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Abstract
The purpose of this study was to design a curriculum
on HIV / AIDS prevention education for the secondary
school health educators in the Iran. Taxonomy model
of exploratory sequential mixed method was used for
this study in which qualitative and quantitative stages
done by case study method and descriptive-survey
method respectively. Potential participants in
qualititative section were 10 health professionals from
Universities of Medical Sciences; and those in
quanitative section were health education professionals
in all medical sciences universities.In the qualitative
section, a sampling approach and focus groups and a
saturation criterion were used and in the quantitative
section, 30 experts were selected and studied using
focuse groups and criterion technique. In order to
validate the results, reliability through data matching
used in the qualitative and data analysis method used in
the quantitative section. The analysis methods in the
qualitative and quantitative sections were thematic
analysis using the N-vivo 8.8 software and inferential
statistics respectively. The results of the qualitative
section of the study were 3 organizer contents in the
form of the goals, content, and educational materials;
and 44 basic themes and comprehensive them of HIV /
AIDS prevention curriculum for secondary school
health educators. The results showed that the HIV /
AIDS prevention education curriculum is valid but
three elements of goals(mean 1.66 and 1.74),
content(mean 2.12 and 2.17), and teaching-learning
methods(mean 2.12 and 2.79) were lower than the
mean (3). Have been evaluated and therefore have little
Impelement and usefulness.
Keywords:Impelement, usefulness, curriculum,
HIV / AIDS prevention education
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چکیده
 طراحی برنامه درسیی ممیش پ پگیییگرز ا،هدف پژوهش حاضر
 اید براز مربگان بهداشت مدارس متشسطه اییران بیشد/ اچمزوز
در این پژوهش کیه ا طیرت کرکگ یی اکتییاتی متیشاای و ا نیش
ط قهبندز استفاده شد در بخش کگفی ا روپ مطااعه مشردز و در
بخش کمی ا روپ کشصگفی پگماییی استفاده شد در بخش کگفی
با رویکرد نمشنهگگرز هدتمند و روپ گروههاز کانشنی و با معگیار
 نفر ا متخصصان حش ه سالمت01  میارکتکنندگان،اش ا نظرز
دانییییاههییاز علییشپ پکشییکی کیییشر و در بخییش کمییی نگییک ا
متخصصان ممش پ بهداشت در همۀ دانییاههاز علشپ پکشکی بر
اساس رویکرد نمشنهگگرز هدتمند و روپ گیروههیاز کیانشنی بیا
 متخصی انتخیاو و مطااعیه01 استفاده ا ککنگک معگیار کعیداد
شدند براز اعت اریابی نتایج در بخیش کگفیی ا همسشسیا ز و در
بخییش کمییی ا روپ ک لگیی گشیییه اسییتفاده گردییید روپ
، ک لگ مضمشن و در بخیش کمیی،کجکیهوک لگ در بخش کگفی
 مضییمشن0 ممییار اسییتن اطی بییشد نتییایج بخییش کگفییی پییژوهش
 م تیشا و روپهیاز،سا ماندهنده در قااب عناصر سهگانه اهداف
 مضیمشن پاییه و مضیمشن تراگگیر برنامیه44 یادگگرز و-یاددهی
 اید براز مربگان بهداشیت/ درسی ممش پ پگییگرز ا اچمزوز
دوره متشسطه بیشد نتیایج نییان داد کیه برنامیه درسیی ممیش پ
 اید ا اعت ار برخشردار اسیت وایی عناصیر/ پگییگرز ا اچمزوز
 و1/01  م تشا با مگانیگن،0/44  و0/66 سه گانه اهداف با مگانیگن
1/47  و1/01  ییادگگرز بیا مگیانیگن-  و روپهاز یاددهی1/04
 ار یابی شدهانید بیه همیگن داگی قابلگیت0 کمتر ا مگانیگن معگار
اجرایی و سشدمندز کمی دارند
 ممیش پ، برنامه درسیی، سشدمندز، ک قق، اجرا:واژههای کلیدی
 اچمزوز/ پگییگرز ا اید
hkholghifard@yahoo.com : نویسندة مسئول.*
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98/07/25 :وصمل

 / 26پژوهش در برنام ریز درسی ،دوره دوم ،شماره ( 83پیاپی  ،)26سال هفدهم ،تابستان 9811

