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 سـاله و حـدود      29 تـا    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 ) سال10حدود (با توجه به دورة كمون طوالني . افتد   ساله اتفاق مي   39 تا   30در بين جوانان    % 35

هـاي مهـم     مدارس در بـين نوجوانـان از برنامـه       درهاي آموزش پيشگيري از ايدز       شروع برنامه . دهد  روي مي  زمان نوجواني و جواني      ر د عفونت ايدز 
موزشـي در   آ مطالعه و شـناخت مـوثرترين روش          و باشد در كشور ايران مي   درمان و آموزش پزشكي      ،وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت      

مقايـسه  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 بـسندگي           ) مـشاورين 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 تحـصيلي      رورش   آموزش و پ   4 پايه دوم رشته انساني، منطقه       ،يآموزان دختر دبيرستان   دانش
    .هاي آموزش موثر پيشگيري از ايدز در مدارس انجام گرفت طراحي برنامه

گيـري تـصادفي    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 همـساالن و                وارد مطالعه شدند و ب     4 دبيرستان منطقه    7آموز از      دانش  441اي تعداد    خوشه

هاي صحيح مرتبط بـا   مطالب آموزشي شامل پيشگيري از ايدز، نگرش   . يك گروه كنترل تقسيم شدند    و   )مشاورين مدرسه (آموزش توسط بزرگساالن    
 پرسـشنامه  .بـود ) تصميم گيري، حل مـشكل و ابـراز وجـود   ( هاي خودبسندگي طرد بيماران مبتال به ايدز و مهارت عدم   سبت به ايدز و   آسيب پذيري ن  

 آنـاليز  مدل و  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 مقايـسه 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 نشد ديدبين 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 ب     آزمون،   آگاهي در پس  

در حالي كه گروه بزرگـساالن، اطالعـات   . عات را منتقل كرده بودند اطال )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                      نش اما نگرش دا   ؛زمون مشاهده نشد  آاز پيش آزمون به پس       به بيماري ايدز  
در حاليكه دو گـروه مداخلـه در        . )>0001/0p(فتاداري نسبت به گروه كنترل بهبود ي       طور معني ه  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 همـساالن 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   برنامهبراي همساالن 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 بزرگـساالن در ارائـه مهـارت                       طوريه   ب ؛كار گرفته شوند  ه  آموزشي ايدز ب  
  .گردد تر جهت تائيد نتايج فوق توصيه مي موزشي طوالنيآهرچند مطالعات بيشتري با حجم نمونه بيشتر و مدت  .يي بيشتري دارندآكارخودبسندگي 

  

   .تهرانو نوجوانان،   اجتماعي،-همساالن، مدل تئوري شناختيگروه  خودبسندگي، نگرش، آگاهي، آموزش،  پيشگيري،،ايدز: گل واژگان

  شـهيد   ، كوچه يكـم، خيايـان كـوه نـور، خيابـان           26پزشكي كشور،پالك   تحقيقات علوم  فراهاني،مركزمليآبادي    خلجفريده   :تبهآدرس مكا 
  .مطهري، تهران، ايراناستاد 
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  مقدمه
انه است كه بـا بحـران       ي خاورم يران از جمله كشورها   يا
كـه طبـق آمـار منتـشره         يطـور  هبـ  ؛باشد يدز مواجه م  يا

وزارت بهداشـت،    يهـا  يماري از ب  يريشگياداره پ توسط  
 حـدود   ،1381ل سـال    يـ در اوا درمان و آموزش پزشكي     

. است  گزارش شده  HIVروس  ي به و  گي مورد آلود  4237
 نفـر   585دز بـوده و     يـ  مبـتال بـه ا     نفـر  626ان آنها   ياز م 

  ن يدر سـن  دز  يـ  مـوارد ا   %9/16. اند دز فوت كرده  يعلت ا  هب
ــا 20 ــالگ29 ت ــن%8/34 و ي س ــالگ30-39ن ي در س  ي س

  ياست كه با توجـه بـه دوره كمـون طـوالن            گزارش شده 
موارد  از   ياري است كه درصد بس    يهي، بد )سال10حدود(

 ي و جـوان   ي در زمـان نوجـوان     HIVآلودگي به ويـروس     
ق يـ ران از طر  يـ ن راه انتقال در ا    يشتريب. است اتفاق افتاده 

 ي آن و تماس جنـس     يها  خون و فرآورده   ،يقياد تزر ياعت
  ).1)(%8/15و % 8/19، %8/52ب يبه ترت(باشد يم

 در  يريپـذ  بيار آسـ  ي بـس  يجوانان و نوجوانان گروهها   
ك پــنجم يــد و بــالغ بــر نباشــ يدز مــيــمقابــل ابــتال بــه ا

ش از دو   ي دختـر هـستند كـه بـ        ،دزيـ نوجوانان مبتال بـه ا    
را يــز. )2(اســتن يت بــالغيــزان فــوق در جمعيــبرابــر م
 اسـت و    ي زمان تجربه كردن و انتخاب شخـص       ينوجوان

). 2(رديـ گ يشكل مزمان  اين در ي و جنسيت شخص يهو
كنند، لـذا خـود       را انكار مي   ي اغلب تماس جنس   نوجوانان

ر يپـذ  بيدز آسـ  يـ  و ا  ي مقـاربت  يهـا  يمـار يرا در مقابل ب   
 ،ي جنـس  يهـا   و نقـش   ي فرهنگـ  يهنجارهـا ). 2(دانند ينم

 HIVآلودگي به ويروس    ر در معرض    شتينوجوانان را ب  
ت و  أ و جـر   يت مردانگـ  يـ كـه هو    يطـور  ه ب ،دهد يقرار م 

 پرخطـر ماننـد     يجسارت در پسران منجـر بـه رفتارهـا        
 به اخالق در روابـط      يبندي و عدم پا   ي جنس يتعدد شركا 

 پرخطـر   ين رفتارهـا  يـ ا. شـود  ي خود م  يك جنس يبا شر 
 و يت مقاربيها شتر در معرض خطر عفونتيدختران را ب

 500000در سراسـر جهـان روزانـه        . دهـد  يدز قرار م  يا
. شـود  ي آلـوده مـ  ي مقـاربت يهـا   از عفونـت يكيجوان با  

 در  نفـر  HIV )8000آلودگي به ويـروس     موارد   از   يمين

ك يامروزه نزد . افتد ي سال اتفاق م   25ر  يدر افراد ز  ) روز
 يدز در جهـان زنـدگ     يـ  ا يمـار يون جوان بـا ب    يلي م 12به  
 ناشـي    دز و مرگ  ي از كل موارد ا    %95 بالغ بر    ).3(كنند يم

 در حال توسعه بخصوص جوانـان       ي در كشورها  از آن 
اپيدمي جهاني بيمـاري ايـدز در       ). 4(افتد يو زنان اتفاق م   

 ياي رسيده است بـه طـور        زنان به ميزان هشدار دهنده    
 مبـتال   HIV ميليون زن اخيراً بـه عفونـت         11كه بيش از    

آلـودگي بـه ويـروس      ليـه بـراي     فاكتور خطر او  . اند  شده
HIV   باشد  هاي جنسي حفاظت نشده مي       در زنان، تماس .

هاي   چندين فاكتور جانبي از جمله ابتالء به ساير بيماري        
 در جامعــه، درگيــر بــودن در   HIVوع يمقــاربتي، شــ 

رفتارهاي پرخطر جنـسي در سـنين پـايين، تعـداد زيـاد             
فوق بر خطر   ... شركاي جنسي، فاكتورهاي هورموني و      

  ).5(گذارند تأثير مي
 24 تـا    10ران را جوانـان     يـ ت كـشور ا   يـ  جمع %33حدود  

 ماننـد   يط اجتمـاع  ير شـرا  ييتغ). 6(دهند يل م يساله تشك 
رشــد فزاينــده شهرنــشيني، كــاهش ســن بلــوغ، كــاهش  

اي و انتـشار سـريع       هاي گسترده و حتي هـسته      خانواده
هاي گروهي در مـورد جوانـان        اطالعات از طريق رسانه   

دهد كه همزمـان   يشواهد نشان م. ز صادق است يان ن ريا
طـور  ه  ران بـ  ين ازدواج در ا   يبا كاهش سن بلوغ، سن اول     

 منجـر بـه     ، ايـن امـر    )7(افتـه اسـت   يش  ي افـزا  يمحسوس
. اسـت  دهيـ ن بلـوغ و ازدواج گرد     ي ب ي طوالن يشكاف زمان 

ا يــ و يررســمي بــه اطالعــات غيخــصوص دسترســ هبــ
مثـل مـاهواره و     هـاي جهـاني      ر رسانه ي به سا  يدسترس

 قرار ي پرخطر جنسينترنت آنها را در معرض رفتارهايا
 دهـد كـه بعـضاً      ي از شـواهد نـشان مـ       يو تعداد  دهد يم

 ).8(باشـند  ي م يجنس -ي پرخطر بارور  ير رفتارها يدرگ
 و  ي كشور به ضرورت طراح    ياران بهداشت زاستگيلذا س 
ن ي متناسب بـا فرهنـگ در بـ        ي آموزش يها  برنامه ياجرا

