نشریه پژوهشی – تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز (مندیش)

تأثیر شناخت بیماری ایدز بر آگاهی و نگرش معلمان شهرستان خاتم (بر پایه آموزش)
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 .1کارشناس ارشد پرستاری ،کارمند اورژانس  111شهرستان خاتم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 .2مربی ،گروه پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،دانشکدۀ پرستاری ،تهران ،ایران
 .3مربی ،گروه پرستاری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .4مربی ،گروه پرستاری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .1مربی ،گروه پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،دانشکده پیراپزشکی گراش ،شیراز ،ایران
 .6مربی ،گروه پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی الرستان ،دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) الرستان ،الرستان ،ایران

مندیش /دوره چهارم /شماره  6و  /7زمستان 1312
چكيده
زمینه و هدف :میزان آگاهی و نگرش معلمین در مورد بیماری ایدز یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان آگاهی و نگرش
جوامع در مورد این بیماری میباشد .آموزش معلمان در زمینه ایدز با ارتقای آگاهی و بهبود نگرش آنان ،به گسترش برنامههای
آموزش پیشگیری از ایدز کمک میکند.
مواد و روشها :در این مطالعه نیمه تجربی  121معلم ( 01زن و  11مرد) شاغل در دبیرستانهای شهرستان خاتم به عنوان نمونه
انتخاب شدند .جهت جمعآوری اطالعات از فرم مشخصات جمعیت شناختی ،پرسشنامه خود ساخته سنجش آگاهی و نگرش
معلمان در رابطه با بیماری ایدز استفاده شد .پرسشنامه در دو نوبت (قبل و دو هفته بعد انجام آموزش) توسط نمونهها تکمیل شد.
آموزش شامل  2جلسه  41دقیقهای بود که بر اساس محتویات کتابچه آموزشی که توسط محققین طراحی شده بود ارائه گردید.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی زوجی با استفاده از  SPSS13استفاده شد.
یافتهها :میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش  34/90±0/89سال بود 19/3 .درصد از واحدهای مورد پژوهش زن بودند91/9 .
درصد نمونهها دارای تحصیالت لیسانس و  91/9درصد متأ هل بودند .نتایج آزمون تی زوجی رابطه آماری معنیداری بین میانگین
امتیازات سطح آگاهی قبل و بعد از آموزش نشان داد ( .)p<1/11همچنین نتایج آزمون تی زوجی نشان دهنده رابطه آماری
معنیداری بین میانگین امتیازات سطح نگرش قبل و بعد از آموزش بود (.)p<1/11

نتیجهگیری :بر اساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت آموزش بیماری ایدز به معلمان موجب افزایش آگاهی و
بهبود نگرش آنها نسبت به بیماری ایدز میگردد.

آدرس مکاتبه :یزد ،شهرستان خاتم ،اورژانس 111
پست الکترونیکیabol1359@yahoo.com :
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واژههای کلیدی :معلمان ،آموزش ،ایدز ،آگاهی ،نگرش

شجاعی و همکاران

تأثیر شناخت بیماری ایدز بر آگاهی و نگرش معلمان ...

