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  8531اول بهمن  ی /هفته555 ی /شمارهمو هفت  سی سال مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 8/88/8931تاریخ چاپ:  23/81/8931تاریخ پذیرش:  22/7/8931تاریخ دریافت: 

  
 : یانسان یروسو یلومابر دانش و نگرش نوجوانان در مورد واکسن پاپ یمداخالت آموزش یرثأت

 مند نظام یمرور ی مطالعه یک

 
 4خیابانی اعظم ،1رحمانی شاه حدیث ،3صفرزاده ساناز ،2سیمبر معصومه ،1بنائی مژده

 
 

چکیده

که اغلب به  باشد یمسال  22 یردر افراد ز یژهو شده به   منتقل یعفونت جنس ترین یع( شاHPV یا Human papillomavirus) یانسان یلومایپاپ یروسو مقدمه:

در تمام کشورها مورد توجه  HPVواکسن  یقتزر آن، از گیری یشپ یتو اهم ویروس این سرطانی یشا توجه به نقش پب. یابد می انتقالو باور غلط  یعدم آگاه یلدل
مداخالت  ریتأث یبا هدف بررس حاضر، مند مرور نظام ی مطالعه ین،بنابرا. رسد می نظر به ضرورینوجوانان  یانو نگرش در م یبهبود آگاه رو،  ینقرار گرفته است. از ا

 .انجام شد HPVنگرش دختران نوجوان در مورد واکسن و  بر دانش یآموزش

 انگلیسی یاطالعات های یگاهمطالعات در پا ی. جستجوشدند بررسی یزمان یتبدون محدود ،منتشر شده یمطالعات کم ی همه مند، نظاممرور  ی مطالعه یندر ا ها: روش

و  «Knowledge» ،«Attitudes» ،«Papillomavirus vaccines» ،«Gardasil»و شامل  Meshبر اساس  کلیدی واژگانفارسی انجام شد.  و
«Intervention study» یبودند که با عملگرها Boolean «OR»  و«AND» یابیطور مستقل مقاالت را جهت ارز دو پژوهشگر به  یت،شدند. در نها یبترک 
 .دادند قرار بررسی مورد ها یافتهو استخراج  یفیتک

 بینها  بودند و سال انتشار آن یو شبه تجرب یتصادف یرغ ی،تصادف ینیبال ییزماآنفر انتخاب شد. مقاالت از نوع کار 81111 یکل ی حجم نمونه بامقاله  28 ها: یافته

صورت  بر مدرسه و به  ی، مدل آموزش همساالن، مداخالت مبتنبهداشتی اعتقادبر اساس مدل  یمداخالت آموزش که داد نشان پژوهش های یافتهبود.  2183-2111
 یروسو یلومادر مورد واکسن پاپ آموزشی مداخالت طراحی در ها چارچوب ترین شایع مدرسه، بر مبتنی مداخالت و بهداشتی اعتقاد مدل. بود یمداخالت آموزش یرسا

 .داشتند HPV واکسن به نسبت نوجوانان نگرش بهبود و دانش افزایش بر مثبتی تأثیر آموزشی مداخالت انواع مطالعات، تمامی در. بود نوجوانان میان در یانسان

مداخالت  یربر مدرسه و سا یمداخالت مبتن ،ساالن (، مدل آموزش همHBM) Health belief model مدلصورت  به  یمداخالت آموزش انواع گیری: نتیجه

 و بهداشتی اعتقاد مدل اساس بر آموزشی مداخالتا توجه به مؤثر بودن ب. شوند HPV واکسن به نسبت افراد نگرش و دانش افزایش به منجر تواند یم ی،آموزش
 .شود می پیشنهاد مدارس در مداخالت اجرای و طراحی واکسن، این مورد در اننوجوان نگرش و دانش یشبر افزا مدرسه بر مبتنی مداخالت

 آموزش دانش، نگرش، گارداسیل، ویروس، پاپیلوما واکسن واژگان کلیدی:

 
بر دانش و نگرش نوجوانان در مورد  یمداخالت آموزش یرثأت .خیابانی اعظم رحمانی حدیث، شاه صفرزاده ساناز، سیمبر معصومه، بنائی مژده، ارجاع:

 8231-8982(: 229) 97؛ 8931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . مند نظام یمرور ی مطالعه یک: یانسان یروسو یلوماواکسن پاپ

 

 مقدمه

 ،(HPV یرا  Human papillomavirus) یانسران  یلومرا  پاپ یروو  و

منتقر  شر د  س اواارو ج راس م سرو        یعفونت جنسر  ینتو یعشا

و  باشرن   یعفونرت، وو گر س مر    یرن انواع ا یشتو. اگو چه ب(1)شو   یم

ممکرن اارت    ،هرا  او آس  شرون ، امرا تار ا     یخو  به خو  بوطوف م

   همچوس اوطاس  هانه  ج  یام ها پابوجا بمانن  و منجو به بووو پ

 یکررا، س آمو  ا لارره.  س مطا(2)شررون   یتررا آنوژن  هررا یرر و وگسحرر  

 ،اراله  11-95مرو اس   یراس  س م HPVعفونرت   یوعگزاسش ش  که شر 

 یمرورمقاله 
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او  یکری افروا ، حر ا      یرن  سص  او ا 1/29 سص  اات که  س  2/59

 یز،متاآنرال    مطالاره  یر  .  س (3)کشف ش   یوو و ینانواع پوخطو ا

فاا  او نظو  یوانیوناس ا یاسسا  س م یوو و یلوماعفونت پاپ یکل یوعش

افروا    یاس،گوود مبتال یشتوین  گزاسش نمو ن  که ب سص 6/31 ی،جنس

 .(5)اا  بو ن   29 یوو

 یوآس  س  ختواس و یوعش یشتوین، بHPV یوعش یج ان ی س بوسا

    وسد ینوجرروان ،.  س وا ررع(9)برو    ینظرو جنسرر ارا  فاررا  او   29

اراوماس ب  اشرت    یرف تاوباش  که بو اارا    یفو  م یحسا  ون گ

. نوجوانراس  (6)شرو    یااله، نوجواس اطالق مر  11-25به افوا   ی،ج ان

 یاو جملرره حررامل  یو جنسرر   س مارروم مشررکالر برراسوس یشررتوب

مشکالر  یوو اا ی وا ی،انتقا  او ساد جنس  اب   ها ناخوااته، عفونت

، حر و   یرا  س تانزان  ا  س مطالاره  .(7)هسرتن     باسوس   کنن د ی ت  

فاا  بو ن  که عفونرت   ی سص  او  ختواس نوجواس او نظو جنس 3/52

HPV  کره  س   ی.  س حرال (1) ا د ش   یصها تشخ  سص  آس 9/32 س

 س  خترواس   HPVعفونرت   یکلر  یوعش ی،جنوب یقا  س آفو  ا مطالاه

 .(5) سص  بو   7/66نوجواس 

افوا  فارا    یاس س مپاپیلوما  انسانی عفونت   باال یوعبا وجو  ش

 HPVعفونرت     و ثابت شر د   نقش ج نوجواناس و  ی،او نظو جنس

افوا   یآگاه موتبط،  ها اوطاس یوسح  و اا    س ایجا  اوطاس  هانه

   غوبرال و  ویرهد     ویرهد نسر  جرواس  س مروس  بونامره      هبر جاماره  

 شر    ا د نشراس   ا  س مطالاه .(11)باش   یم یزناچ یاسبس واکسیناایوس

او عفونرررت  س   گیرررو  س پررریش HPVاارررتفا د او واکسرررن  کررره

 س جاماره،   HPVج ت کاهش باس عفونرت   یب  اشت  ها  سیز بونامه

و تایین آگراهی، ن روش   . (11) اات دثو بو ؤو م مفی  سص   111تا 

مناار  بروا     ساهبرو  ج رت تر وین    یاااار   ا لهأمسر  ،سفتاس افروا  

تن را   ، س هن   ا .  س مطالاه(12)ا  اات  ثو م اخلهؤها  م سیز  بونامه

 و  یروو  و یلومرا  س مروس  عفونرت پاپ   آمروواس   انش او سص   61/59

 س   ا . مطالاه(11) اشتن   یآس آگاه یناایوس سص   س موس  واکس 55

آگراهی الو   س مروس  اروطاس     ،نشاس  ا  که  انشجویاس  خترو  یواستا

  سصر   انشرجویاس ارا  او  و     2/37و تن را   ن سحر  ن اشرت      هانه

سحر       س موس  اروطاس  هانره   ، سص   انشجویاس اا  چ اس  3/65

 . (13)شنی د بو ن  

 ی توانن  به  ل یم ی،انتقا  او ساد جنس  اب   ها او عفونت یاس بس

بره ب برو     یراو ن ،سو یرن شون . او ا یجا و باوس غلط ا یکاف یع   آگاه

به خصرو  نوجوانراس    پ یو ی آا  ها گوود یاسو ن وش  س م یآگاه

 یمراس ، او ب یآگراه  ی، بلر  یمللر ال ین. بو ااا  مطالاار بر (15)اات 

 اس   HPV ینااریوس نسربت بره واکس   اسبو ن وش نوجوانر  یمثبت یوتأث

واکسرن   یوشو  انش نسبت به واکسن، پ  یآگاه ینب ین،. همچن(19)

