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  2/3/85 :پذيرش      15/12/84 :      اصالح نهايي 30/10/83: دريافت
  

  چكيده
اندميك و تهديد كننده تمام و به يك بيماري پشده مني اكتسابي وارد دهه سوم ظهور خود يسندرم نقص ا :هدف زمينه و

.  ميليون نفر را به كام مرگ كشانده است1/3 اين بيماري 2005طوري كه در سال ه  ب،جمعيت دنيا مبدل گرديده است
 .هاي غير واگير و رفتاري است اپيدميولوژي ايدز به دليل عدم امكان درمان بيماران مبتال و فقدان واكسن موثر، مشابه بيماري

مطالعه مقدماتي بر روي دانش آموزان مقطع بنابراين  ،رفتار بهداشتي نتيجه نگرش درست وآگاهي عميق استاز آنجا كه 
نگرش  آگاهي وبررسي   ودبيرستان اردبيل براي بررسي منابع مورد استفاده آنان در كسب اطالعات الزم از بيماري ايدز

  .نسبت به اين  بيماري انجام گرفت
 در سال  نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبيرستان شهرستان اردبيل800درمقطعي  - صيفي اين مطالعه تو: روش كار

 .صورت گرفتاردبيل هاي شهر  صورت خوشه اي در سطح دبيرستانه ب انتخاب نمونه ها  تصادفي و. انجام شد 1381
ميزان استفاده از هر  و فاده در زمينه ايدزگروه سوال شامل اطالعات دموگرافيك، منابع مورد استچهار امه اي حاوي ن  پرسش

پس از ارزشيابي اعتبار، توسط پرسشگران در  يك از منابع، آگاهي و نگرش شركت كنندگان در مورد بيماري ايدز تنظيم و
  .   مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتSPSSنرم افزار آماري در نهايت اطالعات به دست آمده توسط . مدرسه توزيع شد

در مورد ايدز دانش آموزان آموزشي منابع از نظر . پسر بودندبقيه  دختر و%) 2/47(نفر  378 دانش آموز 800از  : هايافته
از راديو استفاده % 6/30از جزوه و كتاب و % 6/49از روزنامه و مجالت، % 4/51از تلويزيون، % 5/84دند كه در رذكر ك
 معني دار بود از نظر آمارين از تلويزيون  استفاده مي كردند كه اين تفاوت   پسرا%67 دختران در مقايسه با %89. ندا هكرد

)001/0p< .( بستگان  ، %8اعضاي خانواده با  ،%6/8، روحانيون با %5/9دوستان با   ،%2/10معلمين  با  ،%7/17كاركنان بهداشتي با
خود ه دانش آموزان در مورد ايدز را ب عاتيمنابع اطال% 3/41و مجموعه اي از روش هاي فوق توام با ساير منابع % 6/5

%) 44( نفر 352 .دانش آموزان نگرش درستي در برخورد با بيماران فرضي داشتند% 3/46تنها . اختصاص مي دادند
آگاهي در  موردي از هاي انتقال ويروس داشتند و آگاهي متوسطي از راه%) 56 ( نفر448 آگاهي ضعيف و كنندگان شركت

بيشترين ميزان آگاهي متوسط . ميزان آگاهي ارتباط آماري معني داري ديده نشد بين جنس، سن و.  نداشتسطح خوب وجود
منابع مورد استفاده، تنها تلويزيون ارتباط  در بررسي ارتباط بين ميزان آگاهي با .دانش آموزان رشته علوم تجربي بود در

  ). p=001/0 (معني داري با آگاهي نشان داد
  فيلم و.ضرورت توجه متوليان سالمت به امر آموزش با استفاده بهينه از تلويزيون تاكيد دارد برحاضر  مطالعه :نتيجه گيري

  .جزوه جايگاه موثري در ايفاي نقش معرف در مورد ايدز نداشتند كتاب و،  راديو،نوروحاني معلمان  و، عكس
 ندانش آموزارسانه ها،، و نگرشآگاهي  ايدز،:واژه هاي  كليدي
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  مقدمه 
سندرم نقص ايمني اكتسابي وارد دهه سوم ظهور 

و به يك بيماري پاندميك و تهديد كننده تمام  شده خود
 عامل اين بيماري .جمعيت دنيا مبدل گرديده است

تمام  انسان يا ويروس نقص ايمني HIV1ويروس 
 يساخته و حتي بر قواي عقالنگرفتار هاي بدن را  هدستگا

  گزارش.]1[ تاثير مي گذارد فراد مبتالو روابط اجتماعي ا
 ميليون زن، 40 حكايت از ابتالي  UNAIDS/WHOاخير

