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Background & Aim: Type 2 diabetes is the most common type of diabetes in the world. Health
education can prevent complications or disease progression in patients by changing their behavior.
Therefore, this study was conducted to investigate the effect of applying the health belief model
on the change of nutritional behavior in women with type 2 diabetes in Shahrekord.
Materials & Methods: This study is a quasi-experimental study with control group. The target
group is patients referring to health centers in Shahrekord. The instrument of study is a 3-part
questionnaire including demographic information, model constructs Health Belief and selfassessment checklist of nutritional behaviors. The intervention was conducted in 40-minute six
sessions. Data were analyzed by SPSS software and statistical tests before, immediately and three
months after the intervention.
Results: The difference between the mean scores of nutritional behaviors and structures of the
health belief model, which included: awareness, perceived sensitivity, perceived benefits,
perceived barriers before, after and 3 months after the intervention was significant (P <0.05).
Among the constructs of the health belief model, the perceived intensity construct was not
significant despite the increasing trend (P <0.05).
Conclusion: The findings of this study indicate that education based on the Health Belief Model
will improve the nutritional behaviors of female patients with type 2 diabetes and help planners
and policymakers to take fundamental steps to change the behavior of this group of patients.
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چکیده
زمینه و هدف :دیابت نوع  2شایعترین نوع دیابت در دنیاست .آموزش بهداشت میتواند با تغییر رفتار بیماران از عوارض یا پیشرفت
بیماری در آنان پیشگیری کند .لذا این مطالعه با هدف بررسی تأثیر کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی بر تغییر رفتار تغذیهای زنان مبتال به دیابت
نوع  2در شهرکرد انجام پذیرفت.
مواد و روشها :مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در سال  1398بین  88بیمار زن مبتال به دیابت نوع  2که به صورت
تصادفی ساده انتخاب شدند ،انجام شد .ابزار گردآوری مطالعه ،پرسشنامهای  3قسمتی شامل اطالعات دموگرافیک ،سازههای مدل اعتقاد
بهداشتی و چک لیست خود ارزیابی رفتارهای تغذیهای است .مداخله آموزشی در شش جلسه  40دقیقهای انجام شد .اطالعات به دست
آمده دو گروه(کنترل و مداخله) در قبل ،بالفاصله و سه ماه بعد از مداخله با استفاده از نرمافزار  SPSS-18مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
یافتهها :تفاوت میانگین نمرات رفتارهای تغذیهای و سازههای مدل اعتقاد بهداشتی که شامل :آگاهی ،حساسیت درک شده ،منافع درک
شده ،موانع درک شده بود قبل ،بعد و  3ماه بعد از مداخله معنیدار شد ( .)P>0/05در بین سازههای مدل اعتقاد بهداشتی ،سازه شدت
درک شده با وجود روند افزایشی معنیدار نبود(.)P<0/05
نتیجهگیری  :یافته این مطالعه نشاندهنده این بود که آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی موجب بهبود رفتارهای تغذیهای بیماران زن
مبتال به دیابت نوع  2خواهد شد و می تواند به برنامهریزان و سیاستگذاران کمک کند تا بتوانند در راستای تغییر رفتار این گروه از
بیماران گامی اساسی بردارند.

مقدمه

به طور مناسب نمیباشد و اغلب دیابت مخصوص بزرگساالن یا

دیابت نوع  2شایعترین نوع دیابت در دنیاست و تقریباً 90

دیابت مربوط به سبک زندگی نامیده میشود .این نوع دیابت،

درصد بیماران دیابتی را شامل میشود .دیابت نوع  2یکی از

به دلیل تغذیه نامناسب ،وضعیت و عادات نامناسب مربوط به

انواع دیابت است که بدن قادر به تولید انسولین یا استفاده از آن

فعالیت جسمانی ایجاد میشود(1و .)2این بیماری تغییرات
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واژههای کلیدی :مدل اعتقاد بهداشتی ،دیابت ،رفتار تغذیهای ،زنان