مقدم
ید ،از دالیل ریشه ای آسهی پهذیری جمانهان در برابهر
آلمدگ ،ب اچآیوی  /ایهز ناآگهاه ،در مهمرد آن اسه .
باوجمدایند فعالی های جنس ،در بیشتر افراد از سنین
بلمغ آغاز م ،شمد .بررس ،های انجا شه در بی از 00
کشمر جهان در میان جمانان مشخص م ،سازد ک تعهاد
بسیار زیادی از افهراد نمه ،تماننهه به درسهت ،چگهمنگ،
انتقال اچآیوی  /ایهز را درک کننهه (.)Conway,2015
مضافاً ب نظر مه ،رسهه که وزارت آمهمزش وپهرورش بها
داشههتن بیشههترین مخاطهه و اربهها رجههم یعنهه،
دان آممزان کشمر و اولیای آنها ب عالو کادر آممزشه،
و اجرای ،مهارس ک ب عنهمان گسهترد تهرین وزارتخانه
کشمر ازنظر نیروی انسان ،به شهمار مه ،رود .مههیری
چنین وزارتخان معظم ،در بخ ههای اداری و مهال ،از
پیچیهگ ،ها و سخت ،های خاص خهمد برخهمردار اسه .
حال بایه مأممری بسیار حساس این مجممع در تربی
جنس ،کمدکان و نمجمانان مملد ط 12 ،سال حضهمر
در مهرس را ب عنمان تدلیف ،بسهیار سهنگین و پیچیهه
در نظر گرف ( .)Ahmadi,2013ب نظر م ،رسه که بها
ظهمر اچآیوی  /ایهز آمهمزش ههای سهالم جنسه ،در
حال تغییر اس و لذا مهارس بایه در حمز ههای جهیهه
وارد شمنه .چییی ک شهایه درگذشهت بهرای آنهها یه
ممضم تابمگمن ب حسا م ،آمه (و چییی ک کماکهان
برای بسیاری از والهین و جمامع تابم محسم م ،شهمد).
ب نظر م ،رسه مهارس ب شدل ،فیاینه نقشه ،عمهه
در پهههوه رویدردههها و خصیصهه هههای مههرت بهها
تماسهای جنس ،داشت و همچنین سههم ،در تشهمی
و ترغی الگمهای رفتهاری که حمایه کننهه افهراد در
برابهههر شهههیم ویهههروس اچآیوی  /ایههههز هسهههتنه
( .)Kerammati,2010مضافاً م ،تهمان گفه که چنهه
سال ،اس ک معرف ،بیمهاری ایههز و را ههای انتقهال و
پیشگیری از آن ب صمرت مختصر در فصهل آخهر کتها
زیس سال اول دبیرستان آورد شه اس ؛ اما ب گفته
معلمان زیس ازآنجاکه اواخهر سهال معلمهان به ایهن

م حث م ،رسنه و جیء مماد امتحان ،نیس و فق برای
مطالعۀ بیشتر دان آممزان قرار داد شه ممدهن اسه
در بسیاری از کالس ههای درس چنههان جههی گرفته
نشمد .مسلماً بسیاری از معلمان زیس چنهین اشهراف،
بر ممضم نهارنه و دانه آمهمزان به اطالعهات مختصهر
کتا بسنه م ،کننه ک اگرچ در مقایس با ق ل اقهها
مهم ،اس ؛ اما با تمجه به خطهر روزافهیون گسهترش
بیماری ب هیچوج کاف ،نیس  .در سال سم دبیرسهتان
نیی مجهداً و ایهن بهار فقه بهرای دانه آمهمزان رشهت
تجرب ،بیماری ایهز و اطالعهات مربهم به او در فصهل
ایمن ،کتا زیس مطرح مه،شهمد ( Moghimi pour,
 .)2013در این راستا نتهای پههوه  Spach 2016یه
مهل برنام درس ،پمیا با طیف ،از مراق ههای مسهتمر
اچآیوی رئمس مطال اصمل کله ،محتهما سهازمان و
خصمصههیات ایههن برنامه درسهه ،را معرفهه ،کههرد2017 .
 Moyoدر تحقی خمد نشان داد ک مهارس مه ،تماننهه
من ع اطالعات ،قابهل اعتمهادی دربهارۀ ایههز و اچآیوی
باشنه؛ و بایه آممزش اچآیوی  /ایهز را در درون برنامه
درس ،خهمد ادغها کننهه Mapaire,2013 .در پههوه
خههمد تههأایر اچآیوی  /ایهههز بههر روی کیفیهه ضههعی
آمههمزش و تعلههیت و تربیهه کههاه تعامههل معلههت بهها
دان آممزان افیای ترک تحصیل کننههگان و کهاه
نرخ فارغالتحصیالن را نشان دادQuan-Baffour,2010 .
در پهوه خمد با عنمان ادغا مطالعات اچآیوی  /ایههز
درون برنام درس ،مهرسه در نیجریه بهر ایهن مسهلل
تأکیه کردنهه که تههری اچآیوی  /ایههز در مهرسه
م،تمانه در زدودن خرافات مربم به بیمهاری واگیهردار
کم کنه و دان ب دس آمه از مطالع این بیمهاری
ممدن اس مرد را برای زنههگ ،کهردن بها او تمانمنهه
سازنه و او را مهیری کننهه و عفمنه و ننگه ،که به
اچآیوی  /ایهز الحاق شه را کاه دهنه.
 Adhiambo Oginga,2014در مطالعهه خههمد بهه
بررس ،عمامل مؤار در تهری برنام درسه ،اچ آیوی /
ایهز در مهارس ابتهای ،پرداختنه و نتای آنها نشهان داد

