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 ویآیروی��د �و�ن  آ�وزش اچ

 ارا� �ندگان �د�تو�ه 

  را��مای 

 ۱۳۹۵ ز��تان  – ���ه اول

ص�ی  آ�وزش و اطالع رسا�ی ز� ��ی�ه �� 

 ��بیان آ�وزش ��ع�ت ��و�ی

�ت، �مان و آ�وزش �ش�ی �ی وا��ر ���� �د�یت ب�ماری   وزارت �ھدا

 .وي است و به عنوان نسخه مادر استآياچاین مجموعه مباحث کامل 
 تر شود.تواند کمتر و یا سادهمتناسب با هر گروه هدف، مباحث می 

گروه هدف توسط سازمانهاي متبوع از این نسخه تهیه  هر نسخه مربوط به
 .خواهد شد
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*S11O7 :ع رسانی ودستورالعمل آموزش و اطال دارد هاي نحوه  ستان آموزشی ا آموزش ماهیت  ، در خصوصمحتواي 
سهاي راه و بیماري شگیري با تمرکز بر کاهش ا ک گروهتپی رنامه تهیهیگما به تفکی کبار مورد  شده هاي هدف ب و دو سال ی

 .بازبینی قرار گیرد

 شناسنامه کتاب در برنامه استراتژیک :
برنامه استراتژیک  *)S11O7نیل به هدف هفتم از استراتژي یازده( ياین مجموعه در راستا 

 هاي الزم براي رسیدن به اهداف آموزشی استراتژي اول است. نوشته شده و از زیرساخت
ارائه دهندگان توسط گروه تخصصی آموزش و اطالع رسانی با هدف آموزش  مجموعه حاضر

 SIPکمیته کشوري نظارت بر اجراي برنامه(توسط  1395بهمن ماه  15تهیه و در تاریخ  خدمت

 استانی ارسال شد.   SIPهاي فنی برداري به گروهیید و جهت بهرهتأ) کشوري
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 لیف:تأ

 تباردکتر هنگامه نامداري

 دکتر کتایون طایري

  ویراستاري:
 سعیده زاهد انارکی

 پورزهرا رجب

  :زیر نظر
 کازرونیدکتر پروین افسر  -  کتر محمد مهدي گویاد

رنامه( ر اجراي ب شوري نظارت ب عضاء کمیته ک  (به ترتیب حروف الفبا): ) تأیید کنندهSIPا
  - مریم ریحانی - فرداد درودي دکتر -تکتم خجسته  -دکتر مهرزاد تشکریان  -دکتر منا اسالمی 

دکتر مهدي محمدي  -ودرزي گنسرین  -قدوسی  سید ابراهیم دکتر -فتحی  حمیدرضا دکتر
 دکتر کامبیز محضري - قمبري

 (به ترتیب حروف الفبا) :با تشکر از همکاري
- دکتر مریم سرگلزایی مقدم -الهام رضایی  - نازنین حیدري - ماندانا تیرا - دکتر سمانه اکبرپور

 پوراعظم ولی - فروشین فهیمدکتر ن -حمیرا فالحی دکتر - حامد صفري - سارا شریعمتدار
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 ٧٦ آ�وزش ن� �و ��دی رو ی: �ع�� �ه� �� 

 ۷۷ ويآياچآموزش  نینو کردیرویمعرف

 

 

 

 ا���ت �و�وعک�یات و ��ش اول: 
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 آموزشیاهداف آموزشی و معرفی راهنماي 
انش دلذا الزم است  آموزش دهید. جمعیت تحت پوشش خودرا با رویکرد نوین به  ويآياچباید مربی شما به عنوان 

 زیر را دارا باشید:هاي و مهارت

 انجام دهید و این کار چقدر مهم است. چرا باید این کار را آشنا باشید و بدانید ويآياچزش الزم است با مفهوم رویکرد نوین آمو

.این کتاب مطالعه کنید )بخش اول در همین بخش(توانید این موضوع را می

را  ويآياچمفاهیم و کلیات کمک کنید؛ الزم است خود شما "ويآياچ"در خصوص بیماري که شما بخواهید به دیگراناز این قبل
 بشناسید. به خوبی

.این کتاب مطالعه کنید بخش دومتوانید در می این موضوع را

در افراد انگیزه انید باشید که بتو داشتههایی را نکه آموزش شما منجر به اصالح نگرش و باورهاي مخاطبین شود، باید مهارتبراي آ
ارائه آموزش انگیزشی  موزشی باید مهارت برقراري ارتباط وکنید پس شما در پایان این دوره آ کار مورد نظر را ایجاد انجام الزم براي

 کسب کرده باشید.را 

.این کتاب مطالعه کنیدبخش سوم  توانید درمی این موضوع را

یماري عفونی برا به عنوان یک بیماري عفونی قابل کنترل معرفی کنید، باید گام به گام، مراحل آموزش یک  ويآياچنکه بتوانید براي آ
 .بدانید و مهارت ارائه این آموزش را داشته باشید را به صورت مشارکتی

.این کتاب مطالعه کنید بخش چهارمتوانید در این موضوع را می

به شما کمک می کند تا به سوال فراگیران خود به درستی  ويآياچ شتن اطالعاتی در خصوص نحوه تشخیص، مراقبت و درمان دا
 پاسخ دهید. 

.این کتاب مطالعه کنید بخش پنجمتوانید در می ااین موضوع ر

 تهیه شده است. "ويآياچآموزش مربی رویکرد نوین  "این مجموعه ویژه
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 مقدمه:

در این رویکرد آموزشی . اجتناب ناپذیر در برنامه کنترل ایدز است ضرورتی، ويآياستفاده از رویکرد نوین آموزش اچ
وقع صورتی که به م که در ،به عنوان یک بیماري عفونی قابل کنترل معرفی شود ويآياچهدف اصلی این است که 

) داشته نرمالطبیعی(تواند طول عمر و تحت مراقبت و درمان قرار گیرد، نه تنها فرد مبتال می داده شدهتشخیص 
 کند.اد دیگر نیز به شدت کاهش پیدا می، قدرت انتقال بیماري به افرباشد، بلکه با درمان مناسب

ی یک بیماري عفون ويآياچ، ثابت شده است که ب موفق بسیاري از کشورها در دنیامبتنی بر شواهد علمی و تجار
 است که درصورت درمان مناسب، از نظر فردي و اجتماعی یک بیماري کامال قابل کنترل است:

عامل مولد ویروسی است که فقط در خون و ترشحات بدن فرد مبتال  بادر واقع یک بیماري عفونی  ويآياچ
شود که دیگر قابل آنقدر کم می نشتعداد ویروس در خو ،کند مصرفدارو به طور منظم  وجود دارد. اگر فرد 

 طول عمر نرمال خواهد داشت. وشود انتقال به دیگران نیست و سالمت خود بیمار هم تضمین می

 امکان سرایت ،عداد ویروس در خون و ترشحات بدنشنه تنها با افزایش ت اما اگر فرد مبتال دارو مصرف نکند،
هاي شود فرد به انواع بیماريشود، بلکه با نقص تدریجی سیستم ایمنی موجب مییبیماري به سایرین بیشتر م

ها به سایر افراد جامعه، سالمت خود فرد نیز به شدت عفونی دیگر نیز مبتال شده و ضمن سرایت این بیماري
 تواند به مرگ فرد نیز منجر شود.صورت عدم درمان حتی می شود و درتهدید می

 
ابی به هدف کنترل بیماري در بعضی اما دستی ؛ي عفونی قابل کنترل است، یک بیمارويآياچاگرچه بیماري 

یماري ترس، انگ و تبعیض مرتبط با ب. یکی از مهمترین این دالیل دالیل متعددي به راحتی میسر نیست کشورها به
بیماران براي تشخیص و مراقبت  اقدامیکی از عوامل اصلی و مهمی است که مانع  زیرا ترس، انگ و تبعیض،، است

 .گرددمیو درمان 

یکی از موانع اصلی است که منجر  شده ومنجر به باورهاي غلط در خصوص بیمار و بیماري  ،مجموعه این عوامل
 :کهبه این شودمی

، لذا بیماران عالمت استن بیماري تا سالها بیافراد براي تشخیص بیماري اقدام نکنند و چو .1
 شوند.نمیتشخیص داده 

باورهاي غلط خود در  یا هاي عمومی وترس قضاوتبه خاطر ، رادي که بیماریشان شناخته شدهاف .2
 براي مراقبت و درمان مراجعه نکنند. ،خصوص بیماري

 باز زده واز ادامه درمان سر  ،موارد پیشگفت ، به دالیلی مشابهافراد تحت پوشش مراقبت و درمان .3
 مراقبت را رها کنند.
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از یک بیماري قابل کنترل،  وي براي فردآياچشود میباعث و به این ترتیب ترس، انگ و تبعیض و باورهاي غلط 
 .ه یک اپیدمی فراگیر در جامعه شودبشده و منجر به یک بیماري کشنده تبدیل 

 :توان دریافت کهبه اختصار می

به تبدیل تواند منجر وي را فراهم کند، میآيچمبتال به اهر عاملی که امکان تشخیص، مراقبت و درمان افراد  .1
عه ، سالمت جامن تضمین طول عمر نرمال فرد مبتالضم وي به یک بیماري عفونی قابل کنترل شده وآياچ شدن

 کند.را هم تضمین 

طراتی خ، ضمن شودافراد مبتال تحت مراقبت و درمان قرار گرفتن یا  افراد براي تشخیص واقدام هر عاملی که مانع  .2
 شود.می منجر که براي فرد مبتال دارد، به شیوع باالي بیماري در جامعه و گسترده شدن اپیدمی در جامعه

ثیر بسزایی تواند تأآنکه می، ضمن مانند یک شمشیر دولبه است ويآياچشود، آموزش به این ترتیب مشاهده می
هایی که منجر به افزایش ترس ي نامناسب و ارائه پیامهاصورت استفاده از روش باشد، دراشته در کنترل بیماري د

توانند منجر به کنند، بلکه میشوند، نه تنها به کنترل اپیدمی کمک نمیو انگ و تبعیض نسبت به بیماري می
 بشوند.گسترش اپیدمی نیز 
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 اهمیت موضوع
سالیانه جان هزاران نفر را گرفته و به سرعت گسترش یافته بیماري است که اید که ایدز ها قبل شنیدهز سالا ماًحت

این موفقیت زمانی حاصل شده که آنها  .اندشدهبیماري به کنترل اما امروزه کشورهایی هستند که موفق  است.
هم  ،گیردزیرا زمانی که فرد تحت درمان قرار مید، توانسته اند درصد باالیی از افراد مبتال را تحت درمان قرار دهن

بیماري را خیلی کمتر به  شده وها در خونش کم هم تعداد ویروس تواند زندگی سالمی داشته باشد وخودش می
 کنترل شده است. جوامعو به این ترتیب بیماري در آن  ؛کنددیگران منتقل می
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 پذیر است که:این کار فقط زمانی امکان

 .افراد مبتال از بیماري خود مطلع باشند -

 .گرفتن خدمات مراقبت و درمان اقدام کنندبراي  -

 خدمات مراقبت و درمان را به صورت مستمر دریافت کنند. -
 

 گونه کشورها:شود زیرا در اینافتد و درنتیجه بیماري به راحتی کنترل نمیاما در بعضی کشورها این اتفاق نمی

 زیرا ".درصد باالیی از موارد مبتال از بیماري خود مطلع نیستند

 .هیچ عالمتی ندارد که با آن بشود به وجود بیماري شک کرد ويآياچ

ترس اینکه دیگران متوجه بیماري آنها بشوند افراد از  ،شودهاي منفی در جامعه باعث میباورهاي غلط و نگرش
 .براي تشخیص اقدام نکنند

 در دسترس افراد نباشد. بیماري فقط از طریق آزمایش قابل تشخیص است و این آزمایش ممکن است به راحتی

ي ابتالشود افراد مبتال فکر کنند بیماري مخصوص افراد خاصی است و امکان دانش ناکافی و باورهاي غلط باعث می
 آنها وجود ندارد.

 زیرا: ".کننددرصد باالیی از موارد مبتال براي مراقبت و درمان مستمر اقدام نمی

 کند.بهبود پیدا می شانوضعیت جسمیبت و درمان ر ندارند که با  مراقدانند و یا باونمی

شود از اینکه دیگران متوجه بیماري آنها بشوند نگران باشند هاي منفی در جامعه با عث میباورهاي غلط و نگرش
 براي درمان اقدام نکنند. ،دهندو ترجیح می

 دسترسی به خدمات مراقبت و درمان برایشان با مشکل همراه است.

 

 

 .مهمترین کار این است که افراد مبتال شناسائی شوند اولین و

 .بعد راضی شوند که براي مراقبت و درمان اقدام کنند

 .ادامه دهندبه صورت منظم درمانشان را و سپس 

 

 باید کرد؟چه  
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 باشد که:اي به گونه ويآياچهاي آموزشهاي مهم این است که یکی از روش

از بین  ويآياچس منتسب به به عنوان یک بیماري عفونی قابل کنترل معرفی شده و انگ و تبعیض و تر ويآياچ
 .برود

توانند مانع ورود ویروس به بدن تواند وارد بدن انسان شود و چگونه میهمه فراگیران باید بدانند ویروس چگونه می
 .شوند

ایش همواره زمت و خیالشان راحت باشد که نتیجه آرایگان اس ساده و نند که دسترسی به آزمایش کلیه فراگیران بدا
 ماند.محرمانه باقی می

وانند طول عمر تمبتال تحت مراقبت و درمان قرارگیرند، ضمن آنکه می همه فراگیران باید بدانند درصورتی که افراد
 ال به سایرین ندارند.، خطري هم براي انتقطبیعی(نرمال) داشته باشند

در کشور رایگان است و همواره اطالعات  ويآياچهمه فراگیران باید بدانند که کلیه خدمات مراقبت و درمان 
 بیماران محرمانه باقی خواهد ماند.

 

 

لذا این روش آموزشی براي هر  ،دنآموزشی باش ووه هدف این رویکرد اطالع رسانی توانند گرهمه افراد جامعه می
 گروه جمعیتی با یک شیوه استاندارد خود ارائه می شود.

 

 

 

براي نیل به اهداف مذکور، الزم است مربیان آموزشی، مطابق استاندارد و با رویکرد نوین  ويآياچبراي ارائه آموزش 
شما بعد از گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی و کسب این  دانش و مهارت الزم را کسب نمایند. تعیین شده

توانید این خدمت را ارائه دهید و به این ترتیب با کمک به تغییر نگرش می "مربی سطح اول"ها به عنوانمهارت
شخیص بیماران و وصل کردن آنها و فراهم کردن امکان ت ويآياچو اصالح باورهاي غلط و کاهش ترس ناشی از 

 ایفا کنید.بزرگی در کنترل بیماري در جامعه نقش بسیار  ،به سیستم مراقبت و درمان

 
 توان به این نتایج رسید؟از چه راهی می

 
 ؟این خدمت باید به چه کسانی ارائه شود

 
 ؟دهندچه کسانی این خدمت را ارائه می
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 و �فاوت آن با ب�ماری ایدز ویآیاچ��ش دوم: ع�ونت 
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 :مقدمه

که اگر تحت مراقبت  ويآي، در اصل عفونتی است به نام اچدر واقع بیماري که همگان با نام کلی ایدز می شناسند
خواهیم از منظر جدیدي به این بیماري اکنون میرحله ایدز وارد نشود. و درمان قرار گیرد ممکن است هرگز به م

 نگاه کنیم:

 از منظر یک بیماري عفونی: ويآياچ.ماهیت بیماري 1

که به دلیل این .جلب کرده است جه همگان را به خودها تواست که سال ويآياچبه نام  عفونتیمراحل انتهایی  ایدز
هاي بشر از یک طرف و سرعت انتشار بیماري از طرف دیگر ناشناخته ،بیماري از ابتدا به خوبی شناخته نشده بود

 باره این بیماريهاي وسیع در زده شروع به آموزشهاي آموزشی و بهداشتی در دنیا شتابموجب شد که سیستم
 ند.اینم

هاي عفونی از طرف دیگر منجر یک طرف و ماهیت متفاوت بیماري نسبت به سایر بیماري دانش ناکافی بشري از 
 جديهمین امر موجب شد، مشکالت شکل گرفته و به سرعت انتشار یابد. شد باورهاي غلط در خصوص بیماري 

، همچنان باورهاي رغم وجود دانش کافی در خصوص بیماريسفانه اکنون علیمتأ .در امر کنترل بیماري پیش آید
از موانع بزرگ در جهت کنترل اپیدمی و تشخیص و مراقبت و درمان  کهاند چنان در اذهان ریشه دواندهغلط 

از منظر یک بیماري عفونی  ، یک بار بیماري ایدز را صرفاًالزم است قبل از شروع آیند.بیماران به حساب می
براي شناخت یک بیماري  است. ويآياچوتاه در انتهاي عفونت مرورکنیم. درواقع بیماري ایدز تنها یک مرحله ک

 .عفونی بهتر است در ابتدا با سیستم ایمنی بدن انسان آشنا شوید

 آشنایی با سیستم ایمنی بدن:

اي است که وارد بدن اش محافظت از بدن در برابر هر عامل بیگانهبدن ما، سیستم ایمنی وجود دارد که وظیفه در
 .شودمیانسان 
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شود، سیستم ایمنی قسمتی از ساختمان عامل بیگانه را شناسائی وقتی عامل بیگانه وارد بدن می
 "باديآنتی"کند که به آنماده اي علیه آن ترشح میو  گویندمی "ژنآنتی"کند که به آنمی

 .شودگفته می

 :هاي عفونیآشنایی با بیماري

عامل وقتی  د.نشوزا به بدن ایجاد میهستند که به علت ورود یک عامل بیماريهایی هاي عفونی، بیماريبیماري
علیه این دشمن شروع به فعالیت  سیستم ایمنی بدن، شده؛موجب آزردگی یک قسمت بدن  ،دشزا وارد بدن بیماري

که به کند اد میمی را ایجافتد عالئهاي دفاعی بدن اتفاق میزا و سربازاین جنگی که بین عامل بیماري کند.می
العات به این اط ،پس اگر بخواهیم هر بیماري عفونی را بشناسیم .توانیم بیماري را تشخیص دهیممی من عالئآکمک 

 نیاز داریم:

 زاعامل بیماري .1
 نحوه ورود به بدن انسان .2
 م بیماري: که خود حاصل دو مورد زیر است:عالئ .3

 زایی)کند( بیماريصدماتی که میکروب به بدن وارد می .1
 زاواکشن بدن نسبت به عامل بیماري .2

 راه تشخیص .4
 چگونگی درمان .5
 یري از ابتال به بیماريگشراه پی .6

 :نمائیمهاي عفونی دیگر مقایسه میکنیم و آنرا با بیماريمرور می ويآياچدر مورد را  مرحله فوق  6اکنون 
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 :زا.عامل بیماري1

نکه بتوانیم یک بیماري عفونی را به خوبی آبراي  بشوند.هاي عفونی بیماري توانند موجب ایجادعوامل متعددي می
زا آنقدر کوچک چون اغلب عوامل بیماري .را بشناسیم زاي آنبشناسیم باید اول خصوصیات کامل عامل بیماري

شوند به آنها هستند که فقط با میکروسکوب دیده می
دارند که ها انواع مختلفی وبگویند. میکرمیکروب می

.. تقسیم میو .قارچ  ، ویروس،باکتريهاي گروه به
ها موجوداتی هستند که در این بین ویروس شوند.

