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چکیده
شناسایی منابع کسب اطالعات وباشدمیبیماري ایدز ي پیشگیري از هااز بهترین روش، یکیشآموز:زمینه و هدف

این مطالعه به منظور تعیین منابع .بخش استهاي آموزشی اثرحی برنامهنیاز طراو پیشیک امر ضروري ،فراگیران
.ایدز انجام شدي انتقال و پیشگیري ازهانسبت به راهغیر پزشکی دانشجویان اطالعاتی 

ر دسترس دگیري به روش نمونهپیام نورنفر از دانشجویان 384بر روي مقطعی - توصیفیاین مطالعه:هاروشمواد و
مشخصات بخش اول :گردیدتدوینبخش به شرح ذیل سهدرکهد بوايهمناپرسش،هاآوري دادهابزار گرد.انجام شد

تی در خصوص منابع مورد استفاده سؤاال، بخش سوم نیز به )سؤال20(دانشاالت مربوط به ؤسبخش دوم،دموگرافیک
من ویتنی تجزیه و تحلیل وکاي مجذوري آماريهااستفاده از آزمونبا هاداده.یافتدانشجویان در زمینه ایدز اختصاص 

.گردید
از %4/29و ضعیفکنندگان از دانش از شرکت%6/70. بود56/9±76/1نکنندگاشرکتمیانگین نمره دانش :هایافته
اطالعات خود استفاده منبع کسبتریناز تلویزیون به عنوان مهم%) 7/61(اکثر دانشجویان . برخوردار بودندمتوسطدانش 

عنوان ی که تلویزیون، روزنامه و مجله را بهدانشجویان. عنوان منبع اطالعاتی ناچیز بوده ب%) 6/1(کردند و سهم خانواده می
.)>05/0p(باالتري برخوردار بودنددانش منبع اطالعاتی ذکر کرده بودند از سطح

با ،از طرفی.کید داردأمحتواي آموزشی رسانه ملی در خصوص بیماري ایدز تغنايمطالعه حاضر بر ضرورت :گیرينتیجه
گردد که میتوصیه زپیشگیري و انتقال بیماري ایدزمینهي تلویزیون در مطرح کردن موضوعاتی درهاتوجه به محدودیت

انتقال ي پیشگیري وهااهآموزش در زمینه رو همچنیندانشجویان به استفاده ترکیبی از سایر منابع نیز ترغیب شوند
.بیماري ایدز در واحدهاي درسی دانشجویان گنجانیده شود

پیام نوردانشجویان ، منبع اطالعات،ایدز:يکلیديهاواژه

ایرانرفسنجان،، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،یی، دانشکده پرستاري مامایی و پیراپزشکیکارشناس ارشد ماما) نویسنده مسئول(-1
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دانشگاه علوم پزشکی ، قات محیط کاردانشکده پرستاري مامایی و پیراپزشکی رفسنجان، عضو مرکز تحقیت علمی أي پرستاري، عضو هیادکتر-2
ایرانرفسنجان،رفسنجان،

ایرانرفسنجان،،استاد گروه آموزشی پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات محیط کار، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان3-
ایرانفسنجان،ر،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،، حوزه معاونت بهداشتیهاکارشناس مبارزه با بیماري-4
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مقدمه
ترین االثرو سریعترینماري ایدز به عنوان کشندهبی

در سطح جهان جنسیبیماري منتقله از طریق تماس
تا HIVموارد زنده آلوده به تعداد. ]1[باشد میمطرح 

میلیون نفر برآورد 2/33در حدود 2007پایان دسامبر 
مربوط به بالغین بوده و هامیلیون نفر از آن8/30شده که 

.]2[باشندمیسال 15میلیون نفر نیز کودك زیر 5/2
ي در حال توسعه زندگی هابیشتر این افراد در کشور

حمایت افراد آلوده ان وکنند که توان کمتري در درممی
ران در وضعیت جغرافیایی مهوري اسالمی ایج].3[دارند