كـه درصـد     ياز آنجـائ  ). 9(انـد   بـرده  ي پ يرانين ا نوجوانا
 18حـدود  ( از نوجوانان در مدارس حضور دارنـد  ياديز
)  كننـد  يل مـ  يران تحـص  يآموز در سراسر ا    ون دانش يليم
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طـور  ه   دختران ايرانـي بـ     تحصيلبيني    همچنين پيش  .)6(
ان يـ  از آنـان تـا پا      يادي سال، لذا درصد ز    11متوسط تا   

، بنـابراين   )10( حضور دارند  رستان در مدارس  يمقطع دب 
از اهميــت در مــدارس هــاي پيــشگيري از ايــدز  آمــوزش

 ديـ هـا با   گونـه آمـوزش    نيـ ا. باشد اي برخوردار مي   ويژه
،  انتقــاليدز و راههــايــ از اطالعــات در مــورد ايبــيترك

ــاي ــ پراهه ــارتيريشگي ــا  و مه ــرايه ــاذ ي الزم ب  اتخ
اف  اهـد  يدر راسـتا  ). 2(دز باشـد  يرانه ا يشگي پ يرفتارها

ك يـ ز در قالب يران نيدز، كشور ا  ي مقابله با ا   ي برا يجهان
 يهــا تيــدز در نظــر دارد فعاليــ مبــارزه بــا ايطــرح ملــ
ــامع ــاز نما  ،يج ــدارس را آغ ــوزش در م ــامل آم ــ ش . دي
 توسط همـساالن در     ي آموزش بهداشت بارور   يها طرح
 اجـرا   يقـائ يآفركشورهاي  جمله  از   از كشورها    ياريبس
و ارزان بوده و باعث مـشاركت       شود و به نظر موثر       يم

چـرا كـه    ). 11(شـود  ير شدن خـود نوجوانـان مـ       يو درگ 
 اسـت كـه     ين تئـور  آن روش بـر اسـاس       يـ موثر بودن ا  

ن افـراد هـم سـن و سـال          يتر بـ   اطالعات حساس، راحت  
ط يشــود و شــناخت خــوب همــساالن از محــ يمطــرح مــ
ــاع ــ-ياجتم ــا  ي فرهنگ ــود هنجاره ــدف، بهب ــروه ه  ي گ
 مثبـت و    يها ت كننده نگرش  ي حما يها  و ارزش  ياجتماع
 ير شدن نوجوانان در طراحـ     ي و درگ  ي بهداشت يرفتارها

 گـروه   يها  طرح ياي مربوط به خودشان از مزا     يها طرح
از  يبعـض بـه نظـر   امـا  ). 2(اسـت   همساالن شمرده شده 

 صرف  يك تئور ين امر ممكن است بر اساس       ين ا يمنتقد
نكه از  ي ا ه با توجه ب   .ينه بر اساس شواهد اثربخش    باشد  

ها مشكل   نگونه طرح يل، ا يه و تحل  ينظر روش اجرا و تجز    
  .  به انتقاد باال وجود ندارديحيباشد هنوز پاسخ صر يم

ــضي دياز ســو ــر بع ــشان دادهيگ ــات ن ــه   مطالع ــد ك ان
عنـوان  ه   خـود را بـ     يها ينوجوانان، دوستان و همكالس   

نگونـه اطالعـات    يافـت ا  ي در يافراد محبوب و مناسب برا    
 كـه در    يا  چنانچه مطالعه  ؛اند  نموده يدز معرف ي ا در مورد 

 سـاله   18 تـا    15 نوجوان پسر  1385 ي بر رو  1381سال  
ــ  %3/16 انجــام شــد نــشان داد كــه دوســتان بــا  يتهران

 كسب اطالعات در مـورد روابـط        ين فرد برا  يتر محبوب
مـوارد  ). 12(انـد   شـمرده شـده    ي و بهداشت جنس   يجنس

ا در  يـ كنـد كـه آ     يمن سئوال را مطرح     ي ا يذكر شده همگ  
گـروه همـساالن در عمـل از     آموزش پيشگيري از ايـدز،    

در درصورت مثبـت بـودن،       هستند؟بزرگساالن موثرتر   
، نگـرش  يبعد آگاه (ي آموزشيها ك از جنبه  يبهبود كدام 

لـذا مطالعـه حاضـر      . تأثير بيشتري دارنـد   ،  )يا مهارت يو  
 از د كه با استفادهي گردي پاسخ به سئوال باال طراحيبرا

 بتواند مـدل     تا  اجرا شد  ١ياجتماع -ي شناخت يمدل تئور 
اجرايــي آمــوزش پيــشگيري از ايــدز را بــه آمــوزش و  

  . ديپرورش ارائه نما
  

  مواد و روشها
 از نوع قبل و بعد بود       يمه تجرب يك مطالعه ن  ين مطالعه   يا

 ي طراحـ  ي اجتمـاع  -ي شـناخت  يكه بر اساس مدل تئـور     
ــزار جمــع. اســت شــده  4 پرســشنامه ، اطالعــاتيآور اب
   ســئوال 24شــامل ســئوال بــود كــه 69 ي حــاويقــسمت

 14،  ي و فرهنگـ   ي، اجتماع يمشخصات خانوادگ در مورد   
 سئوال  16 و   ي سئوال نگرش  15،  يآگاهدر مورد   سئوال  

 در خـصوص    يسـئواالت آگـاه   . باشـد  ي مـ  يخودبسندگ
د ظـاهر   دز، وجـو  يـ  ا يمـار ي ب يريشگي انتقال و پ   يراهها

 دو  يسـئواالت نگرشـ   . باشـد  يمـ ... و يريپذ سالم، درمان 
ــوع  ــدبودنـ ــوع اول ؛نـ ــورد نـ ــان را در مـ ــرش آنـ   نگـ

 نگـرش آنـان در      نـوع دوم  دز و   ي نسبت به ا   يريپذ بيسآ
ارزيـابي كـرد و     را  دز  يـ مـاران مبـتال بـه ا      يمورد طـرد ب   

رامون مهـارت   ي پ ي شامل سئواالت  يسئواالت خودبسندگ 
 يهـا  تيـ و ابراز وجود در موقع    مشكل   ، حل يريگ ميتصم
 ي و بـارور ي جنسي رفتارهاي براي و اختصاص  يعموم

  . باشد يم
ه دوم منطقـه    ي پا يرستانيموز دختر دب  آ  دانش 441تعداد  

 7 از   يدف تـصا  يا  آموزش و پرورش به روش خوشـه       4
 آمــوزش و پــرورش وارد مطالعــه 4دبيرســتان منطقــه 

                                                 
1- Social Cognitive Theory 
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دند كه ي گرد انتخاب ي مورد نظر به نحو    هاي  نمونه. ندشد
 مداخلـه و     هر گروه  ي مدرسه برا  2( ع هر سه گروه   يتوز

 آمـوزش و    4در منطقـه    )  گـروه كنتـرل    ي مدرسه بـرا   3
انگر كل منطقه   يكنواخت و نما  ي پرورش شهر تهران كامالً   

ارد وآمـوز     دانـش  75 يبيدر هر مدرسه تعداد تقر    . باشد
ل يـ ز تنهـا تما   يـ شـرط ورود بـه مطالعـه ن        .دشدنمطالعه  
ت يـ  براسـاس جمع   .به شركت در مطالعه بود    موز  آ دانش

در ) انـساني (ته مورد نظـر   و رش دومهيدانش آموزان پا 
ــداد  ــه فـــوق تعـ ــاب و 2-3مدرسـ ــه  كـــالس انتخـ كليـ

ن يبنـابرا . مطالعه شركت كردنـد    كالس در    آموزان  دانش
 يآموزان مـورد بررسـ     از مدارس تعداد دانش    يدر بعض 

پـس از كـسب     . است شتر از تعداد مورد نظر بوده     ي ب يكم
 آمـوزش و پـرورش شـهر        هـاي   ه الزم از ادار   يمجوزها

موزان آ   دانش ايآزمون بر  شيران مدارس، پ  يتهران و مد  
 در  ي مداخلـه آموزشـ    يها پس از آن برنامه   . برگزار شد 

 مداخله توسط همساالن و بزرگساالن به اجرا        يها گروه
 يچ نـوع آموزشـ    يكـه گـروه كنتـرل هـ        ي درحـال  ؛درآمد

 همـان   مجـدداً ،  ش آزمون يك ماه پس از پ    ي .كردافت ن يدر
   .ديل گرديعنوان پس آزمون تكمه پرسشنامه ب

 نمونه وارد شده در مطالعه حاضر،  مجمـوع          441از كل   
رستان توسط گروه همـساالن     يموز از دو دب   آ   دانش 147

مـــوز از دو آ  دانـــش143دنـــد و مجمـــوع يآمـــوزش د
 از يريشگيرستان توسط گروه بزرگساالن آموزش پ   يدب
آموز از سه     دانش 151افت نمودند و مجموع       يدز را در  يا

