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  مقايسه تاثير دو روش آموزشي سخنراني و پمفلت بر آگاهي و نگرش 
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 چكيده

تواند نقش موثري   مي افزايش آگاهي بوسيله روشهاي آموزشي مناسب.باشد كي از مصائب بشري ميپاندمي ايدز ي : هدفو زمينه
 هدف از اين تحقيق مقايسه دو روش آموزشي سخنراني و پمفلت بر ميزان آگاهي و .در پيشگيري از اين بيماري داشته باشد

  . بود1388اري ايدز در سال شهرستان مانه و سملقان در مورد بيمهاي  نگرش دانش آموزان دبيرستان
به سه گروه شاهد، پمفلت و ها   نمونه، نفر انجام شد394 بر روي 1388در اين مطالعه نيمه تجربي كه در سال  :روش كار

قبل و بعد از مداخله ها  نگرش آن آگاهي وسپس . دسته بندي شدنداي  سخنراني با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله
تي هاي   و آزمونSPSS16با استفاده از پرسشنامه جمع آوري و به وسيله نرم افزار ها  ر گرفت و در نهايت دادهمورد سنجش قرا

  .تحليل قرار گرفتند زوجي و آناليز واريانس مورد تجزيه و
حله پس از آزمون نشان داد قبل از مداخله سه گروه مورد بررسي تفاوتي در آگاهي و نگرش نداشتند ولي در مرها   يافته:يافته ها

آموزش تاثيري   همچنين در گروه پمفلت،.داشتند) =P 01/0(و نگرش ) P > 001/0( سه گروه تفاوت معني داري از نظرآگاهي
بر آگاهي ي و معني داركه در گروه سخنراني آموزش تاثير مثبت  نداشته است در حالي) =16/0P(و نگرش ) =36/0P(بر آگاهي 

  ).P> 001/0( تو نگرش دانش آموزان داش
عدم تري در مقايسه با روش آموزشي پمفلت و  روش موثردر اين مطالعه مشخص گرديد روش آموزشي سخنراني،: نتيجه گيري

  . باشد  ميدر تغيير آگاهي و نگرش دانش آموزان نسبت به ايدزمداخله آموزشي 
   نگرش ، سخنراني، پمفلت، ايدز، آموزش، آگاهي:كليديهاي  واژه

   

                                                 
 كارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -1
  خراسان شماليكارشناس بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي -2
 مربي اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -3
  كارشناس بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي-4
 استاديار كودكان، دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -5

  علوم پزشكي خراسان شمالي، معاونت آموزشي دانشگاه 7 بجنورد، خيابان طالقاني، خيابان شريعتي :نويسنده مسئول *
   Hamid.ho60@yahoo.com : پست الكترونيك0584-2246105:  تلفن
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 همكاران  وحسينيسيد حميد    مقايسه تاثير دو روش آموزشي سخنراني و پمفلت/ 14

  مقدمه
بدون شك بزرگتـرين بـالي جامعـه بـشري پـس از جنـگ               

ايدز بيماري است كه بـصورت      . باشد  جهاني دوم پاندمي ايدز مي    
شناخته 1981يك سندرم تظاهر يافته و براي اولين بار در سال           

 اين سندرم نـشان دهنـده مراحـل آخـر آلـودگي بـا       .شده است 
راد ميزان كـشندگي نـزد افـ   . ويروس نارسايي ايمني انسان است 

گيرند بسيار    ي كه تحت درمان مؤثر ضد ويروسي قرار نمي        آلوده
زياد است، بطوري كـه در كـشورهاي در حـال پيـشرفت اغلـب               

 سـال بعـد از تـشخيص        5 تـا    3بين  )  درصد 90 تا   80(بيماران  
 بهداشـتي اسـت     -پزشكي  اي     ايدز پديده  .)1( اوليه خواهند مرد  

. بسيار گسترده است  كه ابعاد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن        
 سازمان ملل متحد ايدز را نه تنها به عنوان يـك            1966در سال   

مشكل سالمتي مورد توجه قرار داد، بلكه آن را يـك مـسأله بـر               
توان به    در واقع از ايدز مي    ). 2(سر راه پيشرفت بشري بر شمرد       

