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ســابقه و هــدف :بيمــاري ايــدز ،يكــي از مشــكالت بهداشــتي در جهــان بــه ويــژه در كشــورهاي در حــال توســعه
میباشــد .ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی اثربخشــی مداخلــه آموزشــی مبتنــی بــر روش همســان بــر میــزان
آگاهــی ،نگــرش و قصــد رفتــاری مرتبــط بــا ایــدز در دانــش آمــوزان دختــر دبیرســتانهای منطقــه  14شــهر
تهــران انجــام شــده اســت.
مــواد و روشهــا :در ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی  330نفــر از دانــش آمــوزان دختــر بــه صــورت تصادفــی
چندمرحلــه ای از بیــن  18مدرســه انتخــاب شــدند .بــرای جمــع آوری اطالعــات از پرسشــنامه دارای روایــی و
پایایــی قابــل قبــول اســتفاده گردیــد .قبــل از اجــرای مداخلــه از دو گــروه آزمــون و کنتــرل پیــش آزمــون گرفتــه
شــد و اطالعــات الزم دربــاره آگاهــی ،نگــرش و قصدرفتــاری نســبت بــه رفتارهــای پیشــگیری کننــده ایــدز بــرای
طراحــی و اجــرای مداخلــه بدســت آمــد .ســپس برنامــه آموزشــی اجــرا و پــس از  3مــاه پرسشــنامهها جهــت
ســنجش تاثیــر مداخلــه مجــددا تکمیــل شــدند .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از نــرم افــزار آمــاری SPSS21
و آزمونهــای آمــاری تیمســتقل ،تیزوجــی ،کای اســکوئر ،همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون خطــی
اســتفاده شــد.
یافتههــا :پــس از آمــوزش تغییــرات معن ـیداری در میانگیــن نمــرات آگاهــی ،نگــرش و قصــد رفتــاری گــروه
آزمــون مشــاهده شــد ( .)P>0/001ســن بــا نگــرش و قصــد رفتــاری بــا آگاهــی و نگــرش همبســتگی مســتقیم
معنـیداری داشــت .آگاهــی و نگــرش قــادر بــه پیــش بینــی  41درصــد تغییــرات قصــد رفتــاری در دانــش آمــوزان
بودند.
نتیجهگیــری :یافتههــای مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه اســتفاده از روش همســان در مداخــات آموزشــی
میتوانــد در افزایــش آگاهــی و بهبــود نگــرش و قصــد رفتــاری نســبت بــه رفتارهــای پیشــگیری کننــده از ایــدز،
موثــر باشــد.

ایــدز یــک مشــکل بهداشــت عمومــی جــدی در بســیاری از
کشــورهای جهــان اســت [ .]1ایــن بیمــاری بعــد از جنــگ
جهانــی دوم بــه عنــوان یــک بــای بــزرگ جامعــه بشــری
در طــی مــدت کوتاهــی در همــه کشــورهای جهــان شــیوع
پیــدا کــرد [ .]3 ,2بــا وجــود برنامههــای مختلــف انجــام شــده
جهــت پیشــگیری از ایــدز ،هنــوز ایــن بیمــاری در کشــورهای
مختلــف جهــان بــه ویــژه کشــورهای درحــال توســعه یــک
چالــش عمــده محســوب میگــردد [ .]4براســاس گزارشهــای
اخیــر ،تغییــرات مــداوم جغرافیایــی و نابرابریهــای ســامت
در افزایــش میــزان بــروز بیمــاری ایــدز در میــان اقلیتهــای