مقدمه
ایدز یا سندرم نقص ایمنی اکتسابی بیماری سیستم ایمنی
انسان است که به علت ویروس نقص سیستم انسانی (-HIV
اچ آی وی) ایجاد میشود .علیرغم بکارگیری روشهای مختلف
و تالش های فراوان در جهت مبارزه با بیماری ایدز ،این بیماری
هنوز با سرعت زیاد بهخصوص در کشورهای در حال پیشرفت
در حال گسترش میباشد ( .)1اولین مورد ایدز در ایران در
سال  1366هجری شمسی در یک کودک  6ساله مبتال به
هموفیلی گزارش شد .طبق آمار تا اواسط سال 21131 ،1399
مورد مبتال به ایدز در ایران شناسایی شدهاند که تعداد مبتالیان
بر حسب سن از  1تا  14سالگی 113 ،نفر 11 ،تا  24سالگی
 141نفر 21 ،تا  34سالگی 6346 ،نفر مبتال به اچ آی وی تا
اواسط سال  99بودهاند .حدود  01درصد موارد آلودگی به ایدز
در گروه سنی  11 -48سال رخ داده است که گروه سنی فعال
و مولد جامعه را تشکیل میدهند ( .)2پیشگیری از عفونت اچ
آی وی و بیماری ایدز از طریق راهکارهای مختلف قابل انجام
میباشد اما باید دانست که این عفونت فاقد واکسن پیشگیری و
بیماری ایدز فاقد درمان میباشد لذا در کشورهایی که میزان
عفونت در سطح باالیی قرار دارد ،ایدز نه تنها یک بحران
بهداشتی بلکه بحرانی تهدید کننده برای افراد آن جامعه
محسوب میشود ( Smeltzar .)3بیان میکند تا زمانی که
یک واکسن مؤ ثر تولید شود ،پیشگیری از ابتال به عفونت اچ آی
وی با حذف یا کاهش رفتارهای پرخطر ،ضروری میباشد .تالش
برای پیشگیری اولیه از طریق برنامههای آموزشی مؤثر ،برای
کنترل و پیشگیری از بیماری حیاتی است ( .)4بر اساس آمار
ارائه شده نوجوانان و جوانان از جمله گروههای در معرض خطر
میباشند .بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از
بیماریهای ایاالت متحده ،نوجوانانی که در مورد عفونتهای
ایدز و مقاربتی و مسایل جنسی آموزش دیدهاند به احتمال
کمتری درگیر مسایلی مانند فعالیت جنسی نامطمئن یا مصرف
مواد مخدر و الکل میشوند که امکان آلودگی با اچ ای وی و
دیگر عفونتها را به دنبال خواهد داشت .از این رو مهم است
آموزش کافی و مؤ ثر برای حفاظت نوجوانان و جوانان در برابر
عفونت ایدز و عفونتهای مقاربتی برای کوتاهمدت و برای تمام
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مدت زندگی فراهم شود ( Willis .)1در مقاله خود تأکید
میکند که این پیشگیری باید متمرکز بر آموزش افراد جوان در
مورد مسایل جنسی از زمانی که آنها از این مسأله آگاه
میشوند ،باشد زیرا یکی از راههای عمده انتقال ایدز از طریق
جنسی است ( .)6رویکردهای متفاوتی جهت ارائه برنامههای
پیشگیری از ایدز وجود دارد که از جمله آنها ،ارائه آموزش در
مورد بیماری ایدز توسط معلمان و سازمانهای غیر دولتی
میباشد ( .)0با توجه به اهمیت نقش مدرسه در اطالعرسانی و
آموزش به افراد نوجوان در مورد بیماری ایدز ،ضرورت دارد
مجریان این آموزش یعنی معلمان در مورد بیماری ایدز دانش
کافی داشته باشند ( Mathews .)9بیان میکند میزان آگاهی
و نگرش معلمین در مورد بیماری ایدز یکی از مهمترین عوامل
مؤثر در گسترش آموزش ایدز در جوامع است .آموزش معلم
سبب بهبود اجرای آموزش برنامههای پیشگیری ایدز از طریق
ارتقای آگاهی در بین معلمان در مورد ایدز و اهمیت آن
میشود ( .)8اثربخشی برنامههای آموزش معلمان در مورد
بیماری ایدز را میتوان در دو سطح بررسی کرد :سطح اول
تغییر نگرش و رفتار معلمان و سطح دوم تغییر نگرش
دانشآموزانی است که توسط این معلمان آموزش میبینند.
بنابراین میتوان گفت هدف اولیه از آموزش معلمان در مورد
بیماری ایدز ارتقاء آگاهی و نگرش و رفتارهای مرتبط با این
مشکل میباشد .آموزش مؤثر ابتدا بر روی معلمان تأثیر دارد و
به آنها کمک میکند نگرش خود را در مورد امور جنسی و
رفتارهای مرتبط با پیشگیری از اچ آی وی بررسی کنند و به
درک مطلبی بپردازند که خود آن را آموزش میدهند (.)11
امروزه تأکید فراوان بر سالمتی و حفظ و ارتقاء آن میشود.
یکی از اقدامات جهت دستیابی به این هدف ،آموزش سالمتی
میباشد .آموزش در مراقبت بهداشتی موضوعی قابل توجه
میباشد که پرستاران در حیطههای مختلف با آن روبرو
میشوند .آموزش یک بعد بسیار مهم در حرفه پرستاری حساب
میشود .افراد جامعه به پرستار به عنوان فردی مطلع در زمینه
مسایل بهداشتی نگاه میکنند ( .)4از جمله اقداماتی که
پرستاران در آن میتوانند نقش مهمی در پیشگیری و جلوگیری
از گسترش ایدز داشته باشند برنامههای آموزشی میباشد .در
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میان این برنامههای آموزشی میتوان به آموزش تنظیم خانواده،
رفتارهای جنسی ایمن و یا عدم استفاده مشترک از سرنگ
اشاره نمود که در کاهش انتقال اچ آی وی بسیار مؤثر میباشند
( .)4لذا پژوهشگران بر آن شدند تأثیر آموزش بر نگرش و دانش
معلمان دبیرستانهای شهرستان خاتم در مورد بیماری ایدز را
مورد بررسی قرار دهند.
روش بررسی
این مطالعه نیمه تجربی بر روی همه معلمان (زن و مرد)
شاغل در دبیرستانهای شهرستان خاتم که واجد مشخصات در
نظر گرفته شده برای واحدهای پژوهش بودند ،انجام شد.
معیارهای ورود نمونهها شامل تمایل به شرکت در مطالعه،
شاغل بودن ،مدرک تحصیلی فوق دیپلم به باال و عدم دریافت
آموزش مدون در مورد بیماری ایدز بود.
در این مطالعه ،پژوهشگر بعد از کسب مجوز از آموزش و
پرورش شهرستان خاتم به دبیرستانهای مورد نظر مراجعه
نمود و با کسب اجازه از مدیران آنها و بعد از توضیح هدف و
چگونگی انجام پژوهش ،پرسشنامهها را در اختیار معلمان قرار
داد و پس از تکمیل جمعآوری نمود .در ادامه پژوهشگر دو
جلسه  41دقیقهای آموزشی در مورد بیماری ایدز بر اساس
محتویات کتابچه آموزشی برگزار نمود .سپس دو هفته بعد
مجدداً پرسشنامهها در اختیار واحدهای پژوهش قرار گرفت و
اطالعات جمعآوری شده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ابزار
گردآوری اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته
شامل سه قسمت بود :قسمت اول مشخصات جمعیت شناختی
و قسمت دوم شامل سؤاالت مربوط به آگاهی بود که به صورت
گزینههای بله ،خیر و نمیدانم تنظیم شد .امتیازدهی به پاسخها
در سنجش آگاهی بر اساس تعداد پاسخهای صحیح به سؤاالت
صورت گرفت ،به طوری که به پاسخ صحیح امتیاز ( )2به پاسخ
غلط امتیاز ( )1و نمیدانم امتیاز ( )1تعلق گرفت .در مجموع
امتیاز حاصل از پاسخهای صحیح به عنوان امتیاز آگاهی
محسوب گردید و بر اساس میزان امتیاز ،امتیازات در سه سطح
خوب ( ،)23-34متوسط ( )11-22و ضعیف ()1-11
دستهبندی گردید .قسمت سوم شامل سؤاالت مربوط به نگرش

