
  

  
  
  
  
  

 HIV/AIDSپاسخي به : رسانه

  ∗محتشم غفاري
  ∗∗رو سكينه رخشنده

  ∗∗∗الدين نيكنامي شمس
  ∗∗∗∗علي رمضانخاني

  چكيده

تـرين مـانع در        مهـم   ايدز در حالي كه همچنان يك موضوع مهم حوزة سالمت است،          
مؤثرترين راه مبارزه عليه ايدز آموزش بهداشت است، از طرف        . برابر توسعه نيز هست   

 ميليـون  3/4هايي كه تا به حال انجام گرفته كامالً مـؤثر بـود نبايـد             آموزش ديگر اگر 
ها بايد تا زمان مـورد نيـاز          بنابراين پيام . آمد   به وجود مي   2006عفونت جديد در سال     

در ايـن ميـان     . براي افزايش درك مردم از آنها در اشكال متفاوت ارائه و تكرار شوند            
توانند عامـل مهمـي در      ايدز نقش حياتي دارند و مي     هاي جمعي در مبارزه عليه        رسانه

نويسندگان اين مقالـه پـس از توصـيف         .  باشند HIV/AIDSوارونه كردن پيشروي    
هـا و     شده دربارة رسانه    اپيدميولوژيك ايدز در جهان و ايران به بررسي مطالعات انجام         

  .اند ايدز پرداخته
  

  .عاتي ايدز، آموزش، رسانه، منابع اطال:هاي كليدي واژه

                                                      
 .دانشجوي دكتراي آموزش بهداشت دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس ∗

  .كارشناس ارشد رشته آموزش بهداشت ∗∗
  .يار گروه آموزش بهداشت دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرساستاد ∗∗∗
  .دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دانشيار آموزش بهداشت ∗∗∗∗
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  مقدمه

ايـدز در   . امروزه ايدز مانعي بر سر راه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي اسـت             
حالي كه يك موضوع مهم در حوزة سالمت است به يك فوريـت پيچيـده اجتمـاعي و                  
اقتصادي نيز تبديل شده و با توجه به ضررهاي اقتصادي و اجتماعي ناشـي از گـسترش             

تـوكلي و عـالم     (ش زمان حاضر در برابر توسـعه اسـت          ترين چال   توان گفت مهم    آن، مي 
  ).48ـ 39: 1381عارف، 

بـا دامنـه    ( ميليـون نفـر      5/39 در حال حاضر حـدود       2006براساس آمار نوامبر سال     
 ميليـون   25كنند و بـيش از         زندگي مي  HIV/AIDSدر دنيا با    )  ميليون نفر  1/47 تا   1/34

 ,UNAIDS/WHO(انـد   د را از دست داده تاكنون بر اثر ايدز جان خو1981نفر از سال 

2006.(  
مريكاي شمالي و اروپاي غربـي، دومـين مـوج آن در      اگيري ايدز در      اولين موج همه  

مريكاي جنوبي، سومين موج در خاور دور و اروپاي شرقي و نهايتـاً چهـارمين     افريقا و   ا
 بـا   HIV/AIDSاپيـدمي   .  ميالدي در خاورميانه و آسيا ظاهر گرديـد        1955موج در سال    

 بيـشترين مـوارد     2010، هند تا سال     WHOتأخير به آسيا آمد ولي طبق برآورد محققين         
HIV       آلـوده بـه      2010 ميليون چيني تا سال      10 مثبت را خواهد داشت و HIV   خواهنـد 
سـاله  6 در يـك كـودك       1366در ايران، اولين مورد ايدز در سال        ). 3: 1383يگانه،  (بود  

 استفاده كـرده    HIV كه از فاكتورهاي انعقادي وارداتي آلوده به         مبتال به بيماري هموفيلي   
 در HIV / AIDSبراساس آخـرين آمـار مربـوط بـه     ). 3: 1383يگانه، (بود مشاهده شد 

ايران كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتـشر شـده اسـت، از سـال        
 نفـر،   1069ارد ايـدز    تعـداد مـو   :  وضعيت به اين شرح اسـت      1386 تا اول تيرماه     1365

همچنين براسـاس آمـار     .  نفر 15587 نفر و تعداد موارد آلودگي       2062تعداد موارد فوت    
 و مبـتال بـه   HIVشده آلـوده بـه    هاي انتقال در كليه موارد شناسايي  شده، درصد راه    اعالم

درصـد، خـون و   3/7درصـد، آميزشـي   5/65اعتيـاد تزريقـي     : ايدز به اين صورت اسـت     
مركز (درصد  1/24درصد و نامشخص    5/0درصد، مادر به كودك     6/1خوني  هاي    فراورده

  ).24ـ2: 1386ها،  مديريت بيماري
درصـد بـار جهـاني    7/5، حـدود  2004طبق برآورد گزارش بهداشت جهاني در سال  

 دالـي از آن مربـوط بـه    51000 كـه    1) دالـي  84458000(ها مربوط به ايدز است        بيماري
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باشد كه ايران نيـز در ايـن منطقـه             مي WHOگانه  14مناطق   از   2 مديترانه شرقي  Bمنطقه  
  ).WHO, 2004: 126-127(قرار دارد 

HIV / AIDSچرا و چگونه؟:  و آموزش  

آمـوزش  « مـؤثرترين راه مبـارزه عليـه ايـدز،       WHOاما چه بايد كـرد؟ بنـا بـه نظـر            
ي هـا  پـذير بايـد در اولويـت اصـلي برنامـه        هاي پرخطر و آسيب     است و گروه  » بهداشت

 جديـد بيـشتر و     HIVهـاي     هرسـاله عفونـت   ). 14: 1378يگانـه،   (آموزشي قرار بگيرند    
 را يـاد    HIVهـاي مربـوط بـه خطـرات           دهـد يـا مـردم پيـام         شود كه نشان مي     بيشتر مي 

   ويـروس ايـن  افراد بـسياري نـسبت بـه    . اند و يا توانايي مبارزه عليه آن را ندارند        نگرفته
هـاي   العات زيـادي در سراسـر دنيـا، در ميـان گـروه      غافل هستند و مطبه طور خطرناك 

تواند بر چنين غفلتي فايق شـود و باعـث    آموزش مي. كند مختلف اين مسئله را تأييد مي     
آموزش بايد بـه صـورت فرآينـدي مـداوم          .  گردد HIVهاي    پيشگيري از رخداد عفونت   

 تا اطالعاتي   صورت گيرد زيرا هر نسل از جوانان در مراحل مختلف رشد خود نياز دارد             
افراد بزرگـسال كـه قـبالً بـه طـور           .  كسب كند  HIVدرباره نحوة حفاظت خود در برابر       

ايـن  . هـاي تقـويتي باشـند       اند ممكن است نيازمند پيام      مطلوبي درباره ايدز آموزش ديده    
كننـد     را رعايـت مـي     HIVافراد عالوه بر اينكه نكات مربوط بـه پيـشگيري از عفونـت              

