
 49تا  43صفحات / 1390 پائیز و زمستان/ 2شماره /  هشتمدوره / مجله علمی دانشکده پرستاري و مامایی بویه گرگان

 

 

  

  

  بیماري ایدز رابطه باساوه در اسالمی  آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد 

  3، محمد اکبري کاجی 2*، اسماعیل شریعت 1اسماعیل محمد نژاد
  

  کارشناس ارشد پرستاري،دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران پزشکی، باشگاه پژوهشگران  کارشناس ارشد پرستاري -1
  ، کارشناس ارشد پرستاري -3. آزاد اسالمی واحد ساوه، دانشگاه پرستاري ارشد ارشناسک-2 .جوان، تهران ایران

  .آزاد اسالمی واحد خوراسگاندانشگاه 

  چکیده
ترین گروه در معرض خطر ایدز در سراسر دنیاهستند و یکی از مشکالت بهداشتی در جهان جوانان، عمده :زمینه و هدف          

دانشـجویان دانشـگاه   هدف این مطالعه، تعیین آگاهی و نگـرش  . حال توسعه خطر ابتال به ایدز می باشددر در کشورهاي ویژه به
  .در مورد ایدز بود آزاد ساوه

جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسـالمی سـاوه   . مقطعی بود –توصیفی از نوعاین پژوهش  :روش بررسی         
ابزارگردآوري پرسشنامه نفر بود که به طریق نمونه گیري خوشه اي انتخاب شدند، 666حجم نمونه . دندداتشکیل می 88 -89سال 
و  SPSS-15 آماريافزار داده ها با استفاده از نرم.بود که شامل سه قسمت اطالعات دموگرافیک،آگاهی و نگرش بود ساخته خود
  .معنی دار تلقی شده است) >P 05/0(تحلیل شد و در سطحکاي دو و تست دقیق فیشر تجزیه و کارگیري آزمون هاي  به

درصـد  8/68درصـد مؤنـث،   54/ 4، سـال قـرار داشـته     25تـا   20گروه سنی در)درصد 9/48( نمونه ها اکثر  : :یافته ها       
 درصـد  6/80 .ودنـد منفی برخـوردار ب از نگرش  درصد1/63خوب و درصد داراي آگاهی9/14، آگاهی متوسط داراي دانشجویان
بـین میـزان    .اندنداشته  یبا بیمار ایدزي تماس کنون تادرصد  54 .کسب کرده بودند خودرا از طریق رادیو و تلویزیون اطالعات
و میزان نگرش با میزان آگاهی ارتبـاط معنـی داري     )P>001/0(، میزان نگرش با جنس اطالعات  منبع کسب وجنس  آگاهی با

  ).P>001/0( وجود داشت
مهم تـرین   به اینکه رسانه ملیتوجهو بادانشجویان از میزان آگاهی خوب ونگرش مثبت برخوردار نبودنداکثر :گیري نتیجه        

  .نقش را در رابطه با ایدز داشت، توجه به کمیت و کیفیت برنامه هاي آن و سایر منابع اطالعاتی در امر آموزش ضروري است
 دانشجویان،ایدز، نگرش، آگاهی، دانشگاه آزاد :ها کلید واژه      

 arshiashariat@yahoo.com:، پست الکترونیکیاسماعیل شریعت: نویسنده مسئول *           

  .ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه، گروه پرستاري: نشانی     
  30/5/90:پذیرش مقاله ، 19/4/90:وصول مقاله     
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  مقدمه

  
  

   و بیماري ایدز به عنـوان یـک مشـکل بـزرگ بهداشـتی           
 نمسـئوال ه ، امروزه مورد توجترین چالش نظام سالمت مهم

بهداشـتی جهـان    ، اجتماعی و دست اندرکاران امـور سیاسی
  .  )1(می باشد

جنـگ   بدون شک بزرگترین بالي جامعه بشري پـس از    
  دهـه بـه اپیدمی ایـدز  .باشد جهانی دوم همه گیري ایدز می

ظرف دو دهـه   این بیماري؛ خود پا گذاشته استسوم عمر
اقصـی نقـاط    هـا در  نـژاد   به یک پاندمی تبدیل شده و همه

سیسـتم ایمنـی،    کند و به علت درگیري جهان را تهدید می
جملـه سـالمت    هـاي بـدن از   ها و سیسـتم  روي تمام ارگان