قومــی و نــژادی مختلــف مشــهود میباشــد .بــه عنــوان مثــال
در آمریکاییهــای آفریقایــی تبــار در مناطــق روســتایی
ایالتهــای جنوبــی آمریــکا مثــل مــی ســی ســی پــی ،آالبامــا
و کارولینــای جنوبــی ،بــا وجــود دسترســی بــه مداخــات
پیشــگیری از ایــدز ،همچنــان مــوارد جدیــدی از ایــن بیمــاری
گــزارش میگــردد [.]5
آمارهــای مختلــف گویــای انتشــار ســریع ایــن بیمــاری اســت
بــه طــوری کــه بــر اســاس آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی
در ســال  ،2011تقریبــا  39/2میلیــون نفــر از مــردم جهــان
بــه ( Human Immunodeficiency Virus )HIVمبتــا بودنــد
و مطابــق بــا ایــن گــزارش ،ســاالنه  2میلیــون نفــر نیــز در اثــر
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ابتــا بــه ایــدز تــا ســال  2011فــوت کــرده بودنــد .از ســال
 1999تــا  ،2009میــزان ابتــا بــه  27 ،HIVدرصــد افزایــش
داشــته اســت و در ایــران تــا فررودیــن ســال 24290 ،1391
هــزار نفــر مبتــا بــه  HIVبودنــد کــه  90/8درصــد آنــان را
مــردان و  9/2درصــد را زنــان تشــکیل میدادنــد .باالتریــن
میــزان ابتــا بــه ایــدز در ایــران در گــروه ســنی  25تــا 34
ســال گــزارش شــده اســت [.]8-6
شــیوع بیمــاری ایــدز ،جوامــع انســانی را عــاوه بــر ایــن کــه بــا
پیامدهــای بهداشــتی جــدی مواجــه میکنــد ،باعــث بــه وجــود
آمــدن مشــکالت اجتماعــی و اقتصــادی نیــز میگــردد [.]9 ,2
بــه عنــوان مثــال؛ هزینــه ارائــه خدمــات پزشــکی ارائــه شــده در
کشــورهای توســعه یافتــه بــرای یــک بیمــار مبتــا 25 ،تــا 150
هــزار دالر گــزاش شــده اســت کــه تامیــن چنیــن بودجــهای
بــرای سیســتمهای بهداشــتی بســیاری از کشــورهای درحــال
توســعه غیرممکــن اســت [ .]10همچنیــن گزارشهــای ســازمان
بهداشــت جهانــی نشــان میدهــد جوامعــی کــه بــه طــور جــدی
بــا بیمــاری ایــدز مواجــه هســتند ،بــه طــور متوســط ســاالنه
یــک الــی دو درصــد رشــد ســاالنه خــود را از دســت میدهنــد.
همچنیــن ایــن گــزارش حاکــی از آن اســت کــه ایــدز باعــث از
دســت رفتــن نیــروی کار ماهــر دولتهــا جهــت مقابلــه بــا ایــدز
میشــود ،بــه طــوری کــه ایــن کشــورها قــادر بــه پاســخگویی
بــه تعهــدات اجتماعــی خــود نمیشــوند [.]11
نوجوانــان ،بــه ویــژه دختــران نوجــوان ،بیشــتر در معــرض
خطــر عفونــت ایــدز قــرار دارنــد [ .]12در تحقیقــات انجــام
شــده ،عامــل خطــر اولیــه بــرای بــاال بــودن عفونــت ایــدز در
جنــس مونــث ،تمــاس جنســی محافظــت نشــده ،عنــوان شــده
اســت [ .]13بــه طــور کلــی ،نوجوانــان اغلــب تمــاس جنســي
را انــكار ميكننــد و خــود را در مقابــل بيماریهــایي مثــل
ايــدز آســيب پذيــر نميداننــد [ .]14هنجارهــاي فرهنگــي و
نقشهــاي جنســي ،نوجوانــان را بيشــتر در معــرض آلودگــي
بــه ويــروس قــرار ميدهــد ،به طــوري كــه هويــت مردانگــي
و جســارت در پســران منجــر بــه رفتارهــای پرخطــر ماننــد
شــركاي جنســي متعــدد و عــدم پايبنــدي بــه اخــاق در
روابــط بــا شــريك جنســي خــود ميشــود .ايــن رفتارهــاي
پرخطــر میتوانــد دختــران را نیــز بيشــتر در معــرض خطــر
عفونتهــاي مقاربتــي قــرار دهــد [.]15
افزایــش ســطح آگاهــی و بهبــود نگــرش و باورهــا ،عامــل
مهمــی در پیشــگیری از رفتارهــای پرخطــر اســت .در
منابــع معتبــر علمــی ،تنهــا راه مبــارزه بــا ایــدز را آمــوزش
رفتارهــای صحیــح بهداشــتی میداننــد و تاکیــد میکننــد
کــه گروههــای در معــرض خطــر مثــل جوانــان و نوجوانــان
20

بایــد در اولویــت برنامــه آموزشــی قــرار گیرنــد [.]17 ,16
بهتريــن مــكان بــرای دسترســی بــه بيشــتر نوجوانــان ،مدرســه
اســت؛ مدرســه دارای موقعیتــی اســت كــه میتــوان در آنجــا
برنامههــاي آموزشــی مختلــف را جهــت اصــاح و تغییــر
رفتارهــای پرخطــر نوجوانــان ،قبــل از ايــن كــه تثبيــت شــود،
پیــاده نمــود .مطالعــات مختلفــی مویــد ایــن مطلــب میباشــد
[ .]19 ,18عــاوه برایــن ســازمان بهداشــت جهانــی ،افزایــش
ســطح آگاهــی جوامــع را مؤثرتریــن راهــکار در پیشــگیری
و کنتــرل بیمــاری ایــدز معرفــی کــرده اســت [ .]20بــرای
افزایــش آگاهــی در زمینــه ایــدز از اســتراتژیهای مختلفــی
مثــل بازاریابــی اجتماعــی و اســتفاده از رســانههای جمعــی
و آمــوزش بــه روش همســانان اســتفاده گردیــده اســت [.]21
در ایــن میــان ،آمــوزش بــه روش همســان بــه عنــوان یــک
اســتراتژی موثــر در پیشــگیری از ایــدز معرفــی شــده اســت
و در کشــورهای مختلــف جهــان بــه منظــور پیشــگیری از
ایــدز اســتفاده گردیــده اســت [ .]23 ,22ایــن شــیوه آموزشــی
میتوانــد باعــث توســعه دانــش و مهــارت از طریــق حمایــت
فعــال بیــن افــراد و رویکــرد مشــارکتی شــود [ .]25 ,24در این
روش از افــراد دارای ویژگیهــای مشــترکی مثــل ســن جنــس،
فرهنــگ ،تحصیــات و محــل ســکونت مشــابه جهــت انتقــال
اطالعــات بــا هــدف افزایــش آگاهــی ،بهبــود نگــرش و اصــاح
رفتــار در افــراد ،گروهــا و اجتماعــات اســتفاده میگــردد [.]26
از جملــه مطالعاتــی کــه از ایــن روش جهــت پیشــگیری از
ایــدز اســتفاده کــرده انــد میتــوان بــه مطالعــه  Moriskeyو
همــکاران [ ]27و مطالعــه  Basuو همــکاران اشــاره کــرد [.]28
بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده و اهمیــت توجــه بــه
ســامتی نســلهای آینــده و ضــرورت آمــوزش در ارتقــاء
رفتارهــای پیشــگیری کننــده ،ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی
اثربخشــی مداخلــه آموزشــی مبتنــی بــر روش همســان بــر
میــزان آگاهــی ،نگــرش و قصــد رفتــاری مرتبــط بــا ایــدز در
دانــش آمــوزان دختــران دبیرســتانی منطقــه  14شــهر تهــران
طراحــی و اجــرا گردیــد.
مواد و روشها

در ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی کــه در ســال  1393در دانــش
آمــوزان دختــر مقطــع متوســطه منطقــه  14شــهر تهــران
انجــام شــد 330 ،نفــر شــرکت داشــتند .نحــوه نمونهگیــری بــه
صــورت تصادفــی چنــد مرحلـهای بــود .بــرای انجــام ایــن کار ،از
 18مدرســه مقطــع متوســطه تحــت پوشــش منطقــه  ،14بــه
طــور تصادفــی  9مدرســه در گــروه کنتــرل و  9مدرســه در گروه
آزمــون قــرار گرفتنــد ،ســپس بــه طــور تصادفــی دو مدرســه

بابازاده و همکاران

از گــروه کنتــرل و دو مدرســه از گــروه آزمــون انتخــاب و وارد
مطالعــه شــدند .حجــم نمونــه الزم براســاس مطالعــات مشــابه
انجــام شــده [ ]29بــرآورد گرديــد .بــه ایــن منظــور بــا اســتفاده
از نــرم افــزار  ،G Powerاثــر انــدازه  ،0/32میانگیــن (انحــراف
معیــار) گــروه اول ( ،12/39 )±1/89میانگیــن (انحــراف معیــار)
گــروه دوم ( ،12/52 )±1/89ســطح اطمینــان  95درصــد ،تــوان
آزمــون  80درصــد و در نظــر گرفتــن  10درصــد ریــزش ،حجــم
نمونــه بــرای هــر گــروه  165نفــر محاســبه گردیــد .معیارهــای
ورود بــه مطالعــه عبــارت بودنــد از :داشــتن رضایــت بــه شــرکت
در مطالعــه ،عــدم ابتــا بــه ایــدز خــود فــرد و اطرافیــان.
معیارهــای خــروج از مطالعــه نيــز شــامل عــدم تمایــل دانــش
آمــوزان بــه ادامــه مطالعــه ،غیبــت بیــش از یــک جلســه در
برنامههــای آموزشــی و نقــل و انتقــال از مدرســه بــود.
بــرای جمــع آوری اطالعــات ،از پرسشــنامهای کــه پایایــی
و روایــی آن در مطالعــه غفــاری و همــکاران تاییــد شــده
بــود ،اســتفاده گردیــد [ .]30در ایــن مطالعــه ضریــب آلفــاي
کرونبــاخ بــرای آگاهــی  ،0/74نگــرش  0/72و قصدرفتــاری
 0/75محاســبه شــده بــود .ســواالت پرسشــنامه مشــتمل
بــر دو بخــش متغیرهــای جمعیــت شــناختی و متغیرهــای
مــورد مطالعــه (آگاهــی ،نگــرش و قصدرفتــاری) بــود .بــرای
اندازهگیــری متغیرهــای جمعیــت شــناختی از  6ســوال از
قبیــل ســن ،شــغل پــدر ،مــادر ،تحصیــات پــدر ،مــادر و منابــع
کســب اطالعــات در بــاره ایــدز اســتفاده گردیــد.
مقیــاس آگاهــی در بــاره ایــدز شــامل  10ســؤال بــود کــه
ســؤاالت  9 ،5 ،4 ،3و  ،10بــه ترتیــب دارای  7، 16،7 ،8و
 12زیــر مقیــاس بودنــد .بــه طــور مثــال در ســؤال  3پرســیده
شــد "عامــل  -HIVایــدز در کــدام یــک از مایعــات فــرد مبتــا
وجــود دارد و میتوانــد بــه افــراد دیگــر منتقــل شــود؟" و
زیرمقیاسهــای آن شــامل خــون ،اشــک ،ادار ،عــرق بــدن،
آب دهــان ،ترشــحان جنســی مردانــه (مایــع منــی) ،ترشــحات
جنســی مردانــه (ترشــحات قبــل از خــروج مایــع منــی) و
هرگونــه ترشــحی کــه از پســتان مــادر خــارج میشــود (ماننــد
شــیر و غيــره) بودنــد .بــه هــر یــک از زیــر مقیاسهــا امتیــازات
جداگانـهای داده شــد .نحــوه امتیازدهــی بــرای ســؤاالت آگاهــی
بــا آوردن گزینههــای بلــی ( 1امتیــاز) ،خیــر (صفــر امتیــاز)
و نمیدانــم (صفــر امتیــاز) مشــخص گردیــد .نمــره کلــی
بــرای بخــش آگاهــی 0-55 ،بــود کــه نمــره باالتــر نشــان
دهنــده آگاهــی باالتــر فــرد نســبت بــه بیمــاری ایــدز بــود.
بــرای اندازهگیــری نگــرش  14ســؤال طراحــی گردیــده بــود
(مثــال؛ "بــه نظــر مــن اجتنــاب از خالکوبــی در پیشــگیری
از برخــی بیماریهــا از جملــه ایــدز موثــر اســت") .بــرای