   وجو   اشت که نشاس  هن د یمثبت   سابطه یافتی، س     وهاو تا ا

منجرو   ،نسبت به واکسن یشتوو  انش ب یباش  که آگاه یموضوع م ینا

 ایرن  اروطانی  یشا توجه به نقش پب. (16)شو   یآس م یشتوب یوشبه پ 

 س تمرا    HPVواکسرن   یر  تزس آس، او گیرو   یشپر  یتو اهم ویوو 

 یبه ب بو  آگراه  یاون سو،  ینکشوسها موس  توجه  واس گوفته اات. او ا

 نیبا توجه به ا ن،یبنابوا ؛خوس  می چش  بهنوجواناس  یاسو ن وش  س م

 ویثأتر  ی س خصرو  بوسار    منر   نظرا   مرووس    که تراکنوس مطالاره  

برو  انرش و ن روش نوجوانراس  س مروس  واکسرن        یم اخالر آمووش

 منظروس  بره  مطالاره  نیر ، ابرو  انجرا  نشر د    یانسران  وو یر و لومایپاپ

  ویترأث  چه متفاور، یآمووشم اخالر » که پواش نیا به ییگو پااخ

 یانسران  وو یر و لومای انش و ن وش نوجواناس  س موس  واکسن پاپ بو

مر اخالر برو    نیر ا ویثأتر  یبوسار  ه ف با و « اس ؟ ج اس و واسیا  س

  س یانسران  وو یو لومای انش و ن وش نوجواناس  س موس  واکسن پاپ

 .انجا  ش  ج اس و واسیا

 

 ها روش

   . جاماره برو  منر    او نروع مرووس نظرا     ،این مطالاره  ی:منابع اطالعات

 انرش،      س ومینره   ا م اخلره مقراالر علمری      شام  کلیه ،پهوهش

که  س  ، س ج اس HPV س ااتفا د او واکسن  نوجواناسن وش و سفتاس 

، نمایه ش د باشن . جستجو تواط م ققاس یها  اطالعات یکی او پای اد

 ،Web of Science، Scopusالمللری  هرا  اطالعراتی برین     س پای راد 

PubMed ،Embase  وlibrary Cochrane هرا    پای راد  ،و همچنین

 پای راد (، MagIran) کشروس  نشرویار  اطالعار بان فاسای وباس همچوس 

 Scientific Information Database)  انشر اهی  ج ا  علمی اطالعار

 و( IranDoc) ایرواس  اطالعرار  آوس  فن و علو  پهوهش اد(، SID یا

 کاسآومایی ثبت نیز موکز و( IranMedex) بوکت گستو  انش   اامانه

( IRCT یرا  Iranian Registry of Clinical Trials) ایرواس  برالینی 

مقاالر تا وماس جستجو تواط  و پهوهش و مستق ،  تمامیانجا  ش . 

 موس  بوسای  واس گوفتن .  

  هررا دی را مقراالر مروتبط  س پا   یررافتنبروا    جسرجو::  راهبرد  

 انتخررا  شرر  و  Meshبررو ااررا   یرر  کل واژگرراسوبرراس،  یسرریان ل

، «Knowledge» ،«Attitudes»، «Practice» ،«Awareness»شررررام  

.«Communication» ،«Papillomavirus vaccines» ،«HPV vaccines»، 

«Gardasil» و «Clinical trial»  و«Intervention study»   بو ن  کره

 واژگرراسشرر ن .  یرر توک «AND»و  «Boolean «OR  بررا عمل وهررا

 شرام   فاساری،  هرا   پای راد   س جسرتجو  بروا   اارتفا د  موس  کلی  

 ،«آگراهی » ،«ن روش » ،« انرش » ،«بلرو  » ،«نوجرواس » هرا   واژد توکی 

 بره  «آمووشری    م اخلره » و «گاس ااری  » ،«ویروو   پاپیلومرا  واکسن»

. شر ن   توکیر   ه  با «یا» و «و» عمل وها  با و بو  چن تایی صوسر

ها  با اسوش، م  و یتی او نظو با  ومانی  س  ج ت حفظ تمامی  ا د
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  یخمقرراالر مرروتبط منتشررو شرر د تررا ترراس یو تمررامنظررو گوفترره نشرر  

بره   یرابی  . به منظوس  اتن  واس گوفت یابیموس  اسو 2115آگوات  13

( Hand searching) یجستجو، به شک   ات یتجاما یزاسم بیشتوین

 رواس گوفتنر  ترا     یموتبط با موضوع موس  بوسار  ییمقاالر ن ا یتمام

 شون . یافت یزن یمنابع احتمال یواا

 ینبر   ینر ، فوا ینتوتی  مواح  انجا  ا انجخاب مطالعات: ایندفد

موبرو    یاطالعات  ها ی ادجستجو  س پا ی صوسر بو  که ابت ا او طو

شر  و   EndNoteافزاس  مقاله ااتخواج و واس  نو  1521منابع،  یوو اا

افزاس، ح ف و عنرواس   نو  ینبا ااتفا د او ا  تکواس   مقاله 917اپس 

موتبط بو س  یومقاله به علت غ 111ش .  یمقاله بوسا 513   ی دو چک

مانر د او   یمتن کام  مقاالر برا   ،با ه ف پهوهش ح ف ش  و اپس

، مطالارار  س انتخا   یو خوان د ش . ج ت کاهش اوگ یمواح   بل

  مانر د،  یمقراالر برا    یراس بره طروس ج اگانره، او م    یسرن د تواط  و نو

مقراالر   یفیرت وسو  به مطالاه سا  اشتن ، انتخا  و ک یطمقاله که شوا 21

گروود   Risk of biasموبرو  )ابرزاس    یفیرت ک یرابی با ااتفا د او ابرزاس اسو 

Cochraneاجمراع و   بره  ی سسار   و او سوش ب ث بروا  ش  ی(، بوسا

مقاالر   اعال  ش د بوا    س صوسر  اشتن اختالف نمود ی اوس خاسج

 یرر  س صرروسر عرر   وسو  مقرراالر،  ال   یررت،ااررتفا د شرر .  س ن ا 

 .گو ی  ثبتس  آس 

افزاس م یویت منرابع اطالعراتی     هی مطالاار، او نو  بوا  ااوماس

Endnote     ااتفا د ش . مایاسها  وسو  شام  مقاالر منتشرو شر د بره

 یرو شر د، غ  یتصرا ف  ینیبرال  ییکاسآوما او نوع فاسای و یسیوباس ان ل

 یجنترا    یسره بره صروسر مقا   یتجوب یمهمقاالر ن ،نیو همچن یتصا ف

اراله   11-26ها نوجوانراس و جوانراس     ب  و با  که واح  پهوهش آس

 اس انش و ن روش نوجوانر    به منظوس استقا یبو ن ، م اخالر آمووش

 یرو  گ مطالاره بره صروسر انر اود     یام پ یت،ش د بو  و  س ن ا یطواح

. مقاالر ش  ی دانج HPV س موس  واکسن  اس انش و ن وش نوجوان

هرا  اولیره،    مووس  و نامه به او بیو، بره علرت عر   اارتفا د او  ا د    

 متن به  اتوای ع   حاضو،   مطالاه او خووج مایاسانتخا  نش ن . 

