
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

Original Article | Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2018; 26 (4)

Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty - ISSN 2008-2819

The Effect of Education Based on Health Belief Model on Preventive Behaviors 
Towards Cardiovascular Disease

1. Instructor, Department of Community Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, Hamadan University 
of Medical Sciences, Hamadan, Iran

2. MSc. Student in Nursing, Student Research Committee, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, 
Iran

3. Assistant Professor, Department of Biostatistics, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sci-
ences, Hamadan, Iran 

Nahid Mohammadi1, Nasrin Soltani2, Roya Amini1*, Leili Tapak3

Introduction: Cardiovascular diseases are associated with individual behaviors 
in childhood, adolescence and youth. This article aimed to study the effect of educa-
tion based on HBM on the prevention of heart disease in female students.

Methods:This pre and post-test semi-experimental study which has two groups 
was conducted on 126 girls of high schools in 2017. A randomized cluster sampling 
method and relative randomize method were used in the first and second stages re-
spectively. At first both groups completed a questionnaire and then instructions were 
given to intervention group in three sessions (1 hour) on the basis of HBM. Two 
months later, data was collected via questionnaires in two groups again. Statistical 
analysis of the data was performed by SPSS software, using independent and paired 
t-test and Chi-square test.

Results: The two groups were similar in terms of demographic characteristics and 
knowledge and constructs of the health belief model at the beginning of the study 
and there was no significant difference in analysis (P>0.05). After intervention, the 
mean scores of knowledge and model constructs, sensitivity, benefits, self-efficacy 
and behavior had significantly increased in the test group (P<0.05). The perceived 
barriers were significantly reduced in the test group (P<0.05). There were no signif-
icant differences between the perceived severity and the areas of practice according 
to the t-test results in both the experimental and control groups before and after the 
training (P>0.05). 

Conclusion: According to the results, education based on health belief model 
increases knowledge and practice in girls; so it is recommended to use this model in 
programs for the prevention.
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مجلة علمی دانشکدة پرستاری و مامایی همدان - شاپا الکترونیک: 2008-2819
مقالة پژوهشی

دورۀ12۶1شمارۀ131-1مرداد1و1شهريور13۹71 مجلة1علمی1دانشکدۀ1پرستاری1و1مامايی1همدان

تأثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی

11 مربی،1گروه1بهداشت1جامعه،1دانشکدۀ1پرستاري1و1مامايي،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1ايران.
21 دانشجوی1کارشناسی1ارشد1پرستاري،1کمیتة1تحقیقات1دانشجويي،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1ايران.
31 استاديار،1گروه1آمار1زيستي،1دانشکدۀ1بهداشت،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1ايران.

ناهید محمدی1، نسرین سلطانی2، رؤیا امینی 1*، لیلی تاپاک3

13۹۶/8/24
13۹۶/10/3
13۹۶/12/25

مقدمه:1بیماری1هاي1قلبي1ـ1عروقي1به1نحوي1با1رفتار1فرد1در1دوران1کودکی،1نوجوانی1و1جوانی1مرتبط1است.1اين1
مطالعه1با1هدف1تعیین1تأثیر1آموزش1براساس1مدل1اعتقاد1بهداشتی1بر1رفتارهای1پیشگیری1کننده1از1بیماری1های1

قلبی1دانش1آموزان1دختر1انجام1شده1است.

1پس1آزمون1و1روی112۶1دانش1آموز1دختر1دورۀ1 روش کار:1اين1مطالعة1نیمه1تجربی1دو1گروهی،1به1صورت1پیش1آزمونـ1
اول1متوسطة1شهر1همدان1در1سال113۹۶1انجام1شد.1روش1نمونه1گیری1دومرحله1ای1تصادفی1ـ1خوشه1ای1بود.1قبل1
از1آزمون،1هر1دو1گروه1پرسش1نامة1سازه1های1مدل1اعتقاد1بهداشتي1را1تکمیل1کردند.1سپس131جلسة1آموزشي1برای1
گروه1آزمون1در1طول1سه1هفته1و1هر1هفته1يکبار1به1مدت1يک1ساعت1انجام1شد.1دو1ماه1بعد1از1آزمون1مجددا1جمع1آوری1
داده1ها1صورت1گرفت.1داده1ها1با1نرم1افزار1SPSS1نسخة11۶1و1با1کمک1آزمون1تی1مستقل1و1زوجی،1تجزيه1وتحلیل1شد.1

یافته ها: دو1گروه1از1نظر1مشخصات1دموگرافیک1و1آگاهی1و1نمرات1سازه1های1مدل1اعتقاد1بهداشتي1در1بدو1مطالعه1
همسان1بودند1و1تفاوت1آماري1معنی1داری1نداشتندP1>0/05(1(.1بعد1از1آزمون1میانگین1نمرات1آگاهی1و1سازه1های1
1.)P1<0/05(1حساسیت،1منافع،1خودکارآمدی،1رفتار1و1عملکرد1در1گروه1آزمون1به1طور1معنی1داری1افزايش1پیدا1کرد
حیطة1موانع1درک1شده1در1گروه1آزمون1به1طور1معنی1داری1کاهش1پیدا1کردP1<01/105(1(،1اما1بر1اساس1نتايج1آزمون1
تی1مستقل1در1حیطه1های1شدت1درک1شده1و1راهنمای1عمل1در1دو1گروه1آزمون1و1کنترل،1پیش1و1پس1از1آموزش،1

.)P >0/05(1تفاوت1آماري1معنی1داری1مشاهده1نشد

نتیجه گیری: با1توجه1به1تأثیر1آموزش1براساس1مدل1اعتقاد1بهداشتي1بر1آگاهي1و1عملکرد1دانش1آموزان،1پیشنهاد1
مي1شود1در1برنامه1هاي1آموزشي1پیشگیري1از1بیماري1ها،1از1اين1مدل1استفاده1شود.1

واژه های کلیدی: تأثیر1آموزش،1مدل1اعتقاد1بهداشتی،1بیماری1قلبی1ـ1عروقی،1دانش1آموزان1دختر
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مقدمه
ايران،1به1دلیل1 از1کشورهای1جهان1از1جمله1 1در1بسیاری1
تغییر1الگوی1زندگی،1بیماری1های1غیرواگیر1روند1صعودی1دارد1
]1[.1از1بین1بیماری1های1غیرواگیر،1بیماری1های1قلبی1ـ1عروقی1
علت1اصلی1مرگ1ومیر1در1تمام1دنیا1هستند1و1در1سال120121
)هفده1و1نیم1میلیون1نفر(311%1از1کل1مرگ1و1میرها1را1به1خود1
جهانی1 بهداشت1 سازمان1 آمار1 براساس1 1.]2[ داد1 اختصاص1
به44/81%1خواهد1رسید1 1سال120301 تا1 میزان1 اين1 1WHO
مرگ1ومیر1 میزان1 زمان1 آن1 تا1 مي1شود1 زده1 تخمین1 1.]3،4[
برسد1 میلیون1 123/۶ به1 عروقي1 ـ1 قلبي1 بیماري1هاي1 از1 ناشی1
]2[.11متأسفانه1در1ايران1سن1ابتال1به1بیماری1قلبی1ـ1عروقی1
اولین1 که1 به1طوري1 است؛1 يافته1 افزايش1 آن1 شیوع1 و1 کاهش1
علت1مرگ1ومیر1و1پنجمین1علت1از1کار1افتادگی1و1ناتوانی1در1
1 افراد1باالي1351سال1است1]5[.1عوامل1بروز1بیماری1های1قلبیـ1
عروقی1به1دو1دستة1قابل1تغییر1و1غیرقابل1تغییر1تقسیم1می1شوند1
]8-6[.1عوامل1قابل1تغییر1به1سبک1زندگی1افراد1مربوط1است1
و1با1اصالح1آنها1می1توان1اين1بیماری1ها1را1کاهش1داد1]6،9[.1