  أثیرن بیماري تیناقل روحی و ارتباطات اجتماعی مبتالیان و
  ). 2(گذارد  می
ــان جهــان محســوب مــی       -ایــدز بزرگتــرین قاتــل جوان

نفـر   6800گردد؛ به طوري کـه روزانـه در سراسـر جهـان     
لیـل  د  نفر هـم بـه   5700ایدز شده وبیش از به ویروسمبتال

درمانی، جان خـود را   -عدم دسترسی به خدمات بهداشتی
بـدیل بـه   این بیماري هـم اکنـون ت  ) . 3(از دست می دهند 

جهـانی شـده اسـت کـه جامعـه جهـانی را        اپیـدمی بیماري 
  ). 4- 5(کندتهدید می

کـه  موارد ابتال به ایدز از تمـام کشـورها گـزارش شـده         
امروزه به عنوان یکی از بیمـاري هـاي غیرقابـل درمـان در     

سـازمان  ). 6(بیماري هاي واگیر به شمار می آیـد  محدوده
کـه امـروزه ایـدز بـراي      جهانی بهداشت اعالم کرده است

  ).2(جوانان یک مشکل بهداشتی مهم محسوب می شود
 جوانان ایرانی بـه علـت روابـط جنسـی کنتـرل نشـده از          
نسـی،  ج فقـدان آمـوزش   ،اعتیاد بهداشتی، شیوع باالينظر

هـاي بـرون مـرزي بـه      باال رفتن سـن ازدواج، ازدیـاد سـفر   
مناطق پر  خاور دور و مجاورت با کشورهایی که در شمار

. در معرض خطر جدي قراردارند ،آیند خطر به حساب می
افـزایش   ایـدز  ابتال به خطراي،  بدیهی است در چنین زمینه

روش  صلی ترینارسمی،  هم چنین طبق آمارهاي .یابد می
تزریـق مخـدر بـا سـرنگ      ،انتقال با ایدز در بیماران ایرانی

   آمــوزش جنســی دربــاره از ســوي دیگــر. مشــترك اســت
هــاي ایــران جــاي   دانشــگاه در مــدارس و ایــدزویــروس 

هم  ،وجود درمان براي ایدزعدمعلتبه ).7(چندانی ندارد 
هاي سالمتی  در اولویت مراقبت پیشگیريآموزش و  چنان

 ،کمتر نسبت به ایـدز دارنـد  که آگاهیجوانانی .قرار دارند
آگـاهی بـه نوجوانـان ایـن     .باشند خطر میمعرض بیشتر در
دهــد تــا دربــاره رفتارهــاي خــود  را بــه آنــان مــی تفرصــ

تصمیمات آگاهانه بگیرند و از رفتارهـاي پـر خطـر دوري    
سفانه تحقیقات انجام شـده در ایـران بیشـتر بـر     أمت .گزینند

بهداشتی و درمانی بوده  روه هايبررسی میزان اطالعات گ
که بیماري ایدز فاقـد درمـان قطعـی بـوده و      از آنجا. است

، اکســنی بــراي پیشــگیري آن تهیــه نشــده اســتتــاکنون و
 ازهـاي پـر خطـر    گـروه ص خصـو ه آگاهی اقشار جامعه بـ 

ــه  ــه قشــر جــوان جامع هــاي  ازماهیــت بیمــاري و راه جمل
؛ ري از آن نقش اساسی در کنترل بیماري ایـدز دارد یپیشگ

زیرا آگاهی و نگرش تا حد زیـادي رفتـار افـراد را تحـت     
ه انجام شـده در ایـران نشـان    مطالع  .)8(تأثیر قرار می دهد

داد که اگرچـه میـزان دانـش اکثـر دانشـجویان بـاال بـوده        
 است، میزان نگرش این دانشجویان در حدود یک درصـد 

 لذا با دانستن این نکتـه کـه در حـال حاضـر    ). 9(بوده است
، واکسن و درمان قطعی علیـه بیمـاري ایـدز وجـود نـدارد     

ا آن آمـوزش و بـاال   ی مبـارزه بـ  لو تنها برنامه فع ترین مهم
هـاي   وهرگخصوص دره ب افراد جامعه آگاهی بردن سطح

