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Abstract
Introduction: Young people are the major portion of Iranian population, so health department
has more emphasis on their perception and knowledge about HIV/AIDS. The purpose of this
study was to test the effects of an HIV/AIDS workshop education program on the knowledge and
attitudes of the young students by using social cognitive theory (SCT).
Material and Methods: our sample were 400 undergraduate students who voluntarily took part
in the study via workshop announcement posters. Totally, 58 of 400 participants attended all the
workshop sessions. The educational model was based on SCT. The educational model of this
intervention was based on social cognitive theory which consisted of modeling, behavioral
capabilities, expectations and self-efficacy. A self-administered anonymous questionnaire was
given to the participants before and after the intervention.
Results: Education had significant impact on knowledge (P<0.05) but not significant effect on
attitude toward HIV/AIDS (P = 0.11).
Conclusion: SCT had significant impact on knowledge, but it had no impact on attitude. Using
other theories and their impacts on behavior change, and their continuity are recommended.
Keywords: Behavior, Education, HIV, Students.
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اثربخشی مداخله آموزشی کارگاهی بر مبناي تئوري شناختی اجتماعی در زمينه کاهش

انتشار آنالين1031/0/1 :

چکيده
مقدمه :جوانان سهم عمدهای از جمعيت ایران را تشکيل میدهند و درک آگاهی جوانان و نگرشهای آنها در ارتباط با موضوعات
مرتبط با  HIVو ارائه آموزش به این قشر در اولویت بخش بهداشت و درمان كشور است .این مطالعه باهدف تأثير مداخله آموزشی
به شکل كارگاه بر پایه تئوری شناختی اجتماعی بر آگاهی و نگرش پيشگيری از ایدز در دانشجویان دانشگاه تهران انجام گرفت.
مواد و روشها :جامعه موردمطالعه  211دانشجوی مقاطع مختلف شاغل به تحصيل در رشتههای غيرپزشکی دانشگاه تهران بودند
كه بهصورت داوطلب از طریق پوستر فراخوانی برای شركت در كارگاه آموزشی ثبتنام نموده بودند .در كل تعداد  88دانشجو بهطور
كامل در مطالعه شركت نمودند .كارگاه آموزشی در دو روز برگزار شد .مدل آموزشی این مداخله بر اساس تئوری شناختی اجتماعی
بود .سازههای تئوری كه در آموزش مورداستفاده قرار گرفت شامل الگوبرداری ،توانایی رفتاری ،انتظارات و خود كارآمدی بود.
پرسشنامه خودساخته بدون نام پيش از مداخله و پس از مداخله توسط دانشجویان پاسخ داده شد.
نتايج :تأثير آموزش در مورد سازه آگاهی معنیدار بود ( )P=0.01,<0.05اما در مورد نگرش اثر آموزش معنیدار نبود
(.)P=0.11,>0.05
نتيجهگيري :آموزش بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در افزایش آگاهی دانشجویان بسيار مطلوب بوده است اما بر روی
نگرشهای آنها تأثير چندانی نداشته است .استفاده و مقایسه دیگر تئوریهای رایج تغيير رفتار و نيز بررسی تداوم تأثير آن بر تغيير
رفتار در طول زمان پيشنهاد میشود.
کلمات کليدي :رفتار ،آموزش ،ایدز ،دانشجویان.
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اپيدمی  HIVاكنون وارد سومين دهه شده است و همچنان
بهعنوان تهدید سالمتی عمده بهویژه در كشورهای درحالتوسعه
قلمداد میشود( .)1در سال  33 ،2112ميليون فرد ( 31تا 38
ميليون) با این ویروس زندگی میكردند و موارد جدید عفونت در
همين سال 2/8ميليون نفر بوده و 2ميليون فرد در همين سال
براثر ایدز فوت نمودند ()2
مروری بر داده های اپيدميولوژیک بر روی بيماران ایدزی
پيشنهاد میكند كه در اكثر موارد عفونت  HIVدر طول دوره
نوجوانی كسبشده است( .)3از سویی طبق برآوردهای
 UNAIDSهرروز  6111جوان بين سنين  18تا  22سال به
 HIVمبتال شده و جوانان تقریباً نيمی از موارد جدید آلودگی به
 HIVرا تشکيل میدهند( .)2جوانان سهم عمدهای از جمعيت
ایران را تشکيل میدهند .همراه با افزایش سن ازدواج ،كاهش
سریعی در تعداد جوانانی كه ازدواج نمودهاند پدید آمده است .این
یافتهها پنجرهای رو به این واقعيت میگشاید كه جوانان احتمال
دارد قبل از ازدواج فعاليتهای مخاطرهآميز جنسی داشته باشند.
میتوان گفت ما در مورد نيازهای بهداشت باروری جوانان
اطالعات كمی داریم ( .)8بنابراین در این مطالعه دانشجویان
بهعنوان گروه مخاطب و در معرض خطر بيماری انتخاب شدند.
از سوی دیگر،درک آگاهی جوانان و نگرشهای آنها در ارتباط
با موضوعات مرتبط با  HIVارزشمند است .در حال حاضر فقط
از طریق حفاظت رفتاری و تغيير رفتار میتوان از  HIVپيشگيری
نمود .اگر قرار است جوانان خطر ایدز و دیگر بيماریهای مقاربتی
را كاهش دهند ضروری است بدانند كه چه خطراتی وجود دارد
و چگونه میتوان از آن اجتناب نمود( .)6در غياب واكسنهاى
مؤثر بر ضد بيماریهای مقاربتی ،برای مهار انتقال بيماری،
پيشگيرى اوليه از طریق مهارت سازی بهمنظور تغيير رفتارهای
جنسى مخاطرهآميز ضروری است و ارائه مداخالت پيشگيری بر
پایه اصول شناختی – رفتاری پيشنهادشده است(.)8
تحقيقات در علوم رفتاری نياز به مداخله تئوری محور
دارد( )8و استفاده از تئوری برای ایجاد مداخالت رفتاری تأثيرگذار
بسيار مهم و حياتی است(.)2بر طبق شواهدی مبنی براثر بخشی
مداخالت تئوری محور،در طول دهه گذشته استفاده از تئوریهای
علوم رفتاری بهعنوان اساس برنامههای پيشگيری از ایدز
توصيهشده است( )11و حتی پس از یافتن درمان و واكسن مؤثر،
استفاده از تئوریهای روانشناسی اجتماعی بهمنظور توسعه مداخله
برای جلوگيری از گسترش ویروس همچنان بااهميت خواهد بود
(.)11
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مقدمه