ــتان  هيدب ــ يرسـ ــه آموزشـ ــد ي دريچگونـ ــت نكردنـ  افـ

  ).گروه كنترل(
ش آزمون  يقابل ذكر است كه در گروه كنترل در زمان پ         

 يآموزان در خصوص راهها    شمار دانش  يبه سئواالت ب  
ــال و پ ــانتق ــ ايريشگي ــوگي ــت جل ــورش يريدز جه  از ت

دز كـه از    يـ  ا تآزمون پمفلـ   پس از پس  . نشد  ه داد يپاسخ
انتشارات مشترك وزارت آموزش و پـرورش و وزارت         

 گـروه  اريبود در اختدرمان و آموزش پزشكي    ،بهداشت

 قرار داده شد و سئواالت آنها توسط محقق پاسخ          كنترل
  .  داده شد

آزمـون،   آزمـون و پـس     شي اطالعات پـ   يآور پس از جمع  
 و  شدوتر  ي  وارد كامپ   SPSSمه  اطالعات فوق توسط برنا   

 يهـا  تـست .  قـرار گرفـت    يل آمـار  يـ ه و تحل  يـ مورد تجز 
ــار ــستگ   يآم ــد از همب ــارت بودن ــتفاده عب ــورد اس  ي م

  .χ2 و ٣آزمون شفه و ٢انسيز واري، آنال ١رسونيپ
عتبـار علمـي پرسـشنامه، از       به منظور تعيين روائي يـا ا      

.  استفاده گرديد٥ و روائي صوري٤روش اعتبار محتوائي
به اين ترتيب كه پرسشنامه تهيه شده در اختيار تعدادي          

نظـران اعـم از متخـصص        از محققين و اساتيد و صاحب     
 قـرار گرفـت     … آموزش بهداشت، آمار و      –اپيدميولوژي

آوري نظــرات و پيــشنهادات، اصــالحات  از جمــعو پــس 
  .الزم در پرسشنامه اعمال گرديد

   test–re-test روش   ٦سنجش پايائي يا اعتماد پرسـشنامه     
آمــوزان   نفــر از دانــش10 ي روز بــر رو10بــه فاصــله 

 كـه   4كالس دوم دبيرستاني در يكي از مـدارس منطقـه           
ج بــا ي شــد و نتــاانجــامحاضــر نبودنــد نمونــه مطالعــه 

 مــورد تجزيــه و تحليــل قــرار Paired t-testاســتفاده از 
بيمـاري ايـدز     از   براي آگاهي    يب همبستگ يو ضر  گرفت

ــ ــه اول و دوم، يب ــد85/0ن مرحل ــراي .  محاســبه گردي ب
پذيري نسبت به بيماري ايـدز     هاي مرتبط با آسيب    نگرش

  و براي  94/0و طرد بيماران مبتال به ايدز ضريب پايائي         
  .شد  نشان داده94/0قسمت خودبسندگي، ضريب پايائي 

ر رفتــار بــا يــي تغي بــرايكــه برنامــه آموزشــ ينجــائآز ا
 شـده   ي طراح ي اجتماع -ي شناخت ياستفاده از مدل تئور   

ر رفتـار   يين مدل كه موجب تغ    ي از اجزاء ا   يبود لذا تعداد  
  :كار گرفته شد كه عبارتند ازه ن مطالعه بيشوند در ا يم
  اطالعات و معلومات ش يافزا -

                                                 
1- Pearson Correlation 
2- ANOVA 
3- Scheffe 
4-Content Validity 
5- Face Validity 
6- Reliability 
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  يماري نسبت به بيريپذ بيجاد نگرش آسيا -

  يمي و خود تنظي خودبسندگيها جاد مهارتيا -

  ا همساالن ي يت اجتماعيحما -
كـار  ه  كه در اين تحقيق ب   ي اجتماع -ي شناخت يمدل تئور 
   است كهي اجتماعيريادگي ي از تئوريا شاخه رفته است

تار موثر شـامل چهـار      ر رف ييك مداخله تغ  ي براساس آن   
 و اطالعــات از يش آگــاهي افــزا-1:باشــد يجــزء مهــم مــ

ر يـ ي تغ يي و متقاعد كردن افراد كه توانا      يخطرات بهداشت 
 و  يمي خـودتنظ  يهـا    توسـعه مهـارت     -2رفتار را دارند    

ل اطالعـات از خطـرات   ي تبـد ياز بـرا ي مورد ن  يخطرزدائ
ن يـ ش سطح ا  ي افزا -3رانه    يشگي پ ي به رفتارها  يبهداشت
 توســعه -4 يهــا و ســطح  مهــارت خودبــسندگ مهــارت

رات را  يـ ين تغ يـ  كـه ا   ي افـراد  ي بـرا  ي اجتماع يها تيحما
 ير و بقـا   يـ يند تغ يل در فرآ  يبه منظور تسه   كنند يجاد م يا

  ).1شمارة شكل ( )13(آن
مـوزان  آ  ر دانـش  يآموزش دهندگان همـسال توسـط سـا       

كـه از هـر     يطور هدنـد بـ   ي انتخـاب گرد   يريگ يكالس با را  
 نفــر 12 مجموعــاً .رفتــه شــدند يالس ســه نفــر پذ كــ

 مدرسه گروه همـساالن و      2 يدهنده همسال برا   آموزش
 يبـرا ) يتـ ي تربيرشته روانشناس( نفر مشاور مدرسه  6

گــروه بزرگــساالن انتخــاب مداخلــه توســط دو مدرســه 
ن مـدت  يبنـابرا . دند و تحـت آمـوزش قـرار گرفتنـد        يگرد

ــ  ــه آموزش ــان برنام ــر د)  ســاعت6(يزم ــروه در ه و گ
ن يآموزش توسط همساالن و آموزش توسـط مـشاور        (

 سـاعت آمـوزش     2. ديم گرد يبه سه قسمت تقس   ) مدرسه
 انتقال  يها دز، راه ي ا يماري در مورد ب   يبه روش سخنران  

ــو پ ــه روش بحــث  2، ..... ويريشگي ــوزش ب  ســاعت آم
 مــرتبط بــا   يهــا   نگــرش ي در مــورد برخــ  يگروهــ

ن مبتال  اماريرد ب دز و ط  ي ا يماري نسبت به ب   يريپذ بيآس
 ي سـاعت آمـوزش سـه مهـارت خودبـسندگ          2به ايـدز،    

بـه روش حـل     ) مشكل و ابراز وجـود     ، حل يريگ ميتصم(
توسط خـود   ارائه شده    يها  با مثال  ين و كار گروه   يتمر

ت يـ در گروه آموزش توسـط همـساالن، حما        . نوجوانان
ــساالن ن ــهم ــال ي ــروه يز وجــود داشــت در ح ــه در گ  ك

  . تبزرگساالن وجود نداش
ك روزه و يـ در كارگاه ) نفر12(آموزش دهندگان همسال  

ك روزه يــك كارگــاه يــز در يــن هــر مدرســه نيمــشاور
توســط  كارشــناس ارشــد رشــته آمــوزش بهداشــت و  

ها با استفاده از     دز و نگرش  ي در مورد ا   يبهداشت بارور 
 يهـا  دنـد و مهـارت    يد و جـزوه آمـوزش د      يپمفلت واسال 
ــسندگ ــ روان توســط كارشــناس ارشــد  يخودب  يشناس

ن با استفاده از جزوه آمـوزش  ي به روش حل تمر   يتيترب
 ي احتمـال ي از خطاهـا  يريشگيـ اما به منظـور پ    . شد  داده
ج، آمـوزش دهنـدگان     ي بر نتـا   ير مواد آموزش  ير سا يتاث

 مكتـوب   يچ مواد آموزش  ين مدرسه ه  يهمسال و مشاور  
ماننــد پمفلــت و (ار دانــش آمــوزان قــرار ندادنــديــدر اخت
دهندگان همسال و بزرگـسال       آموزش يابيزشار ).جزوه

 بـا اسـتفاده از پرسـش و         يان كارگاه آموزش  يز در پا  ين
دهنـدگان در     آمـوزش  ييپاسخ صورت گرفته و از توانـا      

ــه دانــش    ــال مطالــب ب ــوزان اطمآ انتق   نــان حاصــل  يم
     .شده است

 ذيــلورت صــه  پرســشنامه بــيگــاهآســئواالت بخــش 

  )Social Cognitive Theory) (13( مدل تئوري شناختي اجتماعي-1شكل
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ــدي ــگرد ١امتيازبن ــه گز . دي ــئواالت س ــهيدر س ــا يا ن  ب
، +1ح نمره   ي، به پاسخ صح   )دانم ير، نم ي، خ يبل(يها پاسخ

و  5/0دانم نمره    ي و به پاسخ نم    صفربه پاسخ غلط نمره     
، بـه پاسـخ     )ريـ ا خ يـ  يسخ بل پا(يا نهي سئواالت دو گز   در

 .داده شـد  اختـصاص   صـفر  و به پاسخ غلـط    + 1ح  يصح
 هر  يعنوان نمره آگاه  ه   ب يمجموع نمرات سئواالت آگاه   

رات نمره فـوق از نمـره       ييدامنه تغ . شد فرد در نظر گرفته   
) ها غلط  همه پاسخ  (صفرتا نمره   ) حيهمه پاسخ صح   (30
وزان در  مـ آ   دانـش  ين نمرات آگاه  يانگيسپس م . باشد يم