ارزیابی (میزان قابلیت تحقق ،اجرا و سودمند ) برنام درسی آموزش پیشگیر از 28 / ... HIV/ AIDS

ک از طری آممزش مهارس اطالعات ،م،دهنه که به
کاه لد ننه کمه مه،کنهه Dehghani,2017 .در
پهوه خمد با عنمان آگاه ،و نگرش دربهارۀ اچآیوی /
ایهز در میان دان آممزان مهارس متمسط شههر شهیراز
نشان داد ک آگاه ،دان آممزان دربهارۀ نحهمۀ انتقهال و
دلیههل اصههل ،ایههن بیمههاری کههت اسهه و همچنههین
دان آممزان نگرش مث ت ،نس ب بیماران م تالب این
بیماری در برخهمرداری از حقهمق و امدانهات در زنههگ،
خمد داشتنه Rasooli,2017 .در پهوه خمد با عنهمان
بررس ،سالم روان مدانیی های سهازگاری و اسهتیگما
بر رفتارهای پرخطر در بیماران اچآیوی مث در ایهران
ب نتای مییان باالی استیگما در زنان نس ب مهردان
سالم روان کمتر در زنان نسه به مهردان و ارت ها
سالم روان استیگما و مدانیی های سازگاری مسلل دار
با رفتارهای پرخطر دس پیها کردنه .پهوه های انجا
شه در این زمین نشان م ،دهه ک آمهمزش اچآیوی /
ایهز ب صمرت جهی و شفاف در مهارس پرداخته نشهه
اس  .این در حال ،اسه که بایهه تمهام ،مسهلمالن و
والهین بهاننه ک بایه آممزشههای جنسه ،متناسه بها
جنسی و سن افراد ب آنها در جه پیشهگیری از ایههز
ارائ شمد حت ،بایه ب کمدکان نیی آممزشهای بههاش
جنس ،متناس با سن و در حهود شر و عرف ارائ داد
ک در حال حاضهر در ایهن حهمز بها مشهدالت ،روبه رو
هستیت .برای آگاه ،و اشراف بهر ایهن مسهللۀ حیهات ،و
مهت الز بمد تا پهوهش ،کاربردی در این مقمل صهمرت
گردد و وضهعی ممجهمد در تمجه و یها نادیهه انگهاری
ممضم مهنظر شناسای ،شمد و درنهای برنامه درسه،
برای برونرف از شرای ممجمد طراح ،گردد تا بخشه،
از فقههر پهوهشهه ،در ایههن حههمز را پمشهه دهههه و
را حلهای ،نیی ارائه نمایهه .ازایهنرو هههف کله ،ایهن
پهوه ارزیاب( ،مییان قابلی تحق اجرا و سمدمنهی)
برنام درس ،آمهمزش پیشهگیری از  HIV/ AIDSبهرای
مربیان بههاش مهارس متمسط ایران اس .

اهداف پژوهش
 .1اههاف برنام درس ،طراح ،شه آمهمزش پیشهگیری
از اچآیوی  /ایهز برای مربیان بههاش مهارس متمسط
ب چ میهیان قابلیه تحقه دارنههب و به چه میهیان
سمدمنه هستنهب
 .2محتههمای برنام ه درسهه ،طراحهه ،شههه آمههمزش
پیشههگیری از اچآیوی  /ایهههز بههرای مربیههان بههاشهه
مهارس متمسط ب چ مییان قابلی اجرا دارنه و ب چ
مییان سمدمنه هستنهب
 .3روشهههای یههادده-،یههادگیری در برنام ه درسهه،
طراح ،شه آممزش پیشگیری از اچآیوی  /ایههز بهرای
مربیان بههاش مهارس متمسط ب چه میهیان قابلیه
اجرا دارنهب و ب چ مییان سمدمنه هستنهب
روششناسی پژوهش
حاضههر از طههرح ترکی هه ،از نههم اکتشههاف،