 .بو  مقاالر کام 

مقاالر واج  مایاسها  وسو       ی  عنواس و چکی د   با مطالاه

موتبط بو س با هر ف  ها به علت غیو  تواط م ق ، تا ا  ویا   او آس

مر اس،،     کناس گ اشته ش ن . ج ت اطمیناس او باویرابی کلیره   ،مطالاه

 یر  ف وات منابع مقاالر نیز موس  جستجو  واس گوفرت. پرس او تکم  

انتخرا    یین را    مقالره  21فلوچراسر،   ااا  ومقاالر، ب  جستجو

 (.1 شک ش ن  )

 

 
 مند نظام. فل:چارت مداحل ورو  مطالعات به مدور 1 شکل
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 Endnote (287  =n)افزار حذف موراد تکراری با استفاده از نرم

 

دسترسی به اصل  حذف مقاالت غیر مرتبط با اهداف مطالعه، عدم
 مقاله یکافی در چکیده اطالعات دم وجودعمقاله و 

(181  =n) 

 (n=  12) ورود یارهایمتن کامل مقاالت از نظر مع یبررس

 مندنظام مرور یورود مقاالت به مرحله

(28  =n) 

 (n=  8931تعداد مطالعات بر اساس جستجوی اولیه با استفاده از واژگان کلیدی انگلیسی )

 

 (n=  24تعداد مطالعات بر اساس جستجوی اولیه با استفاده از واژگان کلیدی فارسی )

 یبرا یپژوهش به طور اختصاص جیعدم گزارش نتا حذف مقاالت به علت
 (n=  14) جدید یگزارش مجدد اطالعات در قالب مقاله، نوجوانان

 (n=  319)مقاالت  یدهیعنوان و چک یبررس
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 Cochraneبا اسجفا ه از ابزار  یسجماتیکمطالعات وار  شده به مدور س یسنو یفیت. ک2 شکل

 

مقراالر، مطالارار    یفری ک یرابی اسو  بوا :یفیتک یابیارز ایندفد

 یتروال  یر  انتخرا  )تول  یو او نظرو اروگ   منر   نظا واس  ش د به مووس 

شروکت    اجوا )کوساراو  یو (، اوگیصتخص  ااو و پن اس یتصا ف

گو  ی ت ل  )کوسااو یصتشخ یو کنن گاس(، اوگ یابیکنن گاس و اسو

(،  اراو  ینمونه )خاسج ش س او مطالاه با  او تصرا ف  یزش(، س آماس

 یمروس  بوسار   ،هرا  ییاوگوا اایوو  یام هاپ یگزاسش انتخاب یو اوگ

گرروود  Risk of biasاو ابررزاس  ،منظرروس یررنا   ررواس گوفتنرر . برروا 

Cochrane افزاس  نو  وReview manager (RevMan 5.3  اارتفا د )

 «پوخطرو »    اته اه  س مقاالر کیفیت ابزاس، این ااا  بو. (17)ش  

(High)، « خطرو  ک» (Low )نامشرخص  » و» (Unclear ) بنر     ارته 

 .اات ش د  ا د نشاس مقاالر انجی کیفیت ،2 شک   س. ش ن 

 یرن هرا او مرتن ا   ااتخواج  ا د  بوا یت، س ن ا اسجخداج اطالعات:

همچروس   یاطالعرات  ،اراخته   و پهوهش و با ااتفا د فو  م قر   ،مقاالر

مقاالر، م   انجرا  پرهوهش، تار ا  نمونره و گروود       یکل یارخصوص

به کاس سفته  یآمووش   نوع م اخله ،ه ف، مشخصار مشاسکت کنن گاس

و  HPV انش و ن وش نوجواناس  س اارتفا د او واکسرن    س پهوهش با 

 .صوسر مستق  ااتخواج نمو ن  هسا ب یسن گاسنو یو گ یجهنت

 

 ها افتهی

مطالاه، تما  مقاالر منتشو شر د برو اارا  هر ف پرهوهش  س       ین س ا

 رواس گوفتنر . ارا  انتشراس      یمروس  بوسار   یکری الکتوون  ها  ا د ی ادپا

  یی،ن رررا   مقالررره 21متغیرررو برررو . او  2111-2115 برررین ،مقررراالر

اسوپرا،      سص  موبو  به  راسد  9/21 یا،آا    سص  موبو  به  اسد 9/21

    سصر  موبرو  بره  راسد     7/5 یکرا، آمو    سص  موبو  به  اسد 33/33

 یجبو . پس او مرووس نترا   یاااتوال   موبو  به  اسد یز سص  ن 7/5و  یقاآفو

 مقالرره بررو ااررا  مرر       6 س  یآمووشرر رهررا، مرر اخال  پررهوهش

Health belief model (HBM ،)5  مقالرره بررو ااررا  مرر   آمررووش

بره   یزمقاله ن 5بو م ساه و  یمقاله به صوسر م اخالر مبتن 7ااالس،  ه 

و مر اخالر   یبو . م   اعتقا  ب  اشرت  یم اخالر آمووش یوصوسر اا

 یمر اخالر آمووشر   یها  س طواح چاسچو  ینتو یعشا ،بو م ساه یمبتن

 بو . اسنوجوان یاس س م یانسان یوو و یلوما س موس  واکسن پاپ

 پرهوهش  موس مطالاار  یفیتک :مقاالت کیفیت ارزیابی گزارش

 1-5و  امشخصار مقاالر مووس ش د  س جر  اات.  آم د 2 شک  س 

 پو اخت. ی هو م اخله خواه یبه بوسا ، د اات.  س ا امهآم

 ایرن   س (:HBM) یبد مرد  اعجقرا  باداشرج    یمداخالت مبجن

. برو   HBMبرو اارا  مر       مقاله 6  س آمووشی   م اخله پهوهش،

Gottvall ی،آمووشر    نشراس  ا نر  کره بار  او م اخلره      ،و همکاساس 

  نسربت  و گروود   وس س گوود م HPVبه واکسن  نسبت انش    نمود

مر اخالر برو    یرن ا یوثأاما تر  یافت، یم یشافزا یشتو ب یزاسبه م شاه 

 س  ،و همکراساس  Grandahlامرا   ،(11)ن وش و سفتاس افوا  کمتو برو   

نمو نر  کرره باوسهررا و ن روش افرروا  بارر  او    یرراسب یشخررو   مطالاره 

 س  ینااریوس به انجا  واکس تمای و  اات کو د ییوتغ یآمووش   م اخله

 .(15) اات یافته یشافوا  با گ شت وماس افزا ینا

نمروار  انرش و ن روش     یشافرزا  وجرو   برا  ،Kim    س مطالاه

 ینتفرراور برر یررنامررا ا ی،آمووشرر   آمرروواس بارر  او م اخلرره   انررش

واکسرن  »کره   یرن او ا ی اس نبو  و آگاه یآموواس  ختو و پسو مان  انش

HPV بره طروس    ،«کنر   یو سحر  جلروگ     توان  او اوطاس  هانره  یم

 س  خترواس و پسرواس    HPV ینااریوس با  صر  انجرا  واکس     اس یمان

نشراس  ا نر  کره انرواع      ،و همکاساس Krawczyk. (21)استبا   اشت 

منجرو بره    یم اخله بو اارا  مر   اعتقرا  ب  اشرت     یآمووش  م توا

شرو    یمر  ینااریوس  انش و ن وش و  ص  انجرا  واکس    نمود یشافزا

 انرش و     هرا نشراس  ا  کره نمرود     یافتره   ی رو ،    .  س مطالاه(21)

 س    اس یبه طوس مانر   اخله، س گوود م یم   اعتقا  ب  اشت  ها ااود

 . یاب  یم افزایشطو  وماس 
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 Health belief model (HBM) ی. مشخصات مقاالت بد اساس مد  اعجقا  باداشج1جدو  

محل  گروه مطالعه نوع و مدت مداخله یابیارز ی نحوه یریگنتیجه

 مطالعه

نااااااااااااا   نوع مطالعه

 )گان( یسندهنو

به  شاهددو گروه  بهنسبت  ورددر گروه م HPVدانش به واکسن  ی نمره

 ییرنگرش بدون تغ ی اما نمره ،(P < 001/0) یافت یشافزا یدار یطور معن

 مانده بود.

هفته  2نامه، قبل و  پرسش

 بعد از مداخله

به  یمداخله بر اساس مدل اعتقاد بهداشت ی هیارا

 ساعته یک ی جلسه یکصورت 

و  موردآموز در گروه دانش 92

آموز در دو گروه دانش 181

 شاهد

 ییکارآزما سوئد

 یتجرب شبه

Gottvall  و

 (18)همکاران 

نسبت  ورد)باورها و نگرش( در گروه م یمدل اعتقاد بهداشت یکل ی نمره

 ین،همچن(. P=  003/0) یافت یشافزا یدار یبه طور معن شاهدبه گروه 

 باالتر بود  یدار یبه طور معن وردقصد به انجام رفتار در گروه م

(020/0  =P.) 