سه گروه قبل و سپس پس از مداخله جداگانه با استفاده           
. سه قرار گرفت  يمورد مقا ) ANOVA(انس  يز وار ياز آنال 

 سـئواالت   يعلـت حـساس بـودن بعـض       ه  كه بـ   ياز آنجائ 
ــيــپرســشنامه ناچــار بــه رعا م ي بــوديت مــسائل اخالق

بـا   ٢ت جور كردن  ينام بوده و همچنين قابل     يپرسشنامه ب 
اري بــه داليــل اخالقــي و اطمينــان از پاســخگويي زكــدگ

امكان اسـتفاده    لذا   .موزان وجود نداشت  آ  صادقانه دانش 
سه قبـل و بعـد هـر    ي جهت مقاpaired t-testيها از تست

ك از  يـ ح به هر    ين پاسخ صح  يهمچن. وجود نداشت گروه  
 ياول تـوافق  در جـد    χ2ز با استفاده از     ي ن يسئواالت آگاه 

ه و  يـ ش آزمـون بـه پـس آزمـون مـورد تجز           ي از پ  2× 2
  ).%5 يسطح خطا( قرار گرفت يل آماريتحل

 ياس سـه قـسمت    يـ ، از مق  يدر خصوص سئواالت نگرشـ    
 يطـور ه  ، بـ  )نظر، مخـالف   يموافق، ب (كرت استفاده شد  يل

 و   صفر نظر ي ب يها ، به پاسخ  + 1افق   مو يها كه به پاسخ  
ــخ  ــه پاس ــا ب ــالف يه ــد-1 مخ ــ .  داده ش ــره نگرش  ينم

 يريپـذ  بي در مورد حس آس    يآموزان مورد بررس   دانش
. باشد يم+ 8 تا   -8رات از   يي دامنه تغ  يدز دارا ينسبت به ا  

شتر و نمرات ي ب يريپذ بينمرات مثبت نشانه احساس آس    
در . باشـد  ي كمتـر مـ    يريپـذ  بي نشانه احساس آسـ    يمنف

ز از  يـ مـاران ن  ي مربوط به طـرد ب     يمورد سئواالت نگرش  
ن يانگيـ رات م يـ ي دامنـه تغ   ي ولـ  ؛روش باال اسـتفاده شـد     

ن نمـره  يانگيـ م.  بـوده اسـت   -10و  + 10ن  ينمرات فرد بـ   
                                                 
1- Scoring 
2- Match 

ش از مداخلـه و در پـس      ي فوق در سه گروه در پ      ينگرش
آزمـون  انس و   يـ ز وار يآزمون با اسـتفاده از تـست آنـال        

  . سه قرار گرفتيامورد مقشفه 
اس يـ ز بـر اسـاس مق     ي ن ي سئواالت خودبسندگ  يها پاسخ

كه به پاسـخ    يطوره   ب ؛ شد يارزگ كرت نمره ي ل يسه قسمت 
و به پاسخ    صفر   نمره  نظر   ي، به پاسخ ب   + 1  نمره موافق

رات نمـره   يـ يدامنه تغ .  اختصاص دادشد  -1نمره  مخالف  
+ 16كـه   يطور هبود بـ  + 16 تا   -16 نمرات    از يخودبسندگ

ن نمـره خـود     ي كمتـر  -16 و   ين نمره خودبسندگ  يشتريب
 ين نمـرات خودبـسندگ    يانگيـ م. باشد ي را دارا م   يبسندگ

در سه گروه در قبل از مداخلـه و در پـس از مداخلـه بـا      
ه و يـ  تجزآزمون شـفه مـورد  انس يز وارياستفاده از آنال  

  .  قرار گرفتيل آماريتحل
  

  جينتا
  يررســـبآمـــوزان مـــورد    دانـــشين ســـنيانگيـــم
آمـوزان مـذهب را     دانش %6/43. باشد يسال م 6/0±9/15

. اعـالم كردنـد     مهم يليآن را خ  % 7/38 مهم و    يدر زندگ 
آموزان در ميـان گذاشـتن مـسائل مهـم بـا              دانش% 8/30

   .آن را راحــت اعــالم كردنــد% 5/29مــادر را متوســط و 
 سـابقه   يررسـ آموزان مـورد ب    دانش% 9/68كه    يدر حال 

 را با مادر خود نداشـتند       يان گذاشتن مسائل جنس   يدر م 
 بـا مـادر خـود مطـرح         مسائل فوق را قبالً   % 1/31و تنها   

آمــــوزان مــــورد  ن دانــــشيدر بــــ. بودنــــدنمــــوده 
 ين زنــدگي والــديبــا هــر دو% 3/95، )نفــر427(يبررســ

ن ي والـد  يآنـان بـا هـردو     % 7/4 كـه   ي در حـال   ؛كردند يم
ن علـل آن در درجـه اول        يتـر   مهـم  كردند كـه    نمي يزندگ

ــوت  ــيف ــديك ــا   % )4/42(ني از وال و پــس از آن طــالق ب
آموزان بـه    ك سوم دانش  ي حدود   .ذكر شده است  % 3/33
ك سـوم   يـ ش از   يو بـ  %) 8/31( داشتند ينترنت دسترس يا

ــ   ــاهواره دسترس ــه م ــان ب ــتنديآن  % 6/6%). 3/36( داش
مـواد مخـدر    % 6/1گار و   ي س يآموزان مورد بررس   دانش

 يآموزان مـورد بررسـ     دانش% 5/99. كردند يستعمال م ا
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ن منبـع كـسب     يتـر   و مهم   بودند  دهيدز شن ي راجع به ا   قبالً
، %6/96 ونيزيب تلو يدز به ترت  ي ا يماريدر مورد ب  آگاهي  
% 7/65ن  يو والـد  %9/80، مجله و روزنامـه      %9/85دوست

   .اعالم شد
ده يا شـن  يـ ده  يـ آمـوزان د   از دانش %) 7/78(ياديدرصد ز 

حدود يك سـوم   . دز شده باشدي مبتال به ا   يند كه كس  بود
 ي خود را كـاف    يش از مداخله سطح آگاه    يآموزان پ  دانش

آمــوزان ســطح   از دانــش%9/24و %) 8/33(دانــستند يمــ
ك بـه  يـ  نزدبـاً يتقر.  اعـالم كردنـد   ي خود را ناكـاف    يآگاه
 بودن آمـوزش  يبه ضرور %) 9/98(آموزان   دانش% 100

%) 5/79(ت آنـان    يـ د بودنـد و اكثر    دز به نوجوانان معتق   يا
دز ي از ا  يريشگي آموزش پ  ي برا يمدرسه را مكان مناسب   

، يآمـوزان مـورد بررسـ      دانـش . دانستند يبه نوجوانان م  
ترين منبع   را مناسب  )%6/83(و مجله    )%4/93(ون  يزيتلو

ــرا ــورد بي دريبـ ــات در مـ ــاريافـــت اطالعـ ــ ايمـ   دز يـ
  . گزارش نمودند
 توسـط   ي مداخلـه آموزشـ    نكـه در گـروه    يجالب توجـه ا   

   كــه معلــم را يآمــوزان  دانــشي نــسبيهمــساالن، فراوانــ
 كـرده   يدز معرفـ  يـ  آموزش ا  ين فرد برا  يعنوان بهتر ه  ب

 يدار يطـور معنـ   ه  آزمون بـ   آزمون تا پس   شيبودند از پ  
، در  )>0001/0p ،%3/81بـه   % 4/72از(اسـت  افتهيش  يافزا
ــه ا يحــال ــك ــزاي ــه بزرگــساالن  ين اف ــروه مداخل ش در گ

سـط   تو يدر گـروه مداخلـه آموزشـ      . باشد يدار نم  يعنم
عنـوان  ه  ماما باي، پزشك    پدر ي نسب يبزرگساالن، فراوان 

 از  يدار يدز بطـور معنـ    يـ فرد مناسـب جهـت آمـوزش ا       
 كـه   ي طـور  بـه (ابدي يزمون كاهش م  آ  پسآزمون به    شيپ

در  %5/38از مـوزش  آ يعنوان فـرد مناسـب بـرا      ه   ب پدر
ــ ــون آ شيپـ ــه زمـ ــس %1/28بـ ــونآ در پـ ــاهش زمـ  كـ
  %2/65 بـه    %9/76 و پزشـك و مامـا از         )=04/0p(ابدي يم

عنوان فـرد   ه  و مشاور مدرسه ب   ) =02/0p(ابدي يكاهش م 
در پـس از    % 7/76آزمـون بـه      در پيش % 8/71مناسب از   

) گـروه بزرگـساالن   (ن مدرسـه    يمداخله توسـط مـشاور    
  ).=002/0p(ابدي يدار م يش معنيافزا

دز ي ا يماريموزان نسبت به ب   آ  دانش ين نمره آگاه  يانگيم
 يآزمون در سه گـروه كنتـرل، مداخلـه آموزشـ           شيدر پ 

و مداخلـه توسـط     ) ن مدرسه يمشاور(توسط بزرگساالن 
باشـد كـه در      ي م 2/22 و   6/22،  5/23ب  يهمساالن به ترت  

