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هاي انتقال و پيشگيري از بيماري ايدز بر سطح آگاهي و نگرش دانشجويان دوره باليني دانشكده  تأثير آموزش راه
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  چكيده
هـا از عوامـل   در حال حاضر، بهترين روش جلوگيري از اشاعه بيمـاري در بـين پرسـنل پزشـكي آگـاهي كاركنـان درمـاني و درك آن        :مقدمه

اين پژوهش با هدف بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش دانشـجويان پزشـكي در زمينـه بيمـاري ايـدز صـورت       . خطرزاي بيماري است
  .گرفت
نفر از دانشجويان دوره باليني رشته پزشكي در دانشگاه علـوم پزشـكي اصـفهان بـا      133اين مطالعه نيمه تجربي بر روي  :ها روش

پـس از انجـام   . تشـكيل شـده بـود   ) مشخصات عمومي، آگاهي و نگرش(پرسشنامه از سه بخش . سشنامه انجام گرديداستفاده از پر
مـورد   SPSSافـزار   ها با استفاده از نرم داده. آزمون انجام شد آزمون، برنامه آموزشي طي يك ترم به اجرا در آمد و سپس پس پيش

  .زوج انجام شد tو  t-studentهاي  اد قبل و بعد از آموزش با آزمونمقايسه امتيازات افر. تجزيه و تحليل قرار گرفت
نمره آگاهي دانشجويان از عوامل خطـر  . درصد مرد بودند 4/53چهل و شش و شش دهم درصد از افراد مورد مطالعه زن و  :نتايج

معيـار نمـره نگـرش دانشـجويان نيـز از      ميانگين و انحراف . بود 12/17±44/1و  06/15±07/2بيماري قبل و بعد از مداخله به ترتيب 
  .پس از آموزش افزايش يافت 78/97±33/10به  7/10±77/92

با توجه بـه افـزايش ميـزان آگـاهي و     . تأثير آموزش در افزايش آگاهي و نگرش دانشجويان نسبت به بيماري ايدز است :گيري نتيجه
هاي درسي ايـن گـروه    ريزي هاي مداوم و جديد در برنامه موزششود آ نگرش دانشجويان دوره باليني به دنبال آموزش پيشنهاد مي

  .از دانشجويان گنجانيده شود

  .آموزش، آگاهي، نگرش، دانشجويان پزشكي، بيماري ايدز :ها واژهگليد 
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 شناسي مركز بهداشت استان اصفهان مهناز مستأجران، كارشناس ارشد جمعيت
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معاونت پژوهشي هاي پژوهشي  در دفتر هماهنگي طرح 83348اين طرح با شماره 

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به ثبت رسيده و هزينه آن از طرف اين معاونت 
  پرداخت شده است

اصالح  21/5/87به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  2/7/86اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 28/5/87شده و در تاريخ 

هداشتي است كه جهان تا بيماري ايدز بزرگترين بحران ب
هاي  كنون با آن مواجه بوده و عمدتاٌ بر روي همه جنبه

جامعه پزشكي بزرگترين . بهداشت عمومي تأثير گذاشته است
كني آبله و  پيروزي خود را در نيم قرن اخير، ريشه

. داند آميزترين شكست خود را بروز بيماري ايدز مي فاجعه
ي پس از جنگ جهاني بدون شك بزرگترين بالي جامعه بشر

  ).1(دوم جهانگيري ايدز است
شود  ميهمه ساله بر تعداد مبتاليان به بيماري ايدز افزوده 

و خطرات ناشي  كه نشان از عدم آگاهي افراد نسبت به اين بيماري
. باشد هاي پيشگيري از ايدز مي از آن و يا بكار نگرفتن توصيه

 13040جمعاٌ  1385مثبت تا سال  HIVدر ايران، آمار موارد 
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نفر نيز تا اين زمان در اثر ابتال به بيماري  1541مورد بوده و 
  ).2(اند فوت كرده

سازمان بهداشت جهاني اعالم داشت كه امروزه ايدز براي 
شود و  جوانان يك مشكل بهداشتي مهم محسوب مي

ترين روش براي پيشگيري از بروز اين بيماري،  كاربردي
به عالوه، ). 3(نگرش در جوانان استارتقاي آگاهي و بهبود 

هاي پزشكي و  ايدز به عنوان يكي از مخاطرات شغلي حرفه
دانشجويان پزشكي، كه قشر جوان و فعال جامعه هستند نيز، 

