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  1381آگاهی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران درباره بیماری ایدز در سال 
 

 

 2دکتر محمدعلی عامریان، 1، حسن شجاعی1دکتر مرضیه نجومی
 
 

 
Title: Knowledge of high school students about AIDS; Tehran, 2002.  
Authors:Nojomi M,(MD, MPH); Shojaee H,(MS); Amerian MA,(MD).  
Introduction: AIDS is a pandemic nowadays. In 1991, the number of HIV infected people was estimated 
33 million. This number increased to 40 million up to 2001. The first case of the disease in Iran, was 
reported in a hemophilia children in 1987. At first, this disease transmitted by blood products in Iran, 
however, it expanded from other routes so that  the early 2002, about 23% of cases transmitted by sexual 
contact, and 9% were less than 19 years. Considering this change of transmission pattern, education of 
community, especially high risk groups can effect on prevention of this disease. This cross-sectional study 
was carried out to determine education level of high school students of Tehran from AIDS during the years 
2001-2002.  
Method: Method of collecting data was a questionnaire consisted of  32 questions regarding transmission 
and prevention of AIDS. Students were selected by multistage random sampling. Sample size was 400 and 
data analysis was performed by SPSS version 10.  
Results: Out of 400 students, 196(49%) and 204 (51%) were boys and girls, respectively. Among them 
77.5% had good and 22.3% had moderate knowledge about AIDS. Knowledge of AIDS transmission were 
90% in good and 9.8% in moderate level. These proportion about AIDS prevention were 48.5% and 50.8%, 
respectively. Knowledge of girls significantly was more than boys. With elevation of education level, AIDS 
knowledge was significantly increasing and the forth years had the highest score (86.5% with good 
knowledge). Knowledge of experimental science students was significantly more than the others (87.3% with 
good knowledge). Level of students knowledge based on fathers and mothers’ occupation and mothers’ 
literacy had no differences.  
Conclusien: Considering the above results, it seems that education of students about the ways of 
prevention against AIDS is more important than that of transmission routes and education of boys is in 
priority. 
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 : چکیده
 تعداد افراد آلوده به ویروس       1991در سال   . بیماری ایدز در حال حاضر یک همه گیری جهانی محسوب میگردد           :پیش زمینه

اولین مورد بیماری   .  میلیون نفر رسید   40 به   2001خمین زده شد و این میزان در پایان سال           میلیون نفر ت   33ایدز در سراسر جهان     
انتقال این بیماری در ایران ابتدا تنها بدنبال مصرف فرآورده های           .  در یک کودک هموفیلی گزارش شد      1366در ایران در سال     

% 23 در حدود    1381ه در آمار ارائه شده در ابتدای سال         به طوری ک  . خونی بود ولی به تدریج از سایر راهها نیز گسترش یافت          
با توجه به این تغییر الگوی انتقال،       .  سال بوده است   19آن در کودکان زیر     % 9موارد ایدز از طریق آمیزش جنسی رخ داده و           

العه با هدف   این مط . آموزش در سطح جامعه و به خصوص افراد در معرض خطر میتواند در پیشگیری از بیماری موثر باشد                    
 .  به صورت مقطعی طراحی شد1380-81تعیین سطح آگاهی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران در سال تحصیلی 

با استفاده  .  سوال در مورد راههای پیشگیری و انتقال بیماری ایدز بود          32 ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای دارای        :روش کار
.  نفر بود  400حجم نمونه   .  پرسشنامه مورد نظر در بین دانش آموزان دبیرستانی توزیع شد           از روش نمونه گیری چند مرحله ای،    
 .  انجام گرفت10ویرایش    SPSSتجزیه تحلیل داده ها توسط نرم افزار

ب و  از آگاهی خو  % 5/77از آن میان    . دختر بودند %) 51( نفر   204پسر و   % ) 49( نفر   196 از دانش آموزان مورد بررسی       :یافته ها
سطح آگاهی خوب و متوسط از راههای انتقال این بیماری به ترتیب            . از آگاهی متوسط نسبت به بیماری برخوردار بودند       % 3/22