بیماری1قلبی1و1عروقی،1بیماری1پیش1رونده1ای1است1که1از1
دوران1کودکی1آغاز1شده1و1تظاهرات1بالینی1آن1به1طور1عمده1
از1 يکي1 نوجوانی1 1.]10[ می1شود1 آشکار1 بعد1 به1 میان1سالی1 از1
پرچالش1ترين1دوره1هاي1زندگی1انسان1به1شمار1مي1آيد.1در1اين1
روانی1 و1 جسمي1 وضعیت1 در1 سريعي1 تغییرات1 تکاملي1 دورۀ1
فرد1ايجاد1مي1شود1]10[.1اين1تغییرات1نوجوانان1را1در1معرض1
تحرک1 قبیل1 از1 بهداشتي1 پرخطر1 رفتارهاي1 گسترش1 خطر1
نداشتن،1مصرف1غذاهاي1آماده1و1تنقالت1و1استعمال1دخانیات1
قرار1مي1دهد1]11[.1تحقیقات1حاکي1از1آن1است1که1در1سنین1
نوجواني1فعالیت1هاي1جسمي1کاهش1مي1يابد1و1اين1کاهش1در1

دختران1در1مقايسه1با1پسران1محسوس1تر1است1]12[.
با1توجه1به1کثرت1دانش1آموزان1نوجوان1«دختر»1در1دورۀ1
متوسطه1)حدود11۶000001هزار1نفر(1]13[،1در1اين1دوره1به1
به1 افراد1 غذايي1 سلیقة1 همساالن،1 تأثیر1 مانند1 مختلف1 داليل1
سمت1مواد1غذايي1پرکالري1و1فاقد1ارزش1غذايي1کافي1تغییر1
مي1کند1]14[.1همچنین1وجود1رفتارهاي1ناسالم1نیز1در1دختران1
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ناهید محمدی و  همکاران

مجلۀ علمی دانشکدۀ پرستاری و مامایی همدان

22۹1.

دورۀ 26 شمارۀ 4 - مهر و آبان 1397

بوده1 آتي1 در1سال1هاي1 قلبي1 بیماری1هاي1 عوامل1خطرساز1 از1
است1که1هزينه1هاي1اقتصادي1سنگیني1را1بر1خانواده1و1کشور1
نقش1 و1 آينده1اند1 مادران1 اين1دختران1 تحمیل1مي1کند ]15[.1
بسزايی1در1حفظ1سالمت1افراد1خانواده1و1جامعه1خواهند1داشت.1
برنامه1ريزی1ها1 مبنای1 می1تواند1 آنها1 از1سالمت1 اطالع1 ازاين1رو1
در1 آنان1 آموزش1 و1 باشد1 کشور1 کالن1 سیاست1گذاری1های1 و1
اين1دوره1حائز1اهمیت1است1]10[.1آموزش،1نقشی1حیاتی1در1
تغییر1رفتار1و1ارتقای1سطح1سالمتی1دارد1]16[.1انتخاب1مدل1
آموزشی1 برنامه1ريزی1 فرايند1 در1 گام1 اولین1 مناسب،1 آموزشي1
در1 آموزشي1 مدل1هاي1 از1 يکي1 بهداشتی1 اعتقاد1 مدل1 است.1
که1 است1 سالمت1 ارتقاي1 و1 مزمن1 بیماری1های1 از1 پیشگیری1
و1 آموزشی1 مداخالت1 طراحی1 برای1 مؤثر1 چارچوبی1 همچون1
اين1 در1 1.]17،18[ می11کند  عمل1 پیشگیرانه1 رفتارهای1 ترويج1
از1بیماری1های1 اتخاذ1عملکردهای1پیشگیری1کننده1 الگو1برای1
اينجا1 )در1 برابر1مسئله1 در1 بايد1نخست1 افراد1 عروقی،1 و1 قلبی1
کنند1 خطر1 احساس1 عروقی(1 و1 قلبی1 بیماری1های1 به1 ابتال1
)حساسیت1درک1شده(1و1سپس1عمق1اين1خطر1و1جدی1بودن1
اقتصادی1 ابعاد1جسمی،1اجتماعی،1روانی1و1 عوارض1آن1را1در1
متوجه1شوند1)شدت1درک1شده(1و1با1عالئم1مثبتی1که1از1محیط1
)پیام1هاي1 می1کنند1 دريافت1 خود1 داخلی1 محیط1 يا1 اطراف1
و1 رهبران1سیاسي1 پزشکان،1 مانند1 قابل1قبول1 افراد1 بهداشتي،1
از1 برنامة1پیشگیری1 مذهبي1و1خانواده(،1مفید1و1اجرايی1بودن1
بیماری1های1قلبی1ـ1عروقی1را1باور1کنند1)راهنمای1عمل(.1از1
عوامل1مؤثر1ديگر،1باور1فرد1دربارۀ1رفتارهايی1است1که1فايده1يا1
تأثیري1در1پیشگیري1از1بیماري1يا1کاهش1شدت1و1عوارض1آن1
بازدارنده1 عوامل1 فرد1 بايد1 همچنین1 درک1شده(.1 )منافع1 دارد1
يا1 رواني1 فیزيکي،1 موانع1 مانند1 پیشگیری1کننده1 رفتارهای1 از1
مالي1و1غیره1را1که1در1مقابل1شخص1و1برای1اتخاذ1رفتار1قرار1
می1گیرد1)موانع1درک1شده(1به1حداقل1برساند1تا1در1نهايت1به1
عملکرد1پیشگیری1کننده1دست1يابد.1قضاوتی1که1دربارۀ1توانايی1
شخص1برای1انجام1سطح1خاصی1از1عمل1است1)خودکارآمدی1
درک1شده(1و1در1نهايت1به1عمل1اقدام1کند1که1عبارت1است1از11
مشاهدۀ1رفتار1بهداشتِي1هدف1که1متأثر1از1سازه1هاي1يادشده1

