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سـاله و حـدود    29تـا   20موارد ايدز در بين نوجوانان % 17حدود . باشد ايران از جمله كشورهاي خاورميانه است كه با بحران ايدز مواجه مي: مقدمه
مـوارد ابـتالء بـه    ، بديهي است كه درصد بسياري از )سال 10حدود (با توجه به دورة كمون طوالني . افتد ساله اتفاق مي 39تا  30در بين جوانان % 35

هـاي مهـم    مدارس در بـين نوجوانـان از برنامـه    درهاي آموزش پيشگيري از ايدز  شروع برنامه. دهد روي ميزمان نوجواني و جواني  رد عفونت ايدز
موزشـي در  آمطالعه و شـناخت مـوثرترين روش    و باشد در كشور ايران ميدرمان و آموزش پزشكي  ،وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت

مقايسـه  اين مطالعه با هدف . يابد رفتارهاي پيشگيري از ايدز اولويت مي وهاي زندگي در نوجوانان  جهت ارتقاء آگاهي و بهبود نگرش و ارتقاء مهارت
بـر آگـاهي، نگـرش و خـود بسـندگي      ) مشـاورين مدرسـه  (تاثير دو نوع مداخله آموزشي پيشگيري از ايدز توسط گروه همساالن و گروه بزرگساالن 

و بـه كـارگيري نتـايج تحقيـق در      1381-82تهران در سال تحصـيلي  رورش آموزش و پ 4پايه دوم رشته انساني، منطقه  ،يآموزان دختر دبيرستان دانش
    .هاي آموزش موثر پيشگيري از ايدز در مدارس انجام گرفت طراحي برنامه
گيـري تصـادفي    بـا اسـتفاده از نمونـه    .باشـد  مـي بنـدورا  اجتمـاعي   -ئوري شـناختي آموزشي استفاده شده در اين بررسي مدل ت مدل :مواد و روشها

راساس فرد آموزش دهنده به دو گـروه آمـوزش توسـط همسـاالن و     وارد مطالعه شدند و ب 4دبيرستان منطقه  7آموز از  دانش  441اي تعداد  خوشه
هاي صحيح مرتبط بـا   مطالب آموزشي شامل پيشگيري از ايدز، نگرش. يك گروه كنترل تقسيم شدندو  )مشاورين مدرسه(آموزش توسط بزرگساالن 

پرسشـنامه   .بـود ) تصميم گيري، حل مشـكل و ابـراز وجـود   ( هاي خودبسندگي طرد بيماران مبتال به ايدز و مهارتعدم  سبت به ايدز وآسيب پذيري ن
آنـاليز   مدلو  SPSS-11ها، نرم افزار  جهت تجزيه و تحليل داده .بدون نام پيش از مداخله و يك ماه پس از مداخله توسط دانش آموزان پاسخ داده شد

  .مورد استفاده قرار گرفت χ2و هشفآزمون  ،واريانس
داري افـزايش يافـت    طـور معنـي  ه بـ  در مقايسـه بـا گـروه كنتـرل    زمـون  آ از پيش آزمون به پس ،ميانگين نمره آگاهي در هر دو گروه مداخله: نتايج

)001/0P<(ءعليرغم يكسان بودن دو گروه مداخله از نظـر ارتقـا  . ه نشدديدبين دو گروه مداخله همساالن و بزرگساالن   داري ولي هيچ اختالف معني ؛ 
رسـد   مدل آموزشي در دو گروه به نظـر مـي   نبا توجه به يكسان بود. داري متفاوت بود طورمعنيه نوع اطالعات در دو گروه بآزمون،  آگاهي در پس

در حالي كه گروه بزرگسـاالن، اطالعـات   . عات را منتقل كرده بودنداطال )مثل نحوه انتقال(گروه همساالن بيشتر بر اساس نيازهاي اطالعاتي همساالن 
پذيري نسبت  داري در نگرش آسيب تغيير معني، يك از دو گروه مداخله در هيچ. را بيشتر منتقل كرده بودند) مثل نحوه درمان و واكسيناسيون(ديگري 

آموزان نسبت به طـرد بيمـاران مبـتال بـه ايـدز در هـر دو گـروه مداخلـه          نشاما نگرش دا ؛زمون مشاهده نشدآاز پيش آزمون به پس  به بيماري ايدز
در حاليكه دو گـروه مداخلـه در   . )>0001/0p(فتاداري نسبت به گروه كنترل بهبود ي طور معنيه آزمون ب آزمون تا پس همساالن و بزرگساالن از پيش

داري  همچنين تنها گروه بزرگساالن در مقايسه با كنترل باعث ارتقاء معنـي . رندداري ندا بهبود نگرش فوق از پيش آزمون به پس آزمون اختالف معني
گروه مشاورين مدرسه و گـروه همسـاالن در بهبـود نگـرش      ،كه در مقايسه دو به دو درحالي. در مهارت خودبسندگي در دانش آموزان گرديده است

  . داري ندارند زمون اختالف معنيآفوق از پيش آزمون به پس 
هاي  مداخله آموزشي در برنامههاي  برنامه برايهمساالن و بزرگساالن  هر دو گروهشود  هاي مطالعه حاضر، پيشنهاد مي بر اساس يافته: گيري هنتيج

هـاي   كه گروه همساالن در ارائه اطالعات مورد نيـاز گـروه هـدف و گـروه بزرگسـاالن در ارائـه مهـارت        طوريه ب ؛كار گرفته شونده آموزشي ايدز ب
  .گردد تر جهت تائيد نتايج فوق توصيه مي موزشي طوالنيآهرچند مطالعات بيشتري با حجم نمونه بيشتر و مدت  .يي بيشتري دارندآكارخودبسندگي 
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