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Abstract 
Background and Aim: The most effective way to prevent transmission of HIV/AIDS, health promotion 
knowledge and beliefs about preventive behaviors and abstinence is in adolescents and youths. This study aimed 
to examine the effects of an educational program on perceptions of high school female students regarding 
HIV/AIDS based on health belief model (HBM) in Tehran, Iran . 
Methods: This quasi-experimental study was performed in two girls high schools of region 8 of Tehran by 
simple  random sampling. Participants )N=465) selected among 9th, 10th  and 11th grades by census method. 
Accordingly, all students in these degrees were selected if they had been satisfied to participate in the study.  
Data were collected using a valid self-administered questionnaire based on HBM  including 8 sections (47items) 
demographic questions, knowledge, perceived barriers, perceived benefits, perceived severity and perceived 
susceptibility and self-efficacy at initial and 2- months after starting the study.  CVR, CVI and Cronbach's alpha 
of the total questions were: 0.77, 0.92 and 0.83, respectively. 
The intervention group were educated through an educational package based on HBM through lectures and  
question and answer in one session. Two months after intervention, all data were gathered and analyzed using 
descriptive and analytic analysis such as ANCOVA using SPSS Ver. 18. 
Results: Two groups were the same at the beginning of the study in terms of all variables. However, there were 
significant differences between two groups in terms of knowledge )P<0.05 (  and all health belief model 
constructs at 2-months follow up (P<0.001).   
Conclusion: This study indicated that the educational intervention could improve health perceptions of 
HIV/AIDS among students. Thus, using the experiences of this study is suggest for school health education 
programs. 
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  در تغییر باورهاي بهداشتی  یآموزشی  مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشت ۀبرنام ریتأث
 HIV/ AIDSآموزان دختر شهر تهران درخصوص  دانش

  
 *،3ینجارکالئ ی، فاطمه رحمت 2یسلطان جهی،خد 1انیسادات طواف قهیصد

 
  .گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس،  تهران،  ایران استاد، 1   
  .ارشد آموزش  بهداشت، دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس،  تهران،  ایران یکارشناس 2

  .،  تهران،  ایران) عج( دانشگاه علوم پزشکی  بقیه اهللا ،یپژوهشکده سبک زندگ ،یمرکز تحقیقات بهداشت نظام ار،یدانش *،3
 دهکیچ

در خصوص  یبهداشت يارتقاء آگاهی و اصالح باورهاي ها، HIV/AIDSراه براي پیشگیري از انتقال    نیموثرتر :فهدزمینه و 
آموزشی  مبتنی بر مدل اعتقاد  ۀبرنام ریپژوهش تعیین تأث نیهدف از انجام ا.  رفتارهاي پیشگیرانه پرهیزي  در جوانان و نوجوانان است

 .شهر تهران بود8منطقه   ۀدختران يها رستانیدر دانش آموزان دب HIV/AID Sخصوصدر تغییر باورهاي بهداشتی در یبهداشت
نفر از دانش آموزان سال اول دوم و سوم دبیرستان درگروه مداخله و  465شامل  ،یتجرب مهیمطالعه ن کیمطالعه حاضر  :هاروش

ابزار .  بود يانتخاب دانش اموزان به صورت سرشمار. ساده انتخاب شدند یتهران بطور  تصادف  8گروه شاهد بود که از دو دبیرستان منطقه 
و سواالت  ی، سواالت  اگاه کیبخش شامل اطالعات دموگراف 8سوال در  47محقق ساخته شامل   يااطالعات پرسش نامه  يگردآور

و   CVIو  CVR.بود  ) يدرك شده ،منافع و موانع درك شده و خودکارامد تیشدت و حساس( یسازه الگوي اعتقاد بهداشت 5مربوط به 
آزمون در هر دو گروه، گروه مداخله با روش  شیپس از انجام پ. 83/0و  92/0و  77/0: عبارت بود از بیسواالت به ترتکرونباخ کل  يآلفا

