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  ايدزموردبررسي آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستانهاي استان يزد در 
  

 * * معصومه عباسي شوازي ،*  محمود آباددكتر سيد سعيد مظلومي

  دانشكده بهداشت، گروه مبارزه با بيماريها ،شهيد صدوقي يزدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  د*
  مركز تحقيقات رفتارهاي بهداشتي و ارتقاء سالمتدانشكده بهداشت،  ،شهيد صدوقي يزدبهداشتي درماني انشگاه علوم پزشكي و خدمات  د**

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 قدمهم

هم اكنون در سومين دهة حضور خويش AIDS اپيدمي
است و تبديل به بيماري همه گيري شده است كه جامعه جهاني 

  روسي نوپديدي است كه د ايدز بيماري وير)1( .كند را تهديد مي

  
  

  
 بسياري از كشورها ريشه در اعتياد تزريقي، بيكاري، فقر و 

فحشاء دارد و به عنوان دومين عفونت مهم منجر به مرگ در 
 اهميت مسئله ايدز چنان )2( .سطح جهان مطرح گرديده است

 29/5/84 : مقاله تاريخ دريافت

  16/7/85: تاريخ پذيرش مقاله 

  چكيده 
 ، هم اكنون در سومين دهة حضور خويش است و تبديل به بيماري همه گيري شده است كه جامعه جهاني AIDSاپيدمي : زمينه و هدف
 ميليون مورد آلوده به ويروس در دنيا وجود داشته است و اين در 68 ميالدي ، 2002 ، تا دسامبر سال WHOطبق گزارش . را تهديد مي كند

از آنجا كه راههاي انتقال اين عفونت محدود .  شناخته شده اندHIV/AIDSحالي است كه نوجوانان بعنوان جمعيت  در معرض خطر عفونت 
 بسياري به كاهش ميزانهاي فزايندة عفونت  ، مي تواند كمكHIV/AIDSاست، ارتقاء سطح آگاهي مردم و بخصوص نوجوانان در خصوص 

 .ايدز كند

 مقطعي است كه با هدف تعيين و ارزيابي آگاهي ونگرش دانش آموزان –اين بررسي، مطالعه اي توصيفي  :روش كارمواد و 
نمونه  لف تحصيلي، از طريق  دانش آموز از چهار شهر استان يزد در مقاطع مخت2146.  انجام گرفته ا ست1383دبيرستانهاي استان يزد در سال 

  ايفا ، مورد ارزيابي قرار گرفتند، داده هاي اين بررسي در نرم افزار آماري-گيري خوشه اي انتخاب شدند و توسط پرسشنامه خود
5/11SPSS.win وارد شد و بوسيله آزمونهاي آماري مناسب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .  

پاسخ صحيح به % 72-% 3/93( آگاهي صحيح داشتند HIV/AIDSوزان در مورد راههاي انتقال هر چند اكثريت دانش آم: يافته ها
. ل توجهي در ميان آنان وجود داشت، ليكن هنوز تصورات غلط در مورد اين بيماري و راههاي انتقال آن به طور قاب)سواالت راههاي انتقال 

در زمينه ايدز و بيماران مبتال به ايدز، نگرش %) 3/36(اغلب دانش آموزان .  بوددر حد خوبي % ) 2/35(در مجموع آگاهي اكثر دانش آموزان 
آگاهي و نگرش دانش آموزان مورد بررسي در زير . ، نگرش منفي نيز  در بين آنان رايج بود% 4/32مثبت داشتند، در حاليكه با توجه به نسبت 

، ضمن اين كه نگرش دانش آموزان دختر بطور معني  )>001/0P(شان داد گروههاي مقطع تحصيلي و پايه تحصيلي تفاوت معني داري را ن
 بود HIV/AIDS تلويزيون منبع اصلي كسب اطالعات دانش آموزان در خصوص -راديو . )>001/0P(داري مطلوب تر  از پسران بود 

دوستان %) 1/56(هم چنين اكثر دانش آموزان .  بودنداز آنان نيز از اينترنت بعنوان يكي از منابع كسب اطالعات خود نام برده% 2/21و%) 9/63(
  .را بعنوان فرد مورد بحث و گفتگوي خود در زمينه ايدز معرفي كرده بودند

با توجه به يافته هاي اين تحقيق، پيشنهاد مي شود مدارس بعنوان يكي از كانونهاي اصلي تمركز در استراتژيهاي كاهش ايدز  :نتيجه گيري
 ،بعنوان جزء تكميلي آموزش در همه مدارس كشور HIV/AIDSه و آموزش دانش آموزان در خصوص تمامي جنبه هاي مد نظر قرار گرفت

    )63 تا 53، ص 1385 بهار  ، 1، شماره هشتم سال  مجله طبيب شرق، (.مورد توجه جدي سياستگزاران آموزشي و دولتي قرار گيرد
 HIV/ AIDS دبيرستان،، نگرش، دانش آموزان، آگاهي :واژه ها       گل
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 هيچ بيماري خاصي مانند آن توجه ،زمان حاضراست كه در 
 )3 (.ي را به خود جلب نكرده استزياد جامعه بين الملل