عنوان بزرگترين بيماري عفوني كشنده و از عوامل اصـلي مـانع            
به همين دليل ايـدز بـه عنـوان يـك        ). 3(ام برد   توسعه جوامع ن  

مشكل بزرگ بهداشتي امروزه مـورد توجـه مـسئولين سياسـي،        
اجتماعي و دست اندر كاران امور بهداشتي جهـان قـرار گرفتـه             

ــه همــه  ). 4(اســت  مــوج شــيوع ايــدز و جهــانگير شــدن آن ب
و بر خالف تصور اوليه كـه       ) 5(هاي جهان رسيده است       سرزمين

باشد و    ي مختص همجنس بازان و معتادان تزريقي مي       اين بيمار 
شود، امروزه مـشخص شـده        هاي خاصي يافت مي     فقط در كشور  

شناسد و در تمـام       است كه ايدز هيچ مرز سني و جنسي را نمي         
). 6(كنـد     ي كشورها بـروز مـي     سنين و هر دو جنس و نيز همه       

طبق آمار اعالم شده از طرف سازمان جهاني بهداشـت در حـال             
 در سراسـر دنيـا      HIV ميليون نفر مبـتال بـه        33حاضر بيش از    

ها در كشورهاي فقير و       كنند كه قسمت اعظمي از آن       زندگي مي 
جديـدترين آمـار اعـالم شـده تـا          ). 7(باشند    در حال توسعه مي   

 هـزار   21دهد حـدود       نشان مي  1389ابتداي فروردين ماه سال     
ـ         HIV/AIDSمبتال بـه     % 40د كـه    در ايـران شناسـايي شـده ان

 درصـد  6/92 سال سن دارنـد و  34 تا25بين HIV مبتاليان به 
). 8(دهنــد   درصــد را زنــان تــشكيل مــي4/7آنــان را مــردان و 

 تزريق با وسايل    -1: راههاي اصلي انتقال بيماري ايدز عبارتند از      
 -4 تمـاس جنـسي      -3هاي خـوني       خون و فرآورده   -2مشترك  

م شده در كشورمان انتقال     بر طبق آمار اعال   ). 9(مادر به كودك    
از طريق تزريق با وسـايل مـشترك در مـصرف كننـدگان مـواد               

دريافـــت خـــون و %) 9/8(رابطـــه جنـــسي %) 8/69(مخـــدر 
و نامشخص   % ) 6/0(مادر به كودك    %) 2/1(هاي خوني     فراورده

باتوجه به آمار مذكور شايع ترين گروه       ). 8(بوده است   %) 5/19(
ــه  ــتال ب ــا 25وه ســني   گــرHIV/AIDSســني مب  ســال 34 ت

). 10(باشـد     باشند و شايع ترين راه انتقال اعتياد تزريقي مي          مي
 1366باتوجه به اينكه شروع ايدز در كشورمان مربوط بـه سـال        

و از آنجا كه    ) 11(است و گسترش آن در ايران نيز حتمي است          
ايدز در حال حاضر فاقد درمان قطعي است، تنها راه پيـشگيري            

ماري، آموزش بهداشت به منظور ارتقاء سطح آگاهي        و كنترل بي  
هـاي غلـط در ايـن زمينـه و            جامعه و متعاقب آن اصالح نگرش     

به همين منظـور در     . باشد  ترويج رفتارهاي صحيح بهداشتي مي    
هـا و     كشور ما نيز خدمات پيشگيرانه و آموزشي يكي از سياست         

در هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اسـت و             راهبرد
 بر آموزش به    HIV/AIDSبرنامه كشوري كنترل و پيشگيري از       

). 12(عنوان نخستين استراتژي برنامه تأكيد خاصي شده اسـت          
لذا با توجه به اينكه جوانان عمده ترين گـروه در معـرض خطـر               

تـرين و مـؤثرترين راه      ايدز در سرتاسر دنيا هستند آموزش مهم      
ز در بين آنان اسـت      كاهش احتمال خطر آلودگي به ويروس ايد      