است1]19،20[.
پرستاران1به1عنوان1عضوی1کلیدی،1نقش1مهمی1در1آموزش1
و1ارتقای1سالمت1جامعه1دارند1]27[1و1می1توانند1با1طرح1ريزی1
برنامه1های1آموزشی1ارتقای1سالمت،1زمینة1افزايش1آگاهی1و1به1
دنبال1آن1تغییر1رفتار1را1فراهم1نمايند ]21[.1با1توجه1به1اهمیت1
سالمت1نوجوانان1دختر1به1عنوان1مادران1آينده1و1محدود1بودن1
مطالعات1دربارۀ1پیشگیری1از1بیماری1قلبی،1پژوهشگران1بر1آن1
شدند1براساس1مدل1اعتقاد1بهداشتی،1مطالعه1ای1با1هدف1تعیین1
بیماری1های1 از1 پیشگیری1کننده1 رفتارهای1 بر1 آموزش1 تأثیر1
قلبی1ـ1عروقی1در1دانش1آموزان1دختر1دورۀ1اول1متوسطة1شهر1

همدان1انجام1دهند.1

روش کار
اين1مطالعة1نیمه1تجربِی1دو1گروهی،1به1صورت1پیش1آزمون1
و1پس1آزمون،1روی112۶1دانش1آموز1دختر1دورۀ1اول1متوسطه1
شامل1 پژوهش1 نمونه1های1 شد.1 انجام1 همدان1 شهر1 در1

در1 )تحصیل1 مطالعه1 به1 ورود1 که1شرايط1 است1 دانش1آموزانی1
دورۀ1اول1متوسطه1در1ناحیة1يک1و1دو1شهر1همدان،1تمايل1به1
را1 بیماری1های1مزمن(1 به1 نبودن1 شرکت1در1پژوهش1و1مبتال1
داشته1اند.1معیارهای1خروج1از1مطالعه1نیز1عبارت1بود1از1تمايل1
نداشتن1به1حضور1و1ادامة1شرکت1در1پژوهش،1خروج1از1مطالعه1
نداشتن1 و1حضور1 فوت1 يا1 کردن1 مکان1 نقل1 مانند1 داليلی1 به1
نمونه1گیری،1 روش1 از1يک1جلسه.1 بیش1 آموزشی1 در1جلسات1
نمونه1ها1 تخصیص1 بود.1 مرحله1ای1 دو1 و1 تصادفی1 ـ1 خوشه1ای1
در1دو1گروه1)آزمون1و1کنترل(،1به1صورت1تصادفِی1ساده1انجام1
شد؛1به1اين1صورت1که1ابتدا1لیست1مدارس1دخترانة1دورۀ1اول1
ناحیه111و121از1آموزش1و1پرورش1گرفته1شد1و1از1هر1ناحیة1
انتخاب1 شد.1 انتخاب1 مدرسه1 دو1 تصادفی1 به1صورت1 آموزشی1
دانش1آموزان1نیز1در1مدارِس1مورد1به1صورت1تصادفی1بوده1است.1
برای1باال1بردن1میزان1ضريب1اطمینان1آزمون1آموزشی1و1حذف1
يکديگر،1 بر1 گروه1 دو1 در1 انجام1شده1 مداخالت1 احتمالِی1 تأثیر1
در1هر1ناحیة1آموزشی1دو1گروه1آزمون1و1کنترل1وجود1داشت؛1
به1طوري1که1در1هر1ناحیه،1يک1مدرسه1به1عنوان1گروه1آزمون1و1

مدرسة1ديگر1به1عنوان1گروه1کنترل1انتخاب1شد.
حجم1نمونه1در1هريک1از1گروه1های1مطالعه،1با1لحاظ1کردن1
سطح1اطمینان1آزمون۹51%1)11111111111111(1و1توان1آزمون1برابر1
80%1بود1که1با1استناد1به1مطالعة1مشابه1Zainali1و1همکاران1

]22[،1در1هرگروه1۶31نفر1برآورد1شد.
ابزار1گردآوری1داده1ها،1پرسش1نامة1محقق1ساخته1ای1متشکل1
117( دموگرافیک1 مشخصات1 اول1 بخش1 بود؛1 بخش1 سه1 از1
14 مقیاس1 در1 سؤال(1 18( آگاهی1 سؤاالت1 دوم1 بخش1 سؤال(،1
گزينه1ای1)سه1گزينة1غلط1و1يک1گزينة1درست(1که1با1امتیاز1
نمرات1میزان1آگاهی10-81 صفر1و1يک1رتبه1بندی1شد.1دامنة1
بود.1 بیشتر1 آگاهی1 نشان1دهندۀ1 باالتر1 نمرۀ1 و1 شد1 محاسبه1
بخش1سوم،1سؤاالت1پیشگیری1از1بیماری1قلبی1براساس1مدل1
با1 سؤال(1 17( درک1شده1 حساسیت1 شامل1 بهداشتی1 اعتقاد1
سؤال(1 17( درک1شده1 شدت1 نمره،1 135 حداکثر1 و1 17 حداقل1
سؤال(1 18( درک1شده1 منافع1 نمره،1 135 حداکثر1 و1 17 حداقل1
سؤال(1 18( درک1شده1 موانع1 نمره،1 140 حداکثر1 و1 18 حداقل1
1۹( درک1شده1 خودکارآمدی1 نمره،1 140 حداکثر1 و1 18 حداقل1
سؤال(1با1حداقل1۹1و1حداکثر1451نمره،1در1مقیاس1لیکرت151
گزينه1ای1با1امتیاز1)کامال1موافق151نمره،1موافق141نمره،1نظری1
ندارم131نمره،1مخالف121نمره،1کامال1مخالف111نمره(1و1راهنما1
برای1عمل1)17سؤال(1در1مقیاس1لیکرت151گزينه1ای1با1امتیاز1
)خیلی1زياد1نمرۀ1،41زياد1نمرۀ1،31متوسط1نمرۀ1،21کم1نمرۀ1
1،1بی1اثر1نمرۀ01(1حداقل1صفر1و1حداکثر1281نمره1رتبه1بندی1
شد.1سؤاالت1عملکردی1مربوط1به1رفتار1پیشگیری1)114سؤال(1
با1امتیاز1 دربارۀ1تغذيه،1تحرک،1استرس1و1استعمال1دخانیات1
بلی1)12نمره1(1و1خیر1)11نمره(1با1حداقل1141نمره1و1حداکثر1

128نمره1محاسبه1شد.1
در1اين1مطالعه1برای1بررسی1روايی1محتوايی1به1شکل1کّمی،1
از1 پايان1نامه1های1مرتبط1و1استفاده1 از1مطالعة1کتاب1ها1و1 پس1
منابع1معتبر1علمي1دربارۀ1پیشگیری1از1بیماری1قلبی1ـ1عروقی،1
از1اساتید1 اولیه1طراحی1و1سپس1از1سوی1ده1نفر1 پرسش1نامة1
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دورة 26 شمارة 4 - مهر و آبان 1397 مجلة علمی دانشکدة پرستاری و مامایی همدان