اساس  همين بر. دارد  HIVويروس مرد و كودك به 
 ميليون نفر را به 1/3 اين بيماريميالدي  2005در سال 

 آن  ويروس نفر به10در هر دقيقه  ،كام مرگ كشانده
 خود را از  جانايدزدليل ه  نفر ب ششآلوده شده و
وليه كه اين بيماري ا برخالف تصور. ]2[ دست داده اند

معتادان تزريقي و منحصر به ، مختص همجنس بازان
امروزه مشخص شده  كشورهاي خاص  فرض مي شد

  . ]3[ نمي شناسدمرز، جنس و سني را است كه ايدز هيچ
 اجتماعي نيز ،پاندمي ايدز از نقطه نظر اقتصادي

در خصوص به مهم و مخربي داشته و تاثيرات بسيار 
 ا فروپاشي ساختاربكشورهاي صحراي آفريقا بعضي 

  بارزافت واضح توليد و كاهشباعث  ، اجتماعواده ونخا
  .]4[ميزان اميد به زندگي شده است

 واقعي اپيدميولوژي ايدز به دليل عدم امكان درمان 
هاي غير   مشابه بيماري،و فقدان واكسن موثربيماران 

هاي غير واگير   گير بوده و مثل بسياري از بيماريوا
پيشگيري نقش اساسي در ي فرهنگروابط  عادات و ،رفتار

   .]5[مي كنداز آن بازي 
هاي موجود در زمينه  توجه به محدوديت با

كه  ايدزهاي پيشگيري از  روش هاي انتقال و آموزش راه
 ،مشكالت فرهنگي مربوط با بيماري است از موانع و

 عالقه و منابع مورد با هدف شناساييحاضر لعه مطا
ارزيابي آگاهي  و كسب آگاهي از ايدز  مشترياناستفاده 

هاي  دستگاه تا انجام شده آن نگرش ايشان در مورد  و
هاي هدف  منابع مورد توجه گروهتامين  ذيربط را در
  . ياري نمايد

  

                                                 
1 Human Immunodeficiency Virus 

  روش كار
 نفر از 800 درمقطعي  - اين مطالعه توصيفي 

آموزان دختر و پسر مقطع دبيرستان شهرستان  دانش
حجم نمونه با توجه به  .انجام شد 1381در سال اردبيل 

تعداد دانش آموزان   و مجريتوان، بودجه، ميزان وقت
 پس از .اسبه شدحم فرن  800سطوح متوسطه در شهر 

 در صورت خوشه ايه بكه انتخاب تصادفي نمونه ها 
نمونه  .صورت گرفتل  اردبيهاي شهر  سطح دبيرستان

ي كه براي يپرسش نامه ها هر دو جنس انتخاب واز هايي 
گردآوري اطالعات تنظيم شده بود توسط واحدهاي 

براي طراحي پرسش نامه از . رديدتكميل گپژوهشي 
 .پرسش نامه هاي مشابه استفاده شد متخصصين عفوني و

 30پايايي پرسش نامه با انجام يك پيش آزمون  بر روي 
ه  ب%82 اخ بده از آلفاي كرونااستف  ور از دانش آموزاننف

گروه سوال شامل چهار پرسش نامه حاوي  .دست آمد
 اطالعات دموگرافيك، منابع مورد استفاده در زمينه ايدز

، آگاهي و نگرش ميزان استفاده از هر يك از منابع و
نمره آگاهي . شركت كنندگان در مورد بيماري ايدز بود

هاي انتقال  سوال پرسيده شده در مورد راه 17بر اساس 
. هاي پيشگيري مطرح شده ارزيابي شد روش بيماري و

 آگاهي 12تا  7نمره   آگاهي ضعيف، ششتاصفر نمره 
 . آگاهي خوب توصيف شد17 تا 13نمره  متوسط و

 شركت پرسش نامه ها بدون قيد نام و يا نام خانوادگي
 .ليل قرار گرفتندجمع آوري و مورد تجزيه و تحكنندگان 

 و با استفاده SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار آماري 
از آمار توصيفي ساده و آزمون مجذور كاي تجزيه و 

  . تحليل شد
  
  

  يافته ها 
بقيه و   دختر%)2/47( نفر378  دانش آموز 800از 

 %3/27،  دررشته علوم تجربيآنان %5/28 .بودندپسر 
، در رشته رياضي فيزيك %1/23 ، فني و حرفه ايه شاخدر
در رشته علوم  % 4/10دانش و  و در رشته كار% 8/10