یافتهها
 11/9درصد از واحدهای پژوهش در گروه سنی  31-38سال و
 0/1درصد در گروه سنی  11-18سال قرار داشتند .میانگین
سنی واحدهای پژوهش  34/90سال با انحراف معیار  0/89بود.
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واحدهای پژوهش در مورد بیماری ایدز بود .برای تعیین نگرش
در مورد بیماری ایدز پاسخ به سؤاالت بر اساس مقیاس لیکرت
 1گزینهای (کامالً موافقم ،موافقم ،بینظر ،مخالفم ،کامالً
مخالفم) ارزیابی گردید .در جمالت مثبت (سؤاالت :یک ،دو،
سه ،هفت ،هشت ،سیزده) نگرش کامالً موافقم (امتیاز ،)1
موافقم (امتیاز  ،)4بینظر (امتیاز  ،)3مخالفم (امتیاز  )2و کامالً
مخالفم (امتیاز  )1و در جمالت منفی (سؤاالت :چهار ،پنج،
شش ،نه ،ده ،یازده ،دوازده ،چهارده) نگرش کامالً موافقم (امتیاز
 ،)1موافقم (امتیاز  ،)2بینظر (امتیاز  ،)3مخالفم (امتیاز  )4و
کامالً مخالفم (امتیاز  )1داده شد .پس از امتیازبندی سطوح
نگرش بر اساس امتیاز حاصله به صورت نگرش ضعیف (امتیاز
 ،)14-41متوسط (امتیاز  )41-11و خوب (امتیاز )16-01
طبقهبندی شد .جهت کسب اعتبار علمی پرسشنامه از روش
اعتبار محتوی استفاده گردید .بدین صورت که پرسشنامه به
وسیله مطالعات کتابخانهای و مقاالت علمی و با راهنمایی
اساتید راهنما و مشاوره ،تهیه شد .سپس محتوی آن توسط ده
نفر از اعضای هیئت علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
پس از اصالحات الزم پرسشنامه نهایی تنظیم و مورد استفاده
قرار گرفت .جهت کسب اعتماد علمی پرسشنامه نیز از روش
آزمون مجدد استفاده شد .در این پژوهش پرسشنامه تنظیم
شده جهت تکمیل در اختیار  11نفر از واحدهای پژوهش قرار
داده شد و  11روز بعد مجدد از افراد مورد نظر خواسته شد که
پرسشنامه را تکمیل کنند .نتایج ضریب همبستگی پیرسون 81
درصد و آلفای کرونباخ حدود  89درصد را نشان داد .الزم به
ذکر است که این تعداد از واحدهای پژوهش از کل نمونهها
حذف شدند .در نهایت دادهها از طریق نرمافزار  spssنسخه 13
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جهت تجزیه و تحلیل
دادههای پژوهش از روشهای آماری توصیفی و روشهای
آماری استنباطی استفاده شد.
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دارای سطح نگرش متوسط بودند و پس از آن بیشتر واحدها از
سطح نگرش خوبی برخوردار بودند .نتایج آزمون تی زوجی
رابطه آماری معنیداری بین میانگین امتیازات سطح آگاهی
قبل و بعد از آموزش نشان داد ( .)p<1/11همچنین همین
آزمون رابطه آماری معنیداری بین میانگین امتیازات سطح
نگرش قبل و بعد از آموزش نشان داد (( .)p<1/11جدول
شماره .)2میانگین سطح آگاهی واحدهای مورد پژوهش قبل از
آموزش  21/62با انحراف معیار  4بود که بعد از آموزش به
 31/34با انحراف معیار  3/1رسید .میانگین اثر آموزش 26/49
با انحراف معیار  3/1بود .میانگین سطح نگرش واحدهای
پژوهش نیز قبل از آموزش  41/61با انحراف معیار  0/06بود که
بعد از آموزش به  13/89با انحراف معیار  0/92رسید .همچنین
میانگین اثر آموزش  40/9با انحراف معیار  0/9بود (جدول
شماره .)3