 كه HIV/AIDSبر اساس آخرين آمار اپيدمي جهاني 
 منتشر شده است، 2004 در دسامبر UNAIDS/WHOتوسط 

  HIV/AIDSنفر در جهان به ميليون  9/35-3/44هم آكنون 
 ميليون نفر در اثر اين بيماري 20مبتال هستند و تاكنون بيش از 

) سال15-24(ي است كه افراد جوان اين در حال. فوت كرده اند
به عنوان نيمي از تمامي موارد جديد عفونت ايدز در سراسر 

  )4 ( .جهان محسوب مي شوند
درمان و آموزش  ايران، به گزارش وزارت بهداشت در

، AIDS/HIV  مورد آلوده به9800، 1383پزشكي تا پايان سال 
 اتفاق ،ي مورد مرگ بر اثر اين بيمار1041 مورد مبتال و374

افتاده است كه در اين ميان بيشترين موارد آلودگي به ترتيب در 
%) 6/29( سال 35-44و %) 6/39( سال 25-34دو گروه سني 

 از طريق اعتياد تزريقي ،وجود داشته و بيشترين راه انتقال آن
  موارد درصد 8 ،بر همين اساس. بوده است)  مورد 5032(

گروه سني دانش آموزان  ( سال15-24آلودگي، در گروه سني 
  )5( .اتفاق  افتاده ا ست) دبيرستاني و دانشجويان

 يك پديدة پزشكي حياتي است ولي به HIVهر چند  
عنوان يك رفتار شخصي و يك پديده اجتماعي و فرهنگي از 

 به HIVاهميت بيشتري برخوردار است و نوجوانان براي عفونت 
طوريكه ه  ب)6(ندا عنوان جمعيت در معرض خطر شناخته شده

 سال به اين بيماري آلوده 25 نفر از افراد زير 6000روزانه 
آن چيز كه مسلم است آن است كه دسترسي به  )4( .گردند مي

اطالعات در بسياري از موقعيت ها و به خصوص امروز در 
 و بيماري ايدز، امري حياتي HIVبحبوحه خطر همه گيري 

 HIVنجا كه راههاي انتقال به عقيده كارشناسان از آ )7(.است
،  تماس جنسي با فرد آلوده، خون و فرآورده هاي خون آلوده(

 دمحدو) سوزن و سرنگ مشترك، انتقال از مادر به كودك 
   ،AIDS/HIVوص ـردم در خصـــاست، ارتقاء سطح آگاهي م

تواند كمك بسياري به كاهش ميزان هاي فزاينده عفونت ايدز  مي
دهند، برداشت هاي   بررسي ها نشان ميطوري كهه ب) 8( .كند

نادرست و عدم آگاهي نسبت به اين  بيماري در ميان نوجوانان 
 و مشهود است كه در كشاكش اين بيماري باشد ميبسيار رايج 

همه گير، آموزش با كيفيت مطلوب براي همه كودكان و 
نوجوانان ضروري است تا زندگي هايي كه بر اثر عدم آگاهي و 

  )7( .ين بيماري به مخاطره  افتاده اند، نجات يابندترس از ا

اهميت و جديت مسئله ايدز و گسترش رو به رشد آن در  
مردم "ميان نوجوانان، به حدي است كه يكي از اهداف عيني 

 افزايش اطالعات دانش آموزان در " 2010سالم تا سال 
ايران نيز در برنامه  )9(خصوص بيماري ايدز قرار گرفته است 

، بر )86ماده ( اجتماعي و فرهنگي خود،چهارم توسعه اقتصادي
  )  10( .پيشگيري و درمان ايدز تأكيد ورزيده است

هر چند مدارس تعهدي اساسي براي كه نكته مهم آن است 
اي پيشگيري از ايدز در  اجرا و توسعه برنامه هاي مداخله

يل  ليكن وجود ترسهاي بي دل)11(نوجوانان را بر عهده دارند،
اغلب مردم ايران كه مي پندارند آموزش ايدز، رفتارهاي پرخطر 
را افزايش مي دهد، باعث گرديده است تا آموزش جنسي در 

، در مدارس و دانشگاهها جدي AIDS/HIVخصوص انتقال 
  شناخت آگاهي ها، باورها و حتي سوء تعابيرلذا) 1 (.گرفته نشود

نوجوانان در مورد رايج در ميان مردم و بخصوص اين گروه از 
اين پژوهش با هدف تعيين . بيماري ايدز ضروري به نظر مي رسد

و ارزيابي آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستاني در خصوص 
ايدز، راههاي انتقال و پيشگيري، افراد مبتال به ايدز و سوء تعابير 