اكثر مداخالت موفق پيشگيری از ایدز در جوامع غربی بر
اساس تئوریهای شناختی اجتماعی بودهاند .در این مطالعه نظریه
شناختی اجتماعی (بندورا Social cognitive ( )1228
 )theoryبهعنوان محور مداخله و شيوه آموزش مورد استفاده
قرارگرفته است ( .)18-12بنابراین ابتدا به توصيف تئوری شناختی
اجتماعی باندورا میپردازیم:
این تئوری رفتار را بهعنوان مثلثی توصيف میكند كه در
آن ،ارتباط پویا و متقابل با عوامل فردی (شناختها) رفتار و محيط
برقرار است و فرض میكند كه رفتار از طریق تعامل مداوم بين
عوامل فردی و محيط شکل میگيرد .این تعامل به تعيينكنندگی
متقابل ( )Reciprocal determinismاشاره میكند ،فرایندی
كه از طریق آن رفتار ،عوامل فردی و محيطی بهطور مداوم بر
هم تأثير میگذارند .تعامل بين رفتار موردبررسی ،عوامل فردی و
محيطی چهارچوب مفيدی برای فهم رفتار بهداشتی فراهم
میكند(.)16
تئوری شناختی اجتماعی فرض میكند كه افراد با مشاهده
دیگران در مجموعه اجتماعی بخصوص یاد میگيرند .عمالً همه
پدیدههای یادگيری باتجربه مستقيم از طریق مشاهده رفتار دیگر
افراد و پيامدهای رفتار بهطور جانشينی میتواند اتفاق بيافتد.
)Gibson (2004چهارعنصر اساس تئوری باندورا را به شرح
زیر ذكر میكند .الف (فرایند یادگيری مشاهدهای ب)
تعيينكنندگی متقابل ج) خودتنظيمی د خودكارامدی(.)18
بر اساس نظریه شناختی اجتماعی برنامههای پيشگيری از ایدز
باید به چهار پيامد دست یابد تا مؤثر واقع شود:
گروه هدف باید از رفتارهایی كه آنها را در معرض خطر
 HIVقرار میدهد آگاه شوند.
باید مهارتهای الزم برای كاهش رفتار
-1
مخاطرهآميز را به افراد در معرض خطر آموخت.
افراد باید به توانایی خود مبنی بر استفاده از این
-2
مهارتهای كاهش خطر ،اعتماد داشته باشند .بهعنوانمثال
افراد با درجه باالی خودكارامدی بيشتر احتمال دارد كه رفتار
جنسی سالمتر را انجام دهند و برعکس افراد با درجه پایين
خودكارامدی بعيد است كه این رفتار را انجام دهند.
در افراد باید انگيزه ایجاد نمود تا این مهارتها را به
-3
مرحله عمل درآورند .این مهارتها باید از طریق یادگيری
مشاهدهای (الگوبرداری) یا روشهای آموزش مستقيم مانند
مهارتآموزی كسب شوند ( .)18مطالعات قبلی در كشورهای
دیگر تأثير این تئوری را بر آگاهی ،نگرش و رفتار نشان دادند
( .)21 ,12با توجه محدودیت مطالعات در زمينه كاربرد تئوری
در آموزش ایدز ،مطالعه حاضر باهدف بررسی سطح آگاهی و
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جامعه و متغيرهاي موردبررسی
این مطالعه نيمه تجربی با روش خودكنترلی در سال
تحصيلی  86-88انجام پذیرفت .جامعه آماری این پژوهش كليه
دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه تهران (رشتههای غيرپزشکی)
بودند كه بهصورت داوطلب و غير تصادفی از طریق پوستر
فراخوانی برای شركت در كارگاه آموزشی ثبتنام نموده بودند.
ابزار اندازهگيري
پرسشنامه این پژوهش برگرفته از پرسشنامه معاونت
سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران (گروه تخصصی پيشگيری
و مبارزه با بيماریها) بود كه توسط كارشناسان آن مركز تهيهشده
بود .بااینوجود ،اعتبار محتوی پرسشنامه با استفاده ازنظر
كارشناسی اساتيد رشتههای عفونی ،آموزش بهداشت ،پزشکان...
تأمين شد.
در بررسی كيفی اعتبار محتوا با تعدادی از متخصصان
مصاحبه صورت گرفته و یا از ایشان درخواست میشود تا پس از
مطالعه دقيق ابزار ،دیدگاههای اصالحی خود را بهصورت مبسوط
و كتبی ارائه نمایند كه اصالحات جزئی ویرایشی درنهایت لحاظ
گردید بهطوریكه سؤالی اضافه یا حذف نگردید.
جهت تعيين پایایی و ثبات آزمون پرسشنامه از روش آزمون
باز آزمون استفاده شد .پرسشنامه حاضر به  18نفر از دانشجویاندر دو مرحله ارائهشده و نمرات كسبشده در این دو مرحله باهم
مقایسه و ضریب اعتبار آن محاسبه گردید كه پس از گذشت دو
هفته ،با توجه به اینکه ضریب اعتبار باالتر از  1/8قابلقبول است
(ضریب اعتبار در دامنه  1/88تا  1/28مطلوب است) همبستگی
حدود  1/86محاسبه گردید(.)21
پرسشنامه كارگاه شامل دو بخش بود .بخش اول محتوی
 8سؤال دموگرافيک و بخش دوم حاوی  16سؤال آگاهی از
اپيدميولوژی ایدز ،راههای انتقال و راههای عدم انتقالی ویروس
 ،HIVراههای پيشگيری و تست  HIVو درمان بيماری بود .به
هر پاسخ صحيح ،امتياز یک ،به پاسخ غلط ونمی دانم امتياز صفر
اختصاص داده شد .طبقهبندی سؤاالت آگاهی به این صورت بود
كه نمرات  1تا  2آگاهی ضعيف و نمرات  11 - 8آگاهی متوسط
و نمرات  11-16آگاهی خوب در نظر گرفته شدند.
 32سؤال بعدی پرسشنامه در مورد سؤاالت نگرش نسبت
به ایدز و بيمار مبتال ،افراد در معرض خطر بيماری ،مشاوره ایدز
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نگرش دانشجویان در مورد ایدز و بررسی تأثير آموزش بر آن در
دانشجویان رشتههای غيرپزشکی دانشگاه تهران انجامشده
است.

