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هاي پيشگيري از رفتارهاي پر خطر جنسي در ايدز،ارتقاء سطح سالمت دختران جوان با آموزش روش
۱۳۸۵دانشگاه علوم پزشکي اروميه 

٣، حميده خليل زاده٢، جميله اميرزاده١نوريه اميرزاده

10/6/87رش یتاریخ پذ،4/5/87تاریخ دریافت 

چكيده

ن رفتارها عامل ياز ايهاي جوامع بشري تبديل شده است برخترين دل نگرانيترين و گستردهجوانان به يکي از مهمامروزه شيوع رفتارهاي پرخطر در:مقدمه

سوء مصرف مواد محرک و رفتارهاي ،مصرف الکل،از جمله مصرف مواد مخدرجوامع دارديرويا اثرات منفيجراحات در نوجوانان بوده مرگ وياديتعداد ز

پر خطر جنسي ي پيشگيري از رفتارهايهالذا پژوهشگران تحقيقي را با هدف ارتقاء سطح سالمت دختران جوان با آموزش روش)تال به ايدزاب(جنسي پر خطر

.انجام دادند۱۳۸۵سال ،در دانشگاه علوم پزشکي اروميه)ايدز(

دانشجوي ۳۰۰ي اين پژوهش هانمونه.صورت گرفته است)قبل و بعد(پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربي است که با هدف تأثير آموزش :كارروشمواد و

گردآوري اطالعات از .بهداشت و پيراپزشکي بود که به روش تصادفي انتخاب شدند،ي پرستاري و ماماييهادختر واجد شرايط مشغول به تحصيل در دانشکده

اعتبار و اعتماد علمي .يک و قسمت دوم مربوط به رفتارهاي پرخطر جنسي در ايدز بودطريق پرسشنامه انجام گرفت که قسمت اول مربوط به مشخصات دموگراف

.از آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديدهابراي تجزيه و تحليل داده.ابزار به روش اعتبار محتوي و اعتماد از طريق آزمون مجدد انجام گرفت

و بعد از ۷۰/۶۴اهي در ارتباط با نحوه پيشگيري از رفتارهاي پر خطر جنسي در ايدز قبل از آموزش برابر با ميانگين آگ،ي پژوهشهابراساس يافته:هاافتهي

و P> ۰۵/۰(زوج استفاده گرديد که با يتيجهت بررسي اختالف ميانگين از آزمون آمار.باشدمي۵۳/۶اختالف ميانگين در حدود و۲۴/۷۱آموزش برابر با 

۲۱ =df ۳۳/۱۰و -=t(دار بوده و آموزش در پيشگيري از رفتارهاي پرخطر جنسي نقش داردتوان گفت که اختالف معنيمي.

دارد لذا وجوددارمعنيميان کسب آگاهي در مورد بيماري ايدز و رفتارهاي پر خطر جنسي ارتباط نشان دادتحقيق حاضريهاافتهي:گيريبحث و نتيجه

تواند باعث کاهش رفتارهاي جنسي پرخطر گردد وميهاپرخطر در مدارس و دانشگاهيکسب مهارتهاي پيشگيري از رفتارهاوياهرسد که دريافت آگمينظر به

.گرددکمک مؤثري در جهت حفظ سالمتي جوانان 

رفتارهاي پرخطر جنسي ،سالمت دختران:هاي کليديواژه

۱۳۸۷پاييز ،۱۱۳-۱۱۶ص ،شماره سوم،سال ششم،فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

۰۴۴۱-۲۲۲۵۵۲۲:تلفندانشكده پرستاري و مامايي اروميه،اروميه:آدرس مكاتبه

عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اروميه١
عضو هيئت علمي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اروميه٢
عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اروميه٣

مقدمه 

ترين و جوانان به يکي از مهمامروزه شيوع رفتارهاي پرخطر در

هاي جوامع بشري تبديل شده است و ترين دل نگرانيگسترده

در رفتارهـاي پرخطـر  ،هاي سه دهـه گذشـته  رغم فعاليتعلي

خطر از جمله رفتارهاي پر).۱(سطح جهان رشد تصاعدي دارد

رفتارهاي بهداشتي منفي است که مضرات واقعـي و بـالقوه اي   

سوء ،مصرف الکل،در سالمتي دارد از جمله مصرف مواد مخدر

مصرف مواد محرک و روان گردان و رفتارهاي پر خطر از جمله 

.)۲(دز يايماريابتال به ب
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،هزار نفر در جهـان ۱۶-۲۰گزارشات حاکي از آن است که هر روز 