نمــره دهــی از مقیــاس لیکــرت  5گزینــهای اســتفاده شــده
بــود کــه در آن افــراد میــزان موافقــت یــا مخالــف خــود را
از کامــا مخالفــم تــا کامــا موافقــم اعــام میکردنــد .نمــره
قابــل کســب در ایــن متغیــر بیــن  14تــا  70بــود .نمــره
باالتــر نشــان دهنــده نگــرش مثبــت افــراد نســبت بــه انجــام
رفتارهــای ســالم در برابــر ایــدز بــود .قصــد رفتــاری دانــش
آمــوزان بــا طراحــی  7ســؤال ســنجیده شــد (مثــال؛ مــن قصد

دارم در آینــده در مقابــل پیشــنهادهای خطــرزای دوســتانم
یــا هرکــس دیگــری از نظــر ایــدز (خالکوبــی ،روابــط جنســی،
اعتیــاد تزریقــی و " )..نــه" بگویــم) .مقیــاس مــورد اســتفاده

بــرای ایــن متغیــر ،لیکــرت  5گزین ـهای (کامــا مخالفــم ،تــا
کامــا موافقــم) بــود .نمــره قابــل اکتســاب بــرای هــر فــرد در
قصــد رفتــاری بیــن  7تــا  35بــود .در ایــن مقیــاس نیــز نمــره
بــاال نشــان دهنــده قصــد بــاالی افــراد بــرای انجــام رفتارهــای
پیشــگیری کننــده از ایــدز بــود .بــرای دســته بنــدی افــراد در
دســتههای ضعیــف ،متوســط و خــوب از چــارک اســتفاده
شــد .بدیــن ترتیــب چــارک اول "ضعیــف" ،چــارک دوم
"متوســط" و چــارک ســوم "خــوب" در نظــر گرفتــه شــد.
قبــل از اجــرای مداخلــه آموزشــی ،پرسشــنامه توســط
گروههــای آزمودنــی و کنتــرل ،تکمیــل و دادههــای حاصــل
تجزیــه و تحلیــل گردیــد .از نتایــج حاصــل از دادههــای
پیــش آزمــون بــرای شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف دانــش
آمــوزان جهــت طراحــی برنامــه آموزشــی اســتفاده گردیــد.
بدیــن معنــی کــه مشــخص گــردد دانــش آمــوزان در چــه
زمینههایــی آگاهــی بیشــتر و کمتــری دربــاره بیمــاری
ایــدز دارنــد .همچنیــن هــدف دیگــر ایــن مرحلــه ،شناســایی
نگرشهــای منفــی و مثبــت افــراد نســبت بــه رفتارهــای
پیشــگیری کننــده از ایــدز بــود .جلســات آموزشــی بــه
صــورت پرســش و پاســخ ،بحــث گروهــی ،ســخنرانی و توزیــع
بروشــور در پایــان جلســه آموزشــی از طریــق همســانان
برگــزار گردیــد .بــرای برگــزاری جلســات آموزشــی ،دانــش
آمــوزان بــه  5گــروه  33نفــره تقســیم بنــدی شــدند و بــرای
هــر گــروه یــک همســان جهــت اجــرای برنامههــای آموزشــی
انتخــاب شــدند .معیــار انتخــاب افــراد همســان ،نظــر مدیــران
و معلمــان مــدارس ،توانمنــد بــودن دانــش آمــوزان از نظــر
علمــی ،داشــتن روابــط صمیمانــه بــا دانــش آمــوزان دیگــر و
عالقمنــد بــه همــکاری بــود .همســانان انتخــاب شــده طــی 3
جلســه  60دقیق ـهای بــا اهــداف آمــوزش ،مطالــب آموزشــی
مرتبــط بــا ایــدز ،نحــوه برقــراری ارتبــاط بــا دانــش آمــوزان
آشــنایی پیــدا کردنــد .جزئیــات برنامــه آموزشــی در جــدول
 1آورده شــده اســت.
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جدول  .1نکات کلیدی برنامه آموزشی اجرا شده برای دانش آموزان گروه مداخله
جمعیت هدف

روش های آموزشی
تعداد جلسات آموزشی

محل برگزاری جلسات آموزشی
تیم آموزشی

نکات کلیدی برنامه آموزشی

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه  14شهر تهران

سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،توزیع بروشور برای افزایش آگاهی و بهبود قصدرفتاری سالم؛ بحث گروهی برای بهبود
نگرش و قصدرفتاری سالم
دو جلسه آموزشی  45دقیقه ای برای گروه مداخله
کالس های درسی دبیرستان های منتخب
فارغ التحصیالن دارای تحصیالت پرستاری و مامایی و آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و همسانان انتخاب شده
معرفی ،عالئم ،راه های انتقال ،افراد در معرض خطر ،راه های پیشگیری و درمان بیماری ،نحوه مقابله با وضعیت
های پرخطر

جدول  :2مقايسه متغیرهای جمعیت شناختی دو گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله آموزشي

متغیرهای جمعیت شناختی
شغل پدر
بیکار

گروه آزمون ()n = 165

گروه کنترل ()n = 165

)8/5( 14

)5/5( 9

کارمند

)38/8( 64

)40/6( 67

آزاد

)32/7( 54

)27/8( 46

)66/7( 110

)64/2( 106

)14/5( 24

)16/9( 28

)29/7( 49

)33/4( 55

کارگر

شغل مادر

خانه دار

کارمند

تحصیالت پدر
بی سواد

زیردیپلم

دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس و باالتر

تحصیالت مادر
بی سواد

زیردیپلم

دیپلم و فوق دیپلم

لیسانس و باالتر

منابع کسب اطالعات
رادیو و تلویزیون

اینترنت

مطبوعات و کتب درسی
دوستان و همسایگان

خانواده

اطالعی ندارم

)20( 33

)33/3( 55

)28/5( 47

)27/3( 45

)35/8( 59

)19/4( 32

)46/7( 77

)46/7( 77

)6/7( 11

)18/2( 30

)56/4( 93

)59/3( 98

)3/6( 6

0/547

0/988

)6/1( 10

)7/3( 12

)17/5( 29

0/401

)19/4( 32

)7/9( 13

)8/5( 14

0/643

)30/3( 50

)11/5( 19

)17/6( 29

0/375

)26/1( 43

)46/7( 26

)24/2( 40

سطح معنيداري

)8/5( 14

)15/2( 25
)3( 5

اطالعات در جدول به صورت تعداد (درصد) ارائه شده است.

