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 ميري خورشيدي و سايه/ 8

  .8-20 صفحات: 4 شماره ،6 دوره ،1389تخصصي اپيدميولوژي ايران؛   مجله

  مقاله پژوهشي

 ايدز انساني ايمني نقص ويروس به نسبت نگرش و آگاهي وضعيت تحليل

  تحليل فرا و يافته ساختار مرور: ايراني جمعيت در

6راد صادقي ،بهنام5فر  فهيم نوشين ،4فرهودي بهنام ،3پيشه متقي شهرزاد ،2پورخانداني علي ،1،3دوست حق اكبر علي
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هاي در معرض خطر نقش  ايدز در ايران، افزايش سطح دانش و نگرش در جامعه بخصوص گروه/HIVبا گسترش ابتالء به  :مقدمه و اهداف

هاي مرور ساختاريافته، مستندات مرتبط با آگاهي و نگرش در  در مطالعه حاضر با بكارگيري روش. گيري دارد كليدي در پيشگيري از همه
  .ها در جامعه برآورد شد هاي متاآناليز مقادير آن بررسي و با استفاده از تكنيكايدز /HIVمورد 

جهـت نمـايش   . بررسي گرديـد  1387تا  1377هاي  مطالعه منتشر شده در بين سال 62پس از جستجوي مستندات، مجموعاً  :روش كار
  .ايج از نمودار انباشت و براي ارزيابي منبع ناهمگوني از مدل متارگرسيون استفاده گرديدنت

هاي زيادي با يكـديگر داشـتند كـه ايـن      تفاوت) اطالعاتآوري  گيري و ابزار جمع شيوه نمونه(مطالعات وارد شده از نظر متدولوژي  :نتايج
كـه   نـد نفـر مـورد بررسـي قـرار گرفت     24,011 با مجموع حجم نمونـه  مطالعه، 24در مجموع . موضوع مانع از تركيب آماري مطالعات بود

ارزيـابي شـده بودنـد كـه      نفر 11,104مطالعه مربوط به نگرش  16در . متغير بود) 100از مبناي ( 0/84تا  7/14ميانگين نمره دانش بين 
  .متغير بود) نمره 100از ( 4/78تا  6/32ميانگين نمره نگرش بين 

را نشـان   زيـادي  مختلـف پراكنـدگي   مطالعات ؛ هرچند نتايجاستنگرش همچنان نيازمند ارتقاء  و رسد كه دانش نظر مي به :گيري نتيجه
عدم مشاهده تغيير قابـل مالحظـه در سـطح دانـش و      .هاي هدف و متدولوژي مطالعات باشد تواند به دليل تفاوت در گروه دهند كه مي مي

هـاي   تـر كـردن فرآينـد    بخـش  تر و اثـر  ريزي در راستاي اصالح، گسترده مورد بررسي بر لزوم برنامههاي مختلف در طول دوره  نگرش گروه
  .كيد داردأآموزشي ت

  ، ناهمگونيمتاآناليز، مرور ساختاريافته، )ايدز(آگاهي، نگرش، ويروس نقص ايمني اكتسابي، سندرم نقص ايمني اكتسابي  :واژگان كليدي

  مقدمه

 ،)WHO( بهداشـت  يجهان سازمان 2008 سال گزارش براساس
 HIV مـار يب) ونيـ ليم 6/30 -1/36(ميليـون   2/33 2007 سـال  تا

 نفر ونيليم 3 تا 7/2 ساالنه و اند كرده يم يزندگ ايدن كل در مثبت
 را خود جان دزيا اثر در نفر ونيليم 1/2 و شده افزوده تعداد نيا به
 در رانيا در دزيا روسيو به ابتال موارد نياول. )1( دهند يم دست از

 .)2( شـد  ييشناسـا  يخون فرآورده كننده افتيدر پنج در 1987 سال
 ياكتسـاب  يمنـ يا نقـص  سـندرم  و HIV بـه  يآلـودگ  وعيش هرچند

)AIDS (يكشورها يبعض يحت و يغرب يكشورها از كمتر رانيا در 

 و يجهـان  بهداشت سازمان يبرآوردها براساس اما )3( است منطقه
) (United Nations Program on HIV/AIDS UNAIDS ســال 

ـ و به آلوده نفر 86000 از شيب 2007  وجـود  رانيـ ا در HIV روسي
  .)1( است شده برابر دو باًيتقر 2001 سال آمار با سهيمقا در كه داشته

 را رانيا در مبتال افراد زانيم نيشتريب مختلف گزارشات براساس
 مطالعـات  در هرچنـد . دهنـد  يمـ  ليتشـك ) IDU( يقيتزر نيمعتاد

 شـده  گـزراش  مختلـف  هـاي  سـال  در يمتفاوت نسبتاً اعداد مختلف
 كه رسد يم نظر به. )4-6( است ريمتغ درصد 85 تا 51 از كه است
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 9/ فراتحليل و ساختاريافته مرور: ايراني جمعيت در ايدز)/HIV( انساني ايمني نقص ويروس به بتنس نگرش و آگاهي وضعيت تحليل  

 يقــيتزر معتــادان را مبــتال افــراد از%  65 حــدود حاضــر حــال در
 نيانگيـ م و كشـور  جـوان  تيـ جمع به توجه با اما دهند يم ليتشك
 يها روش ريسا و است رييتغ حال در الگو نيا انيمبتال نييپا يسن

 حـال  در نيجنـ  بـه  مـادر  انتقـال  و يجنسـ  تماس جمله از انتقال
 مناسـب  يها برنامه اعمال عدم صورت در و هستند شدن نيگزيجا
 رييـ تغ بـا  ندهيآ هاي سال در ،HIV يجنس انتقال از يريشگيپ يبرا

 سـرعت  رانيـ ا در دزيـ ا يمـار يب وعيشـ  رشـد  بـه  رو روند الگو نيا
  .)8،7( گرفت خواهد يشتريب

 اول، فـاز  است؛ نموده يط را ياصل فاز سه رانيا در دزيا يدمياپ
 كـه  اسـت  آلوده يخون هاي فرآورده و خون قيطر از روسيو انتقال

 فـاز  نيـ ا از دزيـ ا و HIV يدميـ اپ شده، انجام رانهيشگيپ اقدامات با
 در روسيـ و انتقـال  انتقـال،  راه نتـري  عمده بعد، فاز در. نمود عبور

 نيـ ا بـا  ارتباط در. است) IDU( مخدر مواد يقيتزر كنندگان مصرف
  بيآســ  كــاهش هــاي  برنامــه ياجــرا  بــه اقــدام  رانيــا فــاز

)Harm Reduction (نمود )اقـدامات  يتمام وجود با كه هرچند. )6 
 نيمعتـاد  خصوصـاً  كشـور  نيمعتـاد  يباال آمار ليدل به شده انجام

 كماكـان  انتقـال  راه نيـ ا د،يـ گرد اشـاره  آن بـه  باال در كه يقيتزر
 يدمياپ حال نيا با. )10،9( است ما كشور در انتقال راه نتري ياصل

HIV يدمياپ فاز سه هر كه ييكشورها از ياريبس همچون رانيا در 
 يعنـي  آن سـوم  فـاز  بـه  دوم فاز از گذر حال در اند، نموده كامل را

  .)11( است يجنس هاي تماس قيطر از انتقال
 يدمياپ با مقابله روش نتري ياصل و نيتر مهم عنوان به يريشگيپ

HIV و ابــتال رونــد بــه ينگــاه. )12-14( اســت مطــرح جهــان در 
 نيتـر  مهم از يكي كه است نيا از يحاك خطر معرض در يها گروه
 بـه  نسـبت  يآگـاه  عـدم  دز،يـ ا يريشـگ يپ بهبود يرو شيپ موانع
 اند داده نشان مختلف مطالعات. است يماريب نيا مختلف يها جنبه

 ياساسـ  يگام آن انتقال هاي راه و دزيا يماريب به نسبت يآگاه كه
 در مناسـب  يآگـاه  هرچند رود؛ يم بشمار يريشگيپ در ضروري و
 گردد ينم عملكرد بهبود به منجر و نيست يكاف ييتنها به روند نيا
  .)12, 13, 15, 16( ابدي بهبود يآگاه با همراه زين نگرش ديبا و