ماه بعد  3نامه، قبل و  پرسش

 از مداخله

در  یمداخله بر اساس مدل اعتقاد بهداشت ی یهارا

 یا یقهدق 30 ی جلسه یک

نفر  351و  شاهددر گروه  390

 (ساله 11-19) ورددر گروه م

 ینیبال ییکارآزما سوئد

 یشاهددار تصادف

 یاخوشه

Grandahl  و

 (19) همکاران

آموزان به واکسن دانش و نگرش دانش یداریبه طور معن ،بعد از مداخله

HPV یافت یشافزا (050/0 > Pکه ه )ینب یدار یتفاوت معن یچ  

 آموزان دختر و پسر وجود نداشت.دانش

ساعت  2نامه، قبل و  پرسش

 بعد از مداخله

  ی مداخله به صورت دو جلسه ی هیارا

روز بر اساس مدل اعتقاد  یکدر  یا یقهدق 50

 Powerpoint ی،و با کمک سخنران یبهداشت

 یو بحث گروه

ساله  11-12آموز دانش 117

 دختر( 17پسر و  70)

 ییکارآزما کره

)قبل و  یتجرب شبه

 بعد از مداخله(

Kim (20) 

 شاهد( نسبت به گروه یو پمفلت آموزش یلممداخله )ف یهادر گروه

 یدار یمعنبه طور  یناسیوندانش و نگرش و قصد انجام واکس ی نمره

دو گروه مداخله  یندر ب ،تفاوت ین( که اP < 010/0) یافت یشافزا

 نبود. یدار یمعن

ساخته،  محقق ی نامهپرسش

بعد از  بالفاصلهقبل و 

 مداخله یاجرا

گروه شامل گروه  2مداخله در  ی هیارا

 ی و گروه مداخله یآموزش یلمف ی مداخله

مدل اعتقاد  یبر اساس اجزا یپمفلت آموزش

 یبهداشت

 یسن یانگینآموز با مدانش 200

 سال 1/20

کوبک، 

 کانادا

 ینیبال ییکارآزما

 یتصادف

Krawczyk  و

 (21)همکاران 

به طور  ورددر گروه م یمدل اعتقاد بهداشت یهادانش و سازه ی نمره

 (.P < 050/0) یافت یشدر طول زمان افزا یدار یمعن

محقق ساخته،  ی نامهپرسش

 بعد ازماه  3و  1قبل و 

 مداخله یاجرا

دو  ی جلسه یکمداخله به صورت  ی یهارا

با  یمدل اعتقاد بهداشت یساعته بر اساس اجزا

کردن،  ی، نقش بازPowerpointاستفاده از 

 فکری طوفانو  یبحث گروه

 یانگینپسر با م یدانشجو 90

 گروه دو درسال  12/20 یسن

ت یاالا

 ی متحده

 یکاآمر

 ینیبال ییکارآزما

 یشاهددار تصادف

Mehta  و

 (22)همکاران 

رفتار به طور  ی دانش و نمره ی نمره یبدر گروه مورد نظر، به ترت

 .یافت یشدر طول زمان افزا یدار یمعن

محقق ساخته،  ی نامهپرسش

بعد از ماه  7و  بالفاصله، قبل

 مداخله یاجرا

به  یمداخله بر اساس مدل اعتقاد بهداشت ی هیارا

 ساعته یک ی جلسه یکصورت 

ها نفر از آن 859نفر که  1791

 ساله بودند. 17-10

 یکا،آمر

 تگزاس

شبه ییکارآزما

)قبل و بعد از  یتجرب

 مداخله(

Molokwu  و

 (23)همکاران 

HPV: Human papillomavirus 
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 ساالن . مشخصات مقاالت بد اساس مد  آم:زش هم2جدو  

محل  گروه مطالعه نوع و مدت مداخله یابیارز ی نحوه یریگیجهنت

 مطالعه

 یساااندهناااا  نو نوع مطالعه

 )گان(نویسنده

بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله به طور  HPVدانش به واکسن  ی نمره

 (.P < 050/0) یافت یشافزا یدار یمعن

 ی نامه پرسش

ساخته، قبل و  محقق

 ماه بعد از مداخله شش

 یبه صورت سخنران یآموزش ی برنامه ی هیارا

بحث  یقهدق 15 ،ساعت و سپس یکبه مدت 

و  یدارید یلاستفاده از وسا ین،فعال و همچن

و پوستر  یلم، فPowerpointچون هم یداریشن

 هفته دوبه مدت 

دانشگاه  ینفر دانشجو 350

 یبا متوسط سن یعلوم پزشک

 سال 20

عربستان 

 یصعود

 ییکارآزما

)قبل و  یتجرب شبه

 بعد از مداخله(

Al-Shaikh  و

 (21)همکاران 

در گروه  HPVبه واکسن ( P=  030/0)و نگرش ( P=  020/0)دانش  ی نمره

 .یافت یشافزا یدار یبه طور معن شاهدگروه  بهنسبت  وردم

 ی نامه پرسش

ساخته، قبل و  محقق

 ماه بعد از مداخله چهار

ساالن به  آموزش هم یقمداخله از طر ی هیارا

 ساعته دو ی جلسه دومدت 

  یرستانیآموز دب دانش 900

 گروه دو درساله  23-18

 ینو،کاز

 یتالیاا

و  Ferrara ینیبال ییکارآزما

 (25)همکاران 

به طور  یده،ساالن آموزش د هم ی دانش به واکسن بعد از مداخله ی نمره

 (.P < 001/0) یافت یشافزا یدار یمعن

نامه، قبل،  پرسش

هفته  یکبالفاصله و 

 بعد از مداخله

کوتاه  یها یآموزش به صورت سخنران ی هیارا

 یدهساالن آموزش د توسط هم

 آموز  نفر دانش 121

 ساله 17-10

 یا مداخله ی مطالعه ینبن یجریه،ن

)قبل و بعد از 

 مداخله(

Sadoh  و همکاران

(21) 

 شاهداز گروه  یشترب یدار یبه طور معن مورددانش به واکسن در گروه  ی نمره

کمبود  شاهد،درصد از افراد گروه  81که حدود  یبه طور ؛(P < 001/0بود )

 داشتند. ینهزم یناطالعات در ا

 دونامه، قبل و پرسش

 ماه بعد از مداخله

ساالن آموزش آموزش به صورت هم ی هیارا

 یقهدق 30به مدت  یدهد

ساله  9-12آموز  دانش 130

نفر  100و  وردنفر گروه م 30)

 (شاهدگروه 

 یویورک،ن

 ی یرهجز

 استاتن

 ینیبال ییکارآزما

 یشاهددار تصادف

Castellanos  و

 (27)همکاران 

HPV: Human papillomavirus 
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 س، شر د، موانرع و شر ر  س،      خو کاسآمر   ی،به طروس کلر  