جلسه در خصوص آگاهی، ادراك و باورهاي غلط در خصوص بیماري ایدز و رفتارهاي پیشگیرانه آموزش  کیدر  یپرسش و پاسخ و سخنران
 SPSS يبا نرم افزار آمار تاًیو نها يداده ها جمع آور ،مجددا بعد ازدو ماه از مداخله. شی ندیدنددیدند و گروه کنترل در این خصوص آموز

  .قرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز) ANCOVA( انسیکووار لیو ازطریق آزمون تحل 18
، ) P>05/0(یانجام شده بر اساس الگوي مذکور نه تنها بر روي بهبود آگاه یبود که مداخله آموزش نیبیانگر ا جینتا: ها یافته

حساسیت درك شده ، شدت درك شده ، منافع درك شده، خودکارآمدي موثر بود بلکه موجب کاهش موانع درك شده دانش آموزان در 
  )  P>001/0. (خصوص اتخاذ رفتارهاي پیشگیري نیز شد

  یاعتقادات بهداشت  يبر سازه ها  یاعتقاد بهداشت يبر اساس الگو یمداخله آموزش ریاز تأث یاکمطالعه ح نیا جینتا: گیري نتیجه
  .گرددیم شنهادیآموزش بهداشت مدارس پ يلذا کار برد مطالعه حاضر در برنامه ها.بود HIV/AIDSمرتبط با 

  
 . هیاول يریشگی، دانش آموز، پHIV/AIDSآموزش،  :ها کلیدواژه
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 و همکاران انیسادات طواف/  184

  1399، 4 ، شماره1 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

  مقدمه
)human immunodeficiency virus (HIV  یعل 
 کیهمچنان  یدر سطح جهان یدرمان ریچشم گ يشرفتهایرغم پ
که تا سال  گرددیم ینیب شیاست و پ یسالمت يعمده برا ینگران

  ) .1(باشد ریعامل مرگ و م نیسوم 2030
قرار دارند و  HIV/AIDS)(   جوان در معرض خطر افراد

از کشور ها  شامل  ياریعفونت در بس دیاز موارد جد یمیحدود ن
 بیآس یکیولوژیزیزنان جوان به لحاظ  ف) . 2( باشدیجوانان م

دارند   HIVو   یمقاربت يهایمارینسبت به ب  يشتریب يریپذ
توجه به دختران نوجوان را نشان  تیامر اهم نیهم

 یو جنس يمفهوم بهداشت بارور رانیدر کشور ا کنیل).3(دهدیم
درك نشده و برنامه  یبه خوب یفرهنگ لیمسا لینوجوانان به دل

 یمل یبررس کیدر  نیهمچن). 4. (انجام نشده است یخاص يزیر
کم   رشیو پذ یرانیزنان ا فیضع ا،دانش نسبت  2015در سال 

و مداخالت در  يریشگیپ يبرنامه ها تیمبتال ، بر اهم مارانیب
  ).5(دارد دیحوزه تاک نیا

آموزش در نوجوانان و جوانان جهت  تیمطالعات بر اهم 
در  ن،یبنابر ا). 8, 5(و )7, 6. (دارند دیتاک يماریاز ب يشگریپ

 يماریمبارزه با ب نهیاقدامات در زم هیکشور با وجود کل
HIV/AIDS کاهش انتقال  يبرا یاقداماتHIV   به خصوص

  ) .9(میمند ازیدر آموزش بهداشت  ن
با رفتار HIV/AIDS از جمله  یاکثر مشکالت سالمت 

 يرفتار يهایاستفاده از  تئور ن،یخورده است بنا برا وندیانسان پ
 قاتیتحق جینتا). 10(رسدیبه نظر م يمداخالت  ضرور یدر طراح
 يالگو محور مانند تئور ةشد یدهند که مطالعات طراح ینشان م
 ،یاعتقاد بهداشت يو الگو یعمل منطق يتئور ،یاجتماع یشناخت

اعتقاد  يالگو). 11(برخوردار هستند يشتریب تیفقاز شانس مو
مبتال  دزیاگر فرد بداند چگونه  به ا کندیم ینیب شیپ یبهداشت

 ییبداند، انجام رفتارها يماریو خود را در معرض  خطر ب گرددیم
 يالگو) 12.(ردیپذ یم دهدیرا کاهش م روسیکه شانس کسب و