  .تر را از خطرات احتمالي آگاه كنند قادرند افراد جوان
  : سه دليل اصلي براي آموزش دربارة ايدز وجود دارد

  . هاي جديد پيشگيري از رخداد عفونت. 1
  .  مثبتHIVارتقاء كيفيت زندگي افراد . 2
 ,AVERT. Org March( مثبـت  HIVكاهش نگرش منفي و تبعيض عليه افـراد  . 3

2007 .(  

  رند؟چه كساني نياز به آموزش دا

 مگـر   ـ پذيرند  تقريباً همه نسبت به ايدز آسيبـپذير باشد   هركسي كه نسبت به ايدز آسيب
تنهــا جوانــان، معتــادان تزريقــي يــا . داننــد چگونــه از خــود محافظــت كننــد كــساني كــه مــي
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 بلكه ويروس بخش وسيعي از جامعه را تحـت          ،شوند    بازان نيستند كه آلوده مي      همجنس
اين مسئله به آن معني است كـه هـدف آمـوزش بايـد همـة افـراد                  . تأثير قرار داده است   

رسد به طور اختـصاصي در معـرض خطـر            هايي كه به نظر مي      جامعه باشد نه فقط گروه    
هاي زيادي براي جوانـان انجـام شـود           براي نمونه، ممكن است آموزش    . بيشتري هستند 

 منجـر بـه افـزايش       ولي فقط بخش اندكي از آموزش، بزرگساالن را هدف قرار دهد كـه            
افرادي كه نياز فـوري بـه       . هاي سني باالتر خواهد شد       در ميان گروه   HIVميزان عفونت   

  .كنند در معرض خطر نيستند  دربارة ايدز دارند آنهايي هستند كه فكر مي آموزش
.  دربـاره ايـدز داده شـد       3 در اياالت متحده، به هر خانوار يك ليفلـت         1987در سال   

. انجـام داد » نميريـد در اثر غفلـت    : ايدز«رساني وسيعي را با شعار        همچنين دولت اطالع  
. دهـد  اين يك نمونه از آموزش عمومي است كه تمام اقشار جامعـه را هـدف قـرار مـي            

تر جامعه نياز بـه       هاي كوچك   ريزي استراتژي آموزش دربارة ايدز براي گروه        براي برنامه 
 طور كلي افراد در سه گـروه مـشخص         به. هاي گروه هدف وجود دارد      آشنايي با ويژگي  

  :گيرند كه نيازمند آموزش ايدز هستند قرار مي
اند و ممكن اسـت در معـرض خطـر آلـوده شـدن         افرادي كه هنوز آموزش نديده    . 1
  .باشند
اگر آموزش ايـدز    . اند و آموزش براي آنها مؤثر نبوده        افرادي كه قبالً آموزش ديده    . 2

. طـور نيـست     هاي جديد باشيم در حالي كـه ايـن          د عفونت كامالً مؤثر باشد ما نبايد شاه     
دهد بلكه بزرگساالني كه قـبالً آمـوزش          هاي جديد فقط در ميان جوانان رخ نمي         عفونت

  .شوند اند نيز به ويروس آلوده مي ديده
اين افراد نيازمند مشاوره، حمايت، آمادگي براي       . اند   آلوده شده  HIVافرادي كه به    . 3

 همچنـين ايـن     .هاي مورد نياز، دريافت داروها و غيـره هـستند           زمايش، آ HIVزندگي با   
اول؛ : هاي انتقال و روابط جنسي سالم آمـوزش ببيننـد بـه دو دليـل                افراد بايد درباره راه   

الزم است كه آنها بدانند چگونه به طور مثبت و بدون انتقال ويروس به ديگري زنـدگي                 
تناب از تماس با گونه ديگـر ويـروس اطالعـات    كنند، دوم؛ الزم است كه آنها درباره اج      

   .كافي داشته باشند
 مثبت، تبعـيض  HIVبايد ياد بگيرد كه چگونه و چرا عليه افراد هركس  به طور كلي،    

 مثبت نيستند بايد درباره چگونگي انتقال ويـروس آمـوزش           HIVافرادي كه   . قايل نشود 
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هـايي كـه      همچنين بايد درباره راه   . ببينند تا بتوانند خودشان را از عفونت محافظت كنند        
) هـاي بهداشـتي و غيـره        ماننـد ظـروف غـذاخوري، سـرويس       (شود    ويروس منتقل نمي  

 بـه كـاهش تبعـيض عليـه افـراد        ،آموزش ببينند كه اين مسئله با كاهش ناآگاهي و ترس         
HIVمثبت كمك خواهد كرد .  

 ميليـون  3/4د، نبايـد  اگر آموزش ايدز كه تا به حال انجام گرفته است كامالً مؤثر بـو           
. هاسـت   دهنده شكست آموزش    اين امر نشان  . شد   ايجاد مي  2006عفونت جديد در سال     

ها بايد در اشكالي متفاوت، تا زماني كه نياز باشد و تا زماني كه مردم آنها را                   بنابراين پيام 
  ). AVERT.Org March. 2007 (كامالً درك كنند تكرار شوند 

  HIV / AIDSرسانه و پيشگيري از 

   و رسانهHIV / AIDSشده دربارة  مروري بر مطالعات انجام
ها و ايدز صورت گرفته است كـه در     مطالعات داخلي و خارجي زيادي دربارة رسانه      

كنـيم   شده در تهران اشاره مي هاي داخلي صرفاً به برخي مطالعات انجام     خصوص بررسي 
آگـاهي و نگـرش     «ن تحت عنـوان     توان به تحقيق طاووسي و همكارا       كه از آن جمله مي    

آمـوز از    دانش4641اشاره كرد كه با شركت » HIV / AIDSآموزان ايراني در مورد  دانش
آمـوزان، تلويزيـون را       هـا نـشان داد كـه دانـش          يافتـه .  دبيرستان در تهران انجام شـد      52

در ). Tavoosi, etal, 2004: 17(داننـد   ترين منبع اطالعاتي خـود دربـاره ايـدز مـي     مهم
هـاي پـسرانه دولتـي        آموزان دبيرستان   منابع اطالعاتي دانش  «اي ديگر تحت عنوان       مطالعه
توسط عبادي آذر به صـورت توصـيفي و بـر           »  تهران در خصوص بيماري ايدز     3منطقه  
آمـوزان مـورد مطالعـه        درصد دانش 6/75براساس نتايج،   . آموز انجام شد     دانش 246روي  

ا يا مجالت را به عنـوان رسـانه محبـوب خـود بـراي               ه  درصد روزنامه 6/72تلويزيون و   
دريافت اطالعات در زمينه ايدز اعالم كردند كه ايـن نتـايج لـزوم توجـه بـه دو رسـانه                     

