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Abstract
Introduction: Early puberty is one of the most common problems and important concern of puberty
period. Considering the importance of education in preventive behaviors, the aim of this study was to
"Assess the effectiveness of education based on Health Belief Model on the promotion of preventive
behaviors of mothers from early puberty of girls".
Methods: This quasi-experimental study was conducted on 64 mothers referring to kindergarten and
cultural center in Damavand city in 2017. The research instrument was a researcher-made questionnaire
based on Health Belief Model, that after being approved by reliability and validity during the two steps was
given to both groups (before and one month after training). The experimental group received the
intervention during two workshop sessions and each session received two hours.. Data were analyzed using
SPSS software version 18 and descriptive and inferential (paired t-test, independent t-test) statistics.
Results: The mean scores of mothers' performance in both groups were significantly different after
intervention (P = 0.001). This increase was observed in the structures of the health belief model, except for
the practice guide (P = 0.24). Between the mean score of all constructs of health belief model in experiment
group before (117.81 ± 9.53) and post (158.97 ± 9.72), there was a significant increase in educational
intervention (P = 0.001). There was a significant increase between the mean score of all constructs in the
health belief model in the control group pre (128.06 ± 14) and post (133.13 ± 14.50) (P = 0.001).
Conclusions: Education based on the health belief model was beneficial to the preventive behaviors of
mothers from premature puberty of girls, so educational program based on the health beliefs model and the
role of mothers in preventing early puberty of girls, educational interventions are recommended using this
model.
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چکیده
مقدمه :بلوغ زودرس یکی از مشکالت شایع و نگرانیهای مهم دوران بلوغ است .نظر به اهمیت آموزش در اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه،
این پژوهش با هدف "بررسی تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه مادران از بلوغ
زودرس دختران" انجام شد.
روش کار :این مطالعه نیمهتجربی بر روی  44نفر از مادران مراجعهکننده به مهد کودک و فرهنگسرا در شهرستان دماوند در سال
 1834انجام شد .ابزار مطالعه پرسشنامهای محقق ساخته براساس الگوی اعتقاد بهداشتی بود که پس ازتائید روایی و پایایی ،طی دو
مرحله (قبل و یکماه بعد از آموزش) به دو گروه داده شد .گروه آزمون ،مداخله مورد نظر را طی دو جلسه کارگاه و هر جلسه دو ساعت
دریافت نمودند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  13و آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی (تی زوجی و
تی مستقل) انجام شد.
یافتهها :بین میانگین نمره کل سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی در گروه آزمون قبل ( )111/31±3/38و بعد ( )133/31±3/12از
مداخله آموزشی افزایش معنیداری مشاهده شد ()P = 2/221؛ بین میانگین نمره کل سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی در گروه کنترل
قبل ( )123/24±14و بعد ( )188/18±14/32نیز افزایش معنیداری مشاهده شد ( .)P = 2/221البته تفاوت معنی دار آماری بین
نمرات کل سازههای گروه آزمون ( )133/31±3/12و نمرات کل سازههای گروه کنترل ( )188/18±14/32نیز مشاهده شد (= 2/221
.)P
نتیجه گیری :آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیرانه مادران از بلوغ زودرس دختران سودمند بود .لذا برنامه
آموزشی مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی و نقش مادران در پیشگیری از بلوغ زودرس دختران ،انجام مداخالت آموزشی با بکارگیری
الگوی فوق توصیه میشود.
کلیدواژهها :الگوی اعتقاد بهداشتی ،رفتارهای پیشگیرانه ،بلوغ زودرس ،آموزش ،مادران
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
تا  ، 21درجوامع غربی به میزان  2/8سال در هر دهه کاهش یافته
است ،در کشورهای در حال توسعه نیز سن شروع بلوغ و مراحل آن