 2/24 و   6/24،  3/23آزمـون ارقـام فـوق بـه ترتيـب            پس
ــد ــيتب ــردد يل م ــال. گ ــز واريآن ــون شــفه(انسي در ) آزم

ن نـشان   يانگيـ ن سـه م   ي ب يدار يآزمون اختالف معن   شيپ
ن اختالف  يدو ا ه   دو ب  هاي  سهيدر مقا ). =016/0p(دهد يم
 گــروه همــساالن و كنتــرل ين نمــره آگــاهيانگيــن ميبــ
كه يحال ، در)019/0p=، Mean Difference=1.24(باشد يم
 در گروه همـساالن پـس از مداخلـه          ين نمره آگاه  يانگيم

د كه اختالف آن با گروه كنتـرل در         ابي يش م ي افزا يطور
ن يانگيشود و م ي خارج ميدار يپس آزمون از حالت معن

پـس از مداخلـه     ز  يـ ن در گـروه بزرگـساالن       ينمره آگاه 
ابد كـه بـا ميـانگين نمـره آگـاهي در            ي يش م ي افزا يطور

ــ  ــدار پ يگــروه كنتــرل اخــتالف معن ــدك يدا مــي  دولجــ(ن
وه همـساالن   ن گروه بزرگساالن و گـر     يبنابرا ).1شمارة

ــ   ي آگــاهيدار ينــسبت بــه گــروه كنتــرل بــه طــور معن
  .اند ش دادهيدز افزايآموزان را در مورد ا دانش

آمـوزان   راساس نظر خود دانش   ب نوجوانان   يسطح آگاه 
 يگروه مداخلـه آموزشـ    زمون در   آ آزمون تا پس   شياز پ 

افتـه اسـت    يش  ي افزا يدار يطور معن ه  توسط همساالن ب  
كـاهش و   % 5/11به  % 7/34 از   ياكاف ن ي كه آگاه  يطور هب

و % 6/28،  % 2/8ب از   يـ  به ترت  ي، خوب و كاف   ي عال يآگاه
  بـا  افت كـه  يش  يافزا% 7/36و  % 8/38،  % 9/12به  % 6/28

ن يـ ا). >0001/0P(دار اسـت   ين اختالف معن  يا% 5 يخطا
 پاسـخ بـه سـئوال       ي اسـت كـه اخـتالف فراوانـ        يدر حال 
  دو  آزمـون در   سآزمون تا پ   شيآموزان از پ    دانش يآگاه

ــساالن و   ــروه بزرگ ــروه گ ــرل معنــ گ ــشان  يكنت   دار ن
  . داده نشد

 ير مداخالت آموزشـ   يسه سه گروه از نظر تاث     يج مقا ينتا
نگـرش  : ر اسـت  يـ آموزان به شرح ز    بر نوع نگرش دانش   

نگـرش   -1: اسـت   قـرار گرفتـه    يدر دو بعد مورد بررسـ     
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 ء از اجـزا   يدز، كه جزئـ   ي ا يماري نسبت به ب   يريپذ بيآس
رات آن  يـ ي است و دامنه تغ    ي اجتماع ي شناخت يمدل تئور 

طرد عدم   نگرش در خصوص     -2 ؛باشد ي م -8و  + 8ن  يب
 يرات نمـره نگرشـ    يـ يكه دامنـه تغ   : دزيماران مبتال به ا   يب

  . باشد ي م-10و + 10ن يفوق ب
ن نمـره   يانگيـ ن م ي، اخـتالف بـ    آزمون شفه با استفاده از    
زمـون و   آ  شيپـذيري در سـه گـروه در  پـ           نگرش آسيب 

گـردد   يچنانچه مالحظه م  . باشد يدار نم  يزمون معن آ  پس
آزمـون تـا     شي در هر سه گروه از پـ       يريپذ بينگرش آس 

رات بـا سـطح     يين تغ ي ا يلاست و  افتهيش  يزمون افزا آ پس
 جــدول(باشـد  يدار نمـ  يمعنـ % 5 يو خطـا % 95نـان  ياطم

 نسبت  نگرشاز نظر   سه سه گروه    يج مقا ينتا).  2شمارة  
آزمـون تـا     شياز پـ  دز  يـ ماران مبـتال بـه ا     يطرد ب به عدم   

  .  آمده است3مون در  جدول زآ پس
ــال  ــتفاده از آنـ ــا اسـ ــز واريبـ ــفه،  انس، يـ ــون شـ   آزمـ

 نـسبت بـه     ين نمرات نگرشـ   يانگين م يدار ب  ياختالف معن 
ش از  يدز در سـه گـروه در پـ        يـ ماران مبـتال بـه ا     يطرد ب 

  البتـــه نگـــرش در هـــر ســـه . مداخلـــه مـــشاهده نـــشد
كه پس از مداخله، اختالف      يدر حال . باشد ي م يروه منف گ

ــ ــ يمعن ــن ميدار ب ــه    يانگي ــوق در س ــرش ف ــره نگ   ن نم
  در  كـــه يطـــوره ، بـــ)>0001/0p(جـــاد شـــديگـــروه ا

ــمقا ــيـ ــروه هسه دو بـ ــا، ا دو گـ ــهـ ــيـ ــتالف بـ   ن ين اخـ

ن و كنترل قبل و  ميانگين نمره آگاهي در مورد ايدز بين  سه گروه مداخله همساالن، مداخله بزرگساال–1 جدول
  1381-82 و پرورش شهر تهران، سال  آموزش4هاي منطقه  آموزان دختر دبيرستان داخله در بين دانشماز  پس

 فراواني و نمره آگاهي
 زمان و نوع مداخله

 تعداد
  ميانگين
M±SD 

 4/23±1/4 123 كنترل
 پيش از مداخله 6/22±8/2 121 مشاور مدرسه 

 2/22±9/2 109 همسال
 3/23±7/2 105 كنترل

 پس از مداخله 6/24±6/2 97 مشاور مدرسه

 2/24±9/2 102 همسال

 ايدز بين سه گروه مداخله همساالن، مداخله  ميانگين نمره نگرش در مورد آسيب پذيري در برابر بيماري-2 جدول
   و پرورش  آموزش4هاي منطقه  آموزان دختردبيرستان بزرگساالن و كنترل در قبل و پس ازمداخله در بين دانش

 1381-82شهر تهران، سال 

 فراواني و نمره نگرش
 زمان و نوع مداخله

  ميانگين تعداد
M±SD 

 0/4±7/2 146 كنترل
  مداخلهش ازيپ 1/4±6/2 135 مشاور مدرسه

 1/4±5/2 137 همسال
 3/4±5/2 140 كنترل

 پس از مداخله 7/4±2/2 129 مشاور مرسه

 9/4±6/2 129 همسال
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ــروه  ــساالن  گــ ــط بزرگــ ــه توســ ــرلمداخلــ   و كنتــ
)Mean Difference =-1.8781,p=0.003 (ــ ن يو همچنــ

 ,Mean Difference=-1.9743( همـساالن و كنتـرل  گروه
p=0.001  (   قابـل ذكـر اسـت كـه        . اسـت  شـده نشان داده

مـاران  يش نمره نگرش فـوق در جهـت عـدم طـرد ب            يافزا
ــشاور    ــساالن و م ــروه هم ــتال در دو گ ــيمب ــور  هن ب ط

. ش در گروه كنترل بوده اسـت      يشتر از افزا  ي ب يدار يمعن
ن دو گـروه    ي بـ   فـوق  ين نمـره نگرشـ    يانگيكه م  يدر حال 

اخــتالف  )ن مدرســهيمــشاور(همــساالن و بزرگــساالن 
ــ ــسيدار يمعن ــشاهده   در پ ــون م ــنگرد آزم ــدول (دي ج

  ).3شمارة
ن سـه گـروه در قبـل و         ي در ب  ين نمره خودبسندگ  يانگيم

 بـا   يآمـوزان مـورد بررسـ      ن دانـش  يپس از مداخله در ب    
سه يـ مقا آزمون شفه مورد     انس و يز وار ياستفاده از آنال  

براسـاس نتـايج     . آمـده اسـت    5 در جدول    كهقرار گرفت   
 در  ين نمـره خودبـسندگ    يانگيـ ن م ياختالف بـ  اين جدول   

 با  .)=016/0p(باشد يدار م  يگروه قبل از مداخله معن    سه  
ن گـروه   ين اخـتالف بـ    يـ هـا ا   دو گـروه  ه  ب  دو هاي  سهيمقا

پـس از   ). =023/0p(باشد   ين مدرسه و كنترل م    يمشاور
ن ين دو گـروه فـوق از بـ        ي اخـتالف بـ    يدار يمداخله معن 

 در گـروه بزرگـساالن      يرا نمـره خودبـسندگ    ي ز ؛رود يم

 در كنتـرل    ي و نمـره خودبـسندگ     شيپس از مداخله افـزا    
 گـروه كنتـرل و      ي لذا نمـرات خودبـسندگ     .ابدي يكاهش م 

ش در  يافـزا . گـردد  يك مـ  يـ هـم نزد  ه  گروه بزرگساالن ب  
ز مشهود اسـت    ي در گروه همساالن ن    ينمره خود بسندگ  