ساختمان کاملی ندارند بنابراین براي اینکه بتوانند 
زنده بمانند و تکثیر پیدا کنند باید درون یک سلول 

هر ویروسی هم به یک سلول خاص  زنده قرار گیرند.
سلول قادر به ادامه نوع تنها در آن و  داشته عالقه

سلولهاي هاي مولد بیماریهاي اسهالی به به دستگاه تنفس فوقانی و ویروس نفلوانزاآبعنوان مثال ویروس  حیات است.
میزان مقاومت میکروب از دیگر خصوصیاتی که بهتر است بدانیم،  ها عالقمند هستند.دستگاه گوارش بخصوص روده

د و براي از بین بردن آنها باید نتوانند مدتها حتی خارج از بدن زنده بمانمثل میکروب سل میها بعضی از میکروب
ها خیلی ضعیف هستند و به ولی بعضی از میکروب ؛هاي مادون قرمز استفاده کرداز مواد ضدعفونی قوي و یا اشعه
 روند.راحتی خارج از بدن از بین می

 :ويآياچعفونت عامل ایجاد 

هاي سفید خون عالقه داشته و تنها درون که به گلبول(ویروس نقص ایمنی انسان) HIVویروس است بنام نوعی 
پس  ،مانندهاي سفید در خارج از بدن مدت کوتاهی زنده میگلبولکه از آنجا  باشد.قادر به ادامه حیات می هاآن

الکل و مواد ضدعفونی کننده(مانند  حرارت، رود.خارج از بدن در مدت کوتاهی از بین میهم در  ويآياچویروس 
 .توانند باعث از بین رفتن ویروس شوندراحتی میهوایتکس ) ب

 

 

 

 

 



 

 

١۵ 

 

 ا�م ���ه  –و�ه ��بیان  –را��مای  روی��د �و�ن آ�وزش اچ آی وی 

 شوند؟زا چگونه وارد بدن میعوامل بیماري.2

زا به بدن از شناخت راه ورود عوامل بیماري 
است، چرا که با اهمیت بسزایی برخودار 

شناخت آن و جلوگیري از ورود میکروب به 
توان زنجیره انتقال بیماري را قطع بدن می

 نمود و از ابتال افراد به بیماري جلوگیري کرد.

به بدن  توانندها از طرق مختلف میمیکروب
زایی  هر عامل بیماري انسان وارد شوند و اصوالً

برایش فراهم  قسمتشود که امکان دسترسی به آن از راهی وارد می ،ایل داردبدن تمقسمت بسته به اینکه به کدام 
از راه تنفسی وارد بدن شده و میکروبهاي مولد بیماریهاي اسهالی از طریق گوارشی و  نفلوانزاآمیکروب  باشد. مثالً

 .شوندردن و آشامیدن وارد بدن میبا خو

 ؟دچگونه وارد بدن می شو HIVویروس 

ویروس از راهی  پس مسلماً .هاي سفید خون هستند، گلبول HIVاشاره شد سلول هدف براي ویروسهمانطور که 
هاي سفید دسترسی داشته باشد، لذا براي ورود ویروس به بدن بایستی مقداري شود که بتواند به گلبولبدن میوارد 

چون  و یا مخاط بدن فرد سالم تماس پیدا کند. با خون هاي آلوده به ویروساز خون یا ترشحات حاوي گلبول
شود که گلبول سفید منتقل شود. گلبول پس تنها از راهی منتقل می ماند،ویروس فقط داخل گلبول سفید زنده می

تواند وارد شود که خون و ترشحات هم فقط از راهی می ویروسسفید فقط در خون و ترشحات بدن وجود دارد پس 
راه اصلی زیر می 3از  ويآياچ. به این ترتیب ویروس یا مخاط بدن فرد دیگري وارد شود ونبه خ ،سوي ویرحاو

 تواند وارد بدن انسان شود:

 خون و فرآورده هاي خونیتزریق -1

  تماس جنسی -2

 نوزادبه  مبتالمادرطریق از   3
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 شود:ها منتقل نمیاز طریق آن ويآياچ هایی که ویروسراه

از آنجا که ویروس  ،توضیحات فوق با توجه به
مولد بیماري تنها در صورت دسترسی به گلبول

لذا تنها از  ،هاي سفید قادر به ادامه حیات است
شود که به نوعی خون و یا قی منتقل مییطر

به خون و یا ترشحات مبتال  ترشحات آلوده فرد
فرد سالم دسترسی  بدن درحاوي گلبول سفید 

هاي که میکروب بیماريطور لذا همان ؛یابد
 ویروس ،شوداسهالی از طریق تنفس منتقل نمی

ل انتقال بهاي سفید قازیرا در این شرایط گلبول ؛شودهاي عادي ذیل منتقل نمینیز از طریق تماس ويآياچ
 :دنتوانند باعث انتقال بیماري شویهاي زیر نملذا راه ،تندسین

 جمعیزندگی دسته  کار کردن با یکدیگر و
همکالس  مانند هم سفر بودن، مبتالهاي اجتماعی یا تماس روزمره با افراد هم صحبت شدن و معاشرت

 بودن، نشستن در کنار یکدیگر
 هاي عمومیاستفاده از تلفن از روابط عادي اجتماعی مثل سوار شدن در اتوبوس و تاکسی و

 و وسایل و ظروف غذاخوري ، لیوانو چنگال قاشقغذا خوردن، آشامیدن و یا استفاده از 
 از راه هوا( عطسه و سرفه) واشک و بزاق 

 هاي بهداشتی مشترك مثل حمام، توالت و استخرهاي مشتركاستفاده از سرویس
 توسط حیوانات، حشرات و یا نیش آنها

به ویروس در حالت عادي  مبتالبینیم که  افراد هاي انتقال بیماري میلذا با توجه به ماهیت ویروس و راه
 .و در روابط معمول اجتماعی خطري براي سایرین ندارند
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 .عالئم بیماري3

 زا و بدن با یکدیگر است.م هر بیماري حاصل کنش و واکنش بین عامل بیماريعالئ 

 :ثیر میکروب بر بدنتأ الف 

تواند باعث وقتی میکروبی وارد هر قسمت از بدن شود، می
 مشکل در آن قسمت از بدن شود. آزردگی وایجاد 

هاي مخاط دستگاه میکروب سرماخوردگی باعث آزردگی مثالً
پس سرماخوردگی خود را به شکل سوزش  ،شودتنفسی می

 دهد.نشان میبینی و دستگاه تنفسی فوقانی  گلو و

که در روده هایی شود پمپمیکروب وبا باعث مییا 
د نکار بیفت از را دارندها به خون وظیفه جذب آب از روده
د نگیرد، یعنی آب را از بدن مینو حتی برعکس عمل کن

محتویات روده آبکی به این ترتیب  ؛دنریزو درون روده می
 شود.عالمت بیماري وبا اسهال آبکی میشده و 

 :واکنش بدن به میکروب -ب

در بدن انسان سیستم ایمنی وجود دارد که مسئولیت دفاع 
و مثل ارتش بدن است. سربازهاي  داشتهاز بدن را برعهده 

وقتی میکروبی وارد  .هاي سفید هستنداین سیستم گلبول
 هشناختشود سیستم ایمنی آنرا به عنوان دشمن بدن می

کند. بدن حمله میاز ردنش به آن قسمت و براي از بین ب
هایی از بدن که در آن شود موادي ترشح شود و قسمتاین جنگ باعث می .رودارتش که به جنگ دشمن می مثل

بین سیستم ایمنی و میکروب جنگ رخ داده خراب شود. همین تخریب و همان مواد ترشحی باعث ایجاد عالئمی 
اي مادهماخوردگی سیستم ایمنی به عنوان مثال در سر ؛توان بیماري را تشخیص دادشود که به کمک آنها میمی

 شود.... می کند که خودش باعث آب ریزش بینی وبه نام هیستامین ترشح می
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 افتد؟به بدن چه اتفاقی می پس از ورود ویروس 

 هیچ آسیبی به بدن ،زا خودشاین است که برخالف اغلب عوامل بیماري ويآياچ هاي جالب ویروساز ویژگی
شده و شروع به آنها و وارد  داشتههاي سفید بدن تمایل طور که اشاره شد این ویروس به گلبولهمانزند. نمی

ک موجود بعنوان یش شود که خود وظیفه از بین بردنکند. به عبارت دیگر این ویروس وارد سلولی میتکثیر می
ده و مانع اقدام سربازهاي آن ، درست مانند دشمنی که در ارتش یک کشور رسوخ کربرعهده داشته است را بیگانه

به این ترتیب نه ویروس کاري  ؛دهدبدن نیز در برابر آن هیچ اقدامی انجام نمیکشور در مقابل بیگانگان گردد. 
به این ترتیب نه خود ویروس  ندارد. پس بیماري هیچ عالمتی ؛دهدالعملی نشان میدهد و نه بدن عکسانجام می

اي در خون ترشح بعد از مدتی ماده ایجاد خواهد کرد. ،المعل بدن عالمتینه عکسشود و موجب ایجاد عالمت می
ر تشخیص آزمایشگاهی به ما کمک کند و فقط نفع آن این است که دهم هیچ عالمتی ایجاد نمی که آن ،شودمی
 .کندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس نتیجه می گیریم : برخالف سایر بیماریها ، عفونت اچ آي وي هیچ عالمتی 
ندارد و فرد مبتال تا سالیان متمادي می تواند  بدون هیچ عالمت و مشکلی به 

 زندگی معمول خود  ادامه دهد 
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و با استفاده از شود گزین مییاین ویروس در گلبول سفید جا
تا  به این ترتیب .کندثیر میامکانات گلبول سفید رشد و تک

نکه به ضمن آ ،زمانی که گلبول سفید توان کافی داشته باشد
، امکانات الزم براي کنددر دفاع از بدن عمل می وظایف خود

دهد. در وي را در اختیار ویروس قرار میآيویروس اچ يبقا
 این شرایط هیچ عالمتی وجود ندارد.

گلبول سفید بیشتر  ، توانهابا افزایش تعداد ویروس
توانش  ،صرف تغذیه ویروس شده و براي عملکرد خود

تواند به صورت شایسته یابد و به تدریج نمیکاهش می
. بعد از ها دفاع کنداز بدن در مقابل سایر میکروب

گلبول سفید یک  ،از ورود ویروس گذشت مدت زمانی
اي از رد کند که فقط مانند نشانهبادي ترشح میآنتی

 ثیر دیگري ندارد.بادي تاًپاي ویروس است و این آنتی

گلبول ها،درصورتی که درمان اتفاق نیفتد، با افزایش ویروس
تواند و نمیتوان و کارآئی خود را از دست داده  کامالسفید 

که همان مقاومت بدن و مقابله با میکروب - وظایف خود
اگر دهد و را به درستی انجام  - هاي وارد شده به بدن است

زاي دیگري به بدن وارد گردد، بدن قادر به عامل بیماري
تواند انسان را از العملی نیست و آن میکروب میهیچ عکس
 پا در آورد.

در  کنند.زایی پیدا میبیماري فرد فرصت رشد و ،هاي غیرعادي در بدنهاي عفونی و سرطاندر این مرحله بیماري
هاي سادههایی که در حالت عادي بیماريتمام میکروب ،کندکاهش پیدا میهاي سفید وقتی کارآئی گلبول اصل
 د.نتوانند عفونتهاي شدیدي ایجاد کنمی ،شدندکردند و خیلی زود برطرف مییایجاد ماي 

عمر آخر  تاسال  5از  ،دهندبآیی خود را از دست هاي سفید کارتا زمانی که گلبول ،از زمان ورود ویروس به بدن
گیرد ممکن است این اتفاق هرگز رخ ندهد. این  فرد گزارش شده است. یعنی اگر فرد تحت مراقبت و درمان قرار

 مدت به دو عامل مهم بستگی دارد:

. هر عاملی شودتر می: هر چه توان و قدرت سیستم ایمنی بیشتر باشد این مدت طوالنیقدرت سیستم ایمنی .1

 .کند ترکوتاهو استرس که سیستم ایمنی را ضعیف کند می تواند این دوره را  تغذیهء، سوهاسایر عفونتمانند 
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بیشتري در هر بار  بیشتر باشد و هر چه تعداد ویروسدر بدن : هر چه تعداد ویروس تعداد ویروس وارد شده .2

 .کاهش دهدتواند قواي سیستم ایمنی را زودتر می مسلماً ،باشدمستمر و اگر مواجهه شده  بدن وارد مواجهه
 
  

 

 

 

 

 

 

 

تواند زمان ورود به می ،هر عاملی که قدرت سیستم ایمنی را افزایش دهد یا تعداد ویروس را کم کندبه این ترتیب 
افتد و هر عاملی که قواي و حتی این مرحله تا آخر عمر نیز اتفاق نمی ؛دار بیماري را به تعویق بیاندازدفاز عالمت

دار بیماري را تسریع خواهد کرده و یا تعداد ویروس را اضافه کند، رسیدن به مرحله عالمتسیستم ایمنی را تضعیف 
 کرد.

 و بیماري ایدز: ويآياچتفاوت عفونت 

به دو مرحله اصلی  ،هاي عفونیم سایر بیمارينقص سیستم ایمنی و بروز عالئایجاد  ن تازمان ورود میکروب به بداز 
 شود:زیر تقسیم می

 :ويآيعفونت اچ دوره -الف

گویند می شود ، اصطالحاًها مشخص میهاي سایر بیماريشود تا زمانی که عالمتاز زمانی که ویروس وارد بدن می
بدون فرد  تواند حتی تا آخر عمرعالمت است. این دوره در صورت مراقبت و درمان میو بی ويآياچفرد مبتال به 

در بدترین شرایط که تعداد ویروس زیاد این مدت  ،درصورتی که درمان صورت نگیرد ادامه یابد.هیچ عالمت بالینی 
درصورتی که تعداد ویروس کم و قدرت  .سال یا بیشتر هم طول بکشد 5 تواندو قدرت سیستم ایمنی پایین است می
عالمتی وجود که در این مرحله هیچ رغم اینکشد. علیسال هم طول می 20سیستم ایمنی مناسب باشد حتی تا 

 ، اما در صورت تماس با خون یا ترشحات جنسی فرد، بیماري قابل انتقال است.ندارد
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توان تعداد میکروب در خون را در حد نزدیک به با کمک درمان دارویی می :نقش درمان 
و از آنجا که  دتواند تا آخر عمر فرد اتفاق نیفت، به این ترتیب ورود به فاز ایدز میرساندصفر 

 دهد.یت انتقال به دیگران را از دست میتعداد ویروس در خون کاهش یافته، بیماري قابل

 

 :ابتال به ایدز، دوره بیماري -ب

شود تا کاهش تدریجی نیروي دفاعی و ایمنی سلولی باعث می ،درصورتی که فرد تحت مراقبت و درمان نباشد
هاي عفونی و اقسام بیماري گردد نتواند مقاومت نماید و عالئم انواعمی شخص در مقابل هر میکروبی که وارد بدنش

و بدون هیچ درمانی بهبود می هایی که در افراد سالم سریعاًدهد، بیماريهاي مختلف را نشان میو نادر و سرطان
له، بیماري ایدز گفته مرحاین به  ها طول کشیده و حتی منجر به مرگ آنان شود.این افراد ممکن است ماه در ،یابند
 .گوییم فرد مبتال به ایدز است که دچار نقص سیستم ایمنی شده استپس تنها زمانی می .شودمی
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 :هاي عفونیهاي تشخیص بیماريروش -4

می ئعال ،نماید و نوع پاسخ بدنثیراتی که در بدن ایجاد میأزا و تی بسته به نوع عامل بیماريدر هر بیماري عفون
هاي از روش یید تشخیصأو براي ت توان به نوع میکروب شک کردم میئاز مجموع آن عال که بروز می کند

 شود:به دو روش عمل می آزمایشگاهی استفاده نمود. در روشهاي آزمایشگاهی

میزا را از بدن جدا بیماريبصورت مستقیم عامل  :روش مستقیم
 ..). میکروسکوپ وکشت و یا دیدن زیر کنند(

از روي مواد  ،شود خود میکروب را جدا کرد: وقتی نمیغیرمستقیم روش
 در مواد ترشح شده توسط بدن و یا ها)ژن(آنتیترشح شده توسط میکروب

 .برندزا پی می) به وجود عامل بیماريهاباديپاسخ به میکروب(آنتی

 :ويآياچ بهابتال تشخیص 

کوك مش ويآياچفرد هیچ عالمتی ندارد که بر اساس آن بتوان به  ،ويآياچابتال به همانگونه که اشاره شد در دوران 
اما خود نیز از وضعیت  بوده،عده زیادي که مبتال و  را با مشکل مواجه ساخته ويآياچ. همین موضوع تشخیص شد
 .دخود مطلع نیستن ءابتال

د(آنتی نکنهاي سفید به نشانه حضور ویروس مادهاي را در خون ترشح میبه بدن، گلبولمدتی بعد از ورود ویروس 
بادي) که آن ماده هم هیچ عالمتی ندارد ولی با آزمایش قابل تشخیص است. از زمان ورود ویروس تا زمانی که 

که در این زمان  ؛کشدیکنند، مدتی بین دو هفته و گاه حتی سه ماه طول مهاي سفید این ماده را ترشح میگلبول
مدت حتی اگر فرد آزمایش هم بدهد جواب منفی خواهد بود. به این  ،رغم اینکه ویروس درون بدن فرد هستعلی
دوران پنچره (مدت زمانی که  وجودکه با این نکته بسیار حائز اهمیت است  توجه به گویند.میدوران پنجرهزمان

رغم آلودگی علی کهاین و بادي به حد قابل تشخیص در خون نرسیده است)ویروس وارد بدن شده اما سطح آنتی
فرد  يوجود یک آزمایش منفی دلیل قطعی براي عدم ابتال گاههیچ ،هاي آزمایشگاهی مثبت نشده استهنوز تست

وران به د با توجه مورد مشاوره و آزمایش قرار گیرد. ضمناً مجدداً فرد بایستی ،نیست و به تواترهاي زمانی مشخص
تینآاما بعد از این دوران که  پنجره انجام آزمایش بالفاصله پس از وقوع یک رفتار پرخطر امري غیرضروري است.

ط بر مبناي انجام آزمایش وي فقآيبادي ترشح شود تا آخر عمر فرد در خونش باقی خواهد ماند. لذا تشخیص اچ
در صورتی که درمان صورت نگیرد  ت ولی آزمایش مثبت دارد.عالمت اسلذا مدت طوالنی فرد بی خون خواهد بود.