روايی1 و1 اعمال1 تأيید1 و1 اصالحات1 انجام1 از1 پس1 بررسی1شد.1
محتوايی1پرسش1نامه،1شاخص1های1ضريب1نسبی1روايی1محتوا1
)CVR(1و1شاخص1روايی1محتوا1)CVI(1برای1تک1تک1سؤاالت1
محاسبه1شد.1CVI1و1CVR1به1ترتیب10/۹851و0/۹۶51گزارش1

شد1که1نشان1دهندۀ1اعتبار1محتوايی1زيادی1است.1
اعتقاد1 مدل1 سازه1های1 پرسش1نامة1 پايايي1 تعیین1 برای1
آزمون1 شد.1 استفاده1 بازآزمون1 ـ1 آزمون1 روش1 از1 بهداشتی،1
پايلوت1با1حجم1نمونة1181نفر1از1دانش1آموزان1واجد1شرايط1به1
عمل1آمد1و1آنها1پرسش1نامه1را1کامل1کردند.1پس1از1دو1هفته،1
تکرار1شد.1 افراد1 همان1 و1 پرسش1نامه1 همان1 با1 آزمون1 مجددا1
کرونباخ10/831 آلفای1 با1ضريب1 پرسش1نامه1 درونی1 سازگاری1
به1دست1آمد1که1نشان1می1دهد1پرسش1نامه1پايايی1قابل1قبولی1
دانش1آموز1 118 پايايی،1 ارزيابی1 از1 پس1 است1 گفتنی1 دارد.1
و1 شدند1 خارج1 مطالعه1 از1 پايلوت1 آزمون1 در1 شرکت1کننده1
با1فاصلة1زمانی1دو1هفته1بعد1از1آزمون1پايلوت1 مطالعة1اصلی1

انجام1شد.
اهداف1 پژوهشگر1 کنترل،1 و1 آزمون1 گروه1 تعیین1 از1 پس1
دربارۀ1 و1 کرد1 تشريح1 شرکت1کنندگان1 برای1 را1 پژوهش1
محرمانه1ماندن1اطالعات1به1آنها1اطمینان1داد.1شرکت1کنندگان1
)آزمون1و1کنترل(1در1ابتدا1پرسش1نامة1اطالعات1دموگرافیک1و1
اعتقاد1بهداشتِی1مربوط1 پرسش1نامة1آگاهی1و1سازه1های1مدل1
به1رفتار1پیشگیري1از1بیماري1هاي1قلبي1ـ1عروقي1را1به1صورت1
پیش1آزمون1تکمیل1کردند.1سپس1جلسات1آموزشی1در1قالب1
بوکلت1 توزيع1 و1 پاسخ1 و1 پرسش1 و1 سخنرانی1 پاورپوينت،1
هر1 در1طول1سه1هفته،1 و1 در131جلسة1يک1ساعتی1 آموزشی1
هفته1يک11بار،1در1سالن1آموزش1مدارس1و1با1حضور1گروه1آزمون1
گروه1 ارائه1شده،1 آموزش1 کیفیت1 بردن1 باال1 برای1 شد.1 برگزار1
آزمون1به1۶1گروه111-110نفره1تقسیم1شد.1در1پايان1جلسات1
آموزشی1کتابچة1اطالعات1پیشگیری1از1بیماری1های1قلبی1در1
اختیار1گروه1آزمون1قرار1گرفت.121ماه1بعد1از1مداخلة1آموزشی،1
يادآوری1می1شود1گروه1 تکمیل1شد.1 اولیه1مجددا1 پرسش1نامة1
رعايت1 اما1 نکردند،1 شرکت1 آموزشی1 کالس1های1 در1 کنترل1
اصول1اخالقی،1پس1از1پايان1دورۀ1آموزشی،1به1سؤاالت1گروه1
کنترل1پاسخ1دادند1و1به1آنها1نیز1کتابچة1آموزشی1تحويل1داده1
تی1 آزمون1های1 و1 11۶ نسخة1 1SPSS نرم1افزار1 با1 داده1ها1 شد.1
سطح1 با1 ويتنی،1 ـ1 من1 و1 اسکوئر1 کای1 زوجی،1 تی1 مستقل،1

آماري1معنی1داری1کمتر1از10/051تجزيه1وتحلیل1شد.

یافته ها
در1اين1مطالعه1در1مجموع112۶1دانش1آموز1دختر1دورۀ1اول1
از1لحاظ1سنی1دو1 يافته1ها1نشان1داد1 بررسی1شدند.1 متوسطه1
گروه1همگن1بودند.1میانگین1وزن1دانش1آموزان1در1گروه1آزمون1
1)1۶2/۹5±8/۶1( قد1 میانگین1 کیلوگرم،1 1)54/71±13/32(
1)1۶/72±3/۶8( بدني1 تودۀ1 شاخص1 میانگین1 و1 سانتي1متر1
کیلوگرم1بر1مترمربع1بود.130)47/۶%(1نفر1از1دانش1آموزان1اين1
در1 الغري1 میزان1 داشتند.1 طبیعی1 بدني1 تودۀ1 شاخص1 گروه1
گروه1آزمون1241)38/1%(1و1اضافه1وزن1و1چاقي1۹1)%14/3(1

بود1)جدول11(.
از1 1%3۹/7 و1 آزمون1 گروه1 دانش1آموزان1 از1 1%38/1

به1ديابت،1 ابتال1 دانش1آموزان1گروه1کنترل،1در1خانواده1سابقة1
ـ1 قلبی1 بیماری1 سابقة1 )کنترل(1 1%31/7 و1 )آزمون(1 1%31/7
سابقة1 )کنترل(1 1%3۶/5 و1 )آزمون(1 1%47/۶ داشتند.1 عروقی1
مصرف1 همچنین1 کردند.1 گزارش1 را1 خون1 پرفشاری1 بیماری1
غذاهاي1آماده1و1میزان1استرس1در1گروه1آزمون1بعد1از1مداخله1

کاهش1يافت.1
نشان1 دانش1آموزان،1 استرس1 زمینة1 در1 مک1نمار1 آزمون1
است بوده1 مؤثر1 استرس1 کاهش1 بر1 آموزشی1 مداخلة1 1داد1
P1=10/004(1(،1اما1در1مصرف1غذاهاي1آماده1تأثیری1نداشت1