چرا كه آموزش مؤثر و كارا، عالوه بر يـادگيري و افـزايش             ). 13(
تواند سبب تغيير نگرش منجـر بـه تغييـر رفتارهـاي              آگاهي مي 

توان بـه   در واقع بهترين مكاني كه مي     ). 14(مخاطره آميز گردد    
آموزش مؤثر به جوانان دست يافت مدرسه است چرا كه مدرسه           

كثر افـراد در آنجـا حـضور يافتـه و سـاعات             جايگاهي است كه ا   
كننـد و نيـز جايگـاهي         زيادي از عمر خود را در آنجا سپري مي        

هاي آموزشي بهداشت كه يكي از بازوهاي اصـلي        است كه برنامه  
توانـد بيـشترين تـأثير را         دهد مـي    ارتقاي سالمت را تشكيل مي    
هـا   توان رفتارهاي مخاطره آميز آن      داشته باشد به طوري كه مي     

را قبل از اينكه تثبت شود تغيير داده و اصالح نمود و يا اين كه               
 ي  در مطالعه ). 15(رفتارهاي سالمي را در اين افراد بوجود آورد         

در سيرجان كه در بين دانش آموزان دختر سال آخر دبيرستان           
صورت گرفته، آگاهي و نگرش دانش آمـوزان در مـورد بيمـاري             

ه آموزشـي بـه صـورت سـخنراني و          ايدز قبل و بعد از يك برنام      
ها   پمفلت مورد مقايسه قرار گرفت كه ميزان آگاهي و نگرش آن          

به روش سخنراني افزايش يافتـه ولـي    بعد از يك دوره آموزشي
آموزش به روش پمفلت گرچه باعث افـزايش آگـاهي شـد ولـي              

اي   در مطالعـه  ). 16(تاثيري در زمينه نگرش ديده نداشته است        
 جهت بررسي اثر سخنراني و آموزشـي مـشابه          ديگر در چين كه   

بر آگاهي و نگرش در مـورد ايـدز در بـين دانـشجويان كـالج و                 
دانشجويان مهندسي انجام شد نتايج حاكي از افزايش آگـاهي و           
نگرش بعد از برگزاري جلـسات آموزشـي بـا هـر دو روش بـوده                

ي ديگر كه توسط برزويي و جاللوندي در         در مطالعه ). 17(است  
نه مقايسه تـاثير دو روش آموزشـي سـخنراني و پوسـتر در              زمي

زمينه بيماري ايدز بر ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه          
آزاد اسالمي صـورت گرفـت اخـتالف معنـي داري بـين ميـزان               

در ). 18(آگاهي قبل و پـس از آمـوزش در دو روش ديـده شـد       
 روي  ديگر در چين كه توسط بوسكين و همكاران بـر         اي    مطالعه

قبـل و بعـد از كنفـرانس        ميزان آگاهي و نگرش در مـورد ايـدز          
مورد ارزيابي قرار گرفت آگاهي شركت كنندگان بـه         ) سخنراني(

لـذا بـا توجـه بـه        ). 19(ميزان قابل توجهي افزايش پيـدا كـرد         
هاي آموزشي موثر و مناسب در پيـشگيري از ايـن             اهميت روش 

امعه در حال حاضر هاي متعدد آموزشي كه در ج      بيماري و روش  
گيرد خصوصاً در حوزه بهداشت و درمـان          مورد استفاده قرار مي   
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همچـون سـخنراني و پمفلـت اسـتفاده         هايي    كه بيشتر از روش   
سـخنراني و  (شود بر آن شديم تا اثر ايـن دو روش آموزشـي       مي

را در زمينه آگاهي و نگرش دانش آموزان در مورد ايدز           ) پمفلت
را در اين زمينـه بـه مـسئولين مربوطـه           بررسي و اطالعات الزم     

هـاي مـوثر آموزشـي در         اعالم نماييم تا زمينه اسـتفاده از روش       
  .جامعه هر چه بهتر فراهم گردد

 روش كار

اين پـژوهش يـك مطالعـه نيمـه تجربـي اسـت كـه در آن                 
پژوهشگر به بررسي تأثير دو روش آموزشي سخنراني و پمفلـت           