 مشاهده شود.تواند هاي عفونی میم سایر بیماري، عالئدار ایدز شودو فرد وارد مرحله عالمت



 

 

٢٣ 

 

 ا�م ���ه  –و�ه ��بیان  –را��مای  روی��د �و�ن آ�وزش اچ آی وی 

 به بدن انسان سه مرحله زیر وجود دارد: ويآياچبر اساس این توضیحات از زمان ورود ویروس 
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 درمان بیماریهاي عفونی :-5

عفونی به هاي مداخالت پزشکی در درمان بیماري اغلب موارد در
ردد که موجب تضعیف و یا مرگ عوامل گتجویز داروهایی منجر می

زا در چه سلول و یا گردند و بسته به اینکه عامل بیماريزا میبیماري
اشکال و انواع داروهایی مورد استفاده قرار  ،ارگانی از بدن مستقر شده

طه گاه بواس وتوان دستیابی به آن عامل را داشته باشند، که  گیرندمی
(آنتی.شود که موجب تخفیف این عوارض گرددتجویز داروهایی می بهناچار  پزشک ،هاي شدید بدنالعملعکس

 )... هیستامین در سرماخوردگی و

وجود ندارد. اما داروهاي  ویروس را کامل از بین ببردتاکنون داروي موثري که بتواند  :ويآياچدرمان بیماري 
م مرحله ایدز ه و مانع پدید آمدن عالئبه شدت کم کرد را خون توانند تعداد ویروس درمناسبی وجود دارند که می

 شوند.

و درمان به  ويآياچمراقبت مستمر افراد مبتال به 
تواند در به هاي دیگر میها و بیماريموقع عفونت

ه ب ؛بسیار موثر باشد تعویق انداختن مرحله بیماري
موقع ممکن است  اي که در صورت درمان بهگونه

وي از منظر آيدرمان عفونت اچ ،عالوه بر این . بروز نکندتا پایان عمر نیز م بیماري ایدز عالئ
تعداد میکروب در خون و ترشحات به قدري  تواند دیگري نیز بسیار حائز اهمیت است. دارو می

الوه بر ع ويآياچبه صفر شود. لذا درمان در  ایت به دیگران نزدیک که قابلیت سرکاهش دهد 
، به عنوان یکی از بهبود وضعیت سالمت بیمار .شودهاي اصلی پیشگیري محسوب میروش
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 هاي عفونی:بیماريپیشگیري از ابتال به  6 

شوند. که مانع ورود میکروب به بدن می ی استیهاهاي عفونی، راههاي پیشگیري از بیماريترین روشیکی از اصلی
استفاده از ماسک در توان به میاین روش پیشگیري بسیار به راه انتقال بیماري وابسته است. به عنوان مثال 

 .وستی اشاره کردهاي پبیماریهاي تنفسی و دستکش در بیماري

 

 

 

 

 

 

 :ويآياچ پیشگیري از ابتال به

استفاده از  هاي پیشگیري، مانع شدن ورود ویروس به بدن فرد است.یکی از روشهاي عفونی مانند همه بیماري
هاي اصلی پیشگیري از انتقال راهتواند یکی از کاندوم در روابط جنسی می در تزریق وهاي یکبار مصرف سرنگ

، درمان افراد ويآياچهاي مهم پیشگیري از ابتال به ، یکی دیگر از روشطور که اشاره شدهماناما  .بیماري باشد
با خون و  اتفاقی شود که حتی درصورت تماسمبتال است. دارو با کاهش ویروس در خون و ترشحات منجر می

 سی براي انتقال وجود نداشته باشد.ترشحات این افراد، ویرو
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 .یک بیماري عفونی است که مخصوص گروه خاصی نیست ويآياچ

، قشر و یا گروه خاصی نیست، این بیماري یک بیماري عفونی است که اگر عامل طبقهمخصوص  ويآياچبیماري 
ید خون و هاي سفچون ویروس درون گلبول به بیماري مبتال شود. تواندآن وارد بدن هر کسی شود آن فرد می

 بای که شان هستند، پس هر کسداراي گلبول سفید در خون و ترشحاتهمه افراد و ، ترشحات جنسی وجود دارد
 شود. ويآياچتواند مبتال به عفونت ویروس در تماس باشد، می
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هر کسی که بیشتر با خون و ترشحات جنسی  بدیهی است ،مخصوص گروه خاصی نیست ويآياچکه رغم اینعلی
عنی ، اما به این ممبتال شود ويآياچبیماري  و به بودهد با ویروس در تماس سروکار داشته باشد بیشتر احتمال دار

 .شوندمی ويآياچنیست که فقط این افراد مبتال به بیماري 

 جمع بندي:

 ویروسی شناخته شده است. ويآياچزاي عامل بیماري .1

ضد عفونی کننده معمولی از بین میخارج از بدن به راحتی با مواد  این ویروس، میکروب مقاومی نیست و .2
 .رود

پس فقط از طریق خون و ترشحات منتقل می ،کندهاي سفید زندگی میقط درون گلبولفویروس چون  .3
و فرد مبتال هیچ خطري در زندگی معمولی . نشدهاجتماعی به راحتی منتقل در روابط معمولی و  لذا شود

 براي دیگران ندارد.

قرار  نشود و تحت مراقبتبدنش ي بیشتري وارد هابه شرطی که تعداد ویروس ،شودحتی اگر فردي مبتال  .4
 .باشدتواند سالهاي متمادي بدون عالمت گیرد می

و خطر انتقال توان سطح ویروس در خون را به شدت پایین آورد هاي به موقع میبا دریافت دارو و مراقبت .5
 صفر رساند.به بیماري به دیگران را نزدیک 

تشخیص به موقع یک بیماري عفونی است که در صورتی که  ويآياچ ،رسدبه نظر می ،با توجه به مطالب پیشگفت
 ر گیرد به راحتی قابل کنترل است.قرا و درمان داده شده و تحت مراقبت

چآیا با این شرایط  راي فرد و یا جامعه ويآيا ک بیماري خطرناك ب  است؟ ی
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 ویآیاچ��ش �وم: روش و ال�وی آ�وزش � روی��د �و�ن آ�وزش 
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 مقدمه 

 چیست؟ ويآياچهدف اصلی از آموزش 

را به عنوان یک بیماري  ويآياچفراگیران ماهیت  این است که ،وييآدر رویکرد نوین آموزش اچهدف نهایی 
 رندشرایطی فراهم آو ،مورد از بیماري و رفع انگ و تبعیض بیماريعفونی قابل کنترل بشناسند و با کاهش ترس بی

 براي آزمایش تشخیصی اقدام کنند و در صورت ابتال تحت مراقبت قرار گیرند. واهمهدر صورت لزوم بی ،افرادکه 

 کنیم:یعنی کمک می

 کنند.دریافت  ويآياچاطالعات درست در خصوص  افراد 

 یک بیماري عفونی قابل مراقبت و کنترل است. ويآياچافراد باور کنند  

 .فراهم آید ويآياچمراقبت و درمان  تشخیص،زمینه براي دریافت خدمات  
 

گاهی افراد در خصوص یک موضوع اطالعات درست دارند اما  ؛دقت کنید فقط داشتن اطالعات درست کافی نیست
اما باز از معاشرت با  ،در روابط معمول روزمره قابل انتقال نیست ويآياچدانند می مثالً به آن اطالعات باور ندارند.

افراد کند وجود دارد، اما باور نمی ويآياچداند مراکزي براي مراقبت و یا فرد می ؛ترسندمی ويآياچفرد مبتال به 
 طول عمر طبیعی داشته باشند. ،با درمانتوانند مبتال می

 و ؛ر الزم است، اما کافی نیستهاي صحیح براي انجام یک رفتااگر چه وجود اطالعات درست و باوراز طرف دیگر 
هم به دالیلی آن رفتار را انجام  چه بسا افرادي که در خصوص یک موضوع اطالعات کافی و باور درست دارند، اما باز

 کشند.اما باز هم سیگار می ،دانند و به آن باور دارنددهند. به عنوان مثال افرادي که عوارض سیگار را مینمی

در حیطه نگرشی افراد  ،اي باشد که  عالوه بر حیطه شناختی و یادگیريباید به گونه ويآياچرویکرد نوین آموزش 
( وجه تمایز آموزش مشارکتی از سایر .استفاده شود آموزش مشارکتیالزم است از  به همین خاطر .هم موثر باشد

ش فعال فراگیر در روند آموزشی در روش تدریس و استفاده از ابزارهاي آموزشی است که با نق ها، عمدتاًآموزش
 ثیر دارد.)أدر حیطه نگرشی ت عمدتاً

 :شویدآشنا می ،شودنوین از آن استفاده می اي که در رویکردبا سه روش مهم و عمدهدر این بخش 

 روش تدریس  الف 

 .سخنرانی:1
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ى و یادگیر مدرسینطور شفاهى از طرف اى طوالنى دارد. ارائه مفاهیم بههاى آموزشی، سابقهروش سخنرانى در نظام
دهد. در این ، اساس کار این روش را تشکیل مىفراگیرانکردن و یادداشت برداشتن از طرف آنها از طریق گوش

شود. از خصوصیات این روش، فعال و یادگیرى و رابطه ذهنى بین مدرس و فراگیر ایجاد مى روش، یک نوع انتقال
رود انتقال مفاهیم به کار میاز این روش براي  .بودن مدرس و پذیرنده و غیرفعال بودن فراگیر است وحده متکلم
 .فرد نداردثیر چندانی در تغییر نگرش و رفتار کند و تأدر حیطه یادگیري کار می و تنها

فقط از حس شنوایى  نبوده و  فراگیران چندان فعال و وحده استروش سخنرانی، به علت اینکه مدرس متکلمدر 
 روش سخنرانى اغلب بطور غلط بیش از حد الزم .شودشود، قدرت تکلم فراگیران چندان تقویت نمىاستفاده مى
ر هاى دیگهایى که با روشاست؛ به عبارت دیگر، هدف کنندهها طوالنى و خستهشود. اغلب سخنرانىاستفاده مى

در آموزش ایدز با رویکرد نوین فقط در بعضی  .گردندشوند، با روش سخنرانى تدریس مىتدریس بهتر برآورده مى
 شود.از روش سخنرانی استفاده می ،شودکه در بخش بعدي به آن اشاره می ،مباحث

 افزایش داد:را ن اثر روش سخنرانی در یادگیري توابا اقداماتی مانند موارد زیر می

 توجه فراگیرانجلب 

هاى همچون طرح سؤال، بحث و گفتگو، توجه فراگیران به سخنرانى متعدد است. فعالیتهاى جلبشیوه
 د.توجه فراگیران به محتواى سخنرانى بشو استفاده از وسایل بصرى ممکن است موجب جلب

 فراگیران هاىشناخت عالیق و خواسته 
توجه است. براى شناخت عالیق و رغبت هاى فراگیران از عوامل مهم جلبشناخت عالیق و خواسته

ها، اقتصادي، سطح توانایى وفراگیران، مدرس باید به عوامل متعددى مانند سن، جنس، وضعیت اجتماعى 
 .توجه کند و بر اساس شناخت آنها، سخنرانى خود را سازمان دهد آنان ها و سوابق آموزشىموفقیت

 ایجاد انگیزش
از موضوعاتى هستند که ایجاد انگیزه  "شوند مهم استسائلى که مطرح مىم"هایى مانندگفتن عبارت

اما  مطالب مشکل ،وزشى دیگر، به فراگیران گفته شودهاى آمگر در هنگام سخنرانى یا موقعیتاکنند. مى
در چنین حالتی، اگر آنان در درك  ،که ساده باشند قابل حل هستندقابل فهم است یا مسائل بیشتر از آن

 .شان بیشتر خواهد شدو خودساختگى نفسمطلب یا حل مسأله موفقیت بدست آورند، اعتماد به
 ها و نکات مهم سخنرانىبیان صریح هدف 

اجرایى مورد نظر در سخنرانى را با جمالتى صریح و روشن بیان کند یا روى هاى مدرس باید کلیه هدف
 گچى بنویسد.تخته

 آزمون و فعال کردن آگاهى و اطالعات فراگیرانپیش  
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تواند سؤاالتى را بصورت کتبى یا شفاهى مطرح کند. هاى قبلى فراگیران، مدرس مىبراى شناخت زمینه
ثانیاً، اطالعات الزم در مورد  دهد که چه موضوعاتى مهم است وگاهى مىاین سؤاالت اوالً، به فراگیران آ

م سخنرانى تواند براى تنظیدهد. این اطالعات مىدر اختیار مدرس قرار مىرا هاى علمى فراگیران زمینه
 د.بسیار مفید باش

 .روش پرسش و پاسخ2

عالیق، تقویت قدرت استدالل، سنجش ها و هدف از روش پرسش و پاسخ، تشخیص و تحریک تفکر، توانایى
 روشى است که .نفس در فراگیر استهاى گذشته و ایجاد اعتماد بهو قضاوت، استفاده از تجارب و دانسته

روش،  کند. در اینمدرس به وسیله آن، فراگیر را به تفکر درباره مفهومى جدید یا بیان مطلبى تشویق مى
کافى است که در این روش حرکت کند.  معلومبه  مجهول، از هاى ذهنیکند با کوششفراگیر تالش مى

 ا او خود به دانش مورد نظر برسد.مدرس زمینه را مساعد کند و به فراگیر کمک نماید ت

توجه فراگیر به مطلب یا درس جدید و تدریس آن، مستقیماً مدرس هنگام جلب ،در روش پرسش و پاسخ
کند تا خودشان به کشف مفاهیم جدید ریزى مىهاى برنامهپردازد، بلکه با طرح سؤالبه بیان مطلب نمى

ز اتوفیق یابند. این روش براى مرور مطالبى که قبالً آموخته شده یا ارزشیابى میزان درکى که فراگیران 
مفهوم درس دارند و براى پرورش قدرت تفکر و استدالل آنان، روش بسیار مؤثرى است. اما سؤاالت باید با 

آنان را برانگیزد و ذهن  عالقهاى مطرح شوند که گونه هاى علمى فراگیران طرح گردند و بهتوجه به زمینه
 .آنان را به حرکت درآورد

 .کنندهاى آموزشى فعاالنه شرکت مىیران در فعالیتفراگبر خالف روش سخنرانى  در این روش،
روش بحث گروهى.3

که مورد عالقه مشترك  ،روش بحث گروهى گفتگویى است سنجیده و منظم درباره موضوعى خاص
تا  6هایى قابل اجرا است که جمعیتى بین کنندگان در بحث است. روش بحث گروهى براى کالسشرکت

ود تر تقسیم نمهاى کوچکنفر داشته باشند. در صورت باال بودن جمعیت کالس، باید آنها را به گروه 20
کند و رس موضوع یا مسأله خاصى را مطرح مىهاى دیگر استفاده کرد. در این روش، معموالً مدیا از روش

این  درگیرند؛ بنابراین پردازند و نتیجه مىفراگیران درباره آن به مطالعه، اندیشه، بحث و اظهارنظر مى
 از روش پرسش و پاسخ هم بیشتر استهاى آموزشى فراگیران در فعالیتمیزان مشارکت  روش،
 هاى خود با ذکر دالیلآنان در ضمن مباحثه، از اندیشه و نگرش گیرند.لیت یادگیرى را به عهده مىئوو مس

کنند. در اجراى صحیح بحث گروهی، فراگیران باید توانایى متکى بر حقایق، مفاهیم و اصول علمى دفاع مى
و ارزیابى نظرهاى  -چه درست و چه نادرست  -هاى خود، انتقادات دیگران دهى عقاید و دیدگاهسازمان

داشته باشند؛ به عبارت دیگر، روش بحث گروهى روشى است که به فراگیران  را من بحثمختلف در ض
هاى خود را با دالیل دهد تا نظرها، عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند و اندیشهفرصت مى
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که  ل به اهدافیاین روش براي نی و با دیدگاه و نظرات مخالف نظر خود نیز آشنا شوند.د مستند بیان کنن
موضوعی باید به روش بحث گروهی بحث شود  اند بسیار موثر است.در حیطه عاطفی( نگرش) تعیین شده

اى درباره آن اطالعات الزم را داشته باشند یا بتوانند کسب کنند. اگر بحث گروهى در زمینه فراگیران که
شد یا زمینه الزم براى کسب اطالعات کنندگان آسان و درخور فهم نباشود که براى شرکتدیده تدارك 

براى آنان معنا و مفهومى نخواهد داشت و حتى قادر به چنین بحثى این فعالیت وجود نداشته باشد، 
 .نخواهند بود

 با روش سخنرانی ارائه شود تاوي آيبا رویکرد نوین الزم است مباحث مرتبط با کلیات اچ ويآياچلذا در آموزش 
 ادامه داده شود.هاي بحث گروهی و پرسش و پاسخ موضوع اطالعات کافی را بدست آورند و بعد با روش فراگیران

 
 زارهاي کمک آموزشی :باستفاده از ا -ب

 .عالوه بر روش تدریس، ابزارهاي آموزشی نیز یکی دیگر از عوامل مهم در اثر بخشی آموزش است

هاى زیر این یافته .اند که حواس مختلف نقش واحدى را در یادگیرى دارا نیستندنشان داده نیز نتایج تحقیقات
 کنند که در یک انسان متعارف حدوداًها مشخص مىدهند. این یافتهخوبى نشان مىتفاوت را به

 .گیردصورت مى حس بینایییادگیرى ازطریق کاربرد  %74 

 .گیردصورت مى حس شنوایییادگیرى ازطریق کاربرد  %13 

 .گیردصورت مى حس المسهیادگیرى ازطریق کاربرد  %5 

 .گیردصورت مى حس بویایییادگیرى ازطریق کاربرد  %3 

 .گیردصورت مى حس چشایییادگیرى ازطریق کاربرد  %3 

 .کنیدفراموش می ،کنیدنگامی که گوش میه

 .آوریدبه خاطر می ،هنگامی که می بینید

 .گیریدیاد می ،دهیدهنگامی که انجام می                                                                              

هذا در مع ؛حس بینایی استطریق کاربرد  ) از%75شود که اگرچه قسمت اعظم یادگیرى انسان(مالحظه مى 
آنچه را  فراگیران تنها قسمت ناچیزي از حس شنوایى تأکید فراوان دارند، %13بر کاربرد  مدرسینبسیارى از موارد 

د در کاربرد حس سپارند. نتیجه اینکه با وجود صرف وقت زیا) به خاطر میدرصد5/1تا 3/1حدود (که شنیده اند
 رد.ثیر ناچیزي در یادگیري انسان داأشنوایی، این حس ت

کند با دیدنشان تصوري حتما از اشکال شماتیکی که به فرد کمک می ويآياچآموزش به همین دلیل الزم است در 
و نه تنها  باشد، ويآياچاین اشکال باید منطبق بر اصول رویکرد نوین آموزش  .بیماري داشته باشند استفاده شود از



 

 

٣٣ 

 

 ا�م ���ه  –و�ه ��بیان  –را��مای  روی��د �و�ن آ�وزش اچ آی وی 

ر را مجسم ظبتواند محتواي مورد ن باعث رعب و وحشت نشود، بلکه اشکالی باشد که فرد با آنها ارتباط برقرار کرده و
 .اندبا این هدف طراحی شده ويآياچهاي آموزشی . اشکال استاندارد موجود در کتابکند
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 ویآیاچآ�وزش  ��ش �ھارم: را��مای �مل گام �ی روی��د �و�ن 
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 مقدمه 

را به  ويآياچوي این است که فراگیران ماهیت آيدر رویکرد نوین آموزش اچنهایی هدف همانگونه که اشاره شد 
در  ،تشخیص به موقع و نقش بسزاي درمانبا دانستن اهمیت  و باور کنندعنوان یک بیماري عفونی قابل کنترل 

 ت قرار گیرند.مراقبت براي آزمایش تشخیصی اقدام کنند و در صورت ابتال تح ت لزومصور

شود. با در حیطه نگرش و تغییر رفتار دسته بندي می ،ويآياچآموزش  به عبارت دیگر اهداف اصلی رویکرد نوین
ساعت  5/1تا 1، باید این مهم در یک یا دو جلسه آموزشی و در مجموع با حداکثر هاستردگی آموزشتوجه به گ

