پیشگیریکننده از بیماریهای قلبی عروقی در افراد با آنژیوگرافی طبیعی
مهدی زینلی  1دکتر محمد اسدپور  2دکتر تیمور آقامالیی  3دکتر علی اسماعیلی ندیمی  4دکتر حسین فرشیدی  5امین قنبرنژاد
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 3دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 1 ،استاد آموزش بهداشت 7 ،کارشناس ارشد آمار زیستی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سالمت ،دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان  2دکترای آموزش بهداشت 4 ،متخصص قلب و عروق ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  3متخصص قلب و عروق ،مرکز تحقیقات قلب و عروق،
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مجله طب پیشگیری سال اول شماره دوم زمستان  39صفحات 2-21

چکیده
مقدمه :بیماریهای قلبی عروقی از مهمترین عوامل مرگ و میر در ایران و جهان شناخته شده است که میتواند بار
بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی عظیمی بر جامعه تحمیل کند .هدف این مطالعه تعیین تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی
اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی عروقی در افراد با نتیجه آنژیوگرافی طبیعی بود.

روش

کار :در این مطالعه مداخلهای ،تعداد  73نفر از افراد مراجعهکننده به بیمارستان علیابن ابیطالب(ع) شهر رفسنجان

وارد مطالعه شدند و به طور تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند .گروه مداخله شامل  12نفر و گروه شاهد
شامل  23نفر بود .افراد گروه مداخله به مدت یک ماه تحت آموزش قرار گرفتند .دادهها با استفاده از پرسشنامه استاندارد
متناسب با سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی قبل از مداخله آموزشی ،بالفاصله بعد از پایان برنامه آموزشی و سه ماه بعد از
آن جمعآوری شد .دادههای جمعآوری شده وارد نرمافزار  SPSS 19شد و با استفاده از آزمونهای آماری تی مستقل و
اندازهگیری دادههای تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج :پس از مداخله میانگین نمره آگاهی ،حساسیت درک شده ،شدت درک شده ،خودکارآمدی ،منافع درک شده ،عالیم
نویسنده مسئول:
دکتر تیمور آقامالیی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در

(راهنما) برای عمل و رفتارهای پیشگیریکننده در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به طور معنیداری افزایش یافت
( .)P<0/003همچنین موانع درک شده در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به طور معنیداری کاهش یافته بود (.)P<0/003

ارتقای سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی

نتیجهگیری :برنامه آموزشی اجرا شده در مطالعه حاضر بر سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی و بهبود رفتارهای

بندرعباس  -ایران

پیشگیریکننده از بیماریهای قلبی عروقی مؤثر واقع شده است .لذا ارائه چنین برنامههای آموزشی نقش بسیار مهمی در

هرمزگان
تلفن+33 67 11113331 :
پست الکترونیکی:
teaghamolaei@gmail.com

ارتقا سالمت و پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی دارد.
کلیدواژهها :بیماری قلبی عروقی ،آموزش ،الگوی اعتقاد بهداشتی

دریافت مقاله 39/7/21 :اصالح نهایی 39/8/27 :پذیرش مقاله39/3/23 :

مقدمه:

اختصاص داده است .بر اساس آمار به دست آمده از انجمن قلب

بیماریهای قلبی عروقی آن دسته از بیماریهای مزمن

و عروق آمریکا ساالنه حدود سی هزار بیمار به دلیل عوارض

هستند که بر خونرسانی قلب یا مغز و یا نواحی محیطی بدن اثر

ناشی از نارسایی قلب جان خود را از دست میدهند ( .)1مطالعه

میگذارند ( .)3این بیماریها از عمدهترین علل مرگ و میر در

انجام شده در تهران نشان داد که بیش از  40درصد مرگ ها به

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میباشند (.)2

دلیل بیماریهای قلبیعروقی میباشد (.)4

به طوری که  23تا  43درصد مرگ و میر در جهان را به خود
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بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای

مهدی زینلی و همکاران

بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی

دخالت دارند که به دو دسته کلی :قابل تغییر و غیر قابل تغییر

تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای

تقسیم میشوند ( .)7-4بعضی از عوامل قابل تغییر شامل فعالیت

رفتارهای پیشگیریکننده از بیماریهای قلبی عروقی در افراد با

فیزیکی ،رژیم غذایی ،مصرف سیگار و الکل است که به نوعی

نتیجه آنژیوگرافی طبیعی مراجعهکننده به بیمارستان حضرت

مربوط به سبک زندگی افراد میباشد ( .)6-4از عوامل خطر

علیابنابیطالب (ع) شهر رفسنجان انجام شد.

غیرقابل تغییر نیز میتوان به جنس ،افزایش سن ،سابقه
خانوادگی ،ژنتیک ،قومیت و نژاد اشاره کرد .سبک زندگی

روش کار:

مهمترین عامل و به نوعی پیشگیری شوندهترین عامل خطر

پژوهش حاضر یک مطالعه مداخلهای شاهددار میباشد.