از  يریشگیپ يرا برا يدیمف یچهار چوب مفهوم  یاعتقاد بهداشت
رفتار  يالگو نه تنها برا نیا. دینما یم هیارا یرفتار پرخطر جنس

سالمتر مانند  یقصد رفتار جنس يسالمتر بلکه برا یجنس
ثابت  یجنس کیاستفاده از کاندوم وداشتن شر ،يشتنداریخو
نوجوان به کار رفته  نیدر  مجرم یجنس يرفتارها گریود

  ).13(است
 یکمتر به طراح ،یقبل ةانجام شد قاتیتحق نیوجود ا با

در جوامع  یفرهنگ يها یژگیمتناسب با و  یمداخالت آموزش
توجه نموده   یعموم يها تیبخصوص در اقشار و جمع  ،یاسالم

شده  يریدختران هدف گ يکه رو دزیاز ا يریشگیمداخالت پ. اند
ر جنس دختر و متناسب فرهنگ باشد و به فراخو ژهیو دیباشد  با

حاضر با توجه به  یلذا مطالعه آموزش) .14)(آنها باشد يرشد فکر
. دانش اموزان دختر انجام شد  يرو نهیزم نیکمبود مطالعات در ا

مدل  يسازه ها راتییتغ ۀسیو مقا نییهدف از مطالعه حاضر، تع
در دانش آموزان  HIV/AIDSدر مورد  یاعتقاد بهداشت

 ۀمداخل يتهران قبل و بعد از اجرا 8منطقه  ۀدختران رستانیدب
  .است  یآموزش

  ها روش
 Quasi( یتجرب مهیطرح ن کیمطالعه  نیا

Experimental  (که داده ها از   باشد یهمراه با گروه شاهد م
هردو گروه در دو مرحله قبل و بعد از آموزش جمع آوري و تجزیه 

آموزش  نیمسؤلبا  یپژوهش با هماهنگ يدر ابتدا. و تحلیل شدند
 يها رستانیدب ستیل یۀتهران نسبت به ته 8 ۀو پرورش منطق

را که به  رستانیدو دب یدخترانه اقدام شد و سپس بطور تصادف
تا حد امکان مشابه هستند، انتخاب  یو اجتماع يلحاظ اقتصاد

 یبطور تصادف یانتخاب رستانیاز دو دب یکیبعد  ۀدر مرحل. مینمود
بعنوان گروه شاهد در نظر  يگریساده بعنوان گروه مداخله و د

اول، دوم وسوم بطور  هیسه پا رستانیسپس از هر دب. گرفته شد
اول تا  يانتخاب شد وبعد تعداد دانش آموزان کالس ها یتصادف

 لیدر حال تحص قیکه در زمان انجام تحق رستانیسوم هر دب
د به مطالعه عبارت بود معیار ور. شدند يبودند، مشخص کد گذار

 لیسال ، مجرد بودن و   تما 18سال وحداکثر  14سن باالي : از
 يارهایمع نیهمچن. آگاهانه براي مشارکت در پژوهش تیرضاو 

 لیتحص ،یبودن در جلسات آموزش بیخروج از مطالعه شامل  غا
  .بود یدانشگاه شیو پ  رستانیدرکالس چهارم دب

  ابزار
  :بود ریسوال به شرح ز 47و شامل هشت بخش   ابزار

 کیبخش اول شش سوال  مربوط به سواالت دموگراف. الف 
مادر ، پدر و  التیدانش آموز، تحص یلیتحص هیسن ،پا:شامل 

  .شغل پدر و مادر در مجموع
 یبخش دوم چهار سوال در مورد سابقه آموزش قبل.  ب

HIV/AIDS به  لیو تما يماریب ی، منابع کسب اطالعات قبل
از  یحیو نوع آموزش دهنده ترج HIV/AIDSکسب آموزش 

  .مخاطب  بود دگاهید
در مورد عامل  یبخش سوم ابزار شامل هشت سوال آگاه. ج

 ستمی، س   HIVو   دزی، تفاوت مفهوم ا HIV/AIDS يماریب
،  انتقال و  يماریب یو دوره نهفتگ يماریکننده بدن در ب ریدرگ