هم اکنون باالترین .گرفته استخطري قراربسیار پر
منطقه آلودگی در همسایگان شمالی ایران، سرعت انتشار

شودمیشرق قاره و نیز منطقه مدیترانه شرقی مشاهده 
رهاي هالل همچنین وجود مرزهاي طوالنی با کشو.]4[

که عمده هروئین دنیا را ،)پاکستانافغانستان و(طالیی
ستد موادایران را با مشکل ترانزیت و داد و،کنندمیتولید 

بر اساس آمار منتشر شده در. ]5[کندمیمخدر روبرو 
نفر مبتال به 21435در مجموع ، 1389نیمه اول سال 

HIVآنان را % 6/92اند که و ایدز در کشور شناسایی شده
. ]6[دهندمیرا زنان تشکیل % 4/7مردان و 

ي ایدز در دنیا رترین گروه در معرض بیماجوانان عمده
باشند، وزارت بهداشت با هشدار نسبت به کاهش سن می

گردان به ویژه در ابتال به ایدز و گسترش داروهاي روان
میان جوانان و خطر جایگزین شدن این داروها در 

ي پیشگیرانه به منظور هار لزوم اجراي برنامهمعتادین، ب
]. 6-7[کندکید میأکنترل بیشتر این تهدید در جامعه ت

ي آموزش بهداشت در نوجوانان و جوانان که هابرنامه
ايهبرند باید به گونمیثیرپذیر زندگی به سر أدر دوره ت

، بتواند رفتار هاباشد که ضمن توجه به روحیات حساس آن
را قبل از اینکه تثبیت شود، اصالح هاآمیز آنمخاطره

نماید و یا رفتارهاي سالمی را در این افراد به وجود آورد
]9 -8[.

در اوگاندا نشان پیام نورروي دانشجویان ايهمطالع
داد که دانشجویان از سطح دانش باالیی برخوردار بودند 

ین ا. ولی رفتار مناسبی براي پیشگیري از ابتال نداشتند
مطالعه نشان داد که بیشترین منبع کسب اطالعات پسران 

از دختران نیز %90واستاز دوستان بوده%) 5/92(
کسب کرده بودندهاروزنامهاطالعات خود را از مجالت و

ان مدرسه در تانزانیا آموزدانشدیگر روي ايهمطالع]. 10[
ان در خصوص آموزدانشنشان داد که اطالعات 

رادیو و تلویزیون . باشدمیمنتقله جنسی کم يهابیماري
کدام از بوده و هیچهابیشترین منبع کسب اطالعات آن

ان براي کسب اطالع در این زمینه به معلمین و آموزدانش
در مکزیک نیز یک ]. 11[والدین مراجعه نکرده بودند

مطالعه به بررسی ارتباط منابع کسب اطالعات با سطح 
مینه ایدز پرداخت و نشان داد که دانش جوانان در ز

استفاده از منابع اطالعاتی مختلف و میزان دانش افراد 
نسبت به این بیماري با وضعیت اقتصادي، اجتماعی و 

این مطالعه . ارتباط مستقیم داردهاسطح تحصیالت آن
بخش باید به کند براي ارائه یک آموزش اثرمیپیشنهاد 

اقتصادي و اجتماعی شرایط سنی، تحصیالت و وضعیت 
].12[فراگیران توجه داشت

آگاهی از منابع اطالعاتی فراگیران یک امر ضروري در 
و بررسی منابعی بخش استي آموزشی اثرهاطراحی برنامه

د عامل کسب اطالعات گروه هدف در زمینه نکه بتوان
د، الزامی به نظر نارتقاء دانش در خصوص بیماري ایدز باش

با تعیین منابع قصد داردحاضر مطالعه .]13-14[رسدمی
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که آموزش تخصصی پیام نورکسب اطالعات دانشجویان 
ي آموزشی خود دریافت هادر مورد بیماري ایدز در دوره