عبـادي  (كنـد     ها يا مجالت را براي آموزش دربارة ايدز مشخص مي           تلويزيون و روزنامه  
ي و نگـرش  بررسـي آگـاه  «نتايج مطالعـه ديگـري تحـت عنـوان     ). 81 ـ 80: 1383آذر، 
كـه توسـط    » آموزان دبيرستاني نسبت بـه بيمـاري ايـدز در شهرسـتان سـاوجبالغ               دانش

 58آموز دبيرستاني از       دانش 1224حاجيان مطلق و همكاران او به صورت مقطعي، روي          
 درصـد مـوارد، اطالعـات       3/84مدرسه شهري و روستايي انجام شد، نـشان داد كـه در             
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درصد موارد از طريـق متـون       5/15ق تلويزيون و تنها در      آموزان دربارة ايدز از طري      دانش
دادنـد كـه اطالعـات        آموزان ترجيح مي    درصد موارد دانش  64در  . درسي كسب شده بود   

: 1383حاجيـان مطلـق،     (مربوط به ايدز را فقط از طريق كـادر پزشـكي دريافـت كننـد                
  ).401ـ393

بررسـي  «نوگرادوا با عنوان    توان به مطالعه وي     شده نيز مي    هاي خارجي انجام    از بررسي 
هـاي منتقلـه      بيمـاري / آموزان دبيرستاني و دانشجويان درباره ايـدز        منابع اطالعاتي دانش  
هاي جمعي به عنـوان منبـع         اشاره كرد كه براساس نتايج آن رسانه      » جنسي در پترزبورگ  

). Vinogradova, 1998(اصلي نوجوانان بـراي كـسب اطالعـات گـزارش شـده اسـت       
ها   ها تلويزيون، راديو و روزنامه      درصد آمريكايي 72اي در اياالت متحده،       العهبراساس مط 

اي هـم در   مطالعـه . را به عنوان منابع اطالعاتي اوليه خود در زمينه ايدز گـزارش كردنـد           
دصد افـراد اطالعـات خـود را دربـاره ايـدز از تلويزيـون دريافـت            70هند نشان داد كه     

منـابع اوليـه و   «در تحقيـق ديگـري بـا عنـوان     ). UNAIDS Januar, 2004: 8(اند  كرده
ترجيحي براي اطالعات در زمينـه ايـدز و رفتـار خطـرزاي جنـسي در ميـان نوجوانـان                

آمـوز انجـام شـد، بيـشترين       دانش941كه توسط آرون؛ روي » سوازيلند آفريقاي جنوبي 
تلويزيـون گـزارش     راديو و    ،هاي چاپي   منبع اطالعاتي مورد استفاده در ميان افراد، رسانه       

هـاي   دادند تا دربـاره ايـدز بـا كاركنـان مراقبـت           آموزان ترجيح مي    همچنين دانش . شدند
در بررسـي ريـچ و   ). Buseh, 2002: 525-538(بهداشتي و والدين بـه بحـث بپردازنـد    

 دانشجويان مشخص گرديد كه دانشجويان به اطالعـات دريـافتي از پرسـنل            ازهمكاران  
 روحـاني، يـا يـك         بيشتر از منابعي مانند يك دوست، فاميل، معلم،        بهداشتي درباره ايدز  

  ).Rich etal, 1996: 87-93( باور و اعتقاد دارند ،فرد معروف

  هاي يك پژوهش بررسي يافته

آمـوزان دبيرسـتاني      روي دانـش  بر  اي كه اخيراً توسط غفاري و همكاران          طي مطالعه 
تـا بـه حـال از    «د پرسيده شد مبني بر اينكه  تهران انجام گرفت سؤاالتي از افرا  10منطقه  

دوسـت داريـد در     «،  »ايـد؟    اطالعات كسب كـرده    HIV/AIDSچه منبع يا منابعي درباره      
دوســت داريـد در زمينــه  «و » هـايي آمــوزش ببينيـد؟    بـا چــه روش HIV/AIDSزمينـه  

HIV/AIDS      براساس نتايج مربوط به پاسـخ  . » چه كسي يا كساني به شما آموزش دهند؟
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اولـين منبـع كـسب      ) درصـد 3/93(هاي جمعي با بيـشترين درصـد           رسانه  ن سؤاالت، اي
هـاي آموزشـي نيـز، بـاالترين          از ميان روش  . آموزان در زمينه ايدز بودند      اطالعات دانش 

هـا،    همچنين براسـاس يافتـه    ) درصد1/57(دي آموزشي بود      درصد مربوط به فيلم و سي     
ايـدز توسـط پرسـنل بهداشـتي        / وي   آي  اچ آموزان بيشتر دوست دارنـد در زمينـه         دانش

 اول دربـاره منبـع كـسب         براساس يافتـه  ). درصد4/52(درماني و معلمان آموزش ببينند      
هـاي هوتـل، يـو و همكـارانش،           آموزان در زمينه ايدز كه با نتايج مطالعه         اطالعات دانش 

 ,Tavoosi et al, 2007: 17( طاووسي و همكارانش و مـصفاي خمـامي مطابقـت دارد    

Yoo etal, 2005: 393-399, Heuttle & Rothstein, 2001: 280-286 .(   و نيـز بـا
هاي مطالعات حاجيان مطلق و همكاران، وينوگرادوا، و آرون نيز مشابهت داشـته و                يافته

تـوان گفـت كـه در ايـن           مـي ) 401ـ393: 1383حاجيان مطلق و همكاران،     (همسوست  
گيرند و شايد اين تفكـر     ر مورد استفاده قرار مي    هاي جمعي بيشت     رسانه ،دسته از جمعيت  

هاي تلويزيون ندارند و بيشتر وقت خود را با اينترنـت و              اي به برنامه    كه نوجوانان عالقه  
هـا    از طرف ديگر خوشـبختانه ايـن رسـانه        . گذارنند درست نباشد    اي مي   هاي رايانه   بازي
. گيـرد  جوانان مورد استفاده قرار مـي دهند كه توسط نو هايي را درباره ايدز ارائه مي     برنامه

تـرين شـيوه      دهد كـه هرچنـد سـخنراني متـداول          در خصوص سؤال دوم نتايج نشان مي      
تـرين درصـد را بـه خـود اختـصاص داده              آموزشي است ولي از نظر اين جمعيت پايين       

است شايد به اين دليل كه چون تدريس اكثـر معلمـان از طريـق سـخنراني و بـه طـور                      
از . انـد   آموزان از ايـن شـيوه خـسته         گيرد، دانش   معلم به شاگرد صورت مي    يكسويه و از    

دي اسـت كـه نـشان         هاي آموزشي، باالترين درصد مربـوط بـه فـيلم و سـي              ميان روش 
ايـن مـسئله    . پـسندند   هاي نوين آموزشـي را بيـشتر مـي          آموزان تكنولوژي   دهد دانش   مي
شـد، زيـرا سـهم حـس بينـايي و           هاي آموزشي حـائز اهميـت با        ريزي  تواند در برنامه    مي