.)P1=10/72(
مستقل،1 تی1 آزمون1 براساس1 می1دهد1 نشان1 آماری1 نتايج1
قبل1از1آموزش1اختالف1معناداری1بین1میانگین1نمرۀ1آگاهی1در1
دو1گروه1وجود1نداشتP>0/124(1(،1اما1بعد1از1آزمون1تفاوت1
)P<0/02۹(.1همچنین1 ايجاد1شد1 میانگین1ها1 در1 معنی1داری1
نتايج1نشان1داد1میانگین1نمرۀ1آگاهی1دانش1آموزان1در1هر1دو1
گروه1افزايش1داشته1است،1اما1براساس1آزمون1تی1زوجی1اين1

1.)P<0/007(1افزايش1فقط1در1گروه1آزمون1معنی1دار1بود
تمامی1 نمرۀ1 میانگین1 نظر1 از1 آموزش،1 از1 قبل1 گروه،1 دو1
اما1بعد1از1مداخله،1 1،)P>0/05(1سازه1ها1مشابه1يکديگر1بودند
مدل1 بر1 مبتنی1 آموزِش1 حیطه1های1 تمام1 نمرات1 میانگین1
درک1شده،1 منافع1 درک1شده،1 )حساسیت1 بهداشتی1 اعتقاد1
خودکارآمدی1درک1شده1و1عملکرد(1به1جز1سازۀ1راهنمای1عمل1
و1شدت1درک1شده1در1گروه1آزمون1به1طور1معنی1داری1افزايش1
يافتP<0/05(1(.1میانگین1نمرۀ1سازۀ1موانع1درک1شده،1پس1از1
مداخله،1در1گروه1آزمون1به1طور1متوسط1کمتر1از1گروه1کنترل1
به1گروه1 نسبت1 بیشتری1 نمرات1 میانگین1 و1گروه1کنترل1 بود1
1،)P<0/05(1آزمون1داشته1اند1و1تفاوت1ها1معنی1دار1بوده1است
تفاوت1ها1 درک1شده،1 شدت1 و1 عمل1 راهنمای1 حیطة1 در1 اما1

معنی1دار1نبودP>0/05(1(1)جدول21(.
1در1بعد1حساسیت1درک1شده1براساس1آزمون1تی1مستقل،1
از1 قبل1 کنترل،1 و1 آزمون1 گروه1 در1 نمره1 میانگین1 اختالف1
مداخله1معنی1دار1نبودP>0/05(1(،1اما1بعد1از1آموزش1معنی1دار1
میانگین1 آموزش1 از1 بعد1 آزمون،1 گروه1 در1 1.)P<0/05( شد1
نمره1از5/221±121/7۶به4/441±12۶/5۶افزايش1يافت.1نتايج1
آزمون1تی1زوجی1نشان1داد1در1گروه1آزمون،1در1بعد1حساسیت1
میانگین1ها1 نمرۀ1 تفاوت1 آموزش1 از1 بعد1 و1 قبل1 درک1شده1
معنی1دار1شدP<0/05(1(،1اما1در1گروه1کنترل1معنی1دار1نبوده1

)P>0/05(1است
برای1مقايسة1میانگین1نمرۀ1شدت1درک1شدۀ1دانش1آموزان1
دختر،1قبل1و1بعد1از1آموزش1بین1دو1گروه1آزمون1و1کنترل،1از1
آزمون1تی1مستقل1استفاده11شد.1اختالف1میانگین1نمرات1گروه1
آزمون1و1کنترل1قبل1از1آموزش1معنی1دار1بودP>0/07(1(،1اما1
بعد1از1مداخله1معنی1دار1نشد1و1میانگین1نمرۀ1شدت1درک1شده1
در1گروه1آزمون1از۶/111±12۹/51به4/241±12۹/02و1در1گروه1

کنترل1از15/171±127/21به۶/541±12۶/37تقلیل1يافت.
دو1 مستقل،1 تی1 آزمون1 براساس1 درک1شده1 منافع1 بعد1 در1
معني1داري1 اختالف1 آموزش1 از1 قبل1 کنترل1 و1 آزمون1 گروه1
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معنی1دار1 اختالف1ها1 آموزش1 از1 بعد1 اما1 1،)P>0/05( نداشتند1
شد1P<0/05(1(.1پس1از1آموزش،1میانگین1نمرۀ1گروه1آزمون1از1
4/84±135/52به1۶/481±13۹/081افزايش1يافت1و1طبق1نتايج1
آموزش،1 از1 پس1 و1 پیش1 کنترل،1 گروه1 در1 زوجی1 تی1 آزمون1
تفاوت1ها1 آزمون1 گروه1 در1 اما1 است،1 نبوده1 معنادار1 اختالف1

1.)P<0/05(1معنادار1بود
در1بعد1موانع1درک1شده،1آزمون1تی1مستقل،1بین1میانگین1
نداد1 از1آموزش،1اختالف1معناداری1نشان1 نمرۀ1دو1گروه1قبل1
از1آموزش1اختالف1میانگین1ها1معنی1دار1 اما1پس1 1،)P>0/05(
شدP<0/05(1(.1با1نتايج1تی1زوجی،1در1گروه1آزمون،1اختالف1
میانگین1ها1قبل1و1بعد1از1آموزش1معنی1دار1بودP<0/05(1(،1اما1
در1گروه1کنترل1اختالفی1بین1میانگین1نمرۀ1موانع1درک1شده،1
از1 پس1 1.)P>0/05( نشد1 مشاهده1 مداخله،1 از1 بعد1 و1 قبل1
آموزش،1میانگین1نمرۀ1گروه1آزمون1از7/251±132/05به14/811
ديده1 کاهشی1 کنترل1 گروه1 در1 اما1 يافت،1 کاهش1 127/71 1±

نشد.1
درک1شده،1 خودکارآمدی1 نمرۀ1 میانگین1 مقايسة1 برای1
نمرۀ1 میانگین1 اختالف1 استفاده11شد.1 مستقل1 تی1 آزمون1 از1
خودکارآمدی1گروه1آزمون1و1کنترل،1قبل1از1آموزش1معنی1دار1
نبودP>0/05(1(.1براساس1نتايج1آزمون1تی1زوجی1در1هر1دو1
تفاوت1 میانگین1 نمرۀ1 آموزش1 از1 قبل1 کنترل1 و1 آزمون1 گروه1
بین1 آموزش1 از1 بعد1 اما1 1،)P>0/05( نداد1 نشان1 معنی1داری1
داشت1 وجود1 معنی1داری1 اختالف1 گروه1ها1 نمرۀ1 میانگین1
)P<0/05(؛1به1طوری1که1بعد1از1آموزش1نمرۀ1خودکارآمدی1در1

گروه1آزمون1بیشتر1از1گروه1کنترل1بود1و1نمره1از131/03±5/۹۶1
به15/481±137/۶81افزايش1يافت.