امروزه بلوغ در سن زودتری نسبت به گذشته اتفاق میافتد [،]1
مراحل بلوغ و متوسط سن اولین قاعدگی ( )Menarcheاز قرن نوزده
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( )Health Belief Modelمدلی است که معموالً رفتارهای
پیشگیرانه جهت سالمتی را توضیح میدهد  .این الگو نتیجه کار یک
گروه از روانشناسان اجتماعی در خدمات بهداشت عمومی آمریکا در
دهه  1332بود تا توضیح دهد که چرا بعضی از مردم از خدمات
بهداشتی استفاده میکنند و گروهی استفاده نمیکنند .الگو از شش
سازه تشکیل شده است :حساسیت درک شده یا آسیبپذیری درک
شده ،شدت درک شده یا جدیت درک شده ،منافع درک شده ،موانع
درک شده ،راهنمای عمل و خودکارآمدی [ .]13مظلومی ( )1832در
مطالعهای  ،تأثیر و کارآیی مدل اعتقاد بهداشتی را در اتخاذ رفتارهای
پیشگیری و کنترل کننده در دختران سنین بلوغ درباره بهداشت این
دوران تأیید میکند [ . ]13همچنین واگنر ( ،)2211( )Wagnerکیم
( ،)2214( )Kimمهتا ( )2218( )Mehtaضمن تائید کارآیی این
مدل ،برای اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه ،بهکارگیری این مدل را
پیشنهاد نمودهاند [ . ]22-22آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی
حتی در کاهش فشارخون زنان سالمند مبتال به پرفشاری خون مؤثر
بوده است [ . ]28با توجه به اهمیت دوران بلوغ و با توجه به لزوم
آشنایی مادران با مفهوم بلوغ زودرس و عوامل محیطی مؤثر در بروز
آن و براساس شواهد به دست آمده در خصوص شروع بلوغ دختران در
سنین پایینتر از معمول و از آن جا که مدل اعتقاد بهداشتی یکی از
کاربردیترین مدلهای مطالعه رفتار بهداشتی است ،لذا این مطالعه
با هدف بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر
ارتقای رفتارهای پیشگیریکننده مادران از بلوغ زودرس دختران با
تأکید بر کنترل عوامل و محرکهای محیطی و خارجی مؤثر در بروز
بلوغ زودرس انجام شد.