شهرستان هاي    ن دبيرستان بر ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزا      
 پرداختـه   1388در سـال    سملقان در مورد بيماري ايـدز        مانه و 
جامعــه پــژوهش در ايــن تحقيــق كليــه دانــش آمــوزان  .اســت

طبـق   .شهرسـتان مانـه و سـملقان بـوده اسـت          هـاي     دبيرستان
و ) =P%40(مطالعات انجام شده برآورد آگاهي قبـل از آمـوزش           

عــداد نمونـه در هــر گــروه  ، حـداقل ت )=P%60(بعـد از آمــوزش  
 نفر مورد مطالعه    394كه در عمل    ). 20(نفر تعيين گرديد    120

 نفـر   131گروه شـاهد،    در   نفر   126كه  اي    ند، به گونه  قرار گرفت 
  از اين افراد   .ندگروه سخنراني بود  در   نفر   137گروه پمفلت و    در  

 نفر از گروه سخنراني  13 نفر از گروه شاهد و       20امكان پيگيري   
بـدين  هـا     انتخاب نمونـه  . رحله پس از آزمون وجود نداشت     در م 

به طور تـصادفي   ،ها  صورت بود كه پس از تهيه ليست دبيرستان       
) سـخنراني  (2 مداخلـه    ،)پمفلـت (1مداخله  ،  به سه گروه شاهد   

 روسـتايي   - پژوهش را از نظـر شـهري      هاي     نمونه .تقسيم شدند 
گيـري  بودن، سال تحـصيلي و جنـسيت بـا اسـتفاده از نمونـه               

دسته بندي و در مرحله آخر با استفاده  از نمونه گيري        اي    طبقه
. تصادفي سيستماتيك واحدهاي مورد پـژوهش انتخـاب شـدند         

 34حـاوي   ي   در اين پـژوهش پرسـشنامه     ها    ابزار گردآوري داده  
 بخش بود كه در بخش اول مشخـصات دموگرافيـك            4سؤال در   

 سؤاالت مربوط   در بخش دوم   ،)سؤال4 (مورد پژوهش هاي    واحد
راههاي انتقال و    عوارض، عاليم، در زمينه تعريف ايدز،   به آگاهي   

، در  ) سـؤال  15(افراد در معرض خطـر       و   پيشگيري عدم انتقال، 
ــرش     ــه نگـــ ــوط بـــ ــؤاالت مربـــ ــوم ســـ ــش ســـ   بخـــ

در بخش چهارم سؤاالت مربوط به بيشترين منبع         و)  سؤال 13(
يـين روايـي    جهت تع  .كسب اطالعات در زمينه بيماري ايدز بود      

پرســشنامه محتــواي مــذكور توســط اعــضاي هيئــت علمــي و  
كارشناسان مركز مـديريت بيماريهـاي دانـشگاه علـوم پزشـكي            
خراسان شمالي مورد بررسي قرار گرفت و اصالحات الزم لحـاظ           

صـله   جهت تعيين پايايي پرسشنامه در دو مرحلـه بـه فا          . گرديد
 آموزان يكي از     از دانش   نفر 35يك ماه جهت تكميل در اختيار       

مـورد  هـاي   دبيرستانهاي شهرستان مانه و سملقان كـه از واحـد    
 همبستگي بين نتايج حاصل      و پژوهش حذف گرديد قرار گرفت    

هـا    روش جمـع آوري داده     .بدسـت آمـد   بـود    %80ي   آزماي از باز 
 بود كه ميزان آگاهي و نگرش هر سـه گـروه قبـل از               گونهبدين  

 مذكور مورد سنجش قرار گرفت      مداخله با استفاده از پرسشنامه    
آموزش يكـسان از طريـق توزيـع         )پمفلت (1در گروه مداخله    و  

آموزش با  ) سخنراني (2 در گروه مداخله   سپس. پمفلت داده شد  
محتواي يكسان توسط دو نفر از كارشناسان بهداشـت در مـدت            

 ارايه  )21( رسولي و )16( دقيقه با توجه به مطالعات كريمي      45
ــد ــ. گردي ــه گون ــر دو روش  كــه اي  هب ــواي آموزشــي در ه محت