و مسائل جنسی بود كه بهصورت سه گویه ای موافق – بینظر-
مخالفمطرح شد كه به هر عبارت نمرهای بين یک تا سه اختصاص
داده شد .امتيازدهی مورد نگرش به این صورت بود كه نمرات زیر
 81درصد نگرش نامطلوب و باالی  81درصد بهعنوان نگرش
مطلوب محسوب شدند .بهطوریكه نمرات  32تا  68نگرش
نامطلوب و نمرات  62تا  112نگرش مطلوب محسوب گردید.
مداخله آموزشی
مقدمات اجرایی برنامه آموزشی بدین ترتيب بود كه در ابتدا
جلسهای با حضور متخصصين و كارشناسان مجرب بهمنظور
برنامهریزی آموزشی مناسبتر تشکيل شد .برای برنامهریزی
آموزشی از الگوی آموزشی جيمز براون و همکاران استفاده شد كه
دارای چهار مرحله  -1تهيه اهداف آموزشی -2شرایط  -3منابع
و  -2ارزشيابی است .شيوههای تدریس به روش آموزش مستقيم
و رسمی (سخنرانی و  )...بود .با توجه به موارد باال برگزاری كارگاه
كه از روشهای نوین آموزشی محسوب میشود ،بهعنوان بهترین
روش آموزش مباحث مطرحشده در نظر گرفته شد .كارگاه،
تشکيل جلسه افراد برای كار در گروههای كوچک در مورد مسائل
ذیربط در حوزه فعاليت افراد و پيدا كردن راهحل مناسب میباشد.
در طی كارگاه متخصصين ،مشاورین و سخنرانان گروه را
راهنمایی و هدایت میكنند .از خواص مهم كارگاه همکاری كامل
و فعاالنه تکتک شركتكنندگان است .برای اطالعرسانی و
تبليغات در مورد برگزاری كارگاه آموزشی پوستر فراخوان كارگاه
آموزشی تحت عنوان دانشجو و ایدز به تيراژ  128نسخه در اماكن
عمومی و دانشکدههای تحت پوشش دانشگاه نصب گردید.
همچنين از طریق سایت دانشگاه تهران و نشریه بهداشت دانشگاه
نيز برگزاری كارگاه اطالع داده شد .ثبتنام دانشجویان داوطلب
شركت در كارگاه ،از روز توزیع پوستر شروع گردید و یک هفته
قبل از برگزاری كارگاه ثبتنام ادامه پيدا نمود .درمجموع چهارصد
نفر از دانشجویان دانشگاه تهران ثبتنام نمودند .از ميان 211
دانشجوی داوطلب ،بهصورت تصادفی  88دانشجو برای شركت
در كارگاه انتخاب شدند كه از طریق ارسال دعوتنامه و یا
بهصورت تلفنی تاریخ برگزاری كارگاه به آنها اطالع داده شد.
هدف دوره آموزشی این بود كه دانشجویان عالوه بر دریافت
آموزش در خصوص بيماری ایدز ،بيماریهای آميزشی و فراگيری
فنون مشاوره و شناسایی رفتارهای مخاطرهآميز ،از مهارتهای
الزم زندگی نيز برای اتخاذ رفتارهای پيشگيرانه برخوردار شوند.
بنابراین بعد از چندین بار تجدیدنظر ،برنامه نهایی كارگاه
در طی دو روز تدوین شد بهطوریكه صبح روز اول مبحث بيماری
ایدز یعنی اپيدميولوژی ،انتقال و پيشگيری ،آزمایش ،تست و
درمان بيماری ( 2ساعت) و بعدازظهر بيماریهای مقاربتی و
بهداشت جنسی ( 2ساعت) در نظر گرفته شد .با توجه به آنکه
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مفهوم