در حال کاهش است [ . ]2یکی از مشکالت بهداش تی شایع دوران بلوغ
درجوامع ،بلوغ زودرس است [ . ]8بلوغ زودرس به حالتی اطالق
میشود که بلوغ در سنی زودتر از معمول اتفاق میافتد .تعریف رایجی
که برای بلوغ زودرس وجود دارد ،شروع عالئم ثانویه جنسی قبل از
هشت سالگی در دختران و قبل از نه سالگی در پسران است [.]4
تخمین زده میشود که بلوغ زودرس یک در پنج هزار تا یک در
ده هزار ،ازکودکان را گرفتار میکند و حداقل ده برابر در دختران
شایعتر است .مگنسون ( )2211( )Mogensenافزایش قابل توجه
در تعداد مبتالیان به بلوغ زودرس را طی شانزده سال اخیر گزارش
کرده است [ .]3براساس بررسیها و با استناد به گزارش اداره سالمت
جوانان کشور ،سن بلوغ دختران ایرانی از  18/3به  12/43رسیده
است [ .]4عوامل متعددی در شروع و چگونگی رخداد بلوغ تأثیر گذار
هستند و وراثت از اصلیترین عوامل تعیین ک ننده سن بلوغ معرفی
شده است [ . ]1یکی از علل شایع بلوغ زودرس در کودکان که در
جوامع امروزی جای تأمل بیشتری دارد ،عوامل محیطی و خارجی
هستند [ ،]3از جمله :استفاده کنترل نشده کودکان از وسایل
الکترونیکی ارتباطی نظیر گوشیهای موبایل ،تبلت ها ،کامپیوتر و
گشت وگذارهای کنترل نشده در فضاهای مجازی نظیر اینترنت و
تماشای برنامههای تلویزیونی به خصوص شبکههای ماهوارهای که
مناسب سن کودک نیست [ ، ]3محیط مدرسه و منزل اگر کنترل
نشده و دور از مسائل اخالقی باشد ،سبب آگاهی بیشتر کودکان از
مسائل جنسی و در نهایت منجر به بروز بلوغ زودرس میشود [-3
 . ]12بلوغ زودرس منجر به اثرات عمیق جسمی و روانی در کودکان
مبتال و خانوادههای آنها میشود [ ]11 ,3از عوارض ناشی از بلوغ
زودرس :کوتاهی قد ،کاهش اعتماد به نفس ،فشارهای روانی،
رفتارهای تکانهای  ،پرخاشگری ،افزایش اختالالت رفتاری و روانی (از
قبیل افسردگی ،اختالالت تغذیهای  ،مصرف مواد مخدر) ،افزایش
ارتباطات نامشروع و روابط جنسی غیر ایمن و زودهنگام ،حاملگی در
سنین نوجوانی است [ . ]12 ,11در این راستا ،آموزههای دینی ،راهنما
و هدایتکننده هستند .از تأکیدات دین اسالم بر رعایت پوشش در
حد معقول برای پدر و مادر است که منجر به بیداری زودرس غریزه
جنسی یا تحریک آنی نشود ،پاسخ به سؤاالت جنسی کودکان نیز در
عین صحت ،باید ظرافت خاصی داشته باشد [ . ]18خانواده به عنوان
نخستین واحد اجتماعی ،مهمترین نقش را در آموزش ،انتقال
اطالعات و ارتقاء رفتارهای بهداشتی به نوجوان دارد ،جایگاه مادر در
این میان بارزتر از دیگران است [ . ]13 ,14این موضوع در مطالعه
کالنتری و همکاران ( ) 1838تائید شده است و مادران مهمترین منبع
اطالعات دختران در مورد مسائل بلوغ بودند [ .]14صداقتزادگان
( )1838در مطالعهای این نتیجه را به دست آورده است که با افزایش
میزان استفاده از رسانههای جدید (ماهواره و اینترنت) ،شاهد بلوغ
زودر س بیشتر در بین دختران خواهیم بود [ .]12در این زمینه
آموزش بهداشت ،میتواند مهم ترین و اساسیترین نقش را در
پیشگیری و رفع مشکالت دوران بلوغ ایفا کند .لیکن آموزش بهداشت
بدون برنامه ،کوششی بیهوده یا کم اثر خواهد بود و انتخاب یک الگو
برای آموزش بهداشت ،اولین گام در فرآیند برنامه ریزی هر برنامه
آموزشی بهداشت است [ . ]11یکی از مدلهای آموزشی مطرح در
آموزش بهداشت ،مدل اعتقاد بهداشتی است .مدل اعتقاد بهداشتی