آموزشـي  هـاي     سخنراني و پمفلت يكسان بوده و محتواي برنامه       
پس از شناسايي نيازهاي آموزشي دانـش آمـوزان و مـشاوره بـا              

مربوطه به طور يكسان تهيـه و   اعضاي هيات علمي وكارشناسان   
تنظيم گرديد به طوري كه مطالب آموزشي كه توسط سـخنران           

 دقيقه ارايـه شـد بـا مطالـب آموزشـي موجـود در               45در مدت   
 .طالعه توزيع گرديد يكـسان بـود  پمفلت كه در بين افراد مورد م    

ماه پس از اتمام مداخله در هر سه گروه ميزان آگـاهي         1سپس  
 و بـا  SPSS16با نـرم افـزار   ها  و نگرش آنها سنجيده شد  و داده  

 و تحليل قرار    يانس مورد تجزيه   و آناليز وار   يتي زوج هاي    آزمون
فتند در اين پژوهش معيار سنجش آگاهي تعـداد پاسـخهاي           گر

 معيـار سـنجش نگـرش واحـدهاي         .باشـد   مي صحيح به سؤاالت  
مورد پژوهش چگونگي پاسخ به سـؤاالت مثبـت و منفـي اسـت         

قبـل از    .بدين ترتيب به هر پاسخ صحيح يك امتياز تعلق گرفت         
ا آمــوزش و پــژوهش، همــاهنگي الزم بــهــاي  جمــع آوري داده

ولين بـه   ئپرورش شهرستان مانه و سملقان و كسب موافقت مس        
مـورد مطالعـه بـه صـورت     هاي   و كليه اطالعات نمونه    .عمل آمد 

  . محرمانه مورد بررسي قرار گرفت

 ها يافته

 181 دانش آموز دبيرستاني شامل    394اين مطالعه بر روي      
ن ميـانگي . انجـام شـد   )  درصـد  54( زن   213و  )  درصد 46(مرد  

. سـال بـوده اسـت      5/15بررسـي شـده     سني كل دانش آموزان     
ميانگين سني و نسبت جنسي اين سه گروه مورد بررسي از نظر       

آزمون آناليز واريانس يكطرفـه نـشان داد        . آماري تفاوتي نداشت  
از نظر آگاهي قبل از آموزش تفاوت معني دار آماري          ها    كه گروه 

از مداخلـه در گـروه      مقدار آگاهي بعد    .  نداشتند 05/0در سطح   
 .)12±2/2(سخنراني بيشترين مقادير را به خود اختـصاص داد          

بـا اسـتفاده از آنـاليز       (بعد از مداخلـه     ها    تفاوت آگاهي بين گروه   
). 1جـدول ) (P>001/0( باشـد   مـي معنـي دار  ) واريانس يكطرفـه  

براي نگرش نيز وضعيت مشابهي وجود داشت به طوري كه نمره 
تفـاوت آمـاري معنـي داري       هـا     در گـروه  نگرش قبل از مداخله     

درحالي كه بعد از مداخله بيـشترين مقـدار         ). P=16/0(نداشت  
 و  )3/9±4/2 (نگرش در گروه آمـوزش بـه روش سـخنراني بـود           

 ).1جـدول ( )P>001/0( بود آن از نظر آماري معني دار        تغييرات
در گروه شاهد تفاوتي در آگاهي دانش آموزان مشاهده نشد ولي    

 آنها در مرحله قبل و بعد تفاوت معني داري مـشاهده            در نگرش 
در گروهي كه روش پمفلت اسـتفاده شـد، از ايـن روش             . گرديد

آموزشي تاثير معني داري بر آگاهي و نگرش دانش آموزان ديده           
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گروه سخنراني آموزش اثر مثبت معني داري بر آگاهي          در. نشد
  ).1جدول (و نگرش دانش آموزان داشته است 

دهـد بيـشترين منبـع كـسب       هاي پژوهش نـشان مـي      يافته
و كمتـرين   )  درصد 5/52(اطالعات افراد مورد بررسي، تلويزيون      
. بـوده اسـت   )  درصـد  3/1(منبع كسب اطالعات از طريق راديـو        