.تر بپردازدتر و کاربرديمیبه معرفی منابع علدنکنمین

هاروشمواد و 
باشد که میمقطعی- پژوهش یک مطالعه توصیفیاین

بر روي گیري در دسترسده از روش نمونهبا استفا
پیام نور شهرستان در حال تحصیل در دانشگاهندانشجویا
حجم نمونه با انجام گرفت و1389در سال رفسنجان

به دلیل نبودن .زیر محاسبه گردیداستفاده از فرمول
مطالعه مشابه در منطقه و براي کسب بیشترین دقت

رفته شد و با میزان خطاي در نظر گp=5/0مقدار برآورد،
نفر محاسبه 384حجم نمونه % 95و فاصله اطمینان % 5

.گردید
 1

2

2

2
1

d

PPz

n







مه ناپرسشمطالعه،در این هاآوري دادهابزار گرد
بخش به شرح ذیل سهکه دربودگر ساخته پژوهش
: مشخصات دموگرافیک شاملبخش اول :گردیدتدوین

بخش دومهل،أوضعیت تتحصیلی،رشته جنس،سن،
، بخش سوم نیز به )سؤال20(دانشت مربوط به سؤاال
تی در خصوص منابع مورد استفاده دانشجویان در سؤاال

ن بر اساس کنندگاشرکتدانش . یافتزمینه ایدز اختصاص 
ي انتقال آن هامورد بیماري ایدز و راهپاسخ به عباراتی در

، و 1به جواب صحیح نمره به این ترتیب که . سنجیده شد
دانم نمره صفر تعلق گرفتو نمیي غلطهابه پاسخ

).20و حداکثرصفرحداقل نمره(
کمتر ازنمره کسب شده ،سطح دانشبندي در طبقه

عنوان ه ، ب%50- %75عنوان دانش ضعیف، بین ه ب، 50%

منظوره عنوان دانش خوب، ب%75بیش از دانش متوسط، 
.شد

مطالعه متون و بررسی منابع ر اساسه بمه اولیناپرسش
اعتبارسنجشبرايایرانی و خارجی تهیه شد و

بدین .دگردیاعتبار محتوا استفاده روشاز مه، ناپرسش
ت علمی ئاعضاي هینفر از10مه بین ناپرسشترتیب که 

ي هادانشگاه علوم پزشکی رفسنجان که در زمینه راه
ي آموزشی هابقه فعالیتپیشگیري و انتقال بیماري ایدز سا

نظرات وبراي اظهار نظر توزیع گردیدیا پژوهشی داشتند 
.مه نهایی بکار گرفته شدناپرسشدر تهیه هااصالحی آن

ت مربوط به سؤاالتعیین ضریب همبستگی درونی براي 
اده شد که میزان لفاي کرونباخ استفآضریبدانش از 

. باشدمیب دهنده ضریب همبستگی خونشان75/0لفاي آ
همچنین از روش آزمون مجدد جهت تعیین ضریب ثبات 

30مه در دو نوبت بین ناپرسشبدین منظور . استفاده شد
از دانشجویان توزیع گردید و ضریب همبستگی نفر

.بدست آمد81/0پیرسون بین نوبت اول و دوم 
طی نور، پیام پس از کسب اجازه از مسئولین دانشگاه

400دوالی به دانشگاه مراجعه و تعدایک ماه به طور مت
ضمن توضیح در دسترس،گیري مه به روش نمونهناپرسش

ي مختلف هان رشتهبین دانشجویا، پژوهشهدف مورد در
و توزیع گردیدکه تمایل به شرکت در طرح داشتند، 

در دانشگاه در هامهناپرسشآوري صندوقی نیز براي جمع
ا اطمینان از محرمانه بودن نظر گرفته شد تا دانشجویان ب

ت پاسخ سؤاالبه ايهبینانبه صورت واقع،هامهناپرسش
. آوري شدمه نیز جمعناپرسش384دهند، در نهایت تعداد 