باشد و موفقیت در ایـن امـر منـوط بـه      درمعرض خطر می
، سپس تعیـین نیازهـاي آموزشـی    تعیین میزان آگاهی افراد

 ها و در نهایت برنامه ریزي آموزشی و آموزش افراد با آن
ملکـرد  و ع افـزایش آگـاهی   به منظـور هاي مختلف  روش

واز طرفــی دانشــجویان امــروز بــه عنــوان  باشــد افــراد مــی
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   -آوران بهداشـتی محسـوب مـی   و پیام سازان جامعهآینده
 لـذا بـر آن شـدیم تـا پژوهشـی بـه منظـور بررسـی        . شوند

رابطـه  آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد ساوه در 
  . انجام دهیم بیماري ایدز با

  روش بررسی
 مقطعیو تحلیلی ،توصیفی عه حاضر یک پژوهشمطال         

دانشـجویان مشـغول بـه     پـژوهش، جامعه مـورد  . می باشد
تمامی مقاطع و رشته هـاي تحصـیلی دانشـگاه     تحصیل در

دانشـکده  ، کلیه محیط پژوهشوآزاد اسالمی واحد ساوه 
در سـال   دانشگاه آزاد اسالمی واحد سـاوه  هاي وابسته به

  .بوده است 88 -89هاي
ــا انتخــاب           ــدادحــداکثر) e=  05/0(و) α=  05/0(ب  تع

گیـري از  نمونـه بـه منظور . نفر برآورد شد 666الزم نمونه 
ــدین  .اســتفاده شــده اســتتصــادفی  -روش خوشــه اي ب
تعداد دانشجویان هر دانشکده، سـهمیه   صورت با توجه به

ــین نمــوده و از هــر   ــه الزم تعی ــراي تعــداد نمون  مناســبی ب
مـذکور   متناسـب بـا سـهمیه    دي کـالس را دانشکده تعـدا 

را مـورد   مـذکور هـاي  انتخاب و کل دانشـجویان کـالس  
  .مطالعه قرار داده ایم

ایـن مطالعـه   درمورد نیاز اطالعات گردآوري داده ها و        
بخش انجـام  مشتمل بر سه خود ساخته  پرسشنامهبه وسیله 
ــا لقســمت او. یافــت ــاط بامشخصــات ســؤال در 9 ب  ارتب

 سؤال در ارتباط بـا میـزان   23، قسمت دوم با دموگرافیک
ارتبـاط  سـؤال در  26آگاهی دانشجویان و قسمت سـوم بـا  

تـدوین  در مورد بیمـاري ایـدز   با میزان نگرش دانشجویان
و  1آگاهی نمـره هاي صحیح سؤاالت براي پاسخ .گردید

  .هاي نادرست نمره صفر در نظر گرفته شد پاسخ
 -میزان نمـره کسـب   اساسدانشجویان برآگاهیمیزان          

و بـاال  ) 14-18(،متوسـط  )1-13(پـایین  شده در سه سطح
، نگـرش میـزان   بـا  ارتبـاط در. گردیدطبقه بندي) 23-19(
  عنـوان نگـرش   ه بـ 26- 52نمرات ،یکرتلاساس مقیاس بر
  

نوان نگرش متوسـط و نمـرات   ه عب 53-78 ، نمراتنفیم    م
 اعتبـار . گرفته شـدند نظر نگرش باال در نوانبه ع 130-78

از پزشـکان  نفر 10با استفاده از نظرات  مقیاساینمحتوایی
هیــأت علمــی  و اعضــايشناســان ارشــد بهداشــتی و کــار
  . گرفتیید قرارأانجام و مورد ت دانشگاه

نفــر از  15ایــن آزمــون بــا انتخــاب  ،پایــاییبــه منظــور          
هفته به صـورت   دودر فاصله زمانی  جامعه مورد پژوهش

ــا توجــه بــه کــهانجــام گرفــت test-retestآزمــاییبــاز ب
قابل  ،)=84/0r(هدست آمدب بازآزماییهمبستگی ضریب
  . بود  قبول
داده ها از نـرم افـزار آمـاري     تجزیه و تحلیل به منظور          

SPSS جـداول توزیـع فراوانـی    ماننـد  آمار توصـیفی و از
 اسـتنباطی آمـار  و و انحراف معیـار  ، میانگینق و نسبیمطل