 درصد افراد مورد بررسي تمايل خود را نـسبت بـه كـسب         8/37
اطالعات در مورد بيماري ايدز از طريق تلويزيـون اعـالم كردنـد          
كه فراوانترين منبع كسب اطالعات بود، در حاليكـه فقـط يـك             

 آگـاهي   هـاي خـود     طريق همكالسي درصد تمايل داشتند كه از      

 درصـد   8/17 كه   همچنين نتايج حاكي از آن است     . كسب كنند 
افراد مورد بررسي تمايل به كسب اطالعـات از طريـق معلمـين             

 ايـن    درصـد اطالعـات خـود را از        9/9داشتند در حالي كه فقط      
 درصـد دانـش آمـوزان       8/37اند و در مقابل      طريق بدست آورده  

تمايل خود را براي كسب اطالعات از تلويزيون اعالم كـرده انـد             
در حالي كه در عمل بسيار بيشتر از آنچه تمايـل داشـته انـد از                

ــد    ــت آورده انـ ــات بدسـ ــون اطالعـ ــد5/52( تلويزيـ    ) درصـ
  ).2جدول (

  
  مورد بررسيهاي   و نگرش قبل و بعد از آموزش به تفكيك گروهتوزيع ميانگين آگاهي :1جدول 

   نگرش  آگاهي
 P-value بعد قبل  P-value بعد قبل

 004/0 7/8±6/2 6/7± 6/2 094/0 0/11±6/2 4/10±5/2 شاهد

 16/0 3/8±9/2 8/7±5/2 36/0  4/10±9/3 0/10±7/2 )پمفلت  ( 1مداخله 

 >001/0 3/9±4/2 3/8±4/2 >001/0 0/12±2/2 3/10±0/3 )سخنراني  ( 2مداخله 

  نتيجه آزمون سه گروه 
P-value (ANOVA) 

47/0 001/0<  16/0 01/0  

  
   توزيع فراواني منابع كسب اطالعات و تمايل به طريقه كسب اطالعات درمورد بيماري ايدز در افراد مورد بررسي:2جدول 

  جمع كل پاسخ نداده  ساير  راديو  والدين همكالسي   روزنامه  معلم   تلويزيون
  فراواني  

  )در صد(
  فراواني

  )در صد(
  فراواني

  )در صد(
  فراواني

  )در صد(
  فراواني

  )در صد(
  فراواني

  )در صد(
  فراواني

  )در صد(
  فراواني

  )در صد(
  فراواني

  )در صد(
  207  منبع كسب اطالعات

)5/52( 
39  

)9/9( 
22  

)6/5( 
12  

)0/3( 
8  

)0/2(  
5  

)3/1( 
38  

)6/9( 
63  

)0/16( 
394  

)100(  
تمايل به كسب 
  اطالعات از طريق

149  
)8/37( 

70  
)8/17( 

28  
)1/7( 

4  
)0/1( 

25  
)3/6( 

8  
)0/2( 

45  
)4/11( 

65  
)5/16( 

394  
)100(  

  

  بحث 
ــر بخــشي دو روش آموزشــي پمفلــت و   در ايــن مطالعــه اث

روش آموزشي سـخنراني بـر      . سخنراني مورد بررسي قرار گرفت    
. ان مورد بررسي تاثير مثبـت داشـت       آگاهي و نگرش دانش آموز    

نتايج مطالعه كريمي و همكاران تحت عنـوان مقايـسه تـاثير دو             
روش آموزشي سخنراني و پمفلـت بـر آگـاهي و نگـرش دانـش               

كـه آمـوزش بـه روش سـخنراني بـر       آموزان سيرجان نشان داد
 افزايش آگاهي و نگرش در مورد بيماري ايدز موثر بـوده اسـت  

 برزوئي و همكاران در تحقيقي تحت عنـوان         در اين زمينه  ). 16(
مقايسه تاثير آموزش به دو روش سخنراني و پوستر نشان دادند           

در ). 18( كه آموزش به هر دو روش بر آگاهي موثر بـوده اسـت  
آموزش تفاوت  مطالعه جين و همكاران، بين نمرات قبل و بعد از

ي آماري وجود داشته است و آموزش به روش سـخنران  معني دار
نتـايج  ). 2(سبب افزايش آگاهي افراد مورد مطالعه شـده اسـت           