 ني همچنـ  .دار بـا گـروه كنتـرل نـدارد         ي اختالف معن  يول
تالف چ اخـ يهـا پـس از مداخلـه هـ         دو گـروه   هسه دوب يمقا
ن گـروه همـساالن و بزرگـساالن از نظـر           ي بـ  يدار يمعن
  ).4 شمارةجدول( دهد ي نشان نمير بر خودبسندگيتاث

  

  بحث
هـر دو گـروه     در  ج مطالعـه فـوق نـشان داد         يچنانچه نتا 

طـور  ه   بـ  يزان آگـاه  يم،  )همساالن و بزرگساالن  (مداخله
 .ابـد ي يش م يآزمون افزا  آزمون به پس   شي از پ  يدار يمعن
 توسـط  گـروه      (ير مثبـت مداخلـه آموزشـ      ي تـاث  ن امر يا

ــساالن  ــساالن و بزرگ ــا)هم ــطح ء را در ارتق ــاهآ س  يگ
مطالعـه سـال    . دهد يدز نشان م  يموزان نسبت به ا   آ  دانش
 يگاهآ ير مثبت آموزش در ارتقايز تاثيران ني در ا1381

مطالعـه  ). 8( شهر تهران را نـشان داد      يرستانيپسران دب 
 ي داد كه مداخله آموزشـ     ه نشان يجري در كشور ن   يگريد

ــا  ــر ارتق ــاه ءب ــطح آگ ــار   ي س ــرش و رفت ــود نگ  و بهب
 هكـ  يا مطالعـه ). 14( دارد   يدار ير معن يآموزان تاث  دانش

 مداخله همساالن، مداخله  گروه  ميانگين نمرات نگرش در مورد طرد بيماران مبتال به ايدز در بين سه-3جدول
 آموزش و 4هاي منطقه  دختر دبيرستان ش آموزان بزرگساالن و كنترل در قبل و پس  از مداخله در بين دان

  1381-82پرورش شهر تهران ، سال 
  نمرة نگرش وفراواني

 زمان و نوع مداخله
  ميانگين تعداد

M±SD 
 -1/1 ± 5/4 146 كنترل

 ش از مداخلهيپ -3/0 ± 5/4 139 مشاور مدرسه

 -6/0 ± 3/4 138 همسال
 -4/0 ± 4/4 144 كنترل

 پس از مداخله  5/1 ±  7/4 129 مشاور مدرسه

 6/1  ± 3/4 130 همسال 
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 نوجوانان  ير آموزش همساالن بر رو    يثأ ت يابي ارز براي
 يهـا  يمـار يدز و ب  يـ  ا يريشگيـ  پ يدر خصوص رفتارها  

 در كشور كامرون انجام شده بود نشان داد كه          يمقاربت
 ء بـا ارتقـا    يدار يطـور معنـ   ه  آموزش توسط همساالن ب   

 و  ي از باردار  يريشگيد پ ي جد يها  در مورد روش   يآگاه
مطالعه ). 15( همراه بوده استي مقاربت يها يماريعالئم ب 
 ي بـــر رو2000 در كـــشور پـــرو در ســـال يمـــشابه
 كـه   يا مـوزان پـسر دوره متوسـطه و در جامعـه          آ  دانش
ن پـروژه   يـ ا. ام شـد  ان همـسال سـاكن بودنـد انجـ        يمرب
مــوزش داد و هــر آ دو مــاه يان همــسال را در طــيــمرب
 بــه ي همــسال مــسئول آمــوزش بهداشــت بــاروريمربــ

طـرح  .  مـاه بـود    6 مـدت    يگر در ط  ي نوجوان د  25حداقل  
 در  يدار و مهمـ    ير معنـ  يي، تغ يريگي ماه پ  18فوق پس از    

ن دانــش آمــوزان مــدارس ي در بــيگــاهآ ســطح يارتقــا
  ).11 (جاد نموديمداخله ا

توســط (بــر اســاس مطالعــه حاضــر، دو گــروه مداخلــه 
 ير بـر آگـاه    يثأ، از نظر ت   )بزرگساالن و توسط همساالن   

ن يـ ا. اند دار نشان نداده   يعنآموزان با هم اختالف م     دانش
 1998 و همكـاران در سـال        Siegleجه توسط مطالعه    ينت

ر آموزش همـساالن و     يكسان بودن تاث  ينشان دهندة   كه  
در همچنـين   ). 15(شـود  يد مـ  يـ ز تائ يـ بزرگساالن بوده ن  

ثابـت نـشده     همساالن   يها قات در مورد طرح   ير تحق يسا

 يهـا  طـرح  مـوثرتر از      همساالن لزوماً  يها كه طرح است  
ــشابه ــدا  يمـ ــساالن هـ ــط بزرگـ ــه توسـ ــت كـ ت  ي اسـ

ك يـ  بـه  2001 در سـال   A.R. Mellanby). 17(شـود  يم
توسط گـروه    ١ آموزش مسائل جنسي   يا سهي مقا يبررس

ت يـ  در نها   و س پرداخت يهمساالن و بزرگساالن در انگل    
شنهاد كــرد كــه هــر دو روش در آمــوزش بهداشــت  يــپ

 و تنهــا بـه  ضـعف همــساالن در   گـاه دارنـد  ي جايجنـس 
 به گروه هـدف و فهمانـدن مطالـب و           يانتقال مطالب علم  

). 18(د نمـود  يـ آمـوزان در كـالس تاك      ر كردن دانش  يدرگ
 دختـران   يكـه محقـق در طـرح حاضـر بـر رو            همچنان

 در مراحل نظارت بر جلـسات مـداخالت         يرانتهنوجوان  
گـر  ي د ياز سـو  . ديـ ن نكتـه گرد   يـ ز متوجـه ا   ي ن يموزشآ
ــذ  ان ــورد پ ــه م ــر يرش ديتخــاب آموزشــگر مناســب ك گ

ان و كنترل گروه را داشته يآموزان باشد و قدرت ب  دانش
 است كـه بـه نظـر محقـق از نكـات             يطيز از شرا  يباشد ن 
  . باشد ي آموزش مي انتخاب همساالن برايضرور

 يدر خـــصوص اســـتنباط نوجوانـــان از ســـطح آگـــاه
 يآمـوزان  ج نشان داد دانـش    يدز، نتا يخودشان در مورد ا   
زمـون تـا    آ  شي از پـ   يدنـد مـوزش د  آكه توسط همساالن    

 خـود را بهتـر      ي آگـاه  يدار يطـور معنـ   ه  آزمـون بـ    پس
 كـه   يمـوزان آ كـه درصـد دانـش     يطوره   كردند بـ   يابيارز

                                                 
1- Sex Education 

 در بين سه گروه مداخله همساالن، مداخله بزرگساالن و كنترل قبل و پس  ين نمره خودبسندگيانگيم - 4 جدول
  1381-82 تهران، سال  شهر آموزش و پرورش4هاي منطقه  از مداخله در بين دانش آموزان دختر دبيرستان

 فراواني و نمره خودبسندگي
 زمان و نوع مداخله 

 تعداد
  ميانگين 
M±SD 

 0/8± 2/5 138 كنترل
 پيش از مداخله 2/6 ± 6/5 138 مشاور مدرسه

 6/7 ± 3/5 130 همسال

 3/7 ± 8/5 138 رل نتك
 پس  از مداخله  5/7 ± 6/5 123 مشاور مدرسه

 1/8 ± 2/5 128 همسال
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ب يـ  بـه ترت   شتنددا ي و خوب م   ي خود را عال   يسطح آگاه 
در % 8/38و  % 9/12زمون به   آ  شيدر پ % 6/28و  % 2/8از  

 است ين در حال يا). >0001/0p(تافيش  يپس آزمون افزا  
ش ين افـزا  يـ  توسـط بزرگـساالن ا     يكه در گروه آموزش   

د گـروه همـساالن     يـ آ يلذا به نظـر مـ     . باشد يدار نم  يمعن
 در مورد اطالعات يس بهترفاند حس اعتماد به ن توانسته

علـت  ه د بـ يا شـا يـ دز به گروه هدف بدهد و      يمربوط به ا  
شتر مـورد   يـ كه ب  يد همساالن بر نكات   ي و تاك  يپاسخگوئ

ــش  ــئوال دان ــان،    آ س ــات آن ــع ابهام ــوده و رف ــوزان ب م
كننـد كـه     يمـ  شتر احـساس  يـ آموزان گروه هدف ب    دانش

ن حالـت در  يـ و برعكس اافته است يش  ياطالعاتشان افزا 
ن يهمچنـ . دهـد  يگروه آموزش توسط بزرگساالن رخ مـ      

 از موارد ممكن است بـا       يپاسخ به سئوال فوق در بعض     
ــراه باشــد ز  ــخطــا هم ــوزان آ را ممكــن اســت دانــش ي   م

دز بـه نوجوانـان در    ي ضرورت آموزش ا   يبه منظور القا  
 سطح به طور عمدي، يو بهداشت يآموزشاستگزاران يس

  . تر نشان دهند نياطالعات خود را پائ
افـت اطالعـات راجـع بـه        ين منبـع در   يدر خصوص بهتر  