ســه مــاه پــس از اجــرای مداخلــه آموزشــی ،پرسشــنامه
مجــددا توســط دانــش آمــوزان تکمیــل گردیــد تــا میــزان
تاثیــر مداخلــه آموزشــی ســنجیده شــود .بــه منظــور رعايــت
اصــول اخالقــي مطالعــه ،بــه کلیــه افــراد شــرکت کننــده در
22

مطالعــه اطمینــان داده شــد کــه اطالعــات آنهــا نــزد محققــان
محفــوظ خواهــد مانــد .عــاوه برایــن ،بعــد از اتمــام مطالعــه،
مطالــب آموزشــی در قالــب یــک جلســه آموزشــی و بروشــور
بــه گــروه کنتــرل ارائــه گردیــد.

بابازاده و همکاران

اطالعــات جمــع آوري شــده جهــت تحلیــل وارد نســخه 21
نــرم افــزار  SPSSشــدند .از آزمونهــاي آمــاری توصیفــی
بــرای تعییــن فراوانــی و درصــد فراوانــی متغیرهــا ،میانگیــن
و انحــراف معیــار اســتفاده گردیــد .بــه دلیــل نرمــال بــودن
دادههــا ،بــرای مقايســه بيــن ميانگيــن نمــرات بدســت آمــده
قبــل و بعــد از مطالعــه ،در درون هــر یــک از گروههــا از
آزمــون تیزوجــی و بیــن گروههــا از آزمــون تيمســتقل
اســتفاده شــد .همچنیــن جهــت ســنجش همبســتگی بیــن
متغیرهــا از همبســتگی پیرســون و بــرای تعییــن قــدرت
پیــش بینــی کنندگــی از رگرســیون خطــی اســتفاده گردیــد.
در تمامــی آزمونهــا ســطح معنــیداری کمتــر از  0/05در
نظــر گرفتــه شــده بــود.
نتایج

میانگیــن ســنی دانــش آمــوزان گــروه آزمــون ()±0/96
 16/38و گــروه کنتــرل ( 16/08 )±0/92بــود .از نظــر شــغل
پــدر ،اکثریــت پــدران در دو گــروه آزمــون ( 38/8درصــد)
و کنتــرل ( 40/06درصــد) کارمنــد بودنــد 66/7 .درصــد
مــادران در گــروه آزمــون و  64/2درصــد در گــروه کنتــرل
خانــهدار بودنــد .همچنیــن اکثریــت تحصیــات پــدران و
مــادران در دو گــروه آزمــون و کنتــرل ،دیپلــم و فــوق دیپلــم
بــود .بررســی منابــع اطالعاتــی دانــش آمــوزان نشــان داد
کــه اکثریــت افــراد در دو گــروه آزمــون و کنتــرل ،اطالعــات
دربــاره ایــدز را از طریــق دوســتان و همســایگان بدســت
آورده بودنــد .دو گــروه آزمــون و کنتــرل از نظــر متغیرهــای
جمعیــت شــناختی همســان بودنــد (جــدول .)2
بــا اســتفاده از نتایــج پیــش آزمــون دو گــروه آزمــون
و کنتــرل ،آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســون نشــان
داد کــه بیــن ســن و نگــرش دانــش آمــوزان همبســتگی
مثبــت معنــیداری (  )0P = /007، 0r = /147وجــود دارد.
همچنیــن قصــد رفتــاری بــا آگاهــی (0/001 ،0r = /344
>  )Pو نگــرش ( )P>0/001، 0r= /264همبســتگی مثبــت
معنــیداری داشــت .همچنیــن آنالیــز نتایــج پیشآزمــون
بــا اســتفاده از مــدل رگرســیون خطــی نشــان داد کــه
عوامــل مســتعد کننــده آگاهــی و نگــرش قــادر بــه پیــش