 لذا رعایت همه اجزا رویکرد نوین آموزش از اهمیت زیادي برخوردار است. زمان محقق گردد.
 عبارتند از: ءاین اجزا

 محتواي آموزشی .1

 روش آموزش .2

 ابزارهاي کمک آموزشی .3

 :موزشیآام هاي گاهمیت رعایت توالی در 

اي طراحی شده که به گونه موزش در هر گام آمحتوا و روش  .گام تعیین شده است 8رویکرد نوین آموزش در  
مانند باال بردن سطح دانش فراگیران از ها در رویکرد نوین آموزش است، گامبعدي زمینه ساز ورود به بحث گام 

هاي تشکیل پله ، پایهدر هرگامگیرد. هاي هر پله بر نگرش و باور فراگیران قرار مییک پلکان آموزشی است که پایه
در اي که خر بیان هر موضوع بسیار حائز اهمیت است، به گونهدم و تأ. لذا رعایت توالی و تقگیردشکل میبعدي 
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آنکه زمینه نگرشی الزم براي محتواي آموزشی مورد نظر فراهم آید، مطالب کردن توالی مطالب، بیصورت رعایت ن
 .شودمحقق نمی آموزشی ارائه شده و نتیجه مطلوب
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 شروع بحث(مقدمه) گام اول:

تعیین کننده اهداف . مانند هر سخنرانی دیگر این مقدمه باید اي بیان شودحث الزم است مقدمهدر آغاز جلسه و براي شروع ب
مطابق اهداف مورد نظر در رویکرد نوین  اي بیان شود که فراگیران را براي ادامه آموزش ترغیب کند.آموزشی بوده و به گونه

که اغلب به اشتباه توان با اشاره به اینشود. میبه عنوان یک بیماري عفونی قابل کنترل بیان می ويآياچ"آموزش در این قسمت
عفونی را به نام ایدز می اغلب این بیماري اشاره کرد:و ایدز  ويآياچدانند، در آغاز کار به تفاوت بین معادل ایدز میرا آن

تواند هرگز اگر فرد تحت مراقبت و درمان قرار گیرد می ، در حالی که ایدز آخرین مرحله این بیماري است کهشناسند
، به تفاوت آورآمار و استفاده از الفاظ رعببه عبارت دیگر در این مرحله براي جلب توجه مخاطب به جاي اشاره به  .اتفاق نیفتد

را براي همراهی در فراگیر که از منظر جدیدي به بررسی بیماري خواهید پرداخت، شود و با بیان اینو ایدز اشاره می ويآياچ
 کنیم.بحث ترغیب می
از ریزي شده، توالی مطالب برنامه فراگیران، با هدف تغییر نگرش و باورهاي ويآياچکه، رویکرد نوین آموزش با توجه به این

شود، در رویکرد نوین تجزیه و تحلیل دانش مخاطب انجام می ،خالف روش روتین، که در مقدمهاهمیت زیادي برخوردار است، بر
و تحلیل مخاطب انجام نشود، زیرا اغلب مسیر و توالی آموزش را تغییر میشود در مقدمه پرسش و پاسخ ، توصیه میويآياچ

 دهد. 
 

 
 آموزشیاهداف 

 :در این قسمت هدف این است که 
 .یک بیماري عفونی قابل کنترل است ويآياچکه  کنددرك می مخاطب .1
 و ایدز متفاوت هستند. ويآياچگیرد که مخاطب فرا می .2

 
 روش تدریس

 سخنرانی روش 

 
 مدت زمان

 دقیقه 5 

 
 خطاهاي شایع:

...  وي وآيبه آمار و میزان عوارض و شیوع اچدر مقدمه، مدرس براي جلب توجه مخاطب و مهم جلوه دادن مطلب، اغلب   
 باشد.ترین خطاها میکند که یکی از شایعاستفاده می

تواند مسیر و توالی طور که اشاره شد، پرسش و پاسخ میخطاي شایع دوم، شروع بحث با پرسش و پاسخ است، همان
، پرسش شود در ابتداوین آموزش توصیه میمباحث را تغییر داده و اهداف نگرشی را دستخوش تغییر کند. لذا در رویکرد ن
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در گام وي آيچلذا در رویکرد نوین آموزش ا هاي بعدي اتفاق بیفتد.اطب در گامو پاسخ انجام نشود، و تجزیه و تحلیل مخ
 نخست:

 .براي بیان اهمیت موضوع، به بیان آمار و شیوع باالي بیماري پرداخته شود. نباید 1
 .میزان مرگ و میر و عوارض زیاد بیماري صحبت شود براي بیان اهمیت موضوع، از. نباید 2
ونت عفاز عنوان ایدز براي تدریس استفاده شود.(در روش نوین آموزش یکی از اهداف اصلی مشخص کردن تفاوت . نباید 3
 شود.). لذا این پیام در همه مراحل آموزش از جمله مقدمه اشاره میو مرحله ایدز است ويآياچ
 .شود از عناوینی مانند بیماري کشنده، بیماري غیرقابل درمان ... استفاده. نباید 4
 .م با ترس و یا ایجاد هیجان بیش از حد باشدلحن و زبان بدن مدرس توأ.نباید 5
 .انجام نشودپرسش و پاسخ در این بخش بهتر است .6

 

 توصیه ها

باید باشد که موضوع مورد  ايبه گونه "ان بدنبز"سزایی برخوردار است،در بیان مطالب از اهمیت ب آرامش مدرس.1 
 .جالب و در عین حال قابل درك است، موضوعی بحث

 

 ابزارهاي کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

موزشی این عنوان در آاي که تا آخر جلسه به گونه "به عنوان یک بیماري عفونی قابل کنترل ويآياچ "نوشتن عنوان  
 اگیران باشد.رمعرض دید ف

 
 محتواي کل پیام

 :توجه کنید
است که باید به  کلیات پیامیتنها براي مشخص کردن  به عنوان یک مثال است و قسمت، ارائه شده در این  محتواي 

کنید و در  کند به او منتقل. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك میمنتقل شود فراگیر
 .کنید هاستفاد بهنگ و دانش مخاطمتناسب با فر دیگرمثالهاي  دف و اکلمات متر صورت لزوم از

شناسند، اما در واقع ایدز یکی از جلسه آموزشی ما در خصوص یک بیماري عفونی قابل کنترل است که اغلب آنرا به نام ایدز می
خواهیم در این جلسه آموزشی می .شودمراحل این عفونت است که اگر فرد تحت مراقبت قرار نگیرد، در مراحل انتهایی ایجاد می

در این جلسه آموزشی، با مشارکت شما و مبتنی بر چند  وي صحبت کنیم.آيبا دیدگاهی جدید و متفاوت در خصوص عفونت اچ
 .خواهیم پرداختوي آياچ هاي مختلف عفونتواقعیت علمی با بحث و تحلیل جمعی به ارزیابی جنبه
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 معرفی سیستم ایمنی  :دومگام 

 و عملکرد سیستم ایمنی آشنا باشد.هاي عفونی، الزم است مخاطب با کلیات مکانسیم بیماريبراي درك بهتر 
 .کنددانش فرد در خصوص کلیات و عملکرد سیستم ایمنی، به درك مفاهیم زیر کمک می

 هاي عفونیمفاهیم کلی بیماري .1
 ويآياچ زاییمفاهیم مهمی مانند بیماري  .2

وي و ارتباط ايهاي عفونی است و الزم است در این مقطع به اچدرك مفاهیم کلی بیماري به هدف اصلی در این گام دستیابی
 .اي نشود، اشارهسیستم ایمنی با آن

 ويآياچ، با این مفهوم که وياياچ شود باورهاي غلط درخصوصهمانگونه که اشاره شد، مطابق رویکرد نوین آموزش، تالش می
هاي عفونی خواهد موضوع آموزش، حول محور بیماري ، عمدتاً. لذا در این گامیک بیماري عفونی قابل کنترل است، جایگزین شود

ن ی مطالب که در رویکرد نویمطرح شود، توال وياياچ هدف مفاهیم  ن بخش، مکانیسم سیستم ایمنی بادر صورتی که در ای بود.
 شود.گرش، طراحی شده است، دستخوش تغییر میبا هدف تغییر ن وياياچ آموزش

یک بیماري عفونی قابل  وياياچ همانطور که اشاره شد"توان با جمالتی مشابه اینکه:براي حفظ انسجام موضوع با گام قبلی، می
انسان در برابر هر بیماري، هاي عفونی آشنا شویم، اما قبل از آن، باید بدانیم بدن کنترل است، لذا براي شناخت آن باید با بیماري

 "گویند.کند که به آن سیستم ایمنی میهاي عفونی، یک سیستمی دارد که از آن محافظت میازجمله بیماري
سیستم ایمنی که وظیفه "ه از جمله اینک عملکرد کلی سیستم ایمنی را بیان کرد. ،توان در چند جمله ساده، میبا این مقدمه

د شو.مانع ورود میکروب به بدن می1 :دکن، به سه طریق از بدن محافظت میعوامل بیگانه را برعهده داردمحافظت بدن در برابر 
.کند. اگر نتواند آنها را از بین ببرد، آنها را زندانی می3برد ها را از بین می. میکروب2

در خون و ترشحات بدن  کهاصلی سیستم ایمنی  ءاز اجزا بعنوان یکی آنهاي و ویژگی "گلبول سفید"ب با نام در این گام مخاط
سیستم ایمنی، سلولهاي کوچک سفید رنگی  ءارین اجزمیکی از مهت"شود.میآشنا  ،روندو خارج از بدن از بین می وجود دارند

و خارج از وجود دارند بافتها، خون و ترشحات بدن  هاي سفید درشود، گلبولبه آنها گلبول سفید گفته می هستند که اصطالحاً
 "روند.بدن در مدت کوتاهی از بین می

 شود.مینوي هیچ اشاره اي آيبه رابطه سیستم ایمنی و اچ این قسمت شود درهمانگونه که مالحظه می

 
  آموزشیاهداف 

بدن انسان براي محافظت خود از عوامل بیگانه، سیستمی دارد که به آن سیستم ایمنی  شناخت سیستم ایمنی بدن:.1 
 ند، این سیستم شبیه ارتش یک کشور است که وظیفه دفاع از کشور در مقابل عوامل بیگانه را دارد.یوگمی

که به آنها گلبول  هاي سفید کوچکی وجود دارددر خون و ترشحات بدن انسان، سلول :هاي سفید.آشنایی با گلبول2
 هاي سفید مانند سربازها در ارتش هستند.گویند. گلبولسفید می

هاي مختلفی از بدن در ي سفید به روشهاگلبول :زاهاي سفید در برابر عوامل بیماريهاي مقابله گلبول.روش3
. عوامل بیماري2شوند به بدن میآنها . مانع ورود 1ترین آنها عبارت است از کنند که عمدهمقابل عوامل بیماریزا دفاع می

 کنند.. عوامل بیماریزا را زندانی می3برند زا را از بین می
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 روش تدریس

 روش سخنرانی 
 .تنها در صورتی که گروه مخاطب در این خصوص اطالعی دارد، روش پرسش و پاسخ*

 
 مدت زمان

 دقیقه 5 

 
 خطاهاي شایع

 به شکل تخصصی و مفصل در این خصوص صحبت شود..نباید 1 
، مفاهیم مرتبط با سیستم ایمنی  وييآت کرد(باید بدون توجه به بحث اچوي صحبآيدر این بخش راجع به اچ. نباید 2

شما به اطالعات صحیح فراگیران در این خصوص براي ادامه بحث در گام هاي بعدي نیاز دارید و فراگیر در . را درك کند
 .)گیردمی فرا ويآياچاین مقطع مکانسیم دفاعی بدن را بدون ارتباط با 

 

 توصیه ها

 .شودخصوص توصیه میدر این هاي ملموس و قابل درك بردن مثال.بیان مفاهیم ساده و قابل فهم و به کار 1 

 

 ابزارهاي کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

استفاده از یک لگوي شماتیک ثابت براي معرفی گلبول سفید که   
 ،تا پایان مبحث متناسب با شرایط مختلف، تغییرشکل خواهد داد

سی ل شاد و ناقل پیام مثبت ح. این لگو باید به شکشودتوصیه می
ها براي پیشنهادي زیر با در نظر گرفتن این ویژگی. لگوي باشد

توانید می .فته شده استوي در نظر گرآيرویکرد نوین آموزش اچ
 از این اشکال مطابق محتواي آموزشی فراگیران استفاده کنید

 
 محتواي کل پیام

 :توجه کنید
است که باید به   کلیات پیامیتنها براي مشخص کردن به عنوان یک مثال است و  قسمت، ارائه شده در این محتواي 

کنید و در  کند به او منتقلمنتقل شود. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می فراگیر
 .کنید هاستفاد بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثالهاي  ف وادکلمات مترصورت لزوم از
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هاي عفونی آشنا شویم، یک بیماري عفونی قابل کنترل است، لذا براي شناخت آن باید با بیماريوي آيشد اچ همانطور که اشاره
هاي عفونی، یک سیستمی دارد که از آن محافظت میاما قبل از آن، باید بدانیم بدن انسان در برابر هر بیماري، ازجمله بیماري

 "گویند.کند که به آن سیستم ایمنی می
 ابرایمنی که وظیفه محافظت بدن در بر سیستم

به سه طریق از بدن  عوامل بیگانه را برعهده دارد،
.مانع ورود میکروب به بدن می1کند محافظت می

. اگر نتواند 3 .برد. میکروب ها را از بین می2 .شود
.کندآنها را از بین ببرد، آنها را زندانی می

لهاي سیستم ایمنی، سلو ءرین اجزاتمیکی از مه
به آنها  کوچک سفید رنگی هستند که اصطالحاً

بافت هاي سفید درشود، گلبولگلبول سفید گفته می
وجود دارند و خارج از بدن ها، خون و ترشحات بدن 

 .رونددر مدت کوتاهی از بین می
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 هاي عفونیکلیات بیماري :سومگام 

 هاي عفونی براي فراگیران آموزش داده شود،الزم است کلیات بیماري ،شودبیماري عفونی معرفی میوي به عنوان یک آيوقتی اچ
وي است. پس ضرورت دارد فراگیران آيکی از اصول رویکرد نوین آموزش اچوي با چند بیماري عفونی شناخته شده، یآيقیاس اچ

 .داشته باشندرا اطالعات الزم در این خصوص 
بیماري عفونی، بیماري است که "شود:هاي عفونی صحبت میص کلیات بیماريوي، در خصوآينیز بدون اشاره به اچدر این گام 

شود، براي اینکه یک بیماري عفونی را بشناسیم باید در خصوص این موارد زا به بدن ایجاد میبه دلیل ورود یک عامل بیماري
. عامل بیماري 3شود . عامل بیماري از چه راهی وارد بدن می2شود یماري می. چه عاملی باعث ب1 اطالع کافی داشته باشیم:

العمل باعث چه . این عمل و عکس4دهد العملی نشان میدهد و بدن در مقابلش چه عکسدر بدن انسان چه کاري انجام می
 "شود.می در بدن انسان میئعال

توان براي درك بهتر این مفاهیم از یک بیماري عفونی ، میوي وجود نداردآيشود، هیچ اشاره اي به اچهمانگونه که مالحظه می
 شایع و آشنا براي مخاطب مثال زد.

. خودش باعث 3شود . از راه تنفس وارد بدن می2. عاملش میکروبی به نام سرماخوردگی است 1بیماري سرماخوردگی:  مثالً
اي به نام شود و سیستم ایمنی بدن هم مادهدرد گلو و بینی می خراش سیستم تنفسی فوقانی شده که همین باعث سوزش و

 "شود.باعث آبریزش بینی می کند کهش آزاد میهیستامین علیه
 و  ، راه انتقالقل اطالعات مورد نیاز شناخت عاملگیرد که براي شناخت هر بیماري عفونی حدافرا میدر انتهاي این گام مخاطب 

 شود.است که خود منجر به ایجاد عالیم می آن زاییبیماري
 .شودهاي عفونی آماده میوي با بیماريآيوي شود، ذهن مخاطب براي قیاس اچآياي به اچآنکه اشارهین ترتیب بیبه ا

 .شود، آشنا میالزم به ذکر است در این گام در واقع، مخاطب با تیتر مطالبی که قرار است در این جلسه آموزشی فرا گیرد

 
 آموزشیاهداف 

 :در پایان این مبحث الزم است فراگیر مطالب زیر را در خصوص یک بیماري عفونی بداند 
هایی هستند که به علت ورود یک میکروب به بدن ایجاد میهاي عفونی، بیماريبیماري عفونی: هايبیماري شناخت.1

 شود.
براي شناخت هر بیماري عفونی الزم است  اصلی مورد نیاز براي شناخت یک بیماري عفونی: ء.آشنایی با اجزا2

 :مهم را شناخت ءجز 6حداقل 
 را بشناسیم و بدانیم به چه قسمتی از بدن عالقه دارد. ريعامل بیما : باید میکروب. عامل ایجاد بیماري1 

 .تواند وارد بدن شود: باید بدانیم میکروب از چه راهی می. راه ورود به بدن2
، پس العمل سیستم دفاعی به آن استم بیماري حاصل عملکرد میکروب در بدن و عکس: عالئم بیماري. عالئ3

کند و سیستم دفاعی بدن در کار میه شود چم بیماري باید بدانیم میکروب وقتی وارد بدن میبراي درك عالئ
 دهد.انجام میه کاري برابر آن چ
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و براي تشخیص بیماري یا باید بتوانیم  شودبه بیماري می م بیماري باعث شک: عالئبیماريتشخیص راه . 4
میکروب توسط سیستم ایمنی ترشح شده را پیدا  وجود آنمیکروب را در بدن پیدا کنیم، یا موادي که به دلیل 

 کنیم.
کنند، یا د به دو روش عمل میشونهاي عفونی استفاده می: داروهایی که براي درمان بیماري. درمان بیماري5

ر میکروب تروند تا راحتکنند و یا به کمک سیستم دفاعی بدن میضعیف میآن را یا ، برندمیکروب را از بین می
 .درا از بین ببر

هاي پیشگیري از ابتال را مشخص توان راهمی ،هاي انتقال هر بیماري عفونیبا توجه به راه: روش پیشگیري. 6
 کرد.