  .رايج در ميان دانش آموزان در اين زمينه انجام گرفته است

  روش كار

باشد  مي   مقطعي-وهش حاضر، مطالعه اي از نوع توصيفيپژ
يزد، (ر چهار شهر استان يزد  د83-84سال تحصيلي كه درطي 

نمونه هاي مورد . انجام گرفته است) مهريز و اردكان  ، ميبد
حصيل در مقاطع تبررسي، دانش آموزان دبيرستاني مشغول به 
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و از ) هي هنرستان و پيش دانشگا، كاردانش،متوسطه(مختلف 
 حجم نمونه اين بررسي. پايه هاي تحصيلي اول تا چهارم بودند

  نفر برآورد گرديد2146  بطور كلي  d=0.05و 1D.E = 1.5با  
. ا ي انتخاب و وارد تحقيق شدند  به صورت خوشهو نمونه ها

 آن با 2 بود كه روايي اي ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه
ص در زمينه بيماريهاي عفوني و استفاده از نظر چندين متخص

آموزش بهداشت مورد بررسي و تأييد قرار گرفت و براي 
 آن از شاخص آلفاي كرونباخ براي سنجش و 3سنجش پايائي

  ). α=0.8( پرسشنامه استفاده گرديد 4تأييد ثبات دروني
 ،فرديمشخصات : پرسشنامه نهايي شامل مقوله هاي زير بود 

نگرش در  ،اههاي انتقال آنآگاهي در خصوص بيماري و ر
خصوص بيماري ايدز و بيماران مبتال به ايدز، منابع كسب 

 مورد بحث و گفتگوي دانش آموزان در زمينه د اطالعات و افرا
چند گزينه ( سوال بسته 21سؤاالت آگاهي شامل . بيماري ايدز

بود كه محدوده  ) »نمي دانم «و » خير «،»بلي «اي و يا با پاسخ 
 را شامل مي گرديد و بصورت رتبه اي در 0-21شامل نمره اي 

 در .خوب، متوسط و ضعيف طبقه بندي گرديد،سه محدوده
 سئوال  سنجش آگاهي به عنوان 21 سئوال از مجموع 12ضمن

آگاهي اختصاصي دانش آموزان در خصوص ايدز و راههاي 
نگرش دانش آموزان توسط . پيشگيري از آن در نظر گرفته شد

با (   نوع مقياس ليكرت مورد سنجش قرار گرفت گويه از14
 طوره ب .) نمره تعلق گرفت1-5توجه به جهت گويه، به هر پاسخ 

 را در بر مي 14-70 نمره نگرش هر فرد دامنه اي شامل كلي
 خنثي و ،)نامطلوب(گرفت و در سه رتبه، نگرش منفي

 با توجه به مقبوليت سياسي و . طبقه بندي گرديد)مطلوب(مثبت
حظات اخالقي تحقيق، هماهنگي هاي الزم با آموزش و مال

پرورش استان و مديران و معلمين مدارس صورت گرفت و 

                                           
1 Design Effect 
2 Validity 
3 Reliability 
4 Internal consistency 

 5پرسشنامه ها در زمان حضور دانش آموزان و بصورت خود ايفا
 به دانش آموزان اطمينان داده شد كه اطالعات .تكميل گرديد

لبانه ً داوط آنان محرمانه بوده و شركت در اين بررسي كامال
پس از جمع آوري پرسشنامه هاي تكميل شده، داده ها . باشد مي

 وارد شده و برحسب متغيرهاي SPSSدر نرم افزار آماري 
آزمون هاي . دموگرافيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

 واليس، -پارامتري كروسكال نمورد استفاده شامل آزمونهاي نا
 سطح معني داري .ودهمبستگي پيرسـون ب و آزمون  ويتنـي-من

  .در نظر گرفته شد )>05/0P(اين آزمونها از نظر آماري 

   يافته ها
 نفر دانش آموز در اين تحقيق مورد بررسي 2146بطور كلي 
اكثر اين . پسر بودند% 53دختر و % 47از اين تعداد . قرار گرفتند

و در پايه اول %) 9/84(دانش آموزان در مقطع تحصيلي متوسطه
ساكن %) 8/34(و اغلب آنان  شغول به تحصيل بودندم%) 7/39(

 اكثريت دانش آموزان در مورد راههاي انتقال . شهر يزد بودند
/AIDS HIV پاسخ % 72 - %3/93با (، آگاهي صحيح داشتند

از % 4/26، ليكن )صحيح به هر كدام از سواالت راههاي انتقال
 وفاستفاده مشترك از ظر% 3/11دانش آموزان، نيش حشرات،

 دانستند مي عطسه و سرفه را جزوء راههاي انتقال% 6/9غذا و 
بر % 9/19 دانستند،  بيماري ايدز را واگيردار نمي%6/12).1جدول(

 مثبت در صورتي كه عاليم بيماري HIVاين باور بودند كه فرد 
فكر مي % 9/12را نداشته باشد نمي تواند بيماري را انتقال دهد و 