 - 1انتظارات
 – 2یادگيری مشاهدهای
 – 3توانائی رفتاری
 - 2خود كارآمدی

 -8تقویت

آموزش خويشتنداري

آموزش مصرف صحيح کاندوم

دانشجو معتقد است استفاده از روش امتناع بدون برهم زدن
ارتباط خود با شركای جنسیاش مؤثر است.
دانشجو الگوبرداری از روش امتناع را با دادن پاسخ نه به
فعاليت جنسی در كالس مشاهده میكند.
دانشجو اطالعاتی درباره خودداری و روش امتناع كسب
كرده و نيز روش امتناع را تمرین میكند.
احساس دانشجو این است كه میتواند بهدرستی از روش
امتناع استفاده نماید.

دانشجو معتقد است استفاده از كاندوم از بارداری و ابتال به
عفونتهای منتقلِ پيشگيری خواهد نمود.
دانشجو اطالعاتی درباره استفاده از كاندوم و چگونگی
جاگذاری صحيح آن كسب خواهد كرد.
دانشجو احساس میكند كه میتواند بهدرستی از كاندوم
استفاده نماید.

تحسين دانشجو برای كاربرد مناسب روش امتناع.
دانشجویان روشهای مثبتی برای استفاده از روش امتناع
دارد ،مانند روش امتناع مرا سالم نگه میدارد و امتناع كردن
به من اجازه خواهد داد بر روی فعاليتهای درسی متمركز
شوم و بدینوسيله در آینده پاداش دریافت خواهم نمود.