لیلی ربیعی

عوارض زودرس و یا دیررس بیماری میشود که خود موجب

تاکنون نشان دادهاند مهمترین عواملی که سبب ناتوانیها و

ناتوانی ،از کارافتادگی ،افزایش هزینههای درمانی و مرگومیر

مرگهای زودرس میشوند ،از بیماریهای عفونی و واگیر به

باال میشود ( .)3 ,2هزینههایی که کشورهای در حال توسعه

بیماریهای مزمن و تحلیل برنده تغییر یافتهاند .در این سالها به

صرف ایجاد بیمارستانها ،مراکز درمانی ،ابزار و وسایل درمان

علت افزایش توان اقتصادی جوامع صنعتی و رفاه جامعه،

میکنند به مراتب بیشتر از هزینههای پیشگیری و کنترل بیماری

زیادهروی در مصرف چربیها ،گوشت ،شکر ،نمک و افزایش

است (.)4

مصرف دخانیات رایج شده و کاهش فعالیت بدنی و همچنین با

دیابت شایعترین بیماری ناشی از اختالالت متابولیسم و هفتمین

افزایش متوسط طول عمر انسانها (به علت ارتقای بهداشت

علت مرگومیر در جوامع غربی است که این عارضه از نظر

عمومی و واکسیناسیون) ،تعداد سالمندان در این کشورها

هزینه درمانی و میزان از کارافتادگی یکی از مهمترین مسائل

افزایش یافته است(.)11,10

بهداشتی درمانی انسانها میباشد( .)5سازمان جهانی بهداشت

آموزش بهداشت یکی از کارآمدترین روشهای مداخله جهت

با توجه به روند رو به افزایش بیماری دیابت در جهان ،آن را به

پیشگیری و کنترل پیشرفت بیماریها میباشد ( .)12هدف از

عنوان یک اپیدمی نهفته اعالم کرده است و شیوع جهانی دیابت

آموزش بهداشت تغییر رفتارهای بهداشتی به منظور ارتقاء و

در سال  2010در میان بزرگساالن ( 79-20سال)  6/4درصد

حفظ سالمتی است .اما تغییر رفتار مشکل تر از آن است که

معادل  285میلیون نفر میباشد و این میزان به  7/7درصدمعادل

بتوان با آموزشهای سنتی انتظار تحقق آن را داشت(.)14 ,13

 439میلیون نفر در سال  2030افزایش خواهد یافت .بین

خصوصاً آموزش بزرگساالن به راحتی امکان پذیر نیست ،آنها

سالهای  2010و  ،2030میزان افزایش بیماری برابر با

باید خودشان تمایل به آموزش را داشته باشند ،برای آموزش

69درصد در کشورهای در حال توسعه و 20درصد در

آنها باید روی رفتارها و عملکردها تاکید کرد ،در واقع نتیجه

کشورهای توسعهیافته خواهند داشت( .)6این افزایش در

کار باید روشن و واضح باشد( .)15اثر بخشی برنامههای

کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما چشمگیرتر

آموزش بهداشت به مقدار زیادی بستگی به استفاده صحیح از

است(.)7

تئوریها و مدلهای مورد استفاده در آموزش بهداشت دارد.

عوارضی مانند بیماریهای قلبی عروقی ،1نفروپاتی ،2عصبی،

یک مدل آموزشی ،برنامه را در جهت و مسیر صحیح شروع

جنسی ،بیماریهای ایسکمیک قلبی ،3پرفشاری خون،4

کرده و قسمتهای ناپیدا و مبهمی که ممکن است در محتوای

رتینوپاتی ،5نوروپاتی ،6کاتاراکت 7و دیگر عوارض مثل

اصلی یک مداخله آموزشی وجود داشته باشد را کاهش میدهد

عفونتهایی که در حین بیماری ایجاد میشوند ،از جمله

و همچنین یک چارچوبی برای اندازهگیری و ارزیابی برنامههای

عوارض بیماری دیابت است( .)8دیابت به سبب عوارضی که

آموزشی فراهم میکند .به این ترتیب به هدایت برنامه تا مرحله

دارد از علل عمده ناتوانیها مثل کوری ،نارسایی کلیه،

ارزشیابی ادامه میدهد( .)16مردم زمانی نسبت به پیامهای

1 Cardiovascular Disease
2 Nephropathy
)3 Ischemic Heart Disease (IHD
4 Hypertension

5 Retinopathy
6 Neuropathy
7 Cataract
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عمدهای در اغلب سیستمهای بدن ایجاد میکند و سبب بروز

ترومبوز عروق کرونر و غیره است( .)9مطالعات گوناگونی

کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی......

بهداشتی و پیشگیری از بیماریها عکسالعمل خوب و مناسبی

موانع درک شده ،امکان دارد که رفتار پیشنهاد شده را مانع شود.

