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Abstract
Introduction: AIDS is one of the most serious health problems and one of the
deadliest contagious and infectious diseases of this century. With lack of sufficient
awareness of this disease, adolescents easily put themselves at risk of it. Increased
knowledge about AIDS and attitude is the best way to prevent the disease. The goal
of this research was to study the effect of group counseling on AIDS knowledge and
attitude of adolescent girls.
Methods: This is a Semi-experimental and interventional study (single band)
conducted in 2016 on adolescent girls living in welfare boarding centers in Hamadan. All eligible persons (n =30) entered the study. The data collection tool was
questionnaires with three parts including demographic information and evaluation
of knowledge and attitude that were used three times (before, immediately after and
one month after treatment). Validity of questionnaires was confirmed through the
content and ostensible credit, and their reliability was evaluated by Chronbach’s
alpha. Data was analyzed using descriptive and inferential statistical methods using
SPSS20.
Results: The results showed that before the intervention, 40% of People had
poor knowledge and 36.6% of people had poor attitude. The knowledge and attitude
increased significantly (P<0/001) immediately in a month after the intervention,
compared to the time before the intervention.
Conclusion: The results showed that educational intervention through group
counseling on AIDS can affect the adolescent girls’ knowledge and attitude in welfare boarding centers.
Keywords: Counseling, Knowledge, Attitude, AIDS, Adolescent, Welfare
Boarding Centers
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مقدمه :بیماری ايدز از ﺟديترين مشکالت بهداشتی و مهلکترين بیماری عفونی واﮔیردار ﻗرن ﺣاﺿر اسﺖ.
آﮔاهی ﮐاﻓی نداشتن از بیماری ،نوﺟوانان را بهراﺣتی در مﻌرض ابتال به بیماری ﻗرار میدهد .اﻓﺰايﺶ دانﺶ و نﮕرش
به بیماری ايدز بهترين راه پیشﮕیری از بیماری مﺤﺴوب میشود .هدف از اين مﻄالﻌه ،بررسی تﺄﺛیر مشاورة ﮔروهی
بر آﮔاهی و نﮕرش به بیماری ايدز در دﺧتران نوﺟوان اسﺖ.
روش کار :اين پژوهﺶ مﻄالﻌهای مداﺧلهای و نیمهتجربی )تﮏ ﮔروهی( اسﺖ ﮐه در سال  1395روی دﺧتران
نوﺟوان ساﮐن مراﮐﺰ شﺒانهروزی بهﺰيﺴتی شهر همدان انجام شد و ﮐلیۀ اﻓراد واﺟد شرايﻂ ) 30نفر( وارد مﻄالﻌه
شدند .ابﺰار ﮔردآوری اطالعات پرسﺶنامۀ سهﻗﺴمتﯽ شامﻞ مشﺨﺼات دموﮔراﻓیﮏ ،سنجﺶ آﮔاهی و نﮕرش بود
ﮐه سهبار )ﻗﺒﻞ ،بالﻓاصله و يﮏ ماه بﻌد از مداﺧله( از آن استفاده شد .روايی پرسﺶنامهها با اعتﺒار مﺤتوايی و
صوری و پايايی آنها با ﺿريﺐ آلفای ﮐرونﺒاخ تﺄيید شد .دادهها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنﺒاطی
با استفاده از نرماﻓﺰار  20-SPSSتجﺰيه و تﺤلیﻞ شد .میﺰان  pﮐمتر از  0/05مﻌنﯽدار در نﻈر ﮔرﻓته شد.
یافتهها :ياﻓتهها نشان دادند ﮐه در ﺣیﻄۀ آﮔاهی ﻗﺒﻞ از مداﺧله  %40آﮔاهی ﺿﻌیﻒ داشتند و در ﺣیﻄۀ
نﮕرش  %36/6اﻓراد نﮕرش ﺿﻌیﻒ داشتند و همﭽنین آﮔاهی و نﮕرش بالﻓاصله و يﮏ ماه بﻌد از مداﺧله در طول
زمان نﺴﺒﺖ به ﻗﺒﻞ مداﺧله بهشکﻞ مﻌنیداری اﻓﺰايﺶ ياﻓته اسﺖ ) .(P>0/001
نتیجهگیری :نتايﺞ مﻄالﻌه نشان داد ﮐه مداﺧلۀ آموزشی به روش مشاورة ﮔروهی بر آﮔاهی و نﮕرش به
بیماری ايدز در دﺧتران نوﺟوان مراﮐﺰ شﺒانهروزی مﺆﺛر اسﺖ.
واژههای کلیدي :مشاوره ،دانﺶ ،نﮕرش ،سندرم نقﺺ ايمنی اﮐتﺴابی ،نوﺟوان ،مراﮐﺰ شﺒانهروزی بهﺰيﺴتی