سطح آگاهی دختران   . بود% 8/50و  % 5/48این نسبت ها در مورد راههای پیشگیری از بیماری به ترتیب           . بدست آمد % 8/9و  % 90
با باال رفتن پایه تحصیلی، آگاهی دانش آموزان با اختالف معنی دار آماری افزایش            . ز پسران بود  با اختالف معنی دار آماری بیش ا     

آگاهی دانش آموزان رشته تجربی از     ). آگاهی خوب % 5/86(می یافت و بیشترین میزان آن در دوره پیش دانشگاهی بدست آمد             
سطح آگاهی افرادپاسخ دهنده بر     . ز نظر آماری معنی دار بود    و این اختالف نیز ا    ) آگاهی خوب % 3/87(سایر رشته ها بیشتر بود     

 .حسب شغل پدر و مادر و تحصیالت مادر اختالف قابل توجهی نداشت
با توجه به نتایج بدست آمده لزوم آموزش دانش آموزان در زمینه راههای پیشگیری از این بیماری بیش از راههای انتقال آن                      

 . پسرانه و باال بردن سطح سواد والدین توصیه میگرددمطرح است وتأکید آموزش در مدارس
 

 .  ایدز، دانش آموزان، آگاهی، سرایت، پیشگیری:گل واژگان
 

 

 :قدمهم
گزارش هفتگی  « مقاله ای در مجله      1981در پنجم ژوئن سال     
 مورد پنومونی   5به چاپ رسید که در آن       » ابـتالء و مـرگ و مـیر       

ان همجـنس بازی که     ناشـی از پنوموسیسـتیس کارینـی در مـرد         
سـابقه بـیماری زمیـنه ای یا مصرف داروهای سرکوبگر ایمنی را             

همه این بیماران دچار    . نداشـتند در لـوس آنجلـس گـزارش شـد          
تظاهـرات بالینی و آزمایشگاهی دیگری دال بر اختالل در فعالیت           

 مورد سارکوم   26در مـدت یـک مـاه بعد         . سیسـتم ایمنـی بودنـد     
به این ترتیب این فرضیه     . ه گزارش شد  کاپوزی در بین همین گرو    

مطـرح شـد که افراد گزارش شده دچار نوعی اختالل در عملکرد             
 سـندرم نقـص ایمنی     «سیسـتم ایمنـی هسـتند و ایـن نقـص را             

 

 . نامیدند) AIDS(یا به طور خالصه ایدز » اکتسابی
بـیماری ایـدز یـک بـیماری نقـص ایمنـی اکتسابی است که               

.  منــتقل مــیگردد(HIV)ســانی توســط ویــروس نقــص ایمنــی ان
راههـای سـرایت بـیماری از فـردی بـه فـرد دیگر توسط خون و                 

بیشتر . میباشد 1نهای آن، ترشحات واژن و پیشابراه مردا       فـرآورده 
یا  و مـوارد عفونتهای ایدز در بین افرادی که معتاد تزریقی هستند          

این بیماری  .  دارنـد مشـاهده مـیگردد       پرخطـر  فعالیـتهای جنسـی   
سبب بوجود آمدن    د سیسـتم ایمنـی فـرد را مختل کرده و          میـتوان 

انـواع عفونـتهای فرصـت طلـب گردد که اغلب آنها موجب مرگ              
 .بیمار میشود

                                                           
1 - semen 
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 میالدی تشخیص داده    1980ر امریکا در سال     داولیـن مـوارد     
 در آن زمـان عمـده موارد مربوط به مردان همجنس باز بود              .شـد 

 در تمامی   ،ردهولـی بـتدریج بـه سراسـر جهـان گسـترش پـیدا ک              
تا . قشـرهای جامعـه بخصوص افراد در معرض خطر مشاهده شد          

 میلیون بیمار ایدز و مثبت از نظر        3/34 میالدی   2000اوایل سال   
HIV             8/18 درسراسـر جهـان گزارش شده است و تا همین تاریخ 

 1999تنها در سال    . میلیون مرگ بدنبال آن به وقوع پیوسته است       
به این بیماری در سراسر جهان مبتال        میلـیون نفـر      4/5مـیالدی   