 مطالعه حاضر   يافته ها يدز، همانطور كه    ي از ا  يريشگيپ
، %4/93ب بـا    يـ ون، مجله و كتاب بـه ترت      يزي تلو نشان داد 

ج مطالعـه سـال     يذكر شده است كه نتا    %  5/81و  % 6/83
ــر رو1381 ــوان تهرانــ  ي ب ــسران نوج ــ ني پ ــز موي د ي

ت يـ ن ادامـه و تقو    يبنـابرا ). 8(باشـد  ي فـوق مـ    يهـا  افتهي
توانـد در مـورد اطـالع        ي مناسب م  يونيزي تلو يها برنامه
  . مؤثر باشد اريژه در نوجوان بسي بويرسان

دهـد در    ين نـشان مـ    ي مطالعـه حاضـر همچنـ      يهـا  افتهي
 در  ي سـئواالت آگـاه    يح به برخ  ي صح يها سه پاسخ يمقا

ح به  يزمون، پاسخ صح  آ  آزمون به پس   شيسه گروه، از پ   
آزمـون بـه     شي از سئواالت در گروه همساالن از پ       يبرخ
افته است در مقايـسه بـا       ي يدار يش معن يآزمون افزا  پس

روس ي  آيا  و    "سئوال   :گساالن و كنترل، مانند   گروه بزر 
HIVــ از طر ــي ــ و "شود ؟يــش حــشرات منتقــل ميق ن ا ي

ق اسـتفاده از توالـت      يـ دز از طر  يـ  ا يمـار يا ب يآ "سئوال  

 از  HIVروس  يـ ا و يـ آ "ا  يـ  و   " گردد؟ يمشترك منتقل م  
 "ا ي و "شود؟يدز منتقل ميق مراقبت از فرد مبتال به ايطر
 از  يدز اجتنـاب و دور    ي از ا  يريگشي پ يها  از راه  يكيا  يآ
 با فـرد مبـتال بـه        يا اگر فرد  يآ " و "؟ش حشرات است  ين
دز مبــتال يــ ايمــاريدز غــذا بخــورد ممكــن اســت بــه بيـ ا

 ."دز وجـود دارد؟   يـ ه ا ي برعل يريشگيا پ ي آ "ا  يو   "گردد؟
آمـوزان پـس از انجـام        سئواالت فوق اغلب توسط دانش    

به آنها در آن شد كه  يآزمون از پژوهشگر سئوال م شيپ
ن گونـه سـئواالت مـورد       يـ ا .شـد  يزمان پاسـخ داده نمـ     

دز يـ  ا يمـار يصوص ب آموزان در خـ    شتر دانش ي ب ينگران
رسد آموزش دهنـدگان همـسال       ظر مي به ن ن  يبنابرا. بود

سن   هم يها يهمكالس( گروه هدف  يازهايكه ن  ياز آنجائ 
شتر يـ اند ب  دانسته يرا بهتر از بزرگساالن م    ) و سال خود  

اند و در القاء اطالعات فوق       د كرده يمان اطالعات تاك  بر ه 
تر  از گروه آموزش توسط بزرگـساالن         و موفق  موثرتر
كه گروه آموزش دهنـدگان بزرگـسال        يدر حال . اند بوده

گر از اطالعات در خـصوص      ي د يدن نوع يدر القا و رسان   
ت ياند مانند وضع   شتر موفق بوده  يآموزان ب  دز به دانش  يا

رغـم   يلذا علـ  . دزيه ا يون بر عل  يناسيكسا وا يدز،  يدرمان ا 
ــه آموزشــ    يا ــروه مداخل ــر دو گ ــه ه همــساالن و (ينك

كسان موثر  يطور   به   ي نمره آگاه  يدر ارتقا  )بزرگساالن
 نـوع   يانـد ولـ     نشان نـداده   يدار ياند و اختالف معن    بوده

باشـد   ياطالعات داده شده توسـط دو گـروه متفـاوت مـ      
 توسـط گـروه همـساالن        كه اطالعات القاء شده    يطور هب

ــا يــب سه بــا گــروه بزرگــساالنيــدر مقا شتر متناســب ب
   .باشد ي گروه هدف مي اطالعاتيازهاين

، ين در گروه همـساالن، پـس از مداخلـه آموزشـ           يهمچن
 ين فرد برا  ينه معلم را بعنوان بهتر    ي كه گز  يآموزان دانش

شتر يـ  ب يدار يطور معن ه  اند ب  دز انتخاب كرده  يآموزش ا 
ت يـ علـت رو  ه   ممكن اسـت بـ     اين حالت  .)>0001/0p(شد

ا يـ ضعف در آموزشـگران همـسال در كنتـرل كـالس و             
 به موضوع در زمان آموزش بـوده اسـت و           ياحاطه كاف 

مـوزان  آ ن دانـش يها ب  رقابت يعلت برخ ه  ا ممكن است ب   ي
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باشد كه مورد توجه پژوهشگر در زمان انجـام مطالعـه           
زرگساالن سط ب برعكس در گروه مداخله تو     .قرار گرفت 

 كـه مـشاور     يآمـوزان  ، درصد دانـش   )ن مدرسه يمشاور(
 آمـوزش   ين فـرد بـرا    يعنوان بهتر ه  مدرسه و معلم را ب    

طور ه  آزمون ب  آزمون به پس   شي كرده بودند از پ    يمعرف
كـه قبـل از مداخلـه        يطور هب. ابدي يش م ي افزا يدار يمعن
ــاكثر ــشي ــ آ ت دان ــا را ب ــوزان پزشــك و مام ــوان ه م عن

 پس از مداخلـه،     ي ول ؛د اعالم كرده بودند   ن فر يتر مناسب
ن مدرســه بــر پزشــك و مامــا  يگزينــه معلــم و مــشاور

ت آنـان از    يتوانـد رضـا    ين امـر مـ    يل ا يدل .افتندي يبرتر
ــا كــالس ــدايه ــشاور ي ه  ن مدرســه يت شــده توســط م

   .بوده باشد
ــذ بيدر خــصوص نگــرش آســ  ــه ايريپ ــسبت ب ــ ن دز، ي

چكـدام از دو    ي مطالعه حاضـر نـشان داد كـه ه         يها افتهي
ــه در مقا  ــروه مداخل ــگ ــزا  ي ــرل اف ــروه كنت ــا گ ش يسه ب

آمـوزان    دانـش يريپـذ  بي در نمره نگرش آسـ     يدار يمعن
. انـد  زمـون نداشـته  آ زمون تا پـس آ  شي از پ  يمورد بررس 

 در افكـار و باورهـا       يق درونـ  يرات عم يين نگرش با تغ   يا
نها مربوط بوده و بـه نظـر        آرا به خود    يگردد ز  يجاد م يا
 ير نگرش فوق مدت مداخلـه آموزشـ       يي تغ يبرارسد   يم

 بر آن   ي متعدد شخص  يرا فاكتورها يز. بايد افزايش يابد  
نده مـدت  يشود در مطالعات آ    يشنهاد م ي پ گذارد و  ياثر م 

جـاد نگـرش    ي ا ي بـرا  ي صرف بحث گروه   يشتريزمان ب 
 در  يا كـه در مطالعـه     همچنان.  منظور گردد  يريپذ بيآس

ه و در سطح جامعه به      ر مدارس متوسط  كشور پرو كه د   
ر آموزش همساالن پرداخته بـود نـشان داد         ي تاث يبررس

ان همسال موظف   ي ماه، مرب  6كه برنامه فوق كه در مدت       
 يدار و مثبتـ    ير معنـ  يگر جوانان بودند تـاث    يبه آموزش د  

سه بـا مـدارس     يـ آموران مداخلـه  در مقا      بر نگرش دانش  
ش  اسـت مـدت آمـوز      يهيلذا بـد  ). 11( داشته است  كنترل

 يشتر از مطالعـه حاضـر بـر رو        يـ ار ب يبـس پرو  مطالعه  
البته قابـل ذكـر اسـت كـه     . باشد ي ميموزان تهران آ  دانش

 در هر سه گروه در محـدوده        يريپذ بين نمره آس  يانگيم

را دامنه يز. داشت قرار يريپذ بي از حس آسي خوبنسبتاً
باشد كـه در هـر سـه گـروه           يم+ 8 تا   -8رات آن از    ييتغ

 كــهر بــود يــ متغ91/4 تــا 98/3ن يق بــنمــره نگــرش فــو
 يمـار ي خوب نـسبت بـه ب      يريپذ بيس آس حدهنده   نشان

  . باشد ي ميموزان مورد بررسآ ن دانشيدر بدز يا
 دز، هـر  يماران مبتال به ا   يطرد ب عدم  نگرش  در خصوص   

ش نمره نگرش فـوق  ي برافزاير مثبت يدو گروه مداخله تاث   
 دو گروه    هر دوه  سه دو ب  ين اثر در مقا   ي هرچند ا  .داشتند

  يعلــت اثــر بخــش.  نداشــتيدار يمداخلــه اخــتالف معنــ
تـوان بـه بعـد     ين نـوع نگـرش را مـ     يدار در مورد ا    يمعن