 HPVواکسرن   یافرت مثبت  س  ها کنن د ییگو یشاو پ یماس ب   ش د

ذکرو    خو    س مطالاه ،و همکاساس Molokwu ین،. همچن(22)بو ن  

 یافرت برو مر    س   یمبتنر  یآمووش   که م اخله یکو ن  که  س گووه

  ی سصرر ، آگرراه 66/61 یررزاسبرره م HPVانررش برره نمررو د بو نرر ،  

 19/13 یرزاس بره م  HPV ینااریوس  سص  و  ص  به انجا  واکس 59/15

 .(23)بو   یافته سص  ب بو  

 پرهوهش،  ایرن   س سراالن:  بد مد  آم:زش هرم  یمداخالت مبجن

. برو   آمرووش همسراالس  بو ااا  م    مقاله 5  س آمووشی   م اخله

Al-Shaikh که با  ی ن سا یجهنت ینخو  به ا    س مطالاه ،و همکاساس

 یاراالس، ارطد  انرش و آگراه     گوود هر   ی او طو یآمووش   م اخله

با  او م اخله نسبت بره  بر  او    HPVآموواس نسبت به واکسن   انش

و  Ferrara   .  س مطالاره (25) یابر   یم یشافزا   اس یآس به طوس مان

 سص  او افروا  برا واکسرن     3/15 ی،آمووش   با  او م اخله ،همکاساس

HPV او   سص  7/95و  س موس  آس اطالعار  اشتن  و ح و   ییآشنا

 سصر ( ن روش    9/51) شراه  برا گروود    یسه س مقا ،افوا  با  او م اخله

 سا  یناارریوسبرره انجررا  واکس  یرر و تما ن مثبررت برره واکسررن  اشررت   

 .(29) اشتن  

نشرراس  ا نرر  کرره آمررووش    ،و همکرراساس Sadoh    س مطالارره

آمروواس  س مروس  واکسرن      انرش  ی انش و آگاه یشااالس  س افزا ه 

HPV کره    ثو اارت؛ بره طروس   ؤم یکساو اوطاس اوو یو گ یشو پ

برو    55/12 انش نسبت به واکسن  س  ب  او م اخلره     نمود یان ینم

 ین،. همچنر (26) یافرت  یشافزا 75/93 یزاسبه م   اس یکه به طوس مان

Castellanos سص  او افوا   11نشاس  ا ن  که ح و   یزو همکاساس ن 

 س موس  واکسرن   یگونه اطالعات یچه وس نسبت به گوود م شاه گوود 

HPV نمو نر  کره    یاسب وس  سص  او افوا  گوود م 56 و  ن اشتن ، ح

ها  س موس  واکسرن   آس   یهموس  نظو منجو به ب بو   انش پا   م اخله

بار  او م اخلره و    مروس ،  سص  او افروا  گروود    17ش د بو  و ح و  

 یافرت بره  س  یر  ( تماشراه   سصر  او گروود    53) س مقابر    یو گ یپ

 .(27)واکسن  اشتن  

 آمووشری    م اخله پهوهش، این  س بد مدرسه: یمداخالت مبجن

شربه     .  س مطالاره برو   اراالس  آمووش هر  بو ااا  م    مقاله 7  س

 یرا  Facebook یر  او طو یآمووشر    و همکاساس، م اخله Lai یتجوب

هرا نشراس  ا  کره     آس   مطالاره    یجره کره نت  شر  ه یچ ود به چ ود اسا

سحر   س مر اس       او اروطاس  هانره   یرو  گ یشپر  یآمووش   بونامه

او  Facebook یر  سوش ب رث او طو  ین،توان  مؤثو باش  و همچن یم

 انرش     که  س طو  وماس نمرود   به طوس ؛مؤثوتو بو   ب ث حضوس

 یافرت  یشافرزا    اس یبه طروس مانر   HPVو ن وش نسبت به واکسن 

(21) .Liu سصر    5/11نشاس  ا ن  که   خو    س مطالاه ،و همکاساس 

 اشرتن ؛   HPV ینااریوس بره انجرا  واکس   ی تما ،او افوا  با  او م اخله

و  HPVواکسرن   یروو ، و یلومرا  انش و ن وش نسبت بره پاپ    نمود

بالفاصرله بار  او م اخلره بره طروس       وس  س گوود م یکساوطاس اوو

 یاا  او انجا  م اخلره، اثوبخشر   ی با  او  اما ،بو  یشتوب   اس یمان

 . (25)مان   یهمچناس با  اما یافت،م اخله کاهش 

Kwan  سا  س  انررش و ن رروش    اس یمانرر یشافررزا ،و همکراساس

   .  س مطالاره (31)مثبت نسبت به واکسن با  او م اخله نشاس  ا نر   

Hofman یشبه افوا  و انجا  پر  یآمووش   جزود   هیاسا ،و همکاساس 

 س  یاطد  انش و آگراه  یشآوموس  ب  او مطالاه جزود، منجو به افزا

 س  ،و همکرراساس Steckelberg. (31)شرر   یمرر HPVمرروس  واکسررن 

 شراه  ااتان اس  به گروود   یآمووش   جزود   هیبا اسا یشخو   مطالاه

 س موس    ع    ااتان اس  به همواد آماسها یووشآم   جزود   هیو اسا

 یجره نت ینبه ا HPV یناایوسو اثوار واکس یکسخطوار اوطاس اوو

 شراه   و وس  انش و ن وش به واکسن  س  و گوود مر  که یافتن  ات 

 HPVافوا  نسبت به  یناما  انش خطو ا ،سا ن اشت   اس یتفاور مان

 . (32) یاب  یم یشافزا وس  س گوود م

Tu ا گزاسش کو ن  کره  س هرو  و گروود م اخلره     ،و همکاساس،  

امرا   یافت، یشافزا HPV یناایوسانجا  واکس انش و ن وش نسبت به 

عر      هرا  ینره  س مروس  هز  بن   شر د  ها   ال  پیا  ی کهگووهافوا  

 یکو د بو ن ، نسبت بره گووهر   یافت( سا  سیناایوسانجا  سفتاس )واکس

کو د  یافتانجا  سفتاس سا  س ی  س موس  فوا ش د بن   ها   ال  پیا که 

ها  آس ینسبت به آمووش ب  اشت  اشتن  و ن وان یشتو بو ن ، توجه ب

 .(33)بو   یشتوشاس ب ی س موس  االمت جنس

 یها نشاس  ا  کره  ختوانر   یافته ،و همکاساس Brabin    س مطالاه

کره مشراه د    یمشاه د کو د بو ن ، نسبت بره کسران   یآمووش یل که ف

ن روش مثبرت و  صر  بره انجرا          اس ینکو د بو ن ، بره طروس مانر   

 .(35) اشتن   یناایوسواکس

   م اخلره  پرهوهش،  ایرن   س :یمداخالت آم:زش باداشج یدسا

   .  س مطالاررهبررو  هررا سوش اررایوبررو ااررا   مقالرره 5  س آمووشرری

Bennett ها نشاس  ا  که اه مراد بار  او م اخلره    یافته ،و همکاساس   

 امرا  یافرت،  یش انش افوا  نسبت به واکسن افزا   بو و ، نمود یمبتن

 صر  ج رت انجرا  سفتراس نشر          نمود یشمنجو به افزا یش،افزا ینا

(39) .Doherty  وLow، ارت   یجره نت یرن بره ا  یشخو    س مطالاه 

برو و  بره    یمبتنر  یآمووش   که با گ شت وماس، گوود م اخله یافتن 

نسربت بره واکسرن      تو و ن وش مثبت یشتو انش ب   استو یطوس مان

HPV یتیجنسر   هرا  تفاور    س پااخ به م اخله ین، اشتن  و همچن 

 س مو اس  HPVو  انش او  یآگاه یشکه افزا  وجو   اشت؛ به طوس

 س ونراس   ینااریوس  س ن وش بره واکس  ییوارکه تغ ی س حال ؛بو  یشتوب

 .(36)بو   یشتوب
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 مدرسه بد مبجنی ی. مشخصات مقاالت بد اساس مداخالت آم:زش3جدو  

 نا  نویسنده)گان( نوع مطالعه محل مطالعه گروه مطالعه نوع و مدت مداخله ی ارزیابی نحوه گیرینتیجه

به  HPVی دانش و نگرش نسبت به واکسن  در طول زمان، نمره

 (.P < 050/0) یافتداری افزایش  طور معنی

نامه، قبل از مداخله، دو پرسش

 هفته و هشت هفته بعد از مداخله

 ای و سپس،  دقیقه 50ی مداخله به صورت سخنرانی  ارایه

یا  Facebookهفته بعد جلسات بحث اختیاری از طریق  2

 چهره به چهره

آموز با میانگین  دانش 200

ساله در دو  35/15سنی 

 گروه

کارآزمایی  تایوان

تجربی )قبل و بعد  شبه

 از مداخله(

Lai  (28)و همکاران 

به  HPVی دانش و نگرش نسبت به واکسن  در طول زمان، نمره

 (.P < 001/0) یافتاری افزایش دطور معنی

نامه، قبل از مداخله، پرسش

بالفاصله و یک سال بعد از 

 مداخله

 آموز  دانش 1175 ی مداخله به صورت سخنرانی به مدت یک ساعت ارایه

 ساله در دو گروه 11-10

کارآزمایی بالینی  چین

 شاهددار

Liu  و همکاران

(29) 

 HPVی دانش و نگرش مثبت به واکسن  بعد از مداخله، نمره

 (.P < 001/0) یافتباگذشت زمان افزایش 

نامه، قبل از مداخله و بعد پرسش

 از مداخله

آموز با میانگین  دانش 953 ی مداخله به صورت سخنرانی به مدت یک ساعت ارایه

 سال 71/11سنی 

کارآزمایی  چین

تجربی )قبل و بعد  شبه

 مداخله(از 

Kwan  و همکاران

(30) 