18نسخه SPSSافزار نرمازتحلیل اطالعاتبراي تجزیه و
، هادادهتوزیعبه دلیل غیر نرمال بودن. استفاده شد
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کاي مورد استفاده مجذورتنی ومن ویي آماريهاآزمون
در نظر 05/0هاداري آزمونسطح معنیوقرار گرفت
.گرفته شد

نتایج
نفر 102،زن%) 42/73(نفر282از افراد مورد بررسی

هاو میانگین و انحراف معیار سنی آن%) 61/26(مرد
از دانشجویان مجرد، %) 75(نفر 288. سال بود61/2±22
از %) 82/37(فر ن145.ل بودندهأمت%) 25(نفر 96

يهاشامل رشته(ي علوم انسانی هادانشجویان در رشته
علوم %) 25(نفر 96، )شناسی، مدیریت و حقوقروان

، و)شناسی، فیزیک، شیمیي زیستهاشامل رشته(تجربی 
شامل (ي ریاضی و فنی هادر رشته%) 23/37(نفر 143
تحصیل ) ابداريي ریاضی کاربردي، کامپیوتر، حسهارشته

ي بین دارمعنیاختالف کايمجذورآزمون . کردندمی
رشته تحصیلی با نوع منبع مورد استفاده نشان نداد 

).1جدول (

بر حسب رشته تحصیلیپیام نورمنابع کسب اطالعات دانشجویان - 1جدول 

رشته تحصیلی

منبع

جمعانسانیفنی و ریاضیتجربی

)درصد(تعداد)درصد(تعداد)رصدد(تعداد)درصد(تعداد

)31/8(8دوستان
61)40/63(
18)83/18(
4)23/4(
4)23/4(
1)00/1(

96)100(

8)62/5(
92)32/64(
27)81/18(
11)72/7(
3)11/2(
2)43/1(

143)100(

12)32/8(
84)81/57(
30)72/20(
9)21/6(
7)82/4(
3)12/2(

145)100(

28)31/7(
237)62/61(
75)52/19(

24)31/6(
14)62/3(
6)62/1(

384)100(

تلویزیون
روزنامه و مجله

اینترنت
اساتید

خانواده
جمع

p ،10=df ،74/4=2X=9/0مقادیر آماري

بر لزوم گنجاندن ،از دانشجویان%) 32/88(نفر 339
واحدهاي درسی محتواي آموزشی در خصوص ایدز در

ن کنندگاشرکتمیانگین نمره دانش . کید داشتندأخود ت
نفر 271. بود3و حداقل 15، حداکثر 76/1±56/9

نفر 113ن از دانش ضعیف و کنندگاشرکتاز %) 61/70(
هیچ سفانهأمت. از دانش متوسط برخوردار بودند%) 41/29(

. از سطح دانش باالیی برخوردار نبودايهکنندشرکت
با دانشجویان دختر ي پژوهش نشان داد دانشهاافتهی

در 03/183با میانگین رتبه و پسر 92/195میانگین رتبه 
نداشت و ي انتقال و پیشگیري از ایدز تفاوت هازمینه راه

، p=31/0(ي نشان نداد دارمعنیارتباط ویتنیآزمون من
02/1 -=z(.دهد میي دانشجویان نشان هابررسی پاسخ

دانستند که میاز دانشجویان %) 62/64(نفر 248فقط 
از غیر %) 73/23(نفر 91دار است و بیماري ایدز واگیر

نفر 54. اطالعی کردندقابل درمان بودن بیماري ابراز بی
کردند که ایدز با واکسن قابل پیشگیري فکر می%) 12/14(

تغذیه و ورزش را در پیشگیري از %) 12/22(نفر 85. است
در حالی که اکثر دانشجویان . دانستندمیثر ؤه ایدز مابتال ب

نفر، اعتیاد تزریقی را در انتقال بیماري %353) 93/91(
از انتقال %) 12/47(نفر 181فقط ،دانستندثر میؤم
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توجهی از گروه قابل. بیماري توسط شیر مادر مطلع بودند
عنوان بهرانیش حشرات%)1/39(نفر 150دانشجویان 