از خود نشان میدهند که احساس کنند که در معرض خطر

نوعی تجزیه و تحلیل درباره هزینه  -بازدهی به طور آگاهانه در

جدی قرار دارند (تهدید درک شده) ،به دنبال این موضوع

زمانی که فرد مفید بودن عمل را در مقابل مخارج ،خطرات،

منفعتی را نیز در خصوص تغییر رفتارهای خودشان درک کنند

ناراحت کنندگی ،وقت و غیره ،سبک و سنگین میکند ،اتفاق

و بنابراین موانع موجود در جهت این تغییرات را به راحتی مرتفع

میافتد .و در نهایت خود کارآمدی درک شده (Perceived

میسازند .در این شرایط است که مداخالت و برنامههای

) :Self-Efficacyباندورا در سال  1977این مفهوم را برای

آموزشی احتماالً موثر خواهد بود( .)17رفتار پیشگیریکننده بر

اولین بار معرفی کرد که ارائه دهندگان الگوی اعتقاد بهداشتی

اساس اعتقادات شخصی ،به عبارت دیگر رفتار تابعی از دانش

در سال  1978آن را به الگوی خود اضافه کردند .خود

و نگرش فرد است(.)18

کارآمدی ،درجه اعتقاد شخص به توانایی خود در انجام رفتار

الگوی اعتقاد بهداشتی شامل اجزای زیر میباشد :الف)

مورد نظر به صورت مطلوب میباشد( .)18با توجه به افزایش

حساسیت درک شده ) : (Perceived Susceptibilityبه

میزان بروز و شیوع بیماری دیابت و تغییر هرم سنی بیماری به

درک ذهنی از خطری که به سالمت لطمه می زند ،اطالق می-

سمت میانسالی و همچنین با توجه به عوارض و پیامدهای

شود ،در مورد بیماری که از لحاظ پزشکی شناخته شده است،

بیماری در گروههای مختلف سنی در زنان ،مطالعهای تحت

این امر شامل تشخیص و برآورد شخصی از مستعد بودن به

عنوان کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی بر تغییر رفتار تغذیهای زنان

بیماری و در معرض خطر قرار گرفتن مجدد میباشد .ب) شدت

مبتال به دیابت نوع  2در شهرکرد انجام پذیرفت.

درک شده ) : (Perceived Severityاحساسهایی را در
بر میگیرد که درباره توجه به جدی بودن ابتال به یک بیماری
یا درمان نکردن آن ،که شامل پیامدهای پزشکی و کلینیکی (از
قبیل مرگ ،ناتوانی و احتمال پیامدهای اجتماعی از قبیل
تأثیرگذاری بیماری در شغل ،زندگی خانوادگی و روابط
اجتماعی) است .ج) منافع درک شده (Perceived
) :Benefitsدرحالیکه حساسیت و شدت درک شده
میتوانند نیرویی در جهت بروز رفتار ایجاد کنند ،ولی نمی-
به اعتقاد و درباره درک مفید بودن اقدام در جهت کاهش خطر
بیماری ،یا درک فواید حاصل از اقدام بهداشتی ،بنابراین درک
حداکثر حساسیت و شدت ،به تنهایی نمیتواند در پذیرش اقدام
بهداشتی پیشنهاد شده موثر باشد مگر اینکه عملی و مفید بودن
آن درک شود .د) موانع درک شده (Perceived
) :Barriersعوامل بالقوه منفی یک عمل خاص بهداشتی ،یا
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پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی نیمه تجربی است
که جمعیت مورد مطالعه زنان مبتال به دیابت نوع 2
مراجعهکننده به مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه
علوم پزشکی شهرکرد در سال  1398بودند .نمونههای
پژوهش ،تعداد  88نفر بیمار زن مبتال به دیابت نوع  2بود که
 44نفر در گروه مداخله و  44نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.
از  8مرکز بهداشتی و درمانی ارائهکننده مراقبتهای دیابت4 ،
مرکز به عنوان محیط پژوهش جمعیت گروه مداخله و  4مرکز
به عنوان محیط پژوهش گروه کنترل ،به صورت تصادفی ساده
انتخاب شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل :سابقه مراجعه
منظم ،عدم ابتال به عوارض مزمن و شدید دیابت ،زنان مبتال به
دیابت نوع  ،2نداشتن بیماری روانی ثبت شده و معیار خروج از
مطالعه نیز شامل :بارداری و عدم تمایل جهت شرکت در مطالعه
بود .این طرح توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
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توانند اقدام مشخص را پیشبینی کنند .این موضوع بستگی دارد