 15 میلیون نفر کودک زیر      3/1از افراد بیمار وآلوده به ایدز       . شـدند 
 ).1(  میلیون نفر را زنان شامل میشوند7/15سال هستند و 

1998مریکا تا سال    آزمـان پـیدایش بیماری ایدز در کشور          از
زارش  سال گ  13 مورد بیماری در بین افراد کمتر از         7629بیش از   

مورد در بین افراد در دهه بیست دیده        از صـد هـزار      و بـیش    . شـد 
 . که بسیاری از آنها در طی سالهای نوجوانی آلوده شده بودند           .شـد 

شـایع تریـن علـل ابـتال آنان تماس جنسی و مصرف مواد مخدر               
ایـن مـوارد در نهایـت میتواند مسئول بسیاری از            و   گـزارش شـد   

قـش آموزش در کاهش این   ن . پـری ناتـال باشـد      HIVعفونـتهای 
های  رسانه رفـتارهای پرخطـر مشـخص شده و میتواند از والدین،          

مدارس به دلیل    .پرسنل بهداشتی و مدرسه کسب گردد      گروهـی، 
  سپری شدن زمان   فرصـت تهـیه بـرنامه آموزشی در این زمینه و          

آمـوزان در آن میتواند محل مناسبی برای کسب          زیـادی از دانـش    
 .)2( این آگاهی باشد

در زمیـنه آگاهـی از بـیماری ایـدز مطالعـات زیادی درسراسر              
 در  1998در مطالعـه ای کـه در سال         . جهـان انجـام شـده اسـت       
آگاهی، نگرش و عملکرد دانش     ، تعیین   بـانکوک انجـام شد هدف     

 دانش  899این مطالعه روی     .آموزان دبیرستانی از بیماری ایدز بود     
موزان در مورد این    آ این دانش % 99 آمـوز انجـام شـد و دیـده شد         

آنها این اطالعات    %89 .بیماری به نحوی دارای اطالعات هستند     
این آگاهی را از والدین     % 5/32را از تلویـزیون کسـب کرده وتنها         

 در  1995در مطالعه دیگری در سال     ).3( خـود کسـب کرده بودند     
% 7/14  کارگر دیده شدکه   340 آگاهی   تعییننـیجریه بـه مـنظور       

آگاهی آنان از راههای انتقال      .بیماری دارند علل  آگاهی صحیح از    
را خوب گزارش شد به جز اینکه انتقال از طریق وسائل و بوسیدن             

 .به ترتیب ذکر کرده بودند% 9/37 و% 8/36به ترتیب 
گزارش شد   ضعیف   نگـرش بـه بـیماری ایدز      در ایـن مطالعـه      

افـراد مبـتال باید ایزوله شوند        ذکـر کـردند   % 50حـدود بطوریکـه   
محققیـن این طرح در      ).…نداشـتن ارتـباط و صـحبت کـردن و         (

نهایـت لـزوم دادن آگاهـی در مـورد راههای سرایت ایدز را برای               
 .)4( اند همه افراد توصیه کرده

 ای در کنـیا بـه مـنظور بررسـی آگاهی،           همچنیـن در مطالعـه    
 دیـده شد که نسبت قابل       ،عملکـرد پرسـنل بهداشـتی      نگـرش و  

بیش از  ( های انتقال ایدز دارند    وبی از راه  توجهـی از آنان آگاهی خ     
ار ترس  چآنـان ذکـر کردند از تماس با این بیماران د          % 46. %)85

های  آنان آگاهی خوبی از تکنیک    % 75 ه بیش از  چشـوند اگـر    مـی 
 ). 5(داشتند های روتین در بیمارستان  آسپتیک روش
بیماری ایدز   مورد   3680 در مجموع    1/1/81تا تاریخ   در ایران   

 مورد آن در زنان مشاهده شده       164شته که    آلوده به آن وجود دا     و
موارد از   % 7/34.  مرگ بدنبال بیماری رخ داده است       364حدود و

 سال بوده 20آ ن در افراد زیر      % 9و   بدنـبال اعتـیاد تزریقی       ایـدز 
مـوارد ایـدز را به خود        % 3/23انـتقال از طـریق آمـیزش        . اسـت 

