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  چكيده
هاي جمعيتي هستند كه به واسـطه سـن و رفتارهـاي پرخطـر بهداشـتي در                   پذيرترين گروه   هاي دخترانه از آسيب     ان دبيرستان وزآم  دانش

اين مطالعه به بررسي وضـعيت اقتـصادي ـ اجتمـاعي و سـطح دانـش بهداشـتي در خـصوص ايـدز در          . معرض خطر ابتال به ايدز قرار دارند
  . اخته استهاي دخترانه شهر تهران پرد دبيرستان
و ) الـف (آموزان دختر در خـصوص ايـدز در دو دبيرسـتان دولتـي                اي مقطعي به منظور بررسي تفاوت سطح دانش و نگرش دانش            مطالعه

پس از همـاهنگي بـا مـسؤوالن        . واقع در يكي از مناطق شهر تهران انجام شد        )  اجتماعي -با بسترهاي متفاوت اقتصادي     ) (ب(نمونه دولتي   
  .آموزان تكميل گرديد اي كوتاه توسط دانش آموزان، پرسشنامه ب رضايت دانشدبيرستان و جل
 ± ۹۱/۰و ميـانگين سـني آنهـا        )  نفـر  ۳۷۱=، دبيرستان ب   نفر ۲۱۰=دبيرستان الف (آموز در مطالعه شركت نموده         دانش ۵۸۱در مجموع،   

  هاي صـحيح از     ي در مورد ايدز برخوردار بوده و دامنه پاسخ        آموزان از دانش نسبتاً خوب      نتايج نشان داد دانش   . بود) ۱۴-۱۷دامنه  ( سال   ۳/۱۵
ايدز يك موضوع بهداشـتي و عمـومي اسـت و بـه همـين دليـل                 «آموزان در خصوص عبارت       بيشتر دانش .  درصد به دست آمد    ۴/۹۶-۴/۳۳

آمـوزان در     طالعـات دانـش   منـابع عمـده ا    ).  درصـد  ۹/۹۵(، موافقـت داشـتند      »بايستي عموم مردم جامعه نسبت به آن آگاهي داشته باشند         
هـاي   اظهار شد و بيشترين نيازهاي اطالعاتي نمونه مـورد مطالعـه در مـورد روش            )  درصد ۲/۵۲( تلويزيون، و مطبوعات      راديو، خصوص ايدز، 

 طـور   بـه . عنـوان گرديـد   )  درصد ۱۷(هاي انتقال ايدز      و سپس راه  )  درصد ۲۲(اطالعات عمومي در مورد ايدز      )  درصد ۳۷(پيشگيري از ايدز    
آموزان دبيرستان نمونه دولتي درك بهتري در خصوص موضوع مورد مطالعه داشته و تفاوت آماری معناداری در سطح دانش در                      كلي، دانش 

  .)>۰۵/۰P (مورد ايدز در دو دبيرستان به دست آمد
شی نـسبتاً خـوب در مـورد ايـدز و نيـز             هاي دخترانه از دان     آموزان دبيرستان   هاي مطالعه حاضر دال بر آن است كه دانش          در مجموع يافته  

پـذير    هـاي آسـيب     آموزان دختر در مقاطع دبيرستان از گـروه         از آنجا كه دانش   . نگرش مثبتي نسبت به بيماران مبتال به ايدز برخوردار بودند         
  .ودش  درك خطر در خصوص ايدز توصيه ميافزايشاي به منظور   آموزشي و مداخلهيها شوند، اجراي برنامه محسوب مي

  
  آموزان، دختران، دانش بهداشتي ايدز، دانش :ها واژه كليد

                                                            
 ده ونك، روبروي دانشگاه الزهرا: پاسخگو نويسنده ∗

  ۸۸۰۵۸۵۰۰: تلفن
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  ١٧٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
 نفر مبتال به ويروس ايدز ۶۸۰۰آمار بيانگر آن است كه در هر روز  

 بيمـار مبـتال بـه ايـدز بـه دليـل دسترسـي               ۵۷۰۰شده و بـيش از      
 اين بيمـاري جـان      به علت نامناسب به خدمات پيشگيري و درماني       

  ].۱[ندده خود را از دست مي
در واقع در سراسر جهان ايدز به عنوان علت اصلي مرگ ناشـي از              

هاي عفـوني و نيـز چهـارمين علـت اصـلي مـرگ در سـطح                   بيماري
به اين ترتيب اپيـدمي ايـدز و بـه        . ]۲[المللي شناخته شده است     بين

ويژه شيوع بيشتر آن در مناطق خاصي از جهان بـه عنـوان يكـي از                
  . سالمت عمومي استها در حوزه ترين چالش جدي

 بـالغ بـر     ۲۰۰۷بر اساس برآوردها تعداد مبتاليان به ايدز در سال          
 ميليون نفر بوده و تعداد زنـان مبـتال بـه ايـدز              ۲/۳۳) ۱/۳۶-۶/۳۰(
آمارهــا نــشان . شــود  ميليــون نفــر بــرآورد مــي۴/۱۵) ۶/۱۶-۹/۱۳(

 نسبت زنان مبتال به ايـدز در آمريكـاي التـين، آسـيا و            كه دنده  مي
دليل اين امر انتقال    . پاي شرقي با روندي آهسته رو به رشد است        ارو