در زمينه . ايدز واكسني وجود داردكردند جهت پيشگيري از
اكثريت دانش آموزان  ،اقدامات الزم جهت پيشگيري از ايدز

 آزمايش خون و كنترل خونهاي اهدايي را الزم مي ،%)2/80(
دانستند، ترك اعتياد تزريقي و استريل كردن وسايل توسط 

دانش آموزان بيان % 9/66و % 5/72دندانپزشكان به ترتيب توسط 
دانش آموزان، پايبندي به اصول اخالقي را به % 2/51. شده بود

                                           
5 Self-administered 
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   ).2جدول (الزم مي دانستند AIDS HIV/عنوان يكي از اقدامات الزم جهت پيشگيري از 
  

اي به سئواالت مربوط به راههتوزيع فراواني نسبي پاسخ هاي صحيح دانش آموزان دبيرستانهاي استان يزد : 1جدول شماره 
 83- 84ل تحصيلي در سا HIV/AIDSانتقال 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 به سئواالت آگاهي اختصاصي دردبيرستان هاي استان يزد وزان توزيع فراواني نسبي پاسخ هاي صحيح دانش آم: 2دول شماره ج

 83- 84 در سال تحصيلي خصوص ايدز و راههاي پيشگيري از آن

 هاي درست درصد پاسخ HIV/AIDSراههاي انتقال
 9/78 انتقال از مادر به جنين

 9/84 انتقال خون و فرآورده هاي خوني
 3/93 استفاده مشترك از پوشاك

 86 تماس جنسي
 7/78 سوزن آلوده تماس شغلي مانند جراحت با سر

 6/73 نيش حشرات
 72 استريلوسايل دندانپزشكي غير 

 3/84 استفاده مشترك از تيغ سلماني
 4/90 عطسه و سرفه

 7/88 استفاده مشترك از ظروف غذا
استفاده مشترك از سرويس هاي بهداشتي مانند 

 توالت عمومي
8/91 

 8/89 استفاده مشترك از استخرهاي شنا

 صحيح پاسخ هاي فراواني نسبي سئوال
 7/92 آيا بيماري ايدز را ميشناسيد؟

 9/83 آيا بيماري ايدز واگيردار است؟

 7/86 عامل بيماري ايدز چيست؟
 7/68 ابتدا كدام سيستم بدن را درگير ميكند؟بيماري ايدز 

 2/38 آيا نتيجه آزمايش فرد آلوده به ويروس ايدز مي تواند منفي باشد؟
 3/62 آيا ممكن است فرد بيماري را انتقال دهد ولي عالئم بيماري را نداشته باشد؟

 2/71 آيا واكسني جهت پيشگيري از ايدز وجود دارد؟
 2/51 خالقي مي تواند در پيشگيري از ايدز موثر باشد؟آيا پايبندي به اصول ا

آيا آزمايش و كنترل خونهاي اهدايي به سازمان انتقال خون  مي تواند از ابتال به اين 
 بيماري پيشگيري كند؟

2/80 

 9/66 آيا استريل كردن وسايل توسط دندانپزشكان مي تواند از ابتال به ايدز پيشگيري كند؟
 5/72 و عدم تزريق مواد مخدر ميتواند در پيشگيري از ايدز موثر باشد؟آيا ترك اعتياد 

آيا با تشخيص زودرس افراد آلوده به ويروس ايدز مي توان  از ابتال به اين بيماري 
 پيشگيري كرد؟

9/59 
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ميانگين نمره كلي آگاهي دانش آموزان مورد بررسي 
انگين نمره آزمون مقايسه مي) انحراف معيار= 19/3(  بود 25/12

 تفاوت ،آگاهي دانش آموزان بر حسب متغيرهاي دموگرافيك
معني داري را بين ميانگين آگاهي دانش آموزان بر حسب سال 

بر اساس نتايج،  ميانگين . تحصيلي و مقطع تحصيلي نشان داد
آگاهي دانش آموزان سال اول كمتر از دانش آموزان ديگر 

  وزان مقطع تحصيلي كار و  و دانش آم)=P 001/0 (ودــاطع بــمق
دانش ميانگين آگاهي كمتري از دانش آموزان در ساير مقاطع 

ميانگين آگاهي دانش آموزان برحسب ) =001/0P (.داشتند

        نداشتجنس و شهر محل سكونت تفاوت معني داري 
)05/0 P=()  در مجموع آگاهي اكثر دانش آموزان ). 3جدول
آنان در حد متوسط و % 5/33هيدر حد خوبي بود، آگا%) 2/35(
   .دانش آموزان آگاهي ضعيف و در حد پائيني داشتند% 3/31

ميانگين نمره نگرش كسب شده توسط دانش بطور كلي 
و آزمون مقايسه ) انحراف معيار = 83/7(  بود3/47آموزان 

 تفاوت ،ميانگين نمره نگرش بر حسب متغيرهاي دموگرافيك
آموزان بر حسب مقطع تحصيلي معني داري را بين نگرش دانش 