 خـاص  طيشـرا  جهـت  بـه  ران،يـ ا مـا،  كشـور  در كه است واضح
 ليتشـك  را تيجمع% 61 حدود ساله 49 تا 15 افراد كه( يتيجمع

 ازمنـد ين HIV يدمياپ يكنون يشيافزا روند از يريشگيپ ،)دهند يم
 اثـرات  هرچنـد . اسـت  يآموزشـ  هدفمند و مدوام هاي برنامه ياجرا

 عوامـل  تـابع  افـراد  نگـرش  و يآگـاه  زانيم بر يآموزش هاي برنامه
است  رهيغ و تيجنس هدف، تيجمع ،يسن گروه جمله از يمتعدد

 يهيبـد . كنـد  يم رييتغ نگرش و يآگاه نيا زانيم زمان طول در و
 مختلـف  هاي گروه نگرش و يآگاه منظم شيپا اساس نيا بر است

  .رسد يم نظر به يالزام جامعه در دزيا يماريب به نسبت يتيجمع
 زانيم يابيارز يراستا در كشور در گرفته انجام مختلف مطالعات

 متنـوع  يمتـدولوژ  دگاهيـ د از البته و متعدد اريبس نگرش و يآگاه
 مختلف هاي گروه در افراد نگرش و يآگاه مطالعات نيا در. هستند

 در رهيـ غ و درمـان،  انتقـال،  ،يريشـگ يپ نهيزم در يتيجمع و يسن
 انجام اساس نيا بر. است گرفته قرار يابيارز مورد مختلف يها سال

 يبررسـ  و مختلـف  هاي نهيزم در نگرش و يآگاه زانيم از يبرآورد
 و يسـن  مختلـف  هـاي  گـروه  در و زمـان  طول در آن راتييتغ روند
 نيـ ا در زانريـ  برنامـه  و گذاران استيس يراهنما تواند يم يتيجمع

 مـورد  جامعـه  موجـود  تيوضـع  سـازي  شفاف جهت و باشد نهيزم
 بندي جمع هدف با مطالعه نيا راستا نيا در. رديگ قرار برداري بهره

 مـرور  هـاي  روش از اسـتفاده  بـا  و شـده  منتشر گزارشات اطالعات
 اطالعات جانبه همه آوري جمع با تا است نموده يسع يافته ساختار

ـ ا و HIV بـا  مـرتبط  مختلـف  يهـا  نـه يزم در نگرش و يآگاه  و دزي
ــارگ ــاي روش يريبك ــار ه ــدل و يآم ــاي م ــاليز ه ــات ،متاآن  اطالع

  .آورد فراهم را يارزشمند

  كارروش 

  جستجو هاي راهبرد

 جهاد ياطالعات گاهيپا يجستجو با اول مرحله در مطالعه، نيا در
 ياطالعـات  بانك ،)Scientific Information Database( يدانشگاه

Iranmedex و MagIran هـاي  واژه ديكل از استفاده با HIV، دز،يـ ا 
 منتشرشـده  مسـتندات  آوري جمع به نسبت نگرش و يآگاه دانش،

 بـا  يبعـد  گـام  در. دنـد يگرد استخراج مرتبط موارد و اقدام يداخل
 PubMed، Scopus،ISI web of ياطالعـات  يهـا  بانـك  يجستجو

knowledge و Science Direct هـاي  واژه ديكل كمك با و HIV  ايـ 
AIDS گـر  عمـل  همراه به AND  هـاي  واژه ديـ كل بـا knowledge و 

Attitude و Iran مستندات، هيكل ها استان نام افزودن با نيهمچن و 
 و آوري جمـع  قيـ تحق موضـوع  بـا  مرتبط مقاالت دهيچك و مقاالت

 مسـتندات  منـابع  نيبـرا  عـالوه . ديـ گرد استخراج ها آن كامل متن
 همزمان. شد يبررس مرتبط نيعناو به يابيدست جهت آمده بدست
  حـوزه  نظـران  صـاحب  و كارشناسـان  بـا  تمـاس  يبرقـرا  به نسبت

HIV /يمسـتندات  و نيعنـاو  تا شد درخواست شانيا از و اقدام دزيا 
  .ندينما يمعرف قيتحق ميت به را پژوهش موضوعمرتبط با 

 مقـاالت  دهيـ چك مقاالت، مشخصات مستندات، استخراج از پس
 EndNote افـزار  نـرم  وارد يپژوهشـ  هاي طرح گزارش و ها شيهما

 مطالعـه  نيهمچن و افزار نرم نيا از استفاده با تكرار موارد و گرديد
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مستندات حذف شده به دليل نقص اطالعات در متن كامل  
)ركورد 18تعداد (مقاله يا فقدان معيارهاي ورود به مطالعه 

مستندات بدست آمده از جستجوي منابع و تماس با افراد  
)ركورد 105تعداد (صاحب نظر 

مطالعات حذف شده كه شامل مطالعاتي مي باشند كه يا فاقد اطالعات در  
مورد آگاهي يا نگرش بودند، يا بيش از يك مرتبه در مرحله جستجوي  
اطالعات استخراج شده بودند و يا بيش از يك مرتبه منتشر شده بودند  

)ركورد 831

 موضـوع  با مرتبط اطالعات مقاالت، كامل متن
 آوري جمـع  ابـزار  نگـرش،  و يآگـاه  نمـره  ن
 نمونـه،  حجـم  مطالعـه،  چاپ و انتشار سال 
 زيآنـال  جهـت  و استخراج مطالعه انجام محل 

 هـاي  روش يريبكـارگ  يبرا كه ييآنجا از. گرفت
 مختلـف  مطالعات در اثر يرگي اندازه اسيمق 

 محاسـبه  جهـت  مختلـف  مطالعات در كه ي
 شده استفاده يمتفاوت هاي اسيمق از نگرش 

 كيـ  بـه  هـا  اسيـ مق يتمـام  اطالعـات،  كامل
  .شد ليتبد زيآنال

 استفاده با) Standard Error( اريمع يخطا متاآناليز
 محاسبه مطالعات از كي هر جينتا يبرا اي جمله

 دياگرام روند انتخاب مطالعات وارد شده به مرور ساختاريافته

مستندات بدست آمده از جستجوي الكترونيك بانك هاي اطالعاتي  
)ركورد 754تعداد (داخلي و خارجي 

مستندات مرتبط با موضوع پژوهش
)ركورد 80تعداد (

مستندات حذف شده به دليل نقص اطالعات در متن كامل  
مقاله يا فقدان معيارهاي ورود به مطالعه 

مطالعات وارد شده به مرور ساختاريافته  
كه به بررسي آگاهي و نگرش پرداخته  

)ركورد 62

مستندات حاصل از جستجوي دستي  
)ركورد

مستندات بدست آمده از جستجوي منابع و تماس با افراد  
صاحب نظر 

مطالعات حذف شده كه شامل مطالعاتي مي باشند كه يا فاقد اطالعات در  
مورد آگاهي يا نگرش بودند، يا بيش از يك مرتبه در مرحله جستجوي  
اطالعات استخراج شده بودند و يا بيش از يك مرتبه منتشر شده بودند  

831تعداد (

 مطالعـات  ن،يعناو مرور با بعد مرحله
ـ  از سـپس  و شـده  حـذف  مطالعـه،   نيب

 كامـل  متن سپس و مقاله خالصه
 و حاصـل  نـان ياطم مطالعـه  نيـ 
  ).1شماره نمودار

  اطالعات

 هشـت  شـامل  تيـ فيك يابيارز 
 در سئوال دو پژوهش، هدف نهي

 آوري جمـع  نحـوه  مـورد  در سـئوال 
 زيآنـال  نحوه مورد در سؤال كي 

 تيفيك مستندات، كامل متن در
 در تيـ فيك نمره برحسب مطالعات

. قـرار گرفتنـد   نييپـا  و متوسـط 

متن به مراجعه با سپس
نيانگيـ م شامل پژوهش
 آن، اسيمق و اطالعات

 مطالعه، مورد تيجمع
گرفت قرار استفاده مورد

 كه است الزم متاآناليز
يموارد در باشد، كساني

 و يآگاه نيانگيم نمره
كامل استخراج از پس بود،
آنال جهت واحد اسيمق

  يآمار زيآنال

متاآناليز انجام جهت
جمله دو عيتوز فرمول از

 دوست و همكاران حق/ 10

دياگرام روند انتخاب مطالعات وارد شده به مرور ساختاريافته -1نمودار شماره 

 