 19/3درصد از واحدهای پژوهش زن بودند 91/9 .واحدهای
مورد پژوهش لیسانس و  1/9درصد تحصیالت فوق دیپلم
داشتند 91/9 .درصد واحدهای مورد پژوهش متأهل بودند.
 31/0درصد واحدهای مورد پژوهش  1-11سال و  12/1درصد
 11-11سال سابقه تدریس داشتند 86/0 .درصد واحدهای
پژوهش سابقه کسب اطالعات در مورد بیماری ایدز را داشتند.
 21/6درصد منبع اطالعات واحدهای مورد پژوهش از طریق
رادیو و تلویزیون 21/6 ،درصد از طریق روزنامه و مجله11/48 ،
درصد از طریق اینترنت 14/89 ،درصد از طریق دروس مربوطه
و اساتید 13/13 ،درصد از طریق خانواده ،دوستان و اطرافیان و
 4/93درصد از طریق سایر منابع بود.
نتایج آمار استنباطی نشان داد  66/0درصد واحدهای پژوهش
قبل از آموزش دارای سطح آگاهی متوسط بودند که پس از
آموزش به سطح آگاهی  88/2درصد دست یافتند (جدول
شماره  .) 1همچنین بیشتر واحدهای پژوهش قبل از آموزش

جدول شماره  -1توزیع فراوانی مطلق و نسبی سطوح آگاهی واحدهای مورد پژوهش در مورد بیماری ایدز
فراوانی
سطوح آگاهی