.انستنددمینتقال بیماري ایدز اعامل
از نظر منابع آموزشی مورد استفاده دانشجویان، 

دانشجویان از %) 62/61(نفر 237نشان داد هایافته
ترین منبع کسب اطالعات خود تلویزیون را به عنوان مهم

%) 62/1(نفر 6در زمینه ایدز ذکر کرده بودند و تنها 
.ودندنمخود معرفی عنوان منبع اطالعاتیه خانواده را ب

ارتباط بین سطح دانش و منبع کسب 2جدول 

ي این جدول هایافته. دهدمیاطالعات دانشجویان را نشان 
دهد که بین سطح دانش و منبع کسب اطالعات مینشان 

دانشجویانی که .ي وجود دارددارمعنیدانشجویان ارتباط 
عاتی خود عنوان منبع اطاله تلویزیون، روزنامه و مجله را ب

یی هاذکر کرده بودند از سطح دانش باالتري نسبت به آن
اما . کردند برخوردار بودندمیکه از این منابع استفاده ن

دانش دانشجویانی که اطالعات خود را از دوستان و سطح 
اعضاي خانواده دریافت نزدیکان، اینترنت، اساتید و

).2جدول (ي مشاهده نشد دارمعنیکردند اختالف می

نوع منبع آموزشی مورد استفادهبا پیام نوردانشجویان ارتباط بین سطح دانش - 2جدول 

مقادیر آماريمتوسطدانش ضعیفدانش منابع آموزشی درصدتعداددرصدتعداد
,=13162/518461/6493/5تلویزیون X21=, df014/0=p

,=5863/215463/4631/24روزنامه و مجالت X21=, df0001/0=p
,=4271/152114/1834/0دوستان و نزدیکان X21=, df55/0=p

,=2092/71712/1367/2اینترنت X21=, df10/0=p
,=6352/232562/2117/0اساتید X21=, df67/0=p

,=2222/8981/702/0اعضاي خانواده X21=, df88/0=p

بحث
ظر سطح دانش و دانشجو از ن384در این مطالعه 

منابع کسب اطالعات در زمینه بیماري ایدز مورد بررسی 
ي این مطالعه حاکی از دانش ضعیف هایافته. قرار گرفتند

این مطالعه . ن نسبت بیماري ایدز بودکنندگاشرکتاکثر
دار بودن دانشجویان از واگیرم سونشان داد بیش از یک 
هارم نیز همچنین حدود یک چ.بیماري اطالعی نداشتند

نیز آن را % 14ناپذیر است و اندانستند که ایدز درمنمی
در مطالعه و همکاران Tavoosi. دانستندداراي واکسن می

ان آموزدانشخود تحت عنوان بررسی آگاهی و نگرش 
ان را آموزدانشایرانی در مورد بیماري ایدز، میزان آگاهی 

% 11ه د کدننشان داایشان، نددر سطح خوب گزارش کرد
هم داراي % 9ان بیماري ایدز را قابل درمان و آموزدانشاز 

دانستند، سطح دانش خوب در مطالعه واکسن می
Tavoosiًبه دلیل رویکرد جدید مسئولین به احتماال

در ]. 5[باشددر نوجوانان میوآموزش از سطوح پایین
، Savaser ،Oliveiraمطالعات انجام شده توسط 

Maswanya آگاهی دختران و پسران دانشجو، ، سطح
با یکدیگر تفاوت آموزدانشهمچنین دختران و پسران 

اما در این مطالعه و ]. 15-17[داري داشته استمعنی
سطح Panahandehو Hatamiمطالعات انجام شده توسط 

داري ان و پسران با یکدیگر تفاوت معنیآگاهی دختر
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ران و پسران دسترسی یکسان دخت]. 1، 18[نداشته است
کننده این عدم تواند توجیهمیدانشجو به منابع اطالعاتی 