در پهههوه
متههمالSequential exploratory mixed method ( ،
 )taxonomy development,و مهل ط ق بنهی اس ک
در دو بخ کیف ،و کم ،اجرا شه اس  .منطه کله،
استفاد از طرح ترکی  ،در این پههوه به ایهن دلیهل
اس ک ید ،از طرح های کمّ ،و یها کیفه ،به تنههای،
پاسخگمی حل این مسلل نیس ؛ و دلیل انتخها طهرح
پهوه ترکی  ،اکتشاف ،متمال ،آن اس ک ابتها بایهه
چههارچم برنام ه درسهه ،م تنهه ،بههر رویدههرد آمههمزش
پیشگیری از اچآیوی  /ایهز ب صهمرت اکتشهاف ،کشه
گردد و سپ در بخ روش کم ،اعت ار یهاب ،و مهمرد
استفاد قرار گیرد .در این پههوه بها اسهتفاد از مههل
ط ق ه بنهههی ابتههها چههارچم برنام ه درسهه ،آمههمزش
پیشگیری از اچآیوی  /ایهز برای مربیان دورۀ متمسهط
طراحه ،و سهپ برنامه درسه ،آمهمزش پیشههگیری از
اچآیوی  /ایهههز دورۀ مههذکمر و محتههمای آن اعت اریههاب،
م،شمنه.
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روششناسی بخش کیفی
روش پهوه در بخ کیف ،از مطالع مهمردی کیفه،
استفاد شه؛ و مشارک کننهگان بالقم در بخ کیفه،
شامل متخصصین عفهمن ،دانشهگا ههای علهم پیشهد،
شیراز یاسمج و مرکی مل ،پیشگیری از ایهز کشمر بمدنه
ک ب عنمان صاح نظران کلیهی در نظر گرفته شههنه.
برای انتخا مشارک کننهگان از رویدهرد نممنه گیهری

ههفمنه و روش روشهای کانمن ،استفاد گردیه .معیهار
انتخا تعهاد مشارک کننهگان اشه ا نظهری بهمد .به
ع ارت ،انتخها افهراد تها زمهان ،ادامه پیهها نمهمد که
اطالعات جهیهی ب اطالعات ق ل ،اضهاف نشهمد.بر ایهن
اساس با  10نفر از صاح نظران و متخصصهان عفهمن ،و
سالم مصاح های ،صمرت گرف .

ویژگیها مشارکتکنندگان در بخش کیفی
مشارکتکننده  تخصص 

1

یبهای
آیوی/ایتد وآست 
اچ 
یبهایرفتاریاستتا فتار( 
سیاستگذاریسالمت،مسئولمرکزآس 

دکترایتخصصی
اجتماعی) 

2

یبهایرفتاری 
هیئتعلمیدانشکدهپزشکیشیرا ،عضومرکزآس 

فوقتخصصعفونی،عضو

3

رئیسمرکزملیپیشگیریا اید کشور،دکترایپزشکیاجتماعی 

4

یبهایرفتاریوپزشکدرمانگاهویژهمبتالیا بهاید 
فوقتخصصعفونی،عضومرکزآس 

5

پزشکعمومی،رئیسدرمانگاهمبتالیا بهبیماریاید 

6

هیئتعلمیبخشعفونیدانشگاه 

متخصصعفونی،

7

یبهایرفتاری 
دکترایروا پرستاری،فعالدرمرکزآس 

8

هیئتعلمیبخشعفونیدانشگاه 

متخصصعفونی،

9

هیئتعلمیبخشعفونیدانشگاه 

متخصصعفونی،

 11

هیئتعلمیبخشعفونیدانشگاه 

متخصصعفونی،

در پهوه حاضر در بخ کیفه ،از ابهیار مصهاح
نیم ساختاریافت استفاد گردیه؛ و برای تحلیل داد های
ب دس آمه بها به کهارگیری نهر افهیار  Nvivo8/8و بها
استفاد از روش تحلیل مضممن و ش د مضامین بعهه از
احصای مضامین پای سازماندهنه و فراگیر مربم به

طراح ،برنام درسه ،آمهمزش پیشهگیری از اچآیوی /
ایهز برای مربیان بههاش دورۀ متمسط چارچم اولی
تهوین شه .سپ اعت هار داد ههای به دسه آمهه بها
استفاد از معیارهای اعت ار سهنج ،قابهلق همل بهمدن و
قابل اعتماد بمدن مهمرد بررسه ،قهرار گرفه (کرسهمل

ارزیابی (میزان قابلیت تحقق ،اجرا و سودمند ) برنام درسی آموزش پیشگیر از 26 / ... HIV/ AIDS

 .)2011بر ایهن اسهاس از روش ههای مختلفه ،ازجمله
خمدبههازبین ،محقهه و نظههرات اسههاتیه طهه ،فراینههه
جمعآوری و تحلیل داد ها استفاد شه .به گمنه ای که
چارچم اولی چنهین بار مهمرد بررسه ،قهرار گرفه و

اصالحات الز انجا شه .همچنهین از فهن همسمسهازی
برای بررس ،اعت ار داد های ب دس آمه استفاد شهه
کهه در آن بهه مطابقهه مصههاح ههها اسههناد (اسههناد
باالدست )،و م ان ،نظری و پهوهش ،پرداخت شه.