الگوبرداری ( :)Modelingاز راه مشاهده الگوهایی كه
برای انجام اعمال معينی تقویت میشوند میتوان پاسخهای
تازهای را آموخت و اكتساب رفتار از تقویت جانشينی ناشی
میشود( .)22یعنی هنگامیكه فرد مبتالبه علت انجام رفتاری به
 HIVمبتال شده و بدینصورت تنبيهشده است افراد دیگر نيز با
مشاهده نتيجه آن رفتار ،از آن اشتباه دوری میكنند.در پژوهش
حاضر بهطور گستردهای سعی شد تا از الگوبرداری استفاده شود
بهعنوانمثال در كالسهای آموزش مهارتهای زندگی از افراد
 HIV+بهعنوان الگو كه به دليل انجام رفتارهای خطرزا به این
وضعيت دچار شدهاند ،برای آموزش استفاده شد (اصل بازداری).
بهطوریكه بيمار زن در كالس خانمها و بيمار مرد در كالس
پسران حضور یافتند و از چگونگی ابتالی خود و واكنش دیگر
افراد جامعه با دانشجویان بهصورت پرسش و پاسخ گفتگو نمودند.

-

همچنيييين تصييياویری از عالئيييم و عيييوارض ایيييدز در
بيميياران بييهعنييوان مييدل بييه دانشيجویان نمييایش داده شييد از
افييرادی محبييوب از ميييان دانشييجویان (كييه از طریييق گييروه
سنجی انتخياب ميیشيوند) بيرای فعالييتهيای مهيارتسيازی
( )Skills building activitiesماننييييد مهييييارتهييييای
قاطعييييت شيييامل مهيييارت :رد پيشييينهاد ،مهيييارت مباحثيييه،
تصييميمگيييری ،حييل مسييئله ،اسييتفاده شييد بييه عبييارتی ایيين
فعالييييت توسيييط ميييدلهيييا از طریيييق ایفيييای نقيييش
( )Role Playingآموزش داده شد.
سازه توانایی رفتاری (:)Behavioral Capability
آگاهی از رفتار موردنظر و مهارت انجام آن ( .)23توانایی رفتاری
در افراد از طریق ارائه اطالعات و نيز بازی نقش در خصوص
مهارتهایی كه قبالً اشاره شد ایجاد گردید.
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جدول  .1سازههای مورداستفاده در مداخله آموزشی كارگاه محور بر اساس تئوری شناختی اجتماعی
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قشر دانشجو و جوان بسيار عالقهمند به رسانه آموزشی فيلم
میباشد و فيلم آموزشی نيز از غنیترین منابع آموزشی محسوب
میشود ،فيلم مستند آموزشی متولد ایدز در انتهای روز اول كارگاه
به نمایش گذاشته شد تا تکميلكننده مباحث اساتيد باشد.
مباحث روز دوم كارگاه مبحث مشاوره و مهارتهای رفتاری
پيشگيری از بيماری ایدز ،مهارت خودآگاهی ،توانایی
تصميمگيری ،مهارت مقابله ،حل مسئله ،مهارت قاطعيت و مباحثه
بود .در كل دانشجویان از  8ساعت آموزش مهارتهای زندگی
برخوردار شدند .سعی بر این بود كه مهارتهای زندگی با شيوه
خالق و مبتکرانه مانند ایفای نقش ،بارش افکار و بحث گروهی
به دانشجویان آموزش داده شود و گروههای یادگيری نيز در
كارگاه به گروههای كوچک  8نفره برای كار گروهی تقسيم شدند.

بهمنظور استراحت و سرگرمی در بين جلسات آموزشی از موسيقی
نيز استفاده گردید كه توسط بيماران نواخته شد.
درعينحال كارگاه دو كالس جداگانه برای دختران و پسران
با گنجایش سی نفر را شامل میشد .كتابهایی آموزشی تحت
عنوان «جوانان و  HIV/AIDSفرصتی در بحران» و «فعاليت با
جوانان» و پمفلت و بروشورهای آموزشی و جزوات آموزشی كارگاه
نيز در مورد ایدز و بيماریهای مقاربتی ،مشاوره و مهارتهای
زندگی در پایان كارگاه در اختيار دانشجویان قرار گرفت .در پایان
نيز هدیهای كوچک به دانشجویان شركتكننده اختصاص یافت.
مفاهيم تئوری شناختی اجتماعی كه به دانشجویان آموزش
داده شد در زیر آمده است (جدول شماره .)1
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P=0.01..>0.05