در بررسی نقش وسایل ارتباط Majidpour. اختالف باشد
ان نسبت به ایدز آموزدانشجمعی در آگاهی و نگرش 

ان به مسري بودن بیماري آموزدانشاز % 6/89دریافت 
ایدز غیر دانستند که نیز میهااشراف داشتند و نیمی از آن

ان در زمینه وجود آموزدانشقابل درمان است ولی آگاهی 
، تصور ]19[واکسن براي این بیماري بررسی نشده است

تواند این باور را در میغلط وجود واکسن براي این بیماري 
توان از بروز بیماري میافراد القاء کند که با تزریق واکسن 

فتارهاي پر پیشگیري کرد و به صورت جدي به اصالح ر
بند و خطر از جمله رفتارهاي جنسی پر خطر و پرهیز از بی

تواند زمینه را براي سوء میهمچنین . پردازندمیباري ن
. استفاده افراد سودجو فراهم نماید

چهارم نشان داد بیش از یکي مطالعه اخیر هایافته
، سونا، استخر، توالت مشترك را دانشجویان نیش حشرات

در مطالعه. انتقال بیماري عنوان کرده بودنديهااز راه
Savaser،ن نیش کنندگاشرکت% 40بیش از در ترکیه نیز

توالت عمومی و ظروف مشترك را به عنوان راه پشه،
همچنان که داشتن ]. 15[انتقال معرفی کرده بودند

ي انتقال و پیشگیري از هاآگاهی مناسب در خصوص راه
و هارسد، سوء برداشتمیر ایدز الزم و ضروري به نظ

مورد افراد جامعه و ایزوله باورهاي غلط نیز باعث ترس بی
شود و مراودات اجتماعی با میشدن افراد مبتال به ایدز 

ن در کنندگاشرکت. کندمیاین بیماران را با مشکل مواجه 
تغذیه و ورزش را در پیشگیري از ابتال به ایدز ،این مطالعه

انتقال بیماري ازهاآن% 1/47همچنین . دانستندمیثر ؤم
در ترکیه و Ayranci. اطالع بودندتوسط شیر مادر بی

Kenedeyدر تانزانیا نیز به نتایج مشابهی دست یافتند
]20 ،3 .[

تلویزیون، نتایج این مطالعه حاکی از آن است که 
ترین منابع کسب اطالعات روزنامه و مجالت عمده

% 62/1بیماري ایدز بوده و تنها دانشجویان در زمینه 
دانشجویان اطالعات خود را از خانواده به دست آورده 

ان آموزدانشبر روي و همکاران Abdiبررسی . بودند
ان، تلویزیون و رادیو آموزدانش% 7/67ه همدان نشان داد ک

ترین منبع کسب اطالعات شناختند و به را به عنوان مهم
و خانواده با % 7/14دنبال آن مطبوعات و کتب درسی با 

705نیز از بررسی Savaser]. 21[قرار داشتند% 6/4
دبیرستانی کشور ترکیه نتیجه گرفت که آموزدانش
ارایه اطالعات ترین منبعي ارتباط جمعی رایجهارسانه

، والدین و هاالن، کتابتر از همسابوده و نقشی فعال
].15[معلمین دارند

مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره دانش افرادي 
ترین منبع کسب اطالع که تلویزیون را به عنوان مهم

به نظر . انتخاب کرده بودند بیشتر از سایر منابع بود
از وسایل ارتباط جمعی به اندازهیککارشناسان هیچ

ي غیر رسمی هامداخله. اب نیستندتلویزیون زنده و جذ
ثرترین راه ؤي ویدئویی مهابرنامهوي درامهانظیر نمایش

یک بررسی ]. 22[خطر استبراي کاهش رفتارهاي پر
پکینز هازي ارتباطی جانهاسیستماتیک در مرکز برنامه

خطر ي جمعی بر رفتارهاي پرهاي رسانههانشان داد برنامه
، ولی در مورد مناطق مختلف اثر آن ثر استؤابتال به ایدز م
].23[متفاوت است