آيد و بنابراين، نگرش و آگاهي اين گروه به  به حساب مي
در برنامه مبارزه با ايدز، ). 4(بيماري اهميت زيادي دارد

ين راه مراقبت و بهترين حربه براي پيشگيري تر آموزش، مهم
  .باشد از انتشار بيماري مي

اي نيمه تجربي كه براي بررسي و مقايسه تأثير دو  مطالعه
روش آموزش بر آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور 
در شهر سقز در زمينه ايدز انجام گرفته نشان داده كه در هر 

و نگرش واحدهاي مورد  روش آموزشي، بين ميزان آگاهي
داري به وجود آمده  پژوهش در قبل و بعد از اجرا تفاوت معني

  ).5(است
در يك مطالعه در چين كه در بين كادر پزشكي و 
دانشجويان پزشكي صورت گرفته، اطالعات اين افراد در مورد 
بيماري ايدز قبل و بعد از يك برنامه آموزشي به صورت 

گرفت، اطالعات اين افراد در زمينه  سخنراني مورد مقايسه قرار
  ).6(هاي انتقال و طرز رفتار با بيماران افزايش يافته بود راه

نفر از كاركنان بهداشتي  81اي روي  در منطقه نپال، مطالعه
نشان داد كه ميزان آگاهي آنها در مورد بيماري ايدز، قبل و 

دار اختالف داشته  بعد از يك دوره آموزشي بطور معني
  ).7(است

دهد كه در برنامه مبارزه با  نتايج مطالعات مختلف نشان مي
ترين روش براي پيشگيري از انتشار بيماري  ايدز، آموزش مهم

به عالوه، اگاهي و نگرش كليه پرسنل بهداشـتي از جملـه   . است
دانشجويان رشته پزشكي در مورد بيماري ايدز، به سـبب نـوع   

ن، بسـيار مهـم تلقـي    هـاي آ  شغل و تماس با خـون و فـراورده  
هـاي   اين مطالعه به منظور بررسي تـأثير آمـوزش راه  . شود مي

انتقال و پيشگيري از بيماري ايـدز بـر سـطح آگـاهي و نگـرش      
دانشجويان دوره بـاليني در دانشـكده پزشـكي دانشـگاه علـوم      

ريـزي   پزشكي اصفهان انجام شد تا بتوان در آينـده در برنامـه  

هاي آموزشي در زمينه بيمـاري ايـدز    تارتقاي فعاليبراي بهبود و 
  .بيشتري كسب نمود موفقيت

  
  ها روش

اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي بود كه در طول يك 
در ) 1385- 86سال اول سال تحصيلي  نيم(ترم تحصيلي 

  .دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد
لي در جامعه مورد مطالعه، كليه دانشجويان يك ترم تحصي

به  گيري روش نمونه. دوره باليني، قبل از گذراندن بخش عفوني بود
 صورت سرشماري و نمونه مورد بررسي شامل كليه دانشجويان

  .بود) نفر 133(يك مقطع از دوره باليني 
اي شامل سه بخش  آوري اطالعات، پرسشنامه ابزار جمع

بخش . مشخصات فردي، سؤاالت سنجش آگاهي و نگرش بود
سؤال در زمينه سن، جنس، وضعيت  7ات فردي شامل مشخص

سؤاالت مربوط به سنجش دانش . تأهل و وضعيت شغلي بود
هاي انتقال  سؤال در مورد راه 20سؤال عمومي،  5شامل 

سؤال در مورد پيشگيري از انتقال ايدز بود كه به  11بيماري و 
سؤاالت . اي و صحيح و غلط طرح گرديد صورت چهار گزينه

سؤال بود كه بر اساس مقياس ليكرت  27نگرش شامل سنجش 
سطح آگاهي دانشجويان از انتقال بيماري ايدز . بندي شد درجه

به سه قسمت ضعيف  18تا  7بر اساس نمرات كسب شده از 
بندي گرديد  تقسيم) 15–18(و خوب ) 11- 14(، متوسط )7- 10(

هاي پيشگيري از  و براي سنجش آگاهي دانشجويان از روش
به سه قسمت  12تا  1اري بر اساس نمرات كسب شده از بيم

بندي  تقسيم) 10- 12(و خوب ) 6–9(، متوسط )1–5(ضعيف 
سطح بينش دانشجويان بر مبناي امتيازهاي كسب شده از . شد
، )50–79(دهي شد كه به صورت ضعيف  نمره 120تا  50