  .انساني تحصيل مي كردند
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 ساعت دوش از بيروزانه  دانش آموزان% 6/78
به هنگام موارد % 8/77  درتلويزيون تماشا مي كردند كه

كمتر ( از آنها  به راديو% 3/39 تنها در حالي كه. شب بود
ه گوش مي دادند كه زمان آن ب ) روزاز يك ساعت در

صورت گذرا در بيرون از ه صورت نامرتب و اغلب ب
ارتباطي افراد % 9/40 . تاكسي، فروشگاه يا خيابان بود ،خانه

 %7/90 در مورد استفاده از روزنامه. با راديو نداشتند
افراد % 3/9. مي خواندندروزنامه نظم صورت نامه افراد ب

هاي  كتاب دانش آموزان % 55 ،روزنامه نمي خواندند
صورت نامرتب ه  را بروزنامه يا مجله% 62غير درسي و 

از دختران در مقايسه %) 89(  نفر 337. مطالعه مي كردند
از تلويزيون استفاده مي كردند %) 67( پسران  نفر307با 

از ). >001/0p(كه اين تفاوت از نظر آماري معني دار بود
دانش آموزان  براي رد ايدز در مو آموزشيمنابع نظر 

روزنامه و ، %5/84تلويزيون با ،  موارد ذكر شده مياناز
  %6/3و راديو با ، %6/49جزوه و كتاب با ، %4/51مجالت با 

ه اطالعات در  يميان فرم هاي ارا  در.قرار داشتند
 و% 9/14 فيلم با  ،%1/32تلويزيون فرم سخنراني با 

فرم تامين % 53بار اخ و ها روش ساير مجموعه اي از
  . منابع را تشكيل مي دادند

 مانند پوستر و پمفلت هاي آموزشي بصري  پيام  از
  باپمفلت. بيشترين سهم را داشت% 73پوستر با ، و عكس

 و داشتند در رتبه هاي بعدي قرار% 8با عكس  و 12%
، %8/27بهترين نواحي براي رويت پوستر مدرسه با 

 ، مطب پزشك  با%3/18ي با  بيمارستان و مراكز بهداشت
و % 4/4و مساجد با % 6/9، معابر عمومي با  4/10%

  .بود% 4/28مجموعه اي از آنها با 
 ،%2/10با معلمين  ،%7/17كاركنان بهداشتي با 

  بااعضاي خانواده ،%6/8روحانيون با ، % 5/9  با دوستان
 فوق توام با افرادو مجموعه اي از % 6/5 با بستگان  ،8%

ه آگاهي را به ي اراع مناب% 3/41  قابل مصاحبهر منابعساي
  .دندخود اختصاص مي دا

 افراد مورد %6/74درمورد سواالت آگاهي ونگرش 
به % 6/89 عامل بيماري را ويروسي ذكر نموده و ،مطالعه

ميانگين پاسخ هاي . مسري بودن آن اشراف داشتند
ل هاي انتقا  سؤال مطرح شده در مورد راه17درست به 

 از غير قابل درمان  نيزافراد  %3/57 .بود% 3/64بيماري 
  . بودن بيماري آگاهي داشتند

 افراد  %8/44در مورد نگرش افراد مورد مطالعه 
ا تنها ام ،بيماري را خطري جدي براي جامعه دانسته

ان فرضي نگرش درستي در برخورد با بيمار% 3/46
پيشگيري مي بهترين راه مبارزه را % 6/46فقط  وداشتند 
  .دانستند

و  HIVآزمون  با انجام داوطلبانهافراد % 3/54 
 انتقال بيماري پيشگيري از هاي   راهبا آموزش% 65/82

  . موافق بودنددر سطح دبيرستان 
و يف عآگاهي ض شركت كنندگان )%44(  نفر382

هاي انتقال بيماري  آگاهي متوسط از راه%) 56( نفر 448
، بين جنس .خوب وجود نداشتداشتند وآگاهي در سطح 

  .ميزان آگاهي ارتباط آماري معني داري ديده نشد سن و
دانش آموزان  بيشترين ميزان آگاهي متوسط در

اراي آنان د%) 63 (نفر 143رشته علوم تجربي بود كه 
داراي نمره آگاهي  %) 33 ( نفر75  ونمره آگاهي متوسط

علوم  كار دانش،،رشته هاي فني حرفه اي. ضعيف بودند
در رتبه هاي بعدي قرار  رشته رياضي فيزيك وانساني 
به آگاهي در رشته تجربي با استفاده از تلويزيون .داشتند

 داشتآماري معني دار رابطه عنوان منبع اطالع رساني 
)001/0=p .(آگاهي كسب  تفاوت  معني داري در ميزان

دست ه ب يا مطالعه  مشاوره ،شده از منابع مورد محاوره
   .امدني

 
  بحث

در مطالعه حاضر مشخص گرديد كه تلويزيون 
 اساسي و كليدي در زمينه اطالع رساني براي ينقش

 دوبا توجه به تماشاي حداقل  وآموزان دارد  دانش
از % 18/77دانش آموزان كه % 6/78ساعت تلويزيون در 

 ها  ساعات پخش سريالزمان  در   وشب مبه هنگاآن 
آموزشي در مورد ايدز در ه برنامه هاي يارا، ستا

گاهي دانش آساعات فوق مي تواند در افزايش ميزان 
  . آموزان مفيد واقع گردد

 نفر از دانش 4641كه بر روي اي در مطالعه 
 رايجتلويزيون و   صورت گرفت راديويآموزان تهران

در بع ا اما اين من ،ند آگاهي معرفي شدكسببع ا منترين
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صحت اطالعات كسب . ندنبودز رتبه اول ي حا،ايجاد باور
شده با كسب اطالع از طريق مجالت و روزنامه ها مرتبط 

  .]6[بود
 در دانش آموزان  و همكارانعبديبررسي 

دانش آموزان % 7/67كه نشان داد دبيرستان همدان 
تلويزيون و راديو را به عنوان مهمترين منبع كسب 

دنبال آن مطبوعات و كتب ه اطالعات مي شناسند ب
  . ]7[ شتندداقرار % 6/4و خانواده با % 7/14ي با درس

 دانش از  نفر1850كه در كريمي در مطالعه 
وسايل ارتباط انجام شد  آموزان دوره متوسطه يزد

در % 5/49 راديو و مطبوعات با ، تلويزيون نظيرجمعي
منابع مورد % 5/7مقايسه با كتاب هاي درسي و مقاالت با 

  . ]8[د دناستفاده براي ايدز بو
 براي ، نفر1048 بر روي 1يچآيراندر مطالعه 

 ،%9/68 تلويزيون با ( رسانه هاي گروهي مردم اكثريت 
 مهم ترين منابع )%6/23و مجالت با % 6/47روزنامه ها با 

 با  مدرسه دنبال آن دوستانه  و ببودندتامين اطالعات 
  .]9[قرار داشتند% 19

  دانش آموز705 از بررسي   نيز 2ساواسر
رسانه هاي ارتباط نتيجه گرفت  كه   ترك دبيرستاني

 اطالعات بوده و نقشي  فعال هي اراجمعي رايج ترين منبع
  . ]10[رندوالدين و معلمين دا ،كتابها ،تر از همساالن

ميزان آگاهي با افزايش رابطه و همكاران  3آليما
در  .]11[را نشان داد دسترسي به راديو و تلويزيون 

رايج ترين منبع  تلويزيونو همكاران  4ارياچاتا بمطالعه
 ، برنامه هاي تاثيرولي از نظر شد معرفي  كسب اطالعات

  .]12[ ن برنامه ارزيابي گرديدمدارس موثرتريآموزشي 
 آگاهي هاي مربوط  به ايدزو همكاران  5ن شنگچ

 15روستايي  زنان شهري و از مردان ونفر  7053   دررا
اكثريت شد  و معلوم ندمودبررسي ن ساله چيني 49تا 

نموده  از تلويزيون كسب  اطالعات را افراد مورد مطالعه
در  بر اينكه دانش آموزان بايدمردم مطالعه اين   در.اند

                                                 
1 Ayranci 
2 Savaser 
3 Alima 
4 Bhattacharya 
5 Chen Sheng 

 بيماري طي تحصيل مطالبي در مورد تنظيم خانواده و
تاكيد  بياموزند هاي منتقله از راه تماس جنسي و ايدز

  . ]13[داشتند
   مستقيم هاي  تاثير روش مقايسهي  برا   زاده شجاعي

   و نگرش  بر آگاهي  بهداشت  آموزش و غير مستقيم
 منابعسقز   نور  پيام دانشگاهبه ايدز در    پسردانشجويان

  وراديو تلويزيون، ترتيب اولويته  ب راكسب اطالع
ميزان دسترسي كمتر به دانست كه در آن روزنامه 
 با  هردو،اد در جامعهپايين بودن ميزان سو  وتلويزيون

  .]14[ندفاده بيشتر از راديو همراهي داشتاست
منابع كسب آگاهي از ترين  مهمو همكاران  6الگارد