از طريق روابط جنسي غير ايمن توسط مردان معتاد تزريقـي آلـوده             
  .]۱[به ويروس ايدز به شركاي جنسي خود است

آمار رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعداد ثبـت           
. نمايـد   ر نفر اعالم مـي     هزا ۱۶شده مبتاليان به ايدز در ايران را برابر         

در حالي كه براساس آمارهاي تخميني و غير رسمي تعداد مبتاليان           
  .]۳[شود بيش از اين تعداد برآورد مي

پرخطرترين گروه مبتاليان به ايدز را معتادان تزريقـي بـا سـهمي             
در واقـع پـس از      . دهنـد    درصـد بـه خـود اختـصاص مـي          ۶۵حدود  

هاي  ثر استفاده از خون و فرآوردهگسترش موج اول ايدز در ايران بر ا
هـا و مراكـز       خوني آلوده، موج دوم اپيـدمي ايـن ويـروس در زنـدان            

هـاي مـشترك آلـوده بـه          بازپروري معتادان بر اثر استفاده از سرنگ      
هاي اخير در الگـوي انتقـال ايـن           رسد در سال    به نظر مي  . وجود آمد 

ه تماس جنسي رو    بيماري، تغيير ايجاد شده و درصد موارد ابتال از را         
ايـن عقيـده هـستند كـه اجـراي           نظران بـر    صاحب. به افزايش است  

توانـد از     هاي مدون هماهنگ به صورتي مداوم و شـفاف مـي            آموزش
 رفتارهاي پرخطر اعتياد و روابـط        با گسترش بيماري در هر دو گروه     

هـا و متعاقـب آن        سالم، جلوگيري نموده و به تغيير نگرش       جنسي نا 
با توجـه بـه آن كـه درصـد          . فتارهاي پرخطر بينجامد  جلوگيري از ر  

ــان زيرســن   ــران را جوان  ســال تــشكيل ۱۹عظيمــي از جمعيــت اي
 در معرض رفتارهـاي پرخطـر       ،دهند و اين گروه به ويژه دختران        مي

هــاي جنــسي قــرار دارنــد، ضــرورت  جنــسي و بعــضاً ســوء اســتفاده

ايـدز مطـرح    هاي مدون و مداوم به عنوان تنها راه مقابله بـا              آموزش
  .است

اين پژوهش با هدف بررسي تأثير موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي و  
دانش بهداشتي در خصوص ايدز، در دو دبيرستان دخترانه دولتـي و           

  .نمونه دولتي واقع در يكي از مناطق شهر تهران انجام شد
  

   كار مواد و روش
يـك مطالعـه مقطعــي بـه منظـور بررســي وضـعيت اقتـصادي ـ        

ان آمـوز  دانـش سطح دانش بهداشتي در خصوص ايدز در      اجتماعي و   
واقع در يكي   ) ب(و نمونه دولتي    ) الف(دو دبيرستان دخترانه دولتي     

ان در دبيرسـتان نمونـه      آمـوز   دانش(از مناطق شهر تهران انجام شد       
بـا  ). دولتی از سطح  اقتصادی ـ اجتماعی بـاالتری برخـوردار بودنـد    

ان با كسب   آموز  دانشها،    بيرستانهماهنگي انجام شده با مسؤوالن د     
رضايت و اطمينان از محرمانه بودن اطالعات جمع آوري شده مـورد            

اي تنظيم    ابزار به كار برده شده، پرسشنامه     . گرفتند  مصاحبه قرار مي  
شده براساس بررسي متون و نيز نظرات متخصصان بهداشتي بوده و           

  :چهار بخش را به شرح زير در برداشت
 ۳(ي شامل سن، ميزان تحصيالت و نوع مدرسه         مشخصات جمعيت 

اطالعـات  : ، سؤاالت در خصوص دانش مرتبط بـا ايـدز شـامل      )سؤال
، عبـاراتي در    ) سـؤال  ۱۰(عمومي، روش انتقال بيماري و درمـان آن         

خصوص نگرش در مـورد ايـدز شـامل سـواالت مـرتبط بـا مـسائل                 
ــي   ــاعي و فرهنگ ــؤال۵(اجتم ــابع  )  س ــصوص من ــؤاالتي در خ و س

 ۲(عاتي در خصوص ايدز و نيازهـاي اطالعـاتي در ايـن زمينـه               اطال
  )سؤال

هاي پاسخ در مورد سـؤاالت مربـوط بـه دانـش بـه صـورت               گزينه
بندي شـده و در مـورد سـؤاالت           دسته» دانم  نمي«و  » خير«،  »بلي«

تـا  » كامالً موافق« امتيازی ليكرت از پاسخ   ۵نگرش براساس مقياس    
  .شددر نظر گرفته » بسيار مخالف«

ها با    ه   ايجاد و داد   ۱۳نسخه   SPSSافزار آماري     ها در نرم    بانك داده 
  .استفاده از آمار توصيفي مورد بررسي قرار گرفت

  
  ها يافته

دبيرسـتان  (آموز از دو دبيرسـتان دخترانـه        دانش ۵۸۱در مجموع   
. در مطالعه شـركت نمودنـد     )  نفر ۳۷۱=، دبيرستان ب   نفر ۲۱۰=الف  