میباشد که با اصالح آن میتوان بسیاری از عوامل خطر مربوط

جامعه مورد مطالعه شامل کلیه افرادی میباشند که در سال

به بیماریهای قلبی و عروقی و سایر بیماریهای مزمن را

 3132به صورت سرپائی و یا انتقالی از بخش  CCUو

کاهش داد.

اورژانس بیمارستان حضرت علیابنابیطالب (ع) به بخش

آموزش نقش حیاتی در ارتقای سطح سالمتی افراد دارد و

آنژیوگرافی این بیمارستان مراجعه کردهاند .روش نمونهگیری به

یکی از ارکان اساسی تغییر رفتارهای نامناسب است .آموزش

صورت تصادفی ساده بود .به این صورت که پس از هماهنگی با

صحیح و برنامههای منظم آموزشی ،سنجش آگاهی و نگرش

ریاست مرکز آموزشی  -درمانی و رئیس بخش آنژیوگرافی ،با

جمعیت هدف و تبیین عناصر مؤثر در فرآیند آموزشی میتواند

مراجعه به آرشیو بخش آنژیوگرافی و بررسی گزارشات عمل

عامل مهمی در پیشگیری از بیماریها در جامعه باشد (.)3،3

آنژیوگرافی کلیه افراد سالم و بیماری که در سال  32تحت عمل

تحقیقات نشان میدهد که مؤثرترین برنامههای آموزشی بر

آنژیوگرافی قرار گرفته بودند ،از بین افرادی که نتیجه آنژیوگرافی

رویکردهای تئوری محور مبتنی هستند که از الگوهای تغییر

طبیعی داشتند ( 170نفر) و سایر شرایط ورود به مطالعه را

رفتار ریشه گرفتهاند .الگوها برای طراحان برنامهها مفید هستند

داشتند ،به صورت تصادفی  74نفر انتخاب و به روش تصادفی

چرا که جنبههای ویژهای را برای مداخالت آموزشی پیشنهاد

برای هر گروه (گروه مداخله و شاهد)  12نفر تخصیص داده شد.

میکنند ،بنابراین انتخاب یک الگوی آموزش بهداشت ،اولین گام

به دلیل اینکه  1نفر از افراد گروه شاهد به روستاهای اطراف

در فرآیند برنامهریزی یک برنامه آموزشی است ( .)30یکی از

رفسنجان مهاجرت کرده بودند ،و در مرحله دوم و سوم تکمیل

الگوهایی که به طور مکرر در مطالعات علوم رفتاری مرتبط با

پرسشنامه حاضر نشدند ،از مطالعه خارج شدند ،لذا تعداد افراد

سالمتی استفاده شده است ،الگوی اعتقاد بهداشتی است (.)33

گروه شاهد به  23نفر تقلیل یافت.

الگوی اعتقاد بهداشتی به عنوان یک چارچوب مؤثر برای طراحی

معیارهای ورود به مطالعه شامل سن حداقل  10و حداکثر

مداخالت آموزشی و ترویج رفتارهای پیشگیرانه عمل میکند

 73سال ،داشتن حداقل تحصیالت ابتدایی ،ساکن شهر رفسنجان،

( .)32این الگو با درک عواملی از قبیل شدت ،حساسیت ،منافع،

هوشیاری کامل ،نداشتن معلولیت یا ناتوانی جهت پاسخگویی به

موانع و خودکارآمدی ارزشیابی میشود (.)33

سواالت و سالم بودن و معیارهای خروج از مطالعه عدم تداوم

در بسیاری از کشورها بیماریهای غیرواگیر روند صعودی

شرکت در جلسات آموزشی بیش از یک جلسه بود .از تمامی

دارند که از دالیل عمده آن افزایش طول عمر ،افزایش و طوالنیتر

افراد تحت بررسی رضایت نامه کتبی جهت شرکت در مطالعه

شدن زمان مواجهه با عوامل خطر و تغییر الگوی زندگی است .با

گرفته شد.

توجه به کارآیی الگوی اعتقاد بهداشتی در مطالعات مختلف جهت

ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود که

پیشگیری از رفتارهای خطرناک و ارتقای رفتارهای سالم و اینکه

شامل سه بخش بود .بخش اول شامل مشخصات دموگرافیک

تا به حال از این الگو جهت ارتقای رفتارهای پیشگیریکننده از

( 37سوال) ،بخش دوم شامل سواالت آگاهی ( 30سوال)،

بیماریهای قلبی عروقی در افراد در معرض خطر با نتیجه

حساسیت درک شده ( 6سوال) ،شدت درک شده ( 7سوال)،

2
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عوامل مختلفی در میزان بروز بیماریهای قلبی عروقی