ي پژوهش نشان داد که بیشترین نمره دانش هایافته
بعد از تلویزیون، به روزنامه، اینترنت، اساتید، دوستان و 

که میانگین نمره با وجود این. خانواده اختصاص داشت
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اینترنت نی که از روزنامه، مجالت وکنندگاشرکتدانش 
کنند نیز در حد قابل قبولی قرار داشت، اما ه میاستفاد

سفانه تعداد کمی از دانشجویان از این منابع براي أمت
ي هاکه یافتهکردند، در حالیمیکسب اطالعات استفاده 

به دست آمده از مطالعات دیگر نشان داده، در صورتی که 
افراد بتوانند به صورت ترکیبی از منابع مختلف استفاده 

و نقاط ] 24-25[دبوتر خواهد بخشادگیري اثرکنند ی
ضعف منابع مختلف به واسطه استفاده ترکیبی پوشش 

ل فرهنگی ئبه عنوان مثال به دلیل مسا. دوشمیداده 
جامعه و پوشش گسترده تلویزیون بسیاري از مطالب 

ي پیشگیري و انتقال بیماري ایدز قابل طرح هامرتبط با راه
که از هستندما دانشجویان قادر ا. یستدر رسانه ملی ن

ي جمعی از جمله روزنامه، مجالت، هاطریق سایر رسانه
کتب و اینترنت از مسایلی مطلع شوند که قابل طرح یا 

در این مطالعه اکثر . باشدمینمایش در تلویزیون ن
واحد آموزشی در زمینه دننگنجادانشجویان بر ضرورت

این یافته . اشتندکید دأي درسی خود تهاایدز در واحد
تر جویان جهت آموزش تخصصیحاکی از نیاز باالي دانش

گرچه در این مطالعه . باشدمیدر خصوص این بیماري 
اما ،یکی از منابع کسب اطالعات اساتید ذکر شده است

رنگ عنوان یک منبع اطالعاتی بسیار کمه بهاسهم آن
جویان از دانش%) 62/3(نفر 14به طوري که فقط . باشدمی

ترین منبع اطالعاتی خود ذکر کرده عنوان مهمه اساتید را ب
دانشجویانی که اطالعات خود را از اساتید دریافت . بودند

از دانش متوسطی برخوردار بودند، کرده بودند نیز عمدتاً
دهنده این باشد که اساتید نیز در تواند نشانمیاین یافته 

در این . ی ندارندتوجهاین رابطه اطالعات غنی و قابل
عنوان ه مطالعه بر خالف انتظار، سهم دوستان و نزدیکان ب

% 3/7چیز بود به طوري که یک منبع اطالعاتی نیز بسیار نا

منبع کسب اطالعات خود جویان دوستان را به از دانش
ان دبیرستانی آموزدانشیک بررسی در .اعالم نمودند

موارد % 30ا ت% 20در هانشان داد، همکالسیزیمبابوه
اولین منبع کسب اطالعات بوده اما اشخاص صاحب نظر 
مثل کارکنان خدمات بهداشتی، والدین، معلمین و 

به ]. 26[گیرندمیچندان مورد استقبال قرار نهاکشیش
این بیماري و عوامل وجههبودننام رسد بدمینظر 
در افراد همچنین مشاهده این بیماري عمدتاًزاي آن،خطر
ي پر خطر و غیر ایمن دارند، هاف کاري که سابقه رفتارخال

از دالیل عدم استقبال دانشجویان جهت مطرح کردن این 
از نکات . موضوع با دوستان و همساالن بوده است

توجه این مطالعه ضعف خانواده به عنوان منبع کسب قابل
ناشی از این این امر احتماالً. اطالعات در مورد ایدز بود

مطرح کردن مسایل مرتبط با عوامل خطرزاي است که
جزء هابیماري و رفتارهاي پر خطر آن در بین خانواده

کنند میفکر هاباشد، اکثر خانوادهمیمسایل ممنوعه 
تواند حرمت خانواده را میل ئمطرح کردن این مسا
رغبتی جهت مطرح ،بنابراین،دستخوش اختالل کند