احـديان،  (درصد است   13درصد و   75شنوايي در يادگيري يك انسان متعارف به ترتيب         
دي هـر دو حـس يادشـده در امـر آمـوزش و                و با بكـارگيري فـيلم و سـي        ) 66: 1383

بنـدورا  .  نمايد پايدارترتواند يادگيري را بيشتر، مؤثرتر و         شوند كه مي    يادگيري درگير مي  
اي  پذيري خود به اين مسئله اشاره دارد و از نظر او يادگيري مشاهده             نظريه جامعه نيز در   

و الگوسازي، از اشكال مؤثر يادگيري است كه در مداخالت آموزشي بايد مـورد توجـه                
آمـوزان بيـشتر     دانـش  باالخره با توجه به نتايج سـؤال سـوم،  ).  ETR, 2004(قرار گيرد 
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ايدز توسط پرسنل بهداشتي درماني و معلمان آمـوزش  / وي آي دوست دارند در زمينه اچ    
هـاي    آموزان دور از انتظار نبود، چرا كه طبق بررسـي           انتخاب معلمان توسط دانش   . ببينند
در مـورد   . پذيرنـد   شناسي افراد در اين دوره سني معلم را به عنوان الگوي خود مي              روان

آموزان در خصوص موضـوعات      توان گفت دانش    انتخاب پرسنل بهداشتي درماني نيز مي     
نتـايج مطالعـات آرون، ريـچ و همكـاران          . دهنـد   تخصصي، منابع معتبـر را تـرجيح مـي        

آمـوزان كاركنـان      در بررسـي آنهـا دانـش      . تواند تأييدي بر اين يافته پژوهـشي باشـد          مي
  بهداشتي درماني را به عنوان منبـع مـورد اعتمـاد خـود بـراي بحـث و آمـوزش دربـاره           

HIV/AIDS ـ ). Buseh, 2002: 525-538; Rich etal, 1996: 87-93(ي كردنـد   معرف
هـايي از   شود براي تأثير بيشتر مداخالت آموزشي در چنـين جمعيـت        بنابراين توصيه مي  

همچنـين در پاسـخ بـه سـؤال سـوم           . پرسنل بهداشتي درماني و معلمـان اسـتفاده شـود         
ـ        مشخص شد كه متأسفانه گزينة والدين پايين       ه خـود اختـصاص داده      تـرين درصـد را ب

هرچند كـه بـه عنـوان يكـي از مـورد اعتمـادترين منـابع در مـورد                   ) درصد1/17(است  
ايـن يافتـه بـا نتيجـه مطالعـه          . شود  موضوعاتي مانند مسايل جنسي و بلوغ محسوب مي       

دادند كه درباره ايدز بـا پرسـنل    آموزان ترجيح مي   در بررسي او دانش   . آرون تناقض دارد  
 شـايد ). Buseh, 2002: 525-538(و والدين خود بـه بحـث بپردازنـد    بهداشتي درماني 

يافته پژوهش حاضر را بتوان به عدم وجود ارتباطات صحيح بين والدين و نوجوانان در               
اين جمعيت مربوط دانست كه اگر چنين باشد مداخالت آموزشي مبتنـي بـر ارتباطـات                

درمـاني و معلمـان، درصـد بـاال     پس از پرسـنل بهداشـتي   . طلبد  ـ نوجوان را مي     والدين
مربوط به بيمار مبتال به ايدز است كه شايد به دليل كنجكاوي افراد براي ديدن يك فـرد                  

تـوان بـا توجـه بـه اصـل            در هر حال از چنين فرصتي مي      . مبتال به ايدز از نزديك باشد     
 اصـل   طبـق . اي بندورا، بهترين اسـتفاده را كـرد         ه  بازداري الگوسازي در يادگيري مشاهد    

كند كـه بـه    فردي را مشاهده مي/ ...) بيننده/ كننده  مشاهده(فراگير  ) Inhibition(بازداري  
ابتال به ايدز و عواقب وخـيم       (تنبيه  ) مثالً؛ رفتارهاي پرخطر جنسي   (خاطر انجام رفتاري    

) سـركوب (كننـده بـازداري       شود و بر ايـن اسـاس انجـام آن رفتـار در مـشاهده                مي) آن
اي در رسـالت   توان توصيه كرد كه سيـستم رسـانه         هاي فوق مي    ه به يافته  با توج . شود  مي

دي   براي نوجوانان، بايد به نقش مهم فـيلم و سـي  HIV / AIDSآموزشي خود در زمينه 
 مثبـت و بيمـاران ايـدزي توجـه     HIVآموزشي، پرسنل بهداشتي درماني، معلمان، افـراد      
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هايي بـا اطمينـان بـاال در ايـن زمينـه،              صيههرچند ارائه توصيه يا تو    . اي داشته باشد    ويژه
  .طلبد هاي گسترده را مي هاي مختلف و نيز بررسي انجام مطالعاتي مشابه در جمعيت

  آموزش ايدز بايد به چه شكلي انجام شود؟

هـاي    تـوان بـا روش      گيرد بلكـه مـي      آموزش ايدز هميشه در كالس درس انجام نمي       
بـراي بعـضي از   . ها را ارائه نمود انه اين آموزشمتعدد و با استفاده از اشكال مختلف رس  

تواند بهترين رسانه باشد در حالي كه ممكن اسـت بـراي              ها و مجالت مي     مردم، روزنامه 
براي آمـوزش   . بيشتر مورد استفاده باشد   ) به عنوان يك رسانه   (برخي ديگر تئاتر خياباني     

توانـد    رسانة مناسب مي  .  گرفت دربارة ايدز بايد از نظر فرهنگي، رسانه مناسبي را به كار          
هـاي فكـاهي مـصور و         ، تلويزيون، بيلبوردهاي تبليغاتي، تئاترهاي خياباني، داستان        راديو

شده خاصي براي آموزش ايدز وجود ندارد ولي نكات زير بايد             شكل تعريف . غيره باشد 
  :در آموزش ايدز مورد توجه قرار بگيرند

  .گروه سني فراگيران. 1
  .ني كه بيشترين دسترسي به گروه هدف وجود داردزمان و مكا. 2
هـا بـه    آيا مالحظات فرهنگي وجود دارد كه بايد به آن توجه كـرد؟ مـثالً نگـرش     . 3

پـرده يـا گفتگـو دربـارة مـسايل            مسائل جنسي، يا قوانين عليه نمايش تصاوير رك و بي         
  .جنسي
  اند؟ هآيا افرادي كه قرار است آموزش ببينند از نظر جنسي بالغ شد. 4
  اند؟ آيا افراد قبالً تحت آموزش ايدز قرار گرفته. 5
  آيا افراد باسواد هستند؟. 6
  كنند چيست؟ زباني كه مردم به آن صحبت مي. 7
آيا برنامه آموزش ايدز اختصاص به يك گروه مـشخص ماننـد معتـادان تزريقـي                . 8