در . امتيازدهي گرديد) 110–120(و خوب ) 80–109(متوسط 
كرت براي پاسخ مخالف صفر امتياز و براي پاسخ مقياس لي

 .امتياز در نظر گرفته شد 5موافق 

در زمينه سنجش نگرش دانشجويان، طرز رفتار و ميزان 
اعتقادات دانشجو در رابطه با فرد مبتال به ايدز و همچنين طرز 

هاي انتقال بيماري و يا پيشگيري از  رفتار دانشجو در زمينه راه
  .رسي واقع شدبيماري مورد بر

پس از انجام آزمون اوليه در ابتداي ترم تحصيلي، برنامه 
آموزش طي چهار ماه و در هر ماه به صورت دو جلسه دو 
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هاي  ساعته توسط محقق كه مدرس درس اپيدميولوژي بيماري
. شايع در ايران براي دانشجويان مذكور بود به اجرا در آمد

راني استاد، فيلم و برنامه آموزشي با استفاده از روش سخن
اساليد، اورهد و پخش جزوات آموزشي در زمينه پيشگيري از 

محور اصلي . بيماري در كاركنان پزشكي به اجرا گذاشته شد
هاي انتقال بيماري، جلوگيري از  ها عالوه بر بيان راه آموزش

  .انتقال بيماري در كادر پزشكي و بهداشتي بود
يان ترم، آزمون ثانويه پس از اتمام برنامه آموزشي در پا

آزمون و  به دليل طوالني بودن فاصله پيش. انجام گرديد
ها  آزمون، دانشجويان به سؤاالت حساس نبوده و پاسخ پس

  .داراي اعتبار بود
براي بررسي اعتبار پرسشنامه كه بر مبناي مرور متون و 

پرسشنامه . ساخته بود، از اعتبار محتوايي استفاده شد محقق
يه، براي نظرخواهي، به چند نفر از اعضاي هيأت پس از ته

آوري، اصالحات پيشنهادي  علمي تحويل گرديد و پس از جمع
  .اعمال شد

. پايايي پرسشنامه از طريق آزمون كرونباخ انجام گرفت
نفر از ساير دانشجويان  20بدين صورت كه پرسشنامه توسط 

ه دست ب) α=7/0(تكميل گرديد و مقدار ضريب آلفاي كرونباخ 
  .آمد

ساير منابع اطالعاتي دانشجويان تا اين مقطع دروس دوره 
هاي عمومي و يا شركت در سمينارها بوده  علوم پايه، رسانه

كه بيشتر جنبه عمومي داشته و در زمينه پيشگيري از بيماري 
  .ايدز در كادر پزشكي نبوده است

تجزيـه و   SPSS-10افـزار   هاي حاصـل بـا كمـك نـرم     داده
هـاي آمـاري همچـون تعيـين فراوانـي،       رديد و از روشتحليل گ
زوج و بــراي مقايســه ميــانگين  tو آزمــون  t-studentآزمــون 

ــون    ــوزش از آزم ــد از آم ــل و بع ــرات قب ــادير  tنم ــا مق زوج ب
  .استفاده شد P>05/0دار  معني

  
  نتايج

سال با  30تا  20دامنه سني دانشجويان مورد بررسي 
درصد از افراد  6/46، 3/22±24/1ميانگين و انحراف معيار 

، و )n=133(درصد دانشجويان پسر  4/53دانشجويان دختر و 
  .درصد متأهل بودند 12درصد مجرد و  88

ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهي دانشجويان در زمينه 
بود كه پس  06/15±07/2هاي انتقال بيماري قبل از آموزش  راه

زوج  tن آماري آزمو. رسيد 12/17±44/1از آموزش به 
داري بين ميانگين نمره آگاهي دانشجويان از  اختالف معني

هاي انتقال بيماري ايدز قبل و بعد از آموزش را نشان  روش
  ).1جدول ) (P=01/0(دهد  مي

درصد از دانشجويان  94هاي انتقال بيماري،  در زمينه راه
قبل و بعد از آموزش به احتمال انتقال عامل بيماري از طريق 

ها و  ترشحات خوني فرد آلوده و تماس اين ترشحات با زخم
هاي پوست فرد سالم اشاره نمودند كه پس از آموزش  خراش

  .درصد رسيد 5/98اين نسبت به 
در زمينه احتمال انتقال از طريق وسايل دندانپزشكي، قبل 

 97درصد آگاهي داشتند كه پس از آموزش به  94از آموزش 
هاي انتقال بيماري، انتقال از  مورد راهدر . درصد افزايش يافت