. ين نـوع نگـرش نـسبت داد نـه بعـد شخـص             يـ  ا يخارج
د يـ نما يد مـ يـ  فـوق را تائ يها افتهيز ي ن Magnaniمطالعه

 توسـط   يدهد كـه مداخلـه آموزشـ       يج نشان م  ينتا). 11(
  هـــا   از نگـــرشي در برخـــيشتريـــر بيهمـــساالن تـــاث

  .اند نشان داده
ج مطالعـه حاضـر، گـروه مداخلـه توسـط           يبراساس نتـا  

ــ ــه بزرگــساالن ب ــره  يدار يطــور معن ــاء نم  باعــث ارتق
سه بـا   يـ در مقا (ده است شآموزان    در دانش  يخودبسندگ

ن دو گـروه مداخلـه توسـط        يكه ب  ي، درحال )گروه كنترل 
 مــشاهده يدار يبزرگــساالن و همــساالن اخــتالف معنــ

كـسان بـودن دو     ي بـر    يه صفر مبنـ   ينشده است و فرض   
 و همكـارانش در سـال       Speizer. شـود  يرفته م يگروه پذ 

 ير برنامـه همـساالن بـر رو       ي تـاث  ي كه بـه بررسـ     2000
نا پرداخت توانست نشان دهد كـه       قه و   يجريجوانان در ن  

 در مدارس مداخله نسبت به مـدارس        يزان خودبسندگ يم
 يا سهي مقاSpeizerته مطالعه بال. )19(افتيش يكنترل افزا

  .با گروه مداخله بزرگساالن نداشته است
 شهر يرستاني دختران دب  يآنچه از مطالعه حاضر بر رو     

 يهـا  شود مدت زمان آموزش مهارت     يتهران استنباط م  
 يد بـرا يـ آ ي ساعت بود كه به نظر مـ    2 تنها   يخودبسندگ

هـا    مهارت يريادگي جهت   يشترينوجوانان، مدت زمان ب   
تـوان بـه آن      يشتر م يق و تفحص ب   يالزم است كه با تحق    

 1064 يبـر رو  كه    و همكاران  Mellanbyمطالعه  . برد يپ

D
ow

nloaded from
 http://w

w
w

.jri.ir

http://www.jri.ir


  ... فراهاني و آبادي  خلج                                                                                             آموزش پيشگيري از ايدز توسط دو گروه همساالن و بزرگساالن 

 89  82زمستان / فصلنامه باروري و ناباروري

سه آمـوزش   يـ  ساله انجام شد بـه مقا      13-14موز  آ  دانش
 جلـــسه توســـط همـــساالن و 4 در يبهداشـــت جنـــس

ــت  ــساالن پرداخ ــا. بزرگ ــج اينت ــه ي ــشان داد ن مطالع   ن
ح قبل يراز وجود پس از تصح ابيها در خصوص مهارت

ن نمـرات پـس از مداخلـه در دو گـروه            يانگياز مداخله، م  
چنانچـه  ). 19(مداخله بزرگساالن و همساالن مشابه بود     

 ي كـه بـه بررسـ      2001 در سـال     يمه تجرب يك مطالعه ن  ي
 از خطــرات يريشگيــاثــرات كوتــاه مــدت و دراز مــدت پ

آمـــوزان دوره  ن دانـــشي در بـــHIVروسيـــ ويجنـــس
 و  ي، خودبـسندگ  ي آگـاه  ي و متوسـطه بـر رو      ييراهنما

 آنان پرداخت، نشان داد كه در ي و رفتارهايقصد رفتار
 در هـر دو گـروه مداخلـه         يكوتاه مدت، مداخله آموزشـ    

 بـر معلومـات     يتوسط بزرگساالن و همـساالن اثـر قـو        
 يدار يطـور معنـ   ه  آموزان را بـ    داشته و معلومات دانش   
رات يي تغيها سهيمقا. دش دادنينسبت به گروه كنترل افزا

دار   ير معن يي مداخله به تغ   يها ن گروه ي در ب  يخودبسندگ
د يـ جـه مطالعـه حاضـر را تائ       ي نت يد كـه تـا حـدود      ينرس

مـدت نمـرات     كـه در مـورد اثـرات دراز        ي درحال ؛كند يم
 مـسائل   ي مدت و خودبـسندگ    ي و معلومات طوالن   يآگاه

ــس ــيجن ــروهي در ب ــا ن گ ــه بيه ــ مداخل ــرل ي   شتر از كنت
  . وده استب

 ،يزان آگاهيمطرح گردد كه چرا من سئوال يممكن است ا
آمـوزان در     دانش ي خودبسندگ يها نوع نگرش و مهارت   

ــ ــه توســط   شيپ ــرل و مداخل آزمــون در ســه گــروه كنت
كـسان نبـوده    يهمساالن و مداخلـه توسـط بزرگـساالن         

 فاكتورهاي متعـدد    د كه   يمتذكر گرد د  يدر پاسخ با  . است
ــاعي ــانوادگ -اجتمــ ــرش و  ... ي وخــ ــاهي، نگــ برآگــ

رغـم    علـي   و گذارنـد  آموزان تاثير مي   خودبسندگي دانش 
هـا در    تالش جهت يكسان بودن تقريبي وضـعيت نمونـه        

 يت اقتــصاديوضــعســه گــروه مــورد بررســي از نظــر 
در پــيش آزمــون، بــاز هــم در عمــل، تفــاوت   ياجتمــاع
زان يـ ن م يبـ آزمون   داري در بين سه گروه در پيش       معني

ــاهآ ــارت و ميگ ــا ه ــسندگيه ــد  ي خودب ــشاهده گردي   م
  وق از ـرات متغيرهاي فـي تغييـررسـار به بـه ناچـبكه 
  .زمون  پرداختيمآآزمون به پس  پيش

  شنهاداتيپ
هاي زماني    كه اين مطالعه داراي محدوديت     از آنجائي  -1

هـا   براي طول مدت آموزش پيشگيري از ايـدز و مهـارت       
ه ديگري با مدت زمـان      گردد مطالع   بوده، لذا پيشنهاد مي   

هــاي  بيــشتر آمــوزش بــه خــصوص در مــورد مهــارت 
  .خودبسندگي با حجم نمونه بيشتري به اجرا در آيد

آمـوزان بـه دريافـت     با توجـه بـه نيـاز شـديد دانـش          -2
، برنامـه   )كه توسط محقق احساس شـد     (اينگونه اطالعات 

هـاي    جامع آموزش پيشگيري از ايدز با تكيه بـر مهـارت          
ابراز وجـود، حـل مـشكل و           گيري،  تصميم(خودبسندگي  
  .ران  به اجرا در آيديدر مدارس ا) ارتباط موثر

تدابيري انديشيده شود كه بتوان رفتارهاي نوجوانان  -3
هــا در خــصوص بهداشــت  را پــس از اينگونــه آمــوزش

 مانند استفاده  ؛جنسي و پيشگيري از ابتال به ايدز سنجيد       
ني، امتنـاع از عمـل      از كاندوم، مراجعـه بـه مراكـز درمـا         

  …جنسي قبل از ازدواج و 
آموزان و ديد    جهت پي بردن به اعتقادات عمقي دانش       -4

ها و پيشنهادات آنها انجـام        آنان نسبت به اينگونه برنامه    
  .گردد يشنهاد ميپيك مطالعه كيفي 

ــشاورين     -5 ــساالن و م ــروه هم ــر دو گ ــتفاده از ه اس
 پوشــش هــاي آموزشــي ايــدز بــراي مدرســه در برنامــه
هــاي مختلــف نگرشــي و آگــاهي و   اثربخــشي در جنبــه

آمــوزش تعــدادي مــشاور مدرســه جهــت اســتقرار در   
مدارس ودر صورت لزوم مراجعـه نوجوانـان پـر خطـر      

  .جهت دريافت خدمات و اطالعات
 درخـصوص بيمـاري     يهـاي تلويزيـون     ادامه برنامـه   -6

مصاحبه  و ايدز  به خصوص نمايش بيماران مبتال    هايدز،ب
 .آموزان بود  آنان بسيار مورد درخواست دانشبا

آموزان عالقمند كه محبـوب و همچنـين          انتخاب دانش  -7
 و بتواننــد بــا همــه اقــشار باشــد؛مــورد احتــرام كــالس 

D
ow

nloaded from
 http://w

w
w

.jri.ir

http://www.jri.ir


  ... فراهاني و آبادي  خلج                                                                                             آموزش پيشگيري از ايدز توسط دو گروه همساالن و بزرگساالن 

90  82زمستان / فصلنامه باروري و ناباروري

آموزان ارتباط موثر برقـرار كننـد جهـت آمـوزش            دانش
 يموزشـ آ يهـا   در برنامـه   يريكارگه   به آنان  و ب     يعمق

ــرا  ــه ب ــالس و مدرس ــايدر ك ــا  انتق ــه س ــب ب ر يل مطال
  .١آموزان دانش

 
  تشكر و قدرداني

  تندرستي ين طرح با حمايت مالي معاونت تربيت بدني و ا
   بـه اجـرا     1381-82وزارت آموزش و پـرورش درسـال        
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