 
 روش تدریس

 روش سخنرانی 
از روش پرسش و پاسخ هدایت  تنها در صورتی که گروه مخاطب در این خصوص اطالعی دارد*روش پرسش و پاسخ 

 .توان استفاده نمودشده نیز می

 
 مدت زمان

 دقیقه 10 

 
 خطاهاي شایع

 به شکل تخصصی و مفصل در این خصوص صحبت شود..نباید 1 
هاي ، مفاهیم مرتبط با بیماريوييآ(باید بدون توجه به بحث اچ.صحبت کرد وييآاچ در مورددر این بخش . نباید 2

هاي بعدي نیاز دارید و فراگیر شما به اطالعات صحیح فراگیران در این خصوص براي ادامه بحث در گام. عفونی را درك کند
 ).گیرد فرا وييآاچرتباط با هاي عفونی را بدون ااین مقطع کلیات بیماري در باید

 

 هاتوصیه

 .شودهاي ملموس و قابل درك در این خصوص توصیه میه و قابل فهم و به کار بردن مثال.بیان مفاهیم بسیار ساد1 
 .یک یا چند بیماري عفونی شایع در منطقه که براي فراگیران آشنا است را بعنوان مثال استفاده کنید.2

 

 آموزشی و تصاویر مورد استفادهابزارهاي کمک 
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تفاده از یک لگوي شماتیک ثابت براي معرفی اس 
شود. این توصیه می هاي عفونیکلیات بیماري

اي باشد که ترس و وحشت را لگو باید به گونه
القا نکند. لگوهاي پیشنهادي زیر با در نظر گرفتن 

وي آيها براي رویکرد نوین آموزش اچاین ویژگی
توانید از این اشکال می .گرفته شده استدر نظر 

 .اي آموزشی فراگیران استفاده کنیدمطابق محتو

 
 محتواي کل پیام

 :توجه کنید
است که باید به  کلیات پیامیتنها براي مشخص کردن  به عنوان یک مثال است و قسمت، ارائه شده در این  محتواي 

کند به او منتقل کنید و در منتقل شود. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می فراگیر
 .کنید هاستفاد بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثالهاي ف و ادکلمات مترصورت لزوم از

براي شناخت هر بیماري  د.نشوبدن ایجاد میهایی هستند که به علت ورود یک میکروب به هاي عفونی، بیماريبیماري :تعریف
 :مهم را شناخت ءجز ششعفونی الزم است حداقل 

 
باید میکروبی که  : عامل ایجاد بیماري.1

ي است را بشناسیم و بدانیم رعامل بیما
 مثالً به چه قسمتی از بدن عالقه دارد.

میکروبی است به نام عامل بیماري وبا 
 ویروسی ویبروکلرا یا عامل سرما خوردگی

 .به همین نام است
: باید بدانیم میکروب از چه . راه ورود به بدن2

که میکروب تواند وارد بدن شود. اینراهی می
خواهد به روده میکروب وبا چون می به کدام قسمت بدن عالقه دارد. مثالً که شود به این موضوع بستگی دارداز چه راهی وارد می

شود و میکروب سرماخوردگی چون به دستگاه تنفسی عالقه دارد، از راه آشامیدن وارد بدن میبرود، پس از طریق خوردن و 
 .شودتنفس وارد می

 عی به آن است، پس براي درك عالئمالعمل سیستم دفام بیماري حاصل عملکرد میکروب در بدن و عکسعالئ :م بیماريئعال. 3
 مثال ً دهد.کاري انجام میهکند و سیستم دفاعی بدن در برابر آن چکار میهچ شودبیماري باید بدانیم میکروب وقتی وارد بدن می

شود. میکروب پس فرد اسهال می ،کندبرعکس می بکشند،خون داخل که باید آب را از روده به را هاي جدار روده میکروب وبا پمپ
که بتواند مقابل میکروب سرماخودگی مقاومت شود، سیستم ایمنی بدن براي اینسرماخوردگی باعث زخم و خراشیدگی گلو می

 بیماري سرماخوردگی است. و درد گلو و آبریزش بینی از عالئم پس سوزش کند.اي به نام هیستامین ترشح میکند ماده
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شخیص بیماري. 4  . اولین قدم براي تشخیص هر شودمیم بیماري ب و سیستم ایمنی باعث بروز عالئالعمل میکرو: عمل و عکست
براي مطمئن  ،مبعد از شک به بیماري از روي عالئ کند.می است که ایجاد میبالینی به بیماري از روي عالئبیماري عفونی، شک 

مستقیم: رد . روش غیر2 .روش مستقیم: در این روش خود میکروب را در بدن پیدا می کنیم.1شدن از تشخیص دو راه داریم 
  ستم ایمنی ترشح شده پیدا کنیمآن میکروب توسط سی بدلیل وجودپاي میکروب را از روي موادي که 

کنند، یا میکروب را از بین شوند به دو روش عمل میهاي عفونی استفاده میداروهایی که براي درمان بیماري: . درمان بیماري5
 .تر میکروب را از بین ببردروند تا راحتسیستم دفاعی بدن میکنند و یا به کمک برند و یا ضعیف میمی

شگیري .6 افراد به بیماري ي ابتال از توان مانعبه هر طریقی که بتوان از ورود میکروب به بدن جلوگیري کرد می: بیماري از پی
 .شد
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 زاعامل بیماري :چهارمگام 

 .زا مقایسه کنید، این ویروس را با سایر عوامل بیماريويآياچدر این قسمت ضمن آموزش خصوصیات کلی ویروس 
 شود:ها در این گام نیز دو هدف اصلی دنبال میمانند سایر گام

 هاي عفونی است.یک بیماري عفونی مانند سایر بیماري ويآياچکمک به باور اینکه  .1
هاي لذا در قیاس با بسیاري از بیماري رود.می ، ویروسی است ضعیف که خارج از بدن به سادگی از بینويآياچعامل  .2

 تر کنترل شود.تواند راحتمی ويآياچعفونی دیگر 

اي شود. جمالتی مشابه هاي عفونی اشارهزا در بیماري، الزم است ابتدا به خصوصیات کلی عوامل بیماريبراي نیل به هدف اول
آزاري هستند و بیماري ها موجودات ساده و بیآن هاي عفونی شوند، بعضی ازيتوانند باعث ایجاد بیمارعوامل متعددي می"که:این

توان روند، در عوض بعضی دیگر داراي ساختمانی پیچیده هستند و به دشواري میو به راحتی از بین می کنندایجاد نمیجدي 
 "کنند.هاي جدي ایجاد میها اغلب بیمارينها را از بین برد، این میکروبآ

، امري الزم است. به همین دلیل در ويآياچها براي درك بهتر خصوصیات ویروس در خصوص ویژگی ویروس فراگیراندانش 
ها هستند که ساختمان کاملی بعضی از میکروبها نیز بیان شود:ادامه همین قسمت الزم است با بیانی ساده خصوصیات ویروس

 "گویند.ویروس می ها اصطالحاًباشند. به این گونه میکروب سلول زنده تشان الزم است درون یکنداشته و براي ادامه حیا
کننده تواند کمک، مثال یک بیماري تنفسی مانند سرماخوردگی و یک بیماري عفونی گوارشی مانند وبا میدر این قسمت

آشنایی دارند استفاده کنید. اما الزم توانید از هر بیماري عفونی دیگر که در منطقه خود شایع است و افراد با آن شما می*باشد.(
 است هر بیماري را که انتخاب کردید، تا انتهاي آموزش از آن به عنوان مثال استفاده کنید.)

 .را بشناسد ويآياچدر این قسمت فراگیر باید خصوصیات کلی عامل ایجاد ، دومبراي نیل به هدف 
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هاي مخصوص دیگر مانند عامل ایجاد بیماري سل نام ببرید که براي از بین بردنش از مواد ضدعفونی کننده قوي و اشعه
 باید استفاده کرد.

 

 
  آموزشیاهداف 

 :در پایان این مبحث الزم است فراگیر 
 بشناسد.زا را .انواع عوامل بیماري1
 آشنا شود.زا و تفاوت آن با سایر عوامل بیماريها . با خصوصیات ویروس2
کند و در خصوصیات این ویروس را در این حد که تنها درون گلبول سفید زندگی میوشناسد برا  ويآياچویروس .3

 گیرد.رود را فرابه سرعت از بین می خارج از بدن

 
 روش تدریس

نام عامل  ˚ها ویژگی ویروس ˚زاي بیماریهاي عفونی خصوصیات عوامل بیماري : انتقال مفاهیمی مانندروش سخنرانی 
 شود.از طریق سخنرانی انجام می ويآياچمواد از بین برنده ویروس  ˚ ويآياچبیماري 

هاي هاي گلبولگیژوی و یادآوري (مباحث ابتدایی همین گام)هابراي یادآوري خصوصیات ویروس :پاسخروش پرسش و 
 (مبحث ارائه شده در گام دوم)از روش پرسش و پاسخ استفاده کنید.سفید

 

 
 مدت زمان

 دقیقه 10 

 
 خطاهاي شایع

مطالب تخصصی در خصوص ساختمان ویروس بیان  عبارتند از اینکهافتد شایعترین خطاهایی که در این بخش اتفاق می 
شود که ذهنیت ملموس و قابل درکی براي فراگیران را شود و یا اشکال و تصاویري از ساختمان ویروس نمایش داده میمی

باشد مخفف آنها می ويآياچکلماتی است که نام  به شود، اشارهدر بر ندارد. از دیگر مواردي که در این گام اغلب بیان می
توالی  (ایدز) هستید و به این ترتیبويآياچبا اینکار ناگزیر به اشاره به آخرین مرحله عفونت  )(ویروس نقص سیستم ایمنی

هاي سه و چهار و پنچ فرد را با مفاهیم اصلی راه در گامفرصت داشته باشید رود و قبل از اینکه رو از بین میها ي پیشگام
که نقص سیستم ایمنی است  ،آشنا کنید، ناگزیرید آخرین مرحله بیماري ويآياچمراحل بیماري زایی و انتقال و بیماري

 . لذارا شرح دهید

صی و مفصل در این خصوص صحبت شود. گاهی در این موارد به بیان ساختمان ویروس و ... پرداخته به شکل تخص.نباید 1
 شود.شود که باعث سردرگمی مخاطبین میمی

 .اشاره نشودکه مخفف چه کلماتی است  ويآياچبه مفهوم نام . بهتر است 2
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 هاتوصیه

 .شودهاي ملموس و قابل درك در این خصوص توصیه می.بیان مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال1 
یک یا چند میکروب دیگر مانند سل که در وي را با آيوي به عنوان یک بیماري قابل کنترل، اچآي.براي درك بهتر اچ2

 روند مقایسه کنید.مانند و به راحتی از بین نمیخارج از بدن مدت طوالنی زنده می

 

 ابزارهاي کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

ویروس تفاده از یک لگوي شماتیک ثابت براي معرفی اس 
باشد که ترس  ايشود. این لگو باید به گونهتوصیه می ويآياچ

هاي پیشنهادي زیر با در نظر گرفتن . لگوو وحشت را القا نکند
در نظر گرفته  ويآياچها براي رویکرد نوین آموزش این ویژگی
توانید از این اشکال مطابق محتواي آموزشی می .شده است

 .فراگیران استفاده کنید
 

 
 محتواي کل پیام

 :توجه کنید
است که باید به  کلیات پیامیتنها براي مشخص کردن به عنوان یک مثال است و  این قسمت،ارائه شده در  محتواي

کند به او منتقل کنید و در منتقل شود. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می فراگیر
 .کنید هاستفاد بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثالهاي  ادف وکلمات مترصورت لزوم از

 هاي عفونیعوامل ایجاد بیماري.1

هاي توانند موجب ایجاد بیماريعوامل متعددي می
ا نکه بتوانیم یک بیماري عفونی ربراي آ بشوند.عفونی 

باید اول خصوصیات کامل عامل  ،به خوبی بشناسیم
زا چون اغلب عوامل بیماري .دانیمبرا زاي آن بیماري

فقط با میکروسکوب دیده آنقدر کوچک هستند که 
ها انواع وبگویند. میکرشوند به آنها میکروب میمی

رچ قا ویروس، ،باکتري هايگروه مختلفی دارند که به
ها موجوداتی در این بین ویروس شوند.و ... تقسیم می

نبنابراین براي ای ؛ساختمان کاملی ندارندهستند که 
ن یک باید درو یابند،که بتوانند زنده بمانند و تکثیر 

هر ویروسی هم به یک سلول  سلول زنده قرار گیرند.
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هاي مولد بیماريبه دستگاه تنفس فوقانی و ویروس نفلوانزاآبعنوان مثال ویروس  سلول قادر به ادامه حیات است. نوع و تنها در آن داشته خاص عالقه
میزان مقاومت میکروب از دیگر خصوصیاتی که بهتر است بدانیم، بعضی  هستند.ها عالقمند هاي دستگاه گوارش بخصوص رودههاي اسهالی به سلول

هاي ها باید از مواد ضدعفونی قوي و یا اشعهها حتی خارج از بدن زنده بماند و براي از بین بردن آنتوانند مدتها مثل میکروب سل میاز میکروب
ولی بعضی از میکروب ،مادون قرمز استفاده کرد

عیف هستند و به راحتی خارج از بدن ها خیلی ض
 .رونداز بین می

 :ويآياچعامل ایجاد بیماري .2
وي، ویروسی به آيعامل ایجاد بیماري اچ

یگري مانند هر ویروس د"همین نام است.
، قادر به ادامه که تنها درون یک سلول زنده

نیز فقط در  ويآيحیات است، ویروس اچ
. حیات استقادر به ادامه یک سلول زنده 

گلبول وي،آيسلول مورد نیاز ویروس اچ
وي آيوقتی ویروس اچ. هستند سفید هاي

فقط در گلبول زنده قادر به ادامه حیات 
خارج از بدن مدت است و خود گلبول سفید 

با مواد ضدعفونی کننده ویروس ضعیفی است و  ويآيویروس اچ"خارج از بدن قادر به زندگی نیست ويآي، پس ویروس اچکوتاهی زنده است
 .رودمعمولی مانند وایتکس از بین می
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 راه انتقال :پنجمگام 

زا هاي عفونی، راه انتقال این ویروس را با سایر عوامل بیماريهاي انتقال بیماريدر این قسمت ضمن آموزش خصوصیات کلی راه
 مقایسه کنید.

 شود:در این گام نیز سه هدف اصلی دنبال می
 هاي عفونی است.وي یک بیماري عفونی مانند سایر بیماريايبه باور اینکه اچ کمک .1
وي در روابط معمول و روزمره قابل انتقال نیست، لذا نیازي به جداسازي فرد مبتال به بیماري از سایرین ايویروس اچ .2

 نیست.
تواند مبتال وارد شود، آن فرد می هاي سفید هر انسانیبیماري مخصوص گروه خاصی نیست و ویروس اگر درون گلبول .3

 وي شود.ايبه عفونت اچ

اینکه عامل بیماري"اي شود. جمالتی مشابه:هاي عفونی اشارههاي انتقال در بیماري، الزم است ابتدا به راهبراي نیل به هدف اول
 ".به کدام قسمت از بدن تمایل دارد زاشود، به این بستگی دارد که نهایتاً عامل بیماريزا، ازچه راهی وارد بدن انسان می

تواند کمک کننده ، مثال یک بیماري تنفسی مانند سرماخوردگی و یک بیماري عفونی گوارشی مانند وبا میدر این قسمت
م زتوانید از هر بیماري عفونی دیگر که در منطقه خود شایع است و افراد با آن آشنایی دارند استفاده کنید. اما الشما می*باشد.(

 است هر بیماري را که انتخاب کردید، تا انتهاي آموزش از آن به عنوان مثال استفاده کنید.)
ابتدا به روش پرسش و  را برشمارد. وياياچ هاي انتقال ویروس، در این قسمت فراگیر باید بتواند راهدومبراي نیل به هدف 

هاي سفید هاي سفید تمایل دارد و گلبول، به گلبولوياياچ ویروس "کهپاسخ فراگیران را هدایت کنید تا اینکه  به خاطر بیاورند 
 ".در خون و ترشحات جنسی وجود دارند

 ویروس "هاي انتقال و عدم انتقال را برشمرند.راه ،سپس در ادامه روش پرسش و پاسخ فراگیران را هدایت کنید تا با استدالل
شود و روابطی مانند در آغوش کشیدن، روبوسی، ظرف غذاي مشترك، فقط از طریق خون و ترشحات وارد بدن انسان می وياياچ

 ".شود... باعث انتقال بیماري نمی واستخر 
هاي آموزش پیشین ، در این قسمت فراگیر باید باور کند بیماري مخصوص گروه خاصی نیست. در روشسومبراي نیل به هدف 

. این در حالی است که در رویکرد هاي پرخطر براي ابتال به بیماري بودبندي گروه، دستهترین خطا در این قسمتشایع
 .اشاره نشودهاي پرخطر بندي گروهشود، به دستهشود زمانی که راه انتقال مطرح مینوین آموزش، تأکید می

هاي سفید تمایل وي، به گلبولآيویروس اچ"ه  به خاطر بیاورند که کابتدا به روش پرسش و پاسخ فراگیران را هدایت کنید تا این
 ".هاي سفید در خون و ترشحات جنسی وجود دارنددارد و گلبول

ویروس ". دهاي انتقال و عدم انتقال را برشمرنرا هدایت کنید تا با استدالل راهروش پرسش و پاسخ فراگیران  با سپس در ادامه
شود و روابطی مانند در آغوش کشیدن، روبوسی، ظرف غذاي خون و ترشحات وارد بدن انسان میوي فقط از طریق آياچ

 ".شود... باعث انتقال بیماري نمی مشترك، استخر و
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 آموزشیاهداف 

 در پایان این مبحث الزم است فراگیر: 
 هاي عفونی را بشناسد.هاي عمده انتقال بیماري.راه1
 وي را با استدالل بیان کند.آيانتقال اچ هاي اصلی.بتواند راه2
 شود را برشمارد.هایی که باعث انتقال نمیبا استدالل بتواند راه. 3

وي یک بیماري عفونی است که از سایر آيها، باور اینکه اچوي با سایر بیماريآي. با مقایسه راه انتقال اچ4 
 وجود آید.تر قابل کنترل است، به هاي عفونی راحتبیماري

این است ، الزمه درك عدم لزوم جداسازيبه عدم لزوم جداسازي فراهم آید. . زمینه براي درك مفاهیم مربوط 5
 وي تنها در صورت تماس مستقیم خون و ترشحات امکان پذیر است.آيکه فرد بداند اچ

 

 
 روش تدریس

ویروس درون گلبول سفید است و گلبول سفید فقط در این بخش با مقدمه اینکه بحث گروهی و پرسش و پاسخ: روش  
در خون و ترشحات زنده است در قالب یک بحث گروهی و پرسش و پاسخ، فراگیران را هدایت کنید که بتوانند خود راه

 .هاي انتقال و عدم انتقال را برشمارند

 
 مدت زمان

 دقیقه 15 

 
 خطاهاي شایع

هاي پرخطر ترین خطا در این مبحث، اشاره به گروههاي خاص اعالم کرد. شایعگروهوي را بیماري مخصوص آياچ.نباید 1 
 است.

 

 هاتوصیه

 .شوددر این خصوص توصیه میهاي ملموس و قابل درك بردن مثال.بیان مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار 1 
هاي وي را با یک یا چند میکروب دیگر مانند بیماريآياچوي به عنوان یک بیماري قابل کنترل، آي.براي درك بهتر اچ2

 مقایسه کنید. ،کنندتنفسی و گوارشی که در جامعه به راحتی انتشار پیدا می
وي مخصوص گروه خاصی نیست و همه افراد که داراي گلبول سفید هستند می توانند به این آي.اشاره کنید که اچ3

 بیماري مبتال شوند.
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 کمک آموزشی و تصاویر مورد استفادهابزارهاي 

شود. این لگو توصیه میوي آيهاي عفونی و اچهاي انتقال بیماريتجسم بهتر راهتفاده از یک لگوي شماتیک ثابت براي اس 
ها براي رویکرد نکند. لگو هاي پیشنهادي زیر با در نظر گرفتن این ویژگی ءاي باشد که ترس و وحشت را القاباید به گونه

 .توانید از این اشکال مطابق محتواي آموزشی فراگیران استفاده کنیدمی .در نظر گرفته شده استوي آياچنوین آموزش 
 
 
 

 
 :   محتواي کل پیام

 :توجه کنید
است که  کلیات پیامیتنها براي مشخص کردن به عنوان یک مثال است و  قسمت، ارائه شده در این محتواي 

  کند به او منتقلمنتقل شود. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می فراگیرباید به 
 .کنید هاستفاد بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثالهاي  ف وادکلمات مترکنید و در صورت لزوم از
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 تیزا به بدن از اهمود عوامل بیماريشناخت راه ور
بسزایی برخودار است، چرا که با شناخت آن و جلوگیري 

توان زنجیره انتقال بیماري را از ورود میکروب به بدن می
 قطع نمود و از ابتال افراد به بیماري جلوگیري کرد.