مواد و روشها

لیلی ربیعی

سوی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی به مراکز بهداشتی

پرسشنامه استاندارد الزم بود تا برای این کار نظرات تعداد

و درمانی تابعه دانشگاه و معرفی خود به جمعیت مورد مطالعه و

دیگری از متخصصین و اساتید رشته آموزش بهداشت و ارتقاء

توضیح اهداف مطالعه و توجیه آنها در رابطه با رعایت موازین

سالمت در مورد پرسشنامه اخذ شود .به همین دلیل پس از انجام

اخالقی و محرمانه ماندن اطالعات و همچنین تکمیل فرم

هماهنگی قبلی با  10نفر از متخصصین رشته آموزش بهداشت،

رضایت شرکت در مطالعه وارد مطالعه شدند .ابزار گردآوری

پرسشنامه مزبور به صورت چاپی و یا از طریق پست الکترونیکی

مطالعه ،پرسشنامهای  3قسمتی است که شامل اطالعات

برای آنان به عنوان اعضاء گروه متخصصین ارسال گردید .برای

دموگرافیک( 10سوال) ،بخش دوم مربوط به سازههای مدل

تعیین  CVRاز گروه  10نفره متخصصین درخواست شد تا

اعتقاد بهداشتی آگاهی ( 6سوال) ،حساسیت درک شده (سوال

نظر خود در خصوص سوال های مرتبط با هر سازه را در قالب

 ،)4شدت درک شده ( 4سوال) ،منافع درک شده ( 3سوال)،

طیف سه قسمتی شامل " ضروری است"" ،مفید است اما

موانع درک شده ( 7سوال) ،خودکارامدی درک شده (8

ضروری نیست" و "ضروری نیست" اعالم نمایند در نهایت

سوال) و راهنمایی برای عمل( 3سوال) میباشد .نحوه نمره دهی

 CRVهر یک از سوال ها با استفاده از فرمول CVR= [Ne

به سواالت به این صورت بود که به پاسخهای صحیح نمره یک

] - (N/2)]/[N/2محاسبه گردید .در این فرمول  Nمساوی

و درغیراینصورت نمره صفر تعلق گرفت ،برای سازههای الگوی

تعداد کل متخصصینی خواهد بود که در این مرحله در ارزیابی

اعتقاد بهداشتی نیز نمره دهی از  1تا ( 4کامالً موافقم ،4

روایی پرسشنامه شرکت کرده و Neتعداد متخصصینی بود که

موافقم ،3نظری ندارم  ،2مخالفم  ،1کامالمخالفم  )0میباشد.

گزینه ضروری بودن را برای سوال مربوطه انتخاب کردند .بر

بخش سوم ،عملکرد در خصوص رفتار تغذیهای بود .برای

اساس محتویات تصمیمگیری در مورد  CVRو با توجه به

بررسی رفتارهای تغذیهای از چک لیست استاندارد رفتارهای

شرکت  10نفر در گروه متخصصین ،معیار تأیید اعتبار محتوای

تغذیهای استفاده شد امتیازدهی آن به صورت میانگین نمرات

هر گویه معادل  0/62تعیین گردید و گویه های با نمره پایین

مربوط به تعداد روزهای مصرفی بود.

تر از  0/62حذف شدند .برای تعیین شاخص روایی

در روش کمّی از ضریب تأثیر گویه ها استفاده شد .برای این

محتوایی ) (CVIهر یک از گویه ها نظر متخصصین در سه

کار  30نفر از بیماران جمعیت هدف گویه ها را ارزیابی کرده

معیار سادگی ،اختصاصی بودن(مرتبط بودن) و وضوح به

و یکی از گزینههای (اصالً مهم نیست= ،1اندکی مهم است=،2

صورت مجزا اخذ شد .برای هر یک از این سه معیار طیف

بهطور متوسط مهم است= 3تا اندازه زیادی مهم است= 4و

لیکرت  4قسمتی پیشبینی گردید .برای معیار ساده بودن از

کامالً مهم است= )5را انتخاب نمودند .برای محاسبه نمره تأثیر

گزینههای کامال ساده ،ساده ،نسبتا ساده و ساده نیست ،برای

باید فراوانی در اهمیت گویه ها ضرب شود .گویه های با نمره

معیار اختصاصی بودن از گزینههای کامال مربوط ،مربوط،

مساوی و باالتر از  1/5حفظ و گویه های دیگر حذف شدند.