بینــی  41درصــد تغییــرات قصــد رفتــاری افــراد نســبت بــه
انجــام رفتارهــای ســالم در برابــر ایــدز بودنــد و از بیــن
دو متغیــر بررســی شــده ،آگاهــی ( )0 = β /326قویتریــن
پیــش بینــی کننــده قصــد رفتــاری بــود (جــدول .)3
تحلیــل انجــام گرفتــه روی گــروه آزمــون قبــل از آمــوزش
نشــان داد کــه  34/5درصــد افــراد آگاهــی ضعیــف30/4 ،
درصــد نگــرش ضعیــف و  31/1درصــد قصــدر فتــاری
ضعیفــی داشــتند ،پــس از آمــوزش فراوانــی افــرادی کــه
آگاهــی ،نگــرش و قصــدر فتــاری مطلوبــی داشــتند ،افزایــش
پیــدا کــرده بــود (جــدول  .)4آگاهــی مشــارکت کننــدگان
در بعضــی گزینههــا ضعیــف بــود .بــه طــور مثــال ،قبــل
از آمــوزش  29درصــد افــراد گــروه مداخلــه بیــان کــرده
بودنــد کــه ایــدز باعــث ایجــاد اختــال در سیســتم ایمنــی
بــدن میشــود یــا تنهــا  20درصــد افــراد معتقــد بودنــد
کــه عامــل بیمــاری ایــدز ،ویــروس اســت .قبــل از آمــوزش
نگــرش افــراد در بعضــی از گزینههــا خیلــی ضعیــف بــود.
بــه طــور مثــال 66/1 ،درصــد افــراد ،خالکوبــی را یــک رفتــار
طبیعــی میدانســتند و همچنیــن اکثریــت ( 78/2درصــد)
آنهــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه نمیتواننــد دربــاره مســائل
جنســی و ایــدز بــا دوســتان و خانــواده خــود صحبــت کننــد.
عــاوه برایــن ،فقــط  30درصــد آنهــا معتقــد بودنــد کــه
نداشــتن رابطــه جنســی قبــل از ازدواج میتوانــد آنهــا را در
برابــر بیمــاری ایــدز مصــون نگــه دارد.
براســاس نتایــج آزمــون تیمســتقل میانگیــن نمــرات
آگاهــی ،نگــرش و قصــد رفتــاری گروهــای کنتــرل و مداخلــه
قبــل از آمــوزش تفــاوت معنــیداری بــا یکدیگــر نداشــتند
امــا پــس از آمــوزش ،میانگیــن نمــرات آگاهــی ،نگــرش و
قصــد رفتــاری ( )P>0/001در گــروه آزمــون نســبت بــه
گــروه کنتــرل بــه طــور معنــیداری افزایــش پیــدا کــرد
(جــدول شــماره .)4
از آزمــون تیزوجــی بــرای مقایســه تغییــرات صــورت گرفتــه
در درون گروههــا اســتفاده شــد .براســاس نتایــج ایــن
آزمــون ،تغییــرات صــورت گرفتــه در گــروه آزمــون نســبت
بــه قبــل از مداخلــه معنــیدار ( )P>0/001بــود درحالــی
کــه تغییــرات در گــروه کنتــرل معنـیدار نبــود (جــدول .)5

جدول  :3تحلیل رگرسیون عوامل مستعد کننده (آگاهی و نگرش) بر پیش بینی قصد رفتاری دانش آموزان نسبت به رفتارهای پرخطر ایدز
متغیر

آگاهی
نگرش

ضریب رگرسیونی

خطای استاندارد

شيب خط ()β

سطح معنیداری

ضريب تبيين ( )R

0/137

0/021

0/326

> 0/001

 41درصد

0/144

0/030

0/238

> 0/001

2
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جدول  :4فراوانی و فراوانی نسبی آگاهی ،نگرش و قصد رفتاری افراد مورد مطالعه
متغیرهاي مورد بررسي

آگاهی

ضعیف

گروه کنترل ()n = 165

گروه آزمون ()n = 165

قبل از آموزش

پس از آموزش

قبل از آموزش

پس از آموزش

)34/5( 57

)0/6( 1

)34/5( 57

)27/3( 45

)26/1( 43

)93/9( 155

)21/8( 36

)29/1( 48

)30/3( 50

)24/2( 40
)23/6( 39

متوسط

)39/4( 65

ضعیف

)30/9( 51

)8/5( 14

)21/2( 35

)84/2( 139

)20/0( 33

)6/7( 11

)35/8( 59

)40/6( 67

)83/6( 138

)12/1( 20

)11/5( 19

خوب

نگرش

متوسط

خوب

قصد رفتاری
ضعیف

متوسط

)11/1( 9

)47/9( 79

)52/6( 72

)7/3( 12

)31/5( 52
)52/1( 86

)16/4( 27
خوب
اطالعات در جدول به صورت تعداد (درصد) ارائه شده است.

)49/7( 82

)52/1( 86

)9/7( 16

جدول  :5مقایسه میانگین آگاهی ،نگرش و قصدر فتاری دانش آموزان قبل و  3ماه پس از مداخله آموزشی
متغیر

آگاهی

آزمون

کنترل

سطح معنيداري تيمستقل

نگرش

آزمون

کنترل

سطح معنيداري تيمستقل

قصد رفتاری
آزمون

کنترل

قبل از مداخله

بعد از مداخله

31/71± 5/34

44/90± 5/20

0/583

> 0/001

30/78± 5/06

24/66± 3/62

)47/9( 79

سطح معنی داری تیزوجی
> 0/001
0/106
-

> 0/001

24/47± 3/64

24/89± 3/59

11/44± 2/16

19/96± 4/38

> 0/001

0/639

11/26± 2/32

مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی اثربخشــی مداخلــه آموزشــی
در عوامــل مســتعد کننــده (آگاهــی و نگــرش) و قصــد رفتــاری
دانــش آمــوزان دختــر تحــت پوشــش منطقــه  14شــهر تهــران
نســبت بــه انجــام رفتارهــای ســالم در برابــر ایــدز صــورت
گرفــت .نتایــج قبــل از آمــوزش در گــروه مداخلــه نشــان داد،
فراوانــی افــرادی کــه آگاهــی ،نگــرش و قصدرفتــاری متوســطی
دارنــد ،بیشــتر اســت ،امــا پــس از آمــوزش فراوانــی افــرادی
کــه آگاهــی ،نگــرش و قصــد رفتــاری باالیــی نســبت بــه انجــام
24

38/55± 5/75

)52/1( 86

0/078

0/438
سطح معنيداري تيمستقل
اطالعات در جدول به صورت  Mean ± SDارائه شده است.