راه نيش پشه، انتقال از طريق مسواك آلوده، انتقال از طريق 
اشك، بزاق، ادرار، از مادر به جنين، از راه شير مادر، از حمام 
مشترك و استخرهاي عمومي، از راه اعتياد تزريقي و رفتار 

كه  غلط اجتماعي، اطالعات دانشجويان مورد بررسي واقع شد
داري  در تمام موارد پس از آموزش، آگاهي افراد بطور معني

  ).1جدول ) (P=01/0(افزايش يافت 
هاي  ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهي از روش

بود كه پس از  14/8±91/1پيشگيري بيماري قبل از آموزش 
زوج  tانجام آزمون آماري . رسيد 91/8±48/1آموزش به 
ميانگين نمره آگاهي دانشجويان از  دار را بين اختالف معني

هاي كنترل بيماري ايدز قبل و پس از آموزش نشان  روش
  ).1جدول ) (P>05/0(دهد  مي

 6/46هاي پيشگيري از انتقال بيماري ايدز،  در زمينه روش
درصد دانشجويان قبل و بعد از آموزش به اهميت شستشوي 

كه اين  ها پس از معاينه بيماران اشاره نمودند صحيح دست
همچنين بيان . درصد رسيد 5/63نسبت پس از آموزش به 

گيري از  لزوم استفاده از دستكش هنگام انجام هر نوع نمونه
درصد پس از آموزش  4/96درصد قبل از آموزش به  91

  .رسيد
قبل درصد از دانشجويان  85هاي پژوهش،  بر اساس يافته

اين . است شگيرياز آموزش بيان داشتند كه ايدز بيماري قابل پي
  .درصد رسيد 8/89رقم پس از آموزش به 
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هاي انتقال بيماري ايدز،  مقايسه وضعيت آگاهي روش :1جدول 
پيشگيري از آن و وضعيت بينش دانشجويان پزشكي قبل و 

  بعد از مداخله آموزشي
بعد از   قبل از آموزش  

  آموزش
P  

        آگاهي از انتقال
  01/0  1%)7/0(  6%)5/4(  )7- 10(ضعيف 
- 14(متوسط 

11(  
)8/24(%33  )3/2(%3  

  129%)97(  94%)7/70(  )15-18(خوب 
آگاهي از 
  پيشگيري

      

  05/0  4%)3(  14%)5/10  )1-5(ضعيف 
  75%)56(  84%)2/63(  )6-9(متوسط 

  54%)41(  35%)3/26(  )10-12(خوب 
        وضعيت بينش

  04/0  5%)8/3(  12%)9/0(  )54- 79(ضعيف 
-109(متوسط 

80(  
)2/87(%116  )7/82(%110  

- 120(خوب 
110(  

)8/3(%5  )5/13(%18  

  
ميانگين و انحراف معيار نمره بينش دانشجويان قبل از 

بود كه پس از آموزش به  77/92±7/10(آموزش 
  ).1جدول ) (P>04/0(رسيد  33/10±78/97

درصد از دانشجويان قبل از آموزش  40در زمينه بينش، 
ماران ايدزي را اعالم داشتند كه اين تمايل به ارائه خدمت به بي

درصد  88به عالوه، . درصد رسيد 58رقم پس از آموزش به 
دانشجويان قبل از آموزش لزوم فرا گرفتن اطالعات جديد در 
حيطه شغلي خود در رابطه با بيماري ايدز را بيان نمودند كه 

  .درصد رسيد 5/93اين رقم پس از آموزش به 
هم با توجه به نتايج فوق، بررسي آماري اختالف ميانگين 

در مورد نمرات آگاهي و هم در مورد بينش دانشجويان قبل و بعد 
  .داري را نشان داد از آموزش اختالف معني

بين سطح بينش دانشجويان دختر و پسر در مورد بيماري 
داري وجود نداشت  ايدز قبل و بعد از آموزش اختالف معني

)796/0=P ( و پس از آموزش نيز در سطح بينش دانشجويان
  ).P=308/0(داري ديده نشد  دختر و پسر اختالف معني

  
  بحث

هدف از اين مطالعه، بررسي تأثير آموزش در زمينه 
هاي انتقال و پيشگيري از بيماري ايدز در دانشجويان  راه

اگر به پيشگيري به . پزشكي بر سطح آگاهي و نگرش آنها بود
ترين راه براي جلوگيري از انتشار بيماري  اساسيعنوان 