نجایـی کـه در حال حاضر واکسنی   از آ). 6(اختصـاص داده اسـت    
باشد، تنها راه    درمان پذیر نمی   بـرای ایـن بـیماری وجـود ندارد و         

باشد و تنها راه پیشگیری از آن آموزش         مقابله با آن پیشگیری می    
اولین قدم در آموزش بهداشت، دادن آگاهی به مردم است          . اسـت 

.  گردد منجر به تغییر رفتارو سـپس ایجـاد نگرش و باور که نهایتاً   
های موجود در    این آموزش زمانی موفق است که براساس واقعیت       

آوری  هـای رسـیدن بـه ایـن واقعیت جمع          از روش . جامعـه باشـد   
اطالعـات موجـود از جامعـه پـژوهش اسـت که منجر به انتخاب               

مطالعات زیادی در   . گردد تریـن راه برای آموزش مردم می       مناسـب 
تلف از بیماری ایدز در     سراسـر جهـان به بررسی آگاهی اقشار مخ        

جهت تعیین برنامه ریزی مناسب آموزشی طراحی شده و همچنان          
 ).7-10(ادامه دارد 

آموزان دوره   در ایـن تحقـیق سـطح اطالعات بهداشتی دانش         
ثیرپذیر أ و بسیار ت   هدبیرسـتان کـه قشر فعال جامعه را تشکیل داد         

هــای ســرایت و  بــه خصــوص راه و  ایــدز از بــیمارینــیز هســتند
تـا بـتوان جهت آموزش آنان       تعییـن مـی گـردد       یشـگیری از آن     پ

 . ریزی مناسب را انجام داد برنامه
 

 :  روش کار
دریـک مطالعـه مقطعی بر روی دانش آموزان دبیرستانی شهر           

با استفاده از   .  دانـش آمـوز مـورد بررسـی قرار گرفتند          400تهـران   
معه  نمونـه ها از جا     1روش نمونـه گـیری احتمالـی چـند مـرحله ای           

 منطقه آموزش و پرورش در      20در ابتدا از    . پژوهش انتخاب شدند  
 منطقه برگزیده شد و جهت      4سـطح شهر تهران به طور تصادفی        

قابلیت گسترش نمونه به جامعه هر منطقه مربوط به یک منطقعه           
 2 دبیرستان دخترانه و     2آنگاه از هر منطقه     . جغرافیائـی تهران بود   

                                                           
1 - multistage random sampling 
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د و سپس در هر دبیرستان با استفاده        دبیرسـتان پسرانه انتخاب ش    
  . دانش آموز مورد بررسی قرار گرفتند25از جدول اعداد تصادفی 

و  % 5حجم نمونه مورد نیاز با در نظر گرفتن خطای نوع اول            
 .   نفر محاسبه شد400 در حدود 05/0دقت 

 سوال  32ابـزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای خود ایفا شامل            
 دقیقه وقت اختصاص داده     20ردن هر پرسشنامه    جهت پر ک  . بـود 
قسمت اول پرسشنامه شامل خصوصیات دموگرافیک و برخی        . شد

متغـیرهای پایـه و رشته تحصیلی و شغل و تحصیالت پدر و مادر              
 سـوال ابـتدای پرسشـنامه مـربوط به اندازه گیری آگاهی          16. بـود 

دی  سوال بع16دانـش آمـوزان از راههـای سـرایت بیماری ایدز و          
 و 1اعتبار محتوی. مـربوط به راههای پیشگیری از این بیماری بود        

ظاهـری پرسشـنامه با استفاده از نظر کارشناسی اساتید مربوطه و            
جهت . بررسی متون و در نظر گرفتن کلیه ابعاد موضوع تأمین شد          

 پرسشنامه، پس از انجام مطالعه    2تعییـن پایائی و هماهنگی درونی     
 . محاسبه شد % 77اخ مقدماتی، آلفای کرونب

داده هـای بدسـت آمـده از ایـن مطالعـه وارد نرم افزار آماری                
SPSS           شده و با استفاده از جداول، نمودارها و شاخصهای مرکزی 