  دارد؟ بهترين راه دستيابي به گروه هدف چيست؟
 آنها بگوييم چگونه رفتار كنند؟ يا آنها را از خطرات آگاه كنـيم و            آيا بهتر است به   . 9

  اجازه دهيم خودشان تصميم بگيرند؟
كنيد هستند؟ مثالً اگر كاندوم توصـيه   آيا مردم قادر به انجام آنچه شما توصيه مي        . 10

  شود آيا اين وسيله در دسترس هست؟ مي
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  هاي مختلف و متناقض پيام

شـود    اي از ابزارهاي انتقال پيام اطالق مـي          به طيف گسترده   اي است كه    واژه» رسانه«
هـا و   ها، مجالت، اينترنت، راديو، تلويزيون، بيلبوردهـاي تبليغـاتي، ليفلـت     مانند روزنامه 

هـاي متفـاوتي بـا مخـاطبين          ها بـه شـيوه      انگيز است كه رسانه     اين جالب و تعجب   . غيره
هـاي    اين است كه بعضي اوقات آنها پيـام       كنند ولي مسئلة هشداردهنده       ارتباط برقرار مي  

ها و دولت هـم هميـشه همـسو           شده توسط رسانه    هاي ارائه   پيام. كنند  متناقضي ارسال مي  
دولت معموالً سعي دارد بهترين پيام را ارائه دهد در حالي كه براي رسـانه سـود     . نيستند

هـاي     جنبه بعضي اوقات، رسانه به منظور جلب مخاطبان بر       . و جلب مخاطب مهم است    
 AVERT. Org(زا باشـد   توانـد در نهايـت آسـيب    كند كه مـي  جنجالي اپيدمي تأكيد مي

March, 2007 .(  برخي مطالعـات)  ؛ ويلكـاكس، كـامرون، آلـت، و آقـي،     1997گـاتمن
ها در خـصوص موضـوعات بهداشـت عمـومي            اند كه رسانه    به اين نتيجه رسيده   ) 2003

هـا افـراد را بـا اسـتفاده از            معتقدند رسانه ) 1997(و  بالك و همكاران ا   . تأثير منفي دارند  
از جملـه ايـن     . كنند  هاي غيربهداشتي بمباران مي     نمادها و تصاويري از رفتارها و نگرش      

تـوان بـه تبليغـات انـواع سـيگار و مـشروبات الكلـي، رفتارهـاي                   نمادها و تصاوير مـي    
، مصرف مـواد و الكـل   HIV/AIDSغيرمسئوالنه و يا ناسالم در ارتباط با مسائل جنسي،       

شايد بتوان گفت تبليغات مربوط بـه برخـي محـصوالت مـضر ماننـد انـوع                 (اشاره كرد   
در ايران نيز از جمله ايـن نمادهـا و تـصاوير            ... چيپس، پفك، نوشابه، غذاهاي سريع و       

دقت و غيرمسئول هستند چرا كه عموم مـردم را            ها بي    آنها معتقدند كه رسانه    .)ن. هستند
شـده را   دهنـد و محـصوالت تبليـغ    شده آمـوزش نمـي   هاي ارائه  تصاوير و نگرش  ةدربار

  ).Hammond, 2006: 14-15(كنند  توصيف و تفسير نمي

  رساني عمومي در زمينه موضوعات مختلف هاي ارتباطي براي اطالع انتخاب كانال

ف هايي هستند كه براي رسيدن به مخاطبـان هـد          هاي ارتباطي، مسيرها يا روش      كانال
هـاي جمعـي، تعـامالت و     رسـانه : هـا عبارتنـد از   بعضي از انواع كانال  . شوند  انتخاب مي 

هـاي ارتبـاطي      آشنايي با مزايا و معايب كانـال      . مذاكرات بين فردي و تعامالت اجتماعي     
هـا، مزايـا و معايـب     هر كانـالي ويژگـي  . تواند به استفاده بهينه از هر كانال كمك كند      مي
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  :شود راست كه در زير به برخي از آنها اشاره ميمربوط به خود را دا

  :)راديو، تلويزيون، نشريات(هاي جمعي  رسانه

  :مزايا ••••
  .توانند پيام را به سرعت به تعداد زيادي از افراد منتقل كنند مي. 1
  .دهند اطالعات جديد به افراد ارائه مي. 2
  .كنند ها كمك مي به تغيير و تقويت نگرش. 3
  .ك رفتار مطلوب را نمايش دهندتوانند ي مي. 4
  :معايب ••••
  .با مخاطبان خود كمتر حالت شخصي و خودماني دارند. 1
  .براي بعضي افراد كمتر مورد اعتماد هستند. 2
هـا، ايـن    البته امروزه در بعضي برنامه(دهند  اجازه تعامل متقابل به مخاطب را نمي    . 3

بـه مخاطبـان داده   ... ل پيـام كوتـاه و       تصويري زنده، ارسـا   / اجازه از طريق ارتباط تلفني    
  ).ن. شود مي

  .زمان و فضاي محدودي براي ارائه مطلب دارند. 4
  .پردازند انگيز، كمتر مي به برخي موضوعات و اطالعات بحث. 5
  .بر هستند هزينه. 6

هاي اجتماعي، مؤسـسات مـذهبي        ها و انجمن    مدارس، سازمان  (هاي اجتماعي   كانال
مراسم و روزهاي خاص مانند؛ نمـاز جمعـه،         (رويدادهاي ويژه   ) دمثل كليساها و مساج   

  :...)اعياد و 
  :مزايا ••••
ها    راحت و خودماني در اين كانال      فضاييمورد اعتماد و اثرگذار هستند، همچنين       . 1

  .وجود دارد
ممكن است بيشتر از رسانه، افراد را به تغيير رفتار ترغيب كرده و مـورد حمايـت         . 2

  .قرار دهند
  . استتر ها آسان هايي از مردم از طريق اين كانال دسترسي به گروه. 3
  .خرج هستند بعضي مواقع ارزان و كم. 4
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  .شود ها ارائه مي تجارب مشترك در اين كانال. 5
  : معايب ••••
  .بر هستند بعضي مواقع هزينه. 1
  .بر باشند توانند زمان مي. 2
  .ممكن است به عاليق شخصي افراد نپردازند. 3
دهنـدگان خـدمات    ماننـد؛ مـشاوران تلفنـي، والـدين، ارائـه         (فـردي     هاي بـين    الكان

  )دهندگان بهداشتي، روحانيون، آموزش
  :مزايا ••••
  .اغلب معتبر و موثق هستند. 1
  .دهند اجازه تعامل دوطرفه را به افراد مي. 2
  .كنند ها كمك مي به تغيير و تقويت نگرش. 3
  . دارندحالتي انگيزشي، اثرگذار و حمايتي. 4
  :معايب ••••
  .بر هستند اغلب هزينه. 1
  .بر باشند توانند زمان مي. 2
تعداد كمـي از افـراد      (ها كمتر است      دسترسي به مخاطبان هدف در اين نوع كانال       . 3