يابيم كه تعيين ميزان آگاهي و نگرش  بنگريم، آنگاه در مي
اي براي  ها، مقدمه دانشجويان اين رشته و ارتقاي اين آگاهي
هاي ضروري و  طراحي برنامه اصولي براي ارائه آموزش

نتايج حاصل از تجزيه و . باشد ها  نحوه انجام اين آموزش
تحليل اطالعات مرتبط با حيطه آگاهي در افراد مورد مطالعه 
نشان داد كه ميانگين كسب شده از تمامي سؤاالت و نيز 
مجموع امتيازات، براي ميزان آگاهي در قبل از آموزش با بعد 

در اكثر مطالعاتي كه . دار دارد از اجراي آموزش اختالف معني
اي ديده  ز چنين نتيجههاي متفاوت در دنيا انجام شده ني با روش

به عنوان مثال، در مطالعه كادر پزشكي و دانشجوي . شود مي
پزشكي در چين، اطالعات اين افراد پس از يك برنامه سخنراني 

). 6(درصد افزايش يافته بود 90هاي انتقال بيماري  در زمينه راه
نفر از كاركنان بهداشتي انجام  81در مطالعه نپال كه برروي 

آگاهي اين افراد قبل و بعد از يك دوره آموزشي  شد، ميزان
داري را نشان داد كه با مطالعه فعلي  كوتاه مدت، اختالف معني

  ).7(مطابقت دارد
همچنين در يك پژوهش نيمه تجربي كه براي بررسي تأثير 
دو روش آموزش بهداشت در طول سه هفته بر آگاهي و 

جام شد، نتايج نگرش دانشجويان دانشگاه پيام نور در سقز ان
آگاهي و نگرش نشان داد كه در هر دو روش بين ميزان 

واحدهاي مورد پژوهش قبل و بعد از اجراي برنامه آموزشي، 
  ).5(شود داري ديده مي تفاوت معني

بنابراين، آگاه نمودن دانشجويان با هر تكنيك و روشي كه 
رسد، مخصوصاً  باشد، بسيار مفيد و الزم به نظر مي

هاي در  دانشگاه علوم پزشكي كه به عنوان گروه دانشجويان
خود دانشجويان نيز . شوند معرض خطر بيماري محسوب مي

درصد بعد  5/93درصد قبل از آموزش و  88(در مطالعه فعلي 
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لزوم فراگرفتن اطالعات جديد در حيطه شغلي در ) از آموزش
  .اند ارتباط با بيماري ايدز را عنوان نموده

در  هي و بينش دانشجويان مورد مطالعهبررسي نمرات آگا
دهد كه هم آگاهي و  زمينه اپيدميولوژي بيماري ايدز نشان مي

هم بينش دانشجويان در قبل از آموزش نسبتاً مطلوب بوده كه 
البته اين موضوع به علت نوع رشته و دوره تحصيلي 

اما همان گونه كه مشاهده گرديد، . دانشجويان بوده است
  .تر ساخت يت را مطلوبآموزش اين وضع

در زمينه آگاهي اوليه دانشجويان در مورد انتقال بيماري 
درصد دانشجويان در مورد انتقال  91ايدز در مطالعه حاضر، 

درصد از راه  5/95بيماري از طرق سوزن و سرنگ مشترك، 
اين نتايج . درصد از طريق جنسي آگاه بودند 94تيغ سلماني و 

مايي و پرستاري در بابل به ترتيب با با مطالعه دانشجويان ما
درصد قابل مقايسه  3/91درصد و  5/70درصد،  90هاي  نسبت
به عالوه، در مطالعه حاضر نظرات در مورد عدم انتقال . است

و عدم انتقال از راه نيش حشرات  5/89بيماري از راه استخر 
 30ها به ترتيب  درصد بود كه در مطالعه بابل اين رقم 9/75

نتايج مطالعات مختلف ). 8(درصد بوده است 4/44و  درصد
هاي عدم انتقال بيماري را به دانشجويان  لزوم آموزش راه

  .نمايد گوشزد مي
درصد دانشجويان قبل از  85هاي پژوهش،  بر اساس يافته

آموزش بيان داشتند كه ايدز بيماري قابل پيشگيري است كه 
اين نتيجه با  .درصد رسيد 8/89اين رقم پس از آموزش به 
درصد دانشجويان اين بيماري  93مطالعه ديگري از عمان كه 