 سال بوده و بيـشتر آنهـا        ۳/۱۵ )± ۹۴/۰(ان  وزآم  دانشميانگين سني   
. به تحصيل اشتغال داشـتند    )  درصد ۲/۴۹(در مقطع اول دبيرستان     
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  ١٧٥

     انهمكار و شهال مظفرزاده                                                                                            ...       دانش بهداشتي در خصوص ايدز در دختران دانش آموز

 ارائـه   ۱مشخصات جمعيتي نمونه مورد مطالعـه در جـدول شـماره            
  .شده است

آموز مورد مطالعه در خصوص ايـدز در         سطح دانش دختران دانش   
 نمونـه مـورد     ،تايجبر اساس ن  .  نشان داده شده است    ۲جدول شماره   

مطالعه در بيشتر موارد از سطح دانش نسبتاً خوبي در خصوص ايدز            
اسـتفاده از   «بيشترين پاسخ صحيح در مورد عبـارت        . برخودار بودند 

تواند فرد را به بيماري مبتال        سرنگ آلوده به ويروس بيماري ايدز مي      
ايـدز يـك بيمـاري    «و كمترين پاسخ صحيح در مورد عبـارت         » كند
 درصـد بـه دسـت       ۴/۳۳ و   ۲/۹۷به ترتيب با فراوانـي      . »ني است عفو
  .آمد

 در دو دبيرسـتان     آمـوز   دانـش بررسي تفاوت سطح دانش دختران      
 مورد بررسي قرار گرفـت  χ2مورد مطالعه با استفاده از آزمون آماري     

اني كـه در دبيرسـتان      آمـوز   دانشنتايج نشان داد    ). ۳جدول شماره   (
حصيل اشـتغال داشـتند، از سـطح دانـش          دخترانه نمونه دولتي به ت    

بــاالتري برخــوردار بودنــد و بــه جــز در دو مــورد در ســطح دانــش 
ارزيابي . محصلين دو دبيرستان تفاوت آماري معناداري وجود داشت       

هاي دخترانه مورد مطالعه در مجموع،        ان دبيرستان آموز  دانشنگرش  
های مـورد     نتايج نشان داد بيشتر نمونه    ). ۴جدول شماره   (مثبت بود   

بيماري ايدز يك موضوع بهداشت     «مطالعه موافقت خود را با عبارت       
عمومي است و به همين دليل بايستي عموم مردم جامعه نسبت بـه             

در خـصوص   ).  درصـد  ۹/۹۵(ابراز نمودنـد    » آن آگاهي داشته باشند   
بايستي به نحوي مورد حمايت قرار  بيماران مبتال به ايدز مي«عبارت 
كـامالً  ( موارد موافق بودند      از  درصد ۸۹ان در   آموز  دانش، نيز   »گيرند

اگر فردي مبتال به بيماري ايدز «در خصوص عبارت ). موافق و موافق

، نيز »بود بايستي بيماري خود را به افرادي كه الزم است اطالع دهد        
 درصد نظر ۹/۲ موارد نظر نه موافق نه مخالف، و در           از  درصد ۹/۵در  

  .دمخالف ابراز شده بو
 در دو دبيرسـتان مـورد       آمـوز   دانشبررسي تفاوت نگرش دختران     

بـر  .  مورد بررسي قـرار گرفـت      χ2مطالعه با استفاده از آزمون آماري       
بيماران مبتال به ايـدز بايـستي       «اساس نتايج در خصوص دو عبارت       

بيماران مبتال به ايدز بايستي     «و  » به نحوي مورد حمايت قرار گيرند     
ماننـد كـاركردن، درس     (ز حق زنـدگي اجتمـاعي       مانند ساير مردم ا   

، تفـاوت معنـادار آمـاري در بـين          »برخـوردار باشـند   ... ) خواندن و   
به ايـن ترتيـب     ). >۰۰۱/۰P(ان دو دبيرستان مشاهده شد    آموز  دانش

تـري برخـوردار    ان مدرسه نمونه دولتي از نگرش مثبت     آموز  دانشكه  
  .بودند

ان آمـوز  دانشاري را ميان ساير سؤاالت نگرش ارتباط آماري معناد  
  . دو دبيرستان نشان نداد

 خودارزيابی ميزان اطالعات، منابع اطالعاتی و       ۵در جدول شماره    
در مجمـوع،   . ان در مورد ايـدز ارائـه شـده اسـت          آموز  دانشنيازهای  

ان مورد مطالعه ميزان اطالعات خود در خـصوص ايـدز را            آموز  دانش
 ۵/۵۴(ارزيــابي نمودنــد » بــسيار خــوب و خــوب«در بيــشتر مــوارد 

ان اظهـار   آمـوز   دانـش  بيـشتر    ،در خصوص منـابع اطالعـاتی     ). درصد
ترين منـابع اطالعـاتي آنهـا         داشتند كه تلويزيون و مطبوعات، عمده     

بيـشترين نيازهـاي اطالعـاتي ابـراز شـده          ).  درصد ۵/۴۷(بوده است   
هاي پيـشگيري از ابـتال بـه          ان به ترتيب در خصوص روش     آموز  دانش
هاي انتقال    و راه )  درصد ۹/۲۱(، اطالعات عمومی    ) درصد ۹/۳۶(ايدز  