نمرۀ1 میانگین1 اختالف1 مستقل1 تی1 آزمون1 از1 استفاده1 با1
راهنما1برای1عمل،1قبل1از1آموزش1بین1دو1گروه1آزمون1و1کنترل1
نشد1 معنی1دار1 آموزش1 از1 بعد1 اما1 1،)P<0/02( بود1 معنی1دار1
)P>0/3۶(.1نتايج1آزمون1تی1زوجی1در1گروه1آزمون1قبل1و1بعد1
از1آموزشP>0/84(1(1بود1و1در1گروه1کنترل،1میانگین1ها1قبل1و1
بعد1از1آموزش،1تفاوت1معنی1داری1نشان1ندادP>0/22(1(.1نمرۀ1
راهنما1برای1عمل1در1گروه1آزمون1از5/371±117/۹0به14/۹۹1
نمرۀ1 از1مداخله،1میانگین1 بعد1 ±118/051و1در1گروه1کنترل،1
راهنما1برای1عمل1از15/0۶1±115/71به۶/541±117/05افزايش1

.)P>0/05(1يافت.1اين1تفاوت1معنی1دار1نبوده1است
اختالف1 آموزش1 از1 قبل1 مستقل،1 تی1 آزمون1 براساس1
در1 پیشگیری1کننده1 رفتارهای1 نمرۀ1 میانگین1 بین1 معناداری1
دو1گروه1آزمون1و1کنترل1وجود1نداشتP>0/05(1(،1اما1بعد1از1
آموزش1اختالف1میانگین1ها1معنی1دار1شدP<0/05(1(.1براساس1
آزمون1تی1زوجی،1در1اين1بُعد1و1در1گروه1آزمون،1قبل1و1بعد1از1
آموزش1اختالف1معني1داري1وجود1داشتP<0/05(1(،1اما1در1
گروه1کنترل1اختالف1معناداری،1قبل1و1بعد1از1آموزش1مشاهده1
آزمون1 گروه1 نمرۀ1 میانگین1 آموزش1 از1 بعد1 1.)P>0/05( نشد1
متوسط1 يافت.1 افزايش1 13۹/08±۶/48 به1 135/52±4/84 از1
معنی1داری1 افزايش1 آزمون،1 گروه1 در1 پیشگیری1 رفتار1 نمرات1
بعد1از1مداخله1داشتP<10/001(1)،1اما1با1وجود1روند1افزايشی1
.)P<10/7۶(1در1گروه1کنترل،1اين1تفاوت1معنی1دار1نبوده1است

جدول شمارة 1. توزیع متغیرهای دموگرافیک در دانش آموزان به تفکیک گروه آزمون و کنترل

گروه    متغیر
کنترل

تعداد )درصد(
آزمون

تعداد )درصد(
آزمون آماری 

سن

1۹)14/28(111)17/4۶(دوازده1ساله
X2 = 3/ 18

P = 0/149

121)33/33(120)31/74(سیزده1ساله

121)33/33(11۹)30/15(چهارده1ساله

112)1۹/04(113)20/۶3(پانزده1ساله

BMI
124)38/1(12۶)41/3(الغر

X2=  3/ 33

 P = 0 /19
130)47/۶(134)54/1(طبیعی

1۹)14/3(13)4/8(چاق

بعد1خانوار

8)12/12(8)12/12(سه1نفره
X2= 0/ 83

P = 0/84

41)۶2/12(38)57/5(چهار1نفره

12)35(17)25/۹(پنج1نفره

4)۶/0۶(3)4/۶(شش1نفره

تحصیالت1پدر

11)1۶/۹(11)1۶/۶(زير1ديپلم
X2= 2/ 71

P = 0/845
21)3۹/7(2۶)3۹/3(ديپلم

34)43/4(2۹)44/1(باالتر1از1ديپلم
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گروهمتغیر
کنترل

تعداد )درصد(

آزمون

تعداد )درصد(
آزمون آماری 

تحصیالت1مادر

15)22/7(15)22/7(زير1ديپلم
X2=  3/84

P =0/573
28)42/42(27)40/۹(ديپلم

23)34/8(124)3۶/33(باالتر1از1ديپلم

شغل1مادر
۹P = 0/102)/13/۶(15)22/7(شاغل

X2 = 7/69 57)8۶/3(51)77/3(غیرشاغل

شغل1پدر
31X2=  2/64)4۹/25(22)3۹/4(دولتي

P =0/104 32)50/85(41)۶5/۶0(غیردولتي

جدول شمارة 2. مقایسة میانگین نمرات آگاهی و حیطه های مدل اعتقاد بهداشتی و رفتار پیشگیری از 
بیماری های قلبی ـ عروقی  دانش آموزان در گروه آزمون و کنترل، قبل و بعد از مداخله

گروهمتغیر
انحراف معیار ± میانگین

آزمون آماري
دو ماه بعد از مداخلهقبل از مداخله

آگاهی
 4/2۹P <10/0۶1±114/171/57±1/241کنترل

t1=0/35

۶/۹0P <10/007±4/411/4۹±1/24آزمون

t1=-2/81 111111P <10/124P <10/02۹آزمون1تي1زوجي

حساسیت1
درک1شده

21/۹0P <10/3۹1±21/324/05±4/71کنترل
t1=2/173

2۶/5۶P <10/034±21/7۶0/7۹±5/22آزمون

t1=-0/8۶ P <10/281P <10/02۶آزمون1تي1زوجي

شدت1
درک1شده

2۶/37P <10/244±27/21۶/54±5/17کنترل
t1=1/18

14/24± 1۶/112۹/02± 2۹/51آزمون
P <10/57
t1=0/575

P <10/07P <10/27آزمون1تي1زوجي

منافع1
درک1شده

14/5۹± 143۶/0۶± 35/35کنترل
P <10/۶3
t1=-0/4۹

14/48P <10/001± 14/843۹/08± 35/52آزمون

t1=4/14 P <10/734P <10/002آزمون1تي1زوجي

موانع1درک1شده
18/4۹P =10/22± 15/4228/38± 2۹/7۶کنترل

t1=1/24

14/81P <10/001± 17/2527/71± 32/05آزمون

t1=-4/۶۶ P <10/8P <10/001آزمون1تي1زوجي
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دورۀ 26 شمارۀ 4 - مهر و آبان 1397

 بحث
پژوهش1حاضر1با1هدف1تعیین1تأثیر1آموزش1براساس1مدل1
اعتقاد1بهداشتی1بر1رفتارهای1پیشگیری1کننده1از1بیماری1های1
قلبی1ـ1عروقی،1روي112۶1دانش1آموز1دختر1دورۀ1اول1متوسطة1
شهر1همدان1در1سال113۹۶1انجام1شد.1يافته1های1به1دست1آمده1
نشان1می1دهد1گروه1آزمون1و1کنترل1قبل1از1مداخله1از1لحاظ1
معنی1داری1 تفاوت1 آگاهی1 و1 جمعیت1شناسی1 مشخصات1