اطالعات بدست آمده از هر سوال مجزا       . و پراکندگـی توصیف شد    
گـزارش شـد و سپس درصد پاسخ صحیح هر پرسشنامه نیز ازکل           

تا % 33پاسخ صحیح امتیاز ضعیف، بین      % 33محاسـبه گردید و تا      
امتیاز خوب از آگاهی در نظر      % 66امتـیاز متوسـط و بـیش از       % 66

جهت تعیین اختالف یا ارتباط بین زیرگروهها از آزمون         . گرفته شد 
 .بود% 5 استفاده شد و حد معنی داری آزمون  Chi-squareآماری

 
 : یافته ها

یان دانش آموزان، به     پرسشـنامه توزیـع شده در م       400از بیـن    
دلـیل نحـوه جمـع آوری داده ها همه آنها برگشت داده شد و بنا بر            

 .بود% 100این میزان پاسخ دهی 
 نفر  204پسر و   % ) 49( نفر   196از دانـش آموزان مورد بررسی       

دوم، % 6/31در مقطع اول دبیرستان،     % 3/24. دختر بودند % ) 51(
در .  قرار داشتند  درمقطـع پـیش دانشـگاهی     % 13سـوم و    % 1/31

، %3/51رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی به ترتیب         
از دانـش آمـوزان مورد بررسی مشغول به تحصیل          % 7/24و  % 24

 بیشـترین فراوانـی شـغلی در پـدران مـربوط به شغل آزاد              . بودنـد 
در هر دو   . بود% ) 9/62(و در مـادران شـغل خانـه داری          %) 3/45(

باالتریـن درصد تحصیلی مربوط به دیپلم و زیر         پـدران و مـادران      
 .بدست آمد%) 67و % 56به ترتیب ( دیپلم 

 
1 - content validity 
2 - internal consistency 
 

% 26درمورد انتقال بیماری توسط تماس با بدن بیمار درحدود          
% 8/34). بدون پاسخ بود  % 4(دانـش آموزان پاسخ مثبت داده بودند      

از دانــش آمــوزان معــتقد بودنــد کــه گــزش حشــرات و % 8/17و 
انتقال % 5در حدود   (د عامل انتقال این بیماری باشد     بوسیدن میتوان 

انتقال از راه بوسیدن بدون پاسخ      % 4از طـریق نیش پشه و حدود        
در مـورد انتقال بیماری ایدز توسط آمیزش جنسی، سوزن و           ). بـود 

 ، %8/96،  %5/87سـرنگ آلـوده، سلمانی و دندانپزشکی به ترتیب          
% 3/10و% 3/16. ندپاسخ مثبت و صحیح داده بود     % 3/93و% 3/95

از دانـش آمـوزان ذکـر کـرده بودند که بیماری ایدز میتواند توسط               
 ).1جدول شماره(غذای آلوده و از لباس و ملحفه بیمار منتقل شود 

 
 آگاهـی دانـش آمـوزان دبیرسـتانی شهر تهران از            -1جـدول   

 راههای انتقال بیماری ایدز به تفکیک سؤاالت
 جواب صحیح

 )درصد(تعداد
پاسخ 

 یحصح
 )سؤالها(متغیرها 

  انتقال از طریق تماس با بدن بیمار -1 خیر  )70(280
  انتقال از طریق گزش پشه -2 خیر )5/59(238
  انتقال از راه بوسیدن -3 خیر )8/77(311

  انتقال از طریق تزریق خون آلوده -4 بلی  )99(396
  انتقال از راه مصرف غذای آلوده -5 خیر )5/77(310
  انتقال از طریق آمیزش جنسی با فرد آلوده-6 بلی  ) 5/87(350
  انتقال از راه تنفس هوای آلوده -7 خیر )5/88(353
  انتقال از طریق سرنگ و سر سوزن آلوده -8 بلی  )8/96(387
  انتقال از طریق مشارکت در ظروف غذاخوری-9 خیر  )3/71(285