قبل از آموزش
درصد

تعداد

بعد از آموزش
درصد

تعداد

ضعیف ()1-11

1

1

1

1

متوسط ()11-22

91

66/0

1

1/9

خوب ()23-34

41

33/3

118

88/2

جمع

121

111

121

111

میانگین
انحراف معیار

21/62

31/34

4

2/20
df =118
p-value < 1/11

نتایج آمار تی زوجی

t = -126 /11

جدول شماره  -2توزیع فراوانی مطلق و نسبی سطوح نگرش واحدهای مورد پژوهش در مورد بیماری ایدز
سطوح نگرش

تعداد

درصد

تعداد

درصد

ضعیف ()14-41

11

41/0

8

0/1

متوسط ()41-11

01

19/3

48

41/9

خوب ()16-01

1

1

62

11/0

111

121

111

جمع
میانگین
انحراف معیار

121
41/61

13/89

0/06

0/92
t = -16/064
df =118
p-value <1 /11

نتایج آمار تی زوجی
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فراوانی

قبل از آموزش

بعد از آموزش

شجاعی و همکاران

تأثیر شناخت بیماری ایدز بر آگاهی و نگرش معلمان ...
جدول شماره  -3مقایسه میانگین میزان آگاهی و نگرش قبل و بعد از آموزش در مورد بیماری ایدز