نسبتاًمربوط و غیر مربوط و باالخره برای معیار وضوح هر گویه

برای بررسی روایی محتوا به شکل کمی ،از اندازهگیری از

از گزینههای کامال واضح ،واضح ،نسبتا واضح و واضح نیست

نسبت روایی محتوا )Content Validity Ratio (CVR

استفاده شد .سپس تعداد موافقتهای اعضاء گروه با دو گزینه

و شاخص روایی محتوا (Content Validity )CVI

اول در هر معیار برای هر گویه محاسبه و عدد حاصل بر تعداد
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شهرکرد مورد تأیید قرار گرفت .پس از صدور معرفینامه از

 Indexاستفاده شد .بر اساس توصیه منابع مرتبط با استفاده از

کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی......

اعضاء گروه متخصصین یعنی ده تقسیم شد و  CVIهر یک از

سازمان جهانی بهداشت و انجمن دیابت آمریکا با استفاده از

گویهها تعیین و عدد  0/79به عنوان معیار قابل قبول برای

فهرست جانشینی مواد غذایی و نمایه گلیسمی غذاها با هدف

باقیماندن هر یک از گویهها در پرسشنامه مد نظر قرار گرفت.

اصالح و بهبود کیفیت تغذیهای و مصرف مناسب میوه و

گویههای با نمره باالی  0/79حفظ و گویههای با نمره پایین تر

سبزی و کاهش نمایه گلیسمی در شش جلسه  40دقیقه ای به

حذف شدند.

صورت آموزش گروهی و پرسش و پاسخ به همراه ارائه

میزان پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مورد

بستههای آموزشی پمفلت و سی دی آموزشی ارائه شد .در این

بررسی قرار گرفت .مقدار ضریب آلفای کرونباخ قسمتهای

جلسات سعی شد در خصوص بیماری دیابت ،عوارض زودرس

مختلف پرسشنامه تعیین و به قرار ذیل میباشد :آگاهی (،)0/78

و دیررس ناشی از آن و رفتارهای تغذیهای بیماران دیابتی

حساسیت درک شده ( ، )0/81شدت درک شده (،)0/89

مطالبی ارائه گردد.

منافع درک شده ( ،)0/87موانع درک شده ( ،)0/79خود

بالفاصله و  3ماه بعدازمداخله ،مشارکتکنندگان در مطالعه به

کارآمدی درک شده ( ،)0/86راهنما برای عمل ( .)0/76بعد

طور مجدد مورد ارزیابی قرار گرفتند و اطالعات به دست آمده

از تعیین حجم نمونه (نمودارشماره )1و تکمیل پرسشنامهها

از بیماران دو گروه با استفاده از نرمافزار  SPSS-18و

توسط دو گروه مداخله و کنترل برنامه مداخله آموزشی با توجه

آزمونهای آماری  tمستقل و آزمون آنالیز واریانس با تکرار

به اطالعات گردآوریشده و بر اساس توصیههای تغذیهای

مشاهدات مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

یافتهها
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یافتههای مطالعه در خصوص ویژگیهای دموگرافیک نمونه-
های مورد پژوهش نشان داد که اکثریت در کل نمونهها از نظر
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نمودار  :1فرایند انتخاب و غربالگری نمونه ها براساس الگوی کنسرت

کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی......

تاهل ( ( %76متأهل بودند ،از نظر تحصیالت()%69/21

میدهد که گروههای مداخله و کنترل از نظر تمام متغیرهای

بیسواد بودند .از نظر سن شرکتکنندگان پژوهش در

دموگرافیک مورد بررسی همسان بودند و آزمونهای آماری

محدودهی سنی( )79-26سال و اکثریت نمونهها در مطالعه در

تفاوت معنیداری را بین دو گروه نشان ندادند(.)P>0/05

میانگین سنی( )37/51±7/24بودند .جدول شمارهی( )1نشان
جدول  :1مقایسهی توزیع فراوانی و میانگین مشخصات دموگرافیک بیماران دیابتی در دو گروه مداخله و کنترل
گروه
مداخله