مقدمه

نوﺟوانی بهعنوان دهۀ دوم زندﮔی ،دورة بﺴیار مهﻢ،
ﺣیاتی و پرتالطمی در تکامﻞ انﺴان اسﺖ [ .]1طﺒﻖ تﻌريﻒ
سازمان بهداشﺖ ﺟهانی ،نوﺟوانی دورهای بین 10-19
سال اسﺖ [ .]2ﮐشور ايران با  15میلیون نوﺟوان ،يکﯽ از
ﺟوانترين ﮐشورها اسﺖ [ ]3و نوﺟوانی زمان مهمی برای
تالش برای ارتقای سالمﺖ اسﺖ .نوﺟوانان از اﻗشار آسیﺐپذير
ﺟامﻌهاند زيرا بﺴیاري از مشکالت ﺟﺴمﯽ ،روانﯽ ،اﺟتماعﯽ و
رﻓتارهاي ناسالﻢ ،ازدواجهاي ناموﻓﻖ ،ﺣاملﮕﯽ پرﺧﻄر ،نازايﯽ،
بیماريهاي مقاربتﯽ و ايدز ،مرگومیر و عادتهاي نادرسﺖ،
ريشه در زمان نوﺟوانﯽ دارند [ .]1شايﻊترين ﮔروه مﺒتاليان
ﺟديد به عفونﺖهاي منتقﻞ شده از راه ﺟنﺴﯽ از ﺟمله ايدز،
ﮔروه سنﯽ19ـ 15سال هﺴتند [.]4
ايدز بیماری نوﻇهوری اسﺖ [ ]5ﮐه بهعنوان بیماريی
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عفونی ،چهارمین علﺖ اصلی مرگومیر در سﻄﺢ
بینالمللی و مهلکترين بیماری ﻗرن ﺣاﺿر شناﺧته شده
اسﺖ [ .]6متﺨﺼﺼین مﻌتقدند بهﺧاطر ﻓقدان درمان ﻗﻄﻌی
برای اين بیماری ،بهترين راه مﺒارزه با آن تﻌیین ﮔروه-
های در مﻌرض ﺧﻄر و اﻓﺰايﺶ آﮔاهی آنها نﺴﺒﺖ به اين
بیماری پیشﮕیریپذير اسﺖ [ .]7با نﻈر به اهمیﺖ و ﺟدی
بودن مﺴﺌلۀ ايدز در بیﺛﺒاتی اﺟتماعی ،سیاسی و اﻗتﺼادی
و ﮔﺴترش روبهرشدش در سنین ﺟوانی و نوﺟوانی در ايران،
در برنامۀ چهارم توسﻌۀ اﻗتﺼادی ،اﺟتماعی و ﻓرهنﮕی بر
پیشﮕیری و درمان ايدز در ﮔروه نوﺟوانان تاﮐید شده اسﺖ.
نوﺟوانان برای شناﺧﺖ و پیروی از شیوههای درسﺖ زندﮔی،
ﺣفﻆ سالمﺖ و پیشﮕیری از ايدز ،نیازمند آموزش صﺤیﺢ
رﻓتارهای بهداشتی هﺴتند [.]7
دوره  25شماره  - 5بهمن و اسفند 1396
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در سالهای اﺧیر ،مﻄالﻌات موﺟود در زمینۀ ارتقای
سالمﺖ بر اهمیﺖ انتﺨاب ﮔروههای هدف پرﺧﻄر بهﺟای
ﮔﺰينﺶ ﺟمﻌیﺖ ﮐلی نوﺟوانان تاﮐید ﮐردهاند [ .]8با اين
رويکرد ،تاﮐید اساسی بر ﮔروههايی از ﮐودﮐان و نوﺟوانان
صورت میﮔیرد ﮐه بیشتر مﺴتﻌد آسیﺐ و در مﻌرض
مشکالت بهداشتی هﺴتند .دولﺖ ساﻻنه هﺰينههای زيادی
برای نﮕهداری و مراﻗﺒﺖ از ﮐودﮐان و نوﺟوانان بیسرپرسﺖ
در ايران می پردازد [ .]1،8امروزه بیﺶ از هشﺖ میلیون
ﮐودك در سراسر ﺟهان در اين مﺆسﺴات زندﮔی میﮐنند.
مﺤیﻂ ﺧانواده ﮐه مﺤیﻂ طﺒیﻌﯽ و بههنجار زندﮔﯽ اسﺖ،
مناسﺐترين مﺤﻞ براي شکﻞﮔیري و تﺜﺒیﺖ رﻓتارهاي
بهداشتﯽ اسﺖ .اين در ﺣالﯽ اسﺖ ﮐه دﺧتران مقیﻢ مراﮐﺰ
شﺒانهروزي از داشتن اين شرايﻂ بﯽبهرهاند .آنها در اين
سن بﺤرانﯽ دچار مشکالت بﺴیاري مﯽشوند و اﻏلﺐ براي
سﺆاﻻت بﯽشمار ﺧود ﺟوابﯽ نمﯽيابند .سرمايهﮔذاري در
تﺄمین سالمﺖ اين ﮔروه سنﯽ ،بهﺧاطر نقﺶ دوﮔانۀ دﺧتران
در سالمﺖ ﺟامﻌه و سالمﺖ نﺴﻞهاي آينده ،از اصلیترين
مﺴیرها براي تﺤقﻖ اهداف توسﻌۀ هﺰاره اسﺖ [.]9
مشاوره از مهﻢترين عوامﻞ مﺆﺛر بر اﺛربﺨشﯽ موﻓقیﺖ
برنامۀ بهداشﺖ باروري )از ﺟمله پیشﮕیری از بیماری ايدز(
و ارتقای سالمﺖ اسﺖ [ .]10يکی از راههای مشاورة بهداشﺖ
باروری ،مشاوره براساس ﮔامهای  G1A2T3H4E5R6اسﺖ ﮐه
اين ﮔامها نﺤوة آموزش و انتقال اطالعات به مددﺟو بیان
شده و برای انجام ﮔفتﮕويی باز به مشاور ﮐمﮏ میﮐند
[ .]11مشاوره بهعنوان ﺟﺰﺋی مهﻢ از ﺧدمات پرستار اسﺖ
ﮐه طی آن پرستار ﻓرصﺖ پیدا میﮐند با اﻓراد ،ﺧانوادهها،
ﮔروهها و ﺟوامﻊ در تماس باشد و بﻌد از تشﺨیﺺ مشکالت
بهداشتی آنان ،بهﮐمﮏ ﺧودشان نیازهای اساسی آنها را برای
رسیدن به سالمﺖ در ﺣد مﻄلوبی برطرف ﮐند ﮐه به اين
ترتیﺐ میتوانند در اين زمینه منﺒﻊ مهمی برای آموزش
برای دستیابی به سالمﺖ مددﺟويان مﺤﺴوب شوند .مشاوره
ممکن اسﺖ بهصورتهای مﺨتلفی اﺟرا شود ﮐه عمدهترين
آنها عﺒارت اسﺖ از مشاورة ﮔروهی و انفرادی اما بهدلیﻞ اينکه
نوﺟوانان از عﻀويﺖ در ﮔروه هﻢساﻻن لذت میبرند ،موﻓقیﺖ
برنامههای ﮔروهی برای آنها بیشتر اسﺖ [.]12
امامی و همکارانﺶ ) (1388در مﻄالﻌۀ ﺧود دربارة آﮔاهی
دانشﺂموزان دربارة ايدز در تهران نشان دادند ﮐه تﻌداد اندﮐی
از دانشﺂموزان به تﻌداد زيادی از سواﻻت مرتﺒﻂ با ايدز پاسخ
درستی داده بودند و آﮔاهی آنها در ﺣد متوسﻂ بود .نمونه-
های شرﮐﺖ ﮐننده در پژوهﺶ همﭽنین ابهاماتی دربارة
انتقال بیماری ايدز داشتند و نﮕرش آنها نﺴﺒﺖ به بیماری
ايدز و مﺒتاليان به آن در بﺴیاری موارد منفی بود [ .]13در
مﻄالﻌۀ دهقانی و همکاران ) (1394آﮔاهی ﺧوب و نﮕرش
مﺜﺒﺖ دربارة بیماری ايدز در دانﺶآموزان متوسﻄه وﺟود
داشﺖ [ .]14مﻈفرزاده و وﺣدانینیا ) (1387هﻢ درياﻓتند
ﮐه دﺧتران دانﺶآموز دبیرستانی تهران دانﺶ نﺴﺒتاً ﺧوب
و نﮕرش مﺜﺒتی نﺴﺒﺖ به بیماری ايدز دارند [ .]15ﻗهرمانی و
همکارانﺶ ) (1393در مﻄالﻌۀ ﺧود نشان دادند دانﺶآموزان
مقﻄﻊ متوسﻄۀ شهر بناب آﮔاهی متوسﻄی در رابﻄه با
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بیماری ايدز دارند و اﮐﺜر آنها نﮕرش ﺧوبی نﺴﺒﺖ به اين
بیماری داشتند [ .]7اسالمی و همکاران ) (1395آموزش
آﮔاهی داوطلﺒان
واراﺋۀ بﺴتههای ﺧدماتی را برای اﻓﺰايﺶ
ِ
سالمﺖ ﻻزم دانﺴتند [ ]16ﮐه اين تﺤقیقات لﺰوم اﻓﺰايﺶ
آﮔاهی و نﮕرش به بیماری ايدز را در نوﺟوانان نشان میدهد.
با توﺟه به اهمیﺖ بیماری ايدز و اهمیﺖ مشاوره در اين
امر در دوران نوﺟوانی بهويژه در دﺧتران نوﺟوان ساﮐن در
مراﮐﺰ شﺒانهروزی بهﺰيﺴتی بر آن شديﻢ ﮐه به بررسی تﺄﺛیر
مشاوره بر آﮔاهی و نﮕرش به بیماری ايدز در دﺧتران نوﺟوان
ساﮐن مراﮐﺰ شﺒانهروزی بهﺰيﺴتی بﭙردازيﻢ.

