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 چکیده:

ت از آگاهی و شناخ. تغییرات جنسی و تحوالت روانی ناشی از آن، یکی از  مهمترین رویدادهای  زندگی هر فرد است بلوغ و مقدمه و هدف:

طالعه هدف از این م و تغییرات حاصل از آن سبب ارتقاء سالمت و پیشگیری از بعضی رفتارهای پرخطر خواهد بود.اصول بهداشت دوران بلوغ 

  وغ دانش آموزان پسر سال اول مقطع دوم متوسطه شهرستان مریوان با الگوی اعتقاد بهداشتی در سالبهداشت بل  عوامل مرتبط با تعیین

.می باشد4931  

نفر از دانش آموزان پسر سال اول مقطع دوم  278حاضر به شیوه مقطعی بر روی  تحلیلی _ مطالعه توصیفی ها:مواد و روش

ریوان به شیوه ی خوشه ای چند دبیرستان در سطح شهر م 8انجام شد. در این مطالعه آزمودنی ها از بین  4931متوسطه در سال 

 بهداشتی بود. بر اساس مدل اعتقاد پرسشنامه ی محقق ساخته بهداشت بلوغ پسران ابزار جمع آوری اطالعات انجام گردید. مرحله ای

   استفاده شد. test -tو 2، آمار توصیفی و آزمون های 47نسخه  SPSSبرای تحلیل داده ها از نرم افزار 

بود.  91/57میانگین نمرات آگاهی پسران در مورد اصول بهداشت دوران بلوغ سال بود. 7/11میانگین سنی دانش آموزان  ها :یافته

، موانع درک شده 78/18، شدت درک شده  23/22حساسیت درک شده  مدل اعتقاد بهداشتی، د سازه هایمیانگین نمرات در مور

 بود. 77/8و راهنمای برای عمل  11/18، منافع درک شده 15/19

را در اتخاذ رفتارهای پیشگیری و کنترل کننده از رفتارهای پرخطر  مدل اعتقاد بهداشتی  کاراییاین مطاله یافته های  گیری:نتیجه

آموزش لذا انتظار می رود برنامه های آموزشی متمرکز بر  دانش آموزان پسر در مورد اصول بهداشت بلوغ را توصیف و تایید می کند.

 ه خصوص با مدل اعتقاد بهداشتی در مدارس توسعه و مورد مفید واقع شود.بهداشت بلوغ ب

 .اد بهداشتی، شهر مریوان، مدل اعتقپسر ، دانش آموزانبهداشت دوران بلوغ ها :کلید واژه
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Abstract 

Background: Puberty  and its physical and psychological changes ,  is the most prominence stage 

of life . Knowledge of puberty health concepts and changes that lead to health promotion and 

prevention will be some risk behaviors. The aim of this study was to determine the factors 

associated with puberty health belief model in the first year male students secondary in the 

Marivan city in 2015. 

Methods: A cross-sectional survey of 278 students in first secondary school in 2015 was carried 

out. The sampling method was systematic randomized and students were selected from nine schools. The 

data collected through researchers’ questionnaires based on the health belief model. Statistical analysis was 

carried out using SPSS version 17, chi square and descriptive statistics independent t-tests. 

Findings: The mean age of participants was 14.50 years. The average score of knowledge was 65/90 boys 

about puberty health concepts. Average scores on the health belief model structures perceived 

susceptibility,( 22/23) , perceived  severity (18/58), perceived barriers (19/06) , perceived benefits was 

(18/11) and cues to action (8.77 ).  

 Conclusion: The results suggested that constructs of HBM can be incorporated when examining the 

predictors of cigarette smoking and developing smoking preventive programs among pre-university 

students. In addition, with a better understanding of factors affecting this complex behavior (cigarette 

smoking), it can be a useful step to reduce rate of mortality, costs, and improve community health  

outcomes.  

Keywords: Puberty health, boy students, Health Belief Model, Marivan city 
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 مقدمه:

 که مسائلی بهتر عبارت به و بلوغنوجوانی زمان تغییرات شگرف عاطفی، شناختی، اجتماعی و فیزیکی است. 