بحث

31/70± 4/87

)43/6( 72

> 0/001

11/06± 2/21
> 0/001

-

0/146
-

رفتارهــای ســالم در برابــر ایــدز داشــتند ،افزایــش یافــت .قبــل
از آمــوزش  29درصــد از دانــش آمــوزان گــروه مداخلــه دربــاره
ایــن کــه ایــدز در کــدام یــک از سیســتمهای بــدن اختــال
ایجــاد میکنــد ،آگاهــی داشــتند .تنهــا  20درصــد از آنهــا
ویــروس را عامــل ابتــا بــه ایــدز میدانســتند .اکثریــت (78/2
درصــد) دانــش آمــوزان نگــرش منفــی نســبت بــه صحبــت
دربــاره ایــدز و مســائل جنســی بــا دوســتان و خانــواده خــود
بــه دلیــل گرفتــار دوســتان نابــاب شــدن و عواقــب بعــدی آن
داشــتند .در مطالعــهای کــه توســط خداکرمــی و همــکاران

بابازاده و همکاران

در ســال  1384بــر روی دانــش آمــوزان دختــر انجــام شــد،
مشــخص شــد کــه میــزان آگاهــی آنهــا نســبت ایــدز در حــد
متوســط میباشــد [ .]31در مطالعــه انجــام شــده توســط
اشــرفی و همــکاران نیــز آگاهــی زنــان در ســنین بــاروری
نســبت بــه ایــدز در حــد متوســطی گــزارش شــده بــود [.]32
یافتههــای مطالعــه حاضــر افزایــش معنــیدار میانگیــن
نمــرات آگاهــی دانــش آمــوزان گــروه مداخلــه را نســبت بــه
گــروه کنتــرل نشــان داد کــه بیانگــر تاثیــر مداخلــه آموزشــی
میباشــد .ایــن نتایــج بــا یافتههــای انجــام شــده در داخــل
و خــارج از کشــور همخوانــی دارد [ .]34 ,33 ,30بــه عنــوان
مثــال؛ در مطالعــه انجــام شــده توســط پاکپــور و همــکاران
کــه در ســال  1391بــا عنــوان تاثیــر آمــوزش بــر مهارتهــای
پیشــگیری از ایــدز در نوجوانــان شــهر قزویــن انجــام شــده
بــود ،میانگیــن نمــرات آگاهــی دانــش آمــوزان گــروه مداخلــه
از  23/50بــه  34/57افزایــش یافتــه بــود [ .]33همچنیــن در
مطالعــه  Huangکــه بــا هــدف تأثيــر آمــوزش بــر آگاهــى،
نگــرش و قصــد رفتــارى دانــش آمــوزان در ســان مينــگ چيــن
انجــام شــده بــود ،آگاهــى دانــش آمــوزان بــه طــور معنـیداری
افزایــش یافتــه بــود [.]35
متغیــر مــورد برســی دیگــر در ایــن مطالعــه نگــرش بــود.
نگــرش ،افــکار و باورهــای عمیــق درونــی افــراد اســت .در
ایــن مطالعــه بــرای تاثیرگــذاری بــر نگــرش افــراد از روش
بحــث گروهــی بیــن شــرکت کننــدگان و آمــوزش دهنــدگان
اســتفاده گردیــد .نتایــج پــس از مداخلــه نشــان دهنــده تاثیــر
مطلــوب آمــوزش بــر بهبــود نگــرش دانــش آمــوزان بــود ،بــه
طــوری کــه میانگیــن نمــرات نگــرش دانــش آمــوزان گــروه
مداخلــه ،پــس از آمــوزش بــه طــور معنــیداری افزایــش
یافــت .در مطالعــه انجــام شــده توســط غفــاری و همــکاران بــر
روی دانــش آمــوزان بوآنــات ،میانگیــن نمــرات نگــرش دانــش
آمــوزان نســبت بــه قبــل از مداخلــه بــه طــور معنــیداری
افزایــش یافتــه بــود [.]22
یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه پــس از مداخلــه
آموزشــی میانگیــن نمــرات قصــد رفتــاری دانــش آمــوزان
نســبت بــه گــروه مداخلــه افزایــش یافتــه اســت .افزایــش
قصدرفتــاری افــراد نســبت بــه انجــام رفتارهــای ســالم،
میتوانــد تاثیــر مثبتــی در افزایــش رفتارهــای پیشــگیری
کننــده از ایــدز داشــته باشــد .ایــن نتایــج بــا یافتــه هــای
غفــاری Ye ،Huang ،و  Caiهمخوانــی دارد [.]36-22
براســاس یافتههــای مطالعــه حاضــر ،بیــن ســن و نگــرش
دانــش آمــوزان همبســتگی مثبــت و معنـیداری وجود داشــت.
بــه عبــارت دیگــر بــا افزایــش ســن نگــرش آنهــا نســبت بــه