  .)دهند را پوشش مي

  انتخاب كانال مناسب

براي انتخاب كانال مناسب در زمينه يك موضوع خاص، ابتدا بايد مـواردي ارزيـابي               
  : كه برخي از آنها عبارتند ازشود

  دهد؟ ـ كدام كانال بخش قابل توجهي از مخاطبان هدف را پوشش مي
  دهد؟ ـ كدام كانال افراد را به حد كافي در معرض پيام مربوطه قرار مي

  ـ كدام كانال براي مخاطبان هدف معتبر است؟
بـاطي متناسـب و      كدام كانال ارت   HIV/AIDSشده در زمينه      ـ با توجه به پيام انتخاب     

  قابل دسترسي است؟
مانند؛ ارائه اطالعـات جديـد، انگيـزش بـراي        (هاي برنامه     هدف/ ـ با توجه به هدف    
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  كدام كانال ارتباطي متناسب است؟...) عمل و 
 پذير اسـت؟  ـ با توجه به منابع در دسترس، استفاده از كانال مورد نظر عملي و امكان   

[CDC 2007].  

  HIV/ AIDSهاي جمعي و  رسانه

كنيـد،    رونده و خطرنـاك فعاليـت مـي         وقتي شما براي مبارزه عليه يك فوريت پيش       «
 بدترين اپيدمي اسـت     HIV/AIDS. اي كه در اختيار داريد استفاده كنيد        بايد از هر وسيله   

تـر و بـا اثـرات       اين پديده بيـشتر، سـريع     . رو شده است    كه بشريت تا به حال با آن روبه       
اثـرات  .  به هر بيماري ديگري در حال گسترش و انتشار استتري نسبت مديد و مخرب  

هـاي جمعـي داراي       رسـانه . آن به يك مانع ويرانگر در برابر توسعه تبـديل شـده اسـت             
كه آينده هر كشوري بوده و كليـد اصـلي مبـارزه    ( ويژه بر جوانان     گذاري و تأثير  وسعت

تمند را به عنـوان شـركاي    قدر هاي  سازمانما بايد اين    . هستند)  هستند HIV/AIDSعليه  
بخـشي بـه مـردم و      بپذيريم و آنهـا را جهـت آگـاهي   HIV/AIDSعمده در مبارزه عليه   

كوفي عنان، دبير كل سابق سازمان ملـل  (» هاي پيشگيري از ايدز به كار ببريم    آموزش راه 
  .)متحد

 آن  هاي متعددي را انجام دهند كـه از         د فعاليت نتوان   مي HIVكني    ها براي ريشه    رسانه
  :توان به موارد زير اشاره كرد جمله مي

هـاي    هاي رسانه بـاز كـردن كانـال         ترين نقش    يكي از واضح   :صحبت درباره ايدز  . 1
 / HIVپرداختن به موضـوع  . فردي است  ارتباطات مياندر HIVارتباطي و بحث درباره 

AIDS  ض خطر  كننده تأثيرات مثبت بسياري بر يك جامعه در معر          هاي سرگرم    در برنامه
اند نمايش راديويي در تانزانيا با عنـوان   به عنوان مثال؛ تعدادي از محققان ذكر كرده       . دارد

 پخش 1993كه اول بار در سال ) Let's Go with the Times(»  حركت كنيم بيا با زمان«
 شنوندگان را براي بحث درباره موضـوعات مربـوط بـه         شد، به طور چشمگيري تصميم    

در واقع، اين نمايش مردم را به سمت صحبت كـردن در ايـن              . يش داد ويروس ايدز افزا  
هـا نـشان داد    بعد از اينكه برنامه چندين فصل به نمايش درآمد، ارزشيابي         . باره سوق داد  

 8انـد و بـيش از    درصد افراد درباره اين نمايش با يك فـرد ديگـر صـحبت كـرده    65كه  
 HIVكننده از     ن نمايش يك رفتار پيشگيري    اند كه بعد از شنيدن اي       درصد افراد بيان كرده   

  .اند را اتخاذ كرده
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توانند سكوت درباره بيمـاري       ها مي   رسانه: ايجاد يك محيط حمايتي توانمندساز    . 2
گرچـه  . هاي پيشگيري و تغيير رفتارهاي پرخطـر بحـث كننـد             درباره شيوه   و را بشكنند 

هـاي موجـود باشـد، امـا      ها مستلزم مبـارزه بـا هنجارهـا و ارزش    ممكن است اين بحث  
هاي متعددي براي ايجـاد تغييـرات مثبـت     مثال. رسد مشكل نيست گونه كه به نظر مي      آن

اي وجود دارد، به طور مثال مـردم لوتـسان در هنـد               در جامعه از طريق مداخالت رسانه     
به رسوم مربـوط    » هاي كوچك به سوي زندگي بهتر       قدم«پس از شنيدن نمايش راديويي      

كننـد    در چنين مواردي اصحاب رسانه زمينة بحث را فراهم مـي          . پشت كردند به جهيزيه   
اي كـه    گونـه  به(كشند  و آنچه را كه قبالً از نظر اجتماعي مورد پذيرش بود، به چالش مي       

  ).انحرافي نباشد و براي مخاطبان جالب باشد
 Challenging stigma and (تبعـيض و زنـي    برچـسب ،به چـالش كـشيدن  . 3

discrimination :(زني و تبعيض عليه بيمـاران مبـتال بـه             برچسبHIV     موانـع اصـلي
 شـناخته   HIVپيشگيري مؤثر هستند و در واقع، به عنوان عوامل خطر عمـده در انتقـال                

زنـي و تبعـيض    توانند به كاهش برچـسب  هاي صحيح مي ريزي ها با برنامه   رسانه. اند  شده
  .كنند در جامعه كمك HIVعليه بيماران مبتال به 

 همكـاري و مـشاركت بـين        :HIV/AIDSترويج و تبليغ خـدمات مـرتبط بـا          . 4
گـان   دهنـد  ، ارائـه )Gross-root organizations(هـاي مردمـي    ، سـازمان  اصحاب رسـانه 

دهـد كـه خـدمات اساسـي از           خدمات و ادارات و مؤسسات دولتي به مردم اطمينان مي         
درمان و مراقبت در محيط فـراهم بـوده و           ارائه كاندوم و حتي       قبيل؛ مشاوره و آزمايش،   

  .قابل دسترسي هستند
 انتقـال پيـام    ،HIV/AIDSهـا دربـاره        براي مؤثرتر بودن پيام    :آموزش و سرگرمي  . 5

هـا در كنـار       تعـدادي از برنامـه    . كننـده و تفريحـي      بايد هم آموزشي باشد و هم سـرگرم       
هـاي تلويزيـوني    سـريال . اند  دهرساني درباره ويروس، از نظر اقتصادي نيز موفق بو          اطالع