بلوغ دوره بحرانی  (.1هستند) متنوع و متعدد بسیار شوند می مواجه آنها جامعه با و فرد ، ندورا ایندر

سالگی است که یک دوره انتقال از دوره کودکی به نوجوانی محسوب می گردد و مقدمه یک  11 - 11در سنین 

و تا جایی که کودک به یک فردبالغ مستقل تبدیل  گرددمیداست که با تغییرات جسمی شروع روند منحصربه فر

تلف عقالنی، جنسی و حرفه ای به طور قابل قبول برای جامعه عملکرد داشته باشد، شده که بتواند در سطوح مخ

 (. 2)استمرار می یابد

ساله نوجوانان را  11 - 11کل جمعیت، گروه سنی درصد5/11حدود  1911تایج سرشماری سال در ایران طبق ن

(. کشورما با با داشتن چنین سرمایه عظیمی از 9درصد این تعداد پسران هستند) 52تشکیل می دهد، که تقریبا 

 و تاریخچه بهداشت بررسی(. 4نوجوانان نیازمند برنامه ریزی دقیق و توجه به سالمت رشدآنان می باشد)

 در آنان و نیازهای گروه این بهداشت به ایران رد اخیر در سالهای که دهدمی نشان نوجوانان نیازهای

 گذر چگونگی و بلوغ دوران مسائل(.  5ت)اس شده کمتری بزرگساالن توجه حتی و کودکان با مقایسه

است، چون روی عملکرد اجتماعی و جنسی در دوران بزرگسالی تاثیر بسزایی  مهم بسیار دو جنس درهر آن از

و احساس استقالل طلبی نوجوانان با کاهش  با پدیدآمدن بلوغ جسمی،رفتارهای باروری نیز آغاز می گردد، دارد.

توجه والدین بیشتر می شودکه ممکن است نوجوان در معرض رفتارهای ناسالم از جمله: ارتباط با دوستان و گروه 

تارهای ناایمن جنسی، عدم کنترل بر های بزهکار، استعمال سیگار و مصرف مواد، دوستی با جنس مخالف ورف

(. داشتن شناخت و  1بهداشت جسمی و وزن خود، استفاده نادرست از اینترنت، ماهواره و افت تحصیلی  قرار گیرد)

آگاهی در مورد سالمت بلوغ و خطرات تهدید کننده سالمتی در این دوران و آگاهی از دالیل و علل بروز این 

گیری از بسیاری از مشکالت نوجوانان شده و در کاستن از نارحتی های این نسل موثر تغییرات، می تواند سبب پیش

از پسرها، آموزش و اطالعاتی در مورد مسایل دوران بلوغ  1/47در طی مطالعه ای مشخص گردید که  (.7باشد)

از این مرحله تنفر  درصد از آنها در مراحل ابتدایی دوران بلوغ، احساس گیجی و آشفتگی داشته و 1/91نداشتند و 

  (.8پیدا کرده بودند)

روانی و جسمی فرد دراین دوران  بهداشت بلوغ شامل اصول و مراقبت هایی است که منجر به حفظ و ارتقاء سالمت

، و جنسی ارتقاء سطح دانش و آگاهی از تغییرات جسمی در پسران از نیازهای بهداشت بلوغ و باروری( 1می گردد)

تغذیه مناسب، ورزش و تفریحات سالم ، بهداشت جسمیاطفی، تغییرات رفتاری و خلقی،رعایت تغییرات روانی و ع

ارضا و اقناع نشدن نوجوان از این نیازها می تواند پایه ای برای پرخاشگری، مهار گسیختگی و عقده  (1)باشد می
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به مسائل بهداشتی دوران عدم توجه و آگاهی  (11)های روانی و یا به صورت معکوس انزوا و افسردگی فرد شود

بدیهی  (.11بلوغ ، تاثیرمخربی نه فقط برسالمت فرد، بلکه برسالمت و بهداشت خانواده و جامعه خواهد گذاشت )

پسران ، بستگی زیادی به وسعت اطالعات، نوع  برای، است که برخورداری از یک مرحله ی انتقالی سالم بلوغ

به همین منظورپسران نوجوان در طی تغییرات دوران بلوغ   انی دارد.نگرش و رفتارهای کسب شده در دوران نوجو

نشان داد که بیش از نیمی از  ی برومند فر و همکارانشنتایج مطالعه  (.12)نیاز به آگاهی و حمایت زیاد دارند