سطوح

قبل از آموزش

بعد از آموزش

میانگین

انحراف معیار

آگاهی

21/62

4

31/34

نگرش

41/61

0/06

13/89

اثر آموزش
انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

2/20

26/1

3/1

0/92

40/9

0/9

بحث و نتیجه گیری
 66/0درصد نمونهها دارای آگاهی متوسط و  33/31درصد از
آگاهی خوبی برخوردار بودند .یافتههای تحقیقی که توسط
 Lohmannو همکاران با هدف بررسی آگاهی و نگرش
معلمان  Belizeدر مورد بیماری ایدز انجام شد نشان داد
 34/11درصد این معلمان از سطح آگاهی پائینی یا متوسط در
مورد بیماری ایدز و برخوردار بودند ( .)11همچنین مطالعهای
در شهر یزد توسط مظلومی و باقیانی مقدم با هدف ارزیابی
آگاهی و نگرش معلمان شهر یزد در مورد بیماری ایدز انجام
شد ،میانگین آگاهی معلمان  11/1از  10بود 94/1 .درصد
معلمان شرکت کننده در این مطالعه اعتقاد داشتند که بهترین
روش پیشگیری از بیماری ایدز آموزش است ( .)12در تأیید
این امر در مطالعه دیگری که توسط  Oyewaleدر ابوجای
نیجریه انجام شد محقق در پایان نتیجه گرفت هر اندازه میزان
آگاهی معلمان در مورد بیماری ایدز باال باشد ،به دلیل اهمیت
نقش معلمان در امر آموزش دانشآموزان باید بر آموزش
معلمان جهت افزایش سطح آگاهی آنان در مورد بیماری ایدز و
ارتقاء آن تالش کرد 1/9 .درصد نمونهها پس از آموزش دارای
آگاهی متوسط و  88/20درصد از آگاهی خوبی برخوردار بودند
( .)13مطالعهای توسط  Ghoshو همکاران با هدف مقایسه
میزان آگاهی و نگرش معلمان در مورد بیماری ایدز در مدارس
خصوصی و عمومی هند شمالی انجام شد ،در این مطالعه 91
معلم (از مدارس عمومی و خصوصی هر کدام  41معلم) شرکت
داشتند ،میانگین نمره معلمان در بعد آگاهی در مدارس
عمومی  40/8±13/10و در مدارس خصوصی  68/0±6/32بود.
نتایج نشان داد تفاوت قابل توجهی بین سطح آگاهی معلمان
مدارس عمومی و خصوصی وجود دارد ( ، )p=1/111که بیانگر
تأثیر دریافت آموزش بهتر در مورد بیماری ایدز توسط معلمان
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در مدارس خصوصی نسبت به مدارس عمومی بود .به عبارت
دیگر به دلیل به خدمت گرفته شدن معلمان تازه آموزش دیده
توسط مدارس خصوصی که به طور مرتب تغییر میکنند و
نسبت به معلمان مدارس عمومی از جایگاه تثبیت شدهای
برخوردار نمیباشند دارای اطالعات به روزتری در مورد بیماری
ایدز میباشند .میانگین میزان آگاهی قبل از آموزش ± 4
 21/62و میانگین میزان آگاهی پس از آموزش 31/34 ± 2/20
بود به طوری که بین میانگین میزان آگاهی معلمان قبل و بعد
از آموزش تفاوت آماری معناداری دیده شد (.)14( )p<1/11
در پژوهشی نیز که توسط  Mathewsو همکاران در شهر
کیپ تاون آفریقای جنوبی با هدف بررسی عوامل مؤثر بر
اجرای برنامه آموزشی بیماری ایدز در دبیرستانها انجام دادند
محققین نتیجه گرفتند معلمانی که دوره آموزشی بیماری ایدز
را پشت سر میگذارند نسبت به معلمانی که این دوره آموزشی
را نداشتهاند نمره باالتری از آگاهی در مورد بیماری ایدز دارند
( ،)p<1/11که این امر باعث بهبود خودکارآمدی معلمان در
امر آموزش بیماری ایدز به دانشآموزان شده بود ( .)8همچنین
مطالعه دیگری توسط  Zeschدر زامبیا با هدف تأثیر آموزش
بر آگاهی و نگرش معلمان در مورد بیماری ایدز انجام شد ،در
این تحقیق  31معلم پیشدبستانی در یک کارگاه آموزشی 3
روز شرکت کردند .میزان آگاهی قبل و بعد از آموزش با آزمون
آماری تی زوجی اندازهگیری شد .میانگین میزان آگاهی قبل از
انجام مداخله تقریباً برابر  00/21± 9/11و پس از انجام آموزش
 92/41 ± 0/11بود .بین میانگین میزان آگاهی نمونهها قبل و
بعد از آموزش اختالف معنیداری یافت شد (.)p= 1/114
همانطور که مشاهده میشود نتایج این تحقیق با مطالعات
انجام شده توسط سایر محققین مطابقت دارد ( .)11یافتههای
زیر نشان دهنده میزان نگرش معلمان دبیرستانهای شهرستان
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خاتم در مورد بیماری ایدز قبل از آموزش میباشد41/0 :
درصد نمونهها دارای نگرش ضعیف و  19/3درصد دارای نگرش
متوسط نسبت به بیماری ایدز بودند .یافتههای تحقیقی که
توسط  Oyewaleدر ابوجای نیجریه انجام شد نشان داد 61
درصد معلمان دارای نگرش منفی نسبت به بیماری میباشند
( .)13همانطور که مشاهده میشود نتایج این تحقیق با
مطالعات انجام شده توسط سایر محققین مطابقت دارد11/01 .
درصد نمونهها دارای نگرش خوب 41/9 ،درصد دارای نگرش
متوسط و تنها  0/1درصد دارای نگرش ضعیف نسبت به
بیماری ایدز بودند .در این زمینه مطالعهای توسط  Avinaو
همکاران در روسیه با هدف بررسی وضعیت آگاهی و نگرش
معلمان روسی در مورد بیماری ایدز انجام شد ،نتایج نشان داد
 98درصد معلمان در مورد بیماری ایدز و مسائل جنسی
آموزش رسمی دریافت کرده بودند .نتایج این تحقیق نشان
دهنده وجود رابطه آماری معنیدار بین میزان آگاهی معلمان