) Let's join hands(» ها را به هم پيوند دهـيم  بيا دست«و ) Detective(» كارآگاه پليس«
 در هندوسـتان پخـش   HIV/AIDS با هـدف افـزايش آگـاهي دربـاره      2002كه در سال    
در بررسـي اثـرات ايـن    . هاي آموزش از طريق تفـريح و سـرگرمي هـستند    شدند، نمونه 

بـه   جديـدي  اطالعـات  درصد افراد گفتند بعد از تماشاي برنامه 85 محبوب، هاي  سريال
ها با دوسـتان    هاي اين برنامه     و يك سوم افراد اظهار كردند كه دربارة پيام         اند  دست آورده 
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هاي بيـشماري از ايـن دسـت در سراسـر دنيـا بـه ايـن                 برنامه. اند  خود به بحث پرداخته   
خـدايا  «؛ شبكه تلويزيوني ملي در ژاپن سريالي به نـام          براي مثال . اند  موفقيت دست يافته  

آمـوزي بـود كـه بعـد از      پخش كرد كه داستان دختر دانش » فقط كمي به من فرصت بده     
 و  HIVدر طول پخـش برنامـه تعـداد آزمايـشات           .  شده بود  HIVخودفروشي، آلوده به    

  .درخواست براي مشاوره در ژاپن بيش از دو برابر شد
 اصــحاب رســانه ):HIV) Mainstreamingربــاره موضــوع ســازي د جريــان. 6

هاي متنوعي به صورت يك جريان غالـب و رونـد              را طي برنامه   HIVتوانند موضوع     مي
ها داراي طيف متنوعي از بازده و خروجي هـستند بنـابراين              كلي مطرح كنند، زيرا برنامه    

پردازند عمـل     وضوع مي اي به يك م     ها كه به طور ويژه      نبايد فقط از طريق اخبار و آگهي      
كنـد   هاي جامعه را در هر سني تهديـد مـي          همه بخش  HIV/AIDSاين واقعيت كه    . كرد

تنها از اين طريق قابل انتقال به تمام مخاطبان است در غير اين صـورت اكثـر مـردم كـه      
 ندارند، هرگـز در معـرض   HIV/AIDSبه يك برنامه عادي درباره    ضرورتاً توجه زيادي  

اي   هـاي رسـانه     مؤثرترين ابتكـار عمـل    . گيرند   قرار نمي  HIVزشي مرتبط با    هاي آمو   پيام
هـاي متعـدد ارسـال        از كانـال  (هاي زيادي دارند       آنهايي هستند كه خروجي    HIVدرباره  

 Coordinated multifaceted(يافتــه  يــك فعاليــت چنــد بعــدي ســازمان). شــوند مــي

campaign  (   تأثير بيشتري دارد تا يـك برنامـه منفـرد) Single program  اي كـه   برنامـه
هـا بـراي ارتقـاي تـأثير      تعدادي از رسانه. )گذارد صرفاً روي موضوع خاصي انگشت مي    

هـاي    برنامه،هاي مستند با استفادة همزمان از نمايش فيلم. اند   اين الگو را اجرا كرده     ،خود
ارايـه  هاي خدمات عمومي، ترتيب دادن مـسابقات،     خبري، اجراي كنسرت، پخش آگهي    

هـاي    توان به تقويت آگاهي مخاطبان و ارائـه پيـام           ها مي   سايت  اندازي وب   ها، و راه    كتاب
  . پرداختHIV/AIDSها و رفتارها در زمينه  مربوط به نگرش

هاي خبري و ترغيب رهبران بـراي اتخـاذ            در اولويت  HIV/AIDSقرار دادن   . 7
هـا قـرار      ايدز از طريـق رسـانه     هاي آموزش دربارة      يكي ديگر از راه    :راهكارهاي عملي 

هاي اخيـر اصـحاب رسـانه در سراسـر            در سال . دادن موضوع ايدز در رأس اخبار است      
در سال  ) BBC(سي    بي  اند؛ بي   هاي جديدي براي گزارش اپيدمي اتخاذ كرده        جهان روش 

هـاي    هـايي شـامل گـزارش        به مناسبت روز جهاني ايدز، به مدت دو هفته برنامـه           2003
هاي مستند و اطالعات به روز درباره اپيدمي ايـدز پخـش كـرد، تلويزيـون                  خبري، فيلم 
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 HIV/AIDS عنـوان خبـر دربـاره     230 حـدود    2003مركزي چين در ده مـاه اول سـال          
» مواجهه با ايـدز   : پاندمي« يك مستند پنج قسمتي با عنوان        2003پخش كرد، در تابستان     

هـاي     فصل خاصي از برنامـه      نيز CNN در اياالت متحده پخش شد،       HBDتوسط شبكه   
 در Metro T.Vهـاي خبـري پخـش كـرده اسـت،        را در برنامـه HIV/AIDSمربوط به 

هـاي   كنـد و در فـيلم    را پخش مـي    HIV/AIDSاندونزي به طور مستمر اخبار مربوط به        
مستند و ميزگردهاي تلويزيوني موضوع اپيـدمي ايـدز را مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار                   

 در رأس اخبـار، اصـحاب رسـانه در    HIV/AIDSتن و باقيمانـدن     با قـرار گـرف    . دهد  مي
ترغيب رهبران و سياستگذاران براي جدي گـرفتن اپيـدمي و تـأمين بودجـه الزم بـراي             

بـه ايـن ترتيـب يـك چرخـة      . كننـد   بازي مي نقش مهمي   هاي پيشگيري و درمان،       برنامه
 بدانند منابع   HIV/AIDS كه هرچه رهبران بيشتر درباره       يشود به صورت    منطقي ايجاد مي  
دهند كه به نوبـه خـود منجـر بـه افـزايش               هاي ضد ايدز اختصاص مي      بيشتري به برنامه  

كنـد و ايـن    شود كه باز هم به افزايش آگاهي عمومي كمك مي          اي ايدز مي    پوشش رسانه 
  .گذارد هاي رهبران تأثير مي مسئله مجدداً بر اولويت

 Sharing resources, pooling(منابع مشترك؛ يك كاسـه كـردن اطالعـات    . 8

material:( توانند محصوالت خود را در زمينه         ها مي    رسانهHIV/AIDS     در اختيار هـم 
اين مسئله عالوه بـر افـزايش       . قرار دهند و از توليدات و تجربيات يكديگر استفاده كنند         

ـ  . ها، از نظر اقتصادي نيـز بـسيار سـودمند و بـه صـرفه اسـت         پوشش پيام  ه در ايـن زمين
اصـحاب رسـانه از طريـق       . آميز متعددي در دنيا به دست آمـده اسـت           تجربيات موفقيت 

تواننـد بـه طـور كامـل مخاطبـان بيـشتري را پوشـش داده و از                    همكاري با يكديگر مي   
  .)UNAIDS, 2004: 14-26(برداري كنند  هاي يكديگر بهره تخصص

  نتيجه

هـا نقـش حيـاتي و          رسـانه  . يك اولويت جمعي و مشترك اسـت       HIV/AIDSمبارزه عليه   
در حـال حاضـر اصـحاب رسـانه         . كننـد   مهمي در مبارزه جهاني عليه ويـروس ايـدز ايفـا مـي            