1.1)P<10/05(1نداشتند1و1همگن1بودند
يافته1های1دموگرافیک1نشان1داد1هر1دو1گروه1از1لحاظ1سنی1
همگن1بودند.1بیشتر1افراد1مطالعه1شده1در1هر1دو1گروه1)1%33/33
از1دانش1آموزان1گروه1آزمون1و31/741%1گروه1کنترل(1131ساله1
بودند.1تحصیالت1والدين1بیشتر1دانش1آموزان،1در1هر1دو1گروه1
در1حد1ديپلم1بود1که1با1مطالعة1Pourrahimi1]23[11ناهم1خوان1
است.1شغل1پدر1دانش1آموزان1در1گروه1آزمون1)4۹/2%(1دولتي1
و1در1گروه1کنترل1)۶5/1%(1غیردولتي1بود.1اين1نتايج1با1مطالعة1
 ]23[1Pourrahimi11هم1سو1و1با1مطالعة]1]24Garmaroudi
مغاير1بوده1است.1شغل1پدر1و1مادر1بعد1خانوار1و1تحصیالت1پدر1
]27[1مشابهت1 1Tavassoliو1همکاران1 با1مطالعة1 نیز1 و1مادر1
داشت.1در1گروه1آزمون1301)47/۶%(1نفر1از1دانش1آموزان1و1در1
گروه1کنترل1341)54/5%(1نفر1از1آنها1BMI1طبیعی1داشتند.1
زمینة1 در1 بهداشتي1 اعتقاد1 مدل1 سازه1های1 تحلیل1 نتايج1
رفتار1پیشگیری1از1بیماری1قلبی1در1دانش1آموزان،1نشان1داد1دو1
ماه1بعد1از1مداخلة1آموزشی1میانگین1نمرۀ1آگاهی،1حساسیت1
رفتارهای1 و1 خودکارآمدی1 درک1شده،1 منافع1 درک1شده،1

گروه1 در1 عروقی،1 ـ1 قلبی1 بیماری1های1 از1 پیشگیری1کننده1
داشت1 معنی1داري1 افزايش1 کنترل،1 گروه1 به1 نسبت1 مداخله1
شدت1 و1 عمل1 راهنمای1 درک1شده،1 موانع1 نمرۀ1 میانگین1 و1

درک1شده1کاهش1معنی1داری1را1نشان1داد.
همچنین1میانگین1نمرۀ1آگاهی1دانش1آموزان1گروه1آزمون،1
بعد1از1مداخله،1به1میزان12/4۹1نمره1افزايش1يافت1و1تست1هاي1
نمرۀ1 میانگین1 بین1 معني1دار1 تفاوت1 وجود1 بیانگر1 آماري1
آگاهی1در1دو1گروه1آزمون1و1کنترل1بودP<10/001(1(.1نتايج1
و1 1]22[ همکاران  و1 1Zainali مطالعات1 نتايج1 با1 مطالعه1 اين1

1Salehzadehو1همکاران1]26[1هم1خوانی1داشت.

آگاهی1 نظر1 از1 آموزش،1 از1 قبل1 گروه1 دو1 داد1 نشان1 نتايج1
تی1 آزمون1 براساس1 ديگر1 سوی1 از1 بودند.1 يکديگر1 مشابه1
از1آموزش1اختالف1نمرۀ1 بعد1 زوجی،1در1گروه1آزمون،1قبل1و1
آگاهی1معنی1دار1شدP<0/05(1(،1اما1در1گروه1کنترل1اختالف1
مداخله1 از1 بعد1 و1 قبل1 آگاهی1 نمرۀ1 میانگین1 بین1 معناداری1
با1مطالعة1صالح1زاده1و1همکاران1 اين1پژوهش1 وجود1نداشت.1
تحت1عنوان«رفتارهاي1خودمراقبتی1و1عوامل1مرتبط1با1آن1در1

مبتاليان1به1نارسايی1قلبی»1]26[1هم1خوانی1داشت.
در1زمینة1سازه1هاي1مدل1اعتقاد1بهداشتي،1بین1حساسیت1
درک1شدۀ1دانش1آموزان،1قبل1و1بعد1از1آموزش1اختالف1آماری1
معنی1داریP<10/001(1)11ديده1شد1و1میانگین1نمرۀ1حساسیت1
دانش1آموزان1دو1ماه1بعد1از1مداخله1به1میزان14/81افزايش1يافت.1
يافته1های1حاضر1با1مطالعة1Amini1و1همکاران1که1روي1زنان1
نخست1زای1مراجعه1کننده1به1مرکز1آموزشی1درمانی1امام1رضا1

گروهمتغیر
انحراف معیار ± میانگین

آزمون آماري
دو ماه بعد از مداخلهقبل از مداخله

راهنما1برای1
عمل

 18/۹0P <10/841± 15/0۶17/05± 15/71کنترل
t1=-1/23

 14/۹۹P <10/841± 15/3718/05± 17/۹0آزمون

t1=-0/201 1P <10/02P <10/3۶آزمون1تي1زوجي

خودکارآمدی
 15/22P <10/781± 15/2232/03± 31/17کنترل

t1=-1

 15/47P <10/0471± 15/۹۶37/۶8± 31/03آزمون
t1=-2/03 1P <10/3۹2P <10/024آزمون1تي1زوجي

رفتار1
پیشگیری

 12/۹2P <10/7۶1± 12/8121/11± 20/۹8کنترل
t1=0/31

 11/۶7P <10/0011± 13/1۶2۶/51± 21/78آزمون

t1=-۶/52 1P <10/213P <10/001آزمون1تي1زوجي
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)ع(1انجام1شد1]25[. 
در1بعد1مقايسة1منافع1درک1شده،1اختالف1آماری1معنی1داری1
در1مرحلة1قبل1و1دو1ماه1پس1از1آموزشP<10/001(1(1ديده1شد.1
از1 قبل1 آزمون،1 منافع1درک1شدۀ1گروه1 نمرۀ1 میانگین1 افزايش1
مداخله4/841±135/52بود1و1پس1از1آموزش1به13۹/08±4/4811
رسید1که1با1نتايج1مطالعة1Amodeo1و1همکاران1هم1خوانی1دارد1
]28[.1آنها1در1مطالعة1خود1نشان1دادند1الگوی1اعتقاد1بهداشتی1
توانسته1است1به1طور1مؤثری1منافع1درک1شده1درگروه1مداخله1
11Zainali1را1افزايش1دهد.1همچنین1يافته1های1حاضر1با1مطالعة

]22[1هم1سو1بود.
معنی1داری،1 آماری1 اختالف1 درک1شده1 شدت1 بعد1 در1
)P< 10/۹35( آموزش1 از1 پس1 ماه1 دو1 و1 1)P< 10/155( قبل1
مطالعة1 با1 که1 نکرد1 تغییری1 نمره1 میانگین1 و1 نداشت1 وجود1
دانش1آموزان1 دربارۀ1 که1 1)13۹2( همکاران1 و1 1Mansourian
دختر1مدارس1راهنمايي1شهر1گرگان1و1با1عنوان1«بررسی1تأثیر1
بر1کم1خونی1 بهداشتی،1 اعتقاد1 الگوی1 براساس1 تغذيه1 آموزش1
فقر1آهن»11انجام1دادند1]29[،1مغايرت1دارد.1شايد1نبود1درک1
کافی1از1جدی1بودن1خطر1بیماری1های1قلبی1ـ1عروقی،1مانعی1
برای1پیشگیری1افراد1از1اين1بیماری1و1مانعی1بر1سر1راه1تغییر1