سال ۱۵-۲۴،هاآن%۵۰ش از يشوند که بيدز مبتال ميروس ايبه و

) ثانيـه ۱۰نفر در هر يك(در جهاننفر ۸۰۰۰و هر روز )۳(دارند

ز طبق يران نيدر ا.)۴(دهنديمجان خود را به خاطر ايدز از دست 

،۱/۱۰/۸۱خ يتا تـار يآمار اعالم شده از طرف معاونت امور بهداشت

۱۹۵نفـر مـرد و   ۴۲۲۹باشند که يمنفر ۴۴۲۴تعداد افراد آلوده 

يت رفتـار جنسـ  نفر به عل۳۶۵ن تعداد ينفر زن بوده است که از ا

.)۵(پرخطر آلوده شدند 

يجـاد رفتارهـا  يدر ايمتعـدد يفاکتورهـا قات نشـان دادنـد  يتحق

،نيياز آن جمله اعتماد بـه نفـس پـا   پرخطر در جوانان نقش دارد

ــب  ــاالن نامناس ــروه همس ــ ،گ ــه تحص ــه ب ــدم عالق ــوديع ل و وج

فيارتبـاط ضـع  ،پرخطـر يبـه رفتارهـا  ق گـر يتشـو يهـا آموزش

،ت از خـانواده يـ ف خانواده و فقـدان حما يکنترل ضع،زندفر–والد

ره يـ غفقدان آموزش مناسـب و ،نييپاياجتماعيت اقتصاديوضع

اجتماعي و فرهنگي بيشتر،دليل عوامل فيزيولوژيکيجوانان به.)۶(

از جملـه رفتارهـاي جنسـي   ،ن در معرض خطرات زندگييرياز سا

.)۷(دز قرار دارنديغيرايمن و آلودگي به ا

قات نشان دادند دختران بيشتر از پسران در معرض ابـتال بـه   يتحق

ايدز قرار دارند که نه تنها ريشـه در رفتارهـاي جنسـي دارد بلکـه     

فرهنگــي و تغييــرات ،اجتمــاعي،تحــت تــأثير وضــعيت اقتصــادي

.)۸(باشـد يمـ دختران در سـن بلـوغ   يفيزيولوژيک دستگاه تناسل

کـا  يمردر مـدارس آ ۱۹۹۷تا ۱۹۹۱يهادر ساليک بررسيج ينتا

دز در ميـان جوانـان مؤنـث   يـ ماران مبتال بـه ا ياز ب%۴۴نشان داد 

.)۹(سال بوده است ۲۴-۱۳

ن يسـن ،پرخطـر جنسـي  ين زمان و مكان آمـوزش رفتارهـا  يبهتر

نشان کايآمردر ) ۲۰۰۲(ليواس.در مدارس استينوجواني و جوان

باشد هريممدارسدهد بيشترين نقش تربيت جنسي به عهده يم

خـوبي  ه ي تربيت جنسي خود را بـ هانقشهاخانوادهازبرخي چند

)۲۰۰۰(راسمطالعات.اين جريان عموميت نداردکنند امايمايفاء 

مـدارس بيشـترين   دهد يمنشانزيندر کشورهاي سوئد ودانمارک

.بـر عهـده دارنـد   رانوجوانـان سهم را در تربيت جنسي کودکان و

ين کشورها بر بهداشت اوزشي تربيت جنسي در مدارسمحتواي آم

ي مقـاربتي  هـا توجه به شيوع بيماريباجنسي متمرکز است زيرا،

شـده جنسي بسـيار مهـم  بهداشتمسائلرعايت،مسري وکشنده

.)۱۰(است

تحت عنـوان زمـان و روش   ) ۱۳۸۰(همکارانوايآريمطالعه جالل

گرگـان  شهردرنيوالددگاه معلمان وياز ديل جنسئوزش مسامآ

يمارياز جمله ب(ين زمان آموزش مسائل جنسيز نشان داد بهترين

دوران ،معلمــانن وياز نظــر والــد)يمقــاربتيهــايمــاريبدز ويــا

جوانــان بــدون راهنمــايي و .اســتيش دانشــگاهيرســتان و پــيدب

ــه کنتــرل  ــؤثر قــادر ب موفقيــت درتســلط و،آمــوزش جــدي و م

مورد مسائل جنسـي خـود نگـران و    دربوده وي جنسي نهاييتوانا

پرخطر ن دوره امکان بروز رفتارهاي جنسي ناآگاهي در اي.بيمناکند

ن يـ لـذا ا .)۱۱(کنـد  يمـ ي جنسي را بيشتر هاو انحرافات و لغزش

پژوهش با هدف ارتقاء سطح سـالمت دختـران جـوان بـا آمـوزش      

.تافيانجام يپرخطر جنسياز رفتارهايريشگيپيهاروش

كارروش مواد و