دهند در میان نیز ترجیح فرزند. ل ندارندئکردن این مسا
مادر وارد یاپدراین رابطه با افراد خانواده مخصوصاً

جایی که بیماري ایدز در از آن. صحبت و تبادل نظر نشوند
عنوان یک مشکل رفتاري و اجتماعی ه حال حاضر ب

شود که مطالعات بعدي میشناخته شده است، پیشنهاد 
با .قرار دهندي ارتباطی را مورد بررسیهاوضعیت مهارت

توجه به قبح اجتماعی بیماري ایدز، شرکت افراد تحت 
یی که هاتا آن،مطالعه به صورت داوطلبانه بوده است

با وجود .تمایل بیشتري دارند در مطالعه شرکت نمایند
تواند به عنوان محدودیت گیري میکه این روش نمونهاین

ت میزان توانسگیري تصادفی میپژوهش تلقی شود، نمونه
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را تحت هارا به شدت افزایش داده و یافتههاریزش نمونه
. ثیر قرار دهدأت

گیرينتیجه
اکثر دانشجویان ي این مطالعه،هادر بررسی کلی یافته

. کردندمینیاز آموزشی خود را از طریق تلویزیون برطرف 
استفاده از منابع نوشتاري مثل روزنامه، کتب و مجالت نیز 

بر خالف انتظار، دانشجویان . عدي قرار گرفتدر مرتبه ب
. کردندمیکمتر از اینترنت و منابع الکترونیکی استفاده 

سهم سایر منابع مثل دوستان، اساتید و خانواده نیز بسیار 
ي رسانه هارسد با توجه به محدودیتمیبه نظر . ناچیز بود

ي پیشگیري و انتقال هاملی در به تصویر کشاندن راه
ایدز بهتر است از سایر منابعی که محدودیت بیماري

همچنین . کمتري نسبت به تلویزیون دارند نیز بهره برد
توجه دانشجویان، شود با توجه به نیاز قابلمیتوصیه 

ي پیشگیري و انتقال هامحتواي آموزشی تحت عنوان راه
.گنجانده شودهابیماري ایدز در واحدهاي درسی آن

تشکر و قدردانی
دانند که از همکاري و میالزمشگران بر خود پژوه

مساعدت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
ي این طرح را تقبل کرده و هارفسنجان که هزینه

اند،عمل آوردهبهم را جهت انجام پژوهش ي الزهاهماهنگی
محترم همچنین از پرسنل و دانشجویان . تشکر نمایند

این که در انجامن رفسنجان دانشگاه پیام نور شهرستا
.شودمیقدردانی اند، پژوهش کمال همکاري را داشته
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Sources of Information, About Aids Transmission and Prevention in Non

Medical students in Rafsanjan (2011)
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Background and Objectives: Education is one of the best methods of to preventing AIDS identifying learners’

information resources are necessary to design effective training programs. This study was done to determine the

non-medical students’ information sources and ways of preventing HIV transmission.

Materials and Methods: This Cross-sectional study was done on 384 non medical students by sampling

method. Data was collected based on Researcher made questionnaire in three sections: first demographic

characteristic, questions about knowledge (20 questions) and the third section was devoted to questions about

information sources. Data was analyzed by Chi square and Mann-Whitney tests.

Results: The mean knowledge score of participants was 50.4±4. Ten point four percent of participants had

medium knowledge and 89.6% of them had good knowledge. 63.7% of students used television as their main

source of information, and only in 16% of the students their families were the most important sources of

information. In this study the relationship between source use and knowledge of students was significant

(p<0.05).

Conclusion: This study indicates that the national media educational content about AIDS education should

become richer considering the fact that television discussing issues about AIDS prevention and transmission on

television is limited so it is recommended that students be encouraged to use a combination of other sources. In

addition it is suggested that the Educational content about "prevention of HIV transmission" be added to the

curriculm of all the students.
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