سبک1زندگی1در1آنها1باشد.
از1 قبل1 آزمون،1 گروه1 در1 درک1شده1 موانع1 نمرۀ1 میانگین1
مداخله7/251±132/05بود1که1پس1از1آموزش1به127/71±4/811
رسید.1نتايج1حاکی1از1کاهش1نمرۀ1موانع1درک1شده1در1گروه1
آزمون1بودP<0/001(1(.1يافته1های1پژوهش1حاضر1با1مطالعات1
درک1شده،1 موانع1 دارد.1 هم1خوانی1 1]25[ همکاران1 و1 1Amini
رفتارهای1 انجام1 در1 بهداشتی1 اعتقاد1 الگوی1 جزء1 مهم1ترين1

پیشگیرانه1است.1
از1 پس1 ماه1 دو1 و1 قبل1 دانش1آموزان،1 خودکارآمدی1 بین1
ديده1 1)P 1>0/047( معنی1داری1 آماری1 اختالف1 آموزش،1
شد.1میانگین1نمرۀ1خودکارآمدی1درک1شده1در1گروه1آزمون،1
به1 آموزش1 از1 پس1 که1 بود1 135/0۶±5/۹۶ مداخله1 از1 قبل1
پیدا1 افزايش1 12/۶2±0/2۹ میزان1 به1 و1 رسید1 137/۶8±5/۶7
انجام1 توانايی1 که1 اين1 به1 افراد1 اعتقاد1 می1رسد1 نظر1 به1 کرد.1
صحیح1رفتارهای1بهداشتی1مرتبط1با1پیشگیری1از11بیماری1های1
1عروقی1را1دارند،1می1تواند1در1ارتقای1سطح1خودکارآمدی1 قلبیـ1
توانايی1خود1در1 و1 کارايی1 به1 بیشتر1 و1هرچه1 باشد1 مؤثر1 آنها1
را1 رفتار1 آن1 باشند،1 داشته1 اعتماد1 بهداشتی1 رفتارهای1 انجام1
با1مطالعة1Mehri1و1محقق1 نتايج1 انجام1می1دهند.1اين1 بیشتر1
)138۹(1]30[ که1روی1رفتارهای1پیشگیری1کننده1از1بیماری1
قلبی1دانشجويان1در1سبزوار1انجام1دادند،1هم1خوانی1دارد.1سازۀ1
بروز1 با1 قوی1 ارتباطی1 می1تواند1 که1 نظر1 اين1 از1 خودکارآمدی1
رفتار1داشته1باشد،1مقدمة1انجام1رفتاری1است1که1بايد1به1آن1

توجه1کرد.
در1بعد1راهنما1برای1عمل،1نتايج1نشان1داد1اختالف1آماری1
11)P>0/05(1معنی1داری1در1مرحلة1قبل1از1مداخله،1در1دو1گروه

وجود1نداشت1و1بعد1از1مداخله1نیز1اختالف1معناداری1بین1دو1
گروه1آزمون1و1کنترل1ديده1نشدP>0/05(1(.1يافته1های1حاضر1

با1مطالعات1امینی1و1همکاران1]25[1مغاير1بود.
نتايج1مقايسة1میانگین1نمرۀ1رفتار1پیشگیری1در1دانش1آموزان1
نشان1می1دهد1قبل1از1مداخله،1نمرۀ1رفتار1پیشگیری1بین1دو1
گروه1تفاوت1آماری1معنی1داری1نداشتP>0/05(1(،1اما1بعد1از1
مداخله1میانگین1نمره1رفتار1پیشگیری1در1گروه1آزمون،1تغییر1
مطالعه1 اين1 نتايج1 بود.1 کرده1 پیدا1 ارتقا1 و1 داشته1 معنی1داری1
پژوهش1 است.1 هم1سو1 1]25[ همکاران1 و1 امینی1 مطالعه1 با1
حاضر1دربارۀ1وضعیت1عملکرد1دانش1آموزان1دربارۀ1پیشگیری1
و1 است1 يافته1 دست1 خوبي1 بسیار1 نتايج1 به1 قلبی1 بیماری1 از1
از1نمرۀ1رفتار1پیشگیری1را1به1دست1 دانش1آموزان1871درصد1
 ]27[ همکاران1 و1 1Tavassoli مطالعات1 يافته1هاي1 آوردند.1
تأيید1 را1 پژوهش1 اين1 نتايج1 1،]28[ همکاران1 و1 1Amodeo و1
طراحي1 داد1 نشان1 حاضر1 مطالعة1 نتايج1 مجموع1 در1 مي1کند.1
که1 بهداشتي1 اعتقاد1 مدل1 براساس1 آموزشي1 برنامة1 اجراي1 و1
مؤثر1 شد،1 انجام1 مطالعه1 در1 شرکت1کننده1 دانش1آموزان1 روی1

بوده1است.

نتیجه گیری
نتايج1اين1مطالعه1حاکی1از1آن1است1که1آموزش1مبتنی1بر1
مدل1اعتقاد1بهداشتی1بر1رفتارهای1پیشگیرانه1در1دانش1آموزان1
دختر1مؤثر1است.1ازاين1رو1از1طريق1افزايش1آگاهی،1حساسیت1
دانش1آموزان1 خودکارآمدی1 و1 درک1شده1 منافع1 درک1شده،1
می1توان1بر1رفتار1آنها1تأثیر1مثبت1گذاشت؛1به1ويژه1اگر1آموزش1

از1سنین1پايین1تر1شروع1شود.

1سپاسگزاری
مقالة1حاضر1برگرفته1از1پايان1نامة1کارشناسی1ارشد1پرستاری1
اخالق1 کمیتة1 در1 اين1طرح1 است.1 با1شمارۀ1۹۶021۹111۶1
پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 فناوری1 و1 تحقیقات1 معاونت1 حوزۀ1
ثبت1 1IR.UMSHA.REC 113۹۶01 اخالق1 کد1 با1 همدان1
شده1است.1پژوهشگران1بر1خود1الزم1می1دانند1از1حوزۀ1معاونت1
پژوهشی1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان1برای1تصويب1و1حمايت1
از1اين1پايان1نامه1قدردانی1کنند.1همچنین1از1مسئوالن1آموزش1
و1پرورش1و1اولیاي1دانش1آموزان1و1دانش1آموزاني1که1در1انجام1

اين1پايان1نامه1همکاری1داشته1اند،1سپاسگزاريم.
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