ربي است که با هـدف تـأثير   ـنيمه تجمطالعهر يک ـش حاضـپژوه

ي ايـن  هانمونه.صورت گرفته است)قبل و بعد از آموزش(آموزش 

دانشجوي دختر واجد شرايط مشغول به تحصـيل در  ۳۰۰پژوهش 

بهداشت و پيراپزشکي بود که بـه  ،ي پرستاري و ماماييهادانشکده

گردآوري اطالعات از طريق پرسشنامه .خاب شدندروش تصادفي انت

انجام گرفت که قسمت اول مربـوط بـه مشخصـات دموگرافيـک و     

.قسمت دوم مربوط به رفتارهـاي پـر خطـر جنسـي در ايـدز بـود      

اعتمـاد از  ار محتوي وـزار به روش اعتبـي ابـاد علمـار و اعتمـاعتب

از هـا دادهبراي تجزيـه و تحليـل  .طريق آزمون مجدد انجام گرفت

.آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديد

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


۱۳۸۵دانشگاه علوم پزشکي اروميه ،خطر جنسي در ايدزهاي پيشگيري از رفتارهاي پرتقاء سطح سالمت دختران جوان با آموزش روشار

فصلنامه دانشکده پرستاري و مامایی1387پاییز، سوماره دوره ششم، شم115

هاافتهي

ميـانگين آگـاهي در ارتبـاط بـا نحـوه      ،ي پژوهشهابراساس يافته

قبل از آموزش برابـر  )ايدز(پيشگيري از رفتارهاي پر خطر جنسي

و اخـتالف ميـانگين در حـدود    ۲۴/۷۱و بعد از آمـوزش  ۷۰/۶۴با 

يـتيآزمون آمارالف ميانگين ازجهت بررسي اخت.باشديم۵۳/۶

P> ۰۵/۰(ان داد باـون نشــجه آزمـيـنت.دـرديـاده گـزوج استف

ــي)t= -۳۳/۱۰و df= ۲۱و  ــوزش در اخــتالف معن ــوده و آم دار ب

جـدول  (پيشگيري از رفتارهاي پرخطر جنسي نقش داشـته اسـت  

.)۱شماره 

دختر در تعيين ميزان آگاهي دانشجويان):۱(جدول شماره 

پرخطر جنسي ارتباط با نحوه پيشگيري از رفتارهاي

در دانشگاه در ايدز قبل و بعد از آموزش

۱۳۸۵علوم پزشكي اروميه در سال 

ميانگين و انحراف 

هامعيار گروه
ميانگين

انحراف 

معيار

خطاي انحراف 

معيار

۵۲/۰۵۸/۷۷۰/۶۴قبل بعد از آموزش

۴۴/۰۴۸/۶۲۴/۷۱بعد از آموزش

۰۵/۰<۰۰۰/۰P=۲۱ =df۳۳/۱۰- =t

گيريبحث و نتيجه

تحقيق حاضر نشان داد که آگاهي دادن به مردم بـاالخص جوانـان   

ي پيشـگيري از رفتارهـاي جنسـي پرخطـر و     هادر ارتباط با روش

تحقيقـات  .عمل به اعتقاد و باورها بهترين راه مقابله با ايـدز اسـت  

رفتارهاي يتحت عنوان بررس۱۳۸۰ان در سال اسکندري و همکار

ي روانپزشـکي  هـا زا و ميزان آگاهي بيماران بستري در بخشخطر

در يدر مورد ايدز نيز نشان داد که ميان تحصيالت و ميزان آگـاه 

دارمعنـي مورد بيماري ايدز و رفتارهاي پـر خطـر جنسـي ارتبـاط     

.)۱۲(وجود دارد 

ي هابيماري ايدز و کسب مهارتدريافت اطالعات در ارتباط با 

يدر ارتباط با مسائل جنسهاپيشگيري در مدارس و دانشگاه

را مطالعات نشان داده است که نه تنها آموزش ياست زيضرور

شود بلکه کمک يممسائل جنسي باعث افزايش رفتارهاي جنسي ن

.)۱۳(مؤثري در جهت سالمتي جوانان است 

تحت عنوان ۱۳۸۲در سال ز يپژوهشگر و همکاران نيبررس

زان آگاهي ـت بر ميـداشـوزش بهـر دو روش آمـايسه تأثيـمق

دانش آموزان دختر و پسر در ارتباط با روش پيشگيري از بيماري 

آموزش باازنشان داد که ميانگين نمرات قبل و بعدايدز

)۰۰۵/۰<۰۰/۰ =P ۷۶/۳و =t( ي داشت دارمعنياختالف)۱۴( .

