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پیشگیری کننده از دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز تأثیر مداخله آموزشی بر رفتارهای 

 داشتیدرمانی فسا: مدل اعتقاد به-بهداشتی
 زهرا خیالی۰، فرزانه مباشری۳، مهین منوچهری۰، علی خانی جیحونی*۰

  khani_1512@yahoo.comگروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران. -۰

 ۳-گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

دی باال رو با تحمیل بار مراقبت های بهداشتی و هزینه های اقتصات بارداری دیابمتأسفانه امروزه در سراسر جهان بروز مقدمه و هد : 

اخله آموزشی این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات اجرای مدبه افزایش است. لذا اقدامات پیشگیری کننده از این معضل اهمیت بسزایی دارد.
ام شد.بتال به دیابت بارداری انجباردار در پیشگیری از اروی رفتاری زنان   

زن  ۷۰انجام گرفت.  ۰۳۷۳در سال مراکز بهداشتی درمانی فسا  ای با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی دراین مطالعه مداخله روش کار:

انتخاب و  سه جلسه آموزشی با فواصل یک هفته ای نفر در گروه کنترل(به روش تصادفی چندمرحله ۳۷نفر در گروه مداخله و  ۳۳)باردار 
جمع در دو مرحله قبل و سه ماه پس از اجرای مداخله و از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه گروه مداخله انجام شد. داده ها  ای برای

 ۰۷در نرم افزار  ۳۳/۳با استفاده از آزمون های تی تست دو نمونه مستقل و تی تست زوجی و با در نظر گرفتن سطح اطمینان و آوری

SPSS.تجزیه و تحلیل شد  

=  ۳۳۳/۳و  %۳/۳۳دربرابر  %۳/۷۳نتایج مطالعه نشان داد که به جز سابقه زایمان قبلی که در گروه مداخله فراوانی بیشتری داشت ) یج:نتا

P ؛ سایر متغیرهای دموگرافیک  بین دو گروه اختالف معنادار نداشتند)(P>0/05) .  میانگین نمرات تمامی ابعاد مدل اعتقاد بهداشتی در
. ضمن اینکه نمره تمامی ابعاد در (P< ۳۳/۳)نسبت به گروه کنترل ، سه ماه پس از اجرای مداخله به طور معناداری باالتر بود  گروه مداخله

 گروه مداخله، پس از اجرای مداخله به طور معناداری افزایش یافت درحالیکه تغییرات در گروه کنترل قابل مالحظه نبود.

العه حاضر اثربخشی مداخله آموزشی در ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت بارداری با استفاده از از آنجا که نتایج مط نتیجه گیری:

و نظر به اهمیت پیشگیری از این بیماری، پیشنهاد می گردد برنامه ریزی های الزم جهت اجرای  دهدمدل اعتقاد بهداشتی  را نشان می
 گردد.مداخالت آموزشی در این زمینه تدوین و اجرا

 بارداری، پیشگیری، فسا مدل اعتقاد بهداشتی،دیابت کلیدی: کلمات
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