مستندات بدست آمده از جستجوي الكترونيك بانك هاي اطالعاتي  

مطالعات وارد شده به مرور ساختاريافته  
كه به بررسي آگاهي و نگرش پرداخته  

62تعداد (بودند 

مستندات حاصل از جستجوي دستي  
ركورد 52تعداد (

مرحله در. شد حذف ن،يعناو مجدد
مطالعـه،  نيـ ا هـدف  بـا  مرتبط ريغ

خالصه به مراجعه با مانده يباق مطالعات
يـ ا هدف با آن بودن مرتبط از مقاله
نمودار( دش حذف مرتبط ريغ موارد

اطالعات استخراج و تيفيك يابيارز

 جهت يستيل چك يبعد گام در
يزم در سئوال دو كه شد هيته سؤال
سـئوال  سـه  ،يريـ گ نمونـه  نحوه مورد

 و ها شاخص يرگي اندازه و اطالعات
در يبررس با). 1 مهيضم( بود مطالعه

مطالعات و گرفت قرار يابيارز مورد ها آن
متوسـط  باال، تيفيك با مطالعات گروه سه
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 11/ فراتحليل و ساختاريافته مرور: ايراني جمعيت در ايدز)/HIV( انساني ايمني نقص ويروس به بتنس نگرش و آگاهي وضعيت تحليل  

 پـس . شد داده وزن اريمع يخطا معكوس براساس جينتا به و
 شـد  مشخص) Q( كوكران آزمون از استفاده با مرحله نيا از

 ينـاهمگون  مختلـف  مطالعـات  در شده گزارش جينتا نيب كه
)Heterogeneity (دارد وجود دار يمعن )P Value<0.001(، 
) Random Effects Model( يتصـادف  اثـر  مـدل  از رو نيا از

  .شد استفاده يينهاتجزيه و تحليل  جهت
 در ينـاهمگون  جادكننـده يا عوامـل  ايـ  عامل يابيارز جهت

 مــدل و) Sensitivity analysis( تيحساســ زيآنــال از جينتــا
ـ ا بـه  يابيدسـت  يبـرا . ديگرد استفاده ونيمتارگرس  مهـم،  ني

 و مقالـه  چـاپ  سال مطالعه، انجام سال مطالعات، انجام محل
 در. شـد  اسـتخراج  حاصل مستندات از مطالعه مورد تيجمع

 مـورد  هـاي  تيجمع يافته ختارسا مرور به شده وارد مطالعات
 ليتحصـ  افراد رگروهيز شدند؛ ميتقس رگروهيز پنج در مطالعه

 هـاي  رشـته  انيدانشجو ،يرستانيدب آموزان دانش شامل كرده
 و پزشـكان   دنـدان  پزشكان، پرستاران، ،يرپزشكيغ و يپزشك

 رگـروه يز سـربازان،  و ينظـام  پرسـنل  رگـروه يز ن،يمتخصص
 ن،يمعتـاد  شامل پرخطر افراد رگروهيز و جامعه مختلف اقشار
 جهت. نيسنگ هينقل ليوسا رانندگان و انيزندان ،يروسپ زنان
 از اسـتفاده  بـا  يناهمگون كننده جاديا عوامل اي عامل يابيارز

 انتشار و انجام سال مطالعه، مورد تيجمع ونيمتارگرس مدل
 طيشـرا  واجد مطالعات تيفيك و مطالعه انجام محل مطالعه،

 وارد مدل در يناهمگون كننده جاديا محتمل عوامل عنوان به
  .شدند
 Forest( انباشـت  نمـودار  ،متاآناليز جينتا دادن نشان يبرا

Plot (مربـع  اندازه نمودار نيا در كه گرفت قرار مورداستفاده 
 فاصـله  آن طـرف  دو خطـوط  و مطالعه هر وزن دهنده نشان
 مطالعـات  متاآنـاليز . دهـد  يم نشان را درصد 95 نانياطم

 اول مرحلـه  در گرفـت،  انجـام  مرحله سه در طيشرا واجد
 شـده  وارد مطالعـات  از نگرش و يآگاه نمره خام نيانگيم

 شـد؛  استخراج آن محاسبه يمبنا و افتهي ختارسا مرور به
 در شـده  گـزارش  هـاي  نيانگيـ م سازي كساني يبرا سپس

 يتمـام  و نيـي تع 100 نيانگيم محاسبه يمبنا مطالعات،
 در. شـدند   داده مبنـا  رييـ تغ شـده  اسـتخراج  هاي نيانگيم

 نيانگيـ م متوسـط  متاآنـاليز  روش از استفاده با بعد مرحله
 در سـپس  شـد؛  محاسـبه  كـل  در نگـرش  و يآگـاه  نمره

 نگـرش  و يآگـاه  نمره نيانگيم كه يمطالعات سوم، مرحله
 انـدازه  به اول مرحله متاآناليز از حاصل متوسط با ها آن در
 گرفتـه  نظـر  در پـرت  داده داشت، فاصله اريمع انحراف دو

. گرفـت  صـورت  ها داده نيا حذف با مجدداً متاآناليز و شده
 بـا  مطالعـه  نيـ ا در يآمـار  محاسـبات  و زيآنال مراحل يتمام

  .گرفت انجام Stata ver.10 افزار نرم از استفاده

  ها افتهي

 يجسـتجو  مختلف مراحل از حاصل مقاله 911 مجموع از
 از كـه  شـد  افتي پژوهش موضوع با مرتبط مطالعه 62 تعداد

 كشـور  داخـل  معتبر يپژوهش مجالت در مقاله 36تعداد، نيا
 گزارش هم مورد 5 و يالملل نيب معتبر مجالت در مقاله 21و

 در مطالعـه  24 تنهـا  تعـداد  نيـ ا از. بود يقاتيتحق هاي طرح
 نگـرش  زانيـ م يابيارز در مطالعه 16 و يآگاه زانيم يابيارز
. بودند كرده گزارش را مطالعه در شده كسب نمرات نيانگيم

 گـزارش  بـه  افتـه يختار سـا  مرور به شده وارد مطالعات ريسا
 و مثبـت  نگرش اي بد و متوسط خوب، يآگاه با افراد يفراوان
 مطالعـات  گـروه  نيا در كه ييآنجا از. بودند كرده اكتفا يمنف
 تفـاوت  نگـرش  ايـ  يآگاه زانيم يرگي اندازه يابزارها تنها نه

 يآگاه هاي گروه در زين افراد يبند ميتقس اريمع بلكه داشتند
 زيـ ن يمنفـ  و مثبت نگرش با هاي گروه و بد و متوسط خوب،

ــاوت يدارا ــد، تف ــتفاده بودن ــتكن از اس ــاي كي ــاليز ه  متاآن
 ازطوالني شـدن مطلـب    از يريجلوگ جهت. نشد رپذي امكان

 مطالعـه  نيـ ا در مطالعـات  از گـروه  نيـ ا جينتـا  اتيئجز هيارا
  .است شده يخوددار

 نمـره  نيانگيـ م نيشـتر يب ط،يشـرا  واجـد  مطالعات نيب در
 و ينخعــ مطالعــه بــه مربــوط 100 از شــده گــزارش يآگــاه

ــاران ــان در همك ــر و) 0/84±7/14( كرم ــم نيكمت  نيانگي
 تهـران  حومـه  در همكـاران  و پـور  يصـادق  مطالعه به مربوط

ــود )5/11±6/14( ــتريب. ب ــم نيش ــه حج ــر 8312 نمون  و نف
 يآگاه كه يمطالعات نيب در. بود نفر 70 نمونه حجم نيكمتر

 فيضـع  و متوسـط  خـوب،  يبنـد  دسـته  صورت به را دزيا از
 فيضـع  و خـوب  يآگاه درصد نيشتريب بودند، كرده گزارش

 بـه  گـروه  دو نيـ ا درصد نيكمتر و% 3/91 و% 87 بيترت به
 نيشــتريب نگــرش، نــهيزم در. بــود% 2/0 و% 7 برابــر بيــترت
 نيانگيــم نيكمتــر و 89/78±11/1 شــده گــزارش نيانگيــم

 و درصد 7-78 نيب مناسب يآگاه درصد. بود 63/3±75/26
 مختلف مطالعات در% 7/91 و% 6/3 نيب مثبت نگرش درصد

  .)جدول شماره ا( بود شده گزارش
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 دوست و همكاران حق/ 12

   در شهرستان دره شهر مداخله از بعد قبل و ،هاي بيماريابي سل مقايسه شاخص -1جدول شماره 

انجام محل  ]منبع[ نويسنده/محقق

  مطالعه
  سال اجرا

حجم 

  نمونه

نمره ارزيابي 

  نقادانه
  جمعيت مورد مطالعه

نتيجه فراتحليل آگاهي 

  * )دامنه اطمينان% 95(

نتيجه فراتحليل نگرش 

  *)دامنه اطمينان% 95(

  9/65) 5/63- 3/68(  3/66) 8/62- 8/69(  زنان باردار  3  120  1382  يزد  )17( مظلومي
  0/67) 6/66- 4/67(  0/61) 5/61- 0/67(  هاي مختلف جامعه گروه  3  5000  2003  تبريز )18( تربتي ضيايي

سراوان، آستارا،  )19( تهراني رمضاني
اسالم شهر، 

  كرمانشاه
  -  7/62) 7/59- 7/65(  رانندگان ترانزيت  4  201  2003

سراوان، آستارا،  )19( تهراني رمضاني
اسالم شهر، 

  كرمانشاه
  -  7/67) 4/66- 0/69(  سال 25تا  15جوانان   4  754  2003

سراوان، آستارا،  )19( تهراني رمضاني
اسالم شهر، 

  كرمانشاه
  -  6/50) 6/42-5/58(  فروش زنان تن  4  50  2003

  -  5/64) 8/62-2/66(  آموزان دبيرستان دانش  4  400  1379  يزد )20( بهجتي
  8/74) 2/73- 4/76(  5/83) 2/81-8/85(  آموزان دبيرستان دانش  4  375  1382  بيرجند )21( ميري

 )22( رودسري پور صادقي
  4  247  2001  تهران

ساكنين روستاها وحومه 
  تهران

)1/16 -2/13 (7/14  )6/71 -9/66 (2/69  

  8/71) 1/71-5/72(  8/67) 3/66- 3/69(  دانشجويان رشته پزشكي  5  468  §2004  يزد )23( عسكريان
  2/32) 4/27-1/37(  4/53) 8/49-0/57(  پرستاران  5  115  1385  تهران )24( قرباني

  9/76) 8/74-1/79(  6/67) 7/65-6/69(  ها معلمين دبيرستان  5  290  2004  يزد )25( مظلومي
 )26( عسكريان

  5  152  2003  شيراز
دانشجويان و اساتيد 

  دندانپزشكي
)3/76 -8/72 (5/74  )1/79-0/76 (5/77  

 )27( عسكريان
  5  155  2003  شيراز

اساتيد باليني دانشكده 
  شيراز پزشكي

)2/75-1/69 (1/72  )6/80 -3/76 (4/78  

  6/32) 9/27-3/37(  9/23) 8/21-9/25(  ملوانان  5  130  §1385  چهاربهار )28( ضاربان
 )29( فطرت پاك

  5  300  §1383  مشهد
مراجعين به كلينيك 

  پزشكي دندان
)9/62 -5/58 (7/60  -  

  -  6/44) 6/40-4/48(  هاي مختلف جامعه گروه  5  1900  1377  اراك )30( چهرئي
 )31( فر شريفي

  6  441  §1384  تهران
هاي  سربازان پادگان

  تهران
)0/35-0/33 (0/34  )6/55 -2/54 (9/54  

  1/61) 2/59- 9/62(  0/70) 6/68-3/71(  هاي مختلف جامعه گروه  6  960  2008  مشهد )32( مقدم هدايتي
  -  7/82) 4/82-0/83(  ساكنين شهر شيراز  7  8312  2004  شيراز )33( عسكريان

  -  1/74) 2/73-9/74(  آموزان دبيرستان دانش  7  990  1384  تهران )34( طاهري بيگم
  6/67) 1/67- 0/68(  3/58) 7/57-0/59(  آموزان دبيرستان دانش  7  2146  1383  يزد )35( مظلومي

 )36( عسكريان
  8  77  2002  شيراز

هاي داخلي و  رزيدنت
  جراحي

)9/66-5/57 (2/62  )4/62 -0/54 (2/58  

 )36( عسكريان
  8  78  2002  شيراز

هاي باليني  اساتيد دوره
  دانشكده پزشكي

)3/69 -5/59 (4/64  )2/64 -6/54 (4/59  

  5/67) 4/66- 5/68(  0/84) 4/82-5/85(  زندانيان  8  350  §2002  كرمان )37( نخعي حسين
  سال انتشار مقاله §
  .اند تعديل شده Baysianها و دامنه اطمينان با استفاده از مدل  ميانگين *

  يآگاه متاآناليز از حاصل جينتا

 مطالعـه  24 افته،ي ختارسا مرور به شده وارد مطالعات مجموع از
 در). 1 شماره نمودار( شدند زيآنال يآگاه نمره نيانگيم متاآناليز در

 يبررسـ  بـه  مطالعـه  15 ،متاآنـاليز  يبرا طيشرا واجد مطالعات نيب

 از يآگـاه  يبررس به زين مطالعه چهار دز،يا/ HIV از يعموم يآگاه

 هــاي وشر از يآگــاه زانيــم زيــن مطالعــه دو و انتقــال هــاي روش
 در كـه  اي مطالعه چيه نيهمچن. بودند پرداخته انتقال و يريشگيپ

 اشاره يآگاه نمره نيانگيم به يريشگيپ هاي روش از يآگاه يبررس
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 13/ فراتحليل و ساختاريافته مرور: ايراني جمعيت در ايدز)/HIV( انساني ايمني نقص ويروس به بتنس نگرش و آگاهي وضعيت تحليل  

 

 نمودار انباشت ميانگين نمره آگاهي -1نمودار شماره 

 

  .نشد افتي باشد، كرده
 يآگـاه  زانيـ م) مطالعـه  سـه ( مطالعات درصد 7/16 نيب نيا در
 گـزارش ) 50 از كمتـر  نمره( فيضع حد در را دزيا/ HIV از يعموم
 حـد  در را يعموم يآگاه زانيم مطالعات درصد 8/77 بودند، كرده

 كيـ ( مطالعـات  درصـد  6/5 تنهـا  و) 75 تا 50 نيب نمره( مطلوب
ـ  از. بـود  كرده گزارش باال را يعموم يآگاه) مطالعه  مطالعـات  نيب

 پرداختـه  انتقـال  هـاي  روش از يآگـاه  يبررسـ  به كه طيشرا واجد
 حـد  در مطالعـه  كيـ  ف،يضـع  را يآگـاه  زانيم مطالعه كي بودند

  .بودند كرده گزارش باال را يآگاه زانيم مطالعه دو و مطلوب
  يتيجمع مختلف هاي گروه در يآگاه نمره نيانگيم
 مطالعـه  11 تعـداد  متاآنـاليز  بـه  شده وارد مطالعه 24 مجموع از

 آمـوزان  دانـش ( كـرده  ليتحصـ  و محصـل  افـراد  گروه در%) 8/45(
 ،)نيمتخصصـ  و پزشـكان  دنـدان  پزشـكان،  ان،يدانشجو رستان،يدب

 مطالعـه  سـه  جامعـه،  مختلـف  هاي گروه در%) 3/33( مطالعه هفت
 پرسنل گروه در%) 3/8( مطالعه دو و پرخطر يها گروه در%) 5/12(

  .بودند دهيرس انجام به سربازان و ينظام
 زانيـ م يبررسـ  بـه  كـه  اي مطالعـه  11 مجموع از مطالعه 10 در

 زانيـ م بودند پرداخته كرده ليتحص و محصل افراد گروه در يآگاه
 مطالعـه  كيـ  در تنهـا  و بـود  شـده  گـزارش  مطلوب حد در يآگاه

 تيـ جمع آمـوزان  دانـش  زين مطالعه آن در كه بود باال يآگاه زانيم
 زانيـ م يبررس به كه اي مطالعه دو هر در. بودند شده انتخاب هدف
 يآگـاه  زانيم بودند پرداخته سربازان و ينظام پرسنل گروه يآگاه
 هـاي  گـروه  در يآگـاه  زانيم كه يحال در بود؛ شده گزارش فيضع

 گـزارش  باال زين مطالعه كي و مطلوب حد در مطالعه دو در پرخطر
 نشان دو شماره جدول در ها گروه ريسا به مربوط اتييجز. بود شده
  .است شده داده

  نقادانه يابيارز نمره براساس يآگاه نمره نيانگيم

 يابيـ ارز در%) 3/33( مطالعـه  8 طيشـرا  واجد مطالعه 24 نيب از
 گـروه  در كـه  بودنـد  كـرده  كسـب  آن از كمتـر  ايـ  4 نمـره  نقادانه

%) 7/41( مطالعـه  10 شـدند؛  بندي طبقه نييپا تيفيك با مطالعات
 گـروه  در كـه  بودنـد  كرده كسب 6 تا 5 نمره نقادانه يابيارز در زين

 زيـ ن%) 25( مطالعه 6 و شدند داده قرار متوسط تيفيك با مطالعات
 تيـ فيك بـا  مطالعات گروه در كه بودند كرده كسب 6 از باالتر نمره
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 دوست و همكاران حق/ 14

 

  نمودار انباشت ميانگين نمره نگرش -2نمودار شماره 

  
  .شدند بندي طبقه باال

 و نييپا تيفيك با مطالعات گروه در كه اي مطالعه 18 مجموع از
 باال را يآگاه نمره) 6/5( مطالعه كي تنها بودند گرفته قرار متوسط
 را يآگـاه  نمره زين) درصد 2/22( مطالعه چهار و بود كرده گزارش

 تيفيك با مطالعاتاز ميان  كه در حالي. بودند كرده يابيارز فيضع
 دو و بـود  نكـرده  گـزارش  فيضع را يآگاه نمره اي مطالعه چيه باال

  .بودند كرده گزارش باال را يآگاه زانيم زين) درصد 3/33( مطالعه

  ييايجغراف مختلف مناطق در يآگاه نمره نيانگيم

 يشـهرها  در%) 5/54( مطالعه 12 طيشرا واجد مطالعات انيم از
 مطالعـه  چهـار  تهـران،  در%) 2/18( مطالعـه  چهـار  كشور، يمركز

ــهرها در%) 2/18( ــرق يش ــور، يش ــ كش ــه كي  در%) 6/4( مطالع
 مختلـف  منطقـه  چهـار  در زين مطالعه كي و كشور يغرب يشهرها
  .انجام شده بودند كشور
 تنهـا  كشـور  يمركز يشهرها در گرفته صورت مطالعات نيب در

 را يآگـاه  نمره زانيم اراك شهرستان در) درصد 3/8( مطالعه كي
 در كـه  زين) درصد 7/16( مطالعه دو در و بود كرده يابيارز فيضع
 گـزارش  بـاال  يآگـاه  زانيـ م بودند دهيرس انجام به كرمان و رازيش

 نشان دو شماره جدول در ها گروه ريسا به مربوط اتيئجز. بود شده
  .است شده داده

  نگرش متاآناليز از حاصل جينتا

  يتيجمع مختلف هاي گروه در نگرش نمره نيانگيم

 افراد گروه در%) 50( مطالعه 8 تعداد طيشرا واجد 16 مجموع از
 ان،يدانشـجو  رسـتان، يدب آمـوزان  دانـش ( كـرده  ليتحصـ  و محصل

 در%) 3/31( مطالعـه  5 ،)نيمتخصصـ  و پزشـكان  دنـدان  پزشكان،
 پرسـنل  گـروه  در%) 5/12( مطالعـه  دو جامعـه،  مختلـف  هاي گروه
 بـه  پرخطـر  هـاي  گـروه  در%) 2/6( مطالعه كي و سربازان و ينظام
  .بودند دهيرس انجام
 در نگـرش  زانيـ م مطالعه چهار در ط،يشرا واجد مطالعات نيب از
 در كـه  اي مطالعـه  هشت نيب از نيهمچن. بود شده گزارش باال حد

 مطالعـه  سـه  بودنـد  شـده  انجام كرده ليتحص و محصل افراد گروه
 گروه نيا در را نگرش زانيم مطالعه كي تنها و باال را نگرش زانيم

 و ينظـام  پرسـنل  گـروه  در نگرش زانيم. بود كرده گزارش فيضع
 يمناسـب  تيوضع از گروه نيا در يآگاه زانيم همانند زين سربازان
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 15/ فراتحليل و ساختاريافته مرور: ايراني جمعيت در ايدز)/HIV( انساني ايمني نقص ويروس به بتنس نگرش و آگاهي وضعيت تحليل  

  نتايج متاآناليز ميانگين نمره آگاهي و آناليز متارگرسيون -2شماره جدول 

  
ميانگين 

  نمره آگاهي

دامنه اطمينان 

95%  
τ2 

تعداد 

  مطالعات

ضريب 

  متارگرسيون

انحراف 

  معيار
P value  

كيفيت 
  †مطالعات 

  238/0 7/4  6/5 6 8/99  3/60- 8/81  0/71  باال
 7 5/96  1/62- 5/70 3/66 متوسط

  -  -  گروه پايه
  7 6/98 3/60- 0/71  6/65  پايين

جمعيت مورد 
  †مطالعه 

  87/0  5/6  1/1 3 0/99 4/47- 4/84 9/65  هاي پرخطر گروه
  375/0 9/4  4/4 6 9/99 3/58- 2/80  2/69  هاي مختلف جامعه گروه

آموزان دبيرستان و  دانش
  دانشجويان غيرپزشكي

1/70  5/80 -7/59 7/99 4 

  -  -  گروه پايه
پرسنل دانشجويان و 

  هاي پزشكي رشته
8/64 3/70 -2/59 4/96 7 

محل انجام 
  مطالعه

 11 8/99 3/61- 8/77 5/69  شهرهاي مركزي
دار نبودن از مدل متارگرسيون  به دليل معني

حذف شد به اين معني كه آگاهي در مناطق 
  است مختلف كشور تفاوتي نداشته

 3  9/98  4/60- 5/82 4/71  شهرهاي شرقي

 2 - 4/43- 2/84 8/63  تهراناستان 

 1 - 6/59- 7/65 7/62  شهرهاي غربي

  433/0  3/1  0/1 -  -  -  -  سال انجام مطالعه
 156/0 4/1 - 1/2  -  -  -  -  سال انتشار

 - -  - 24 9/99 9/53- 2/68 05/61 *كل

 - - - 20 7/99 1/62- 9/72 51/67  )هاي پرت پس از حذف داده(كل 
آموزان و دانشجويان با  ، زيرگروه مطالعات با كيفيت متوسط و پايين با هم و زيرگروه دانشtau squareبراي دستيابي به بهترين مدل متارگرسيون و كمترين مقدار  †

  ).=tau2 6/79(هاي پزشكي باهم ادغام شدند  دانشجويان و پرسنل رشته
  .ناهمگوني زياد بين نتايج مطالعات مقادير گزارش شده بايد با دقت مورد تحليل قرار گيرند ها به دليل وجود با وجود انجام فراتحليل داده *

 را نگـرش  زانيم مطالعه كي شده انجام مطالعه دو و نبود برخوردار
 يابيـ ارز مطلـوب  حـد  در نگـرش  زانيم زين گريد مطالعه و فيضع

 سـه  شـماره  جـدول  در هـا  گـروه  ريسا به مربوط اتييجز. بود شده
  .است شده داده نشان

  نقادانه يابيارز نمره براساس نگرش نمره نيانگيم

 مطالعـه  چهـار  تعـداد  متاآنـاليز  بـه  شده وارد مطالعه 16 نيب از
 بودنـد  كـرده  كسب آن از كمتر اي 4 نمره نقادانه يابيارز در%) 25(

 هشـت  شـدند؛  بنـدي  طبقـه  نييپا تيفيك با مطالعات گروه در كه
 داده قـرار  متوسـط  تيـ فيك با مطالعات گروه در زين%) 50( مطالعه
 بودنـد  كرده كسب 6 از باالتر نمره زين%) 25( مطالعه چهار و شدند

 چهـار  هـر . شـدند  بنـدي  طبقه باال تيفيك با مطالعات گروه در كه
 هـاي  گروه در را نگرش زانيم بودند باال تيفيك يدارا كه اي مطالعه

از  كـه  يحـال  در بودنـد،  كرده گزارش مطلوب حد در مطالعه مورد
 نگـرش  زانيم مطالعه دو متوسط و نييپا تيفيك با مطالعات ميان

 كـرده  گـزارش  بـاال  را نگـرش  زانيـ م زين مطالعه چهار و فيضع را
  .بودند

  ييايجغراف مختلف مناطق در يآگاه نمره نيانگيم

 يشـهرها  در%) 3/56( مطالعـه  نه طيشرا واجد مطالعات انيم از
%) 7/18( مطالعه سه تهران، در%) 7/18( مطالعه سه كشور، يمركز

ـ  يشهرها در%) 3/6( مطالعه كي و كشور يشرق يشهرها در  يغرب
در خصـوص مطالعـات انجـام شـده در     . بودنـد  انجـام شـده   كشـور 

شهرهاي مركزي كشور سه مطالعـه ميـزان نگـرش را بـاال و بقيـه      
از ميـان  . مطالعات ميزان آن را در حد مطلوب گزارش كرده بودنـد 

 كشـور  يشـرق  يشـهرها  و تهـران  شهر در مطالعات صورت گرفته
 حـد  در گـر يد مطالعـه  دو در ف،يضع مطالعه كي در نگرش زانيم

  .بود دهيگرد گزارش مطلوب

  يناهمگون جاديا عوامل و ونيمتارگرس

 چيهـ  كه داد نشان يآگاه نمره نيانگيم ونيمتارگرس مدل جينتا
 نيبـ  در ينـاهمگون  جاديا كننده هيتوج يبررس مورد عوامل از كي

 بـه  مطالعـه  انجـام  سـال  شيافـزا  سـال  هر ازاء به. يستن مطالعات
 مـورد  در. شـود  يمـ  افـزوده  درصد 0/1± 3/1 يآگاه نمره نيانگيم
 متوسط باال، تيفيك با گروه سه در مطالعات ابتدا مطالعات تيفيك
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 دوست و همكاران حق/ 16

  ميانگين نمره نگرش و آناليز متارگرسيون متا آناليزنتايج  -3جدول شماره 

  
ميانگين 

  نمره نگرش

دامنه اطمينان 

95%  
τ2 

تعداد 

  مطالعات

 ضريب

  متارگرسيون

انحراف 

  معيار
P value  

كيفيت 
  †مطالعات 

  >001/0  0/4  - 1/14 4 0/90  2/62- 1/67 7/64  باال

 6 7/99  3/61- 2/79 2/70 متوسط
  -  -  گروه پايه

 4 8/96  2/65- 6/73  4/69  پايين

جمعيت مورد 
  †مطالعه 

  -  -  - 5 9/96 0/64- 2/72  1/68  هاي مختلف جامعه گروه
  047/0  8/6  5/13 1 - 4/66- 5/68 5/67  پرخطرهاي  گروه

 015/0 5/5 - 3/13 1 - 1/54- 6/55 9/54  سربازان و پرسنل نظامي

دانشجويان و پرسنل 
  هاي پزشكي رشته

5/69 8/74 -3/64 3/97 5 

7/7 4/3  024/0  
آموزان دبيرستان و  دانش

  دانشجويان غيرپزشكي
2/71  5/78 -0/64 - 2 

محل انجام 
  مطالعه

 9 0/98 8/66- 7/72 7/69  شهرهاي مركزي
دار نبودن از مدل متارگرسيون  به دليل معني

حذف شد به اين معني كه آگاهي در مناطق 
  است مختلف كشور تفاوتي نداشته

 2  -  3/54- 7/81 0/68  شهرهاي شرقي

 2 - 8/47- 4/76 1/62  استان تهران

 1 - 6/66- 4/67 0/67  شهرهاي غربي

 708/0 1/1 - 4/0  -  -  -  -  مطالعهسال انجام 

 438/0 4/1 1/1  -  -  -  -  سال انتشار

 - -  - 16 3/99 2/60-6/66 44/63 *كل

 - - - 14 2/99  0/65- 1/71 05/68  )هاي پرت پس از حذف داده(كل 
آموزان و دانشجويان با  و پايين با هم و زيرگروه دانش ، زيرگروه مطالعات با كيفيت متوسطtau squareبراي دستيابي به بهترين مدل متارگرسيون و كمترين مقدار  †

  ).=tau2 8/24(هاي پزشكي باهم ادغام شدند  دانشجويان و پرسنل رشته
 .ها به دليل وجود ناهمگوني زياد بين نتايج مطالعات مقادير گزارش شده بايد با دقت مورد تحليل قرار گيرند با وجود انجام فراتحليل داده *

  

 ادغام با كه ييآنجا از اما شدند داده قرار مدل در و ميتقس نييپا و
  tau2 مقــدار متوســط و نييپــا تيــفيك بــا مطالعــات رگــروهيز دو
 بهبـود ) اسـت  مـدل  در ماندهيباق يناهمگن زانيم دهنده نشان كه(
 اسـاس  نيـ ا بـر . دنـد يگرد ادغـام  هـم  در رگروهيز دو نيا كرد دايپ

 باال تيفيك با مطالعات در يآگاه نمره نيانگيم نيب تفاوت متوسط
 نظـر  از تفاوت نيا البته بود؛ 6/5±7/4 مطالعات ريسا با سهيمقا در

 انجام محل نيهمچن). 2 شماره جدول( بود داري يمعن فاقد يآمار
 عـدم  و ونيمتارگرسـ  بيضـر  مقـدار  بودن كوچك ليدل به مطالعه

  .شد حذف مدل از tau2 مقدار در رييتغ
 كـه  داد نشـان  نگـرش  نمـره  نيانگيـ م ونيمتارگرسـ  مدل جينتا

 عوامل عنوان به توانند يم مطالعه مورد تيجمع و مطالعات تيفيك
 اسـاس  نيـ ا بـر ). 3 شـماره  جـدول ( باشند يناهمگون كننده جاديا

 بطـور  بـاال  تيـ فيك بـا  مطالعـات  در نگـرش  نيانگيم نمره متوسط
ــ ــر داري يمعنــــ   بــــــود مطالعــــــات ريســــــا از كمتــــ

 متوسط نيهمچن). >001/0P ون،يمتارگرس بيضر=  0/4±1/14(

 كـرده  ليتحصـ  افـراد  گـروه  در نگـرش  نمـره  نيانگيـ م نيب تفاوت

 شتريب درصد 5/13± 8/6 پرخطر افراد گروه در و درصد ±7/7 4/3
  بــــــــود جامعــــــــه مختلــــــــف هــــــــاي گــــــــروه از
 گـروه  در تفـاوت  نيا چند هر). =047/0P و =024/0P بيترت به(

 هـاي  گـروه  از كمتـر  درصد 3/13 ± 5/5 ينظام پرسنل و سربازان
ـ ا در). =015/0P( بـود  جامعه مختلف  انجـام  محـل  زيـ ن مـدل  ني
 بيضـر  مقـدار  بـودن  كوچـك  ليدل به مطالعه انجام سال و مطالعه

  .شدند حذف مدل از tau2 مقدار در رييتغ عدم و ونيمتارگرس

   بحث

 بيـ ترت بـه  كـه  مطالعـه  16 و 24 جينتـا  متاآنـاليز  نيا انجام در
ـ ارز مـورد  بودند كرده گزارش را نگرش و يآگاه نمره نيانگيم  يابي

 نمره نيانگيم متوسط كه داد نشان متاآناليز نيا جينتا گرفتند؛ قرار
 بـا  كـه  دارد قـرار  2/68 تـا  9/53 نيبـ  مختلف مطالعات در يآگاه

 ابد؛ي يم شيافزا 9/72 تا 1/62 به متوسط نيا پرت هاي داده حذف
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 17/ فراتحليل و ساختاريافته مرور: ايراني جمعيت در ايدز)/HIV( انساني ايمني نقص ويروس به بتنس نگرش و آگاهي وضعيت تحليل  

 نيبـ  مختلـف  مطالعـات  در نگرش نمره نيانگيم متوسط نيهمچن
 بـه  متوسـط  نيا پرت هاي داده حذف با كه دارد قرار 6/66 تا 2/60
 كـه  رسـد  يمـ  نظر به اساس نيا بر. ابدي يم شيافزا 1/71 تا 0/65

 همچنـان  اما است شده جاديا جامعه در نگرش و يآگاه از يحداقل
 هرچنـد  رسـد،  مـي  نظر به الزم ها آن ارتقاء يراستا در يزري برنامه

ــاوت ــاي تف ــل ه ــه قاب ــم در اي مالحظ ــاه زاني ــرش و يآگ  در نگ
  .دارد وجود مختلف هاي رگروهيز

 بطـور  يآگـاه  نمـره  نيانگيـ م كـه  داد نشـان  مطالعـه  نيا جينتا
 افـراد  از شيبـ  جامعـه  مختلـف  هـاي  گـروه  در درصد 4/4 متوسط

 متوسـط  زيـ ن كـرده  ليتحصـ  افـراد  گروه در و است كرده ليتحص
 انيدانشـجو  و يرسـتان يدب آمـوزان  دانـش  در يآگـاه  نمره نيانگيم

 هـاي  رشـته  نيشـاغل  و انيدانشـجو  از شيبـ  يرپزشكيغ هاي رشته
 را ياحتمـال  ليـ دل دو موضـوع  نيا به تر قيدق نگاه با. است يپزشك

 افـراد  گروه به شده هيارا هاي آموزش نكهيا اول شد؛ متصور توان يم
. است بوده ثرؤم ريغ اي و يناكاف دزيا و HIV نهيزم در كرده ليتحص
 و هـا  پرسشـنامه  الت،يتحص سطح بودن باالتر ليدل به كه نيا دوم

 يدشـوارتر  سـئواالت  يحـاو  گروه نيا در يآگاه سنجش يابزارها
 نمـرات  نيانگيـ م عتـاً يطب و بوده جامعه يعموم تيجمع به نسبت
 يآگـاه  نمره نيانگيم متوسط نكهيا خصوصاً است؛ تر نييپا حاصل

 نيشــاغل و انيدانشــجو هــا آن هــدف تيــجمع كــه يمطالعــات در
) دندانپزشكان و پزشكان پرستاران، شامل اغلب( يپزشك هاي رشته
 هـاي  رشـته  انيدانشـجو  و آمـوزان  دانـش  رگـروه يز از كمتـر  بودند

 دار يمعن يآمار نظر از ها اگر چه اين تفاوت. آمد بدست يرپزشكيغ
  . نبودند

 ونيمتارگرسـ  مدل در كه است نيا ملأت قابل نكته وجود نيا با
 ليتحصـ  قشـر  با پرخطر افراد رگروهيز نيب اي مالحظه قابل تفاوت
 كـه  ميريبپذ چنانچه. نشد مشاهده جامعه مختلف هاي گروه و كرده
 نـه يزم در يآموزش هاي برنامه هدف شتريب جامعه پرخطر هاي گروه
HIV يبـاالتر  يآگـاه  ديـ با گـروه  نيا عتاًيطب ،)19( اند بوده دزيا و 

 جينتـا  در مهم نيا كه باشند داشته جامعه هاي گروه ريسا به نسبت
ـ ا اگر چـه . گرديدن مشاهده مطالعه از حاصل  توانـد  يمـ  موضـوع  ني
 رييتغ اما باشد يكنون يآموزش هاي برنامه بودن يناكاف دهنده نشان

 زيـ ن را امـر  نيـ ا در رگـذار يثأت فيط و يماريب انتقال هاي روش در
 در تـاكنون  يمـار يب نيـ ا ظهـور  يابتدا از. داشت دور نظر از دينبا

 نيشـتر يب و بـوده  يقيتزر ادياعت يماريب انتقال راه نيتر مهم كشور
 مـواد  كنندگان مصرف اند داشته قرار آموزش هدف كه ريدرگ فيط

 در يماريب نيا انتقال روش زمان گذشت با اما ؛)37،6-39( اند بوده
 كيـ نزد نـده يآ در نيمحققـ  اكثـر  دهيـ عق بـه  و بـوده  رييـ تغ حال

 بـر . )8،7،5( بود خواهد يجنس تماس قيطر از انتقال راه نيتر مهم
 با آموزش وهيش در يراتييتغ يستيبا كه رسد يم نظر به اساس نيا

 و شـده  جـاد يا زمـان  طـول  در مخاطـب  فيـ ط راتييـ تغ به توجه
 نيتدو ها گروه نيا در يآگاه يابيارز يبرا يمدون شيپا هاي برنامه
 آن و اسـت  توجـه  قابل موضوع نيا زين يگريد منظر از البته. شود

 در يآگـاه  نمـره  نيانگيـ م متوسط نيب دار يمعن تفاوت عدم نكهيا
 يدسترسـ  امكـان  رغميـ عل كرده، ليتحص افراد با پرخطر هاي گروه

 شتريب يريفراگ از يناش تواند يم ،يآموزش متون به گروه نيا شتريب
 بـه  نسـبت  پرخطـر  هاي تيجمع در رساني  يآگاه فعال هاي برنامه
  .باشد كرده ليتحص افراد
 نمـره  نيانگيـ م متوسـط  كـه  داد نشـان  ونيمتارگرس مدل جينتا

 يعمـوم  تيـ جمع بـا  سـه يمقا در ينظـام  پرسنل و سربازان نگرش
. اسـت  يعمـوم  تيـ جمع از بـاالتر  پرخطـر  افـراد  گـروه  در و كمتر

 يناكاف ليدل به اما بودند دار يمعن يآمار نظر از ريمقاد نيا هرچند
 ريتفسـ  جامعـه  خـاص  فيط دو نيا در گرفته انجام مطالعات بودن

 يطراح رسد يم نظر به اساس نيبرا. بود خواهد سخت اريبس جينتا
 بپـردازد  گـروه  دو نيا نگرش يابيارز به كه باال تيفيك با مطالعات

 گـروه  دو هـر  يبـرا  ثرؤمـ  يآموزشـ  يندهايفرآ نيتدو و توسعه در
 و ونيمتارگرسـ  مـدل  حاصـل  جينتـا  به ينگاه. باشد ياتيح اريبس
ـ ا از يحـاك  مطالعـات  ريسـا  با باالتر تيفيك با مطالعات سهيمقا  ني

 نمـره  نيانگيـ م يدار يمعن طور به باال تيفيك با مطالعات كه است
 تفـاوت  مـدل  نيـ ا هرچنـد . كننـد  يمـ  گـزارش  را يكمتـر  نگرش

 ريــز در يآگــاه نمــره نيانگيــم متاآنــاليز جينتــا نيبــ داري يمعنــ
  . نداد نشان مطالعات تيفيك به مربوط هاي گروه
 بيضـر  كـه  بـود  نيا از يحاك نيهمچن ونيمتارگرس مدل جينتا

 طيشـرا  واجـد  مطالعات چاپ سال و انتشار سال يبرا ونيمتارگرس
 قابـل  رييـ تغ عـدم  دهنـده  نشـان  كـه  است يآمار داري يمعن فاقد

 يبررس مورد هاي گروه يتمام در نگرش و يآگاه زانيم در مالحظه
 در را اي گسترده يزمان بازه مطالعه نيا هرچند. است زمان طول در
 1387 تـا  1377 يزمـان  بازه در شده وارد مطالعات و گرفت ينم بر
 نيـ ا ديمو امر نيا حال نيا با. بودند شده منتشر و دهيرس انجام به

 دوره نيـ ا در يآموزشـ  هاي برنامه شتاب و ياثربخش كه است نكته
 دزيا يماريب و HIV روسيو به افراد ابتال رشد به رو شتاب با يزمان

 انتشـار  تورش وع،يش مطالعات متاآناليز در. ندارد يچندان يهمخوان
 استخراج و جستجو روند به توجه با اما است يمتدولوژ يمعنا فاقد

 رسد ينم نظر به گرفت قرار استفاده مورد مطالعه نيا در مستندات
 پنهـان  نيمحققـ  ديـ د از ييبـاال  تيـ فيك با مطالعات اي مطالعه كه

  .باشد مانده
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 چك ليست ارزيابي كيفيت مطالعات -1ضميمه شماره 

 

ـ ارا بهداشـت،  آموزش در ثرؤم گام نينخست  سـپس  و يآگـاه  هئ
 در رييـ تغ بـه  منجـر  تينها در كه است مناسب باور و نگرش جاديا

 يماريب گسترش از يريشگيپ يراستا در موضوع نيا گردد؛ رفتارها
 شيافزا است پرواضح. )19( رود يم شمار به ياتيح هاي گام از دزيا

 از يريشگيپ در يمهم نقش جامعه، مختلف هاي گروه يآگاه سطح
 نشـان  مختلـف  مطالعـات  انيم نيدرا. دارد يماريب نيا يرگي همه
 يديـ كل نقش نگرش و يآگاه بهبود و ارتقاء در آموزش كه اند داده
 در ياريبسـ  هاي تالش رياخ هاي سال در هرچند ما كشور در. دارد

 صـورت  مختلـف  هاي گروه در نگرش و يآگاه سطح بهبود يراستا
 شـتاب  بـا  ديـ با تنها نه روند نيا كه رسد يم نظر به اما است گرفته

 انتقـال،  هاي روش كه يراتييتغ به توجه با بلكه شود دنبال يشتريب
 اســت، دادن رخ حــال در پرخطــر و خطــر معــرض در هــاي گــروه
 و شتريب دقت با ديبا حوزه نيا در ها يگذار استيس و ها يزري برنامه

  .رنديپذ صورت هدفمند مطالعات بر هيتك با

  ضعف نقاط و ها تيمحدود

 ختارسـا  مـرور  بـه  شـده  وارد مختلـف  مطالعات در كه ييآنجا از
 نگـرش  و يآگـاه  يابيـ ارز يبرا يمتفاوت هاي ابزار از نيمحقق افتهي

 و اطالعـات  آوري جمع هاي روش و ابزاها تنوع بودند، كرده استفاده
 نيمهمتـر  از ابزارهـا  نيـ ا قيـ دق ليـ تحل امكـان  و يدسترسـ  عدم

 رسد يم نظر به نكته نيا به توجه با. بود مطالعه نيا هاي تيمحدود
 اسـت  شـده  اشـاره  زيـ ن همكـاران  و نجـات  مطالعه در كه همانطور

 سطح در نگرش و دانش شيپا براي استاندارد اي پرسشنامه يطراح
  .)40( رسد يم نظر به يضرور مختلف هاي گروه و كشور

 يبررسـ  بـه  كه افتهي ختارسا مرور به شده وارد مطالعات هرچند
 امـا  بـود  مالحظه قابل تعداد نظر از بودند پرداخته نگرش و يآگاه
 شـده  افتي مستندات در هيپا اطالعات نقص و مناسب گزارش عدم
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 19/ فراتحليل و ساختاريافته مرور: ايراني جمعيت در ايدز)/HIV( انساني ايمني نقص ويروس به بتنس نگرش و آگاهي وضعيت تحليل  

 اسيـ مق ابزارهـا،  بـه  مربوط اطالعات نقص اي گزارش عدم همچون
جمعيـت   اطالعـات  و هـا  يژگـ يو هـا،  شـاخص  نيانگيـ م محاسبات،

 انتخـاب  مطالعـات  تعـداد  تـا  شد سبب مطالعه مورد افراد شناختي
 مرور به شده وارد مطالعات سوم كي به كينزد متاآناليز جهت شده

 بـا  تمـاس  در نمـود  تـالش  قيتحق ميت هرچند. باشد افتهي ختارسا
 ليـ دل بـه  امـا  سازد برطرف را اطالعات نقص مطالعات سندگانينو

 در سـندگان ينو بـا  تمـاس  يبـرا  يضـرور  اطالعات نقص اي فقدان
 سـر يم معـدود  موراد در مگر امر نيا كننده، منتشر يفارس مجالت

 تـا  اسـت  الزم تغييـرات،  روند يابيارز در كه داشت توجه ديبا. نشد
  .رديگ انجام جامعه مختلف هاي رگروهيز در اي دوره مدون مطالعات

  يرگي جهينت

 حال در كل در HIV نهيزم در نگرش و دانش كه رسد يم نظر به
 در همچنـان  هرچنـد  اسـت،  يقبـول  قابـل  حداقل به شدن كينزد
 ارتقـاء  يراسـتا  در يزري برنامه ازمندين يجهان يارهايمع با سهيمقا

 مختلـف  مطالعـات  جينتا نيبرا عالوه. ميهست نگرش و دانش سطح
 آن ياصـل  ليدل كه دهد يم نشان را ياديز يپراكندگ نهيزم نيدرا

 يمتدولوژ در تنوع هرچند باشد، تواند يم هدف هاي گروه در تفاوت
 نشان مطالعه نيا جينتا. داشت دور نظر از دينبا زين را قاتيتحق نيا

 از بهتـر  پرخطـر  و كـرده  ليتحصـ  هـاي  گروه نگرش اگرچه كه داد
 بـا  هـا  گـروه  نيـ ا در يآگاه سطح اما است جامعه يعموم تيجمع

 قابـل  رييـ تغ مشـاهده  عدم نيهمچن. ندارد يچندان تفاوت گريكدي
 زمـان  طـول  در مختلف هاي گروه نگرش و دانش سطح در مالحظه

 تـر  بخـش  اثـر  و تـر  گسترده اصالح، يراستا در يزري برنامه لزوم بر
  .دارد ديكأت يآموزش هاي نديفرآ كردن

  قدرداني و تشكر

 ملـل  سـازمان  مشـترك  برنامـه  دفتر يمال تيحما با مطالعه نيا
 و دزيــا كنتــرل اداره نظــارت و) UNAIDS( دزيــا نــهيزم در متحــد

 و يپزشـك  آمـوزش  و درمـان  بهداشت، وزارت يزشيآم هاي يماريب
 و كرمان دزيا و HIV مراقبت آموزش مركز با يكار نامه تفاهم يط
 تيوضـع  ليـ تحل هـدف  بـا  يكشـور  پـروژه  كي از يبخش قالب در
)Situation analysis (روسيـ و به يآلودگ HIV و دزيـ ا يمـار يب و 

 مقاله اين نويسندگان. ديرس انجام به مرتبط كالن يراهكارها هيارا
 دخيل افراد كليه از را خود يقدردان مراتب تا دانند يم الزم خود بر
 و صداقت عباس دكتر يآقا جناب خصوص به و پروژه اين انجام در
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