از راه   يماریبودن ب ییبل شناساو قا يماریواکسن و درمان ب
  .اشتد نهیگز 7تا  3که بر حسب مورد از  شیآزما

 ریبود که موارد ز 47تا  19بخش چهارم  شامل سواالت . ج
 7( ،  شدت درك شده )سوال 6(درك شده تیحساس: را شامل بود

) سوال 6(، موانع درك شده )سوال 5( ،  منافع درك شده)سوال
  ) .سوال 5( يخودکارامد  تیودر نها
  

درك شده، شدت درك شده، منافع درك  تیحساس سواالت
درك شده با استفاده از  يشده، موانع درك شده و خودکارآمد
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 ة، موافق نمر5 ةکامالً موافق نمر(  کرتیل يپنج درجه ا اسیمق
 یطراح) 1 ة، کامالً مخالف نمر2 ة، مخالف نمر3 ةنظر نمر ی، ب4

درك شده  انعمو ةر مورد سازد يارزش گزار نیا. شده بود
حالت  يو برا 5 ةحالت کامالً مخالف نمر يبرا یعنیمعکوس بود 

  . در نظر گرفته خواهد شد 1 ةکامالً موافق نمر
   ییایو پا ییروا

 يدر رشته ها دینفر از اسات 10شده به  یطراح پرسشنامه
 ییروا یبه منظور بررس  یو عفون يآموزش بهداشت و پرستار

و جمع  يپاسخ آنها جمع اور.شد  هیارا يصور ییو روا يمحتو

حذف نشد فقط در مورد  یمرحله،سوال نیدر ا.صورت گرفت يبند
ابزار  ییایپا نییجهت تع. انجام شد یحیتصح ینگارش يجمله بند

نفره از  15 ۀنمون کی اریاز پرسشنامه در اخت ينمونه ا ق،یتحق
 ۀمحاسب قیت و از طرمورد مطالعه قرار گرف ۀدانش آموزان جامع

.  اقدام شد زین قیابزار تحق ییایکرونباخ، نسبت به پا يآلفا
تست با فاصله  يثبات آزمون، تست ر یبه منظور بررس  نیهمچن

 1در جدول ییایو پا ییروا یبررس جهینت. شد ذروزه اخ 15 یزمان
  . ثبت شده است

 
 مطالعه ياز سازه ها کیمحاسبه شده در هر  ییایو پا ییشاخص روا نیانگیم -1جدول 

  CVR  CVI  بازآزمون -آزمون آلفاي کرونباخ  سازه
  94/0  77/0 75/0  0/79  آگاهی

  81/0  69/0 68/0  0/79  حساسیت درك شده
  90/0  81/0 73/0  0/82  شدت درك شده
  97/0  86/0 69/0  0/79  منافع درك شده
  97/0  73/0 81/0  0/88  موانع درك شده

  95/0  76/0 78/0  0/82  خودکارآمدي
  92/0  77/0 74/0  0/83  مجموع

  مداخله 
مناسب جهت دانش آموزان بر اساس متون  یمحتواي آموزش

که شامل دانش  دیتهیه گرد یروز بر اساس الگوي اعتقاد بهداشت
 يراهها دز،یمرتبط با شدت و آمار هاي موجود در باره بیماري ا

پرخطر،  يدر معرض خطر، رفتارها تیجمع روس،یانتقال و
. بود آموزانو ارتقاء خودکارآمدي در دانش  يریشگیپ يراهها

اجرا  یروش پرسش وپاسخ  و بحث گروه یمحتواي آموزش
به این ترتیب که بعد از هماهنگی با مسئولین مدرسه و . دیگرد

کسب اجازه از آنان در خصوص اختصاص زمان ورزش دانش 
 12آموزان به اجراي برنامه آموزشی دانش اموزان به دسته هاي 

نفره تقسیم شدند و در مدت زمان زنگ ورزش ابتدا از  14تا 
قاء اگاهی طریق صحبت کردن در مورد بیماري ایدز سعی در ارت