ی بعد از  از نمره Aی گروه  ی دانش قبل از مداخله نمره

تر بود و همچنین، داری پایین به طور معنی Bی گروه  مداخله

ی بعد  داری از نمرهبه طور معنی Aی گروه  ی بعد از مداخله نمره

 (.P < 001/0باالتر بود ) Bی گروه  از مداخله

قبل و  Aنامه، در گروه  پرسش

فقط  Bبعد از مداخله و در گروه 

 بعد از مداخله

 آموز  دانش 237 ی آموزشی به هر دو گروه ی جزوه ارایه

نفر در  119ساله ) 11-11

نفر در  118و  Aگروه 

 (Bگروه 

کارآزمایی  هلند

تجربی )قبل و بعد  شبه

 از مداخله(

Hofman  و

 (31)همکاران 

داری را نشان  نگرش به واکسن در دو گروه تفاوتی معنیدانش و 

در گروه مورد به طور  Risk knowledgeنداد. میانگین 

 (.P < 001/0داری بیشتر از گروه شاهد بود ) معنی

نامه، قبل از مداخله و بعد  پرسش

 از مداخله

ی  ی آموزشی استاندارد به گروه شاهد و ارایه ی جزوه ارایه

ی آموزشی استاندارد به همراه آمارهای عددی در  جزوه

 HPVمورد خطرات سرطان و اثرات واکسیناسیون 

 آموز  دانش 108

 ساله در دو گروه 18-15

کارآزمایی بالینی  آلمان

 شاهددار تصادفی

Steckelberg  و

 (32)همکاران 

نگرش به واکسن در دو گروه مداخله به طور دانش و نمرات 

 (.P < 001/0داری افزایش یافت ) معنی

نامه، قبل از مداخله و بعد  پرسش

 از مداخله

مربوط به شده  یبند قالب های پیامی مداخله به صورت  ارایه

های  دقیقه و به صورت پیام 12در  فواید انجام رفتار

 13های عدم انجام رفتار در  مربوط به هزینهشده  یبند قالب

 ی عکس دقیقه به همراه ارایه

 آموز با میانگین دانش 181

سال در سه  58/15سنی 

 گروه

کارآزمایی شبه  تایوان

تجربی )قبل و بعد از 

 )مداخله

Tu  (33)و همکاران 

دخترانی که فیلم مشاهده کرده بودند، نسبت به کسانی که فیلم 

داری نگرش مثبت و قصد به  مشاهده نکرده بودند، به طور معنی

 (.P=  015/0انجام واکسیناسیون داشتند )

نامه، قبل از مداخله، یک  پرسش

 ماه و شش ماه بعد از مداخله

 آموز  دانش 553 ای دقیقه 10آموزشی ی مداخله به صورت فیلم  ارایه

 ساله 13-12

کارآزمایی  انگلیس، منچستر

 تجربی شبه

Brabin  و همکاران

(31) 

HPV: Human papillomavirus 
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 اساس ساید مداخالت آم:زش باداشجی مشخصات مقاالت بد .4جدو  

 )گان(نویسده نا  نوع مطالعه محل مطالعه گروه مطالعه نوع و مدت مداخله یابیارز ی نحوه گیری نتیجه

ی دانش افراد نسبت به واکسن  سه ماه بعد از مداخله، نمره

این افزایش، منجر به  (، اماP < 001/0افزایش یافت )

 ی قصد جهت انجام رفتار نشد. افزایش نمره

ی محقق ساخته، قبل  نامه پرسش

 و سه ماه بعد از مداخله

سایت  ی وب ی مداخله به گروه مورد از طریق مشاهده ارایه

MeFirst .که حاوی اطالعات آموزشی بود 

 نفر گروه مورد و  330

 نفر گروه شاهد  331

 ساله( 18-21)

یکا، آمر

 میشیگان

کارآزمایی بالینی 

 شاهددار تصادفی

Bennett  و

 (35)همکاران 

داری دانش  با گذشت زمان، گروه مورد به طور معنی

داشتند  HPVتری نسبت به واکسن  بیشتر و نگرش مثبت

(005/0 > P.) 

محقق ساخته، قبل ی  نامه پرسش

ساعت بعد از  18و حداکثر طی 

 مداخله

 نفر دانشجوی  119 سایت آموزشی ی وب ریق مشاهدهطی مداخله از  ارایه

 ساله در دو گروه 21-18

کارآزمایی بالینی  بوستون

 شاهددار تصادفی

Doherty  وLow 

(31) 

داری  نگرش گروه مورد نسبت به گروه شاهد به طور معنی

تغییر یافت؛ به طوری که گروه مداخله، بیشتر خود را در 

 (.P < 050/0دیدند ) معرض ابتال به سرطان سرویکس می

ی محقق  نامه از طریق پرسش

ماه بعد از  قبل و هفتساخته، 

 مداخله

ی مداخله به صورت مصاحبه و ویدئوهای آموزشی بر  ارایه

 دقیقه 30به مدت  IMBاساس اجزای مدل 

 آموز  دانش 211

 ساله در دو گروه 18-13

کارآزمایی بالینی  آمریکا

 شاهددار تصادفی

DiClemente  و

 (37)همکاران 

داری را نشان  نگرش به واکسن در دو گروه تفاوت معنی

 نداد.

ی محقق ساخته، دو  نامه پرسش

 ماه بعد از مداخله

ریزی  اطالعات متفاوت بر اساس مدل رفتار برنامه  ی ارایه

ی آموزشی به دو گروه مداخالتی به  شده در قالب دو جزوه

 صورت مجزا

دانشجوی سال اول  159

سال در  19با میانگین سنی 

 دو گروه مداخله

کارآزمایی بالینی  استرالیا، سیدنی

 ای مقایسه

Juraskova  و

 (38)همکاران 

HPV: Human papillomavirus 

IMB: Information–mMotivation–Behavioral Skills Model 
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DiClemente نشراس  ا نر  کره ن روش نسربت بره        ،و همکاساس

 ییرو تغ   اس یبه طوس مانر  شاه به نسبت گوود  وس واکسن  س گوود م

خرو  سا  س ماروم ابرتال بره      یشرتو ب وس ،که گوود مر   به طوس یافت؛

و  Juraskova کره  یرن ا یرت، .  س ن ا(37) ی ن   یم یکساوطاس اوو

ش نمو ن  که ن وش بره واکسرن  س   گزاس  خو    س مطالاه ،همکاساس

 .(31)سا نشاس ن ا     اس ی و گوود تفاور مان

 

 بحث

برو  انرش و    یاثوار م اخالر آمووش یپهوهش حاضو با ه ف بوسا

انجرا  شر د    یانسان وو یو لوماین وش نوجواناس  س موس  واکسن پاپ

 یآمووشر  رپرهوهش حاضرو نشراس  ا  کره مر اخال       ها یافتهاات. 

برو   ی، م   آمرووش همسراالس، مر اخالر مبتنر    HBMبوااا  م   

 بو .  یم اخالر آمووش یوم ساه و به صوسر اا

مر   اعتقرا     (:HBM) یبد مد  اعجقا  باداشج یمداخالت مبجن

باشر    یمر  یمت او  ج ت انجرا  مر اخالر ب  اشرت     ال و ی،ب  اشت

 ب  اشرتی،  سفتاسهرا   بوساری  ج رت  مکوس طوس به ،م   ین. او ا(35)