ــاي  ــون ک ــامل آزم ــق  ،دو ش ــر تســت دقی ــریب فیش و ض
 -معنـی  >P)050/0(ه وگردیـد اسـتفاده همبستگی پیرسون
  .دار تلقی شده است

  یافته ها   
 20-25اکثر واحدهاي مورد پـژوهش در گـروه سـنی        

مؤنـث  درصـد   4/54و قرار داشـته انـد  ) درصد9/48(سال 
 درصـد  3/41 در ارتباط با دانشکده محل تحصـیل . بودند

علـوم  در دانشـکده  درصـد   1/38ي،در دانشکده کشاورز
مشـغول   یمهندسـ ویدانشکده فندر درصد 6/20 و انسانی

ــد 6/20و ــتهدر درصـ ــاورزرشـ ــد 4/10ي،کشـ در  درصـ
 8درصــد مهندســی متــالوژي،  1/8الکترونیــک، مهندسـی 

 -درصـد علـوم   4/7وتر، درصد شـیمی و مهندسـی کـامپی   
 6/6درصـد جغرافیـا،   8/6درصـد پرسـتاري،    9/6 تربیتی،

رشـته   در درصـد  5 درصد فیزیک، 5/6درصد مدیریت، 
موردتحصـیالت  در. انـد مشغول تحصیل بودهتربیت بدنی 

 درو مــادر  بیشــترین میــزان تحصــیالت پــدر     ،والــدین 
 بـه ترتیـب   در سـطح دبیرسـتان   ،دانشجویان مورد مطالعـه 

  تحصـیالت   کمترین میـزان و)درصد 2/46(و) درصد 42(
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  .سواد بوده اندبی )درصد 8/1(و )درصد 2/1(به ترتیب 
 6/80(در مــورد بیمــاري ایــدز را اکثراطالعــات خــود      

ــون و از) درصــد ــرینطریــق رادیــو و تلویزی     هــا از  آنکمت
ــق دوســتان و  ــنایانطری ــه بودنــد )درصــد3/2( آش   .گرفت

ــون ــابع  آزم ــین من ــی داري ب ــاوت معن ــاي دو تف ــبک  کس
ــدز وجــنس نشــان داد   ،)P>01/0( اطالعــات در مــورد ای

 .با بیمار ایدزي تماس نداشته اند) درصد 1/54( آن هااکثر
 5/16 ،متوسـط  آگاهیمورد بیماري ایدز ازدردرصد 6/68

 درصـد 1/63 وبـاال هی گـا آاز درصـد  9/14درصد پـایین و 
ــدز  ــه بیمــاري ای ــایین زا نســبت ب درصــد  8/24 ،نگــرش پ

ــدبرخــوردار بــاالیینگــرشازدرصــد2/12و متوســط  .بودن
که ارتباط معنی داري بین سـطح  دو نشان داد -کايآزمون

-وجــنس) P>001/0( کســب اطالعــات آگــاهی بــا منبــع

)01/0<P (ســطح نگــرش بــا جــنسو )001/0=P ( وجــود
مثبـت  آگاهی بـاالتر و نگـرش   داشت؛ یعنی دختران سطح

ــد   ــه پســران داشــته ان ــر نســبت ب ــین ســایر. ت مشخصــات  ب
داري ارتبـاط معنـی   آگـاهی و دانـش  دموگرافیک با سطح

   ). 1جدول (وجود نداشته است 
  مقایسه سطح دانش و آگاهی با مشخصات دموگرافیک: 1جدول 

  دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی ساوه 

  .ارتباط معنی دار بوده است *                                 

  
 میـزان  داري بـین معنـی ارتبـاط کهاست آن کنندهنتایج بیان
 )p>001/0(دارد وجـود  دانشجویاننگرش میزان وآگاهی

  ) .2جدول (
  
  
  
  

  

  نمقایسه سطح دانش و آگاهی و نگرش دانشجویا: 2جدول 
  دانشگاه آزاد اسالمی ساوه

  
  
  
  
  
  
  

          
  بحث  

دانشـجویان  آگـاهی ونگـرش  این پـژوهش، میـزان  در    
کـه  یافته هاي حاضر نشان داد. گرفتمورد بررسی قرار