آنها در مورد بیماري ایدز شد و سپس با هماهنگی دانش آموزان 
در جلسه بعدي زنگ ورزش سعی شد از طریق بحث گروهی 
ادراك آنها در خصوص شدت بیماري ، حساسیت آنها به ابتال به 
بیماري ، موانع و منافع راههاي پیشگیري و ایجاد خودکارآمدي 

لذا هر . پیشگیري افزایش یابددر افراد براي اتخاذ رفتارهاي 
دانش آموز در دو جلسه زنگ ورزش آموزشهاي الزم را فرا می 

گرفت و بحث تا جایی ادامه می یافت که دیگر سوالی در مورد 
 لاگر افرادي بودند که هنوز سوا. مباحث مطرح شده باقی نماند

  . داشتند بعد از جلسه به سواالت آنها پاسخ داده می شد
  لیلو تح هیتجز

داده ها . پس آزمون بعد از دو ماه  در دو گروه مجدد اجرا شد 
 لیو طریق آزمون تحل 18نسخه  SPSS يبا نرم افزار آمار

. قرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز) ANCOVA( انسیکووار
  .در نظر گرفته شد% 5هم  يدار یسطح معن نیهمچن

  نتایج
 بیو کنترل به ترت شیآزما يها در گروهها یسن آزمودن نیانگیم

 از درصد 64که. 06/1 ±53/15 و944/0  ±97/15: عبارتند از
درصد از دانش آموزان گروه  57/1و شآزمای گروه آموزان دانش

نفر دانش آموزان گروه  465 نیاز ب.بودند دهید دزیکنترل آموزش ا
 هیها در پا یآزمودن از) درصد 45/2 (وگروه کنترل شیآزما

 26/2 (دوم و یلیتحص هیپا) درصد 28/6 (اول ،   یلیتحص
 . سوم قرارداشتند یلیتحص هیپا) درصد

  
 و کنترل شیآزما يدر گروهها  یو آگاه یاعتقاد بهداشت ينمره هاي الگو نیانگیتفاوت م انسیکووار لیتحل جینتا. -2جدول 

 وضعیت  متغیر 
  درجه
 آزادي

  میانگین
 مجذورات

Fتوان آماري میزان تأثیر سطح معناداري ارزش 

  حساسیت درك شده
 0/180 0/004 0/298 1/086 24/165 1 پیش آزمون

 1 0/105 (**)0/001 29/620 659/119 1 عضویت گروهی
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 0/061 0/001 0/760 0/094 1/825 1 پیش آزمون شدت درك شده

 0/807 0/031 (**)0/001 8/043 156/661 1 عضویت گروهی 

 0/060 0/001 0/768 0/087 1/196 1 پیش آزمون منافع درك شده

 1 0/245 (**)0/001 82/292 1132/244 1 عضویت گروهی 

 0/053 0/001 0/868 0/028 0/429 1 پیش آزمون موانع درك شده

 0/999 0/088 (**)0/001 24/525 380/599 1 عضویت گروهی 

 0/120 0/002 0/441 0/597 8/657 1 پیش آزمون خودکارآمدي درك شده

 1 0/268 (**)0/001 92/564 1343/253 1 عضویت گروهی 

 0/096 0/002 529/ 0/397 1/971 1 پیش آزمون میزان آگاهی

 0/523 0/016 (*)0/044 4/106 20/376 1 عضویت گروهی 

، شدت )P=04/0(یآگاه زانیدهد که در م ینشان م 2جدول 
درك شده، موانع و منافع درك شده  تیدرك  شده و حساس

معنادار است  يگروهها ازنظر آمار انیتفاوت م  يوخودکارامد
)001/0<P .(نیوجود اختالف ب توان¬یم نیبنابرا 

 زانیم نیهمچن.رفتیرا پذ)  وگروه کنترل شآزمای گروه(ها¬گروه
به .درصد است 4 بایتقر یگروه تیعضو يه برامداخل ریتأث نیا

درصد در  4بودند  شیکه در گروه آزما یدانش آموزان گریعبارت د
در پس آزمون  یآگاه زانیدر م شیبا گروه کنترل ،افزا سهیمقا

درصد و در مورد موانع   27 يرقم درمورد خودکارامد نیا.داشته اند
درصد، شدت درك شده 25 هدرصد ،منافع درك شد 9درك شده