رفتارهــای پیشــگیری کننــده از ایــدز هــم بیشــتر میشــود.
در مطالعــه انجــام شــده توســط ملــک پــور و همــکاران کــه
بــر روی رفتارهــای مخاطــره آمیــز موتورســوان انجــام شــده
بــود ،گــزارش گردیــده اســت کــه بیــن ســن و رفتارهــای
مخاطــره آمیــز ارتبــاط معن ـیداری وجــود دارد [ .]37دلیــل
بهبــود نگــرش نســبت بــه رفتارهــای مخاطــره آفریــن ممکــن
اســت ایــن باشــد کــه بــا افزایــش ســن افــراد ،کنتــرل انگیــزه
در آنهــا افزایــش و انجــام رفتارهــای مخاطــره آمیــز کاهــش
مییابــد .پژوهــش حاضــر نشــان دهنــده همبســتگی مثبــت
معنـیدار قصــد رفتــاری بــا نگــرش و آگاهــی بــود .در مطالعــه
انجــام شــده توســط صابــر و همــکاران نیــز بیــن قصــد رفتــاری
بــا نگــرش و آگاهــی همبســتگی مثبــت معنــیداری وجــود
داشــت کــه بــا نتایــج ایــن مطالعــه همخوانــی دارد [.]38
نتایــچ ایــن مطالعــه نشــان داد متغیرهــای آگاهــی و نگــرش
قــادر بــه پیــش بینــی  41درصــد تغییــرات قصــد رفتــاری
نوجوانــان در زمینــه رفتارهــای پیشــگیری کننــده از ایــدز
میباشــد کــه در ایــن میــان آگاهــی (  )0=β/326قــوی
تریــن پیــش بینــی کننــده قصــد رفتــاری بــود .در مطالعــه
ندریــان و همــکاران ،آگاهــی و نگــرش توانســتند  25درصــد
تغییــرات رفتــاری را پیــش بینــی کننــد [Kreuter .]39
و Greenتوجــه بــه آگاهــی و نگــرش را در اولویــت بنــدی
برنامههــای بهداشــتی جهــت تاثیــر بــر رفتــار را مــورد تاکیــد
قــرار میدهنــد [.]40
ایــن پژوهــش بــا برخــی از محدودیتهــا مواجــه بــود کــه
عبارتنــد از :انجــام مطالعــه تنهــا در یــک گــروه جنســی،
هماهنگــی دشــوار جلســات آموزشــی ،نبــود وســایل آموزشــی
مناســب در مــدارس و خودگزارشدهــی بــودن ابــزار ســنجش
متغیرهــا .از نقــاط قــوت ایــن مطالعــه میتــوان بــه اجــرای
برنامــه آموزشــی توســط همســاالن اشــاره کــرد.
نتیجهگیری
آگاهــی پاییــن ،نگــرش ضعیــف افــراد نســبت بــه رفتارهــای محافظت
کننــده در برابــر ایــدز ،ضعــف ارتبــاط خانوادههــا بــا فرزندانشــان
جهــت صحبــت دربــاره مســائل جنســی و ایــدز میتوانــد دلیلــی بــر
بــروز رفتارهــای پرخطــر در نوجوانــان باشــد .لــذا بــا توجــه بــه نتایــج
ایــن مطالعــه ،اســتفاده از افــرادی کــه دارای ویژگیهــای مشــابه
بــه هــم هســتند میتوانــد در افزایــش آگاهــی و بهبــود نگــرش
افــراد همســان مؤثرتــر باشــد .همچنیــن نتایــج پیــش آزمــون ایــن
پژوهــش نشــان داد کــه متغیــر آگاهــی قــوی تریــن پیــش بینــی
کننــده قصــد رفتــاری افــراد میباشــد .بنابرایــن بایــد در راســتای
افزایــش آگاهــی دانــش آمــوزان ،اقــدام بــه برگــزاری برنامههــای
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94  پاییز،3  شماره،2  دوره،مجله آموزش و سالمت جامعه
تشكر و قدرداني
14 بدیــن وســیله از مســئولین محتــرم آمــوزش و پــروش منطقــه
شــهر تهــران و کلیــه کســانی کــه در اجــرای ایــن مطالعــه مــا را
. تشــکر و قدردانــی مینمائیــم،یــاری نمودنــد

 الزم اســت کــه اطالعــات، عــاوه برایــن.آموزشــی در مــدارس گــردد
الزم دربــاره بیمــاری ایــدز بــه والدیــن آنهــا نیــز داده شــود تــا

بتواننــد راهنماییهــای مناســب را بــرای فرزندانشــان در مواجــه بــا
.رفتارهــای مخاطــره آمیــز انجــام دهنــد
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Abstract
Background and Objectives: AIDS is a health problem worldwide, especially in
developing countries. Therefore, the aim of this study was the survey of the effectiveness of
educational intervention based on peer education on knowledge, attitude and behavioral
intention related to HIV/AIDS in high school female students in region 14 of Tehran, Iran.
Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 330 female students were
selected by multistage random sampling from 18 schools. For data collection, a reliable
and valid questionnaire was used. Before the intervention, pretest were taken from both
intervention and control groups and required information about knowledge, attitude and
behavioral intention about HIV preventive behaviors were obtained for the design and
implementation of intervention. Then, the educational intervention was implemented
and after three months, the questionnaires were completed again to measure the impact
of intervention. SPSS 21 statistical software and statistical tests of independent t, paired t,
chi-squared, Pearson’s correlation and linear regression analysis were used for data analysis.
The level of significance was considered P < 0.05.
Results: After the training, significant changes in the mean scores of knowledge, attitude
and behavior was observed in the intervention group (P < 0.001). Age with attitude and
behavioral intention with knowledge and attitude had direct significant correlations.
Knowledge and attitude were able to predict %41 of changes in behavioral intention.
Conclusions: The findings of current study showed that the use of peer education can be
effective in educational interventions to increase knowledge and to improve attitude and
behavioral intention about HIV preventive behaviors.