روش کار
این پژوهش ،یک مطالعه کارآزمایی بالینی غیر تصادفی از نوع آزمون-
کنترل در سال  1834بود .افراد شرکت کننده در پژوهش ،مادران
دارای فرزند دختر در سنین پنج تا هفت سال ،مراجعه کننده به
مهدکودک و فرهنگسرای قلم (وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی شهر دماوند) بودند .برای برآورد حجم نمونه با احتساب آلفای
پنج درصد (خطای نوع اول) و بتای ده درصد (خطای نوع دوم) و
توان نود درصد (قدرت مطالعه) و با استفاده از نوموگرام آلتمن و
براساس اختالف استاندارد محاسبه شده از مطالعه مشابه [ ]24حجم
نمونه  82نفر برای دوگروه آزمون و کنترل محاسبه شد و با محاسبه
احتمال ریزش ده درصد در نهایت  83نفر برای هر گروه در نظر گرفته
شد .در طول مطالعه از گروه کنترل سه نفر بهدلیل غیبت در جلسه
پس آزمون و در گروه آزمون سه نفر بهدلیل عدم پاسخگویی کامل به
سؤاالت پرسشنامه در مرحله پیش آزمون حذف شدند .شرایط ورود
به مطالعه عبارت از مادران دارای فرزند دختر پنج تا هفت سال ،عدم
سابقه ابتال به بلوغ زودرس مادر و فرزند ،برخورداری از سواد خواندن
و نوشتن ،اعالم رضایت برای شرکت در طول مدت تحقیق بود.
نمونه ها به صورت مبتنی بر هدف انتخاب شدند .در مجموع  44نفر
( 82نفر گروه کنترل 82 ،نفر گروه آزمون) در مطالعه شرکت نمودند.
ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامهای محقق ساخته بر اساس مدل
اعتقاد بهداشتی بود .پرسشنامه در دو بخش تنظیم شد؛ بخش اول
پرسشنامه مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی شامل سؤاالتی در
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توانایی خود در زمینه انجام رفتارهای پیشگیرانه ،استفاده کنترل شده
از فضاهای مجازی و شبکههای اجتماعی ،تهیه غذاهای سنتی با مواد
تازه ،رعایت توصیههای دینی در برخورد با کودک ،تخصیص زمانی
برای انجام ورزش فرزند خود ،ضمن همراهی با او در انجام آن صورت
گرفت .سپس یک ماه بعد از اجرای مداخله آموزشی [ ]13با مراجعه
به محیط پژوهش ،پرسشنامه ها برای انجام پس آزمون در اختیار هر
دو گروه کنترل و آزمون قرار گرف ت و پس از تکمیل در همان روز
جمع آوری شد .همچنین بعد از انجام پس آزمون جزوه آموزشی در
اختیار افراد گروه کنترل نیز قرار گرفت .پس از استخراج اطالعات و
ثبت آنها در رایانه ،تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار SPSS
نسخه  13انجام شد .متغیرهای جمعیتشناختی کمی با آزمون آماری
تی مستقل و متغیرهای جمعیتشناختی کیفی با آزمون کایدو در
دو گروه کنترل و آزمون مقایسه شدند .به منظور بررسی توزیع
متغیرها در دو گروه کنترل و آزمون از شاخصهای توصیفی فراوانی
و درصد فراوانی و همچنین میانگین و انحراف معیار استفاده شد.
تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرونوف ،حاکی از
توزیع نرمال ( ) P>2/23و امکان استفاده از آزمونهای پارامتریک
مانند تی مستقل و تی زوجی بود .از آزمون کای دو و آزمون دقیق
فیشر برای بررسی همسانی دو گروه از نظر متغیرهای
جمعیتشناختی استفاده شد .سطح معنیداری  P≥2/23در نظر
گرفته شد .الزم به ذکر است در کلیه مراحل تحقیق ،موازین اخالقی
رعایت گردید و به مادران درباره حق انتخاب شرکت در پژوهش و
آزاد بودن آنها جهت خروج از مطالعه ،همچنین در مورد بینام بودن
پرسشنامهها و محرمانه ماندن اطالعات ،اطمینان داده شد .ضمناً این
مطالعه در مرکز ثبت مطالعات کارآزمایی بالینی ایران با شماره
( )IRCT20130311012792N2به ثبت رسید.