روش كار

اين پژوهﺶ مﻄالﻌهای مداﺧلهای و نیمهتجربی )يﮏ
ﮔروهی( اسﺖ ﮐه در سال  1395اﺟرا شد .ﺟامﻌۀ پژوهﺶ،
دﺧتران نوﺟوان ساﮐن مراﮐﺰ شﺒانهروزی بهﺰيﺴتی شهر
همدان بودند .بهدلیﻞ مﺤدود بودن ﺟامﻌه ،نمونهﮔیری انجام
نشد و بهصورت سرشماری ﮐلیۀ اﻓراد واﺟد شرايﻂِ ساﮐن در
اين مراﮐﺰ )دو مرﮐﺰ ،مرﮐﺰ شمارة يﮏ  15نفر و مرﮐﺰ شمارة
دو هﻢ  15نفر( در مجموع 30نفر شرﮐﺖ داده شدند .بهﺧاطر
مﺤدود بودن تﻌداد اﻓراد واﺟد شرايﻂ ،امکان انتﺨاب ﮔروه
ﮐنترل وﺟود نداشﺖ و مﻄالﻌه بهصورت تﮏ ﮔروهی )ﻗﺒﻞ و
بالﻓاصله بﻌد و يﮏ ماه بﻌد از مداﺧله( انجام شد.
شرايﻂ ورود به مﻄالﻌه :سن 19ـ 12سال ،مﻌلولیﺖ نداشتن
ﺟﺴمی يا ذهنی ،رﺿايﺖ اﻓراد برای شرﮐﺖ در مﻄالﻌه ،سابقۀ
نداشتن بیماری سايکولوژيﮏ و مﺼرف نکردن داروهای
سايکولوژيﮏ .شرايﻂ ﺧروج از مﻄالﻌه :تمايﻞ نداشتن ﻓرد به
ادامۀ همکاری ،ﻏیﺒﺖ ﻓرد بیﺶ از يﮏ ﺟلﺴه ،ايجاد تﻐییرات
روانﯽ و عاطفﯽ مهﻢ )مرگ عﺰيﺰ يا مشاﺟرات مهﻢ(.
ابﺰار ﮔردآوری اطالعات ،شامﻞ سه ﻗﺴمﺖ بود :بﺨﺶ اول
اطالعات در رابﻄه با ﺧﺼوصیات دموﮔراﻓیﮏ ،شامﻞ سن،
مقﻄﻊ تﺤﺼیلی ،سن ورود به مراﮐﺰ شﺒانهروزی بهﺰيﺴتی،
طول مدت اﻗامﺖ در مرﮐﺰ ،اﻓراد مالﻗاتﮐنندة دﺧتران
نوﺟوان ،اﻓرادی ﮐه واﺣدهای پژوهﺶ شده در طول مرﺧﺼی
نﺰد آنها میروند ،ﻓواصﻞ مرﺧﺼی و سن منارك )اولین
ﻗاعدﮔی در زمان بلوغ( ،نﺤوة ﮐﺴﺐ اطالعات دربارة ايدز بود.
بﺨﺶ دوم شامﻞ سﺆاﻻتی دربارة آﮔاهی از بیماری ايدز و
بﺨﺶ سوم سنجﺶ نﮕرش دربارة بیماری ايدز بود .روايی
پرسﺶنامهها با اعتﺒار صوری و اعتﺒار مﺤتوی بررسی شد.
به اين منﻈور نﺴﺨۀ اولیۀ پرسﺶنامه براساس منابﻊ و ﮐتﺐ
مﻌتﺒر دربارة بیماری ايدز تهیه شد و پﺲ از آن بهوسیلۀ
استادان صاﺣﺐنﻈر بررسی و نﻈرات آنان در پرسﺶنامه
اعمال شد .در نهايﺖ پﺲ از رﻓﻊ برﺧی ابهامها روايی ابﺰار
تايید شد.
پرسﺶنامۀ آﮔاهی از بیماری ايدز بﺨشی از پرسﺶنامۀ
Greet
ASK
TELL
Help
Explain
Return