بخشی از همسوساز دادهها کیفی با منابع اطالعاتی
عناصررررررٔبر امرررررهٔ
درسی

تشریح

اهدافبرنامهدرسی
آمتتتو یپیشتتتگیری رفتارهایپرخطر
آیوی/اید
اچ 







محتتتتتتوایبرنامتتتتته
درستتتتتیآمتتتتتو ی
پیشتتتتتتتتتتتتتگیریا 
آیوی/اید 
اچ 

ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ

دادهها
همسوسازیٔ ٔ
یدهندگان ٔ
آگاه ٔ

مبا یٔ ظری ٔ

مبا یٔپژوهشی ٔ

مورتال  )2117
سا ما جهانیبهداشت  )2117
 )94-98 HIV/AIDS
مرکزملیپیشگیریایرا   )1382
مکنیل  )2111

ابراهیمی،متدنیوهمکتارا 
متخصصتتتتتتتتا و
 )1391
پژوهشگرا حو ه
بتتتتا ری،فرامتتتتر یو ابتتتتت
سالمت
)1391ا لیما )1381

ویرو(

نینداواسچنکر )2112االیمتیایمتا 
 )2112
مجموعتتتتهپیشتتتتگیریا HIVکلتتتترادو
 )2113
نیاتسانزاوماچینیا  )2115

متخصصتتتتتتتتا و
پژوهشگرا حو ه
سالمت

تابوگرایی

کرامتی  )1389
خا احمدی )1394

متخصصتتتتتتتتا و
پژوهشگرا حو ه
سالمت

فقتتتتتدا عالئتتتتت  مارکا ی  )2116
رتال )2116
بالینی

متخصصتتتتتتتتا و
پژوهشگرا حو ه
سالمت

ستتتتتتتتتتاختارهای مایر   )2115
کرامتی )1389
فرهنگی

متخصصتتتتتتتتا و
ابراهیمی،متدنیوهمکتارا 
پژوهشگرا حو ه
)1391
سالمت

فقر

یونسکو2118،

متخصصتتتتتتتتا و
الیکوی  )2114
ابراهیمی،متدنیوهمکتارا  پژوهشگرا حو ه
سالمت
)1391

بیماریشناسی

سومینبرنامتهاستتراتژیکملتیکنتترل
عفونتتتتHIVدرجمهتتتوریاستتتالمی شتتتتتتتتجاعی،کتتتتتتتتامرانیو متخصصتتتتتتتتا و
پژوهشگرا حو ه
ایرا ،چهارمینبرنامهاستتراتژیکملتی محمد اده  )1392
سالمت
کنتتتتترلعفونتتتتتHIVدرجمهتتتتوری ا لیما )1381
اسالمیایرا  )1394-1398 ،
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عناصررررررٔبر امرررررهٔ
درسی

دادهها
همسوسازیٔ ٔ

تشریح

مبا یٔ ظری ٔ

مبا یٔپژوهشی ٔ

آمو یحضوری 



ربیعتتتی،فصتتتیحیهرنتتتدی،
متخصصتتتتتتتتا و
ربانی  )1396
پژوهشگرا حو ه
کریمی،غفاری  )1391
ملکشتتتتاهی،متتتت مننستتتتب سالمت 
 )1384

پمفلتوپوستر 



یراد  )1391
پیر اده،شریف 
متخصصتتتتتتتتا و
کریمی،غفاری  )1391
پژوهشگرا حو ه
ملکشتتتتاهی،متتتت مننستتتتب
سالمت 
 )1384

بحثهایگروهی  


کریمی،غفاری  )1391
متخصصتتتتتتتتا و
فرساد  )1391
پژوهشگرا حو ه
ملکشتتتتاهی،متتتت مننستتتتب
سالمت 
 )1384



کریمی،غفاری  )1391
ملکشتتتتتتتتتاهی،متتتتتتتتت من متخصصتتتتتتتتا و
پژوهشگرا حو ه
نسب  )1384
شتتتتتجاعی اده،طتتتتتاهری ،سالمت 

طهرانیوهمکارا   )1391

راهبردهتتتتتتتتتتتتتتای
یاددهی-یادگیری 

سخنرانی 

یافت ها بخش کیفی
 برنام درسی آموزش پیشهگیر از ا آ و  /ایهدزبرا مربیان بهداشت دوره متوسط آمهوزشوپهرورش
جمهور اسالمی ایران چیست؟

یدهندگان ٔ
آگاه ٔ

ب طمرکل ،از تحلیل داد های کیف ،پههوه حاصهل از
تحلیهههل مصهههاح  44مضهههممن پایههه  3مضهههممن
سازماندهنه و ی مضممن فراگیر شناسای ،شه ک در
قال جهول  1ارائ شه اس .