توانند به بدن انسان وارد از طرق مختلف میها میکروب
که به زایی بسته به  اینشوند و اصوال هر عامل بیماري

شود که بدن تمایل دارد از راهی وارد میقسمت کدام 
 برایش فراهم باشد. مثالً قسمتامکان دسترسی به آن 

از راه تنفسی وارد بدن شده و میکروب نفلوانزاآمیکروب 
هاي مولد بیماریهاي اسهالی از طریق گوارشی و با 

 .شوندردن و آشامیدن وارد بدن میخو
 

 بدن می شوند؟چگونه وارد  HIVویروس 
ویروس از راهی به بدن وارد می پس مسلماً ؛هاي سفید خون هستند، گلبول HIVطور که اشاره شد سلول هدف ویروسهمان 

هاي سفید دسترسی داشته باشد، لذا براي ورود ویروس به بدن بایستی مقداري از خون یا ترشحات حاوي شود که بتواند به گلبول
 ماند،روس فقط داخل گلبول سفید زنده میچون وی ویروس با خون و یا مخاط بدن فرد سالم تماس پیدا کند.هاي آلوده به گلبول

 گلبول سفید هم فقط در خون و ترشحات بدن وجود دارد پسشود که گلبول سفید منتقل شود. می پس تنها از راهی منتقل
س به خون یا مخاط بدن فرد دیگري وارد شود. به وحتواي ویرتواند وارد شود که خون و ترشحات مهم فقط از راهی می ویروس

 تواند وارد بدن انسان شود:راه اصلی زیر می 3از  ويآياین ترتیب ویروس اچ
 به کودك مبتالمادرطریق از   3          تماس جنسی -2          هاي خونیخون و فرآوردهتزریق -1
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  م بیماريو عالئ زایینحوه بیماري :ششمگام 

در این قسمت ابتدا باید آموزش داده شود که عالئم بیماریها ناشی از عمل و عکس العمل عامل بیماریزا و سیستم ایمنی بدن 
شود. وي بر بی عالمتی بیماري تأکید میآياست. پس به عالئم چند بیماري عفونی اشاره می شود و با توجه به نحوه بیماریزایی اچ

 شود:گام نیز چهار هدف اصلی دنبال میدر این 
 هاي عفونی است.وي یک بیماري عفونی مانند سایر بیماريايکمک به باور اینکه اچ .1
 بدون عالمت است.وي آياچ .2
 به ایدز را فرا گیرد.وي آيچو عوامل موثر بر تبدیل ا .تفاوت دارندوي آيچایدز و ا .3
 شود.درمان فراهم میمراقبت و ، زمینه براي درك اهمیت تشخیص و به ایدزوي آيچبا شناخت عوامل موثر بر تبدیل ا .4

زایی در بدن منجر به تخریب و ضایعه در قسمتی از ، الزم است ابتدا فراگیران بدانند هر عامل بیماريبراي نیل به هدف اول
زا ، وقتی به هر عامل بیماري"که:مشابه اینشود. جمالتی شود که بسته به محلی که تخریب شده، عالئمی نیز ایجاد میبدن می

شود، که چه قسمتی از بدن تخریب میو بسته به این شدهرسد، منجر به تخریب قسمتی از بدن محل مورد نظر در بدن انسان می
 ".شودعالمت مرتبط ایجاد می

نده باشد. کنتواند کمکمانند وبا می ، مثال یک بیماري تنفسی مانند سرماخوردگی و یک بیماري عفونی گوارشیدر این قسمت
توانید از هر بیماري عفونی دیگر که در منطقه خود شایع است و افراد با آن آشنایی دارند استفاده کنید. اما الزم است شما می*(

، قسمتی از این شوددر ادامه اشاره می هر بیماري را که انتخاب کردید، تا انتهاي آموزش از آن به عنوان مثال استفاده کنید.)
 .ل واکنش سیستم ایمنی به میکروبهاستم به دلیعالئ

شود، منجر به گلبول سفید می وقتی واردوي آياچدر این قسمت فراگیران باید باور کنند، ویروس ، دومبراي نیل به هدف 
کند بقا و تکثیر خودش استفاده میشود. ویروس فقط از امکانات گلبول سفید براي هاي سفید نمیتخریب و از بین بردن گلبول

 کند، عالمتی هم ندارد.به این علت که جایی را خراب نمی برد. دقیقاًو این در حالی است که گلبول سفید را از بین نمی

فراگیر در این بخش باید بداند آنچه به نام  .ترین قسمت در آموزش رویکرد نوین استاین بخش مهم ،سومبراي نیل به هدف 
 عفونی دیگر است.غیرهاي عفونی/شود، بلکه عالئم سایر بیماريوي ایجاد نمیآيعالئم ایدز شنیده است، توسط ویروس اچ

شد و روي بدون تخریب گلبول سفید، از امکانات گلبول سفید براي آيبه فراگیر در درك این موضوع کمک کنید که ویروس اچ
ها را ي که توان مقابله با سایر میکروبادهد، به گونهبتدریج گلبول سفید توان خود را از دست می ،کندتکثیر خود استفاده می

 ندارد.
 :کردمقابله می هاآوري کنید که سیستم ایمنی چگونه با میکروبن قسمت به صورت پرسش و پاسخ، یاددر ای

 شوند.هاي دیگر به راحتی وارد بدن میتضعیف سیستم ایمنی میکروب، با شدها میمانع ورود میکروب .1

 روند.ها به راحتی از بین نمی، با تضعیف سیستم ایمنی میکروببردبین می زاها را میکروب  .2

اند، دوباره فعال هایی که زندانی و غیرفعال بوده، با تضعیف سیستم ایمنی میکروبکردها را زندانی میمیکروب .3
هاي دیگر ظاهر شود وقتی است که سیستم ایمنی ضعیف شده و عالئم بیماريو آنچه به نام ایدز خوانده می شوند.می
 شود.می

رسد که طول مدتی که در این قسمت فراگیر با استدالل و به روش بحث گروهی به این نتیجه می ،چهارمبراي نیل به هدف 
 پارامتر مهم بستگی دارد.د به دو وي به ایدز تبدیل شوآياچ
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 ويآيهاي اچ. تعداد ویروس2هاي سفید                            توان گلبول .1
هاي مشابه که به درك این مفهوم که هر چه میهمان ناخوانده و مقدار آذوقه در دسترس و یا مثال ی مانندیهااستفاده از مثال

شود که ممکن وي و ایدز آنقدر طوالنی میآيویروس کمتر باشد، فاصله زمانی بین اچتوان گلبول سفید بیشتر باشد و یا تعداد 
 است هرگز اتفاق نیفتد.

 کند.درمان را فراهم میمراقبت و این بخش زمینه الزم براي درك اهمیت تشخیص به هنگام و نقش  
 

 
  آموزشیاهداف 

 در پایان این مبحث الزم است فراگیر: 
 عالئم در بیماریهاي عفونی را بداند..نحوه ایجاد 1
 عالمت است.وي بیآي.بتواند با استدالل بیان کند چرا اچ2
 وي و ایدز را بداند.آياچ فرق بین. 3
 وي و بروز عالئم ایدز را برشمارد.آي.عوامل موثر بر فاصله زمانی ابتال به اچ4

عالمت کند بیوي چون تخریبی ایجاد نمیآيویروس اچ ها را درك کند، کهوي با سایر میکروبآي.تفاوت اچ 5 
 است.

هاي متمادي سال ويآياچ کهزایی، باور اینبا درك بیماري عالمتی بیماري فراهم آید.مفهوم بی. زمینه براي درك 6
 عالمت است.بی

 
 روش تدریس

شود و بنا به پاتوژنز هر بیماري از و پرسش و پاسخ ارائه می سخنرانیبه روش  ،هاي عفونیزایی بیماريمکانیسم بیماري 
 شود عالئم را مبتنی بر پاتوژنز حدس بزنند.فراگیران درخواست می

گیرند که نتیجه میفراگیران پرسش و پاسخ و  بحث گروهیبه روش و  شودبا ارائه مثال شرح داده می ويآياچ پاتوژنز
 .عالمت استوي بیآياچ

 شود.بیان میعالمت بودن طول مدت بیعوامل موثر بربا کمک روشهاي مشارکتی و بحث گروهی 

 
 مدت زمان

 دقیقه 20 

 
 خطاهاي شایع

 برد.هاي سفید را از بین میگلبول ويآياچ اعالم شود ویروس.نباید 1 
 وي ربط داده شود.آيبه اچشود، هاي عفونی که در مرحله ایدز ایجاد میعالمت سایر بیماري.نباید 2
 



 

 

۵۶ 

 

 ا�م ���ه  –و�ه ��بیان  –را��مای  روی��د �و�ن آ�وزش اچ آی وی 

 

 هاتوصیه

 .شودهاي ملموس و قابل درك در این خصوص توصیه می.بیان مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال1 
وي به جاسوس دشمن که با ورود به پادگان و مصرف آذوقه آيهاي ملموس مانند تشبیه ویروس اچ.استفاده از مثال2

توانند از کشور محافظت کنند و یا میهمان منجر به ضعیف شدن سربازها شده که در جنگ با دشمنان نمیسربازان 
 شود و ... استفاده شود.حالی صاحب خانه می ناخوانده اي که با مصرف آذوقه، منجر به ضعف و بی

 ستم ایمنی و تعداد ویروس، در.استفاده از یک طرح شماتیک مانند ترازو که فراگیر تجسم کند، توازن بین قدرت سی3
 تواند تعیین کننده باشد.ورود به مرحله ایدز می

 

 ابزارهاي کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

شود. این لگو توصیه می ويآيهاي عفونی و اچتجسم بهتر نحوه عملکرد بیماريتفاده از یک لگوي شماتیک ثابت براي اس 
ها براي رویکرد ترس و وحشت را القا نکند. لگوهاي پیشنهادي زیر با در نظر گرفتن این ویژگیاي باشد که باید به گونه

 .توانید از این اشکال مطابق محتواي آموزشی فراگیران استفاده کنیدمی .وي در نظر گرفته شده استآينوین آموزش اچ

 

 
 محتواي کل پیام

 :توجه کنید
است که باید  کلیات پیامیتنها براي مشخص کردن  به عنوان یک مثال است و قسمت،ارائه شده در این  محتواي 

کنید  کند به او منتقلمنتقل شود. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می فراگیربه 
 .کنید هفاداست بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثالهاي  ف وادکلمات مترو در صورت لزوم از
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 هاي عفونیم در بیماريعالئ
میکروب .شوداز بدن انسان عالقه دارد و وارد یک قسمت از بدن می یقسمت، هر میکروبی به همانطور که در راه انتقال گفته شد

شود مثال میکروبی که وارد ریه می .شوند، باعث صدمه به آن قسمت میوارد شدن به قسمت مورد عالقه خودها اغلب بعد از 
د. شوشود باعث آزردگی معده و روده میمیکروبی که وارد دستگاه گوارش می شود و یاباعث خراب و زخم شدن سلولهاي ریه می

شود فرد سرفه بزند و آزردگی سلولهاي روده و ریه باعث می يمثال آزردگی سلولها ؛شودهمین آزردگی باعث ایجاد عالمت می
ایجاد عالمت در بیماري به عبارت دیگر یکی از عوامل دل درد و یا اسهال داشته باشد. ،استفراغ ،شود فرد تهوعمعده باعث می

 .کند، صدمه اي است که میکروب به قسمتی از بدن وارد میهاي عفونی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

؛ آبریزش د باعث عالئمی مانند تبنتوانها هم میکند که خود آنها موادي ترشح میعلیه میکروب از طرف دیگر سیستم ایمنی هم
 .شود، پاسخ سیستم ایمنی به میکروب استم مییگر از عواملی که باعث ایجاد عالئلذا یکی دد، نشوبینی و ... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وي عالمت نداردآياچ
به هیچ جایی صدمه  ،شودسفید می وي وقتی وارد گلبولآيها در این است، ویروس اچوي با سایر میکروبآيتفاوت ویروس اچ

شود و از غذا و امکانات گلبول سفید وي وارد گلبول میآيبرد. ویروس اچکند و آنرا از بین نمیکند، گلبول را خراب نمیوارد نمی
 .کندکند، عالمتی هم ایجاد نمیکند. پس چون جایی را خراب نمیبراي رشد و تکثیر خود استفاده می
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 وي و ایدزآيتفاوت اچ
در این کم باشند هیچ عالمتی وجود ندارد. وي آيهاي اچهاي سفید توان کافی داشته باشند و تعداد ویروستا زمانی که گلبول

وي در گلبول آيدهد و در عین حال ویروس اچها انجام میشرایط گلبول سفید وظایف خود را در دفاع از بدن در مقابل بیماري
کند و فرد هیچ عالمتی ندارد. این شرایط ممکن است سالیان متمادي ادامه ماند و تکثیر پیدا میو با امکانات آن زنده میسفید 

 .یابد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شود و بتدریج توانش براي می ويآياچها، ذخایر و توان گلبول سفید صرف تأمین نیازهاي ویروس با زیاد شدن تعداد ویروس
 یابد.کاهش می )هادفاع از بدن در مقابل سایر بیماري(انجام وظائف خود
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ها ها و بیماريتوانند در مقابل سایر میکروبهاي سفید کل توان خود را ازدست داده و نمیاگر این روند ادامه یابد، بتدریج گلبول
دهد. به این عالمت آن بیماري را نشان می شود ومقاومت کنند و فرد اگر در معرض هر میکروب دیگري قرار گیرد، مبتال می

 .گویندمرحله ایدز می شود،مرحله که عالئم بیماریهاي عفونی/ غیر عفونی دیگر ظاهر می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وي به ایدز نقش داردآيچه عواملی در تبدیل اچ
 ورود فرد به مرحله ایدز به دو عامل اصلی بستگی دارد:

 توان سیستم ایمنی .1
 هاتعداد ویروس .2
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 .وي ممکن است هرگز به مرحله ایدز وارد نشودآياچ ،اگر توان سیستم ایمنی زیاد و تعداد ویروس کم باشد
تواند ورود به فاز ایدز میها، تغذیه، استرس، ابتال به سایر بیماريءمثل سو ،هر عاملی که باعث شود سیستم ایمنی ضعیف شود 

تواند مانع ورود به فاز ایدز می ،و تعداد ویروس را کم کند ردهبتواند قدرت سیستم ایمنی را باال ب را تسریع کند و هر عاملی که
 .وي این نقش را دارندآيشده و به این ترتیب فرد تا آخر عمرش عالمت نخواهد داشت. داروهاي اچ
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  تشخیص :هفتم گام 

در این گام سه  .دهیدوي را توضیح میآيراه تشخیص اچ عفونی،هاي در این قسمت ضمن آموزش مبناي کلی تشخیص بیماري
 شود:هدف اصلی دنبال می

 هاي عفونی است.وي یک بیماري عفونی مانند سایر بیماريايکمک به باور اینکه اچ .1
 .آزمایش است آن عالمت است و تنها راه تشخیصوي بیآياچ .2
 دوره پنچره .3

در همه "اي شود. جمالتی مشابه اینکه:هاي عفونی اشارهابتدا به مبانی تشخیص در بیماري، الزم است براي نیل به هدف اول
رمستقیم میکروب در بدن فرد یکنند و اثبات آن با دیدن مستقیم و یا غم به بیماري شک میئروي عال هاي عفونی ابتدا ازبیماري

 ".است
وي هیچ عالمتی ندارد، پس آياچ"د که:گروهی بخواهید به این نتیجه برس ، از فراگیر در قالب یک بحثدومبراي نیل به هدف 

دیدن آن به روش  ،وي یک ویروس کوچک استآياز آنجا که اچ در ادامه توضیح دهید که:و".تنها راه تشخیص آزمایش است
 "نیست و باید به روش غیرمستقیم تشخیص داده شود. مستقیم به راحتی امکان پذیر

 هایی مانند پالکارد و ... شرح دهید که فراگیر بدانده زبان ساده و با استفاده از مثلبادي را ب، ترشح آنتیسومبراي نیل به هدف 
بادي به قدري ترشح وي به بدن تا زمانی که این آنتیآيکه از ورود اچکند و سپس با شرح اینبادي عالمتی ایجاد نمیاین آنتی

از ".. فراگیران باید یاد بگیرندگویندکشد که به این زمان دوره پنجره میمدت زمانی طول می ،گیري باشداندازهشود که قابل 
گویند اي برسد که بتوانیم با آزمایش آنرا پیدا کنیم دوره پنجره میوي در بدن تا زمانی که آنتی بادي به اندازهآيزمان ورود اچ

 ".را تشخیص داد نتوان آدن است اما حتی با آزمایش هم نمیرغم اینکه میکروب درون بکه علی

 
 آموزشیاهداف 

 در پایان این مبحث الزم است فراگیر: 
 هاي عفونی را بداند..مبناي تشخیص بیماري1
 .وي را بشناسدآي.روش تشخیص اچ2
 .. دوره پنجره را بشناسد3

برد، بلکه حتی وجود یک آزمایش منفی هم بیمار بودن آنها پیتوان به .باور کند نه تنها از ظاهر افراد نمی 4 
 وي باشد.آيفرد به اچ ءتواند دلیل بر عدم ابتالنمی

 وي است.آيوي تنها نشان دهنده ورود ویروس اچآيآزمایش اچ. 5
 

 
 روش تدریس

 شود.ارائه می سخنرانیبه روش  ،ويآيو اچ هاي عفونیبیماري مبناي تشخیص 
 شود.شرح داده می روش پرسش و پا سخمراحل بیماري را به 
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 .شودباروشهاي مشارکتی و بحث گروهی ارائه میهاي مثبت و منفی تفسیر پاسخ

 
 مدت زمان

 دقیقه 10 

 
 خطاهاي شایع

 .کنیمرا مشاهده/پیدا می ويآياچاعالم شود با آزمایش ویروس .نباید 1 
 ربط داده شود. ويآياچشود، به هاي عفونی که در مرحله ایدز ایجاد میعالمت سایر بیماري.نباید 2
 

 

 هاتوصیه

 .شودهاي ملموس و قابل درك در این خصوص توصیه می.بیان مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال1 
 .است هاي ملموس مانند ردپاي ویروس براي تشخیص غیر مستقیم مفید.استفاده از مثال2

 

 ابزارهاي کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

شود. این توصیه می ويآياچهاي عفونی و هاي تشخیص بیماريتجسم بهتر راهتفاده از یک لگوي شماتیک ثابت براي اس 
ها براي رویکرد ویژگیاي باشد که ترس و وحشت را القا نکند. لگوهاي پیشنهادي زیر با در نظر گرفتن این لگو باید به گونه