 مطالعه ذوالفقاري و همكاران نيز موثر بودن اين روش آموزشي

همچنـين در ايـن پـژوهش    ). 23( دهـد  را نشان مي) سخنراني(
روش آموزشي پمفلت مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج  نـشان            

دانش آمـوزان   دهد روش آموزشي پمفلت بر آگاهي و نگرش           مي
توان عدم مطالعه  بي تاثير بوده كه دليل اصلي اين موضوع را مي         

نظر دانست در حـالي كـه در مطالعـه     پمفلت توسط گروه مورد
كريمي و همكاران اين روش آموزشي بر آگاهي موثر و بر نگرش            

كه توسط عزيزي و ي   در مطالعه ). 16(نيز بدون تاثير بوده است      
انجـام شـد نتـايج حـاكي از مـوثر بـودن             همكاران در كرمانشاه    

آموزش به روش پمفلت بر ميـزان آگـاهي دانـش آمـوزان بـوده               
در مطالعه مومني و همكـاران نيـز نتـايج حـاكي از      ).24(است 

تاثير آموزش بر آگاهي رابطين بهداشتي است و اشاره شده كـه            
اي   تواند به عنـوان وسـيله       پمفلت در صورت طراحي مناسب مي     

در مقايـسه سـه    ).25( ل رقابت بـا سـخنراني باشـد   آموزشي قاب
گروه مورد بررسي در اين مطالعه مشاهده شد كه سـه گـروه در          
قبل از آزمون در زمينه آگاهي و نگرش در مـورد ايـدز تفـاوتي               
نداشته است در حالي كـه پـس از آزمـون سـه گـروه متفـاوت                 
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در گروه شاهد كـه هـيچ گونـه مداخلـه آموزشـي روي              . اند بوده
اده است، در مرحله قبل و بعد از مداخله در مورد آگاهي ايـن            ند

گروه تفاوتي ديده نشد كه قابل انتظار بـود ولـي نگـرش دانـش               
آموزان در مرحله دوم افزايش معنـي داري نـشان داد در حـالي              
كه مطالعه كريمي و همكاران در ميزان آگـاهي و نگـرش گـروه              

اگر ). 16(داده است   شاهد در دو مرحله آزمون تفاوتي را نشان ن        
هاي گروههـاي     چه در اين مطالعه سعي شد حتي االمكان نمونه        

مختلف مورد بررسي تحت تاثير آگاهي و نگـرش يكـديگر قـرار             
هرمدرسه به صورت تصادفي به يكي از سه گروه تعلـق           (نگيرند  
اما در نتايج اين مطالعه در مورد نگرش گروه شاهد قبل           ) گرفت

تـوان داليلـي      شـود كـه مـي       ي ديده مـي   و بعد تفاوت معني دار    
افراد مـورد مطالعـه بـه       (همچون گرايش به مطلوبيت اجتماعي      

) دهند پاسخ مي باشد، كه مطلوب جامعه و محقق ميهايي   گزينه
و احتمال پاسخ دهي تصادفي به سواالت پرسـشنامه را از علـل             

دهـد اگـر چـه        همچنين ايـن مطالعـه نـشان مـي        . آن بر شمرد  
كـه بـه روش سـخنراني در       اي    ر نگرش گروه مداخلـه    اختالفي د 

مورد بيمـاري ايـدز آمـوزش ديـده انـد قبـل و بعـد از مداخلـه                   
؛ اما با توجه به اينكه گروه شـاهد         )>05/0P(مشاهده شده است    

نيز نگرش آنها تغيير يافته است در نتيجـه تغييـر در نگـرش را               
بـا   .هـاي سـخنراني دانـست    توان ناشي از آموزش بـه روش  نمي

بيـشترين منبـع    %) 5/52(توجه به نتايج اين مطالعه تلويزيـون        
كسب اطالعات قبلي افراد مورد مطالعه را در مورد بيماري ايـدز           

دهد، همچنين تمايل افراد شركت كننده در پژوهش       تشكيل مي 
نسبت بـه منبـع كـسب اطالعـات در مـورد بيمـاري ايـدز نيـز                  