مورد سن مادر و پدر ،تحصیالت مادر و پدر ،شاغل بودن مادر ،بخش
دوم شامل گویههای مرتبط با سنجش هریک از سازههای مدل اعتقاد
بهداشتی به همراه گویههای مرتبط با سنجش عملکرد مادران (43
گویه) شامل حساسیت درک شده با هفت گویه (دامنه امتیاز= صفر
تا  ،)23شدت درک شده با  3گویه (دامنه امتیاز= صفر تا  ،)84منافع
درک شده با هفت گویه (دامنه امتیاز= صفر تا  ،)23موانع درک شده
با هشت گویه (دامنه امتیاز= صفر تا  ،) 82راهنمای عمل با پنج گویه
(دامنه امتیاز= صفر تا بیست) ،خودکارآمدی با شش گویه (دامنه
امتیاز= صفر تا  )24و در نهایت گویههای مربوط به سنجش عملکرد
مادران شامل هفت گویه (دامنه امتیاز= صفر تا  )23بود .در پنج سازه
اول براساس طیف لیکرت پنجگزینهای (کامالً موافقم ،موافقم ،موافق
نیستم ،اصالً موافق نیستم ،اطالعی ندارم) و در سازه ششم یعنی
خودکارآمدی نیز براساس طیف لیکرت پنجگزینهای (خیلی زیاد،
زیاد ،متوسط ،کم ،خیلیکم ) و در ابزار عملکرد ،گزینههای این طیف
(همیشه ،اکثر اوقات ،گاهی اوقات ،به ندرت ،هرگز) طراحی شد .در
این بررسی حداکثر امتیاز برای هرگویه چهار و حداقل صفر بود .برای
تعیین روایی ابزار از روایی صوری به روش کیف ی و روایی محتوا به
روش کمی استفاده شد .که ده نفر از اساتید هیئت علمی دانشگاه
علوم پزشکی بقیه ا(...عج) و تربیت مدرس نظرات خود را در خصوص
ظاهر و تناسب ابزار ،برای ارزیابی اهداف مورد نظر ارائه کردند .برای
بررسی روایی محتوا به شکل کمی ،دو شاخص نسبت روایی محتوا
( )CVRو ایندکس روایی محتوا ( )CVIمحاسبه شد .همچنین برای
تعیین پایایی ابزار از آزمون آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد .آلفای کرونباخ به دست آمده برای کل پرسشنامه
 2/32محاسبه شد .از روش آزمون مجدد ( )test-retestنیز برای
تعیین پایایی ابزار استفاده شد ،بدین منظور پرسشنامه دو بار با فاصله
چهارده روز در اختیار ده نفر از مادران غیر از گروه آزمون و کنترل
قرارگرفت ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد .آزمون نشان داد
که ابزار با  r = 2/31و با  P-value = 2/221از همبستگی باالیی
برخوردار بود .پس از اخذ مجوز از دانشگاه و تهیه محتوای آموزشی
متناسب با اهداف تعیین شده که توسط اساتید محترم راهنما و مشاور
تائید شد با ارائه مجوز به مسؤولین محیط پژوهش و بعد از کسب
رضایت از واحدهای پژوهش جهت شرکت در مطالعه ،پرسشنامهها
برای انجام پیش آزمو ن در اختیار واحدهای پژوهش قرار گرفت و در
همانروز جمع آوری شد .همسان سازی گروه کنترل و آزمون مد نظر
قرار گرفت .سپس مداخله آموزشی برای گروه آزمون با استفاده از
روشهای سخنرانی ،پرسش و پاسخ و توزیع جزوه آموزشی ،طی دو
جلسه آموزشی دو ساعته [ ]23برای ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه
مادران از بلوغ زودرس دختران اجرا شد .در جلسه اول پس از آشنایی
با فراگیران و بیان اهداف جلسات ،در رابطه با بلوغ و بلوغ زودرس و
عوامل مؤثر در شروع آن ،عوارض ناشی از بروز بلوغ زودرس و اثرات
آن برجنبههای مختلف فردی ،اهمیت تغذیه صحیح و ورزش در دوران
بلوغ و منافع حاصل از آن ،اهمیت رعایت دستورات دینی و مذهبی
در حریم روابط خانوادگی ،منافع حاصل از حفظ بهداشت روان ،موانع
اجرای توصیههای ب ه عمل آمده صحبت شد .در جلسه دوم پس از
مروری بر مطالب جلسه قبل ،بحث پیرامون راههایی برای تقویت
رفتارهای پیشگیرانه مانند سهولت انجام رفتار با وقوف مادران به