عات پسران راجع به عالئم بلوغ و تغییرات روانی و بهداشت جسمی و جنسی این دوران، بی اطالع بوده یا اطال

 (.19اندکی دارند)

 نقش اساسی ترین و مهمترین میتواندیکی از راه های بنیادی و موفق ارتقای سالمت، آموزش بهداشت است که 

 رفتاری ایجاد تغییرات بهداشت، آموزش نماید. هدف ایفا بلوغ دوران رفع مشکالت و پیشگیری در را

.الگوی اعتقاد بهداشتی از جمله (.14است) سالم حفظ رفتارهای و اتخاذ برای افراد به کمک و مثبت

(. بر اساس این 15الگوهای دقیق و مهمی است که برای تعیین رابطه بین اعتقادات بهداشتی و رفتار بکار می رود) 

مدل انجام رفتار بهداشتی بستگی به دو موضوع دارد: اول برداشت فرد از میزان خطری که او را تهدید می کند و 

بی فرد از منافع و موانع درک شده عمل بهداشتی است. عالوه بر موارد ذکر شده، احتمال انجام رفتار دوم ارزیا

مناسب بهداشتی تحت تاثیر چندین عامل واسطه ای دیگرمانند ویژگی های جمعیت شناختی ) سن، جنس، نژاد 

ساختاری ) آگاهی در مورد (، عوامل روانی اجتماعی ) خصوصیات فردی، طبقه اجتماعی، همساالن ( و عوامل 

 (.11مسایل دوران بلوغ( نیز می باشد )

نشان داد که بعد از مداخله آموزشی بین اجزای الگوی اعتقاد  1391نتایج پژوهش شریفی راد و همکاران در سال 

ز بهداشتی ) منافع درک شده، موانع درک شده، حساسیت و شدت درک شده ( و عملکرد افراد در مقایسه با قبل ا

با توجه به اینکه در زمینه بهداشت بلوغ پسران  (.17مداخله از لحاظ آماری تغییرات معنی داری وجود داشت)

تاکنون مطالعه ای با استفاده از این الگو انجام نشده است، لذا این پژوهش با هدف تعیین عوامل مرتبط بارفتارهای 

موزان پسر سال اول مقطع دوم متوسطه شهرستان مریوان بهداشت بلوغ بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در دانش آ

 می باشد. 1914در سال 
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ها:مواد و روش  

 به  ،است صورت گرفته (cross-sectional study) تحلیلی _ توصیفی ،به روش مقطعیی حاضرکه مطالعهدر 

سال اول پسر در دانش آموزان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی  بهداشت بلوغرفتارهای عوامل مرتبط با  بررسی

 دانش نفر از 278ی آماری این مطالعه . جامعهاقدام نمودیم 4931ر مریوان در سال مقطع دوم متوسطه شه

دبیرستان به صورت  8می باشد که از  شهر مریوانسطح در شاخه نظری مقطع دوم متوسطه آموزان پسر سال اول 

 تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند.

پرسشنامه ی محقق ساخته که بر اساس سازه های مدل جمع آوری اطالعات در این بررسی با استفاده از  ابزار

سوال در زمینه مشخصات دموگرافیکی می  51 :اعتقاد بهداشتی طراحی گردیده است. بخش اول پرسشنامه شامل

سوال مربوط به سازه های مدل اعتقاد  01سوال آگاهی و بخش سوم این پرسشنامه،  02باشد. بخش دوم، 

سؤال  6سوال منافع درک شده،  1سؤال شدت درک شده،  1سؤال حسایست درک شده ، 6بهداشتی، شامل 

 1تا  5ت. نحوه ی نمره دهی به سواالت، به صورت امتیاز دهی از سؤال راهنما برای عمل اس 3موانع درک شده و 

گزینه ای با طیف لیکرت لست و پاسخ های سواالت  مربوط به راهنمای برای عمل از طیف کم تا زیاد رتبه بندی 

د شده اند. برای روایی پرسشنامه، از اعتبار محتوا استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه براساس الگوی اعتقا

بهداشتی و رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ پسران، باتوجه به منابع و کتب معتبر تهیه و پس از آن توسط اساتید 

صاحب نظر بررسی و نظرات آنان در پرسشنامه اعمال گردید که نهایتا پس از رفع برخی اشکاالت و ابهامات روایی 

بدست آمده که گویای  7/0و  5/0مقادیر بین رونباخ آن تایید گردید.پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای ک

  پایایی متوسط و معتبر بودن نسبی پرسشنامه می باشند.