ي كــه  مطالعــهدر. گــزارش گرديــده اســت% ) 8/37(تلويزيــون 
توسط دكترعبادي فـرد آذر و همكـاران صـورت گرفـت، نتـايج              

افراد مورد بررسي تلويزيـون را بـه عنـوان          % 4/52نشان داد كه    
مهمترين منبع كسب اطالعات در مورد ايدز معرفي نموده انـد،           

افراد تمايل داشتند اطالعات مورد نياز خـود را   % 6/75همچنين  
نتـايج مطالعـه    ). 26(دريافت نماينـد    در اين زمينه از تلويزيون      

دانـش آمـوزان    % 81خدا كرمي و همكاران نيـز نـشان داد كـه            
اطالعات خود را در مورد ايدز از طريق وسايل ارتباطي همچـون          

كه در واقـع ايـن امـر        ). 27(تلويزيون و راديو كسب كرده بودند       
هاي آموزشي مبتني بر تلويزيون به هر         مبين آن است كه برنامه    

يلي از جمله محبوبيت و مقبوليت در بين جوانان مورد توجـه           دل

در نتيجه با توجه بـه شـيوع بيمـاري ايـدز و              . قرار گرفته است  
هاي آموزشي موثر در افزايش آگـاهي اقـشار           اهميت باالي روش  

شود تحقيقات مشابهي بر روي ساير        مختلف جامعه پيشنهاد مي   
هـاي آموزشـي       روش گروهها و اقشار جامعه انجام شـود و تـاثير         

  .ديگر نيز سنجيده شود

  نتيجه گيري
نتــايج ايــن تحقيــق حــاكي از تــاثير مثبــت روش آموزشــي 

دهـد كـه افـزايش ميـزان آگـاهي و       سخنراني است و نشان مـي   
نگرش به روش سخنراني بيشتر از پمفلـت بـوده اسـت، اجـراي              

هاي آموزش بهداشت ميتوانـد نقـش مـوثري در افـزايش              برنامه
بر اساس ايـن    . هي و نگرش دانش آموزان داشته باشد      ميزان آگا 

گـردد، آمـوزش مـستمر، مـوثر و كـارا در              پژوهش پيشنهاد مـي   
خصوص  بيماري ايدز در مدارس كشور صورت گيـرد، چـرا كـه          

تواند باعث تغيير در نگرش و رفتـار          آموزش و افزايش آگاهي مي    
هـاي پـژوهش و عالقمنـدي     همچنين با توجـه بـه يافتـه      . گردد

انش آموزان به كسب اطالعـات از طريـق تلويزيـون پيـشنهاد             د
هاي آموزش    هاي آموزش گروهي از روش      گردد در كنار روش     مي

جمعي همچـون تلويزيـون بـه عنـوان وسـيله كمـك آموزشـي               
هاي بهداشتي به افراد جامعـه مـورد          مناسب جهت رساندن پيام   

صورتي توان نتيجه گرفت در   به طور كلي مي   . استفاده قرار گيرد  
هاي الزم از طريق سخنراني در خصوص بيماري ايدز           كه آموزش 

هاي آموزشي ترجيحـاً تلويزيـون صـورت گيـرد،            همراه با رسانه  
اميد است نتايج ايـن     . احتماالً اثر بخشي بيشتري خواهد داشت     

پژوهش بتواند در جلب توجه مـسئولين و برنامـه ريـزان وزارت             
ارت آمـوزش و پـرورش      بهداشت درمان و آموزش پزشـكي  و وز        

هـاي    موثر واقع شده و آنان را بـه اهميـت تهيـه و ارائـه برنامـه                
آموزشي متنوع در مورد بيماري ايدز و خطرات آن جلب نمايـد            

  . و گامي در ارتقاي سالمت جامعه برداشته شود

  تشكر و قدرداني 
با تشكر از همكاران محترم در شـبكه بهداشـت و درمـان و              

ش شهرستان مانه و سملقان و جناب آقـاي         اداره آموزش و پرور   
سيد آرش اكابري و سيد حميد نبوي كـه مـا را در انجـام ايـن                 

  .پژوهش ياري نمودند
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