آگـاهی  ایـدز زمینهدر دانشکده هاي مختلف دانشجویان
بــین  1379کـه در ســال  در پژوهشــی. متوسـطی داشــتند 

درصــد  3/20دانشــجویان پرســتاري بابــل انجــام شــده، 
   ).10(داشتند مورد ایدزدرآگاهی ناکافیدانشجویان

دانشگاه الگاس نیجریـه نشـان    مطالعه انجام شده در    
خوبی برخوردار آگاهیاز درصد دانشجویان 70دادکه
ه بـا  علل مغایرت نتایج این مطالعـ ازیکی. )11(بوده اند

 اســت تفــاوت در نــوع جامعــه مطالعــات فــوق ممکــن
کـه در مطالعـات بیـان شـده جامعـه      پژوهش باشد؛ چرا

کلیـه  این مطالعه، اما درآماري فقط گروه پزشکی بوده
ــژوهش    ــه طــور تصــادفی در پ دانشــجویان دانشــگاه ب

  .شرکت داشته اند
 دختـران و آگـاهی که سطحمطالعه نشان دادایننتایج    

 آمــاري داشــته تفــاوتبــا یکــدیگر دانشــجوپســران
 شـــدهکـــه مشـــابه مطالعــات انجـــام )P>05/0(اســت 
بـوده  )19(وهندوستان)18(اپنژ ،)17(رکیهت ،)8(گیالن

  و ) 20(است و با مطالعات دانشگاه علوم پزشکی ایـران 
  
  
  

  میزان آگاهی
  میزان نگرش

  آگاهی
  پایین

  آگاهی
  متوسط 

  آگاهی
  باال

  نتیجه آزمون

درصد(تعداد
(  

درصد(تعداد
(  

درصد(تعداد
(  

  نگرش
  مثبت

96 )3 /87(  269 )9 /
58(  

55 )1 /63(  
χ 2

=159
/38 
001/0< P*  

  

  نگرش 
  متوسط

7)4 /6(  123)9 /
26(  

35)8 /24(  

  نگرش
  منفی

7)4 /6(  65)2 /14(  9 )2/12(  

  ٩٩  ۴۵٧  ١١٠  جمع

مشخصات 
  گرافیکدمو

  سطح معنی داري
  )آگاهی(

  سطح معنی داري
  )نگرش(

  *P*  001<P>01/0  جنس
 P 670/0=P=670/0  سن

 P 430/0=P=051/0  تفکیک دانشکده

 P 535/0=P=649/0  رشته تحصیلی

 P 338/0=P=793/0  تحصیالت پدر

 P 933/0=P=176/0  تحصیالت مادر

منبع کسب 
  اطالعات

001<P* 072/0=P 

  ا تماس قبلی ب
  بیمار ایدزي

0819/0=P 232/0=P 
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  .مغایرت داشته است) 21(کانادا
کسـب اطالعـات،   کـه مهـم تـرین منبـع    نتایج نشـان داد      
که داشتن اوقـات  بوده است) رادیو و تلویزیون(سانه ملی ر

بیشتر دانشجویان، دسترسی بیشـتر مـردم و جوانـان     فراغت
آن باشد؛ لذا رسانه هـاي ملـی بایـد بـا     اصلیمی تواند علل

 درآموزشــی ســعیکمیــت و کیفیــت برنامــه هــاييارتقــا
که مشابه مطالعات جوانان داشته باشندآگاهیافزایش میزان

ایـن  . بـوده اسـت   )23(نیجریـه  و) 22(اسـپانیا نجام شده درا
کشـورمان،   شـرایط کـه بـا توجـه بـه    حائز اهمیت استنکته
آموزشی در مـورد بیمـاري    مسائلازاست بیان برخیممکن

صدا به عنوان مثال در. ایدز با محدودیت هایی همراه باشد
ــورد راه هــاي پیشــگیري از و ســیما ــر در م ــه  کمت ــدز، ب ای

  .شود -فاده از کاندوم پرداخته میاست
آگـاهی  کـه بـین میـزان   آن اسـت کننـده ها بیـان یافته              
سن  افزایشیعنیاست؛وجود نداشتهداريمعنیارتباط وسن،