در مورد نگرش نيز پييشفيرض هيای آزميون تيی تسيت
بررسييی شييد و نتييایج ایيين آزمييون نشييان داد كييه بييين قبييل و
بعييد از مداخلييه تفيياوت معن يیداری وجييود نداشييت و درنتيجييه
آمييوزش در افييزایش نگييرش دانشييجویان تييأثير معنييیداری
نداشته است(( P=0.11.< 0.05).جدول شماره .)2

جدول  .2مقایسه ميانگين و انحراف معيار نمرات آگاهی و نگرش قبل و بعد از مداخله آموزشی
ميانگين و انحراف معيار قبل از آموزش
شاخص
13/18 ±2/83
آگاهی
82/32 ±6/88
نگرش
* آزمون در سطح  %8معنیدار است.

ميانگين و انحراف معيار بعد از آموزش
12/22 ±1/88
86/18±2/81

بهمنظور بررسيييی رابطه بين آگاهی و متغير نگرش قبل از
آموزش از آزمون همب ستگی پير سون ا ستفاده شد .فرض صفر
این آزمون عبارتاند از بين دو متغير آگاهی و نگرش همب ستگی
وجود ندارد و پيشفرضهای آنكه عبارتاند ازنرمال بودن توزیع
دادهها بررسييی شييد و بهمنظور بررسييی خطی بودن رابطه بين
متغيرها نيز از نمودار پراكنش آن مالحظه شييد .نتایج نشييان داد
كه فرض صيييفر رد بوده و بنابراین ،بين متغير آگاهی و نگرش
ق بل از آموزش راب طه معنی داری در حد متوسيييط وجود دارد

T
-2/68
-1/6

P value
*0.01
0.11

( )P=0.001.>r=0.52در مورد این دو متغير ب عد از آموزش
نيز رابطه معنیداری در حد ضيييعيف وجود داشيييتr=0.31).
> .)P=0.01.قبل از آموزش  13/8درصييد از آگاهی متوسييط و
 86/2در صد از آگاهی خوب برخوردار بودند .در صورتیكه بعد از
آموزش همگی دانشييجویان از آگاهی خوب برخوردار شييدند .در
مورد نگرش نيز قبل از آموزش  1/8درصيييد از نگرش نامطلوب
برخوردار بودند درصييورتیكه بعد از آموزش همه دانشييجویان از
نگرش مطلوب برخوردار شدند( .جدول شماره  3و .)2

جدول  .0دستهبندی نمرات آگاهی قبل و بعد از مداخله آموزشی
آگاهی

قبل از آموزش
فراوانی

بعد از آموزش
درصد
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درصد
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در این مطالعه  88دانشجو شركت نمودند كه ميانگين سنی
دانشجویان موردمطالعه  22 /82 ±3/82و  68/8در صد یعنی اكثر
آنها در مقطع كارشناسی و  28/3در صد در مقطع كارشناسی
ارشد و  8/3در مقطع دكترای پيوسته مشغول تحصيل بودند.
همچنين  83درصد آنها مجرد و  18درصد متأهل بودند .نيمی
از آنها دختر و نيمی دیگر دانشجوی پسر بودند .برای استفاده از
آزمون تی زوجی ابتدا نرمال بودن توزیع دادهها در مورد آگاهی و
نگرش كل برسی شد كه نتایج آزمون كولموگروف اسميرنف نشان
داد كه توزیع هر دو گروه قبل و بعد از آموزش نرمال است .فرضيه
صفر این مرحله این بود كه آموزش در افزایش آگاهی و نگرش
در دانشجویان بیتأثير است .پيشفرضهای آزمون كه عبارتاند
از همبستگی دادهها و كمی بودن متغيرها و نرمال بودن توزیع
دادهها بررسی گردید كه در مورد متغير آگاهی نتایج آزمون تی
زوجی نشان داد كه بين قبل و بعد از مداخله تفاوت معنیداری
وجود دارد بنابراین فرض صفر رد گردید و درنتيجه آموزش در
افزایش آگاهی دانشجویان تأثير معنیداری داشته است
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سازه انتظارات ( :)Expectationsوقایع خاصی است كه
فرد انتظار دارد یا پيشبينی میكند در موقعيت خاصی اتفاق
بيافتند .بهعبارتدیگر پيامدهای مورد انتظار از یک رفتار را
انتظارات میگویند( .)22در كالسهای آموزشی بهدفعات فواید
استفاده از كاندوم و امتناع توضيح داده شد.تأكيد شد بر جمله
«من میتوانم در مقابل پيشنهاد رفتارهای خطرزای (از نظر
 )HIV/AIDSبه دوستانم “نه” بگویم».در كالسهای آموزشی
بهدفعات بر توانایی دانشجویان به نه گفتن به پيشنهادهای
خطرساز و استفاده از كاندوم تأكيد شد.
تجزيهوتحليل
داده هييای حيياصييييل از ا ین مطييا لعييه وارد نرم ا فزار
 Access 2002و س ي س وارد نرمافزار 12 version SPSS
شيييدند .پس از تکميل اطالعات تجز یهوتحليل نهایی توسيييط
جداول ،شاخصهای مركزی و پراكندگی تو صيف شد و جهت
تعيين اختالف یا ارت باط بين زیرگروه ها از آزمون های chi-
 ،squareضریب همبستگی پيرسون و آزمون T-test paired
اسييتفاده شييد و حد معنیداری آزمونها  8درصييد در نظر گرفته
شد .شایانذكر ا ست كه این طرح با حمایت مالی سازمان ملی
جوانان و مركز بهداشييت دانشييگاه تهران و با موافقتنامه كتبی
معاونت دانشييجویی و فرهنگی دانشييگاه تهران تصييویب و به
مرحله اجرا درآمد .همچنين بهمنظور رعایت مسيييائل اخالقی و
تعهدنامه هلسييينکی فرم رضييایت آگاهانه از تمامی دانشييجویان
اخذ گردید.