آنژیوگرافی طبیعی استفاده نشده است ،این مطالعه با هدف تعیین

بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی

مهدی زینلی و همکاران

کارآمدی ( 7سوال) و عالیم برای عمل ( 1سوال) و بخش سوم

در مطالعه را داشتند ،انتخاب گردیدند .پس از توضیحات الزم در

سواالت مربوط به رفتارهای پیشگیریکننده از بیماریهای قلبی

خصوص اهداف مطالعه ،نحوه تکمیل پرسشنامه و جلب اعتماد

عروقی ( 33سوال) بود .سؤاالت حساسیت درک شده ،شدت

نمونههای پژوهش در خصوص محرمانه ماندن اطالعات و

درک شده ،منافع درک شده و موانع درک شده بر اساس مقیاس

همچنین کسب رضایت از آنها پرسشنامه در اختیار نمونههای

لیکرت پنج گزینهای و از گزینه کامالً موافق تا کامالً مخالف

پژوهش قرار گرفت .برای جلوگیری از سوگیری ،پرسشنامه

طراحی شدند .به گزینه کامالً موافق نمره پنج و به گزینه کامالً

توسط فردی غیر از محقق و به صورت کدگذاری شده در

مخالف نمره یک در نظر گرفته شد .حداقل نمره سازه حساسیت

اختیار نمونههای پژوهش قرار گرفت .بعد از تکمیل پرسشنامه و

درک شده  6و حداکثر آن  ،13حداقل نمرات شدت درک شده،

تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از مرحله اول ،مداخله آموزشی

منافع درک شده و موانع درک شده  7و حداکثر آنها  10بود.

بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتارهای پیشگیری کننده از

سؤاالت خودکارآمدی به صورت چهار گزینهای از اصالً تا زیاد

بیماریهای قلبی عروقی (کلیاتی در مورد بیماریهای قلبی

طراحی شدند .به گزینه اصالً نمره یک و به گزینه زیاد نمره چهار

عروقی ،عوامل خطر بیماری ،راههای پیشگیری از بیماری و)...

در نظر گرفته شد .حداقل نمره سازه خودکارآمدی  7و حداکثر

طراحی گردید .جهت اجرای برنامه آموزشی ،گروه مداخله به

آن  24بود .برای سنجش سازه عالیم برای عمل از  1سوال

چهار گروه  3نفره تقسیم شدند و جهت شرکت در جلسات

استفاده شد .دو سؤال آن بر اساس طیف لیکرت چهار گزینهای

آموزشی به وسیله تماس تلفنی با تک تک آنها و ذکر ساعت و

از اصالً تاا زیاد و یک سوال به صورت باز مطرح شد .حداقل

مدت حضور در کالس هماهنگی الزم با آنها به عمل آمد .هر

نمره این سازه  2و حداکثر آن  3در نظر گرفته شد.

گروه به مدت یک ماه و هر هفته یک جلسهی یک و نیم ساعته به

جهت ارزیابی رفتارهای پیشگیریکننده از بیماریهای قلبی

روش سخنرانی و ارائه پاورپوینت ،بحث گروهی ،ارائه عکس و

عروقی  33سوال با طیف پنج گزینهای لیکرت از هرگز تا همیشه

نمایش فیلم و پرسش و پاسخ آموزش داده شدند و برای گروه

طراحی گردید و به هر کدام نمره  3تا  3تعلق گرفت .حداقل نمره

شاهد در این فاصله هیچ مداخله آموزشی صورت نگرفت.

رفتارهای پیشگیریکننده از بیماریهای قلبی عروقی  33و

بالفاصله پس از اتمام مداخالت آموزشی ،مجدداً پرسشنامه بر

حداکثر آن  33بود.

اساس کدهای اختصاص یافته برای هر فرد در مرحله اول و

جهت تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و

برای ارزیابی تأثیر آموزش در اختیار نمونههای پژوهش قرار

محتوایی استفاده شد .به این صورت که پرسشنامه در اختیار 31

گرفت و اطالعات مربوطه جمعآوری شد .در این مدت هیچ گونه

نفر از متخصصان علوم بهداشتی ،پرستاری و قلب و عروق قرار

مداخله آموزشی برای گروه شاهد انجام نشد .بعد از انجام

داده شد تا آنها را از لحاظ ظاهری و محتوایی مورد بررسی قرار

مداخالت الزم ،جهت ارزیابی تثبیت آموزشهای ارائه شده  1ماه

دهند .نظرات این افراد منجر به اصالح یا تغییر بعضی از سؤاالت

به هر دو گروه فرصت داده شد .در این مدت جهت یادآوری

و یا تغییر بعضی دیگر از سؤاالت پرسشنامه شد .پایایی

رعایت سبک زندگی سالم ماهیانه یک تا دو بار با تک تک افراد

پرسشنامه سازههای الگوی باور بهداشتی با استفاده از ضریب

گروه مداخله تماس تلفنی برقرار شد و موارد الزم به آنها

آلفای کرونباخ بین 0/63تا  0/37و پایایی بخش رفتاری

گوشزد شد ،اما برای گروه شاهد هیچ اقدامی انجام نشد .پس از

پرسشنامه  0/32محاسبه گردید.