   .به دست آمد)  درصد۸/۱۶(بيماري ايدز 
  

  )n=٥٨١( مشخصات جمعيتی نمونه مورد مطالعه -١جدول شماره 
  درصد  تعداد  

      )سال(سن 
٩/١٨  ١١٠  ١٤  
٢/٣٧  ٢١٦  ١٥  
٥/٣٠  ١٧٧  ١٦  
٤/١٣  ٧٨  ١٧  

    ٣/١٥)٩٤/٠(  )انحراف معيار(ميانگين 
      )سال(تحصيالت 

٢/٤٩  ٢٨٦  ٩  
٨/٢٥  ١٥٠  ١٠  
٠/٢٥  ١٤٥  ١١  

      نوع مدرسه
  ١/٣٦  ٢١٠  دولتی

  ٩/٦٣  ٣٧١  نمونه دولتی
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  ١٧٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  )n=۵۸۱(ان دبيرستان های دخترانه مورد مطالعه در مورد ايدز آموز دانش دانش بهداشتی -۲جدول شماره 
    دانم نمی  خير  بلی

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
              دانش عمومی

  ١٠٩  ٨/١٨  ٨/٤٧  ٢٧٨  ٤/٣٣  ١٩٤*  ايدز يک بيماری عفونی است
  ١٥  ٨٧  ٨/٦٢  ٣٦٥*  ٢/٢٢  ١٢٩  حشرات ناقل ويروس ايدز هستند

  ٦  ٣٥  ٤/٢٢  ١٣٠  ٦/٧١  ٤١٦*  ظاهر بيماران حامل ويروس ايدز مانند مردم عادی است
              روش انتقال

  ٤/٦  ٣٧  ٤  ٢٣  ٧/٨٩  ٥٢١*  از مادر آلوده به فرزند او در رحم
  ١  ٦  ٧/١  ١٠  ٢/٩٧  ٥٦٥*  استفاده از سرنگ آلوده به ويروس ايدز

  ٣/٣  ١٩  ٧/٩١  ٥٣٣*  ٥  ٢٩  دست دادن و لمس کردن بيمار مبتال به ايدز
  ٣/١٠  ٦٠  ٧٣  ٤٢٤*  ٧/١٦  ٩٧  سرفه و عطسه بيمار مبتال به ايدز

  ٤/٢  ١٤  ٢/١  ٧  ٤/٩٦  ٥٦٠*  از طريق روابط زناشويي توسط مرد يا زن آلوده
              درمان بيماری

  ٩/٧  ٤٦  ٨/٨٢  ٤٨١*  ٣/٩  ٥٤  بيماری ايدز بطور کامل قابل درمان است
  ٥/٩  ٥٥  ٣/٧٢  ٤٢٠*  ٢/١٨  ١٠٦  بيماری ايدز دارای واکسن است

  پاسخ صحيح *
  

  )n=۵۸۱(های مورد مطالعه  ان در مورد ايدز به تفکيک دبيرستانآموز دانش سطح دانش -۳جدول شماره 
  نمونه دولتي  دولتي

  دانم نمی  خير  بلی  دانم نمی  خير  بلی
  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد    درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
P  

  >۰۰۱/۰                            دانش عمومی
ايدز يک بيماری عفـونی     

  ۰۰۲/۰  ۶/۱۵  ۵۸  ۰/۴۵  ۱۶۷  ۴/۳۹  ۱۴۶*    ۳/۲۴  ۵۱  ۹/۵۲  ۱۱۱  ۸/۲۲  ۴۸ *  است

ــرو  ــل وي ــشرات ناق س ح
  ۵۲/۰  ۶/۱۱  ۴۳  ۷/۶۷  ۲۵۱*  ۷/۲۰  ۷۷    ۰/۲۱  ۴۴  ۳/۵۴  ۱۱۴*  ۷/۲۴  ۵۲  ايدز هستند

ــل    ــاران حام ــاهر بيم ظ
ويروس ايدز مانند مـردم     

  عادی است
*۱۴۵  ۰/۶۹  ۵۰  ۹/۲۳  ۱۵  ۱/۷    *۲۷۱  ۰/۷۳  ۸۰  ۶/۲۱  ۲۰  ۴/۵    

  ۰۰۷/۰                            روش انتقال
از مادر آلوده به فرزنـد او       

  ۰۳/۰  ۳/۷  ۲۷  ۱/۲  ۸  ۶/۹۰  ۳۳۶*    ۸/۴  ۱۰  ۱/۷  ۱۵  ۱/۸۸  ۱۸۵*  در رحم

استفاده از سـرنگ آلـوده      
  ۰۴/۰  ۳/۰  ۱  ۳/۱  ۵  ۴/۹۸  ۳۶۵*    ۴/۲  ۵  ۴/۲  ۵  ۲/۹۵  ۲۰۰*  به ويروس ايدز

دســـت دادن و لمـــس  
۰۰۰۱/۰  ۲/۲  ۸  ۸/۹۳  ۳۴۸*  ۰/۴  ۱۵    ۲/۵  ۱۱  ۱/۸۸  ۱۸۵*  ۷/۶  ۱۴  کردن بيمار مبتال به ايدز

<  
ــار   ــسه بيم ــرفه و عط س

  ۵۰/۰  ۶/۸  ۳۲  ۷/۷۸  ۲۹۲*  ۷/۱۲  ۴۷    ۳/۱۳  ۲۸  ۹/۶۲  ۱۳۲*  ۸/۲۳  ۵۰  مبتال به ايدز

از طريق روابط زناشـويي     
    ۹/۱  ۷  ۱/۱  ۴  ۰/۹۷  ۳۶۰*    ۴/۳  ۷  ۴/۱  ۳  ۲/۹۵  ۲۰۰*  توسط مرد يا زن آلوده

  ۰۵/۰                            درمان بيماری
بيماری ايدز بطور کامـل     

  ۰۰۳/۰  ۹/۵  ۲۲  ۹/۸۴  ۳۱۵*  ۲/۹  ۳۴    ۴/۱۱  ۲۴  ۱/۷۹  ۱۶۶*  ۵/۹  ۲۰  قابل درمان است

ــدز دارای  ــاری ايــ بيمــ
  >۰۰۱/۰  ۵/۶  ۲۴  ۶/۷۳  ۲۷۳*  ۹/۱۹  ۷۴    ۸/۱۴  ۳۱  ۰/۷۰  ۱۴۷*  ۲/۱۵  ۳۲  واکسن است

  پاسخ صحيح *
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
87

.7
.2

.9
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               4 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1387.7.2.9.5
http://payeshjournal.ir/article-1-669-en.html


  

  ١٧٧

     انهمكار و شهال مظفرزاده                                                                                            ...       دانش بهداشتي در خصوص ايدز در دختران دانش آموز

  )n=۵۸۱(های دخترانه مورد مطالعه در مورد بيماری ايدز  ان دبيرستانآموز دانش نگرش -۴جدول شماره 
    ر مخالفبسيا  مخالف  نه موافق، نه مخالف  موافق  بسيار موافق

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
 ۱/۲ ۱۲ ۹/۱ ۱۱ ۱/۷ ۴۱ ۲/۲۶ ۱۵۲  ۸/۶۲  ۳۶۵  بيماران مبتال به ايدز بايستی به نحوی مورد حمايت قرار گيرند

بيماران مبتال به ايدز بايد مانند ساير مردم از حق زندگی اجتماعی برخوردار 
  باشند

۳۵۱ ۴/۶۰ ۱۳۵ ۲/۲۳ ۴۹ ۴/۸ ۲۲ ۸/۳ ۲۴ ۱/۴ 

بی مباالتی و عدم پايبندی به اصول مذهبی و اخالقی از داليل مهم ابتال به 
 ۳/۱۵ ۸۹ ۵/۱۰ ۶۱ ۴/۱۶ ۹۵ ۸/۲۳ ۱۳۸ ۱/۳۴ ۱۹۸  ايدز است 

بيماری ايدز يک موضوع بهداشت عمومی بوده و عموم مردم بايد نسبت به 
  آن آگاهی داشته باشند

۴۸۸ ۰/۸۴ ۶۹ ۹/۱۱ ۱۰ ۷/۱ ۱۱ ۹/۱ ۳ ۵/۰ 

اگر فردی مبتال به بيماری ايدز بود بايستی بيماری خود را به افرادی که 
 ۹/۱ ۱۱ ۰/۱ ۶ ۹/۵ ۳۴ ۸/۱۵ ۹۲ ۴/۷۵ ۴۳۸  الزم است اطالع دهد

  
  های دخترانه مورد مطالعه  ان دبيرستانآموز دانش ميزان و منابع کسب اطالعات و نيازهای اطالعاتی -۵جدول شماره 

  )n=۵۸۱(بيماری ايدز در مورد 
  درصد  تعداد  

      ان از ميزان اطالعات خود در مورد ايدز آموز دانشخودارزيابی 
  ۶/۱۴  ۸۵  بسيار خوب

  ۹/۳۹  ۲۳۲  خوب
  ۷/۳۶  ۲۱۳  متوسط

  ۹/۶  ۴۰  کم
  ۹/۱  ۱۱  خيلی کم

      منابع اطالعاتی
  ۰/۱۶  ۱۶۹  خانواده
  ۲/۱۲  ۱۲۸  دوستان

  ۷/۴  ۵۰  راديو
  ۰/۲۷  ۲۸۴  تلويزيون
  ۵/۲۰  ۲۱۶  مطبوعات

  ۶/۱۹  ۲۰۶  کتاب
      نيازهای اطالعاتی

  ۹/۱۲  ۹۵  های آموزشی کالس
  ۹/۲۱  ۱۶۱  اطالعات عمومی

  ۹/۳۶  ۲۷۱  های پيشگيری روش
  ۸/۱۶  ۱۲۳  های انتقال راه

  ۴/۱۱  ۸۴  ساير
  
  

  بحث و نتيجه گيري
 آموز  دانش ۵۸۱اين مطالعه، سواد بهداشتي در خصوص ايدز را در          

دبيرستان دولتي و نمونه دولتي در شـهر تهـران مـورد            دختر در دو    
ان مورد مطالعـه از سـطح       آموز  دانشبراساس نتايج،   . بررسي قرار داد  

هايي مثبت در مـورد بيمـاران مبـتال بـه             دانش نسبتاً خوب و نگرش    

ان دبيرسـتان   آمـوز   دانـش ايدز برخوردار بودند، اگرچه به طور كلـي         
  .تري داشتند هاي مثبت نگرشنمونه دولتي، سطح دانش باالتر و 

هاي مطالعه نشان داد باورهاي نادرسـتي نيـز در مـورد            البته يافته 
 درصد باور داشـتند كـه ايـدز يـك           ۸/۴۷ايدز وجود دارد، چنان كه      