نتايج
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جدول  .1دستهبندی نمرات نگرش قبل و بعد از مداخله آموزشی
نگرش
مطلوب
نامطلوب
جمع

قبل از آموزش
فراوانی
88
1
88

در این مطالعه دانشجویان شركتكننده در كارگاه حتی قبل
از آموزش عمدتاً از سطح آگاهی متوسط تا مطلوب برخوردار بودند.
مروری بر مطالعات در زمينه اثربخشی برنامههای پيشگيری با
قاطعيت نشان میدهد كه مداخالت مؤثر باید برنامهریزی
سيستماتيک داشته و نظریه محور یا مبتنی بر شواهد بوده و
متناسب با جامعه هدف باشد ( .)28نتایج مطالعات دیگر نيز تأثير
آموزش را مانند مطالعه حاضر برسازه آگاهی نشان میدهد و
آموزش حاضر موجب ارتقای آگاهی به سطح مطلوب گردید.
بهعنوانمثال در مطالعه آموزشی خلج آبادی فراهانی و عبادی كه
بهمنظور مقایسه گروه همساالن و بزرگساالن با استفاده از مدل
تئوری شناختی – اجتماعی انجام شد ،ميانگين نمره آگاهی در هر
دو گروه مداخله ،از پيشآزمون به پسآزمون در مقایسه با گروه
كنترل بهطور معنیداری افزایش یافت(.(P<0.0001))26در
مطالعه رحمتی نجاركالئی و همکاران نيز اثر آموزش
خویشتنداری روی آگاهی دانشجویان دختر مثبت بوده است
(.)28
برخالف مطالعات قبلی ،در مطالعه حاضر تأثير آموزش در
مورد سازه نگرش معنیدار نبوده است .بهعنوان نمونه ،مطالعهای
تحت عنوان ارزشيابی مداخله مدرسه محور برای پيشگيری از ایدز
در نوجوانان بالیز توسط  Kinslerو همکاران او ( )2112بين
 181نوجوان انجام شد كه بر پایه مفاهيم تئوری شناختی اجتماعی
و تئوری عملکرد منطقی بود و در آن آموزشدهندگان همسال
بهعنوان تسهيل گر در كالسهای آموزشی مشاركت داشتند .پس
از آموزش در مقایسه با گروه كنترل تفاوت معنیداری در ميانگين
استفاده از كاندوم ،آگاهی ،نگرش نسبت به كاندوم ،قصد استفاده
و ارتباط با والدین مشاهده گردید( .)28در مطالعه  Rossو
همکاران او از كشور تانزانيا نيز در سال  2112آموزش تأثير
معنیداری روی آگاهی و نگرش و عالئم بيماریهای مقاربتی در
نوجوانان داشته است( .)22در مطالعه Buttsو  Hartmanدر