 .توانید از این اشکال مطابق محتواي آموزشی فراگیران استفاده کنیدمی .در نظر گرفته شده است ويآياچنوین آموزش 
 

 
 محتواي کل پیام

 :توجه کنید
قل منت فراگیراست که باید به  کلیات پیامیمشخص کردن  تنها برايبه عنوان یک مثال است و  ارائه شده در این قسمت، محتواي 

ف ادکلمات مترکند به او منتقل کنید و در صورت لزوم ازشود. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می
 .کنید هاستفاد بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثالهاي و 
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 :تشخیص بیماریهاي عفونی
براي شناخت هر عامل بیماري. زا را بشناسیم تا بتوانیم درمان مناسب را ارائه دهیماست عامل بیماريهاي عفونی الزم بیماريدر 

شویم زند به بیمارهاي عفونی ریه مثل سل مشکوك میمثال اگر فردي سرفه می کنیم.می م به بیماري شکاز روي عالئزا  ابتدا 
 .شویمدستگاه گوارش مشکوك می هايو یا اگر فردي اسهال و استفراغ دارد به میکروب

رده م را ایجاد کدقیقا بدانیم چه میکروبی این عالئها این شک کافی نیست و براي تشخیص بیماري باید در بسیاري از بیماري
 .است

 
که جوي موادي تبینیم یا به صورت غیرمستقیم با جسها یا مستقیما خود میکروب را زیر میکروسکوپ میبراي شناخت میکروب

 بریمنها می، پی به وجود آکنندها ترشح میمیکروب
 

 ويآياچتشخیص 
هیچ عالمتی ندارد، پس  ويآياچطور که اشاره شد، بیماري همان

آیا ویروس  ،آزمایش متوجه شد براي تشخیص آن فقط می توان با
خیلی کوچک  ويآياچوارد بدن فرد شده است، از آنجا که ویروس 
، جستجوي خود ویروس است و درون گلبول سفید مخفی شده است

اي نیست، لذا براي تشخیص (روش مستقیم )دربدن فرد کار سادهدر
 شود.از روش غیرمستقیم استفاده می ويآياچ

شود، بعد از هاي سفید جایگزین میوقتی در گلبول ويآياچویروس 
، انگار گلبول سفید با یک پالکارد شودگفته می ويآياچبادي به آن آنتی کند که اصطالحاًیاي ترشح ممدتی گلبول سفید  ماده

بادي خواهیم پرداخت. ما به جستجوي این آنتی ويآياچدارد. در آزمایش معمول  ويآياچاعالم کرده است که مهمانی به نام 
 .اده کرده و به دنبال رد پاي ویروس هستیمروش غیر مستقیم استفاز  ويآيبراي تشخیص اچبه عبارت دیگر

 در تشخیص ويآياچمراحل بیماري 
 .را به سه مرحله تقسیم کرد ويآياچاز نظر تشخیصی می توان 
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: از زمانی که ویروس وارد بدن میمرحله پنچره
که کشد تا مقدار آنتی بادي شود مدتی طول می

اندازهشود قابل هاي سفید ترشح میتوسط گلبول
گیري باشد. لذا اگر فرد مورد آزمایش هم قرار بگیرد 

این مدت زمان را دوره  .نتیجه آزمایش منفی است
 گویند که ممکن است تا سه ماه ادامه یابد.پنجره می

 
 

: این مرحله که طوالنیويآياچمرحله عفونت 
ترین مرحله بیماري است ودرصورت مراقبت و 

انجامد یعمر فرد به طول بتواند تا آخر درمان می
اي است که فرد همچنان عالمت ندارد، اما مرحله

بادي توان با آزمایش آنتیبادي ترشح شده و میآنتی
 .را پیدا کرد

 
 
 
 

: درصورتی که فرد تحت مراقبت و ایدزمرحله 
هاي عفونی /غیر م بیماري، عالئدرمان قرار نگیرد

مرحله ما شاهد شود. در این عفونی دیگر ظاهر می
هاي متعددي هستیم و در عین حال عالیم بیماري

بادي را در خون توانیم آنتیهمچنان با آزمایش می
 .فرد پیدا کنیم
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 درمان  :)1هشتم(گام 

آن شوند یامی اغلب یا منجر به کشته شدن میکروب هاي عفونیدر این قسمت ابتدا باید آموزش داده شود که داروها در بیماري
د بیمار به مرحله ایدز شودارو با تقویت سیستم ایمنی و کاهش تعداد ویروس درخون باعث می ويآياچکنند و در را ضعیف می

 :شودتواند طول عمر نرمال داشته باشد. در این مرحله اهداف زیر دنبال میوارد نشود و با مصرف منظم دارو فرد می
 هاي عفونی است.یک بیماري عفونی مانند سایر بیماري ويآياچکه کمک به باور این .1
 است. مانند دیابت قابل کنترلبا مراقبت و درمان یک بیماري مزمن  ويآياچ .2
 یري از انتقال بیماري فراهم آید.گزمینه براي درك استفاده از درمان به عنوان عامل موثر پیش .3

هاي عفونی را بدانند. در اصل تکرار این مقایسه در درمان در سایر بیماري، الزم است ابتدا فراگیران نقش براي نیل به هدف اول
 .کندیک بیماري عفونی است کمک می ويآياچکه هر مرحله به باور این
. در این قسمت قابل درمان استاند که ایدز بیماري کشنده و غیربا این پیام مواجه بوده فراگیران غالباً ،دومبراي نیل به هدف 

نقش به و بعد  ؛یادآوري کنید ،تواند ورود به مرحله ایدز را به تعویق بیاندازدکه می را عواملیاسخ و بحث گروهی پرسش و پبا 
را به عنوان عاملی که قدرت سیستم ایمنی را حفظ کرده و تعداد ویروس در خون را کاهش می ويآياچ و درمان دارو و مراقبت

 ، اشاره کنید.رگز وارد مرحله ایدز نشودتواند باعث شود فرد همیو  دهد
اما تا مدامی که فرد مراقبت  غ هنوز درمان قطعی ندارد ويآياچلذا  برد،هاي بدن را از بین نمیباید تاکید شود دارو همه ویروس

 .باشدتواند بدون عالمت تم ایمنی میسهاي درون خون و تقویت سیشود و دارو مصرف کند با کاهش تعداد میکروب
براي اینکه  ،زمینه ؛کاهش تعداد ویروس در خون است ،هاي اصلی داروکه یکی از نقشبا تاکید بر این ،سومبراي نیل به هدف 

 شود.فراهم می ،درمان به عنوان یک عامل مهم در پیشگیري مطرح شود
آزمایشهاي ادواري به خوبی روشن دقت کنید که فراگیران بدانند درمان فقط دارو نیست و اهمیت مراقبت و معاینات و  

 .شود

 
 آموزشیاهداف 

 در پایان این مبحث الزم است فراگیر: 
 هاي عفونی را بداند..مکانیسم درمان در بیماري1
 .را بداند ويآياچ.نقش داروها در کنترل بیماري 2

 .یک بیماري مزمن قابل کنترل است ويآياچ ،.باور کند در صورت مراقبت و درمان 3 
 .تواند هرگز اتفاق نیفتدبداند با تشخیص و مراقبت و درمان به موقع مرحله ایدز می.4
مانند فرد مبتال به دیابت تا آخر عمر باید تحت مراقبت و درمان  ويآياچباور کند که فرد مبتال به .5

 .قرارگیرد
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 .ارائه شود سخنرانیرا به روش بیماریهاي عفونی نقش داروها و درمان در  
 .و با بحث گروهی فراگیران را هدایت کنید که عوامل موثر بر ورود به مرحله ایدز را به یاد آورده و مرورکنند 

 .کنند، چه نقشی را ایفا میويآياچبه روش سخنرانی اعالم کنید داروهاي استفاده شده در 
فراگیران را هدایت کنید که به اهمیت تشخیص به موقع و درمان واقف هاي مشارکتی و بحث گروهی با کمک روش

 شوند.

 
 مدت زمان

 دقیقه 10 

 
 خطاهاي شایع

 .درمان قطعی دارد ويآياچاعالم شود .نباید  1 
عفونی محدود به یک دوره زمانی کوتاه هاي مانند سایر بیماري ويآياچاین تصور ایجاد شود که مراقبت و درمان .نباید 2

 .است

 

 توصیه ها

 شوددر این خصوص توصیه میهاي ملموس و قابل درك .بیان مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال1 
 ت.اسکنترل مانند دیابت کمک کننده به یک بیماري مزمن قابل  ويآياچهاي ملموس مانند تشبیه .استفاده از مثال2
 کند..استفاده مجدد از طرح شماتیک ترازو مانند که در گام ششم استفاده شد به درك نقش مراقبت و درمان کمک می3

 

 ابزارهاي کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

این لگو  شود .توصیه می ويآياچهاي عفونی و تجسم بهتر نحوه عملکرد بیماريتفاده از یک لگوي شماتیک ثابت براي اس 
ها براي رویکرد اي باشد که ترس و وحشت را القا نکند. لگوهاي پیشنهادي زیر با در نظر گرفتن این ویژگیباید به گونه

 .توانید از این اشکال مطابق محتواي آموزشی فراگیران استفاده کنید. میدر نظر گرفته شده است ويآياچنوین آموزش 
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 محتواي کل پیام

 کنیدتوجه 
تقل من فراگیراست که باید به   کلیات پیامیتنها براي مشخص کردن  به عنوان یک مثال است و  قسمت، ارائه شده در این محتواي 

ف ادکلمات مترکند به او منتقل کنید و در صورت لزوم از. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك میشود
 .کنید هاستفاد بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثالهاي  و 

 شود که یا باعث از بین رفتن و مرگ میکروبهاي عفونی از داروهایی استفاده میدر همه بیماري :هاي عفونیدرمان بیماري
 کند.آنها را ضعیف وغیر فعال میشود یا می

 
 
 
 
 
 
 
 

 ويآياچدر نقش مراقبت و درمان 
زمان به وظایف خود عمل کند، را داشته باشد و بتواند هم ويآياچتا زمانی که سیستم ایمنی قدرت کافی براي تغذیه ویروس 

 کند.هیچ عالمتی نداشته و مشکلی را براي فرد ایجاد نمی ويآياچبیماري 
تواند باعث شود فرد س را کم کند میلذا هر عاملی که بتواند کمک کند که قدرت سیستم ایمنی حفظ شود و یا تعداد ویرو

هاي کند. این داروها به صورت رایگان در مراکز مشاوره بیماريهمیشه بدون عالمت باش . داروهایی وجود دارد که این کار ار می
 د.شوهایی هم که الزم است ارائه مییرد و همراه با داروها آزمایشها و مراقبتگرفتاري در اختیار بیماران قرار می

ها قرار گیرند و داروها وارد بدنشان شده است اگر به صورت مرتب تحت این مراقبت ويآياچبه همین خاطر افرادي که ویروس 
 توانند تا آخر عمر وارد مرحله ایدز نشوند.را مرتب مصرف کنند، می
 نباشد.به انتقال به دیگران  ردآورند که بیماري قادر خون فرد را آنقدر پایین می موجود این داروها تعداد میکروب
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 پیشگیري :)2هشتم(گام 

در این قسمت ابتدا باید آموزش داده شود که براي پیشگیري از ابتال به هر بیماري عفونی باید مانع ورود میکروب به بدن شد در 
 شود:. در این گام سه هدف زیر دنبال میطور استهم همین ويآياچ

 هاي عفونی است.یک بیماري عفونی مانند سایر بیماري ويآياچکمک به باور اینکه  .1
 .است ويآياچبه  ءابتالاز  هاي اصلی پیشگیريبار مصرف از راهاستفاده از کاندوم و سرنگ یک .2
 درمان روشی براي پیشگیري است. .3

هاي عفونی را بدانند. در اصل تکرار این مقایسه سایر بیماري، الزم است ابتدا فراگیران نحوه پیشگیري در براي نیل به هدف اول
 کندیک بیماري عفونی است کمک می ويآياچکه در هر مرحله به باور این

لذا  برد،هاي بدن را از بین نمیدارو همه ویروس ،باید تاکید شود با بحث گروهی و به طور مشارکتی ،دومبراي نیل به هدف 
هاي درون خون اما تا مدامی که فرد مراقبت شود و دارو مصرف کند با کاهش تعداد میکروبهنوز درمان قطعی ندارد.  ويآياچ

 تواند بدون عالمت باشد.و تقویت سیتم ایمنی می

که زمینه براي این ؛کاهش تعداد ویروس در خون است ،هاي اصلی داروکه یکی از نقشبا تاکید بر این ،سومبراي نیل به هدف 
در خون و  ، تعداد میکروبچون درمان فرد مبتال" شود.درمان به عنوان یک عامل مهم در پیشگیري مطرح شود فراهم می

 "شود.انتقال محسوب می از هاي پیشگیريلذا درمان نیز یکی از راه ،کند که دیگر قابل انتقال نباشدآنقدر کم می را ترشحات
 

 
 آموزشیاهداف 

 در پایان این مبحث الزم است فراگیر: 
 هاي عفونی را بداند..مبناي پیشگیري در بیماري1
 ..کاندوم و سرنگ یکبار مصرف را به عنوان ابزارهاي پیشگیري بشناسد2
 .راه مناسبی براي پیشگیري از انتقال بیماري به سایرین است ويآياچ.بداند درمان افراد مبتال به 3

 .ایی استپیشگیري از انتقال کار ساده.باور کند  4 
 ..درمان را به عنوان روش مناسب پیشگیري از انتقال بشناسد5

 
 روش تدریس

و با بحث گروهی فراگیران را هدایت کنید که  . هاي انتقال را یادآوري کنیدبا روش پرسش و پاسخ و یا بحث گروهی راه 
 .ابزارهایی مانند دستکش و ماسک را پیشنهاد کنندهاي عفونی خود براي پیشگیري بیماري

 .ندبشناس ويآياچبا روش بحث گروهی فراگیران را هدایت کنید که کاندوم و سرنگ را به عنوان ابزارهاي پیشگیري از 
 .کنند، چه نقشی را ایفا میويآياچآوري کنید داروهاي استفاده شده در به روش پرسش و پاسخ یاد

 .فراگیران را هدایت کنید که به اهمیت درمان در پیشگیري واقف شوندهاي مشارکتی و بحث گروهی با کمک روش
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 مدت زمان

 دقیقه 10 

 
 خطاهاي شایع

 هاي پرخطر استفاده شود.کنندگان مواد ... به عنوان گروهفروش و مصرفبندي جمعیتی مانند زنان تنگروهاز .نباید 1 
 .از بحث جداسازي بیماران استفاده شودبراي پیشگیري .نباید 2

 

 ها:توصیه

 .شودهاي ملموس و قابل درك در این خصوص توصیه می.بیان مفاهیم بسیار ساده و قابل فهم و به کار بردن مثال1 
 .باشد... کمک کننده می هاي پیشگیري مانند دستکش و ماسک وهاي ملموس مانند ابزار.استفاده از مثال2

 

 ابزارهاي کمک آموزشی و تصاویر مورد استفاده

شود. این توصیه می ويآياچهاي عفونی و تجسم بهتر نحوه عملکرد  بیماريتفاده از یک لگوي شماتیک ثابت براي اس 
ها براي رویکرد هاي پیشنهادي زیر با در نظر گرفتن این ویژگی. لگواي باشد که ترس و وحشت را القا نکندلگو باید به گونه

 .توانید از این اشکال مطابق محتواي آموزشی فراگیران استفاده کنیدمی .در نظر گرفته شده است ويآياچنوین آموزش 
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 :توجه کنید
 فراگیراست که باید به  کلیات پیامیتنها براي مشخص کردن  به عنوان یک مثال است و  قسمت، ارائه شده در این محتواي 

کلمات کنید و در صورت لزوم از  کند به او منتقلمنتقل شود. لذا شما باید این مفاهیم را با هر بیانی که مخاطب شما بهتر درك می
 .کنید هاستفاد بمتناسب با فرهنگ و دانش مخاط دیگرمثالهاي دف و امتر

پیشگیري از هر بیماري عفونی این است که بدانیم میکروب آن بیماري از بهترین راه براي  :هاي عفونیبیمارياز پیشگیري 
از  ،هاي تنفسی استبیماري وب که عاملبراي جلوگیري از ورود یک میکر مثالً ؛چه راهی وارد بدن می شود و نگذاریم وارد شود

 .کنیممیشود از دستکش استفاده می ماسک  استفاده کنیم و براي میکروبی که از طریق پوست وارد
 

 
 ويآياچپیشگیري از ابتال به 

از طریق خون و  ويآياچچون ویروس  توان به روش پیشگیري پی برد.هاي عفونی، با شناخت راه انتقال میمانند سایر بیماري
 .و مانع تماس خون افرد با یکدیگر شد شدههاي جنسی از کاندوم استفاده شود، کافی است که در تماسترشحات جنسی وارد می
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ماند. پس اگر تعداد ویروس در بدن فرد مبتال زنده می ويآياچویروس شد بدن انسان تنها جایی است که  طور که اشارههمان
توانند تعداد ویروس در خون می ويآياچشود. از آنجا که داروهاي آنقدر کم شود که قابل انتقال نباشد، فرد دیگري هم مبتال نمی

توان از ابتال سایرین نیز پیشگیري می ،پس با درمان درست و منظم افراد مبتال ،اي کم کنند که دیگر قابل انتقال نباشدرا به اندازه
 .کرد
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 ویآیاچو ��ا��ت و �مان  ی�����  �دمات��ش پ��م: ک�یا�ی از
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 اقدام کرد ويآياچتوان براي تشخیص چگونه می

را به صورت رایگان انجام می ويآياچهاي رفتاري تست اغلب مراکز بهداشتی درمانی و کلیه مراکز مشاوره بیماري
 دهند.