در مورد بیماری ایدز و نگرش آنها نسبت به بیماری ایدز بود
( )p<1/111به عبارت دیگر با افزایش میزان آگاهی معلمان،
نگرش آنان نسبت به بیماری ایدز مثبتتر میشد .میانگین
میزان نگرش در معلمان قبل از آموزش  41/61 ± 0/06و پس
از آموزش  13/89 ± 0/92بود .بین میانگین میزان نگرش
معلمان قبل و بعد از آموزش در هر دو جنس تفاوت آماری
معنیداری یافت گردید ( Nazeema .)16( )p<1/11و
همکاران مطالعهای با هدف ارزیابی برنامه آموزشی جهت
معلمان در مورد بیماری ایدز در شهر کیپ تاون آفریقای
جنوبی انجام دادند .این دوره آموزش برای معلمان طی  6روز
برگزار شد .پرسشنامهها قبل و بعد از اتمام آموزش توسط
معلمان تکمیل و آنالیز شدند .آموزش معلمان از طریق
دفترچههای آموزشی انجام شد .قبل از آموزش اکثر معلمان
بیان میکردند تمایل اندکی به آموزش دیدن و کسب آگاهی
در مورد بیماری ایدز دارند .بعد از آموزش و آنالیز پرسشنامهها
نتایج نشان داد معلمان مشتاق افزایش دانش خود در مورد
مسأله جنسی و بیماری ایدز و همچنین رویکرد مناسب برای
آموزش دادن آن به دانشآموزان میباشند ،که میتواند نشان
دهنده تغییر نگرش این افراد در مورد بیماری ایدز پس از
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دریافت آموزش باشد ( .)10همچنین در مطالعه ،Zesch
نگرش معلمان در مورد بیماری ایدز در سه سطح نگرش مثبت،
نگرش منفی و نگرش نامطمئن قبل و بعد از آموزش مورد
بررسی قرار گرفت .قبل از انجام آموزش  81/31درصد معلمان
دارای نگرش مثبت در مورد بیماری ایدز بودند و  9/61درصد
نگرش منفی داشتند .پس از آموزش  86/31درصد معلمان
نگرش مثبت در مورد بیماری ایدز داشتند و  3/01درصد
نگرش نامطمئنی داشتند .نگرش معلمان قبل و بعد از آموزش
با آماره آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مورد مقایسه قرار
گرفت .بین نگرش معلمان قبل و بعد از آموزش اختالف آماری
معنیداری مشاهده گردید ( .)p< 1/11از سایر یافتههای این
مطالعه کاهش نگرش منفی معلمان نسبت بیماری ایدز به
میزان  11/11درصد پس از انجام آموزش بود ،به طوری که
اکثر شرکت کنندگان پس از انجام آموزش معتقد بودند باید
دوره آموزش بیماری ایدز برای آموزگاران آینده افزایش یابد
( .)11همانطوری که مشاهده میشود نتایج این تحقیق با
پژوهشهای حاضر همپوشانی دارد .بنابراین قبل از انجام
آموزش اکثر نمونهها از سطح آگاهی متوسطی در مورد بیماری
برخوردار بودند .اما پس از انجام آموزش تقریباً تمامی نمونهها
از سطح آگاهی خوبی برخوردار شدند .آگاهی معلمان بعد از
آموزش افزایش معنیداری نسبت به قبل از آموزش داشت.
بیش از نیمی از نمونهها قبل از آموزش از نگرش منفی در مورد
بیماری ایدز برخوردار بودند .بعد از آموزش اکثریت نمونهها از
نگرش مثبتی نسبت به بیماری ایدز برخوردار شدند .نگرش
معلمان بعد از آموزش افزایش معنیداری نسبت به قبل از
آموزش داشت .بنابراین بر اساس یافتههای پژوهش میتوان
نتیجه گرفت آموزش بیماری ایدز به معلمان موجب افزایش
آگاهی و بهبود نگرش آنها نسبت به بیماری ایدز میشود.
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Background & Aim:Teachers knowledge and attitudes about AIDS is one of the most important
factors influencing communities attitudes and awareness about this disease. Educating teachers
about AIDS helps expanding AIDS education plans by promoting knowledge and enhancing
attitude of teachers.
Material & Methods: in this Quasi experimental study all of the Khatham city high school
teachers enrolled (120 subjects include 70 female, and 50 male). Data gathering instruments were
demographic, AIDS knowledge and attitude self designed questionnaires. Questionnaires completed
by subjects in two times (before education and two weeks after education). Education was included
two 45 min sessions based on AIDS hand book education that developed by researchers. The data
were analyzed by SPSS 13 software, using paierd T-test.
Results: mean age of subjects was 34.87±7.98. 58.3% were female, 85.8% of them were graduated
and 85.8% were married. Result shows that there is significant relationship between knowledge
scores of subjects in pre and post education using paired T-test (p<0.05). Also there was significant
relationship between attitude scores in pre and post education (p<0.05).
Conclusion: this study showed that education can improve knowledge and attitude of teachers
about AIDS.
Key Words: teacher, education, AIDS, knowledge, attitude
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