فراوانی
88
1
88

درصد
28/3
1/8
111

سال  2112اثربخشی آموزش پروژه بارت ( نوجوان مسئول بودن)
در زمينه خطر  HIVموردبررسی قرار گرفت كه در آن از
سازههای تئوری یادگيری اجتماعی در  8جلسه آموزشی
استفادهشده بود .نتایج تأثير معنیداری را روی نگرش و آگاهی از
خطر ایدز نشان داد( .)31در مطالعه  Clarkاز شهرت بازیکنان
حرفهای فوتبال آفریقا برای پيشگيری از  HIVدر جوانان زیمباوه
استفاده شد .چهارچوب این مطالعه كه  Grassroot Soccerنام
گرفت ،تئوری یادگيری اجتماعی ) (SCTبندورا و تئوری
 Self-Efficacyبود .نتایج نشان داد كه در گروه مورد ،حمایت
اجتماعی بيشتر و اعتقاد در مورد تأثير كاندوم و آگاهی از خدمات
پيشگيری از  HIVافزایش یافت(.)18
شاید این تفاوت به دليل باال بودن نمرات نگرش قبل از
آموزش بود كه بعد از آموزش تغيير معنیدار آماری ایجاد نشد.
همچنين مطالعات دیگر روی جوامع متفاوت از جامعه حاضر
بافرهنگ دیگر اجراشده بود .این اثر مخدوش گر میتواند شامل
ننگ اجتماعی بيماری ایدز هم باشد كه در جوامع درحالتوسعه
هنوز وجود دارد .قابلذكر است نگرشها به زمان بيشتری برای
تغيير طوالنیمدت نياز دارند.
بين آگاهی و نگرش در مطالعه حاضر همبستگی وجود
داشت كه نشاندهنده اثر این دو متغير بر رویهم است .ليکن
همبستگی این دو متغير با رفتار موردبررسی قرار نگرفت .دانش
باال نگرش منفی را به بيماریهای دارای ننگ اجتماعی كاهش
میدهد.
تری ( )2112در مطالعه خود روی دانشجویان ن ال
خاطرنشان میسازد كه مطالعات مداخلهای كه موانع فرهنگی
تغيير رفتار را هدف قرار دهد باید طراحی شود تا بتوانيم موجب
اثربخشی برنامه و تغيير آگاهی و نگرش استفاده از كاندوم گردد
( Georgia.)31و همکاران او در مطالعه بر روی دانشجویان
خاطرنشان میسازد كه رویکردهایی با نگاه فرهنگی قابل كاربرد
هستند و برنامههای آموزشی پيشگيری با در نظر گرفتن فرهنگ
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 با توجه به اینكه نمونهها در مطالعه حاضر بهصورت.میگردد
 پيشنهاد میگردد كه مطالعات بعدی،داوطلبانه شركت نمودند
نمونهها بهصورت تصادفی شركت كنند تا نتایج قابليت
 همچنين بررسی تداوم تأثير.تعميمپذیری بيشتری داشته باشد
 ماه بعد پيشنهاد12 -6-3 آموزش تئوری محور نيز در دوره
 اميد.میشود تا پایداری تأثير آموزش در طول زمان مشخص شود
است در تحقيقات آینده بر روی شيوههای نوین آموزش ایدز در
كشور ما با در نظر گرفتن مسائل فرهنگی مداخالت بيشتری
صورت گيرد و تأثير باورهای دینی و مذهبی در زمينه پيشگيری
.از بيماری ازنظر دور نماند

.)32( آن جامعه میتواند رفتارهای مخاطرهآميز را كاهش دهد
متأسفانه در كشور ما تحقيقات بسيار كمی در زمينه باورهای
نوجوانان و جوانان در زمينه بهداشت باروری و جنسی صورت
 روش تحقيق كيفی روش مناسبی برای اخذ اطالعات.گرفته است
در این زمينه میباشد كه بدون شک راهگشای محققين ایرانی
همچنين جدا از مدخله ای بودن مطالعه حاضر شيوه.خواهد بود
 مطالعه مقطعی و تعداد نمونه محدود،نمونهگيری غير تصادفی
ازجمله معایب مطالعه حاضر است كه در تفسير نتایج و تعميم باید
.مدنظر باشد

 نویسنده از ریاست محترم مركز بهداشت جناب:تقدير و تشکر
آقای دكتر مقدس و كليه كاركنان مركز بهداشت دانشگاه تهران
كه ما را در اجرای طرح یاری نمودند تشکر و س اس گزاری
.میكند

 انجام مطالعات دیگر با به بهكارگيری تئوریها و،در خاتمه
،الگوهای تغيير رفتار بهداشتی دیگر مانند الگوی اعتقاد بهداشتی
تئوری رفتار برنامهریزیشده و الگوی فرا نظریهای پيشنهاد
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