شود. تست به صورت رایگان و قبل از انجام تست مشاوره ابتدایی با فرد شده و روش کار و نوع تست شرح داده می
 .محرمانه استکامال 

دقیقه) جواب آن آماده  20شود که در مدت زمان کوتاهی(حداکثر در اغلب مراکز یک تست اولیه ساده گرفته می
شود، این تست یک تست اولیه است و در صورتی که نتیجه مثبت باشد، براي تست تأییدي و مشاوره تخصصی می

 .شودفرد به مراکز مشاوره بیماریهاي رفتاري ارجاع می

هاي رفتاري و مراکزي که تست کلیه مربیان قبل از شروع آموزش باید از آدرس و محل مراکز مشاوره بیماري
 مطلع باشند. ،دهندانجام میرا  ويآياچ

 ها استعالم کنید.توانید از معاونت بهداشتی دانشگاهآدرس این مراکز را می

 دارند؟هایی نیاز به چه مراقبت ويآياچافراد مبتال به 

وقتی می خواهیم فردي را به انجام آزمایش تست تشخیصی ترغیب کنیم، الزم است بدانیم در صورت تشخیص 
از تشخیص، چه خدماتی را دریافت  براي این فرد چه اقداماتی انجام خواهد شد. در اغلب موارد اگر افراد بدانند بعد

 کنند.صی تمایل بیشتري پیدا میکنند و آن خدمات چه مزایایی دارد، براي خدمات تشخیمی

فقط با استفاده از امکانات گلبولشود و اي نمیخود منجر به هیچ صدمه ويآياچطور که اشاره شد ویروس همان
شود و تمام مشکالت مرتبط با ایدز زمانی هاي سفید میهاي سفید به تدریج موجب نقص عملکرد و کارآیی گلبول

 هاي ایدز حول دو محور زیر است:به همین خاطر کلیه مراقبت. لبول سفید کاهش یابدافتد که کارآیی گاتفاق می

 .شودو جلوگیري از هر آنچه موجب تضعیف آن می تقویت سیستم ایمنی.1

 ها در خونهاي بیشتر و کم کردن بار ویروسجلوگیري از ورود ویروس .2

شود و کلیه اطالعات بیمار کامال محرمانه ارائه میهاي رفتاري رایگان کلیه این خدمات در مراکز مشاوره بیماري
 .است

 خدمات ارائه شده به افراد مبتال:

قدرت سیستم  به کم شدن هر عاملی که منجر : هاي همراهعفونت تشخیص، پیشگیري و مراقبت و درمان .1
که توسط نظام مراقبتی  هامانند انواع عفونت ؛تواند منجر شود فرد زودتر به فاز بیماري وارد شودمی ،شودایمنی 
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گیرند تا سیستم ایمنی ضعیف مورد درمان قرار می ر صورت وجود عالئمی از آنها سریعاًو د گرفتهرار مورد ارزیابی ق
 .نشود

 .شودبه فرد داده می ويآياچداروهاي ضد ویروس  :ويآياچ درمان .2

وضعیت سیستم ایمنی مدام به وسیله معاینه و آزمایش ارزیابی  :ارزیابی وضعیت بیماري و تعیین مرحله بیماري .3

 .شونددر صورت لزوم داروها عوض میشود و می

 .کندبه بیماریهاي عفونی جلوگیري می ءواکسیناسیون از ابتال :واکسیناسیون .4

 شود.هاي جدید شود تا مانع ورود ویروسوسایل کاهش آسیب و کاندوم داده می ،به فرد :کاهش آسیب .5

جنسی وي هم براي  يوضعیت شرکاتنها در صورت رضایت بیمار : مراقبت و مشاوره با همسر و خانواده .6

مورد ارزیابی قرار میجنسی جلوگیري از ورود ویروس بیشتر به بدن فرد و هم از نظر پیشگیري و درمان شریک 
 .گیرد

شوند،  به کاهش قدرت سیستم ایمنی میاسترس و شرایط روحی یکی از عوامل مهمی هستند که منجر  مشاوره: .7

 .لذا مشاوره و کمک به توانمند شدن روحی روانی افراد یکی دیگر از خدمات ارائه شده به این افراد است

الی هاي متغذیه نیز از عوامل مضعف سیستم ایمنی است، لذا در صورت لزوم فرد براي دریافت کمکء سو حمایت: .8

 .شودرجاع میسیستم هاي حمایتی ا معیشتی به
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 ����ه: �ع��ی روی��د �و�ن آ�وزش
 

 .استآنچه در این ضمیمه آمده است تنها براي مطالعه و دانش بیشتر مربیان 
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  ويآياچرویکرد نوین آموزش  معرفی
است که زیرساخت و مبناي  ويآياچو اصالح باورهاي غلط از اهداف اصلی برنامه کنترل  ويآياچکاهش انگ و بدنامی بیماري 

 .باشدمی ويآياچاصلی براي فراهم آوردن امکان نیل به سایر اهداف برنامه کنترل 

 :در گرو دستیابی به سه هدف مهم زیر است ويآياچکنترل اپیدمی  
 شناسائی شوندافراد مبتال  

 به خدمات درمانی دسترسی پیدا کنند و تحت درمان قرار گیرند 

آخر عمر ادامه دهند تا با یک درمان موثر، تعداد ویروس در خون آنها به قدري پایین آید که ضمن تضمین درمان را تا  
 .سالمت خود، احتمال انتشار بیماري به سایرین به حداقل ممکن برسد

 

انگ و تبعیض و ترس از  باشند.از موانع اصلی و مهم در دستیابی به هر سه هدف فوق می ،اما انگ و بدنامی و باورهاي غلط در جامعه
شود افراد براي تشخیص اقدام نکند و یا درصورت تشخیص، براي دریافت خدمات مراجعه نکنند و یا اگر تحت درمان بیماري منجر می

 .هستند، درمان را نیمه کاره رها کنند

 ي غلط شود امري اجتناب ناپذیر است. لذا وجود یک مدل آموزشی استاندارد که منجر به کاهش انگ ناشی از بیماري و اصالح باورها

 طی مراحل زیر طراحی شده است: " ويآياچرویکرد نوین آموزش  "در همین راستا 

 تعیین استاندارد مدل آموزشی:

 رقابل تکرا و ، ساده، کوتاه مدتگذار باشدکه بتواند در حیطه نگرشی اثر هاي آموزشی، مدلی طراحی شد که عالوه بر آنبا بررسی مدل
 نیز باشد .

 اي طراحی شده است که قابلیت ارائه توسط مربیان غیرمتخصص نیز داشته باشد.این مدل آموزشی فراگیر محور بوده و به گونه

 تعیین اهداف آموزشی:

 هدف نهایی این است که باور زیر در فراگیران ایجاد شود: ويآياچدر رویکرد نوین آموزش 

تواند طول یک بیماري عفونی قابل کنترل است که در صورت تشخیص و درمان به موقع هم فرد بیمار می ويآياچ 
 رسد.و هم امکان انتقال بیماري به دیگران به حداقل ممکن می باشد عمر نرمال داشته

 است. هاي آگاهی و نگرش نیز تعیین شدهبدیهی است براي نیل به این هدف اصلی، اهداف متعدد در حیطه

 : تعیین استاندارد محتواي آموزشی

توانستند منجر به ابتدا محتواهاي آموزشی شایع مورد استفاده در سطوح مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و نکات و خطاهایی که می
 تشدید انگ و یا ترویج باورهاي غلط شوند مشخص شد.

احی شد که ضمن اجتناب از خطاهاي رایج در امر آموزش اي طرسپس محتواي آموزشی متناسب با اهداف آموزشی به گونه
 را در قالب یک بیماري عفونی به فراگیران آموزش دهد. ويآياچ، ويآياچ

 .نی تغییر نگرش، استاندارد سازي شدگیري مباهاي مختلف محتواي آموزشی، مبتنی بر شکلتوالی ارائه بخش
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 گام آموزشی تقسیم بندي شد. 8لب محتواي آموزشی در قاهاي مختلف در مجموع بخش

 :هاي آموزشتعیین استاندارد روش

هاي آموزشی که در حیطه نگرشی موثر هستند، چند روش ساده و قابل تکرار انتخاب شده و روش استاندارد براي هر گام در از روش
 محتواي آموزشی تعیین شد.

 :تعیین استاندارد ابزارهاي کمک آموزشی

اي که ضمن اینکه در راستاي اهداف برنامه بوده، براي سنین مختلف جذاب و جالب باشد و در یادگیري ه گونهاستفاده از اشکال ب
انی تغییر به شکل گیري پلکانی مب وکرکترهاي شخیصتی ثابت که متناسب با محتوا، اشکال مختلفی دارند  برنامه نیز موثر باشند .

 کنند.نگرش کمک می

هاي مختلف مورد استفاده قرارگرفت و متناسب با نظرات و نتایج حاصل از جلسات آموزشی سال در گروهاین مدل اموزشی طی سه 
 .زمان ) مورد بازبینی قرار گرفت ˚ابزار  -روش˚فردي و گروهی، اجزا آن(محتوا 

 نفر 180پزشکان عمومی /متخصص: 

 نفر 240مربیان آموزش بهورزي:

 نفر  320سال: 18تا 10جوانان 

 نفر  280هاي پزشکی:ان /کاردانان غیر وابسته به رشتهکارشناس

 نفر 120مصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز کاهش آسیب: 

 نفر 23بیماران مبتال به سل:

 نفر  60کارشناسان ایدز دانشگاههاي علوم پزشکی:

انتهایی نیازي به تغییر در اجزا مدل آموزشی وجود این فرآیند آنقدر تکرار شد، تا به مرحله اشباع رسیده و در جلسات آموزشی 
 نداشت.
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 و اجتناب از خطاهاي شایع ويآياچرویکرد نوین آموزش 

 .است ويآياچهاي کید بر اجتناب از خطاهاي رایج در آموزشتأ ،ويآياچهاي مهم رویکرد نوین آموزش یکی از ویژگی

ها و ابزارهاي انتقال پیام و الگوهاي آموزشی استفاده شده ، روشمحتوا تر بهبا نگاهی دقیق
تاکنون؛ با حجم عظیمی از تنوع در هر یک از اجزا فوق مواجه می ويآياچبراي آموزش 

در کرده اند، اما رغم اینکه هدف کاهش انگ را پیگیري میشویم و در بعضی موارد علی
وزشی به کار گیري شده خود موجب ، روش و الگوي آمنهایت به دلیل اشکال در محتوا

اند. دالیل متعددي براي این موضوع وجود دارد که از تشدید انگ ناشی از بیماري شده
 وتغییر رویکرد کنترل بیماري و درنتیجه تغییر اهداف آموزشی گرفته تا نگرش منفی 

 شد.را شامل میحتی دانش ناکافی آموزش دهنده 

ترین خطاهاي آموزشی در این خصوص و تاثیر نهایی آنها در تعداي از شایع ادامه به در
 شود:ایجاد و یا دامن زدن به باورهاي غلط اشاره می

: این خطاي آموزشی عمدتا از یک بیماري غیر قابل درمان و کشنده است ويآياچ
ي غیر ردر ابتدا این بیماري را یک بیما شود.دانش ناکافی در خصوص بیماري ایجاد می

این باور که با بیماري کشنده و غیر قابل ، کردندمیل درمان و کشنده و مرگبار معرفی قاب
درمان مواجه هستیم در اذهان عمومی شکل گرفته است. اگرچه این دانش خیلی زود در 

ح علمی به حدي رسید که بیماري قابل کنترل است، اما همچنان در محتواهاي وسط
بیماري به عنوان یک بیماري کشنده و غیر قابل شود که آموزشی کنونی مشاهده می

در   ويآياچشود، استفاده از عالیم خطر و ایجاد وحشت در خصوص درمان معرفی می
هاي سیاه در ابزارهاي هاي اطالع رسانی، استفاده از تصاویري مانند اسکلت و زمینهپیام

نمونههاي آموزشی و کالسها آموزشی و یا استفاده از اشکال عوارض بیماري در سخنرانی
 .هایی از این امر می باشند

 : درست برعکس است ويآياچدرصورتی که پیام اصلی در رویکرد نوین آموزش 

  

هاي معرفی راه :هاي پرخطرعنوان گروههاي جمعیتی به بندي گروهدسته
شود انگ انتقال بیمار که با اعتیاد تزریقی وروابط جنسی در ارتباط است، منجر می

سته دهم منتسب شود .  ويآياچو تبعیض و بدنامی مرتبط با این موارد به بیماري 
یکی از شایعترین بندي گروه هاي جمعیتی به عنوان گروه هاي پرخطر  

است که در اغلب آموزش ها وجود دارد. تمرکزبر دسته بندي روي گروه مواردي 
هاي هدف برنامه براي تعیین سیاست هاي پیگشیري، یکی از اصول مهم برنامه 

است ، اما این دسته بندي براي سیاستگزاران براي تعیین  ويآياچهاي کنترل 
هاي عمومی و براي سطوح مداخله اي است . استفاده از این دسته بندي در آموزش 

مخصوص گروه خاصی به حساب آید ، که آن گروه هم خود داراي تبعیض و انگ می باشد . لذا  ابتدا  ويآياچجامعه عمومی ، منجر می شود که 

اچ آي وي یک بیماري عفونی قابل کنترل است که در صورت درمان تا آخر عمر می تواند بدون عالیم و 
 عوارض باشد.
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اعتیاد ي افراد دارا ويآياچبا این روش آموزش، که به صورت وسیع و شایع استفاده می شود ، بیان می شود که گروه هاي در  معرض خطر 
د ، تالش منتسب ش ويآياچدارند هستند ، بعد که استیگماي این موارد به  مردانی که با مردان دیگر رابطه جنسیو یا   افراد تن فروشیا  تزریقی

داد .اگر چه  تالش می شود انگ متنسب با آن گروه هاي جمعیتی را کاهش ويآياچرا از آنها جدا کرد.و یا براي کاهش انگ  ويآياچمی شود 
 شکی نیست ، کل برنامه هاي آموزشی باید در راستا کاهش انگ و تبعیض این رفتارها عمل کند ، اما با توجه به ریشه هاي اعتقادي و فرهنگی

د .چنین مجالی را فراهم نمی آور  ويآياچجامعه نیل به این هدف  شاید در دراز مدت امکان پذیر باشد ، در حالی که سرعت انتشار 

درست برعکس است :  ويآياچدرصورتی  که پیام اصلی در رویکرد نوین آموزش 

در اقدامی مشابه با مورد اشاره شده قبلی،  خصوص رفتارها :اخالقی سازي و قضاوت در 
بعضی از پیام ها نه به صراحت پیام فوق ، اما به صورت غیر مستقیم با مضمونی مشابه ،انگ 

ه کانون پایبندي ب "و تبعیض را تشدید می کند ، به عنوان مثال پیامهایی با این مضمون که 
درصورتی که همسر فردي که  "مطرح می شود . ويآياچخانواده ، راه پیگشیري از ابتال به 

است ، علی رغم اینکه پایبند به کانون خانواده است ، باز ممکن است به  ويآياچمبتال به 
یستند که حاضر ن ويآياچمبتال شود .یکی از بزرگترین مشکالت بیماران مبتال به  ويآياچ

 نگونه قضاوت هاي عمومی است .براي ادامه درمان مراجعه کنند ، ترس از ای

  :درست برعکس است ويآياچدرصورتی  که پیام اصلی در رویکرد نوین آموزش 

 

 

 

 

،  یکی دیگر از دانش ناکافی و باورهاي غلط آموزش دهنده  در خصوص بیماري
. منجر شده روش ها و عواملی است که می تواند بر رواج بیشتر باورهاي غلط اثر بگذارد

 استفاده شود که باورهاي آموزش دهنده را القا می کند  ويآياچابزارهایی در آموزش 
.تنوع اطالعات و منابع مختلف اطالعاتی که بعضا اهداف یکسانی نیز ندارند ، و اهتمام به 
امر آموزش بدون مهارت الزم ، منجر به رواج اطالعات ضد و نقیض شده اغلب منجر به 

  . اي نادرست می شود ر باورهشتسر درکمی عموم مردم ، رواج بی

 

اچ آي وي متعلق به گروه جمعیتی ، نژاد و یا ملیتی خاصی نیست و هر انسانی درصورتی که در معرض تماس با 
 ویروس اچ آي وي قرار گیرد  می تواند مبتال به  اچ آي شود .

 اچ آي وي یک بیماري عفونی مانند سایر بیماریهاي عفونی است

همه انسانها داراي گلبول سفید هستند ، اگر گلبول هاي سفید در معرض ویروس اچ آي وي قرارگیرند  فرد میتواند به  اچ آي 
 افراد نداردوي  مبتال شود و این امر ارتباطی به عقاید و دین و مذهب 
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 : ويآياچدرصورتی که در رویکرد نوین آموزش 

 

 

 

 

: این شایعترین  براي ممانعت از  رفتارهاي پرخطر ويآياچایجاد ترس از   
دربسیاري از رویکردهاي باوري بود که اغلب آموزشگران به آن معتقد بودند .

آموزشی کنونی ،آموزشگر معتقد است با ایجاد ترس و واهمه از ایدز می توان از 
یشترین و برفتارهایی چون اعتیاد و یا روابط جنسی محافظت نشده پیشگیري کرد . 

طرح این موضوع بود که اگر   ويآياچمخالفت آنان با رویکرد نوین آموزش  
ماري عفونی قابل کنترل در اذهان قرار گیرد و ترس ناشی در حد یک بی ويآياچ

از آن از بین برود ، شیوع روابط جنسی و اعتیاد تزریقی باال می رود . به عبارت 
راد اف  ويآياچدیگر اغلب آموزشگران این عرصه معتقد بودند که به خاطر  ترس از 

 از داشتن روابط جنسی و تزریق پرهیز می کنند .

که این رویکرد نه تنها تاثیري بر کاهش این رفتارهاي پرخطر نداشته  در حالی  
(زیرا علت آن رفتارها ریشه در عوامل دیگري دارد) بلکه منجر به تشدید انگ و 

ار بر رفتشده است . با توجه به مبانی روانکاوي ، عواملی مانند ترس، عذاب وجدان  و... براي مدت کوتاهی ممکن است  ويآياچتبعیض بیماري 
با  لذت و  بفرد اثر بگذارد،  اما در دراز مدت با مکانیسم انکار این عامل را نا دیده می گیرد ، خصوصا زمانی که انجام فعالیت غیر بهداشتی متناس

قرار دهد ، نمی شود  ويآياچنیازهاي غریزي فرد باشد . لذا نه تنها ترس منجر به محدودیت رفتارهایی که ممکن است فرد را در معرض انتقال 
می شود .و از طرف دیگر  این ترس از موانع مهم براي اقدامات تشخیصی و  ويآياچبلکه خود  منجر به انکار فرد براي در معرض خطر بودن 

 می شود .  ويآياچدرمانی 

 درست برعکس است :  ويآياچدرصورتی  که پیام اصلی در رویکرد نوین آموزش 

 

ده شود و تحت مراقبت و با روش هاي درمانی کنونی ، اچ آي وي دیگر یک بیماري کشنده نیست و اگر به موقع تشخیص دا
 .واهد داشتدرمان قرار گیرد  نه تنها فرد تا آخر عمر بدون عالمت و عوارض خواهد بود بلکه خطر انتقال به دیگران نیز نخ

 اچ آي وي یک بیماري مزمن شبیه دیابت است

 ابتدا همه مربیان و آموزشگران با هدف اصالح نگرش و با روش استاندارد آموزش خواهند دید  اوال 

وابزارهاي آموزشی استاندارد شده و در اختیار مربیان قرارمی گیرد و کلیه مربیان در همه سطوح ˚روش  ˚محتوا  ثانیا
 استاندارد را منتقل خواهند کرد و سازمانها با یک روش ثابت پیام هاي



 

 

٨٢ 

 

 ا�م ���ه  –و�ه ��بیان  –را��مای  روی��د �و�ن آ�وزش اچ آی وی 

به عنوان یک بیماري عفونی ، از پیچیدگی هاي خاصی در امر مراقبت و درمان برخوردار  ويآياچ :ارائه اطالعات تخصصی و غیر ضروري 
است ، اما بیان مطالب تخصصی در آموزش هاي عمومی ، منجر به ترویج باور غیر قال درمان 

ها با بیان مطالبی مانند ساختمان  بودن و ترس موهوم از بیماري می شود . در بسیاري از آموزش
و استفاده از اصطالحات تخصصی و علمی  نه تنها فراگیران  درك صحیحی از  ويآياچویروس  

 بیماري پیدا نکرده بلکه دچار ترس و سردرگمی شده اند .

، مطالب به زبان خیلی ساده مطرح شده است . حتی  ويآياچدر رویکرد نوین آموزش 
براي پزشکان و کارشناسان نیز از همین روش و اشکال استفاده شد و در نظر سنجی 

 موارد از روش آموزشی راضی بودند . %94نهایی 

 

 رویکرد نوین آموزش اچ آي وي  با ساده ترین روش و مثال ها و اشکال شماتیک طراحی شده است
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