متغیر

سن

نتیجه آزمون

کنترل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

36-26

6

11/5

7

15/7

47-37

7

14/8

8

17/1

58-48

7

14/8

4

9/1

69-59

10

26/55

13

33/3

79-69

10

26/55

6

15/7

 79و باالتر

4

5/8

4

9/1

جمع کل

43

100

42

100

میانگین

35/51

33/54

انحراف معیار

7/24

6/73

تأهل
سطح تحصیالت

مجرد

1

34/3

1

8/6

متأهل

42

65/7

41

91/4

جمع کل

43

100

42

100

بیسواد

26

67/8

20

58

زیر دیپلم

8

12/1

12

23

دیپلم و باالتر

9

11/1

10

19

جمع کل

43

100

42

100

t =1/18
P=0/65

Χ²=3/97
P=0/24

Χ²=1/06
P=0/41

مشاهدات ،تفاوت میانگین نمرات سازههای مدل اعتقاد

اعتقاد بهداشتی سازه شدت درک شده با وجود روند افزایشی

بهداشتی که شامل آگاهی ،حساسیت درک شده ،منافع درک

اما سه مرحله سنجش (قبل از مداخله ،بالفاصله بعد از مداخله

شده ،موانع درک شده بود قبل ،بعد از مداخله و  3ماه بعد از

و  3ماه بعد از مداخله) معنیدار نبوده است (جدول .)2
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نتایج مطالعه نشان دادکه آزمون آنالیز واریانس با تکرار

مداخله معنیدار نشان داد( .)P>0/05در بین سازههای مدل

کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی......

جدول  :2مقایسه میانگین نمره سازههای مدل اعتقاد بهداشتی قبل ،بالفاصله و سه ماه بعد از مداخله در دو گروه مورد مطالعه
مرحله و متغیر گروه

آگاهی

گروه

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

کنترل

24/33

6/24

24/73

1/47

25/21

2/65

F=3/43

مداخله

24/62

7/14

30/64

1/94

28/01

2/46

P=0/005

Independent
T Test

حساسیت
درک شده

شدت درک
شده

منافع درک
شده

موانع درک
شده

خودکارآمدی

راهنما برای
عمل

t=0/31

t=2/36

t=1/92

P =0/35

P =0/022

P =0/059

کنترل

12/59

4/14

13/21

4/43

13/41

3/84

مداخله

12/12

4/22

15/01

5/73

17/18

4/91

Independent
T Test

t=1/61

t=2/41

t=2/06

P =0/095

P =0/019

P =0/003

کنترل

11/67

1/36

11/61

1/55

10/29

1/29

مداخله

11/34

1/61

12/72

1/36

13/91

1/62

Independent
T Test

=0/84t

t=0/96

t=1/92

= 0/41P

P =0/66

P =0/059

کنترل

9/72

1/25

9/32

1/99

9/21

1/15

مداخله

9/51

0/87

12/72

0/76

11/78

0/91

Independent
T Test

t=0/76

t=2/43

t=1/97

P =0/44

P =0/018

P =0/052

کنترل

12/12

4/94

12/21

4/61

11/77

4/91

مداخله

11/54

5/16

17/87

3/42

14/72

5/08

Independent
T Test

t=0/76

t=2/51

t=2/27

P =0/44

P>0/001

P =0/012

کنترل

20/40

4/94

20/11

4/95

19/12

4/91

مداخله

19/52

5/16

25/87

4/67

22/72

4/81

Independent
T Test

t=0/71

t=2/49

t=2/18

P =0/36

P =0/015

P =0/033

کنترل

35/61

8/86

45/21

10/17

41/87

8/86

مداخله

32/53

6/55

33/31

8/45

33/83

9/58

Independent
T Test

t=0/33

t=2/39

t=2/22

P =0/31

P =0/011

P =0/034
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F=3/10
P =0/02

F=1/16
P=0/21

F=3/06
P =0/05

F=3/16
P =0/011

F=2/86
P =0/03

F=3/26
P =0/009
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درک شده

قبل از آموزش

بالفاصله بعد از آموزش

سه ماه بعد از آموزش

ANOVA

لیلی ربیعی

در رابطه با رفتارهای تغذیهای(مصرف میوه و سبزیجات،

روند تغییرات نمرات میانگین در سه مرحله سنجش(قبل از

مصرف کربوهیدرات ،مصرف چربیها و مصرف نوشیدنیهای

مداخله ،بالفاصله بعد از مداخله و  3ماه بعد از مداخله) نشان

گازدار) ،واریانس با اندازههای تکراری تفاوت معنیداری را در

میدهد(( .)P>0/05جدول )3

جدول  :3مقایسه میانگین نمره رفتارهای تغذیهای قبل ،بالفاصله و سه ماه بعد از مداخله در دو گروه مورد مطالعه
مرحله و متغیر گروه