توان  نیهمچن. درصد بود 11درك شده  تیدرصد وحساس4
از آن است که  یباشد حاک کترینزد کیآماري هرچه به عدد 

صفر  هیفرض جهیدرنت نیبنابرا. داشته است يشتریمداخله اثر ب
 نکهیبر ا یمبن) HA(پژوهش اتیرد ، و فرض) Ho(پژوهش

 تیدرك  شده و حساس ت،شد یآگاه زانیم راتییتغ نیانگیم
در مورد   يدرك شده، موانع و منافع درك شده وخودکارامد

HIV/AIDS  8منطقه  ۀدختران رستانیدر دانش آموزان دب 
 دییمتفاوت است ، تأ یآموزش ۀمداخل يتهران قبل و بعد از اجرا

  .شدند
  بحث

از  شیسال داشتند و ب 15یسن نیانگیدانش آموزان دختر م
امر نشان از  نیا.بودند دهیآموزش د دزیمورد ادرصد قبال در  50

در مدارس و  ریاخ يدر سالها يماریدر مورد ب ییانجام آموزش ها
اول  هیبه اتفاق در پا بیقر. است یو اجتماع یجمع يرسانه ها

دانش آموز در  يباال زانیبودند که نشان از م لیمشغول تحص

 شتریب دیگروه با نیا ییاز سو.دارد یدولت يها رستانیاول دب هیپا
نشان  جینتا. دارند يچون سن کمتر نندیآموزش بب نهیزم نیدر ا

 گریمثبت داشت که در د  ریتاث یسازه آگاه يداد که آموزش رو
بالطع  آموزش ) 17- 15.(شده است انیموضوع ب نیمطالعات هم ا

  .دهد  شیرا افزا دانش دیبا
  
نشان   جیدرك شده نتا تیاول طرح  حساس هیمورد فرض در

 یمعن يدو گروه مداخله و کنترل  از نظر امار نیداد که تفاوت ب
انجام گرفته  یامر نشانه تاثیر مثبت مداخله آموزش نیا. دار است

است که موجب شد دختران  بهداشتی  بر مبناي الگوي اعتقاد
ابتال به بیماري ایدز  ردبیرستانی خود را حساس و در معرض خط

 ابدی شیدر انها افزا يماریدرك شده نسبت به ب تیبدانند و حساس
مطالعه حاضر در  جینتا. دیگرد دییاول مطالعه حاضر تا هیلذا فرض

 جیحساسیت درك شده پس از آموزش با نتا شیخصوص افزا
 . )21-18(دارد  یزمینه همخوان نیمطالعات انجام شده در ا ریسا

در این مطالعه  به هر حال الزم است تاثیر برنامه آموزشی ما ولی
در مطالعات بزرگتر دیگر هم سنجیده شود تا بتوان به نتایج قطعی 

  .تري دست یافت
نشان  جیشدت درك شده نتا راتییدوم مطالعه تغ هیفرض در

 هیلذا فرض.دار است یمعن يگروه ها از نظر آمار نیداد که تفاوت ب
افراد  نکهیکه با وجود ا دهد یامر نشان م نیا. شد دییتا زیدوم ن

را  يماریب نیا دانند یم دزیا يمایخود را در معرض ابتال به ب
 توان یو م کردند یقلمداد م گبارهمکشنده و ابتال به آن را مر

 یاعتقاد بهداشت يمناسب بودن استفاده از الگو لیاز دال یکی
ذکر کرد که  يماریب نیناگوار ا هاي آمدیرا  پ دزیا يماریب يبرا
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عقوبت بیماري به اتخاذ رفتارهاي پیشگیرانه می افراد با درك 
 انشدرك شده، د تیبا سازه حساس سهیدر مقا نیهمچن.پردازند

ان  لیدل. حساس شده بودند تا شدت را درك کنند شتریاموزان ب
از  فیتعر انهیتر و مقابله جو فیضع یآموزش يجنبه ها دیشا

ب موج نینو یدرمان يروش ها ییاز سو.باشد دزیا يماریب
مطالعات  جینتا. ها گردد يماریکوچک شمردن عوارض  وتبعات ب