کـه مشـابه   آگاهی شـود وسطح دانشباعث افزایش نتوانست
بوده اسـت و بـر   ) 17(و تانزانیا ) 5(کشورداخلاي درمطالعه
دیگـر ایـن   یافته. بوده است) 12(اي در ترکیهف مطالعهخال

ــی  ــاط معن ــژوهش، ارتب ــین ســطح آگــاهی ونگــرش  پ دار ب
 دانشـجویان بـا سـطح   دانشجویان بوده است، به طـوري کـه  

 ، پیشـگیري نگرش مطلوب تري نسبت به ایدزآگاهی باالتر
شده تأییدکه در تحقیقات دیگرآن داشتندانتقال بهراه هايو

 -ایـن بـاره عبـداللهی و همکـاران مـی     در). 12و 4و3(است
باشد و  آگاهی و نگرش میکه عملکرد، تحت تأثیرنویسند

بنـابراین نتـایج   . نیز ممکن است هم جهـت بـا آن هـا نباشـد    
  ).18(فوق قابل توجیه است

از دانشــجویان مــورد درصــد 1/63پــایینونگــرش منفــی           
خطر انتقال، درمان و پیشـگیري مـورد   سه جنبه مطالعه از هر

ي نگاه منطقی، درسـت و  قرار گرفت و نشان دهنده بررسی
  . آن ها نمی باشدصحیح

درصد از  90- 100،)19(مطالعه انجام شده درچیندر           
   آموزش از راه هاي انتقال ویروس ایدزازدانشجویان قبل

گرش منفـی در  درصد ن43این تعداد که ازآگاهی داشتند  
 درصـد  21آمـوزش فقـط  ازکـه پـس  مورد بیمـاري داشـتند  

نسبت به بیماران مبتال، نگرش منفی داشتندکه با برنامـه هـا   
 آگـاهی و تـوان میـزان  صـحیح آموزشـی مـی    و روش هاي

مطالعـات متعـدد   کـه در نگرش دانشـجویان را افـزایش داد  
  ).20-21و 7(تأثیر مثبت آموزش اثبات شده است

  گیريیجهنت    
ــزان     ــاهیمی ــرشوآگ ــد   نگ ــه در ح ــورد مطالع ــراد م اف

 -الزم و برنامـه متوسطی بوده است و باید با آموزش هـاي 
طرف رسانه ملی، ابهامات و نگـرش هـاي منفـی    ریزي از

آگـاهی و نگـرش آن هـا افـزوده     نبرطرف شود و بر میزا
  .کار گرفته شودشود و تمامی شیوه ها به

  و قدردانیتشکر            
ــر       ــگران ب ــودپژوهش ــیخ ــدالزم م ــهدانن ــت  ازک ریاس

 ونیـز  يوکلیـه اسـاتید پرسـتار    یمعاونت پژوهش دانشگاه،
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد ســاوه کــه در   دانشــجویان

تصویب و اجراي این تحقیق همکاري داشـته انـد، کمـال    
  .تشکر و قدردانی را داشته باشند
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Abstract 

Background and Objective: Young people are the major group at risk of acquiring AIDS 
worldwide. It is one of the health problems in the world and in the developing countries in 
particular. We aimed to assess the knowledge and attitude of students of the Islamic Azad 
University, Saveh Branch, about HIV/AIDS.   
Materials and methods: This cross-sectional study was conducted on 666 students selected by 
cluster random sampling in 2009-2010. Instrument was a research-made questionnaire including 
three parts: demographic, knowledge and attitude toward AIDS. Data were analyzed by Chi-Square 
and Fisher’s Exact Test using SPSS -15. 
Results: Most of the subjects (48.9%) are in 20-25 age bracket and 54.4% are females. The 
knowledge of 14.9% is good and 68.8% moderate; 63.1% of them have negative attitude. Most 
students (80.6%) indicate that they have been informed about AIDS via mass-media (TV, radio) and 
54.4% have not had any contact with AIDS. There is significant relation between knowledge level 
and sex and information sources (P<0.001); attitude level and sex, and also knowledge and attitude 
level (P<0.001).  
Conclusion: Overall, the majority have not adequate knowledge and positive attitude of basic 
HIV/AIDS. Since mass-media have the most effect on AIDS, paying attention to quantity and 
quality of programs and any other sources is an educational necessity. 
 Key words: Student, HIV/AIDS, Knowledge, Attitude 
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