سلمانی و ریش تراش مشترک  انتقال از راه وسایل -10 بلی  )3/95(381
  انتقال از طریق ترشحات دهان و حلق -11 خیر  )4/64(257
  انتقال از راه وسایل دندانپزشکی آلوده -12 بلی  )3/93(373
  انتقال از راه آمیزش جنسی با افراد هم جنس آلوده -13 بلی  )3/92(369

 ار  انتقال از طریق لباس و ملحفه بیم-14 خیر  )3/87(349
  انتقال از مادر آلوده به جنین در دوران بارداری-15 بلی  )8/92(371

  انتقال از راه شیر مادر آلوده به نوزاد -16 بلی  )65(260
 

از افراد مورد   % 5/73در زمیـنه راههـای پیشگیری از بیماری         
بررسـی ایزوـله و جداسـازی افـراد آلوده به ایدز را در کنترل این                

آموزش افراد جوان و در معرض خطر       . نسته بودند بـیماری مؤثر دا   
دانـش آمـوزان راه مؤثـری در پیشگیری از این           % 8/96جامعـه را    

از دانــش % 3/88و % 5/78، %5/92، %8/93. بــیماری میدانســتند
آمـوزان مـورد بررسی در این مطالعه به سوالهای دقت در واردات             

ع، وفاداری  خـون وفرآورده های آن، پرهیز از روابط جنسی نامشرو         
بـه بنـیاد خـانواده و همسـر و پیشـگیری از بارداری مادران آلوده                

ذکر کرده  % 50. جهـت کنـترل بـیماری، پاسـخ مثبت داده بودند          
بودنـد کـه عـدم ورود مـواد غذائی از کشورهای آلوده می تواند در                

 ).2جدول شماره(پیشگیری از بیماری مؤثر باشد 
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  ومس شماره ششم،دوره ، ٨٢پائيز 

 مورد بررسی دیده شد     در مورد سطح آگاهی کلی دانش آموزان      
از آگاهی خوب نسبت به     % 5/77از آگاهـی متوسط و      % 3/22کـه   

، سطح آگاهی   )یک نفر % (3/0تنها  . بـیماری ایدز برخوردار هستند    
سـطح آگاهـی از راههای انتقال   . ضـعیف از ایـن بـیماری داشـت        

در این مورد   % 8/9خـوب بوده و     % 90بـیماری در دانـش آمـوزان        
. م تنها یک نفر سطح آگاهی ضعیف داشت       متوسـط بودند و باز ه     

% 8/50از آگاهی خوب،    % 5/48در مورد پیشگیری از بیماری ایدز       
از آگاهــی ضــعیف بــرخوردار )  نفــر3% (8/0از آگاهــی متوســط و 

 .بودند
 

از دبیرستانی شهر تهران       آگاهی دانش آموزان      -2جدول  
 پیشگیری از بیماری ایدز به تفکیک سؤاالت

 جواب صحیح
 )درصد(تعداد

پاسخ 
 )سؤالها(متغیرها  صحیح

  جداسازی افراد آلوده و بیمار از جامعه -1 خیر  )22(88

 بلی  )8/96(387
 آموزش بهداشت در سطح جامعه و بویژه افراد -2

 جوان 
  ایمن کردن افراد در برابر بیماری با واکسن -3 خیر )35(140

 بلی  )8/93(375
ه های آن از  دقت در واردات خون و فرآورد-4

 کشورهای آلوده 
  پرهیز از روابط جنسی نامشروع-5 بلی  )5/92(370
  کنترل و محدود کردن ورود افراد از نقاط آلوده-6 بلی  )3/19(77

  وفاداری به بنیاد خانواده و همسر -7 بلی  )5/78(314
 استفاده از وسایل یکبارمصرف درامورپزشکی -8 بلی  )5/91(366

 بلی  )56(224
 تا حد امکان خودداری از انتقال خون و                 -9

 فرآورده های آن 
  دارو درمانی در مناطق آلوده -10 خیر  )40(160
  آموزش به معتادان تزریقی -11 بلی  )71(284
  بستری کردن افراد بیمار در بیمارستان -12 خیر )32(128
 ه  پیشگیری از باردار شدن مادران آلود-13 بلی  )3/88(353
  شناسائی افراد آلوده و بیمار -14 بلی )3/91(365
 افراددهنده  تأمین خون درداخل کشور ودقت روی-15 بلی  )3/93(373