 افتهیانجام شده،  دهشدت درك ش نهیکه در ایران در زم يمتعدد
 آموزش از پس شده درك  که شدت نیبر ا یپژوهش حاضر مبن

 افتهیالبته  )   21, 20, 18.(کند یم یدیاست را تا افتهی شافزای
که در دانش ) Jones(2013 يمطالعه  جیمطالعه با نتا نیا يها

نداشت زیرا ان مطالعه  یسال انجام شد همخوان 18تا  11اموزان  
شدت درك شده را در گروه مورد مداخله بعد از  فزایشنتوانست ا

 بایستی رسد لذا به نظر می) 22.(برنامه آموزشی نشان دهد
 مورد پژوهش جامعه و آموزشی برنامه نظر از را حاضر مطالعه
 البته.  برد پی مطالعه دو تفاوت دالیل به بتوان تا داد قرار بررسی
با  یحیو مس  یجنوب يقایدانش اموزان آفر روي  جونز مطالعه

از عدم درك  سندهینو ریفرهنگ متفاوت  انجام شده بود که تفس
  .   است یدر نوجوان يماریشدت ب

منافع  راتییتغ نیانگیم "سوم مطالعه عبارت بود از هیفرض
 رستانیدر دانش آموزان دب  HIV/AIDSدرك شده در مورد 

 یآموزش ۀمداخل يتهران قبل و بعد از اجرا 8منطقه  ۀدختران
مطالعه دیگران به طور کامل  جیبا نتا ها افتهی نیا.  متفاوت است
این نویسندگان نیز در مطالعه خود تایید ) 21, 18.(تطابق دارد

می تواند درك سودمندي رفتار نمودند که مداخالت آموزشی 
  .را براي افراد افزایش دهد يریشگیپ

موانع درك شده  راتییتغ نیانگیچهارم عبارت بود از م هیفرض
 ۀدختران رستانیدر دانش آموزان دب  HIV/AIDSدر مورد 

متفاوت  یآموزش ۀمداخل يتهران قبل و بعد از اجرا 8منطقه 
مشابه هم  گریبخش با مطالعات د نیمطالعه در ا جینتا. است
 زین همکارانو   Purvi Mehtaدر مطالعه ). 23. (دارد یخوان
به ) .24.(دار بود یمعن   یانسان لومیپاپ روسیو ونیناسیواکس يرو

که با )25( یموانع ذهن يبر رو یرسد که مداخله آموزش ینظر م
موانع و خلق  نیا رامونیو بحث و گفتگو پ یآگاه شیافزا

همراه است، به  یپژوهش ينمونه ها يبرا دیجد هاي تیموقع
 یموانع در جهت اتخاذ رفتار بهداشت رفعبه  تواند یم شتریمراتب ب

  . کمک کند
 يمطالعه، خودکارآمد نیدر ا یمورد بررس میاز مفاه یکی

مطالعه نشان  جینتا. پنجم قرار داشت هیدرك شده بود که در فرض
سازه در گروه آزمون شده  نیدار ا یمعن شیاعث افزاداد آموزش ب

 شیپژوهش حاضر در مورد افزا جینتا يمطالعات متعدد.است
. ندنمای یم دیخودکارآمدي درك شده پس از آموزش، را تائ

مطالعات پژوهشگران ایرانی که اخیراً بر اساس الگوي باور 
 رفتارهاي خصوص در مختلف هاي بهداشتی در جمعیت

 مداخالت که داد نشان اند نموده تحقیق ایدز از پیشگیري
 اتخاذ خصوص در افراد خودکارآمدي افزایش باعث آموزشی

  به خودکارآمدي). 27, 26, 20(است شده ایدز پیشگیرانه رفتارهاي
 اشاره رفتار از اي مجموعه ایفرد براي انجام رفتار خاص  توانایی

است  بهداشتی رفتار و آموزش  کسب بین اي واسطه عامل و دارد
 احساس وجود کنار  در ،یمطالعات دیگران نشان داد آگاه. 