یافتهها
براساس تحلیل داده ها ،میانگین سنی افراد شرکت کننده در گروه
آزمون  82سال و در گروه کنترل  88سال و میانگین سن همسران
آنها در هر دو گروه  84سال بود 31/3 .درصد گروه آزمون و 32/4
درصد گروه کنترل تحصیالت دانشگاهی داشتند .همسر  32درصد
افراد شرکت کننده در پژوهش نیز دارای تحصیالت دانشگاهی بودند.
 32/4درصد گروه آزمون و  122درصد گروه کنترل شاغل بودند.
همچنین نتایج آزمون آماری تی مستقل نشان داد ،دو گروه از نظر
متغیرهای درآمد ماهانه خانواده  ،تعداد فرزندان و چندمین فرزند نیز
تفاوت معنیداری نداشتند و همسان بودند .طبق نتایج آزمون تی
مستقل ،بین میانگین نمره عملکرد و خودکارآمدی ،حساسیت درک
شده و موانع درک شده مادران قبل از اجرای مداخله آموزشی در
دوگروه آزمون و کنترل ،اختالف معنیدار مشاهده نمیشود (= 2/34
 . )Pیعنی دوگروه قبل از مداخله در نمره عملکرد (رفتار پیشگیرانه)
و سازههای مذکور با هم همسان بوده اند .ولی در سازههای راهنمای
عمل ،شدت درک شده و منافع درک شده ،تفاوت معنیدار آماری
مشاهده شد .نتایج آزمون تی زوجی نشان میدهد که بین میانگین
نمرات عملکرد و هر یک از سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی ،قبل و
بعد از اجرای مداخله آموزشی در گروه آزمون ،اختالف معنیدار
مشاهده میشود (( )P = 2/221جدول .)1
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بیشتر از نتایج میانگین گروه کنترل بود .که با نتایج مطالعات نوابی در
سال  ،]24[ 1834کرکا ( )Kırcaدر سال  ]21[ 2211همخوانی دارد.
نتایج مطالعه وجدانی ( )1832که به ارزشیابی برنامه آموزش پیشگیری
از حوادث مدرسهای براساس مدل اعتقاد بهداشتی پرداخته ،نشان داد
سازه شدت درک شده افزایش معنیداری داشته ولی حساسیت درک
شده افزایش معنی داری نداشته است [.]23
دو گروه هم قبل و هم بعد از مداخله آموزشی در سازه منافع درک
شده ،تفاوت معنی داری داشتند .لیکن این تفاوت درمقایسه قبل و بعد
از مداخله هر گروه ،در گروه کنترل معنی دار نبود ولی در گروه آزمون
معنیدار بود که نشان دهنده اثربخشی مداخله آموزشی بر سازه منافع
درک شده است .در این خصوص نتایج مطالعه واگنر ( )Wagnerدر
سال  ، ]22[ 2211مشابه نتایج مطالعه حاضر است .در حالی که کیم
( )Kimدر مطالعه خود در سال  2214که اعتقادات بهداشتی مادران
در مورد پیشگیری از سرطان دهانه رحم و قصد آنها برای توصیه
آزمایش پاپ به دختران شان را مورد بررسی قرار داد ،میانگین نمره
منافع درک شده مادران از انجام این آزمایش در دخترانشان ،کمترین
نمره را به خود اختصاص داده است و افزایش عزم مادران در توصیه به
دخترانشان برای انجام آزمایش پاپ را منوط به تقویت درک مادران از
مزایای حاصل از انجام این آزمایش دانسته است [.]21
طبق نتایج ،بعد از مداخله آموزشی تفاوت معنیداری بین دو گروه
آزمون و کنترل در موانع درک شده وجود داشت .که قبل از مداخله
آموزشی تفاوت معنیداری بین دو گروه در این سازه وجود نداشت ولی
مقایسه قبل و بعد هر گروه تفاوت معنیداری را نشان داد ،لیکن این
تفاوت در گروه کنترل به سمت افزایش نمره موانع درک شده بود و در
گروه آزمون به سمت کاهش نمره موانع درک شده بود که نشان دهنده
اثربخش بودن آموزش براساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر کاهش موانع
درک شده مادران در اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از بلوغ زودرس دختران
است .در این زمینه نتایج مطالعات فرهمند در سال  ،]23[ 1833مهتا
( )Mehtaدر سال  ]22[ 2214مشابه نتایج مطالعه حاضر است .این
در حالی است که در مطالعه وجدانیآرام در سال  ]21[ 1832میانگین
نمره موانع درک شده شرکتکنندگان در مطالعه بعد از مداخله آموزشی
تفاوت معنیدار آماری نداشته و کاهش معنیداری نیافته است .در سازه
راهنمای عمل ،دو گروه بعد از مداخله آموزشی ،تفاوت معنی داری
نداشتند که میتواند بهدلیل باال بودن میانگین نمره راهنمای عمل گروه
کنترل در مقایسه با گروه آزمون در قبل از مداخله باشد .البته مقایسه
قبل و بعد از مداخله هر گروه ،در گروه کنترل معنیدار نبود ولی در
گروه آزمون معنیدار بود .این سازه از الگو در مطالعه گرمارودی نیز در
سال  1834که تأثیر آموزش براساس الگوی اعتقاد بهداشتی را بر
رفتارهای پیشگیریکننده از خشونت خانگی در دختران مورد بررسی
قرار داده ،در قبل و بعد از مداخله آموزشی در گروه مداخله و بین دو
گروه ،معنیدار نبود [.]82
از سوی دیگر در مطالعه وجدانی در سال  ]23[ 1832میانگین نمره
راهنمای عمل بعد از مداخله آموزشی ،در گروه مداخله در مقایسه با
گروه کنترل ،تفاوت معنیداری داشت .همچنین براساس نتایج،
خودکارآمدی مادران دو گروه قبل از مداخله آموزشی در وضعیت تقریباً
یکسانی قرارداشت ولی وجود اختالف معنیدار بعد از مداخله آموزشی
بین دو گروه نشان دهنده اثربخش بودن آموزش براساس الگوی اعتقاد