جدول 9
مضمونٔفراگیر ٔ

مضامینٔپایه ٔ

مضامینٔسازمانٔدهنده ٔ

آشناییمربیا بهداشتباعالئ جسمیدانشآمو ا درمعرض
خطر 
یوههایپیشگیریا بیماریاید 
آشناییمربیا بهداشتش 
هدف 

آشناییمربیا بهداشتتبتاالتولاخال تیمربتوببتهبیمتارا 
مبتالبهاید 

پیشتتتتتتتتتگیریا 
آیوی/اید 
اچ 


مهارتهتتتایارتبتتتاطیبتتترای

آشتتتناییمربیتتتا بهداشتتتتبتتتا
دانشآمو ا درمعرضخطر 

مضامینسا ما دهنده 
سطحاول 

سطحدوم 

محتوا 

ریشهوعلل 

بیماریشناسی 

رفتارهایپرخطر 

ارزیابی (میزان قابلیت تحقق ،اجرا و سودمند ) برنام درسی آموزش پیشگیر از 23 / ... HIV/ AIDS
مضمونٔفراگیر ٔ

مضامینٔسازمانٔدهنده ٔ


مضامینٔپایه ٔ


عفونت 
ویرو( 
فقدا عالئ بالینی 
تابوگرایی 
پنها شدگی 
طردشدگی 
ساختارهایفرهنگی 
عوارضبیماری 
تشخیص ودهنگام 
بیمارشناسی 

تشخیص 

بیماریشناسی 

یژگیهایشناختیوخلقی 
و 
اپیدمیولوژی 
یهایفیزیولوژیکی 
آگاه 
حمایتا بیمار 
طرد دایی 

مالحظات
اخال ی 

تکری بیمارا 
انگ دایی 
رعب دایی 

محرمانگی 
تابو دایی 
آمو یجنسیتمحور 
الولمشترک 



مالحظات
عمومی 

سن 
طبقها تصادی 
نژادو ومیت 



همجنسیتیمربیومتربی 
یبپذیری 
کاهشآس 
رسانهایوعمومی 
آگاهیسا ی 

پیشگیری 

شناختراههایانتقال 

شناختانواعراههایپیشگیری 

آمو ی 
درما 
بحثگروهی 
همسانا 

رویهاییاددهی-یادگیری 


آمو یحضوری 
ایفاینقش 
پمفلتوپوستر 
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چارچوب کیفی برنام درسی آموزش پیشگیر از ا آ و  /ایدز برا مربیان بهداشت مدارس متوسط

روششناسی بخش کمی
روش پهوه در این بخ روش تمصهیف ،پیمایشه-،
بمد اس  .جامعۀ آماری متخصصهان آمهمزش بههاشه
دانشههگا هههای علههم پیشههد ،کشههمر ک ه در دانشههده
بههاش مرب ،بههاش تربی کهرد انهه و همچنهین در
حمزۀ اچآیوی ایهز فعالی داشت انه بمدنه ک بر اساس
رویدرد نممن گیری ههفمنه و روش گرو های کانمن ،بها
استفاد از تدنی معیار  30متخصهص انتخها گردیهه.
برای جمع آوری اطالعات از مقیاس محق ساخت برنام
درس ،آممزش پیشهگیری از اچآیوی  /ایههز بهر اسهاس
بخ کیف ،و ویهگه،ههای عناصهر درزمینهۀ اچآیوی /
ایهز استفاد شه .این مقیاس شامل عناصر برنام درس،
ک از  17گمی ک شامل ابعاد اههاف ( 7سهؤال) محتهما
( 5سؤال) روش ههای یهادده-،یهادگیری ( 5سهؤال) را
م ،سنجیه ک ب صمرت پاسه ههای  0گیینه ای از نهم
مقیاس لیدرت اس ک از نهارد = 1تا بسیار زیاد= 0بهمد
ک مییان تمج به مؤلفه ههای برنامه درسه ،آمهمزش
پیشههگیری از اچآیوی  /ایهههز را نشههان م ه،داد و بههرای

تجیی وتحلیل داد ها و ارزیهاب ،قابلیه تحقه اجهرا و
سمدمنهی داد ها از نهر افهیار  SPSS22و آزمهمنت ،ته
نممن استفاد گردیه.
یافت ها پژوهش بخش کمی
 .9اهداف برنام درسی آموزش پیشگیر از ا آ و /
ایدز ب چ میزان قابلیت تحقق و سودمند دارند؟

جهول  2نشان م،دهه ک مییان قابلی تحقه اهههاف
برنام درسه ،آمهمزش پیشهگیری از اچآیوی  /ایههز بها
میانگین  1/00و مییان قابلیه سهمدمنهی بها میهانگین
 1/74از میانگین معیار  3/5پایین تهر بهمد و بهر اسهاس
مقهههار  tب ه دس ه آمههه در درج ه آزادی  28تفههاوت
معناداری بین میانگین قابلی تحق اهههاف و میهانگین
معیار در سطح  /0001وجمد دارد بنابراین برنام درس،
آممزش پیشگیری از اچ آیوی  /ایهز در تحق و میهیان
سمدمنهی اههاف برنامه درسه ،آمهمزش پیشهگیری از
اچآیوی  /ایهز از حه معیار پایینتر ارزیاب ،شه اس .