قبل از آموزش

بالفاصله بعد از
آموزش

سه ماه بعد از آموزش

ANOVA

مصرف

کنترل

3/27±0/91

4/56±0/66

4/21±0/74

سبزیجات

مداخله

3/31±0/66

3/44±0/51

3/35±0/77

کنترل

3/91±0/56

3/67±0/73

3/71±0/88

مداخله

3/77±0/71

4/81±0/74

4/76±0/82

مصرف غذاهای

کنترل

2/19±0/69

2/09±0/63

2/14±0/93

P>0/001

چرب

مداخله

1/92±0/73

1/32±0/67

1/22±0/49

P>0/001

مصرف

کنترل

4/21±0/89

2/14±0/73

4/21±0/37

کربوهیدرات

مداخله

4/53±0/74

4/23±0/58

4/11±0/64

مصرف

کنترل

1/33±0/56

1/31±0/49

1/51±0/41

مداخله

1/51±0/41

0/63±0/52

0/49±0/72

مصرف میوهها

نوشابههای
گازدار

بحث
طبق نتایج مطالعه آموزش کسب شده میتواند موجب افزایش
سازههای مدل اعتقاد بهداشتی شامل آگاهی ،حساسیت درک
شده ،شدت درک شده ،منافع درک شده ،خودکارآمدی
شود ،هر چند با وجود روند افزایشی سازه شدت درک شده،
بالفاصله و  3ماه از مداخله معنیدار نبود سازه موانع درک شده
به طور معنیداری کاهش یافت.
پس از انجام آموزش درگروه مداخله ،افراد پس از  3ماه نمره
آگاهی باالتری کسب کردند .اگرچه در گروه کنترل نیز
آگاهی افزایش یافت؛ اما این تفاوت نسبت به پیش از مداخله

P>0/001

P>0/001

P>0/001

بسیار اندک بود .علت این تغییر در گروه مداخله را میتوان به
کالسهای آموزشی تشکیلشده در رابطه با رفتارهای تغذیهای
اختصاص داد که این موضوع با پژوهشهایی چون تأثیر
آموزش بر زنان باردار و تأثیر آموزش بر کنترل دیابت و مراقبت
از خود ،همخوانی دارد( .)20 ,19ولی در مطالعه موحد و
همکاران ،پس از مداخله در نمره آگاهی شده تفاوت معناداری
دیده نشد که این یافته با پژوهش حاضر همخوانی ندارد .شاید
دلیل این تفاوت در ویژگی جمعیت مورد مطالعه باشد(.)21
میانگین نمره حساسیت درک شده نسبت به رفتارهای تغذیهای
پیش از مداخالت آموزشی در هر دو گروه در شرایط یکسان
بود که وجود اختالف معنیدار بین دو گروه ،پس از مداخله
آموزشی در این زمینه ،میتواند شاهد خوبی از تأثیر مداخله
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درک شده و راهنما برای عمل در افراد مبتال به دیابت نوع 2

P>0/001

کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی......