برای تجزیه و ورود این افراد به مطالعه کامال داوطلبانه بود و اطالعات آنان به صورت محرمانه جمع آوری شد. 

استفاده  test -tو  2مار توصیفی و آزمون های ، آ47نسخه  SPSSتحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار 

  .شد

 ها:یافته

سال در شهر مریوان انجام گرفت. از نظر 7/11میانگین سنی نفر از دانش آموزان با  278این مطالعه بر روی 

 درصد از مادران هم تحصیالت ابتدایی داشتند. 1/11درصد از پدران تحصیالت ابتدایی و  5/29تحصیالت والدین 

 درصد از مادران خانه دار بود.1/17درصد از پدران کارگر و  5/39شغل 
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درصد در  9/91درصد از نمونه ها فرزند اول بودند و از لحاظ محل سکونت  13همچنین از لحاظ رتبه فرزندی 

رش درآمد خانواده را در حد کفاف گزادرصد از دانش آموزان  3/71درصد در روستا زندگی می کردند.  1/7شهر و 

درصد دارای  9/11درصد از روابط خانوادگی خود رضایت داشتند و از نظر داشتن یا عدم بیماری،  5/77کردند و 

 درصد عدم بیماری را گزارش کردند. 1/89بیماری و 

ارتباط آماری معناداری را میان رعایت رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ در دانش آموزان با رتبه ی  2آزمون 

)جدول ) >/.  117 (زنده بودن والدین و رضایت از روابط خانوادگی در خانواده نشان داد زندگی با والدین، فرزندی،

با رعایت رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ در دانش آموزان . در این مطالعه ارتباط آماری معناداری بین (7و8و9و12

 .آنان مشاهده نشد محل سکونت، وضعیت منزل مسکونی و شغل والدین و میزان تحصیالت والدین

درصد از دانش آموزان مطالبی رو خوانده  3/59از نظر خواندن مطالب در مورد رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ 

اگر قرار باشد در مورد بهداشت بلوغ به شما درصد مطلبی نخوانده بودند. و در مورد این سوال که  7/29بودند و 

، برادردرصد  3/42درصد معلم،  3/48درصد دوستان،  2/22 هاد می کنید؟آموزش داده شود چه کسی را پیشن

خواهر، را گزارش  2/2مادر و  3/9پدر،  3/3درصد مشاور مدرسه،  9/40درصد مربی بهداشت مدارس،  2/44

 .(4) جدول نمودند

تفاوت آماری  بلوغ افراد برای رفتارهای بهداشتی دورانسازه های مدل اعتقاد بهداشتی در  در مطالعه حاضر همه

از رفتارهای بهداشتی  . نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین نمرات حساسیت درک شدهمعناداری مشاهده شد

از  ع درک شدهمناف P) >/.  113 (از رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ  درک شده شدت، P) > /. 117 (دوران بلوغ

 P) > /. 117 (از رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ موانع درک شده ،P) >/.  113 (رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ 

 .(2ول ا)جدگزارش شد P) > /. 111 (برای رفتارهای بهداشتی دوران بلوغراهنمای برای عمل  و 

د سازه های بود. میانگین نمرات در مور 91/57میانگین نمرات آگاهی پسران در مورد اصول بهداشت دوران بلوغ 

، منافع 15/19، موانع درک شده 78/18، شدت درک شده  23/22حساسیت درک شده  بهداشتی،مدل اعتقاد 

 .(2ول ا) جدبود 77/8و راهنمای برای عمل  11/18درک شده 
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 بر حسب راهنمای برای عمل ی رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ در دانش آموزان ( توزیع فراوان1جدول 

   