طی این  1ماه مجدداً از نمونههای پژوهش دعوت به عمل آمد و

روش انجام کار به این صورت بود که محقق با مراجعه به

پرسشنامه مذکور در اختیار آنان قرار داده شد و پس از تکمیل

بیمارستان حضرت علیابنابیطالب (ع) و هماهنگی با مسولین

پرسشنامهها جمعآوری شد .در نهایت جزوه راههای پیشگیری

مربوطه پس از جمعآوری اطالعات مربوط به تمام افرادی که در

و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی در اختیار کلیه افراد

این مدت بر روی آنها آنژیوگرافی انجام شده بود ،از بین این

شرکتکننده در این مطالعه (مداخله و شاهد) قرار داده شد.
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منافع درک شده ( 7سوال) ،موانع درک شده ( 7سوال) ،خود

افراد کسانی که نتیجه آنژیوگرافی طبیعی و سایر شرایط شرکت

مهدی زینلی و همکاران

بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی

آزمونهای آماری تی مستقل (جهت مقایسه گروه مداخله و شاهد)

درصد کل افراد زن و  12/3درصد مرد بودند .توزیع افراد در

و اندازهگیری دادههای تکراری یا ( Repeated Measureجهت

بین دو گروه نیز به این صورت بود که در هر دو گروه مداخله و

مقایسه تغییرات صورت گرفته در هر گروه) تجزیه و تحلیل شد.

شاهد بیشتر افراد شرکتکننده زن بودند .همچنین بیشتر افراد
شرکتکننده در مطالعه متأهل بودند که توزیع آنها در دو گروه
مداخله و کنترل نیز به همین صورت بود (جدول شماره .)3

نتایج:
میانگین سن افراد گروه مداخله  32/2سال با انحراف معیار
 3/1و گروه شاهد  43/3سال با انحراف معیار  3/3بود .افراد

جدول شماره  -1توزیع نمونههای پژوهش بر حسب ویژگیهای دموگرافیک
گروه مداخله

گروه شاهد

کل

گروه

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

بیسواد

(3 )1/3

(0 )0/0

(3 )3/7

ابتدایی

(37 )30/0

(32 )43/4

(23 )43/3

سیکل

(7 )33/3

(6 )24/3

(31 )23/1

دیپلم

(6 )23/3

(3 )36/2

(32 )33/6

لیسانس و باالتر

(2 )7/2

(3 )36/2

(6 )33/3

آزاد

(2 )7/3

(3 )26/7

(30 )37/6

کارمند

(2 )7/3

(7 )20/6

(3 )31/1

متغیر

سطح تحصیالت

کارگر

(2 )7/3

(1 )30/1

(3 )3/1

خانهدار

(22 )63/00

(32 )43/4

(14 )37/6

بازنشسته

(1 )3/6

(0 )0/00

(1 )3/00

شغل

جدول شماره  -2توزیع افراد شرکتکننده در مطالعه بر حسب بیماریهای زمینهای
گروه مداخله

گروه شاهد

کل

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

دارد

)73/7( 23

)43/4( 32

)34/3( 11

ندارد

)14/4( 33

)33/7( 36

)43/3( 23

دارد

)33/4( 33

)26/7( 3

)44/1( 26

ندارد

)40/7( 31

)62/4( 23

)33/6( 14

دارد

)16/3( 32

)7/3( 2

)21/00( 34

ندارد

)72/3( 20

)31/3( 26

)66/00( 46

دارد

)14/4( 33

)24/3( 6

)23/3( 33

ندارد

)73/7( 23

)63/3( 22

)60/3( 41

گروه
متغیر
سابقه خانوادگی بیماری قلبی
سابقه فشارخون
سابقه دیابت
سابقه چربی خون
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اطالعات جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSS 19و

شرکتکننده در مطالعه اکثراً زن بودند .به طوری که 76/2

مهدی زینلی و همکاران

بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی

جدول شماره  -3مقایسه میانگین نمره آگاهی ،حساسیت درک شده و شدت درک شده در گروه مداخله و کنترل
گروه
متغیر

میانگین±انحراف معیار
قبل از مداخله

20/23±7/07

24/43±3/73

0/43

بالفاصله بعد از مداخله

10/33±4/72

33/00±3/43

*0/003

سه ماه بعد از مداخله

13/63±2/33

33/30±4/67

*0/003

**P<0/003

حساسیت درک شده

df=2

قبل از مداخله

27/66±1/43

26/62±4/23

0/13

بالفاصله بعد از مداخله

10/16±4/73

24/43±1/37

*0/003

سه ماه بعد از مداخله

11/30±3/31

21/43±4/23

*0/003

**P<0/003

شدت درک شده

f=4/13

df=2

**P<0/003

f=33/43

f=27

df=2

**P<0/003

f=31/63

df=2

قبل از مداخله

24/21±1/70

21/31±1/66

0/67

بالفاصله بعد از مداخله

26/23±1/13

20/33±2/37

*0/003

سه ماه بعد از مداخله

23/07±3/23

33/32±30

*0/003

**P<0/003

f=20/43

df=2

**P<0/003

f=36/22
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آگاهی

گروه مداخله

گروه شاهد
میانگین±انحراف معیار

P-value

df=2
* Independent T-test

** Repeated Measure

جدول شماره  -4مقایسه میانگین نمره منافع درک شده ،موانع درک شده ،راهنما برای عمل و خودکار آمدی در گروههای مداخله و کنترل
گروه مداخله