ارزیابی (میزان قابلیت تحقق ،اجرا و سودمند ) برنام درسی آموزش پیشگیر از 21 / ... HIV/ AIDS
جدول  .6مقایس میزان تحقق و سودمند عنصر اهداف برنام درسی آموزش پیشگیر از ا آ و  /ایدز برا مربیان
بهداشت
عنصر ٔ

میا گین ٔ

ا حرافٔاستا دارد ٔ

معیار ٔ

df

ٔt

ٔ sig

ابلیتتحققاهداف 

 1/66

 1/31

 3/5

 28

 -32/26

 1/111

ابلیتسودمندی 

 1/74

 1/34

 3/5

 28

 -27/44

 1/111

 .6محتوا برنام درسی آموزش پیشگیر از ا آ و
 /ایدز ب چ میزان قابلیت اجرا و سودمند دارند؟

جهول  3نشان م،دهه ک مییان قابلی اجرای محتمای
برنام درسه ،آمهمزش پیشهگیری از اچآیوی  /ایههز بها
میانگین  2/12و مییان قابلیه سهمدمنهی بها میهانگین
 2/17از میانگین معیار  3/5پایینتهر بهمد و بهر اسهاس
مقهههار  tب ه دس ه آمههه در درج ه آزادی  28تفههاوت

معناداری بین میانگین قابلی اجرا و سمدمنهی محتما و
میانگین معیهار در سهطح  /0001وجهمد دارد؛ بنهابراین
برنام درس ،آمهمزش پیشهگیری از اچآیوی  /ایههز در
اجههرا و سههمدمنهی محتههمای برنامهه درسهه ،آمههمزش
پیشههگیری از اچآیوی  /ایهههز از حههه معیههار پههایینتههر
ارزیاب ،شه اس .

جدول  .8مقایس قابلیت اجرا و سودمند محتوا برنام درسی آموزش پیشگیر از ا آ و  /ایدز برا مربیان بهداشت
عنصر ٔ

میا گین ٔ

ا حرافٔاستا دارد ٔ

معیار ٔ

df

ابلیتاجرایمحتوایبرنامهدرسی 

 2/12

 1/29

 3/5

 28

 1/111  -24/73

ابلیتسودمندیمحتوایبرنامهدرسی 

 2/17

 1/31

 3/5

 27

 1/111  -22/58

 .8روش ها

یاددهی  -یادگیر برنام درسی آموزش

پیشگیر از ا آ و  /ایدز ب چ میزان قابلیت اجهرا
و سودمند دارند؟

مطههاب بهها جهههول  4میههیان قابلیه اجههرای روشهههای
یادده-،یادگیری برنامه درسه ،آمهمزش پیشهگیری از
اچآیوی  /ایهز با میانگین  2/09و مییان سهمدمنهی بها
میانگین  2/79از میانگین معیار  3/5پایینتر بهمد و بهر
اساس مقهار  tب دس آمه در درج آزادی  29تفهاوت

ٔt

ٔ sig

معنههاداری بههین میههانگین قابلیهه اجههرای روشهههای
یادده-،یادگیری و میانگین معیار وجهمد دارد؛ بنهابراین
برنام درس ،آمهمزش پیشهگیری از اچآیوی  /ایههز در
اجرا و سمدمنهی روش ههای یهادده-،یهادگیری برنامه
درسهه ،آمههمزش پیشههگیری از اچآیوی  /ایهههز از نظههر
متخصصین از حه معیار پایینتر ارزیاب ،شه اس .

جدول  .6مقایس قابلیت اجرا و سودمند روشها یاددهی-یادگیر برنام درسی آموزش پیشگیر از ا آ و  /ایدز
برا مربیان بهداشت
عنصر ٔ