بيماري عفوني نبوده، ظاهر بيماران مبتال به ايدز مانند مردم عـادي            
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  ١٧٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

دانـستند    و يا حشرات را ناقل بيماري ايدز مـي        )  درصد ۴/۲۲(نيست  
سابقه انجام مطالعاتي در خصوص بررسـي آگـاهي و           ). درصد ۲/۲۲(

اي در    مطالعـه . ان در مورد ايدز در ايران وجود دارد       آموز  دانشنگرش  
 نـشان داد    ۱۳۸۲ دبيرستان شهر تهران در سال       ۵۲اين خصوص در    
ان آموز دانشهاي انتقال ايدز، باورهاي غلطي در ميان  در خصوص راه

 نيز نگرش مثبتي نسبت بـه مبتاليـان بـه ايـدز وجـود               شايع بوده و  
ان، تلويزيـون را بـه عنـوان        آمـوز   دانـش همچنـين عمـده     . ]۴[ندارد
. ترين منبع كسب اطالعات خود در مورد ايدز برشـمرده بودنـد             مهم

اگرچه بيشتر آنها خواستار دريافت اطالعات بيشتري در مـورد ايـدز            
  .بودند

 دوره آمـوز  دانـش  ۱۸۵۰ررسـي  اي در شـهر يـزد نيـز بـا ب         مطالعه
 ميـزان آگـاهي در مـورد ايـدز           كـه   نشان داد  ۱۳۷۸متوسط درسال   

هـا    ان دبيرسـتان  آمـوز   دانـش نامناسب بوده و سطح آگاهي و نگرش        
  ].۵[اي بوده است هاي فني و حرفه بيش از هنرستان

مطالعه ديگري با مقايسه دو دبيرستان دخترانه در شمال و جنوب 
 نـشان ان  آموز  دانشمعناداري را در ميزان آگاهي      شهر تهران، تفاوت    

ان دبيرستان جنوب شـهر     آموز  دانشتري در     نداد، البته نگرش مثبت   
  . ]۶[تهران وجود داشت

 ۱۶-۶۵اي كه در سطح جمعيت عمـومي در سـنين             نتايج مطالعه 
 در  كـه  انجام شد نيـز نـشان داد      ۱۳۸۲سال در شهر تهران در سال       

هاي نادرستي در مـورد ايـدز وجـود دارد          جمعيت مورد مطالعه، باور   
طور كلي ميزان آگاهي نسبتاً خوب بوده و در مورد مبتاليـان              ولي به 

  .]۷[هاي مثبتي وجود داشت به ايدز نيز نگرش
المللـي نيـز      هاي مطالعات مشابه در سطح بين       ها با يافته    اين يافته 

و اي در تركيـه بـا بررسـي دانـش             مطالعه. مطابقت و همخواني دارد   
 دانش   كه ان دبيرستاني در مورد ايدز نشان داد      آموز  دانشهاي    نگرش

ان آموز دانشعالوه بر آن . در مورد ايدز در سطح متوسطي بوده است
مــدارس خــصوصي نــسبت بــه مــدارس عمــومي از امتيــاز بــاالتري 

هاي برزيل با  اي در دبيرستان پژوهشگران مطالعه .]۸[برخوردار بودند
هـاي آموزشـي      عه بر اين عقيده بودند كه برنامـه       توجه به نتايج مطال   

دبيرستان، به جاي آن كه تنها بر انتقال دانش در مورد ايـدز تأكيـد               
ــان      ــر در مي ــاي پرخط ــر رفتاره ــشتري ب ــز بي ــد تمرك ــد، باي ورزن

  .]۹[ان داشته باشندآموز دانش
هاي مطالعه حاضر در مقايسه با مطالعات پيشين          در مجموع يافته  

  ان و نيز نگـرش آموز  دانشر آن است كه ميزان آگاهي       در ايران دال ب   
رســد اجــراي  بــه نظــر مــي. آنهــا از ســطح بهتــري برخــوردار اســت

هاي اخيـر و   هاي آموزشي پيشگيرانه در سطح مدارس در سال        برنامه
هـا و مطبوعـات در        رساني عمومي از طريق رسانه     نيز گسترش اطالع  

. اسـت   ي داشـته    ان نقـش مـؤثر    آمـوز   دانـش بهبود آگاهي و نگـرش      
هاي پيشگيرانه ايـدز      اي در يونان نيز با بررسي نتايج سياست         مطالعه

هـا،     سال از اجـراي ايـن فعاليـت        ۱۵ پس از     كه در جوانان نشان داد   
ان از ســطح دانــش رضــايت بخــشي برخــوردار بــوده و آمــوز دانــش

رفتارهاي نسبتاً ايمني داشـتند؛ اگرچـه نيـاز بـه اجـراي مـداخالت               
ان، بـه ويـژه پـسران وجـود         آموز  دانشتر    هاي جوان   وهمناسب در گر  

  .]۱۰[دارد
ــش ــوز دانـ ــاه    آمـ ــه از رفـ ــی کـ ــه دولتـ ــتان نمونـ   ان دبيرسـ

اقتصادی ـ اجتماعی باالتری برخوردار بودند سطح دانـش بيـشتری    
هـای مطالعـات مـشابه        در مورد ايـدز داشـتند کـه در تأييـد يافتـه            

