24(دوستان

  .اختصاص داشت ) درصد16(پدر و مادر
 از سواالت    درصد 9/71 آموزان به  ع دانش در مجمو 

آموزان از  آگاهی پاسخ صحیح دادند به این ترتیب دانش    
 .آگــاهی نــسبتا خــوبی در مــورد ایــدز برخــوردار بودنــد 

آمـوزان قبـل     داری بین میزان آگاهی دانش     اختالف معنی 
بیـشترین   ).>05/0p(بعد از آموزش وجود داشته اسـت       و

ورد ماهیت بیمـاری ایـدز      آموزان در م   نمره آگاهی دانش  
ماری قابـل انتقـال     ایدز یک بی  : قبل از آموزش به عبارت      

 مورد وکمترین نمره آگاهی در)  درصد8/96(جنسی است 
عـدم انتقـال ایـدز از راه        : های انتقال ایدز بـه عبـارات       راه

سرفه وعطسه و استفاده ازحمام، توالت و استخر مشترک         
آمـوزان در مـورد     ن اغلب دانش  یهمچن .اختصاص داشت 

های مشترک در معتادان و نیـز        انتقال ایدز از طریق سوزن    
ــت،      ــوازم حجام ــون ل ــده چ ــز و برن ــزار تی ــتفاده از اب اس

در مقایسه میزان آگاهی بـر       .اطالع داشتند  ... خالکوبی و 
های فردی، نتایج تحقیق حاضـر نـشان داد          حسب ویژگی 

 داری بـین میـانگین     نیکه قبل و بعد از آموزش، اختالف مع       
آموزان، بر حسب جنس و وضعیت       نمرات آگاهی دانش  

 به این نحو کـه میـانگین      . اجتماعی وجود داشت   -اقتصادی
آمـوزان پـسر     آموزان دختر در مقایسه با دانش      نمره دانش 

اجتمـاعی بـاال در      -آموزانی با سـطوح اقتـصادی      و دانش 
  اســتمقایـسه بــا دو گـروه متوســط و پــائین بـاالتر بــوده   

   ). =02/0p و=00/0pبترتیب (
های سازمان بهداشت جهانی مبنـی       با توجه به توصیه   

بر اینکه تنها راه مبارزه با ایدز پیشگیری سطح اول یعنـی            
هـای در معـرض خطـر بـویژه          آموزش بهداشت به گـروه    

هـای   از طرفی با توجه به نتـایج یافتـه         و باشد نوجوانان می 
ارتقـاء آگـاهی    وزش در   مبنی بر تـاثیرآم    پژوهش حاضر، 

های  شود که کالس   آموزان درباره ایدز، توصیه می     دانش
هـای پیـشگیری از      مورد ایدز و شیوه     در یآموزشی مدون 

  .آن در مدارس نهادینه شود
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