  عدم ورود مواد غذائی از کشورهای آلوده -16 خیر )44(176
 

آگاهی دختران از بیماری ایدز به طور کلی بیش از پسران بود            
ر پسران از آگاهی خوب نسبت به       د% 73از آنها در برابر     % 9/81و  

این اختالف از نظر آماری معنی دار       . ایـن بـیماری بـرخوردار بودند      
میزان آگاهی دانش آموزان رشته تجربی از بیماری        ). =03/0P(بود  

 ایـدز بـا اخـتالف معنـی دار آمـاری بـیش از سـایر رشـته هـا بود                    
)005/0P= (  این آنهـا از آگاهی خوب برخوردار بودند و          % 9/84و

آگاهی دانش آموزان   . بدست آمد % 8/57مـیزان در گـروه عمومـی        
 ). آگاهی خوب% 2/82(رشته ریاضی فیزیک نیز قابل توجه بود 

 در ایـن مطالعـه دیـده شـد کـه با باال رفتن پایه تحصیلی بر                 
 مـیزان آگاهی دانش آموزان افزوده میشود و در پایه تحصیلی سوم            

 

%) 86حدود  (اهی خوب از ایدز   و پیش دانشگاهی بیشترین سطح آگ     
 بدســت آمــد و ایــن اخــتالف نــیز از نظــر آمــاری معنــی دار بــود 

)005/0P= .(           سـطح آگاهـی دانـش آمـوزان مورد بررسی بر اساس
شـغل پـدر ومـادر و تحصـیالت مـادر اخـتالف قابل مالحظه ای                

آگاهـی از بـیماری ایـدز در دانش آموزان با پدران دارای             . نداشـت 
 س و باالتـر بـا اخـتالف معنی دار آماری           مـدرک تحصـیلی لیسـان     

)01/0P= (              بـیش از سـایر آنهـا بود و سطح آگاهی خوب در حدود
 .در گروه زیر لیسانس بدست آمد% 72تا % 68نسبت به % 88

 
 : بحث و نتیجه گیری

 دانـش آمـوز دبیرسـتانی از نظـر سطح           400در ایـن مطالعـه      
میزان پاسخ  . فتندآگاهی در مورد بیماری ایدز مورد بررسی قرار گر        

 به طور کلی   . بود% 100دهـی بـا توجه به نحوه جمع آوری داده ها            
از آگاهی متوسط   % 3/22از دانش آموزان از آگاهی خوب و        % 5/77

میزان آگاهی افراد مورد بررسی از راههای انتقال        . بـرخوردار بودند  
. بیماری ایدز بیش از راههای پیشگیری از این بیماری بدست آمد          

 یافته نشانگر آن است که در بین دانش آموزان از نحوه انتقال             ایـن 
بـیماری ایـدز آگاهی خوب و قابل توجهی وجود دارد و به عبارت              
دیگـر آنهـا میدانـند کـه این بیماری چگونه منتقل میشود ولی از               

 .حفاظت خود در برابر آن اطالع نسبتاً کمی دارند
 شد دیده شد     در بانکوک انجام   1998در بررسـی کـه در سال        

از دانـش آمـوزان مـورد مطالعه از این بیماری به نحوی             % 99کـه   
و در صورت اضافه کردن سطح آگاهی متوسط        ) 3(آگاهـی دارنـد     

دانش آموزان از   % 100در مطالعـه مـا دیـده میشود که نزدیک به          
در مطالعه دیگری در نیجریه نیز سطح       . ایـن بـیماری اطالع دارند     

 از راههـای انتقال این بیماری خوب        آگاهـی افـراد مـورد بررسـی       
 ).4(گزارش شد 

در این مطالعه دیده شد که آگاهی دانش آموزان دختر بیش از            
پسـران اسـت و شـاید نشـانگر فرصـت فراگـیری بیشـتر در بین                 
دخـتران و یا حساسیت و دقت بیشتر آنها در پرکردن پرسشنامه ها             