مادران قبل و بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمون
تی مستقل

سازهها

قبل ازمداخله

بعد ازمداخله

حساسیت درک شده

14/12±8/84

24/13±2/31

2/221

شدت درک شده

14/24±3/38

81/31±8/22

2/221

منافع درک شده

13/34±2/34

23/23±2/38

2/221

موانع درک شده

13/34±4/11

14/13±2/13

2/221

راهنمای عمل

14/13±2/18

14/18±1/32

2/221

خودکارآمدی

13/84±1/32

21/41±2/34

2/221

عملکرد

13/12±2/34

23/44±2/23

2/221

مجموع سازهها

111/31±3/38

133/31±3/12

2/221

()P-value

* آزمون تی زوجی

مقایسه میانگین و انحراف معیار متغیرهای مذکور قبل و بعد از مداخله
آموزشی در گروه کنترل نیز نشان میدهد که بین میانگین نمرات
عملکرد و هر یک از سازههای الگوی اعتقاد بهداشتی ،بهجز سازههای
شدت درک شده ،منافع درک شده و راهنمای عمل) ،اختالف معنیدار
مشاهده میشود ( .)P = 2/221براساس نتایج آزمون تی مستقل ،بین
میانگین نمره هریک از سازهها به تفکیک (بهجز سازه راهنمای عمل)
بعد از اجرای مداخله آموزشی در دو گروه آزمون و کنترل ،اختالف
معنیدار مشاهده شد (( )P = 2/221جدول .)2
جدول  :2مقایسه میانگین و انحراف معیارسازههای الگوی اعتقاد بهداشتی و عملکرد
مادران بعد از مداخله آموزشی در دو گروه کنترل و آزمون
سازهها