درصد  تعداد راهنمای برای عمل

 مشاهدات

(%3/3)  29 پدر  

(%3/9)  3 مادر  

(%3/42) 90 برادر  

(%2/2) 2 خواهر  

(%2/22) 24 دوستان  

(%3/84) 11 معلم  

(%2/44) 22 مربی بهداشت  

(%9/04) 21 مشاور مدرسه  

(%9/1) 40 سایر  

Missing system 15  

(%004) 278 جمع  

 

 

 آگاهی و سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان( میانگین و انحراف معیار نمرات 2جدول 

        

حساسیت  آگاهی نمرات

 درک شده

شدت درک 

 شده

منافع درک 

 شده

موانع درک 

 شده

راهنما برای 

 عمل

میانگین 

 نمره

3055/25  2998/22  5839/48  442/48  022/43  775/8  

راف انح

 معیار

71148/

25  

40212/7  08998/2  42594/2  57335/7  28922/7  
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 بحث
بهداشت بلوغ دانش آموزان پسر سال اول مقطع دوم متوسطه شهرستان  عوامل مرتبط با بررسی مطاله حاضر

الگوها و نظریه ها راهنمایی برای فعالیت های آموزش . می باشد1391مریوان با الگوی اعتقاد بهداشتی در سال  

توجه به کاربرد موثر الگوی اعتقاد بهداشتی در مطالعات مختلف، در با (. 19بهداشت و ارتقای سالمت می باشند)

که نتایج با مدل اعتقاد بهداشتی در مورد بهداشت بلوغ پسران تحقیقی انجام می گیرد برای اولین بار این پژوهش

 آزمون آماری موئد تایید این الگو بر رفتارهای بهداشتی و پیشگیری مناسب می باشد.

نتایج نشان داد که آموزش بهداشت بلوغ از طریق پرستار بهداشت از  83و و همکاران در سال  مالکیدر مطالعه 

آموزش از طریق مادران و معلمان موثرتر است و منجر به بهبود و ارتقای رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان می 

دوستان ه ترتیب از (. در این مطالعه دانش آموزان برای آموزش بهداشت بلوغ تمایل داشتند ب40شود)

 مشاور مدرسه) ،(درصد2/44مربی بهداشت مدارس) درصد(،3/42)برادر درصد(، 3/48درصد(، معلم )2/22)

همچنین   .درصد( آموزش دریافت نمایند 2/2خواهر )و  درصد( 9 /3 مادر ) ،درصد( 3 /3 پدر ) ،درصد(9/40

نتایج مطالعه ی شجاعی زاده و همکارانش نشان داد که بیشترین درصد منبع اطالعات کسب شده دختران از 

(. در 20دوران بلوغ، به ترتیب اولویت مربی بهداشت مدرسه، کتاب و افراد مالقات کننده می باشد)بهداشت 

ود، افراد مهمترین منبع کسب اطالعات را مطالعات دیگری هم که در زمینه بهداشت دوران بلوغ انجام گرفته ب

درصد  2/32(. مطالعه ی دیگری هم که در مصر انجام شده بود 22و29و21مادران و خانواده گزارش کرده بودند)

 (.25از دختران، رسانه ها را منبع کسب اطالعات خود از اصول بهداشت دوران بلوغ معرفی کرده بودند)

آگاهی و رفتارهای مربوط به بهداشت بلوغ در دانش آموزان اداری بین نمره در پژوهش حاضر تفاوت آماری معن

روانی و اجتماعی بلوغ اطالعات  –دانش آموزان در مورد تغییرات جسمی و عالئم خلقی که  . به طورییافت نشد

آموزشی جهت لذا برنامه های مدون . بود( 27( و قهرمانی )26همسو با نتایج الفتی )نسبتا کمی داشتند که  

شت ارتقاء سطح آگاهی پسران نوجوان الزم بوده و با توجه به آنکه مهمترین منبع کسب اطالعات در مورد بهدا

ال اطالعات صحیح، ، جهت انتق به ترتیب کتاب رسانه ها و معلم بود دوران بلوغ در این مطالعه بیشترین درصد

و رفتارها بهداشت درک شده  حساسیتبین  در این پژوهش .را نیز باال برد ضروری است که سطح آگاهی نوجوانان

بلوغ ارتباط آماری معنی داری یافت نشد که احتماال ناشی از آگاهی ضعیف دانش آموزان نسبت به مسایل 

 بهداشتی دوران بلوغ می باشد. 