  .)3جدول( د نشان دا)=001/0P (و سال تحصيلي
  

 در سال مقايسه ميانگين آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستانهاي استان يزد در خصوص بيماري ايدز: 3جدول شماره 
   حسب مشخصات دموگرافيك آنان بر83-84تحصيلي 

 مشخصات دمو گرافيك
ميانگين 

 رتبه آگاهي
عني داريسطح م  

ميانگين 
 رتبه نگرش

 سطح معني داري

 جنس
  مرد
 زن

40/1072 
40/1074* P>0.05 

62/962  
74/1167*P<0.001 

 سال تحصيلي

  اول
  دوم
  سوم

 چهارم

50/886  
50/1154 
70/1232 
90/1232

**P<0.001

80/971  
00/1019 
84/1207 
89/1353

**P<0.001

 محل  سكونت شهر

  ميبد
  مهريز
  اردكان

 يزد

51/1058 
16/1104 
43/1093 
68/1049

**P>0.05 

84/1064 
77/1116 
63/1083 
21/1038

**P>0.05 

 مقطع تحصيلي

  متوسطه
  كار و دانش

 دانشگاهي پيش
 هنرستان

10/1066 
09/876  
30/1226 
50/1177

**P<0.001

95/1066 
30/782  
11/1350 
16/1020

**P<0.001

  
        ويتني -آزمون من *      

  آزمون كرسكال واليس  **              
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 نتايج بررسي حاكي از آن بود كه دانش آموزان مقطع 
تحصيلي پيش دانشگاهي نگرش مطلوب تري نسبت به دانش 

 و دانش آموزان سال  )>P 001/0(آموزان در ساير مقاطع داشتند
سوم و پيش دانشگاهي نگرش مطلوب تري نسبت به دانش 

 ضمناّ بين نگرش  )>P 001/0( .آموزان سالهاي اول و دوم داشتند
 .دانش آموزان دختر و پسر نيز تفاوت معني داري مشاهده شد

)001/0 P<( در عين حال نگرش دانش آموزان در شهرهاي 
 ).3جدول شماره( )>05/0P( مختلف تفاوت معني داري نداشت

نگرش % ) 3/36(بطور كلي اغلب دانش آموزان مورد بررسي 
منفي ، نگرش %4/32با توجه به نسبت حاليكه مثبت داشتند، در 

همبستگي پيرسون رابطه مثبت . نيز بين دانش آموزان رايج بود
معني داري را بين آگاهي ونگرش نشان داد، به عبارت ديگر، 

 دانش آموزان با نمره آگاهي باالتر،نگرش مثبت تري راجع به
HIV/AIDS 001/0( و بيماران مبتال به ايدز داشتندP< ; 

37/0r=(.  
 دانش آموزان% AIDS HIV ،62/در زمينه نگرش در باره 

بر اين باور بودند كه هيچ كس در جامعه از نظر خطر ابتال به 
نيز احترام گذاشتن به بيماران مبتال % 6/76ايدز مصون نيست و 

% 8/34به ايدز را مانند ساير بيماران ضروري مي دانستند، ليكن 
تال به ايدز از جامعه موافق دانش آموزان با جدا شدن افراد مب

از هم صحبتي با افراد مبتال به ايدز هراس % 4/28همچنين . بودند
آنان مبتاليان به ايدز را محكوم به مرگ مي % 8/22داشتند و 
اظهار داشتند كه با فرد مبتال به % 8/30در اين ميان، فقط .دانستند

  ).4جدول ( ايدز دست خواهند داد

  
ع فراواني مطلق و نسبي پاسخ هاي دانش آموزان دبيرستانهاي استان يزد به گويه هاي سنجش نگرش در يتوز :4جدول شماره 

 83- 84 در سال تحصيلي HIV/AIDSخصوص

 گويه كامال موافق موافق بي نظر مخالف كامالً مخالف
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/4 88 9/5 %27 3/23 501 15 321 7/51 1109 .ديك فرد مبتال به ايدز بنشينممن ترجيح مي دهم در كالس نز

 34 730 28 601 5/17 376 1/11 238 3/9 200 .هيچ كس در جامعه از نظر خطر ابتال به ا يدز مصون نيست

 7/18 401 1/16 346 8/16 361 6/22 485 8/25 553 .افراد مبتال به ايدز بايد از جامعه جدا و قرنطينه شوند

 7/43 938 9/32 705 2/12 261 7/4 100 6/6 142 .افراد به بيماران مبتال به ايدز مانند ساير بيماران ضروري است

 8/13 297 7/13 295 7/20 444 4/20 438 3/31 672 .باشد فرد مبتال به ايدز موجب سرشكستگي خانواده خود مي

 5/6 140 4/9 202 4/33 716 9/19 427 8/30 660 .ي انساني استطرد فرد مبتال به ايدز از جامعه در هر شرايط

 1/12 259 3/16 350 7/19 423 9/23 512 28 600 .من از هم صحبتي با افراد مبتال به ايدز هراس دارم