اتی، متفـاوت بـودن     عواملی نظير دسترسی به منابع اطالع     ]. ۸[است
تواننـد بـه نحـوی        منابع کسب اطالعات و نوع روابط اجتمـاعی مـی         

تفاوت سطح دانش در مورد ايدز در بين طبقات مختلف اقتـصادی ـ   
اي مـؤثر در بـروز ايـن          بررسي علل زمينه  . اجتماعی را توضيح دهند   

  . تواند موضوع مطالعات آتي قرار گيرد ها مي تفاوت
ان دال بر وجود نگرش     آموز  دانشص نگرش   نتايج مطالعه در خصو   

 درصـد از    ۹/۷براي مثال، تنهـا     . مثبت در مورد مبتاليان به ايدز بود      
بيماران مبتال به ايدز بايد مانند ساير مـردم         «ان با عبارت    آموز  دانش

نتـايج  . مخـالف بودنـد   » از حق زنـدگي اجتمـاعي برخـوردار باشـند         
بهتر در مـورد ايـدز در       مطالعات متعددي نشان داده است كه دانش        

تري نسبت به بيماري ايدز و مبتاليـان بـه            هاي مثبت   افراد، با نگرش  
  . ]۱۱[اين بيماري همراه است

مباالتي و عدم  بي«ان با عبارت   آموز  دانش درصد از    ۸/۲۵همچنين  
» پايبندي به اصول مذهبي و اخالقي از داليل مهم ابتال به ايدز است

تواند بيانگر اين امر باشد كه حداقل براي  مي  اين يافته . مخالف بودند 
توان به تنهايي در      درصد از افراد باورها و تعهدات اخالفي را نمي         ۲۵

ان آمـوز   دانـش  درصد از    ۹/۲به عالوه    .پيشگيري از ايدز مؤثر دانست    
معتقد بودند كه فرد مبتال به ايدز نبايد بيماري خود را به افرادي كه 

 درصد در اين خصوص نظري نه موافـق         ۹/۵الزم است اطالع دهد و      
اگرچه درصد محدودي از نمونه مـورد مطالعـه         . و نه مخالف داشتند   

هايي  ترديد چنين نگرش اند؛ اما بي   داراي چنين نگرش نادرستي بوده    
گذاري در    سرمايه. نياز به تأمل و مداخالت مؤثر در جهت بهبود دارد         

تارهاي پرخطر بهداشتي   ها به بهبود و تغيير رف       خصوص تغيير نگرش  
  .انجاميده و در بحث پيشگيري از ايدز سهم بسزايي خواهد داشت
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     انهمكار و شهال مظفرزاده                                                                                            ...       دانش بهداشتي در خصوص ايدز در دختران دانش آموز

اي در ايران با مرور سيستماتيك مطالعات تعيين آگـاهي و         مطالعه
 ساله و انجام فراتحليل     ۱۰اي    نگرش در مورد ايدز در ايران، در دوره       

تـار  اهميت و قابليت مداخله بر روي سـه عامـل خطـر رف            ) متاآناليز(
پرخطر جنسي، اعتياد تزريقي و كمبود دانش و نگـرش مناسـب در             

اين تحقيـق   ]. ۱۲[مورد نحوه انتقال بيماري را مورد بررسي قرار داد        
 مطالعه در خصوص شيوع آگاهي و نگـرش در مـورد            ۲۶شامل مرور   

ان و  آمـوز   دانـش كاركنـان سـالمت،     :  گروه جمعيتي شامل   ۶ايدز در   
ران فـراري و زنـان ويـژه، آرايـشگران و           دانشجويان، زنـدانيان، دختـ    

از آنجا كه بيشتر مطالعـات تنهـا بـه موضـوع     . جمعيت عمومي است 
آگاهي در مورد ايدز پرداخته و اطالعات در مورد نگرش ارائه نـشده             

. تنها در مورد دانش امكان پذير بـود       ) متاآناليز(بود، انجام فراتحليل    
 جمعيت عمومي برابر    براساس نتايج، شيوع متوسط كمبود دانش در      

با توجه به آن كه شيوع آگـاهي ضـعيف          . برآورد گرديد  درصد   ۳/۲۹
در اين مطالعات بسيار كمتر از شيوع نگرش نادرست بوده است، بـه             

هاي آموزشي از موفقيت چنداني در تغيير نگرش          رسد برنامه   نظر مي 
عمده پاسخ دهنـدگان تلويزيـون       .اند  مخاطبين خود برخوردار نبوده   

را بـه عنـوان منـابع عمـده         )  درصـد  ۵/۲۰(و مطبوعات   )  درصد ۲۷(
ايـن يافتـه در تأييـد       . اطالعاتي خود در مـورد ايـدز عنـوان كردنـد          

  ]. ۷، ۴[هاي مطالعات پيشين در ايران است يافته
آگـاهي عمـومي در     هاي جمعـي در افـزايش         رسد رسانه   به نظر مي  

دريافت اطالعات بيـشتر    البته، نياز به    . اند  مورد ايدز نقش مؤثري داشته    
و )  درصد ۹/۳۶(هاي پيشگيري     در مورد ايدز به ويژه در خصوص روش       

هاي   اين امر ارتقاء برنامه   . ابراز شده بود  )  درصد ۹/۱۲(اطالعات عمومي   
آموزشي در مـورد ايـدز را بـه ويـژه در جمعيـت جـوان كـشور كـه از                     