  ).9(دانستند، همخواني دارد را قابل پيشگيري مي
در زمينه سطح نگرش در كادر پزشكي، نتايج مطالعه روي 

درصد  57اين گروه در كشور چين نشان داد كه قبل از مطالعه 
بيماران ايدز درصد به كار كردن روي  79و پس از مطالعه 
 40در مطالعه حاضر، قبل از آموزش ). 6(اند تمايل نشان داده

درصد افراد تمايل به ارائه خدمت  58درصد و پس از آموزش 

اين رقم در مطالعه بابل كه روي . به بيماران ايدزي را داشتند
دانشجويان مامايي و پرستاري انجام شد و فقط محدود به 

درصد  24وزش بود سنجش آگاهي و نگرش بدون آم
  ).8(باشد مي

بنابراين، آموزش، نگرش دانشجو را به ارائه خدمات 
پزشكي به اين بيماران ارتقا بخشده است و اين مسأله يكي از 

  .نقاط قوت روش آموزشي حاضر بود
هاي اين مطالعه، تكيه بر اطالعاتي است كـه از   از محدوديت

هـاي   از راه حليكي . اظهار نظر دانشجويان به دست آمده است
اين نقيصه، بررسي عملكرد دانشجويان در محـيط بيمارسـتان   

  .تواند مورد توجه قرار گيرد باشد كه در مطالعات آينده مي مي
  

  گيري نتيجه
توان دريافت كه انتخاب  هاي اين مطالعه مي با توجه به يافته

راهكارهاي مناسب آموزشي به منظور افزايش آگاهي 
كي و كسب اطالعات جديد و به روز در دانشجويان رشته پزش

ترين  سطح وسيع، يكي از كارآمدترين و مقرون به صرفه
اقدامات براي پيشگيري از ابتال به بيماري ايدز در كادر پزشكي 

هاي كنترل آن به  آموزش بيماري ايدز و راه. شود محسوب مي
هاي خاصي در  ريزي دانشجويان رشته پزشكي نيازمند برنامه

يكي از كاربردهاي طرح حاضر، . باشد زش تئوري ميسطح آمو
استفاده از روش آموزش تئوري در دوره باليني قبل از ورود 
دانشجويان به بيمارستان است كه نسبتاً مناسب ارزيابي 

به عالوه، آموزش عملي در بيمارستان هم بسيار مهم . گرديد
  .است

رس هـاي د  شود در اين رابطه عالوه بـر كـالس   پيشنهاد مي
هايي بـه صـورت كارگـاه آموزشـي چنـد روزه،       تئوري، برنامه
هاي تحقيقاتي با عنوان ايـدز، جلسـات آموزشـي و     اجراي طرح

سمينارهاي علمـي هفتگـي برقـرار شـود و نتـايج ايـن كـار بـا         
 .مطالعات مختلف مقايسه گردد
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The Effect of Educating Ways of Contagion and Prevention of AIDS on Knowledge 
and Attitude of Clinical Students of Isfahan University of Medical Sciences 

 
Rejali M, Mostajeran M. 

 
Abstract 
 
Introduction: Currently, the best way for preventing Aids occurrence among medical 
personnel, is increasing their information and perception concerning risk factors of 
this disease. This study was performed to determine the effect of education on 
knowledge and attitude of medical students about AIDS. 
Methods: This quasi-experimental study was done on 133 medical students of 
Isfahan University of Medical Sciences passing their clinical course. The data 
collection tool was a questionnaire consisting of three parts of demographic features, 
knowledge, and attitude. After performing pre-test, the educational program was 
held during an academic semester and then the post-test was held. Data was 
analyzed by SPSS software. Scores achieved by samples before and after the 
educational program were compared using t-test and paired t-test. 
Results: Forty six point six percent of the participants were female and 53.4% were 
male. Knowledge score of the students about risk factors of the disease before and 
after intervention were 15.06±2.07 and 17.12±1.44, respectively. The mean and 
standard deviation of attitude score of the students also increased from 92.77±10.7 
to 97.78±10.33 after the education. Therefore, the results of the study demonstrated 
the effect of education in enhancing knowledge and attitude of students about AIDS 
disease. 
Conclusion: In regard to the increase in knowledge and attitude of clinical students in 
this study, considering continuing and up to date education in medical students' 
curriculum is recommended. 
 
Keywords: Education, Knowledge, Attitude, Medical students, AIDS. 
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Source: Iranian Journal of Medical Education 2008 Spr & Sum; 8(1): 142-147. 
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