جوانان و خصوصاً(گاني با هدف آگاه کردن مردم لذا آموزش هم

ي انتقال و پيشگيري از رفتارهاي جنسي پرخطر هااز راه)نوجوانان

بهداشتي و ،ي آموزشيهااز اقدامات بسيار مهم و ضروري سيستم

.درماني هر کشوري بايد قرار گيرد

References:

ر خطر رشد تصاعدي رفتارهاي پ.ستاد مبارزه با مواد مخدر- ۱

ص ،۱۳۸۴مهر ماه ۱۶شنبه ،روزنامه اعتماد.جوانان

.اجتماعي

ترجمه گروه .ياصول و فنون پرستار.گيپاتر پ آ و پر- ۲

،سالمي ص و نجفي ط: تحت نظارت و ويرايش،مترجمين

.۱۲ص ،۱۳۸۷سال نشر سالمي،تهران،

،مجله حکيم.به وضعيت ايدز در جهانينگاه.توانا عيمهراب- ۳

۱۴۴ص ،۲،۱۳۷۷ول، شماره دوره ا

4- Bruuner LS, Suddarth s SCxt book of Medical-

Surgical Nursing. lippincott Williams& Wilkins,

Philadelphia, 2007, PP: 1816.

مرکز .يدرمان و آموزش پزشک،وزارت بهداشت- ۵

ايدز در جهان و ايران، يبيمار.هامديريت بيماري

.۲-۱۱صفحات ،۱۳۸۱سال 

6- Perkins DF, borden LM. Positive behavior,

problem behavior, and resiliency inadolescence.

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


حميده خليل زاده،جميله اميرزاده،نوريه اميرزاده

فصلنامه دانشکده پرستاري و مامایی1387پاییز، سومدوره ششم، شماره 116

IN:  m  Lerner  RM, Easter books MA Mistry

(vol.eds) & Weiner IB(s Ed).Hand book

psychology, Vol 6:Development psychology, 200,

pp: 373-394.

7- Akinrinola B, Susheela S, Vanessa w, Deirdre w,

risk and protection youth and HIV/AIDS in sob-

Saharan Africa, the Alan cumtimacher institue,

new York & Washington. Page:5-40

8- Bolan G, Ehrharatt AA, Wasserheit J. Gander

perspective and STDs. Sexually transmitted

Disease, third Ed, New York: MC Graw – Hill,

1999, pp: 117-127.

9- Joint united programme on HIv/AIDS and

Epidemic update, Dec 2003, http://www.unaids.

Org/wad/2003/Epiupdate 2003, accessed Jan 2,

2004.

10- Centers for Disease Control and prevention. Trend

in Sexual Risk Behaviors among high School

Student -United States, 1991-1997. Morbidity and

Mortality weekly Report 1998; 47, pp: 749-752.

مجد يعلو،صياکبريامير عل،فيناهيد،جاللي آريا ک-۱۱

از ديدگاه والدين و يزمان وروش آموزش مسائل جنس.ح

خانواده و يدومين کنگره سراسر.گرگانمعلمان شهر

،۱۳۸۴ماه،آذر۳و۲دانشگاه شاهد،،،تهرانيمشکالت جنس

.۲۵۰ص 

،مركز خدمات مشاوره آفتاب.تربيت جنسي.دشتي م-۱۲

Available from URL:http://cca.ir/cntent-

fa/i?page=176.

. محرابي ي،سعيدالذاکرين م،افشار مقدم ف،اسکندري ف-۱۳

ارهاي خطرزا و ميزان آگاهي بيماران بستري در بررسي رفت

ي هاي روانپزشکي در مورد بيماري ايدز بيمارستانهابخش

فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي .آموزشي شهر تهران

،۸۱زمستان ،۳۹شماره ،سال دوازدهم،شهيد بهشتي

.۴۴-۴۸صفحات 

14- Miller KS, Levin ML, Whitaker DJ. Pattern of

Condom use among adolescent: The Impact of

Mother – adolescent Communication. American

Journal of Public Heath, 1998; 88, pp: 1542-1544.

مقايسه تأثير دو روش .خليل زاده ح،اميرزاده ج،اميرزاده ن-۱۵

يدانش آموزان از بيماريآموزش بهداشت بر ميزان آگاه

فصلنامه .شهرستان اروميهيدانشگاهايدز در مراکز پيش

سال ،شماره،دوره،هيارومييومامايدانشکده پرستار

.۱۶-۴۵، صفحات ۱۳۸۲

زانيم.زيهاشم،ميدريح،ميگودرز،ايايلدر آباد-۱۶

از يريشگيپزن در و نحوه عملکرد آرايشگران مرد ويآگاه

،اصفهانييماماويفصلنامه دانشکده پرستار،دزيايماريب

.۳۱- ۳۵صفحات ،۱۳۸۳بهار ،۲۳شماره 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy