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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استاندارد ]17[ WHOاسﺖ ﮐه شامﻞ دوازده سﺆال بود )با
پاسﺨهای بلی ،ﺧیر و نمیدانﻢ( ﮐه به هر سﺆال صﺤیﺢ نمرة
يﮏ و به هر سﺆال ﻏلﻂ و نمیدانﻢ نمرة صفر داده شد .بدين
صورت پرسﺶنامه از  0-12نمرهﮔذاری شد ﮐه  0-3آﮔاهی
ﺿﻌیﻒ4 ،ـ 8آﮔاهی متوسﻂ و 12ـ  9آﮔاهی ﺧوب در نﻈر
ﮔرﻓته شد .پايايی پرسﺶنامه با آلفای ﮐرونﺒاخ با ﺿريﺐ
پايايی 0/86تايید شد.
سﺆاﻻت سنجﺶ نﮕرش دربارة بیماری ايدز شامﻞ  9سوال
بود ﮐه با مقیاس لیکرت پنﺞ امتیازی )در مقیاس لیکرت در
ال مواﻓقﻢ ،مواﻓقﻢ ،بینﻈر ،مﺨالفﻢ وﮐام ً
پنﺞ طیﻒ پاسخ ﮐام ً
ال
ﺧالفﻢ( بدين صورت ﮐه درﮔويههای مﺜﺒﺖ نﮕرشسنجی،
نمرات از پنﺞ برای پاسخ مواﻓقﻢ و تا  1برای ﮔويۀ مﺨالفﻢ
لﺤاظ شد ﮐه در ﮔويههای نﮕرشی منفی ،روند نمرهدهی
برعکﺲ بود .بدين صورت پرسﺶنامه از  9-45نمرهﮔذاری
شد ﮐه  9-22نﮕرش ﺿﻌیﻒ و  23-34نﮕرش متوسﻂ و
 35-45نﮕرش ﺧوب در نﻈر ﮔرﻓته شد .پايايی پرسﺶنامه با
آلفای ﮐرونﺒاخ و با ﺿريﺐ پايايی 0/84تايید شد.
مراﺣﻞ انجام مﻄالﻌه :پﺲ از درياﻓﺖ ﮐد اﺧالق و
مﻌرﻓینامه از دانشﮕاه علوم پﺰشکی همدان وﮐﺴﺐ تﺄيیديه
از مﺴﺌولین سازمان بهﺰيﺴتی شهر همدان و پﺲ از تکمیﻞ
ﻓرم رﺿايﺖنامه آﮔاهانه بهوسیلۀ شرﮐﺖﮐنندﮔان در مﻄالﻌه
و آﮔاهی آنان از هدف مﻄالﻌه و مﺤتوای آموزشی و تﻌداد
ﺟلﺴات ،مداﺧله صورت ﮔرﻓﺖ.
آموزش با مشاورة ﮔروهی طﺒﻖ اصول  GATHERشامﻞ
 6مرﺣله اسﺖ .مرﺣلۀ اول :سالم و اﺣوالپرسی و ايجاد رابﻄۀ
ﺣﺴنه با دﺧتران نوﺟوان و ﺧوشامدﮔويی ) ،(Greet Gمرﺣلۀ
دوم :برﻗراری رابﻄۀ ﮐالمی با نوﺟوان و طرح سﺆال باز برای
ﮐمﮏ به آنها برای تفکر و تﺄمﻞ دربارة موﺿوع مﻄالﻌه ،ﮐمﮏ
به آنان برای بیان ﺧواستهها و نیازها وﮐمﮏ به آنها برای بیان
اﺣﺴاسات و باورهایشان و ايجاد اين باور ﮐه هدف از مشاوره
اراﺋه ﺧدمات مﺆﺛرتر و ﮐﺴﺐ آﮔاهی از اطالعات بیماری ايدز،
شیوع آن ،راههای انتقال ،راههای پیشﮕیری و  ...اسﺖ )Ask
 ،(Aمرﺣلۀ سوم :ﮔوش دادن ﻓﻌال به پاسخهای نوﺟوانان،
پاسخ به سﺆاﻻت و نﮕرانیهای نوﺟوان و رﻓﻊ ابهامات
آنها و اصالح باورهای نادرسﺖ نوﺟوانان در رابﻄه با ايدز
 ،(Tell)Tمرﺣلۀ چهارم :ﮐمﮏ به نوﺟوانان برای اﻓﺰايﺶ
اطالعات دربارة ايدز  ،(Help) Hمرﺣلۀ پنجﻢ :اراﺋۀ توﺿیﺤات
بیشتر در ﺧﺼوص ايدز و اراﺋه پمفلﺖ و استفاده از تابلوی
وايﺖبرد در صورت نیاز ،(Explain) Eمرﺣلۀ ششﻢ :توﺿیﺢ
دربارة زمانهای پیﮕیری ،تماس هفتﮕی و توﺿیﺢ اينکه هرﮔاه
ﮐه سوالی برایشان مﻄرح شد ،میتوانند از پژوهشﮕر ﮐمﮏ
بﺨواهد (Return) R.مداﺧله طی سه ﺟلﺴه يﮏ ساعته در دو
ﮔروه  15نفره ) در هر مرﮐﺰ يﮏ ﮔروه( انجام شد و در انتهای
ﺟلﺴات پمفلﺖ تهیهشده بهوسیلۀ مﺤقﻖ به شرﮐﺖﮐنندﮔان
اراﺋه شد .پرسﺶنامهها در سه مرﺣلۀ ﻗﺒﻞ مداﺧله ،بالﻓاصله
بﻌد از مداﺧله و يﮏ ماه بﻌد تکمیﻞ شد.
دادهها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنﺒاطی
شامﻞ شاﺧﺺهای میانﮕین ،انﺤراف مﻌیار و مﺤاسﺒۀ درصدها،
آزمون  REPEATED MEASURESبرای مقايﺴۀ میانﮕین
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

ﻗﺒﻞ و بالﻓاصله بﻌد و يﮏ ماه بﻌد از مداﺧله و از آزمون
ﻓريدمن برای طﺒقهبندی اﻓراد در ﮔروههای ﺿﻌیﻒ ،متوسﻂ
و ﺧوب از نﻈر آﮔاهی و نﮕرش استفاده شده و با استفاده از
نرم اﻓﺰار  20-SPSSتجﺰيهوتﺤلیﻞ شد ).(P-Value > 0/05

یافتهها

در اين پژوهﺶ در مجموع  30نفر شرﮐﺖ داشتند و
هیﭻﮔونه ريﺰشی در تﻌداد اﻓراد ﺛﺒﺖ نشد .طﺒﻖ ﺟدول شمارة
يﮏ ،میانﮕین سن اﻓراد  16±2/08سال بود ﮐه %33/3
آنها در سن 16-17/9سال ﻗرار داشتند16 .نفر )(%54/44
از اﻓراد در پايۀ متوسﻄه تﺤﺼیﻞ میﮐردند .میانﮕین سن
منارك  12/8±0/3سال بود 25 .نفر ) (%83/3از آنها در
سن  10 -13سالﮕی منارك را تجربه ﮐرده بودند12 .نفر
) (%40آنها در سن  0 -5سالﮕی وارد مرﮐﺰ شده بودند ﮐه
 13نفر ) 5-10 (43/3سال در اين مراﮐﺰ اﻗامﺖ داشتند9 .
نفر ) (%30بهوسیلۀ اﻗوام درﺟه يﮏ و دو مالﻗات میشدند
ﮐه چهار نفر) (%4/9از آنها اطالعاتی دربارة ايدز را از اين راه
درياﻓﺖ ﮐرده بودند .طﺒﻖ ﺟدول شمارة دو 17نفر )(%56/66
ﻗﺒ ً
ال اطالعاتی در رابﻄه با بیماری ايدز درياﻓﺖ ﮐرده بودند.
منﺒﻊ اطالعات بیشتر اﻓراد ) (%20/9دربارة بیماری ايدز،
راديو و تلويﺰيون بود و ﮐمترين اﻓراد ) (%3/7اطالعات را از
ﮐارﮐنان بهداشتی و پﺰشﮏ درياﻓﺖ ﮐرده بودند.
با توﺟه به نتايﺞ آزمون آماری REPEATED
 MEASURESدر ﺟدول شمارة سه مداﺧله بهصورت
مشاوره در طول زمان مﺆﺛر بوده اسﺖ و آﮔاهی از ايدز ﻗﺒﻞ،
بالﻓاصله بﻌد و يﮏ ماه بﻌد از مداﺧله از لﺤاظ اماری مﻌنادار
بود ) .(P>0/001طﺒﻖ آزمون ﻓريدمن ،ﻗﺒﻞ از مداﺧله 12
نفر ) (%40آﮔاهی ﺿﻌیﻒ 13 ،نفر ) (%43/4آﮔاهی متوسﻂ
و پنﺞ نفر ) (%16 /3آﮔاهی ﺧوبی داشتند ﮐه بالﻓاصله
بﻌد از مداﺧله و يﮏ ماه بﻌد از مداﺧله بهترتیﺐ 10 ،نفر
) (%33/3آﮔاهی متوسﻂ20 ،نفر ) (%66/6آﮔاهی ﺧوب و
چهار نفر ) (%14آﮔاهی متوسﻂ و 26نفر) (%86آﮔاهی ﺧوبی
داشتند ﮐه در اين دو مرﺣله ،ﻓردی با آﮔاهی ﺿﻌیﻒ وﺟود
نداشﺖ ﮐه نشاندهندة مﺆﺛر واﻗﻊشدن مداﺧلۀ آموزشی
بهشیوة مشاوره بر آﮔاهی اﻓراد شرﮐﺖﮐننده در پژوهﺶ اسﺖ
).(P>0/001
با توﺟه به نتايﺞ آزمون آماری
 MEASURESدر ﺟدول شمارة چهار ،مداﺧله بهصورت
مشاوره در طول زمان مﺆﺛر بوده اسﺖ و نﮕرش به ايدز ﻗﺒﻞ،
بالﻓاصله بﻌد و يﮏ ماه بﻌد از مداﺧله از لﺤاظ آماری مﻌنادار
بود ) .(P>0/001طﺒﻖ آزمون ﻓريدمن ،ﻗﺒﻞ از مداﺧله 11
نفر ) (% 36/6نﮕرش ﺿﻌیﻒ 16 ،نفر ) (%53/3نﮕرش متوسﻂ
و  3نفر ) (%10نﮕرش ﺧوبی داشتند ﮐه بالﻓاصله بﻌد از
مداﺧله و يﮏ ماه بﻌد از آن بهترتیﺐ ،چهار نفر )(%13/3
نﮕرش ﺿﻌیﻒ 17 ،نفر ) (%56/66نﮕرش متوسﻂ 9 ،نفر
) (%30نﮕرش ﺧوب ،سه نفر ) (%10نﮕرش ﺿﻌیﻒ 18 ،نفر
) (%60نﮕرش متوسﻂ و 9نفر ) (%30نﮕرش ﺧوبی داشتند ﮐه
نشاندهندة مﺆﺛر واﻗﻊشدن مداﺧلۀ آموزشی بهشیوة مشاوره
بر نﮕرش اﻓراد شرﮐﺖﮐننده در پژوهﺶ اسﺖ ).(P>0/001
REPEATED
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جدول  .1توزیع فراوانی متﻐیرهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان در مطالعه
تعداد)درصد(

متﻐییرهای دموگرافیک
سن )سال(

12-13/9
14-15/9
16-17/9
≤18

)4(13/4
)9(30
)10(33/3
)7(23/3

پایﮥ تحصیلی

راهنمايی
متوسﻄه

)14(46/66
)16(54/44

تجربی
ﮐارودانﺶ
ﻓنی ﺣرﻓه ای
انتﺨاب رشته نکردند
0-5
5-10
10-15
15-20
درﺟه يﮏ
درﺟه يﮏ و دو
درﺟه يﮏ و دو و سه
مالﻗات ﮐننده ندارند
<1
1-2
<2
مالﻗات ﮐننده ندارد

)2(6/7
)6(20
)5(16/7
)17(56/7
)10(33/3
)13(43/3
)5(16/7
)2(6/7
)8(26/7
)9(30
)8(26/7
)5(16/7
)10(33/3
)6(20
)9(30
)5(16/7

رشته

مدت اقامت در مرکز )سال(

افراد مالقات کننده
فواصﻞ مالقات
)ماه(

جدول .2توزیع فراوانی دریافت اطالعات سابقه در رابطه با بیماری ایدز و منابع دریافت اطالعاتی واحدهای پژوهش دربارۀ بیماری ایدز
آیا اطالعاتی دربارۀ ایدز دریافت کردهاید

بلی

)17 (56/66

خیر

)13 (43/33

دوستان و همکالسیان

)8 (10/9

کتاب و جزوههای آموزشی و پمفلتها

)14 (17/27

مربیان مراکز شبانه روزی

)12 (14/81

مربی بهداشت مدارس و معلمین

منابع اطالعاتی دربارۀ بیماری ایدز

)15 (18/51

رادیو و تلویزیون

)17 (20/9

کارکنان بهداشتی و پزشک

مالقات کنندگان و کسانی که افراد نزد آنها به مرخصی میروند

)3 (3/7
)4 (4/9

جدول  .3مقایسﮥ آگاهی از بیماری ایدز قبﻞ و بالفاصله بعد و یک ماه بعد از مداخله به صورت مشاورۀ گروهی
قبﻞ مداخله
انحراف معیار ±میانگین

بالفاصله بعد مداخله
انحراف معیار ±میانگین

یک ماه بعد از مداخله
انحراف معیار ±میانگین

4/56 ± 3/29

9/23 ± 1/38

10/06± 1/33

F= 53/56
df= 1/28
P< 0/001

 p> 0/05مﻌنﯽ دار در نﻈر ﮔرﻓته شد.

جدول  .4مقایسﮥ نگرش از بیماری ایدز قبﻞ ،بالفاصله بعد و یک ماه بعد از مداخله بهصورت مشاورۀ گروهی
قبﻞ مداخله
انحراف معیار ±میانگین

بالفاصله بعد مداخله
انحراف معیار ±میانگین

یک ماه بعد از مداخله
انحراف معیار ±میانگین

29/68±5/91

5/3096/16±

24/53±7/46
 p> 0/05مﻌنﯽ دار در نﻈر ﮔرﻓته شد.

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

F= 92/98
df= 1/63
P< 0/001
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بحث

نوﺟوانان ،سرمايههای علمی و انﺴانی ،آيندهسازان و پدران
و مادران آينده مﺤﺴوب میشوند و سالمﺖ آنان نقﺶ مهمی
در سالمﺖ ﺟوامﻊ ايفا میکند .از آنجا ﮐه تنها راه ﺟلوﮔیری از
ابتال و انتشار ايدز پیﺶﮔیری و ﮐنترل رﻓتارهای پرﺧﻄر اسﺖ
[ ،]18تﻌیین آﮔاهی و نﮕرش نوﺟوانان و طراﺣی برنامههای
اصولی برای اراﺋۀ آموزشهای ﺿروری به آنها مﯽتواند ﮐمﮏ
شايانﯽ برای پیشﮕیري از اين بیماري در نوﺟوانان بهويژه
نوﺟوانان آسیﺐپذير باشد .در مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر مداﺧله بهصورت
مشاوره بر آﮔاهی و نﮕرش دﺧتران نوﺟوان ساﮐن مراﮐﺰ
شﺒانهروزی مﺆﺛر بود .نتايﺞ پژوهﺶ نشان میدهد آﮔاهی اﮐﺜر
اﻓراد ﻗﺒﻞ از مداﺧله در ﺣد ﺿﻌیﻒ و متوسﻂ بوده اسﺖ اما
پﺲ از برنامۀ مشاوره سﻄﺢ آﮔاهی اﻓﺰايﺶ ياﻓته اسﺖ.
در مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر تفاوت مﻌنیدار آماری در آﮔاهی ﻗﺒﻞ و
بالﻓاصله بﻌد و يﮏ ماه بﻌد از مداﺧله مشهود بوده ﮐه ﺣاﮐی از
تﺄﺛیر مشاوره اسﺖ .در همین زمینه  Jeanو همکاران )(2000
و آرينمهر ) (1394نیﺰ مﻄالﻌاتی انجام دادهاند ﮐه با نتايﺞ
اين پژوهﺶ هﻢﺧوانی دارند و به عﺒارتی آموزش و مشاوره
نقﺶ مﺆﺛری در ارتقای سﻄﺢ آﮔاهی اﻓراد مﻄالﻌه داشته اسﺖ
[ .]19،20در مﻄالﻌهای در چین اﻓراد واﺣد پژوهﺶ ،آﮔاهی
و تﺼورات ﻏلﻄی در رابﻄه با انتقال ايدز داشتند [ .]21در
مﻄالﻌۀ ﻗهرمانیان ) (1393آﮔاهی دانﺶآموزان دربارة راههای
انتقال ،پیشﮕیری و ماهیﺖ بیماری در سﻄﺢ متوسﻂ بود
[ ]7در ﺣالی ﮐه در مﻄالﻌۀ  Tanو همکاران ) (2007دربارة
آﮔاهی از راههای انتقال ،عوامﻞ ﺧﻄر و راههای پیشﮕیری
در دانشجويان پﺰشکی در سﻄﺢ باﻻيی ﮔﺰارش شد ﮐه شايد
اين اﺧتالف مربوط به متفاوتبودن ﺟامﻌۀ پژوهﺶ باشد .در
مﻄالﻌۀ آنها آﮔاهی و سﻄﺢ پذيرش بیماران مﺒتال به ايدز
در دانشجويان پﺰشکی باﻻتر از دانشجويان ﻏیرپﺰشکی بود
[ .]22اين تفاوت در مﻄالﻌۀ  Liو همکاران ) (2008دربارة
آﮔاهی دانشجويان پرستاری از بیماری ايدز نﺴﺒﺖ به ﮔروه-
های ﻏیرپﺰشکی نیﺰ به چشﻢ میﺧورد [.]23
در برنامهريﺰی آموزشی و مشاورهای ،ﮐﺴﺐ اطالعات
اﻓراد اهمیﺖ دارد لذا يکی از پرسﺶهای مﻄرح شده در
پرسﺶنامۀ اين پژوهﺶ ،سابقۀ آموزش و مشاورة رسمی
در ﺧﺼوص بیماری ايدز بود .نتايﺞ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر نشان داد
ﮐه مهﻢترين منﺒﻊ ﮐﺴﺐ اطالعات دربارة بیماری ايدز برای
دﺧتران نوﺟوان ،راديو و تلويﺰيون اسﺖ .در مﻄالﻌۀ علیپور
و همکاران ) (1395و  (2016) Chaudharyنیﺰ راديو و
تلويﺰيون مهﻢترين منﺒﻊ اطالعاتی دانشجويان دربارة بیماری
ايدز بود [ .]24،25مﺤمودیﻓر) (1389نیﺰ در مﻄالﻌۀ ﺧود به
اين نتیجه رسید ﮐه  %60دانشجويان آﮔاهیهای ﻻزم دربارة
بیماری ايدز و راههای پیشﮕیری از آن را از راديو و تلويﺰيون،
 %15از روزنامه ،مجله و ﮐتاب و  % 3از ﺧانواده ،دوستان و
اطراﻓیان درياﻓﺖ میکنند [ ]18ﮐه با نتايﺞ مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر و
ساير مﻄالﻌات انجامشده در ايران هﻢﺧوانی دارد [.]26،27
در مﻄالﻌۀ  Zhaoو همکاران ) (2010نیﺰ درياﻓﺖ اطالعات
از مدرسه ،ﺧانواده و هﻢساﻻن در رابﻄه با بیماری ايدز ﮐمتر
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

از رسانههای ارتﺒاط ﺟمﻌی بود [ ]21ولﯽ در مﻄالﻌۀ عﺰتی
) (1393رسانههای ﺟمﻌی نقﺶ ﮐمتری در ﮐﺴﺐ اطالعات
در اﻓراد پژوهﺶ داشﺖ [ .]28بهنﻈر میرسد رسانهها
میتوانند با ارتقای ﮐمی و ﮐیفی برنامههای آموزشی بهويژه
در اوﻗاتی ﮐه شنوندة بیشتری دارند ،تﺄﺛیر زيادی بر آﮔاهی و
نﮕرش به بیماری ايدز در نوﺟوانان و ﺟوانان و ﺟامﻌه داشته
باشند.
نتايﺞ مﻄالﻌه نشان داد ﮐه دﺧتران نوﺟوان با وﺟود
داشتن اطالعاتی در سﻄﺢ متوسﻂ در رابﻄه با بیماری و راه-
های انتقال آن ،تﺼورات نادرستی در رابﻄه با راههای انتقال
بیماری ايدز داشتند مﺜ ً
ال از راه دسﺖدادن ،بﺰاق دهان و ﻏیره.
در مﻄالﻌۀ ﻗهرمانیان ) (1393نیﺰ تﺼورات نادرسﺖ در رابﻄه
با انتقال بیماری بهوسیلۀ تماس ،روبوسی ،استفادة مشترك
از اماﮐن عمومی چون استﺨر شنا و توالﺖ عمومی ،اعتیاد
ﻏیرتﺰريقی و ﻇروف مشترك با ﻓرد مﺒتال بود ﮐه اين تﺼورات
ﻏلﻂ روی نﮕرش آنها ،ايجاد ترسهای بیپايه و اساس و طرد
بیماران تﺄﺛیرﮔذار بود [ .]7مﻄالﻌۀ  (2007)Tanنیﺰ وﺟود
چنین تﺼورات نادرستی ،دربارة انتقال بیماری را نشان می-
دهد [ .]22در مﻄالﻌۀ ديﮕری نیﺰ دانﺶآموزان به راههايی
چون نیﺶ پشه ،شنا در استﺨرهای عمومی و استفاده از
توالﺖهای عمومی در انتقال بیماری اشاره ﮐرده بودند []5
ولی در مﻄالﻌۀ اشرﻓی نیا ) (1393اﻓراد آﮔاهی ﺧوبی نﺴﺒﺖ
به راههای انتقال ايدز داشتند [ .]29نتايﺞ بررسی ﺟامﻊ در
 40ﮐشور نشان داد ﮐه بیﺶ از نیمی از ﺟوانان برداشﺖهای
نادرستی دربارة نﺤوة سرايﺖ ايدز دارند .علﺖ اين سوءتﻌﺒیر
میتواند رواج شايﻌاتی بیاساس ،بین مردم و ﮐمﺒود اطالعات
باشد [ .]18بنابراين پیشنهاد میشود با آموزش مناسﺐ،
اطالعات ﻻزم در اين زمینه در اﺧتیار نوﺟوان و ﺟوانان ﻗرار
ﮔیرد .در مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر با مداﺧلۀ آموزشی به روش مشاوره تا
ﺣد زيادی اين تﺼورات نادرسﺖ اصالح شد.
ياﻓتههای اين بررسی نشان داد ﮐه بین نﮕرش ﻗﺒﻞ از
مداﺧله و بالﻓاصله و يﮏ ماه بﻌد از مداﺧله تفاوت مﻌنیدار
آماری وﺟود دارد .نتايﺞ برﺧی از مﺤققان با نتايﺞ اين تﺤقیﻖ
متفاوت و با برﺧی ديﮕر مشابه اسﺖ .در مﻄالﻌهای ﮐه
بهوسیلۀ  (2005) Tuchindaدر تايلند انجام شد ،برﺧالف
پژوهﺶ ﺣاﺿر تﻐییرات مﻌنیدار آماری در نﮕرش اﻓرا ِد
پژوهﺶ مشاهده نشد ﮐه میتواند بهعلﺖ ﺣجﻢ نمونه و ﺟامﻌۀ
پژوهﺶشده در مﻄالﻌۀ  Tuchindaباشد [ ]30اما در نتايﺞ
پژوهﺶ  (2002) Ezedinachiﮐه روی ﮐارﮐنان بهداشتی
انجام شد ،در نﮕرش اﻓراد بﻌد ازمداﺧله اﻓﺰايﺶ مﻌنیدار
آماری نشان داده شد [.]31
نتايﺞ دربارة وﺿﻌیﺖ نﮕرش در نوﺟوانان واﺣدهای
پژوهﺶ ،ﮔويای آن بود ﮐه هرچند اﮐﺜر آنها از نﻈر نﮕرش
در سﻄﺢ متوسﻂاند اما هنوز باورهای نادرسﺖ و نﮕرش-
هايی منفی در عدهای از نوﺟوانان وﺟود دارد ﮐه بر میﻞ و
انﮕیﺰة آنان برای ﺟﺴتجوی اطالعات و عملکرد درسﺖ تﺄﺛیر
میﮔذارد و اين مﺴﺌله با توﺟه به ارتﺒاط مﻌنیدار بین نمرات
آﮔاهی و نﮕرش دانﺶآموزان و اﻓﺰايﺶ نمرة آﮔاهی و نﮕرش
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در طول زمان توﺟیهپذير اسﺖ .هرچند ﮐه مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر به
ارتﺒاط مﺜﺒﺖ بین آﮔاهی و نﮕرش صﺤه میﮔذارد اما مﻄالﻌۀ
 Liو همکاران ) (2008نشان داد ﮐه بین نمرات آﮔاهی و
نﮕرش دانشجويان پرستاری در رابﻄه با بیماری ايدز ارتﺒاط
مﻌنیداری وﺟود ندارد ﮐه شايد اين اﺧتالف ناشی از اﺧتالف
در ﺟامﻌۀ پژوهﺶ باشد [.]23
در مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر در ﺣیﻄۀ نﮕرش و تﻌﺼﺒات ،نتايﺞ نشان
داد ﮐه میﺰان نﮕرش منفی نﺴﺒﺖ به اﻓراد آلوده به  HIV1زياد
اسﺖ و ديدﮔاه منفی نﺴﺒﺖ به اين اﻓراد ايجاد شده اسﺖ .در
پژوهﺶ مﺤمودیﻓر و ﺣﻖدوسﺖ ،نﮕرش دانشجويان نﺴﺒﺖ
به اﻓراد آلوده به اچ آی وی ،منفی بود چنانﮐه تﻌداد زيادی
از دانشجويان با ﺟداﮐردن اﻓراد مﺒتال به ايدز از ﺟامﻌه مواﻓﻖ
بودند [ .]18،32نﮕرش منفی دانشجويان نﺴﺒﺖ به ﻓرد مﺒتال
به ايدز نشاندهندة آن اسﺖ ﮐه آنان از ارتﺒاط نﺰديﮏ با ﻓرد
بیمار واهمه دارند و علﺖ آن درك نامناسﺐ از راههای انتقال
و منابﻊ بیماری اسﺖ .تﺤقیقات مشابه نیﺰ نشاندهندة نﮕرش
منفی ﺟوانان در زمینۀ ايدز اسﺖ [ ]14ولی در مﻄالﻌۀ علیﭙور
) (1394و اشرﻓی نیا ) (1393در دانشجويان ،نﺴﺒﺖ به اﻓراد
مﺒتال به ايدز نﮕرش مﺜﺒﺖ وﺟود داشﺖ ﮐه اين اﺧتالف
میتواند بهعلﺖ اﺧتالف در ﮔروه سنی پژوهﺶ باشد .اين
نﮕرش نامﻄلوب زمینهساز تﺒﻌیﺾ دربارة بیماران آلوده به
ايدز و بﺰرگترين مانﻊ برای پیشﮕیری ،مراﻗﺒﺖ و ﺣمايﺖ از
اﻓراد آلوده و ﺧانواده آنها اسﺖ [ .]24،29بايد توﺟه داشﺖ
از رسالتهای آموزش بهداشﺖ اين اسﺖ ﮐه نﮕرش منفی
نﺴﺒﺖ به بیماری ايدز و بدنامی مرتﺒﻂ با آن را ﮐه موﺟﺐ
پنهانﮐاری و در نتیجه ايجاد مشکﻞ در شناسايی اﻓراد آلوده
و اراﺋۀ درمان و آموزشهای ﻻزم به آنان میشود ،اصالح ﮐند
ﮐه در مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر با مشاوره در اين زمینه ،اين باور در ﺣد
مﻄلوب مﺜﺒﺖ شد [.]18
از مﺤدوديﺖهای اين پژوهﺶ میتوان  .1به دشواری در
برﻗراری ارتﺒاط با اﻓراد ،بهﺧاطر شرايﻂ ﺧاص آنها و ﺣﺴاسیﺖ
نﺴﺒﺖ به موﺿوع ايدز اشاره ﮐرد ﮐه اين مﺴاﺋﻞ نیاز به صرف
زمان و برﮔﺰاری ﺟلﺴات بیشتر را مﻄرح میﮐند .2 .همﭽنین
دشواری مراﺟﻌه به مراﮐﺰ و هماهنﮕی با مﺴﺌوﻻن بهﺰيﺴتی و
دﺧتران نوﺟوان اين مراﮐﺰ از مﺤدوديﺖهای ديﮕر اين پژوهﺶ
بوده اسﺖ .3 .از مﺤدوديﺖهای ديﮕر اين پژوهﺶ میتوان به
مﺤدوديﺖ در ﺣجﻢ نمونه و نتیجۀ تﮏﮔروهیبودن مﻄالﻌه
اشاره ﮐرد ﮐه میتواند در اين زمینه مﻄالﻌات وسیﻌی در
سراسر ﮐشور صورت ﮔیرد.