آموزشی بر ارتقای حساسیت درک شده زنان در گروه مداخله

شد( .)30نتایج مطالعه صادقی و همکاران( )1396که به منظور

باشد که با دیگر مطالعات در رابطه با آموزش تغذیه و افزایش

آموزش بهبود تغذیه بیماران دیابتی و بررسی سازههای مدل

سازه حساسیت درک شده همخوانی دارد(.)23 ,22

اعتقاد بهداشتی انجام گرفت .یافتههای مطالعه نشان داد عملکرد

همانگونه که نتایج نشان داد ،پس از مداخله ،میانگین نمره

تغذیهای بیماران دیابتی و سازههای مدل اعتقاد بهداشتی به طور

شدت درک شده نسبت به رفتار تغذیهای در گروه مداخله

معنیداری در دو گروه بعد از مداخله معنیدار بوده است(.)20

افزایش معنیداری نداشت؛ که مخالف نتایج سایر مطالعات

از محدودیتهای این پژوهش میتوان به تعیین گـروه مداخله

مشابه میباشد( .)23،24میتوان دلیل این اختالف را در

و کنترل از یک مرکز مـشخص و محـروم نکـردن گـروه کنترل

تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی نمونههای پژوهش یافت .پس

از مطالب آموزشی (به لحاظ اخالقی) و ثبت عملکرد افراد بر

از مداخله آموزشی ،اختالف معنیداری از نظر میانگین نمره

اساس خود گزارش دهی آنان اشاره کرد .متأسفانه سبک

منافع درک شده و موانع درک شده بین دو گروه دیده شد که

زندگی جدیـد و ماشـینی شـدن ،باعث بیتوجهی بیماران دیابتی

با دیگر مطالعات انجام شده در سالمندان و زنان همخوانی

جهت کنتـرل دیابت شده است و رویکرد مناسب به سمت

دارد(.)25،26

تغذیه صحیح را مشکل ساخته است در چنین شرایطی برگزاری

نتایج مطالعه ،اختالف معناداری را در زمینه میانگین نمره

کالسهای مـنظم آموزشـی و انجام مطالعه در این خصوص به

خودکارآمدیِ درک شده پس از انجام مداخله بین دو گروه

دشواری قابل انجام بود .به هـر حال با تمام این محدودیتها

نشان داد .نتایج مطالعه صادقی و همکاران نیز نشان داد که

چنین مطالعهای به صورت دقیق و منظم صورت گرفت.

خودکارآمدی بیماران دیابتی پس از مداخله آموزشی در گروه
مداخله افزایش یافت که با نتایج مطالعه پیش رو همخوانی دارد
( .)20همچنین در مطالعات مختلف ،افزایش خودکارآمدی
درک شده در گروه مداخله نسبت به کنترل ،پس از آموزش
براساس مدل اعتقاد بهداشتی به چشم میخورد(.)29-27
از دیگر یافتههای مطالعه میتوان به تغییرات معنیدار میانگین
نمره رفتارهای تغذیهای که بر اساس چک لیست ارزیابی شده
است اشاره کرد که یافتههای این مطالعه با یافتههای مطالعه امینی
نگرش و رفتار تغذیهای بیماران مبتال به دیابت نوع  2که بر روی
 80نفر از بیماران مراجعهکننده به مرکز بهداشتی و درمانی در
تهران انجام گرفت نشان داد ،آگاهی در هر دو گروه مداخله و
شاهد به طور معناداری افزایش یافت .این یافته احتماالً به علت
اجرای برنامههای آموزشی ،روتین در آن مرکز بود .با این وجود
افزایش معنیدار در نگرش و عملکرد تنها در گروه مداخله دیده
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با توجه به اینکه آمارها نشان میدهد زنان مبتال به دیابت بارداری
در آینده به احتمال زیاد به دیابت نوع  2مبتال میشوند این
مطالعه در زنان مبتال به دیابت  2انجام پذیرفت .طبق یافتههای
مطالعه آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی موجب بهبود
رفتارهای تغذیهای بیماران زن مبتال به دیابت شد و به
برنامهریزان و سیاست گذران کمک میکنند بتوانند در راستای
تغییر رفتار این گروه از بیماران گامی اساسی بر دارند .ضمن
اینکه در اجرای اینگونه برنامهها کنترل ،پـایش و پیگیری
آموزشی توصیه میشود .نتایج این پژوهش میتواند به عنوان
پایهای برای پژوهشهای بعدی از جملـه بررسـی میـزان کارآیی
برنامههای مختلف آموزشی به ویژه استفاده از تئوریها و
مدلهای آموزش بهداشت در خصوص تأثیر فاکتورهای مؤثر
بـر کنترل قند خون و استاندارد نمودن برنامـههـای آموزشـی
مـورد استفاده قرار گیرد.
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و همکاران ( )1391برای تعیین تأثیر آموزش بر آگاهی،

نتیجهگیری

لیلی ربیعی

 که در این پژوهش با ما همکاری،2 بیماران مبتال به دیابت نوع

تشکر و قدردانی

.داشتند تشکر و قدردانی میگردد

این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی به شماره مصوب

تعارض منافع
. هیچگونه تعارض منافعی در بر ندارد،این مقاله

 در دانشگاه علومIR.SKUMS.REC.1396.119
 از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه.پزشکی شهرکرد میباشد
. علوم پزشکی شهرکرد که از این تحقیق حمایت مالی کردند
همچنین از همکاری پرسنل محترم مراکز بهداشت شهرکرد و
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