 13 278 8/9 210 1/15 325 3/19 414 8/42 918 .مبتاليان به ايدز محكوم به مرگ هستند

 6/11 250 6/11 250 3/17 372 8/27 596 5/31 677 .بند و بار استبيماري ايدز خاص افراد بي 

 1/8 174 5/16 355 2/30 648 2/22 476 9/22 491 .بيماري ايدز به فرد مراقبت كننده از بيمار قابل انتقال است

 2/6 133 5/6 139 1/13 282 9/21 471 2/52 112 .شود همنشيني و حرف زدن با فرد آلوده باعث انتقال اين بيماري مي
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ـــررســب ــابع ـ ــش آم ي من ـــكــسب اطالعــات دان ــه ـ وزان در زمين
HIV/AIDS  و »  تلويزيـــون - راديـــو« نـــشانگر آن بـــود كـــه                        

بيـشترين منـابع    % 8/33و  % 9/63 به ترتيب بـا      »  مجله  . روزنامه« 
 ،كسب اطالعات دانـش آمـوزان بـود، دروس مربوطـه و اسـاتيد             

از منـابع كـسب     % 7/22 ،و خانواده و دوسـتان و اطرافيـان       % 7/24
دانـش  % 21همچنـين،   . اطالعات را به خود اختصاص داده بودند      

آموزان از اينترنت به عنوان منبـع كـسب اطالعـات خـود در ايـن          
  ).5جدول(  زمينه نام بردند

  توزيع فراواني مطلق و نسبي منابع كسب:5جدول شماره      
 موزان دبيرستانهاي استان يزد در خصوصآ اطالعات دانش

 83-84 در سال تحصيلي بيماري ايدز
  

 درصد تعداد منبع كسب اطالعات

 9/63 1371  تلويزيون -راديو

 8/33 726   مجله-روزنامه 

 7/24 531 دروس مربوطه و اساتيد

 7/22 488 خانواده، دوستان و اطرافيان

 2/21 454 اينترنت

 4/8 181 ساير منابع
  

 HIVتاكنون با چه كسي در خصوص : در پاسخ به اين سوال كه

/AIDS   اكثريت دانـش آمـوزان بـه دوسـتان       صحبت نموده ايد؟
اشاره كردند و پدر و مادر به ترتيـب         %) 3/39(و معلمان   %) 1/56(
مورد گفتگوي دانش آموزان در مـورد بيمـاري         % 6/15و  % 7/12

با هـيچ كـس در      % 5/6كه  اين درحالي بود    . ايدز واقع شده بودند   
  . گفتگو نكرده بودندHIV /AIDSزمينه 

  بحث 
مطالعه حاضر، آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستانهاي 
استان يزد در خصوص بيماري ايدز را مورد بررسي و ارزيابي 

)  درصد3/93.72( اكثر اين دانش آموزان. قرار داده است
 داشتند، اما  آگاهي صحيحHIV/AIDSدرباره راههاي انتقال 

هنوز در خصوص اين بيماري و راههاي انتقال آن برداشتهاي 

غلط يا سوء تعابير قابل توجهي در بين  دانش آموزان مشاهده 
 نيش دانش آموزان قابل توجهي از نسبتطور مثال ه ب. مي شد

استفاده مشترك از ظروف غذا  ،)درصد4/26(حشرات 
 جزو راههاي انتقال را) درصد6/9(و عطسه وسرفه ) درصد3/11(

 بيماري ايدز را واگيردار نمي درصد6/12مي دانستند و يا حتي 
بر ا ين باور بودند كه فردي مبتال به ايدز درصد 9/19 .دانستند

بر  درصد 9/12  هم چنين. است كه عالئم بيماري را داشته باشد
. اين باور بودند كه واكسني جهت پيشگيري از ايدز وجود دارد

ه ها با نتايج ساير مطالعات مشابه در همين زمينه هم يافتاين 
 40هم چنين نتايج يك بررسي جامع در )13،14، 8،12، 1(. راستاست

 ساله 15-24 درصد جوانان 50كشور نيز نشان داد كه بيش از 
 HIV/AIDSبرداشت هاي نادرستي در مورد نحوه سرايت 

اين سوء تعابير در برخي صاحب نظران  به اعتقاد )7(.داشتنند
خصوص بيماري ايدز، احتماالً مي تواند بر اساس شايعات بي 
اساس رايج در بين مردم و كمبود اطالعات داده شده به مردم 

 بنابراين )8و7(،هاي مورد نياز باشد براي تجهيز آنان به آگاهي
گردد آموزش در خصوص راههاي عدم انتقال و  پيشنهاد مي

ن بيماري، به طور مناسب و موثر چگونگي پيشگيري از اي
  .اطالعات كافي را در اختيار نوجوانان و دانش آموزان قرار دهد