میا گین ٔ ا حرافٔاستا دارد ٔ

معیار ٔ

df

ٔt

ٔ sig

رویهاییاددهی-یادگیری 
ابلیتاجرای 

 2/69

 1/39

 3/5

 29

 -11/13

 1/111

رویهاییاددهی-یادگیری 
ابلیتسودمندی 

 2/79

 1/32

 3/5

 28

 -11/86

 1/111
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بحث و نتیج گیر
ههف پههوه حاضهر (ارزیهاب ،میهیان قابلیه تحقه
سمدمنهی و اجرای) برنام درس ،آمهمزش پیشهگیری از
اچآیوی  /ایهز برای مربیان بههاش مههارس متمسهط
بمد .از دیههگا متخصصهین در عنصهر هههف در برنامه
درس ،پیشنهادی مؤلف های ،ک بایه مه نظر قرار گیرنه
ازجمل ه آشههنای ،مربیههان بههاش ه بهها عالئههت جسههم،
دان آممزان در معرض خطر آشنای ،مربیان بههاش با
نحمۀ بیماریزای ،آشنای ،مربیهان بههاشه بها عهمارض
بیماری با اچآیوی  /ایهز آشهنای ،مربیهان بههاشه بها
تروی رفتار صحیح بههاشت ،آشنای ،مربیان بههاش با
شیم های پیشهگیری از بیمهاری ایههز آشهنای ،مربیهان
بههاش با مهارت های ارت هاط ،بهرای دانه آمهمزان در
معرض خطر و آشنای ،مربیان بههاش با اصمل اخالقه،
مربم ب بیماران م تال ب ایهز ک خمد شامل مؤلف های
تابمزدای ،رعه زدایه ،طردزدایه ،حمایه از بیمهار و
ت عیضزدای ،اس  .چراک هههف اصهل ،ایهن اسه که
هم فراگیران بهاننه ویروس چگمن وارد بهن م،شهمد و
چگمن مه ،تماننهه مهانع ورود ویهروس به بههن شهمنه.
همچنین مربیان بههاش با کمه به تغییهر نگهرش و
اصالح باورهای غل و کاه ترس ناشه ،از اچآیوی و
فراهت کردن امدان تشخیص بیماران و وصل کردن آنهها
به سیسههتت مراق ه و درمههان نقه بسههیار بیرگهه ،در
کنترل بیماری در جامع ایفا کننه.
همچنین عنصر دیگری ک از دیهگا متخصصهین در
برنام درس ،پیشنهادی بایه لحاظ گهردد عنصهر محتهما
اس ک م تن ،بر مؤلفه ههای ،ازجمله ریشه و علهل
تشخیص مالحظات عمهمم ،و پیشهگیری و مالحظهات
اخالق ،طراح ،اس  .در اینجا ههف اصل ،این اس که
اچآیوی ب عنمان ی بیماری عفمن ،قابلکنترل معرفه،
شمد ک درصمرت ،که اگهر بیمهاری اچآیوی به ممقهع
تشخیص داد شمد ن تنها فرد م تال م،تمانه طمل عمر
ط یع ،داشت باشه بلد با درمان مناس قهرت انتقهال
بیماری ب افراد دیگر نیی ب شهت کاه پیها مه،کنهه؛

های (Surlis, 2001؛ Murphay,

ک با یافت های پهوه
2002؛Likoye , 2004 Ongunya,2009؛ Holmzer,
2009؛Mawar, 2005؛Atheendar, 2015؛ Gallo,2011؛
Leyva-Moral 2017؛ )Spach,2016هت راستا اسه  .از
عناصههر دیگههر روشهههای یههادده-،یههادگیری در برنام ه
درس ،پیشنهادی اس .
متخصصههان بیههان م ه،دارنههه روشهههای یههادده-،
یادگیری متنم م ،تمانه باعث ایجاد تفدر جل تمجه و
عالق سرع در یادگیری فراهت کردن تجار واقع ،و
عین ،گردد .در این برنامه درسه ،روشههای ،همچهمن
ایفای نق فهیلت آممزشه ،سهخنران ،بحهث گروهه،
همسانان آممزش حضمری ایفای نق پمفل و پمستر
را پیشنهاد شه اس که بها نتهای تحقیقهات ،ازجمله
()Karimi,Ghafari, 2012( )Shojaee zadeh, 2012
( )Pirzadeh & Sharifi, 2012مطابق دارد .چنهانکه
گفت شه ید ،از مهتترین و قابلتمج تهرین یافته ههای
پهوه برخمردار بمدن (اعت ار علم ،و تخصصه ،الز و
کاف )،برنام درس ،پیشنهادی اس امها از نظهر میهیان
تحق اجرا و سمدمنهی پایینتر از حهه معیهار ارزیهاب،
شه اس .شایه ب این دلیل ک اعتقاد بر این اسه که
ق ل از ایند ب برنام درس ،اعمال شمد بایهه فرهنه
جامع را آماد پذیرش آن برنام درس ،کرد؛ امها اگهر از
نگا جامعتری ب نظر متخصصهان در ممردعهه قابلیه
اجرای ایهن برنامه درسه ،بنگهریت مه ،تهمان گفه در
(اجرای این برنام ) ممانع ،ب شرح زیر وجمد دارنه:
 .9بافت فرهنگی و اعتقاد جامع

ب طمرکل ،جامع ایران ی جامع دینه ،اسه که
واجههه اعتقههادات ارزشههها و هنجارهههای خاصهه ،اسه .
بهیه ،اس که پهرداختن به مقملهۀ تربیه جنسه ،و
آممزش ههای جنسه ،به ویهه در خصهمص ممضهمعات،
همچمن اچآیوی  /ایهز ب دالیل مذکمر مهمرد پهذیرش
عا اجتماع ،نیس و لهذا اجهرای آن بها مقاومه ههای
جهههی اجتمههاع ،روبه رو اسه  .شههاهه ایههن مهههعا نیههی
تحقیقات انجا شه همچمن پههوه ههای ( Eghlima,
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 و،ب منظمر نیل ب اهههاف ایهن نهم برنامه ههای علمه
.  امری ضروری اس،تخصص
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