باالیی نسبتا اکثریت دانش آموزان مورد بررسی از حساسیت درک شده نشان داد که  این پژوهشهمچنین نتایج 

دند. در مطالعه نسبت به رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ دارند و در مورد خطرات ناشی از آن احساس خطر می کر

بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء در مورد تاثیر آموزش  تهران در مشابهی که شجاعی زاده و همکارانش
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، نتایج نشان 0931در مرکز شبانه روزی بهزیستی در سال روی دختران نوجوان ساکن بر بلوغ جسمی بهداشت 

قبل آموزش به نسبت به  تریدارای حساسیت درک شده باالبعد از آموزش به مراتب زیادی دختران که  داد

هرچه حساسیت درک شده باالتر باشد، احتمال در پیش گرفتن رفتار پیشگیری  (.21د)رفتارهای بهداشتی بودن

را که حساسیت درک شده به عنوان یکی از عوامل موثر در اتخاذ رفتارهای پیش گیری کننده بیشتر است، چ

کننده در نظر گرفته شده می شود و پیش گیری واقعی و موفقیت آمیز بستگی به اطالعات واقعی درباره اطالعات 

بیش  ک شدهمنافع در شدت درک شده و ش آموزان ازوضعیت درک دان (.20شخصی و خطرات مرتبط با آن دارد)

 ش آموزان به اینکه رعایت اصول بهداشت بلوغ فردیاز حد متوسط بود. بنابراین به نظر می رسد ادراک اکثردان

 سبب ارتقا سالمت و کاهش خطر ابتال به بیماری های  مزمن است.

دوران بلوغ بین منافع درک شده و رفتارهای وابسته به اصول بهداشتی نیز نشان داد  مطالعه نوروزی و همکاران

وجود دارد که در هر دو مطالعه بیشترین منافع درک شده مربوط به احساس  دختران نوجوان  رابطه معنادراری

همچنین نتایج مطالعه تیموری و همکاران حاکی از آن بود که بین منافع درک شده  (.28سالم زیستن بوده است )

 (.23)افراد و فعالیت جسمانی ارتباط معنی داری وجود دارد 

. به طوری یت رفتارهای بهداشتی و سالم متوسط بودرعاع موجود جهت عدم در پژوهش حاضر وضعیت درک موان

با والدین و مشاور  وانع درک شده خجالت کشیدن از مطرح کردن سواالت و مسایل دوران بلوغکه مهمترین م

دی درک شده و راهنمای سازه های خودکارآمهمچنین از دیگر نتایج این مطالعه ارتباط معنادار بین  .مدرسه بود

بطوری که میانگین نمره خودکارآمدی درک شده و ، برای عمل در رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ دانش آموزان بود

ط آماری ، ارتبا(28)مشاهد شد. اما در تحقیقی مشابه با این کاراز حد متوسط باالتر  مای برای عمل در افرادراهن

در مورد و مشاهده نشد  راهنمای برای عمل دختران نوجوان قبل از آمورش و بعد از آموزش معنی داری بین 

مورد سازه ی راهنمای عمل این مطالعه در همچنین در خودکارآمدی درک شده ارتباط آماری معنادار یافت شد. 

مطالب آموزشی رتیب تاثیر ، مهمترین راهنما به توزان در برخورد با رفتارهای بهداشتی دوران بلوغبرای دانش آم

 بود. کتب، آموزش معلم و برنامه های صدا و سیما

 نتیجه گیری

کارایی مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه و کنترل کننده رو به در مجموع نتایج نشان داد که 

طراحی و اجرای در زمینه  در پسران سنین بلوغ سودمند بوده است. لذا پیشنهاد می شودرفتارهای بهداشتی 

مداخله ای آموزشی، اصول رفتارهای بهداشت بلوغ برای هر دو جنس از ساختارهای مدل اعتقاد برنامه های 

   بهداشتی بهره گرفت.
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 تقدیر و تشکر

 119/91ه ثبت این پژوهش با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان با شمار

 و مدیریت پژوهشی دانشگاهاز کمک مالی و معنوی اعضاء محترم کمیته تحقیقات دانشجویی . شده استانجام 

 کمال تشکر و سپاس را داریم..
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