 هرا   حیطه  س خصو  به ها آس اسویابی و آمووشی م اخالر طواحی

 او اارتفا د  توویج ای و، او گیو  پیش ها  بونامه نظیو باسوس  ب  اشت

 .(51-51) اات ش د ااتفا د...  و نوجواناس ب  اشت کان و ،

 ا  که انواع مر اخالر   نشاس حاضومن   مووس نظا    مطالاه یجنتا

هو  یان وش و  ، انش یشمنجو به افزا HBMبو ااا  م    یآمووش

 انش و ن وش  یششو  و به  نبا  افزا یم HPV و نسبت به واکسن 

و موانرع  س، شر د توارط     یر  شر ر، فوا  یت،حساا یشفو  و افزا

 یرن ا  ا   س ا ینانجا  ا   ص  بوا یانیم    ینا   ااود ینافوا ، آخو

 ،Kim   .  س مطالارره(22) یابرر  یمرر یشافروا  بررا گ شررت ومرراس افرزا  

 صر  انجرا     و ن روش  و  انرش  جرنس،   و هرو   س کره گزاسش شر   

او پسرواس   یشتو ختواس ب اما یافت، افزایشبا  او م اخله  یناایوسواکس

با آمرووش   یحت ،تو  ینکه ا ی ن توا یواکسن م ی تزس یناو  س  ح

 هرا   تفراور  مطالارار،  او تار ا     س. (21)کو   ینم ی اکاهش پ یزن

 نشراس  HPV واکسیناایوس انجا  به  ص  و ن وش آگاهی،  س جنسیتی

 یتبرو جنسر   یمبتن ی با HPVآمووش  ین،بنابوا .(52) اات ش د  ا د

ترواس بره هرو  و     یکه م  به طوس و ؛و او مقطع  بستاس شووع ش باش 

 کننر د   رواس مرو اس ن   س هر  ونراس و    س ه  HPVجنس آموخت که 

  س هرا  آس ن روش  و یآگراه  یشافرزا  بره  منجرو  آمرووش،  اینو  اات

 .(21)شو   یم HPVاو  گیو  یشپ   ومینه

   بار  او م اخلرره  هفترره  و ،و همکراساس  Gottvall    س مطالاره 

 یرزاس بره م  وس ، س گروود مر   HPV انش به واکسرن     نمود ی،آمووش

ن وش و سفتاس فرو    ی،م اخالر آمووش یناما ا یافت، یشافزا یشتو ب

 کره  اات این شای  امو، این  لی . (11) ا   ی واس م یوثأسا کمتو ت ت ت

 بروا   اراعته  یر   ارخنوانی    جلسره  ی  صوسر به م اخله   اسایه

و  Molokwu وجرو ،  ایرن  برا . نباش  کافی آموواس  انش ن وش تغییو

 ،اراعته  ی  ا  جلسه  س م اخله   اسایه با  خو    س مطالاه ،همکاساس

بره   HPV انش بره   م اخله، او با  ماد 7 که یافتن   ات نتیجه این به

 سص  و  صر  بره انجرا      59/15 میزاس به ی سص ، آگاه 66/61 یزاسم

 بره . (23)برو    یافته سص  ب بو   19/13 یزاسبه م HPV یناایوسواکس

 انجا  تمای  بو بتوان  شای  م ر طوالنی گیو  پی    وسد سا  می نظو

 .باش  تأثیوگ اس واکسیناایوس

Krawczyk یآمووشر   نشاس  ا ن  که انواع م تروا  ،و همکاساس 

( منجرو  یو پمفلت آمووش یل )ف یم اخله بو ااا  م   اعتقا  ب  اشت

شرو    یم یناایوس انش و ن وش و  ص  انجا  واکس   نمود یشافزا به

 وجرو   ا  م اخلره  سوش  و ایرن  بین  اس  مانی آماس  تفاور هیچ و

 ماننر   عناصرو   وجرو   عر     لیر   بره  سا  می نظو به. (21) ن اشت

 نتوانسرته  یل ،فر  ایرن  آمووشی، فیل   س موایقی یا و تأثیوگ اس تصاویو

 این نتایج با تضا   س. بوان یز  سا افوا  عاطفی ش ی  ها  واکنش اات

   یسررهمقا هرر ف بررا همکرراساس، و Calderon   مطالارره  س پرهوهش، 

 س   حضروس    برا مشراوسد   نوجرواس   وات اس آمووشی یل ف یاثوبخش

 س  HIV یشاو آومرا  یتو کسر  سضرا   HIV به نسبت انش  افزایش

  وارت اس  یآمووشر  یل فر  کره  یافتنر    ارت  نتیجره  ایرن  به نوجواناس،

و  بخشرر  مرری ب بررو  HIV برره نسرربت سا نوجوانرراس  انررش، نوجررواس

   او مشراوسد  یشرتو ب HIV یشآومرا  انجرا   ج رت هرا سا   مشاسکت آس

 امرو  ایرن  او حراکی  توانر   مری  موضوع، این.  ه  می یشافزا  حضوس

 همچنرین،  و مناار   تصراویو  و ویرهد  هرا   جلرود  او ااتفا د که باش 

 نوجوانراس،  ویرهد  بره  جاماره،  نیاوهرا   ااا  بو آمووشی فیل    ت یه

 .(53) کن  بیشتو سا آس اثوبخشی توان  می

   مطالاره  نترایج سراالن:   بد مد  آمر:زش هرم   یمداخالت مبجن

 موبرو ،  مطالارار  تمرا    س کره   ا  نشراس  حاضرو،  منر   نظرا   مووس 

 افرزایش  به منجو ااالس، ه  گوود آمووش  ال   س آمووشی م اخالر

 بره  فرو   تمای  و HPV واکسن به نسبت ن وش آگاهی،  انش، اطد

 آمرووش    اثبرار شر د   یوترأث  یر  بره  ل  وا رع،   س. شرو   می آس تزسی 

ااالس به عنرواس سوش   نوجواناس، آمووش ه  یهمساالس بو سفتاس جنس

 او  گیررررو  یشپرررر مرررر اخالتی هررررا  بونامرررره ج ررررت  مررررؤثو

Sexually transmitted infections (STIsبا جواناس پ ) شر د   یشن ا

   م اخلره    بونامره    اسایره  اراالس،  هر   آمرووش   سچروا کره    ؛اات

 .(29) گیو  می صوسر بوابو افوا  تواط آمووشی

او  یرت شرام  آمرووش و حما   ،ااالس به طوس مامرو   آمووش ه 

همراس گروود اارت.       س اعضرا  ییرو تغ  بروا  ینگوود ما ی   اعضا

 س  انش، ن وش، اعتقرا ار   ییوتغ یجا ا  اغل  بوا ،ااالس آمووش ه 

حرا ،   یرن . برا ا یرو  گ یموس  ااتفا د  واس مر   و سفتاسها  س اطد فو 
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ا  امار  ی هنجاسها و ت و ییوممکن اات با تغ یزااالس ن آمووش ه 

سا  ییواتری کن ، تغ یها کم  م ها و بونامه یاات س ا ییوکه به تغ یجما

 . (55) نمای  یجا ا یاجتماع یا ی س اطد گووه

 هرا   بونامره   س اراالس  هر   آمرووش  م   او مختلفی مطالاار  س

 پهوهش با سااتا ه  .(55) اات ش د ااتفا د نوجواناس بوا  م اخالتی

   مقایسره  هر ف  برا  خویش   مطالاه  س همکاساس، و عبااپوس حاضو،

 ب  اشرتی  موا بین آمووش با همساالس آمووش م اخالتی   بونامه تأثیو

 مقراسبتی  هرا   بیماس  او گیو  پیش  س آموواس  انش ن وش و  انش بو

  انش اطد افزایش به منجو آمووشی،   م اخله  و هو که  ا ن  نشاس

 ترأثیو  اما شو ، می مقاسبتی ها  بیماس  به نسبت آموواس  انش ن وش و

 .(59) اات پای استو و بیشتو ااالس ه  آمووش

 آمرووش    بونامره  ترأثیو  بوساری  هر ف  برا   ی رو     مطالاه  س

 ایرن  بره  جنسری،  ب  اشت بو آموواس  انش ن وش و  انش بو ااالس ه 

 گروود   س آمروواس   انرش  ن وش و  انش نموار که یافتن   ات نتیجه

  .(56) بو  بیشتو  اس  مانی طوس به ااالس، ه  آمووش   م اخله

 هر ف  برا من   نظا  مووس   مطالاه او ات آم د  هب یجبو ااا  نتا

، ایوانی نوجواناس  س ب  اشت استقا  بو ااالس ه  آمووش تأثیو بوسای

   انش، ن روش، سفتاسهرا   ،ااالس ش  که آمووش ه  گیو  نتیجه چنین

 یجره، و  س نت بخشر   مری  ب برو   سانوجوانراس    و خو کاسآم  یب  اشت

برا توجره بره     بنرابواین، . (55)شو   یم ها آساالمت  س   موج  استقا

اراالس،   هر   ینآموواس  س م اس ، انتقا  آااس اطالعار ب حضوس  انش

 ین، س نوجواناس و همچنر  نفس به اعتما و  یاستباط  ها م اسر  استقا

  ترواس بروا   یسوش مر  یرن سوش، او ا یرن ا یبرو س و ارا گ   ینههز ک 

 .نمو  ااتفا دبه نوجواناس  س م اس   ی  ب  اشتیآمووش مسا

 کره   ا  نشاسمن   نظا  مووس این نتایج :بد مدرسه یمداخالت مبجن

 منجرو  مر اس ،  بو مبتنی آمووشی م اخالر موبو ، مطالاار تما   س

 و HPV واکسرن  بره  نسربت  ن روش  آگراهی،   انش، اطد افزایش به

 یرو  گ یشپ یآمووش   بونامه ، س وا ع .شو  می آس تزسی  به فو  تمای 

مناار      س مر اس ، ابرزاس   HPV واکسرن  و یکساو اوطاس اروو 

 یجو ج ررت ترروو  بررو نوجوانرراس  یاااارر یاوهررا ن ینج ررت تررأم 

آمووش مناا  بو ا اس، و ن روش   ی او طو ی با HPV یناایوسواکس

 ها  م یط توین م   او م ساه. (31)گ اشت  یوثأااالس ت و ه  ینوال 

 م سرو   ب  اشتی م اخالر اجوا  ج ت نوجواناس اجتماعی ون گی

ارالمت    توانر   س استقرا   مری  م اس ، بو مبتنی م اخالر و شو  می

 . (15)باش   مؤثو نوجواناس باسوس جنسی و 

 انرش و     نشراس  ا نر  کره نمرود     ،و همکاساس Liu   مطالاه  س

 س گوود م اخلره   یکسو اوطاس اوو HPVواکسن  بهن وش نسبت 

 یر  بار  او   اما ،بو  یشتوب   اس یبه طوس مان ،بالفاصله با  او م اخله

امرا همچنراس    یافت، یم اخله کاهش م یاا  او انجا  م اخله، اثوبخش

 ب  اشرت  آمرووش  افزایش ع   که سا  می نظو به. (25)مان   یم یبا 

 م اخلره  اثوبخشری  کراهش  علت توان  می اا  ی  ومانی   فاصله  س

 مر اخالر  مر او   بخشری  اثو ج ت که شو  می توصیه بنابواین،. باش 

 مر اس    س کوتراد  فواصر   با آمووشی ها   وسد م اس ،  س ب  اشتی

 .شو  اسایه

Steckelberg جزود   هیبا اسا یشخو    س مطالاه ،و همکاساس   

ااتان اس   یآمووش   جزود   هیو اسا شاه ااتان اس  به گوود  یآمووش

و اثروار   یکس س موس  خطوار اوطاس اوو  ع    به همواد آماسها

 انرش و ن روش بره     که یافتن  ات  یجهنت ینبه ا HPV یناایوسواکس

امرا   ،سا ن اشرت    اس یتفاور مانر  شاه و  وس واکسن  س  و گوود م

 یابر ؛  یمر  یشافزا وس  س گوود م HPVافوا  نسبت به  ین انش خطو ا

 افرزایش  بیمراس   خطروار     سبراسد  مروس   گوود  س افوا   انش یانی

 اروا   ارطد  کره  افروا    کره   ا نر   نشراس  ا  مطالاه  س. (32) یافت

 خطروار  میرزاس  مروس    س کمری  اطالعار و اات کمتو ها آس االمتی

 هرا،  آس االمتی اوا  اطد ب بو  و ن هست پ یوتو آای   اسن ، بیماس 

 خصررو   س هرا  آس   آگاهانرره گیرو   تصررمی  بروا   الو  شررو  پریش 

  س افروا    انرش  افرزایش  .(57) اات واکسیناایوس انجا  و گیو  پیش

توانر    یمر  ییبه تن را  آس، به ابتالتو  او  و سح     هانه اوطاس موس 

 .(51)باش   نوجوانی ین س ان HPV س ااتفا د او واکسن  یم م ی  ل

 نشاسمن   نظا  مووس این نتایج :یمداخالت آم:زش باداشج یدسا

ارطد   یشمنجرو بره افرزا    آمووشری    م اخلره  ها  سوش اایو که  ا 

   .  س مطالاره برو   شر د  HPV واکسن به نسبت افوا  ن وش و انش 

Bennett ها نشاس  ا  که اه مراد بار  او م اخلره    یافته ،و همکاساس   

 امرا  یافرت،  یش انش افوا  نسبت به واکسن افزا   بو و ، نمود یمبتن

 بره  ص  ج ت انجا  سفتاس نشر .     نمود یشمنجو به افزا یش،افزا ینا

 سفتراس  بروا    رو     کننر د  گرویی  پیش  انش افزایش که سا  می نظو

واکسرن، استباطرار    ییر  پرس او تأ  مقطاری،  ا  مطالاه  س .(39) نیست

 HPV یره ش س بو عل ینهو  ص  واکس HPV به نسبت انش  ینب یمثبت

   خترواس  میراس   س  ی رو     مطالاره   سنشراس  ا ، امرا    جواس وناس س 

  صر   و تمای با  واکسن به نسبتان  که  انش  االه نشاس  ا د 22-15

 یرن ، اوجرو   ایرن  برا . (55-91) نیسرت  همرواد  واکسیناایوس انجا  به

  انرش  برو  مبتنری  آمووشری    م اخلره  ی   که ن ه یمطالاار نشاس م

 واس  یوسا ت ت تأث واکسیناایوس انجا  ص   فوس  طوس به اات ممکن

 ب  اس . یوتأث فو سا  بو سفتاس  ی ه ، اما به نظو نم

  س مطالارار  جسرتجو   عر    حاضو، پهوهش ها  م  و یت او

 کره  برو   هرا  نامره  یراس پا همچوس( Gray literature)  خاکستو یار با

انجرا    ا بیار نوع این به یبا  اتوا ی و شو  مطالاار   یم یشن ا پ

 ارنی  س گروود   آمووشری  مر اخالر  یوترأث  تن را مطالاه،  ینشو .  س ا

 یو س ارا   ی رو  ، مطالارار  ینشر د اارت. بنرابوا    یبوسا نوجواناس
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 یحاضو، بوسار    شو . او نقا   ور مطالاه یم یهتوص یان ها  وودگ

 و تجوبری  صروسر  به مختلف آمووشی ا  م اخله مطالاارانواع  یجنتا

 آس آمووشری  مر    اارا   برو  کره اات  ج اس و ایواس  س تجوبی شبه

 واکسینااریوس    هنوو بونامره  که ینتوجه به ا با. اات ش د بن    اته

HPV یشن ا پ شو ، نمیاجوا  توااه حا   س کشوسها  او بسیاس   س 

و ارطد   ینااریوس واکس انجرا  علت ع    ، س مطالاار با   گو   یم

کره   ب  اشرتی  گر اساس  ایاارت  و پزشرکاس  میراس و ن روش  س   یگاهآ

شرو  ترا    بوساری هسرتن ،   یماساسموا بت ب  س اصلی یون گاسگ ی تصم

 گشا باش . کم  کنن د و ساد ین د،آ ها  یز س بونامه  سآس بتوان   یجنتا

 

 یریگ یجهنت

، مر   آمرووش   HBM مر   صروسر   بره   یآمووشر  رمر اخال  انواع

 ی،مر اخالر آمووشر   یوبرو م ساره و ارا    یم اخالر مبتنر  ،ااالس ه 

 HPV واکسن به نسبت افوا  ن وش و  انش افزایش به منجو توان  یم

 اعتقرا   مر    ااا  بو آمووشی م اخالرا توجه به مؤثو بو س ب. شو 

 ن روش  و  انرش  یشبرو افرزا   م ساره  برو  مبتنی م اخالر و ب  اشتی

 م اس   س م اخالر اجوا  و طواحی واکسن، این موس   س اسنوجوان

 بیشرتو  تأثیوگ اس  کمتو،   هزینه نوجواناس، به آااس  اتوای علت به

 باسوس  ب  اشت آگاهی افزایش ج ت توان  می غیود و ااالس ه  گوود

 باش . مناا  بسیاس نوجواناس

 

 تشکر و قدردانی

و  ییمامرا  یقرار  س موکرز ت ق  یقراتی طرو  ت ق    یجهنت ،پهوهش ینا

 اخرالق  کر   برا  یب شرت  ی ش  ی انش اد علو  پزشک  ب  اشت باسوس

IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.205 یررنباشرر .  س ایمرر 

و   و ب  اشت باسوس ییماما یقارپوان  موکز ت ق  او همکاس ،سااتا

 یب شرت  ی شر   ی انش اد علرو  پزشرک   ییو ماما  پواتاس    انشک د

 .شو  می زاس اپاا 
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Abstract 

Background: Human papillomavirus (HPV) is the most common sexually transmitted infection worldwide, 

especially in people with age of under 25 years. It is often caused due to lack of awareness and misconception. 

Given the precancerous role of this virus and the importance of its prevention, HPV vaccination has been 

considered in all countries; so it is necessary to improve the knowledge and attitude of adolescents. Therefore, 

awareness and attitudes among high-risk groups need to be improved, especially among the vulnerable teens. 

This systematic review was conducted to evaluate the effect of educational interventions on knowledge and 

attitude of adolescent girls about HPV vaccine.  

Methods: All quantitative studies, which were published without time limit, were entered in this systematic 

review article. The investigation was performed in the English and national databases such. Keywords were as 

Knowledge, Attitudes, Papillomavirus Vaccines, Gardasil, and Intervention study combined with the Boolean 

OR and AND operators. Finally, two researchers independently reviewed the articles for the quality appraisal 

and extracted their main findings. 

Findings: Finally, 21 articles with a total sample size of 10086 were entered the study. Articles were 

interventional types and were published from 2008 to 2019. Educational interventions were based on Health 

Belief Model, Peer Education Model, School-Based Interventions, and other Educational Interventions. The 

Health Belief Model and School-Based Interventions were the most common frameworks for designing 

educational interventions for the HPV vaccine among adolescents. In all studies, educational interventions had a 

positive effect on increasing adolescents' knowledge and attitude toward the HPV vaccine. 

Conclusion: Educational interventions can lead to increased knowledge and attitudes towards HPV vaccine. 

Considering the effectiveness of educational interventions based on the Health Belief Model and School-Based 

Interventions to increase adolescents' knowledge and attitude about this vaccine, designing and implementing 

such interventions in school are recommended. 
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