بـا   .زدسـا   شوند مطـرح مـي      هاي پرخطر ابتال به ايدز محسوب مي        گروه
توجه به حساس بـودن موضـوع ايـدز در کـشور ايـران کـه بررسـی                  
رفتارهای پرخطر بهداشتی را در جمعيت عمومی و نيز زيرگروه های       

سـازد، عـدم بـه کـارگيری          هـايی مواجـه مـی       جمعيتی با محدوديت  
تر، رفتارهای پرخطر در مورد ايـدز         ای که به صورتی دقيق      پرسشنامه

به عنوان محدوديت مطالعه حاضر مطـرح       را مورد بررسی قرار دهد،      
 اگرچـه سـطح      كـه  به طور كلي نتايج اين مطالعـه نـشان داد         . است

ان نسبتاً مطلوب اسـت،     آموز  دانشدانش عمومي در خصوص ايدز در       
اما وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي، بر دانش و نگـرش در مـورد ايـدز     

وهـي  ان بـه عنـوان گر     آمـوز   دانـش با توجه به آن كـه       .  است اثرگذار
پرخطر در معرض ابتال به ايدز بوده و نيـز نيازهـای اطالعـاتی ابـراز                

هاي پيـشگيرانه     گذاري در برنامه    شده در مطالعه حاضر، لزوم سرمايه     
ها، باورهـاي نادرسـت و در نهايـت           ايدز به نحوي كه به تغيير نگرش      

  .ان بينجامد مورد تأكيد استآموز دانشتغيير رفتارهاي پرخطر در 
  

  قدردانيتشكر و 
نويسندگان تمايل دارند مراتب سپاس و قدردانی خود را از سرکار           

ها و سرکار خانم فاطمه رياضی        خانم طاهره رستمی جهت ورود داده     
   .نويس مقاله ابراز دارند جهت تايپ پيش

 منابع

1- UNAIDS/ WHO. AIDS epidemic update Dec 2007. 
Available from: http:/data.unaids.org/pub/EPISlides/ 
2007_ epiudate_en.pdf 
2- Singler J, Farmer P. Treating HIV in resource–poor 
setting. Journal of American Medical Association 
2002; 288: 1652-3 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وضعيت فعلي و علـل            -۳
هـا،    زه بـا بيمـاري    مركز مـديريت مبـار    گزارش  شيوع ايدز در ايران،     

۱۳۸۶  
4- Tavoosi A, Zaferani A, Enzevaei A, Tajik P, 
Ahmadinezhad Z. Knowledge and attitude towards 
HIV/IADS among Iranian students. BMC Public 
Health 2004; 4: 16-21 

كريمي مهران، شهبازي ليلي، صامت محمد، هادي زاده محمـد،           -٥
ان دوره متوسـطه شـهر يـزد نـسبت بـه            آمـوز  دانشآگاهي و نگرش    

، مجلـه دانـشگاه علـوم       ۱۳۷۷-۷۸بيماري ايـدز در سـال تحـصيلي         

، ۸ ، ۱۳۷۹پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد صدوقي يزد،  
۱۰-۵  
كار لطيف، اميني مـريم، بررسـي آگـاهي و نگـرش دختـران                گچ -٦

،  در دبيرســتان شــمال و جنــوب تهــران در مــورد ايــدزآمــوز دانــش
  ۲۸۷-۹۱، ۶، ۱۳۸۰پژوهنده، 

7- Montazeri A. AIDS knowledge and attitudes in 
Iran: result from a population-based survey in Tehran. 
Patient Education and Counseling 2005; 57: 199-203 
8- Sevim S. Knowledge and attitudes of high school 
students about AIDS: a Turkish perspective. Public 
Health Nursing 2003; 9: 71-9 
9- Trajman A, Belo MT, Teixeria EG, Dantas VCS, 
Salamao FM, Cunha AJL. Knowledge about 
STD/AIDS and sexual behavior among high school 
students in Rio de Janerio. Brazil Cad Saude Public 
2003; 19: 127-33 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
87

.7
.2

.9
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               7 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1387.7.2.9.5
http://payeshjournal.ir/article-1-669-en.html


  

  ١٨٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

10- Merakou K, Costopoulos G, Marcopoulo J, 
Kourea–Kremastinou J. Knowledge, attitudes and 
behavior after 15 years of HIV/ AIDS prevention in 
school. European Journal of Public Health 2002; 12: 
90-99 
11- Maswanya E, Moji K, Aoyagi K, Yahata Y, 
Kusano Y, Nagata K, Isumi T, et al. Knowledge and 
attitudes toward AIDS among female college students 

in Nagasako. Japan Health Education Research 2000; 
15: 5-11 

زاده علي، اصغري شبنم، كشتكار عباسعلي،        نجات سحرناز، فيض   -١٢
 در ابـتال بـه   حشمت رامين، مجدزاده سيدرضا، تحليل عوامـل مـؤثر     

 در ايـران بـا اسـتفاده از مـرور           (HIV)ويروس نقص ايمني انـساني      
، پايش، Generalized Impact Fractionسيستماتيك، متاآناليز و 

۱۳۸۵ ،۶ ،۵۴-۴۵۰ 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
87

.7
.2

.9
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1387.7.2.9.5
http://payeshjournal.ir/article-1-669-en.html
http://www.tcpdf.org