ميانگين رتبه آگاهي دانش آموزان با افزايش سالهاي 
تحصيل، بيشتر شده بود بطوريكه تفاوت معني داري بين ميانگين 

  )>P 001/0 (.رتبه آگاهي بر حسب سال  تحصيلي وجود داشت
ي تواند نشانگر آن باشد كه دانش آموزان در سال هاي اين امر م

تحصيلي باالتر و به تبع آن در سنين باالتر بيشتر در معرض 
در خصوص بيماري ايدز قرار ) از منابع مختلف(اطالعات 

اند و يا اين كه خود بيشتر در جستجوي كسب اطالعات  گرفته
  .اند هدر اين زمينه بوده و سعي بيشتري در خود آموزي داشت

بطور كلي نتايج اين بررسي نشان داد كه دختران دانش 
نسبت به پسران داشتند ) در حد كم(آموزان رتبه آگاهي باالتري 

نيز در مطالعه  ساير محققين .كه عمالً اين تفاوت معنا دار نبود
ند كه جنسيت نقش معني داري در ا هخود به اين نتيجه رسيد
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 اين )8( كند اهي كمتر ايفا نميتعيين گروه بزرگساالن داراي آگ
 و همكاران وي را مبني بر طاووسييافته هم چنين نتيجه مطالعه 

آگاهي بيشتر اما غير معني دار دختران در مقايسه با پسران تأييد 
ليكن مطالعه بهجتي و همكاران وي نشانگر آگاهي ) 1(.كند مي

  )15(. بيشتر پسران دانش آموز نسبت به دختران بوده است
 اكثريت دانش آموزان برآزمايش خون و ،در مطالعه حاضر

كنترل خونهاي اهدايي به منظور پيشگيري از ايدز تأكيد داشتند، 
بر پايبندي به اصول اخالقي تأكيد كرده % 2/51در حاليكه فقط 

 شامل اين در حالي است كه پايبندي به اصول اخالقي. بودند
 مولفهدو  به عنوان  7ري و وفادا6پرهيز از روابط جنسي نا ايمن

 و )16( مطرح است در الفباي پيشگيري از ايدز اصلياوليه و
اهميت آن به حدي است كه پرهيز از روابط جنسي نا ايمن  به 

 در اوگاندا مطرح شده HIV/AIDSعنوان دليل اوليه كاهش 
الزم است نقش رعايت اصول اخالقي و ين براا بن)17(.است
يري از بيماري ايدز،  براي دانش هاي ديني در پيشگ آموزه

   .آموزان تبيين گردد
از ديگر يافته هاي اين مطالعه آن بود كه دختران دانش آموز 
بطور معني داري ميانگين رتبه نگرش باالتري در مقايسه با پسران 
داشتند به عبارت ديگر، نگرش دختران در خصوص ايدز و 

اين يافته را نتيجه . بودبيماران مبتال به ايدز، مطلوبتر از پسران 
  )11( .كند مطالعه رمضانخاني، رستمي و شكر اهللا تاييد مي

برداشتهاي اشتباه نه تنها در مورد راههاي انتقال و بيماري 
 HIV ايدز وجود داشت، بلكه اين سوء تعابير، در مورد بيماران 

 ي كه دانش آموزان  نسبت قابل توجه  .مثبت نيز وجود داشت
 و   بودندفراد مبتال به ايدز از جامعه جداشدن اجدا موافق 

 %8/34به ترتيب ( مبتاليان به ايدز را محكوم به مرگ مي دانستند
، نشا نگر وجوداين سوء تعابير در بين دانش آموزان )%8/22 و

است كه حتي در بين نوجوانان و عموم مردم رايج بوده و در 

                                           
6 -Abstinence 
7 - faithfulness 

اين نگرش ) 14 و1(. ساير تحقيقات مشابه نيز قابل مشاهده است
هاي نامطلوب در خصوص افراد مبتال به ايدز همان چيزي است 

به عقيده . معروف است» HIV/AIDS8داغ مربوط به « كه به نام 
كارشناسان، كمبود اطالعات در خصوص ايدز و در نتيجه ترس 
از آلوده شدن به ويروس ايدز، زمينه ساز داغ و در پي آن 

زرگ ترين مانع براي پيشگيري از  است و به عنوان ب9تبعيض
 و ايجاد مراقبت و حمايت از افراد آلوده و خانواده HIVانتقال 

  )18( .نهاستآ
يافته ديگر اين مطالعه مبني بر وجود ارتباط بين آگاهي و 

، به )1(نگرش با مطالعه ديگري در همين زمينه هم خواني دارد
 تري راجع به عبارت ديگر افراد با آگاهي باالتر، نگرش مطلوب

براساس يافته هاي اين  .ايدز و افراد مبتال به ايدز داشتند
راديو و تلويزيون بيشترين منبع كسب اطالعات دانش  ،پژوهش

ز بوده است، اما اين منبع، لزوماً آموزان در خصوص بيماري ايد
و طاووسي اين نتيجه، يافته مطالعه . جزو معتبرترين منابع نيست