شدت و منافع درك شده  ت،یباال به همراه حساس خودکارآمدي
 يقصد رفتار شیتواند به افزا یم ن،ییشده پا كباال و موانع در

موضوع بخوبی در مطالعه میر حیدري و همکاران   نیا. منجر گردد
به  يدیجد کردیکه رو ياریخود يوه هادر خصوص اعضاء گر

گذشته خود را دارند،  يکرده اند و قصد اصالح خطاها دایپ یزندگ
  )  .19. (خورد یبه چشم م

مطالعه علیرغم نقاط قوتی که داشت و نشان داد با یک  این
 بهتر ادراك و آگاهی به توان برنامه کوتاه مدت آموزشی می

 است شدن پیاده قابل کشور مدارس در برنامه این و رسید بیماري
 نمی و نشد بررسی رفتار قصد متغیر مطالعه این در معهذا ولی
در مطالعه در ارتباط  ندهکن شرکت افراد قصد آیا شد مطمئن توان

با اینکه تصمیم گرفته اند که رفتارها را اتخاذ نمایند بهبود یافته 
 لذا و باشد می مطالعه هاي است یا خیر که این خود از محدودیت

 قرار نظر مد متغیر این بررسی آتی مطالعات در شود می پیشنهاد
 نآ دهی گزارش خود مطالعه این محدودیتهاي دیگر از.  گیرد

 پاسخهاي شان¬است و لذا ممکن است افراد بر حسب شرایط
امال مطمئن را ارائه نکرده باشند که این محدودیت در همه ک

لذا پیشنهاد می شود در مطالعات پژوهشهاي اینگونه جود دارد و 
آتی از ابزارهاي بازدارنده دیگري براي رفع این محدودیت استفاده 

نتایج این مطالعه مشابه  مواردشود و لی بهر حال در بسیاري از 
خطاي . مطالعات بود که این خود دلیلی بر صحت نتایج است ریسا

باید مد یادآوري براي هر دو گروه از دیگر محدودیتها است که 
نظر قرار گرفته شود و همچنین آموزشهاي رایج در خصوص ایدز 

 ثیرنیز می تواند تا  نینو یمنابع اطالع رسان گریدر رسانه ها و د
از طرفی این مطالعه تنها روي دختران . گذار بر مطالعه باشد

صورت گرفت و لذا نتایج آن قابل تعمیم به این افراد است و 
پیشنهاد می شود در مطالعات آتی این مطالعه در هر دو گروه 

 .صورت گیرد

  گیري نتیجه
 بهداشت آموزش مداخله داد  این مطالعه  نشان  هاي افتهی

می تواند در ارتقاء درك فواید  یاعتقاد بهداشت الگوي اساس بر
منافع  اتخاذ رفتارهاي پیشگیرانه و درك مستعد بودن افراد 
درمقابل بیماري ایدز و همچنین شدت بیماري تاثیر بسزایی داشته 

پیشنهاد می . رفتار خواهد شد قاءباشد که همه اینها منجر به ارت
 این مطالعه با زمان پی شود در مطالعات آتی تاثیر مداخله آموزشی

و تداوم اثر آموزش  يداریاپ تا گیرد قرار بررسی مورد بیشتر گیري
 .مشخص گردد
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مصوب  یقاتیمقاله ماحصل طرح تحق نیا :تشکر و قدردانی
با کد ثبت )  عج(اهللا  هیدانشگاه بق یبهداشت نظام قاتیمرکز تحق

رخ .اخالق دانشگاه مو تهیاست طرح درکم MHRC 490شده 
مرکز  استیمقاله از ر سندگانینو. دیمصوب گرد زین 11/8/93
 يافراد هیو کل يدیدکتر جن يجناب آقا یبهداشت نظام قاتیتحق
در آموزش و پرورش به انجام طرح کمک کردند  ينحو بهکه 

ها  ییها، راهنما يبا تشکر از همکار"  نیهمچن. کنند یتشکر م
اهللا  هیبق مارستانیب ینیبال قاتید توسعه تحقواح" يو مشاوره ها

 )عج(
که  کنندیم حیتصر سندگانینو :نقش نویسندگان

 .در مطالعه حاضر وجود ندارد یتضاد منافع چگونهیه
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