گروه شاهد

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

گروه
قبل از مداخله

27/33±1/44

27/23±1/33

0/33

بالفاصله بعد از مداخله

23/07±2/60

21/33±2/30

*0/003

سه ماه بعد از مداخله

23/31±3/37

متغیر
منافع درک شده

**P<0/003

موانع درک شده

0/003

df=2

قبل از مداخله

20/63±4/47

22/36±1/06

0/37

بالفاصله بعد از مداخله

37/33±3/22

21/72±2/30

سه ماه بعد از مداخله

34/36±4/73
f=33/27

24/34±3/10
df=2

**P<0/003

f=3/11

*

0/003

df=2

قبل از مداخله

1/33±0/63

1/72±0/72

0/36

بالفاصله بعد از مداخله

1/63±0/73

1/44±0/36

*0/01

سه ماه بعد از مداخله

1/06±0/42
**P<0/003

خودکارآمدی

df=2

**P<0/003

*

*0/003

**P<0/003

راهنما برای عمل

f=34/61

21/73±1/23
f=31/1

P-value

f=3/31

1/72±0/72
df=2

**P<0/003

f=0/23

*

0/07

df=2

قبل از مداخله

33/62±2/70

37/31±1/24

*0/02

بالفاصله بعد از مداخله

23/31±3/32

34/62±2/32

*0/003

سه ماه بعد از مداخله

22/01±3/34
**P<0/003

f=23/36

34/73±2/44
df=2

**P<0/003

** Repeated Measure
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f=32/36

*

0/003

df=2
* Independent T-test
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مهدی زینلی و همکاران

بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی

همچنین افراد شرکتکننده در مطالعه از لحاظ بیماریهای

مقایسه گروههای تحت بررسی از لحاظ میانگین نمره

زمینهای در دو گروه مداخله و شاهد مورد بررسی قرار گرفتند

خودکارآمدی نیز نشان داد که اختالف بین دو گروه بعد از

که نتایج آن در جدول شماره  2آمده است.

مداخله آموزشی از لحاظ آماری معنیدار است (.)P<0/003

پژوهش در رابطه با اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از

در نهایت ،نمونههای پژوهش از لحاظ میانگین نمره

بیماریهای قلبی عروقی ،نتایج نشان داد که نمره آگاهی در گروه

رفتارهای پیشگیریکننده از بیماریهای قلبی عروقی با هم

مداخله پس از انجام مداخله نسبت به گروه شاهد به طور

مقایسه شدند و نتایج به این صورت بود که قبل از انجام مداخله

معنیداری باال رفته است ( .)P<0/003همچنین نتایج مقایسه دو

دو گروه از لحاظ میانگین نمره رفتار ،تفاوت آماری معنیداری

گروه مداخله و شاهد از لحاظ حساسیت درک شده نشان داد که

نداشتند ،به طوری که در گروه مداخله در حدود  33و در گروه

دو گروه قبل از مداخله تفاوت آماری معنیداری با هم نداشتند

کنترل در حدود  36بود .در مقایسهای که بالفاصله بعد از انجام

( )P=0/13ولی پس از مداخله میانگین حساسیت درک شده در

مداخله صورت گرفت افزایش میانگین نمره رفتارهای

دو گروه دارای اختالف آماری معنیداری بود (.)P<0/003

پیشگیریکننده از بیماریهای قلبی عروقی در گروه مداخله قابل

همچنین قبل از مداخله آموزشی میانگین شدت درک شده در

توجه بود .به طوری که از  33به  60رسید ،ولی در گروه کنترل

دو گروه با هم تفاوت معنیداری نداشت ،ولی مقایسه شدت

میانگین نمره رفتار از  36به  34کاهش یافت .اختالف بین میانگین

درک شده در بین دو گروه بالفاصله و سه ماه بعد از مداخله

نمره رفتار در دو گروه از لحاظ آماری نیز معنیدار بود

تفاوت آماری معنیداری را نشان داد (( .)P<0/003جدول شماره

( .)P<0/003همچنین  1ماه بعد از مداخله آموزشی اختالف بین

.)1

دو گروه از لحاظ میانگین نمره رفتارهای پیشگیریکننده از
نتایج حاصل از مقایسه میانگین نمره منافع درک شده

بیماریهای قلبی عروقی معنیدار بود و میانگین نمره رفتار در

نمونههای پژوهش ،در دو گروه مداخله و شاهد نشان داد که قبل

گروه مداخله نسبت به گروه شاهد به طور قابل توجهی بیشتر

از مداخله دو گروه تفاوت معنیداری نداشتند ،ولی بالفاصله و

بود (.)P<0/003

سه ماه بعد از مداخله این تفاوت از نظر آماری معنیدار بود و در
گروه مداخله نسبت به گروه شاهد افزایش قابل توجهی داشت

بحث و نتیجهگیری:

( .)P<0/003همچنین قبل از مداخله تفاوتی از لحاظ میانگین نمره

بیماریهای قلبی عروقی بیماریهای بسیار شایعی هستند

موانع درک شده بین دو گروه مشاهده نشد ،ولی بالفاصله بعد از

که سبک زندگی نقش مهمی در ابتال به آنها دارد .مطالعه حاضر

مداخله آموزشی میانگین نمره موانع درک شده در گروه مداخله

با هدف تعیین تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد

نسبت به گروه شاهد کاهش معنیداری را به لحاظ آماری نشان

بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیریکننده از بیماریهای قلبی

داد .همچنین میانگین نمره موانع درک شده سه ماه بعد از مداخله

عروقی انجام شد .بر اساس یافتههای این پژوهش بعد از مداخله

در دو گروه مداخله و شاهد اختالف آماری معنیداری را نشان

آموزشی میانگین نمره آگاهی ،حساسیت درک شده ،شدت درک

داد به طوری که سه ماه بعد از مداخله نیز موانع درک شده در

شده ،منافع درک شده ،راهنما برای عمل ،خودکارآمدی و

گروه مداخله نسبت به گروه شاهد پایینتر بود (.)P<0/003
مقایسه میانگین نمره راهنما برای عمل قبل از مداخله در دو
گروه تفاوت معنیداری را نشان نداد ،ولی بعد از مداخله دو گروه
از لحاظ میانگین نمره راهنما برای عمل دارای اختالف آماری
معنیداری بودند (.)P>0/01

رفتارهای پیشگیریکننده از بیماریهای قلبی عروقی در گروه
مداخله نسبت به گروه شاهد افزایش معنیدار و میانگین نمره
موانع درک شده کاهش معنیداری را نشان داد.
در مطالعه حاضر بعد از مداخله آموزشی ،آگاهی افراد تحت
مطالعه در بین گروه مداخله و شاهد تفاوت داشت که این اختالف
از لحاظ آماری معنیدار بود .این یافته با نتایج مطالعات آمودو و

6
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در خصوص مقایسه میانگین نمره آگاهی نمونههای

(جدول شماره .)4

بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی

مهدی زینلی و همکاران

مطالعه آبود و همکاران در گروه مداخله میزان مصرف کالری،

احتمال بروز رفتار کمتر میشود .به عبارتی دیگر ،عمل فرد به

چربی ،اسیدهای چرب اشباع شده و کلسترول کاهش معنیداری

وسیله توازن و عدم توازن بین نیروهای مثبت و منفی درک شده

داشت ( .)34نتایج مطالعه انصاری و همکاران با هدف تعیین تأثیر

فرد بر رفتار بهداشتی او تعیین میشود ( .)23عواملی چون

مداخله آموزشی بر آگاهی پرسنل بهداشتی درمانی نشان داد

محدودیت وقت برای انجام ورزش ( ،)22عدم احساس نیاز به

بعد از مداخله در گروه مداخله افزایش معنیداری در آگاهی

پیروی از رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت ( ،)21کاهش ارتباط با

پرسنل ایجاد شد ،در حالی که در گروه شاهد تغییر معنیداری

اعضاء تیم پزشکی ( ،)24حمایت اجتماعی ضعیف ،خودکارآمدی

مشاهده نشد ( .)33همچنین در مطالعه فوستر و همکاران که بر

پایین ،سطح تحصیالت پایین ،نداشتن همسر ،سن باال ،مذهب،

روی دانشآموزان یک مدرسه به منظور کاهش چاقی و اضافه

خودکنترلی پایین ( ،)23محدودیت حرکتی ،تنها زندگی کردن ،سن

وزن انجام شد ،بعد از مداخله نمره آگاهی افزایش یافت که با

باال ،ابتال به بیماریهای مزمن ( ،)27عدم وجود کالسهای

نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد ( .)37در مطالعه جامگ و

آموزشی ،مشکالت مالی و موانع خانوادگی ( ،)26از موانع مهم

همکاران در خصوص پوکی استخوان ،نتایج نشان داد که آگاهی

عدم پیروی از رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت هستند .موانع از