، ضمن اين كه نتيجه چند مطالعه )1(كند  د ميهمكارانش را تايي
، 8(. سنگاپور و يزد نيز با اين يافته همخواني دارند مشابه ديگر در 

از اينترنت % ) 2/21(نسبت قابل توجهي از دانش آموزان  )18، 15
 اين  كهبه عنوان يكي از منابع كسب اطالعات خود نام بردند

يم  و يادگيري از راه دور مسئله نه تنها بر نقش آموزش غير مستق
تواند يكي از  گذارد، بلكه مي بر اساس كامپيوتر صحه مي  و

استگزاران آموزشي در جهت ارتقاء يراهكارهاي قابل توجه س
سطح آگاهي هاي عموم مردم و بخصوص نوجوانان در سطح 

  .  مدارس باشد
يافته ها هم چنين بر نقش دوستان، به عنوان اصلي ترين فرد 

فتگوي دانش آموزان در خصوص بيماري ايدز تأكيد مورد گ
پدر و % 7/12(مي كند، ضمن اينكه نقش كمرنگ والدين 

در زمينه بحث و گفتگو با فرزندان خود در زمينه ) مادر% 6/15
توجه به يافته هاي اين تحقيق، . اين بيماري، بوضوح مشهود است

                                           
8 - HIV/AIDS-related stigma 
9 - Discrimination 
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 در نه تنها بر آموزش دانش آموزان بعنوان يك جزء تكميلي
مدارس تأكيد مي كند، بلكه آموزش عموم را امري ضروري مي 

 - از آنجا كه رسانه هاي جمعي به خصوص راديو. داند
تلويزيون، غالبترين  منبع كسب اطالعات  دانش آموزان هستند، 
مي توان از آنها به بهترين شيوه ممكن در جهت ارتقاء سطح 

  .هاي دانش آموزان سود جست آگاهي
بسيج مبارزه با  در حال حاضر، گفت آن است كهآنچه بايد 
مدارس بايد بعنوان  يك ضرورت اساسي است وگسترش ايدز،

يكي از كانونهاي اصلي در استراتژيهاي كاهش ايدز مد نظر قرار 
گرفته و آموزش دانش آموزان در خصوص تمامي جنبه هاي 

HIV/AIDS،  بعنوان جزء تكميلي آموزش در همه مدارس

توجه جدي سياستگزاران آموزشي و دولتي قرار كشور مورد 
گيرد كه البته، اجراي اين امر اراده جمعي برنامه ريزان آموزشي 

 و ، انجمن اولياء و مربيان(NGO)كشور، سازمانهاي غير دولتي 
   .مشاركت داوطلبانه و آگاهانه والدين را مي طلبد

  سپاسگزاري
تا از همكاري و ويسندگان اين مقاله بر خود الزم مي دانند ن

حمايت شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان يزد براي 
فراهم نمودن زمينه انجام اين تحقيق و نيز كارشناسان محترم 
بهداشت عمومي، خانمها مريم ابوئي و طيبه نيك اردكاني، كه 

 در شهرهاي مهريز، اردكان محققين را در گرد آوري اطالعات
  .  و تشكر نمايند ياري نمودند، قدردانيو ميبد
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Knowledge and attitude survey of high school students of Yazd 
province of Iran about HIV/AIDS  

 
Mazloomy Mahmoodabad SS., MD*; Abbasi-Shavazi M., MS ** 

 
 

Background: The Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) epidemic is in its third decade 
and  presently no single disease has attracted as much attention in the international community as 
AIDS.  This Cross-Sectional study carried out in order to determine and evaluate the knowledge 

and attitude of high school students about AIDS in Yazd province at 2005. 
Methods and Materials: 2146 high school students in different grades from four cities of Yazd 

province were selected through cluster sampling and evaluated by Self-Administered 
questionnaires.  

Results: Although most of the students had an accurate knowledge about modes of HIV/AIDS 
transmission, but there were significant misconceptions about the disease and modes of HIV/AIDS 
transmission, but totally, the majority of students (35.2%) had a good knowledge about HIV/AIDS. 
Most of the student (36.3%) had a positive attitude; however, regarding the proportion of 32.4%, 
negative attitude towards HIV/AIDS was common also. The knowledge and attitude regarding the 
academic grade of students was significantly different (p<0.001). Additionally, attitude of girls was 
significantly more positive than boys (p<0.001). Radio and Television (63.9%) were the main 
sources of information and 21.2% of student named Internet as one of information sources. The 
Majority of students (56.1%) spoke with their friends about HIV/AIDS. 

Conclusion: According to the results, it can be recommended that schools have to be regarded as 
one of the main foci of activities in the strategies of AIDS risk reduction, and education of high 
school students (as one of the most important risk groups) about all aspects of HIV/AIDS, have to 
be seriously considered by the education policy makers. 

KEY WORDS: Knowledge, Attitude, Students, High School, HIV/AIDS, Iran. 
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