  و% 61 با  راديو به ترتيب  رازنان   ومردان در ايدز
 وود نم ذكر% 52كاركنان مراكز خدمات بهداشتي با 

زنان به عنوان % 33مردان و % 42 براي  تنهاتلويزيون
 مطالعه حكايت از آن داشت نتيجه. دش اوليه معرفي نبع م

در دو جنس ممكن است اطالعات ه ي اراكه انتخاب منابع
  .]15[متفاوت باشد

بعد از  تلويزيون وو همكاران  7ابالرومطالعه ك در
 والدين و همساالن در صدر ،آن  مصاحبه با معلمين

  تنها  اما، قرار داشتنده اطالعاتي براي اراعوامل مطرح
يزان آگاهي با ممنبعي كه استفاده از آن رابطه مثبتي 

  .]16[ روزنامه بود،داشت
 اكثر ، نشان دادته هاف ياهمين يديدر تا نيز 8زولفر

  و ايدز به عنوان يك عامل HIVي يرسانه ها در شناسا
ترسناك مفيد بوده و در دادن آگاهي هاي عميق توفيق 

  .]17[چنداني نداشته اند
 زنان ومردان ازدواج كرده بر روي ررسي  بدر يك 

هر چه منابع كسب آگاهي از ايدز متعدد شد مشخص 
وكسب اطالعات از  باشد ميزان آگاهي باالتر است

خواندني ها مثل مجله و روزنامه با صحت بيشتري  
  .]18[همراهي دارد

منابع مورد استفاده براي  در مورد   ايمطالعهدر 
اطالعات كسب شده از  ،انايدز در ميان دانش آموز

دست ه مقايسه با اطالعات  ب را در پرسنل بهداشتي 
                                                 

6 Lagarde 
7 Caballero 
8 Wolffers 
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معرفي بيشترين باور داراي دوستان، معلمين آمده از 
  .]19[نمود 

دانش آموزان دبيرستاني زيمبابوه  دربررسي يك 
 موارد اولين  درصد30 تا 20همكالسيان در  ،نشان داد

 اشخاص صاحب نظر مثل امامنبع كسب اطالعات بوده 
 ها ش معلمين و كشي، والدين، كاركنان خدمات بهداشتي

عنوان ه  پزشكان ب.نمي گيرندرد اقبال قرار چندان مو
مهمترين مرجع مورد نظر براي دريافت اطالعات مطرح 

 ه اطالعاتيدر مقام اول ارا% 49 روزنامه ها با و هستند
 راديو و مجله ها ، و به دنبال آن تلويزيون رندقرار دا

 دختران براي كسب اطالعات  بيشتر به .اند جاي گرفته
 پسران اغلب  به متمايل بوده وان راديو و همكالسي

 دقت دراز نظر  ولي ،عالقه مندندمجالت و روزنامه ها 
 از نكات .دارندمجالت در رتبه اول قرار  ،ه اطالعاتيارا

قابل توجه اين مطالعه ضعف قابل توجه والدين،كتاب ها و 
ه اطالعات در مورد يپرستاران به عنوان منابعي براي ارا

  .]20[دايدز بو
  

  يجه گيري نت
از نظر محتواي آموزشي مورد  در مطالعه حاضر

ترين منبع  مهم% 5/84استفاده براي ايدز تلويزيون با 
   .ه اطالعات معرفي شده استيارا

هاي  و راهايدز گنجاندن مطالب مربوط به بيماري 
 جهت باال بردن    دبيرستاندر كتب درسي  ايدزانتقال 
  عنوانه  ب  از معلمين ادهستفا، اهي دانش آموزانگسطح آ
   بهينه ستفادها، دانش آموزان   آگاهي  افزايش  براي عاملي

   و امكانات از ساير منابعاستفاده ،  آموزشي از پوسترهاي
   جهت واعظين  و  كشور مانند روحانيون آموزشي
  و ايدز  در زمينه  و ساير اقشار جامعه  جوانان آموزش

 با معرفي اطالعات الزم    كسب  جهت  در  ايجاد انگيزه
ه از مواردي ب، غير قابل جبران بيماري  وعوارض خطير

 آنها در پتانسيل تفاده جدي ازسشمار مي آيند كه هنوز ا
  .اطالع رساني به عمل نيامده است راستاي آموزش و

  
  قدر داني تشكر و

اين طرح با مساعدت معاونت پژوهشي دانشگاه 
بدين وسيله از . م شده است انجاعلوم پزشكي اردبيل

زحمات كليه واحدهاي معاونت مذكور در طي انجام 
   . صميمانه قدر داني و تشكر مي گرددطرح
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