افراد مورد مطالعه بعد از آموزش به صورت معنیداری افزایش

قویترین پیشگیریکنندههای پیروی از رفتارهای ارتقاء دهنده

یافته است که نتایج آن با مطالعه حاضر همخوانی دارد (.)36

سالمت هستند .شناخت موانع درک شده برای رفتارهای

افزایش میانگین نمره آگاهی در گروه مداخله بسیار با ارزش

ارتقاءدهنده سالمتی و کاهش آنها میتواند به ارتقاء کیفیت

و مهم تلقی میشود ،چرا که داشتن آگاهی در خصوص

مراقبت از بیماران و چگونگی برنامهریزی خدمات آموزشی

بیماریهای قلبی عروقی و همچنین عوامل خطر این بیماری و

برای بیماران به منظور تغییر در رفتار آنها کمک نماید (.)22

همچنین راههای پیشگیری به عنوان پیش نیاز و ضروری جهت

همچنین یافتههای مطالعه حاضر با مطالعهای که با هدف بررسی

ایجاد نگرش صحیح در خصوص بیماریهای قلبی عروقی و

تأثیر آموزش بر باورهای بهداشتی ،دانش و رفتارهای تشخیص

اتخاذ رفتار مناسب در نظر گرفته میشود .متأسفانه اغلب مردم

زودرس در ارتباط با سرطان پروستات انجام شده بود،

علیرغم آگاهی از تأثیرات محافظتکننده رفتارهای ارتقاءدهنده

همخوانی دارد .پس از مداخله آموزشی حساسیت درک شده در

سالمتی در برابر بیماریهای مزمن از به کارگیری این رفتارها

خصوص سرطان پروستات و غربالگری سرطان پروستات

امتناع میورزند ( .)33همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد

افزایش یافت در حالی که موانع درک شده کاهش پیدا کرد (.)23

موانع و منافع درک شده بعد از انجام مداخله آموزشی در دو

حساسیت درک شده به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار و

گروه تفاوت آماری معنیداری دارد .همچنین بین منافع درک

بسیار مؤثر در اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده در نظر گرفته

شده و رفتارهای پیشگیریکننده از بیماریهای قلبی عروقی

میشود و پیشگیری واقعی و موفقیتآمیز بستگی به اطالعات

رابطه مثبت و معنیداری وجود داشت .افزایش نمره منافع درک

واقعی درباره حساسیت شخصی و خطرات مرتبط دارد .عالوه

شده بعد از آموزش با نتایج مطالعه غفرانی پور همخوانی دارد

بر آن ،درک فرد از جدی و شدید بودن بیماری و پیامدها و

( .)33آبود و همکاران در مطالعه خود نشان دادند که الگوی

عوارض آن یکی از اجزای اصلی الگوی اعتقاد بهداشتی است که

اعتقاد بهداشتی به طور مؤثر توانسته است منافع درک شده در

در اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده از بیماری توسط افراد مؤثر

گروه مداخله را افزایش دهد ،در حالی که در خصوص کاهش

میباشد .برخی محققان بر این اعتقادند که پیشگیری سطح دوم

موانع درک شده نتوانسته موفقیتی کسب کند که احتماالً به دلیل

مؤثرتر از پیشگیری اولیه است .بر این اساس ،هدف قرار دادن

کاهش پیگیریها و برگشت افراد به سبک زندگی قبلی خود بوده

رفتارهای ارتقاءدهنده سالمتی در بیماران دچار بیماری قلبی

است ( .)34موانع درک شده ،مهمترین جزء الگوی اعتقاد بهداشتی

عروقی موجب میگردد که این بیماران از تغییر سبک زندگی به

در انجام رفتارهای توصیه شده است ( .)20بررسی ها نشان
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همکاران ( )31و آبود و همکاران ( )34همخوانی دارد .همچنین در

میدهد چنانچه موانع درک شده بر منافع درک شده غالب آید،
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بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی

بهترین وجه بهره گیرند ،زیرا این بیماران برای پذیرش تغییر در

( .)16در مطالعه غفرانیپور گروه مداخله بعد از مداخله آموزشی

سبک زندگی انگیزه بیشتری دارند (.)21،46

از موانع درک شده کمتری در خصوص انجام رفتارهای

شاید نبود درک کافی از جدی بودن خطر بیماریهای قلبی

پیشگیری از بروسلوز برخوردار بودند (.)33

پیشگیری از این بیماری باشد ،همچنین نبود درک کافی میتواند

آموزشی تفاوت معنیداری را بین دو گروه مداخله و شاهد

مانعی بر سر راه تغییر سبک زندگی در افراد به حساب آید (.)23

نشان داد .این یافته با نتایج مطالعه مقدس با هدف تعیین تأثیر

در پژوهش حاضر ،درک افراد از بیماریهای قلبی عروقی

آموزش به مادران بر کاهش پالک دندانی کودکان  1-7سال

در ابتدا کافی نبود ولی به طور معنیداری در میان افراد گروه

( )13و مطالعه دیگری که با هدف تعیین تأثیر آموزش در

مداخله افزایش یافت .نتایج یک پژوهش مقطعی در مورد آگاهی و

چهارچوب الگوی اعتقاد بهداشتی بر آگاهی ،باورهای بهداشتی و

نگرش افراد میانسال کانادایی در مورد بیماریهای قلبی عروقی

رفتار بیماران دیابتی انجام شد ،همخوانی دارد ( .)13درک افراد و

نشان داد ،میزان آگاهی از عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی

ارزیابی آنها از خطر محور کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی

در میان افراد سیگاری ،افراد با اضافه وزن و افراد با فشارخون

میباشد و باید شدت درک شده به عنوان شکلدهنده رفتاری که

باال بیشتر بود ( .)10در مطالعه باقیانیمقدم و همکاران که با

در آن ضعف وجود دارد ،افزایش یابد (.)40

هدف استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتار مراقبت از

میانگین خودکارآمدی بعد از آموزش در گروه مداخله

خود در بیماران مبتال به نارسایی قلب انجام گرفت ،نتایج نشان

افزایش معنیداری داشت .به نظر میرسد اعتقاد افراد به این که

داد که میانگین نمره متغیرهای آگاهی ،حساسیت درک شده،

توانایی انجام صحیح رفتارهای بهداشتی مرتبط با بیماریهای

شدت درک شده ،منافع و موانع درک شده ،خودکارآمدی ،راهنما

قلبی عروقی را دارند ،میتواند در ارتقای سطح خودکارآمدی

برای عمل و رفتار به طور معنیداری در گروه مداخله باالتر از

افراد جامعه مؤثر باشد و هرچه بیشتر به کارایی و توانایی خود

گروه کنترل بود ( ،)13که با یافتههای مطالعه حاضر همخوانی

در جهت انجام رفتارهای بهداشتی اعتماد داشته باشند ،رفتار

دارد.

مورد نظر را بیشتر انجام میدهند .این نتایج با مطالعه مهری و

هر چه حساسیت درک شده باالتر باشد احتمال اتخاذ رفتار

همکاران که بر روی رفتارهای مرتبط با بهداشت دهان و دندان

پیشگیریکننده نیز بیشتر است چرا که حساسیت درک شده به

دانشجویان انجام شد ،همخوانی دارد ( .)43سازه خودکارآمدی

عنوان یکی از عوامل بسیار مؤثر در اتخاذ رفتار پیشگیریکننده

از این جهت که میتواند ارتباط قوی با بروز رفتار داشته باشد،

در نظر گرفته میشود و پیشگیری واقعی و موفقیتآمیز بستگی

در واقع مقدمه انجام یک رفتار است که میبایست مورد توجه

به اطالعات واقعی درباره حساسیت شخصی و خطرات مرتبط

قرار گیرد ،زیرا تنها دانستن این که فرد بایستی چه کاری انجام

با آن دارد ( .)12عالوه بر آن درک فرد از جدی و شدید بودن

دهد و دانستن علل آن رفتار ،برای او کافی نمیباشد بلکه باید

بیماری و پیامد و عوارض آن یکی از اجزای اصلی الگوی اعتقاد

خود را برای انجام آن رفتار خاص توانا بداند (.)42

بهداشتی است که در اتخاذ رفتار پیشگیری کننده از بیماری

مطالعات نشان داده است که خودکارآمدی اثر قوی بر

توسط افراد مؤثر میباشد ( .)11بر طبق نظر محققین درک

رفتارهای بهداشتی دارد و خودکارآمدی باال ،باعث افزایش

شخص از منافع ،مسیر اقدام را هموار میسازد ( .))14،13مطالعه

توانایی ،قابلیت ،لیاقت و کفایت میشود (.)30

کریمی نیز نشان داد که بین منافع درک شده و انجام رفتارهای

در مطالعه حیدری ( )41بعد از اجرای برنامه آموزشی،

پیشگیریکننده از ایدز رابطه معنیداری وجود دارد ( .)14در

خودکارآمدی نوجوانان دیابتی افزایش یافت که با نتایج مطالعه

مطالعه شمسی نیز با کاهش موانع درک شده ،زنان کمتر اقدام به

حاضر همخوانی دارد.

خود درمانی کرده بودند ( .)17در مطالعه جولی کوچ با رفع

یافتههای پژوهش حاضر نشاندهنده تأثیر مثبت برنامه

موانع درک شده ،بیماران دیابتی بیشتر اقدام به پیادهروی کردند

آموزشی طراحی شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر
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عروقی ،مانعی برای جستجوی کمکهای پزشکی توسط افراد و

مطالعه حاضر در خصوص شدت درک شده بعد از مداخله
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 منافع، شدت درک شده،افزایش میزان حساسیت درک شده
 راهنما برای عمل و خودکارآمدی و کاهش موانع،درک شده
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درک شده در افراد گروه مداخله و به دنبال آن افزایش رفتارهای
.پیشگیریکننده از بیماریهای قلبی عروقی در این گروه است
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ABSTRACT
Introduction: Cardiovascular disease is the leading cause of death in the world and imposes
a huge health, social and economic burden on society. The aim of this study was to assess the
effect of educational Intervention based on health belief model on preventive behaviors of
cardiovascular disease in people with normal angiographic results.
Methods: A total of 61 referred people with normal angiographic results to Rafsanjan
Hospital, located in Kerman province in Iran, enrolled in this interventional study and
randomly assigned to intervention (32 cases) and control (29 cases) groups. The intervention
group was trained for a month. Data were collected before, immediately after, and three
months after the educational intervention using a standard questionnaire based on health belief
model constructs. To analyze data, Paired t-test and repeated measure analysis were used by
SPSS 19.
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Results: After intervention, the mean scores of knowledge, perceived susceptibility,
perceived severity, self-efficacy, perceived benefits, cues to action, and preventive behaviors
significantly increased and perceived barriers decreased in the intervention group, compared to
control group (P<0.001).
Conclusion: Educational intervention based on health belief model was effective for
promotion preventive behaviors of cardiovascular disease.
Key words: Cardiovascular Disease, Educational Intervention, Health Belief Model
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