ر مدارس  بـه هـر حـال میـتواند بـه تأکید بیشتر آموزش د             . باشـد 
 .پسرانه به دلیل رفتارهای پر خطر بیشتر نیز داللت کند

در این مطالعه، به خصوص نیز دیده شد که آگاهی از راههای            
معمـول و شایع بیماری ایدز در حد خوب و قابل توجهی قرار دارد              

دانش آموزان از   % 90بیش از   . و ایـن جـای بسـی امـیدواری است         
ماس جنسی، اعتیاد تزریقی و     راههـای انـتقال مهـم ایـدز، یعنی ت         

همچنین . سرنگ و تیغ آلوده و عملیات دندانپزشکی اطالع داشتند        
در مـورد انـتقال این بیماری از مادر به جنین که به نظر می رسید                
 کمـتر مـورد توجه دانش آموزان بوده باشد، دیده شد که در حدود              
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 مجله پژوهشي حكيم 

 .آنها آگاهی دارند% 93
 مورد راههایی که این     آگاهـی دانـش آمـوزان مورد بررسی در        
آنها % 8/34در حدود   . بـیماری منـتقل نمـی شـود چندان باال نبود          

توسط بوسیدن را   % 8/17انـتقال ایـن بیماری توسط نیش پشه و          
انتقال %) 38(در مطالعه نیجریه نسبت بیشتری      . ذکـر کـرده بودند    

در یک مطالعه در بین دانش      ). 4(از راه بوسیدن را مؤثر میدانستند       
انتقال از طریق نیش پشه را % 5/12ان دخـتر در ژاپـن، تنها      آمـوز 

 ).11(ذکر کرده بودند 
بـه هـرحال خطـر پایین بودن این آگاهی نسبت به آگاهی از              
راههـای انـتقال درسـت این بیماری کمتر است ولی در برخورد و              

 .روابط اجتماعی با بیماران مبتال میتواند تأثیر گذار باشد
 بـیمار مبتال به ایدز قابل توجه بود که         در مـورد پیشـگیری از       

دانش آموزان ایزوله و جدا سازی افرا آلوده را توصیه کرده           % 5/73
ایـن یافته بدنبال آگاهی کم آنها در مورد راههایی که این            . بودنـد 

بیماری منتقل نمی شود، قابل توجیه است و از آنجائی که بسیاری            
ین بیماری توسط تماس با     از افـراد مورد بررسی ذکر کرده اند که ا         

 منتقل میشود، این   % ) 3/25و  % 5/25(بـدن بـیمار و ظـروف غذا         
 

افراد % 50در مطالعه نیجریه در حدود      . یافـته مـورد انـتظار اسـت       
که با توجه به    ) 4(مـورد بررسـی جداسـازی را توصیه کرده بودند           

. ایـنکه آنهـا پرسـنل بهداشـتی بودنـد، ایـن آمار قابل توجه است               
مطالعــه بــه مــنظور بررســی ســطح آگاهــی دانشــجویان دریــک 

انتقال از  % 6/37دانشکده های فنی تهران از بیماری ایدز در حدود          
نـیش پشـه را ذکرکـرده بودنـد که با مطالعه حاضرتفاوت چندانی              

انـتقال بـیماری از طریق بوسیدن و        % 5/9در مقـابل تـنها      . نـدارد 
 اضر این نسبت   دسـت دادن را مؤثـر میدانسـتند کـه در مطالعه ح            

 ).12(بدست آمد % 8/17
دانش % 90نکته قابل توجه دیگر اینکه، با وجود آنکه بیش از           

آمـوزان بـه پرهـیز از رفـتارهای جنسی نامشروع در پیشگیری از              
آنها وفاداری به   % 75بیماری ایدز اشاره کرده بودند ولی در مقابل         

. موثر میدانستند بنیاد خانواده و همسر را در پیشگیری از این بیمار           
ایـن یافـته ممکـن اسـت نشانگر آن باشد که مفهوم وفاداری به               
خـانواده و همسـر در بیـن آنهـا و نقـش آن در کنترل بیماری به                  

 .خوبی درک نشده باشد
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