تی مستقل

آزمون

کنترل

حساسیت درک شده

24/13±2/31

13/31±8/83

شدت درک شده

81/31±8/22

21/48±8/33

2/221

منافع درک شده

23/23±2/38

21/41±2/33

2/221

موانع درک شده

14/13±2/13

22/34±3/24

2/221

راهنمای عمل

14/18±1/32

13/32±2/83

2/24

خودکارآمدی

21/41±2/34

13/48±2/32

2/221

عملکرد

23/44±2/23

22/22±2/41

2/221

مجموع سازهها

133/31±3/12

188/18±14/32

2/221

()P-value
2/221

بحث
یافتههای حاصل از مقایسه بین دوگروه آزمون و کنترل نشان داد،
آموزش براساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیرانه مادران
از بلوغ زودرس دختران سودمند بوده است .با توجه به یافتهها ،هر دو
گروه در مشخصات جمعیتشناختی با هم تفاوت معنیداری نداشتند و
همگن بودند.
نتایج نشان داد که بعد از مداخله ،بین دو گروه آزمون و کنترل در
سازههای حساسیت و شدت درک شده تفاوت معنیدار وجود داشت و
مقایسه قبل و بعد از مداخله هر دو گروه نیز ،در سازه حساسیت درک
شده معنیدار بود و قبل از مداخله ،دو گروه در این سازه یکسان بوده
و تفاوت معنیداری نداشتند ،که این معنیداری پس از آزمون گروه
کنترل میتواند به دلیل احتمالی افزایش توجه مادران به موارد ذکرشده
در پرسشنامه در مرحله پیشآزمون باشد .ولی در سازه شدت درک
شده در قبل از مداخله ،دو گروه تفاوت معنیداری را نشان دادند .لیکن
در این تفاوت ،نتایج میانگین نمرات دو سازه مذکور در گروه آزمون
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پیشگیرانه مادران از بلوغ زودرس دختران شود .لذا با توجه به تأثیر
مثبت مداخله آموزشی در تغییر رفتار مادران و اتخاد رفتارهای یشگیری
کننده از بلوغ زودرس دختران و با توجه به نقش مهم و خطیر مادران
در خانواده به عنوان نخستین معلم فرزندان ،به مدیران ،کارشناسان و
برنامه ریزان آموزشی توصیه شود بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتی که
از کارآمدترین مدلهای تغییر رفتار است در مدارس برای مادران،
برنامههای آموزش بهداشت و کارگاههای آموزشی جهت اتخاذ رفتارهای
صحیح بهداشتی برگزار کنند .نتایج حاصله بهعنوان راهکاری مؤثر در
برنامهریزی محیطهای آموزشی ،کاربردی است .با توجه به
محدودیتهای مطرح در این پژوهش جهت مطالعات بعدی ،انجام
مداخله آموزشی در قالب بازخورد عملکردی و ارزشیابی لیستهای
کنترل مشاهدهای با دوره پیگیری طوالنیتر پیشنهاد میگردد.

بهداش تی بر افرایش خودکارآمدی مادران در اتخاذ رفتارهای
پیشگیرانه از بلوغ زودرس دختران است .در این خصوص یافتههای
پژوهش با نتایج مطالعات مهتا ( )Mehtaدر سال  ،]22[ 2214نوابی
در سال  ]24[ 1834همخوانی دارد ،ولی در مطالعه گرمارودی در
سال  1834خودکارآمدی دانش آموزان پس از مداخله آموزشی در
زمینه رفتارهای پیشگیری کننده از خشونت خانگی بین دو گروه
مداخله و کنترل اختالف معنیدار آماری نداشت [ . ]82نتایج حاصله
از بررسی عملکرد مادران نیز نشان داد که بین میانگین نمره عملکرد
گروه آزمون و کنترل بعد از مداخله آموزشی اختالف معنیداری
مشاهده شد ،که نشان دهنده اثربخشی مداخله آموزشی است .که
نتایج مطالعه نوابی در سال  ،]24[ 1834عبدیزدان در سال 1832
[ ،]81نیلسون ( )Nilssonدر سال  ،2211مشابه نتایج مطالعه حاضر
است .در مجموع نتایج بیانگر این است که مداخله انجام شده براساس
الگوی اعتقاد بهداشتی نه تنها بر روی حساسیت ،شدت ،منافع ،موانع
و خودکارآمدی درک شده مادران در خصوص پیشگیری از بروز بلوغ
زودرس مؤثر است ،بلکه تأثیر مثبت آن بر روی رفتار پیشگیرانه

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد پرستاری سالمت
جامعه در دانشگاه علوم پزشکی بقیها( ...عج) دارای کد اخالق
( )IR.BMSU.1395.301مصوب جلسه شورای پژوهش شماره 481
در تاریخ  33/11/23است .بدین وسیله نویسندگان مقاله بر خود الزم
میدانند از کلیه مادران شرکت کننده در این مطالعه که همکاری الزم
را مبذول داشتند ،تقدیر و تشکر نمایند.

مادران از بلوغ زودرس دختران نیز مشهود است .از محدودیتهای
مطالعه حاضر ،عدم امکان بررسی عملکرد (رفتار) مادران در خصوص
اتخاذ رفتارهای مورد نظر ،که به صورت خودگزارشی و براساس
پاسخدهی به پرسشنامه مربوطه بررسی شد.

نتیجهگیری

تضاد منافع/حمایت مالی

به طورکلی یافتههای این مطالعه نشان داد که مداخله آموزشی مبتنی
بر الگوی اعتقاد بهداشتی میتواند باعث ارتقاء سازههای این الگو و رفتار

این مطالعه با حمایت مالی و معنوی دانشگاه علوم پزشکی بقیهااله انجام
شد.
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