دهند، اما الزم اسـت تـا كارهـاي           برانگيزي در اين باره انجام مي         هاي تأثيرگذار و تحسين     فعاليت
و اسـتراتژي مـشتركي   سازي دربارة ايدز را جدي بگيرند  ها بايد برنامه   رسانه. بيشتري انجام شود  

  :شود شامل هاي متعددي انجام مي اين كار به روش. در اين زمينه اتخاذ كنند
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  .سازي اپيدمي ايدز برجسته. 1
ــضاي رســانه . 2 ــان و ف ــصاص زم ــار و آگهــي اخت ــراي اخب ــه  اي ب ــوط ب ــاي مرب   ه

HIV / AIDS.  
  .HIV/AIDSهاي ويژه   پخش برنامه ازحمايت. 3
  .سازي موجود هاي برنامه لبطرح موضوع ايدز در قا. 4
براي سـاير   دربارة ايدز   هاي بديع و مبتكرانه يك رسانه         افزايش دسترسي به برنامه   . 5
  .ها بدون حقوق انحصاري رسانه

توانند براي شـنوندگان و بيننـدگان خـود بـا زبـاني قابـل فهـم و                    اصحاب رسانه مي  
تواننـد در   زند همچنين مـي  برنامه بساHIV/AIDSكننده درباره  اي جذاب و سرگرم  شيوه

بايد به طور جدي به اين بيماري       آنها  . اين زمينه با يكديگر مشاركت و توافق ايجاد كنند        
كوتـاه  .  اطالعاتي را كه مردم براي محافظت از خـود نيـاز دارنـد ارائـه كننـد                  و بپردازند

 HIV/AIDSتوانند نقـش اساسـي در وارونـه كـردن پيـشروي               ها مي   سخن اينكه، رسانه  
  ).UNAIDS, 2004 : 25(بازي كنند 
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  :منابع فارسي

) 1386 (ايدز در جمهوري اسـالمي ايـران  /  آخرين آمار مربوط به اچ آي وي   .1
  .ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مركز مديريت بيماري

  .بشري: ، تهرانمقدمات تكنولوژي آموزشي) 1383(احديان، محمد . 2
ايـدز و ابعـاد اقتـصادي بهداشـتي     ) 1381(ارف، مـريم  توكلي، رضا و عالم عـ     . 3

، ...ا  ، فصلنامه علمي آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بقيـه          اجتماعي آن 
  ).7(سال سوم 

آمـوزان    بررسي نگرش و آگاهي دانش    ) 1383(حاجيان مطلق، ناصر و همكاران      . 4
دانشگاه علوم پزشكي ايـران،     ، مجله   دبيرستاني از بيماري ايدز در شهرستان ساوجبالغ      

  .)41(سال يازدهم، 
بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دختـر        ) 1375( مصفاي خمامي، هما     -5

هاي پيشگيري از ايدز به منظور ارائه برنامـه           مراكز تربيت معلم رشت در زمينه روش      
وم نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت، دانـشكده علـ          ، پايان آموزش بهداشت مناسب  

  .پزشكي دانشگاه تربيت مدرس
هـاي پـسرانه    آموزان دبيرسـتان  منابع اطالعاتي دانش) 1383(عبادي آذر، فربـد   . 6

، مجلـه دانـشگاه علـوم پزشـكي و           تهران در خصوص بيمـاري ايـدز       3دولتي منطقه   
  .)30(خدمات بهداشتي درماني قزوين، 

، ن و آمـوزش پزشـكي   وزارت درمـا  مختصري دربارة ايدز،    ) 1378(يگانه، بهرام   . 7
  . تهران هاي غيرواگير، اداره كل بيماري

در ) ايـدز (اپيدميولوژي سـندرم نقـص ايمنـي اكتـسابي     ) 1378(يگانه، بهرام   . 8
هـاي    ، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي، اداره كـل بيمـاري               جهان و ايران  

  .غيرواگير، گزارش كميتة كشوري مبارزه با ايدز، تهران
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  :نوشت پي

  
در اثـر يـك بيمـاري و    هاي زندگي با ناتواني  سال): Disability Adjusted Life Years: DALY(دالي  ـ1

  .شاخصي براي سنجش بار جهاني هر بيماري است
اي تحـت   ـ سازمان جهاني بهداشت براي رفع نيازهاي بهداشتي ويژه مناطق مختلف جهان، شش سـازمان منطقـه            2

. هايي نيز مشخص شده است   تأسيس كرده است كه بعداً در هر منطقه، زير منطقه         » WHOگانه    مناطق شش «عنوان  
  :مناطق فوق عبارتند از.  منطقه مديترانه شرقي قرار داردBيران در زير منطقه كشور ا

محـل اسـتقرار دفتـر؛    ) South-East Asia Regional Office: SEARO(منطقه آسياي جنـوب شـرقي   . 1
  .دهلي نو در هندوستان

  .كنگومحل استقرار دفتر؛ برازاويل در ) African Regional Office: AFRO(منطقه افريقا . 2
  .محل استقرار دفتر؛ واشنگتن در امريكا) Americas Regional Office: AMRO(منطقه قاره امريكا . 3
  .محل استقرار دفتر؛ كپنهاك در دانمارك) European Regional Office: EURO(منطقه اروپا . 4
سـتقرار دفتـر؛   محـل ا ) Eastern Mediterranean Regional Office: EMRO(منطقه مديترانه شرقي . 5

  .اسكندريه در مصر
محل اسـتقرار دفتـر؛ مانيـل    ) Western Pacific Regional Office: WPRO(منطقه غرب اقيانوس آرام . 6

  .در فيليپين
ها بـه   بندي رسانه ديداري آموزش بهداشت است و در طبقه/ هاي آموزشي نوشتاري  از رسانه ): leaflet(ـ ليفلت   3

بـرخالف پمفلـت كـه معمـوالً در انـدازه          (ليفلت  . شود  يداري غيرشفاف محسوب مي   روش اندرسون جزء موارد د    
از سـه لـت     ) شـود   شود و به سه قسمت مساوي تقسيم شده و هر قسمت يك لـت ناميـده مـي                    تهيه مي  A4كاغذ  

براساس تعريف يونسكو اين نشريه بايد بدون در نظـر          . شود  بيشتر است و گاهي به صورت آكاردئوني طراحي مي        
  . صفحه داشته باشد48 و حداكثر 5فتن جلد حداقل گر
  . مطالب عينا از منابع مربوطه ترجمه شده است 15 تا 11 و 11 تا 9رد مانند صفحات در برخي موارد موا.4
 ارائه گرديده اسـت ، نظـر خـود نويـسندگان در خـصوص مباحـث               ]. ن  ...  [در مواردي كه مطلب به صورت     . 5

  .مربوطه آورده شده است 
  

 



  