متولیان امور آموزشی ،بهداشتی و ﻓرهنﮕی را برای آموزش
روشهای ﮐنترل و پیشﮕیری از بیماری ايدز نشان میدهد.
بهعالوه نتايﺞ اين تﺤقیﻖ میتواند توﺟه مﺴﺌولین ،برنامه-
ريﺰان بهداشتی و امور اﺟتماعی و سازمان بهﺰيﺴتﯽ استان
را به عوامﻞ تﺄﺛیرﮔذار بر آﮔاهی و نﮕرش نوﺟوانان ساﮐن در
مراﮐﺰ شﺒانهروزي ﺟلﺐ ﮐند زيرا توﺟهنکردن به اين عوامﻞ
میتواند بر سالمﺖ ﺟﺴمی و روﺣی نوﺟوانان ،بهويژه نوﺟوانان
آسیﺐپذير ﮐه آيندهسازان اين ﮐشور اند ،تﺄﺛیر بﮕذارد.
با توﺟه به اهمیﺖ مﺴاﺋﻞ دوران بلوغ ،از ﺟمله آﮔاهی از
بیماری ايدز و پیشﮕیری از آن و از آنجا ﮐه مربیان مراﮐﺰ
شﺒانهروزی بهﺰيﺴتی مدت بیشتری با دﺧتران نوﺟوان اين
مراﮐﺰ در ارتﺒاط هﺴتند ،شايﺴته اسﺖ مديران سازمان
بهﺰيﺴتی اﻗدام به آموزشهای ﻻزم برای مربیان مراﮐﺰ ﺧود
دربارة نیازهای دﺧتران نوﺟوان اين مراﮐﺰ ﮐنند تا در صورت
مواﺟۀ دﺧتران نوﺟوان با سﺆاﻻت مرتﺒﻂ با بلوغ و بیماری ايدز
بهنﺤو اﺣﺴن ﻗادر به پاسخﮔويی به آنها باشند.

نتیجهگیری

با توﺟه به ياﻓتههای پژوهﺶ به نﻈر میرسد ﮐه مداﺧلۀ
آموزشی با مشاوره طﺒﻖ اصول  GATHERدر طول زمان،
تﺄﺛیر مﺜﺒتی در آﮔاهی و نﮕرش به بیماری ايدز در اﻓراد مﻄالﻌه
شده داشته اسﺖ .بنابراين میتوان از اين روش در آموزش
مﺴاﺋﻞ مربوط به دوران بلوغ ،از ﺟمله ايدز در دﺧتران نوﺟوان
بهويژه نوﺟوانان مراﮐﺰ شﺒانهروزی بهﺰيﺴتی بهره ﮔرﻓﺖ.

سپاسگزاری

اين مقاله برﮔرﻓته از پاياننامۀ دانشجويی مقﻄﻊ
مامايی دانشکدة پرستاری مامايی
ﮐارشناسی ارشد مشاوره در
ِ
همدان اسﺖ ﮐه در ﮐمیتۀ اﺧالق با ﮐد IR.UMSHA.
1395,18.RECدر تاريخ 95/1/21در شورای پژوهشی
دانشﮕاه علوم پﺰشکی همدان ﺛﺒﺖ شده اسﺖ .بدين وسیله
از همکاری دانشﮕاه علوم پﺰشکی همدان ،سازمان بهﺰيﺴتی
شهر همدان ،مﺴﺌولین مراﮐﺰ شﺒانهروزی بهﺰيﺴتی و همۀ
شرﮐﺖﮐنندﮔان در اين پژوهﺶ تشکر میﮐنیﻢ.

تعارض در منافع

بین نويﺴندﮔان در اين مﻄالﻌه تﻀاد مناﻓﻌی وﺟود ندارد.

نتايﺞ پژوهﺶ ﺣاﺿر و تﺤقیقات مرتﺒﻂ ديﮕر ،لﺰوم تداوم
هرچه بیشتر آموزشها و تالشهای رسمی و ﻏیررسمی

1. Human Immunodeficiency Virus
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