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Abstract 
Background: Planning of educational programs to inform the people about the prevention of 

diseases such as cancers is necessary. This study was conducted to determine the effect of educational 
interference based on HBM on practices of women about gastric cancer. 

Materials and Methods: In this semi-experimental study, 88 women participated from Arak. 
The subject were randomly divided in two groups, experimental group and control group (each group 
includes 44 women). Inclusion criteria were absence of cancer, Iranian nationality, age over 18 years, 
living in the city. Data collected with a questionnaire based on HBM and performance checklist about 
colorectal cancer prevention was used in order to evaluate the effectiveness of the educational 
program. Intervention was done in 1 month consist of 3 session each session 45 minutes. Three months 
later data were recollected and analyzed. 

Results: In this study, the mean age in case and control group was 38.3±9.6 and 36.3±11.1 
years respectively, with no significant differences (p=0.381). Average scores of knowledge and 
practice in experimental was 72.8±13.06 and 30.81±6.2 respectively group before the intervention, 
which was 88.05±12.2 and 65.3±8.9 respectively after the intervention (p<0.05). Moreover before of 
intervention susceptibility, severity and percieved benefit about practice of mothers was moderate but 
after intervention the entire items between experimental and control groups was significantly different 
(p<0.05). 

Conclusion: Finding of this research confirms the effect of Health Belief Model on prevention 
from gastrointestinal cancer in women of Arak. 
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  چکیده
 .است بهداشتی هاي ضرورت از سرطان مانند هایی بیماري از گیري پیش دربارة آموزشی هاي برنامه تدوین :هدف و زمینه
 هاي سرطان از گیري پیش رفتارهاي بر بهداشتی اعتقاد مدل بر مبتنی آموزش برنامه تأثیر تعیین هدف با حاضر مطالعه
   .است گرفته صورت اراك شهر در گوارش دستگاه
 ها نمونه( اند داشته شرکت اراك شهر مادران از نفر 88 آن در هک بود تجربی نیمه نوع از حاضر مطالعه :ها روش و مواد

 سرطان، به ابتال عدم شامل ورود معیارهاي .)شدند تقسیم نفر 44 کدام هر شاهد و مورد گروه دو به تصادفی صورت به
 ،تاطالعا گردآوري روش حاضر پژوهش در .بود اراك شهر در سکونت و سال 18 باالي سن ایرانی، ملیت داشتن
 يها سرطان از گیري پیش رفتارهاي خصوص در مادران عملکرد لیست چک و بهداشتی اعتقاد مدل اساس بر نامه پرسش
 انجام اي دقیقه 45 آموزشی جلسه 3 قالب در و ماه یک طی در مورد گروه براي آموزشی مداخله .بود گوارش دستگاه
  .شدند تحلیل و تجزیه و گردآوري دوباره اطالعات شاهد و مورد گروه دو هر در آموزشی مداخله از پس ماه 2 سپس .گردید
 اختالف یکدیگر با که بود سال 3/36±1/11 و 3/38 ±6/9 برابر ترتیب به شاهد و مورد گروه سنی میانگین :ها یافته
 با رابرب ترتیب به موزشآ از قبل در مورد گروه در عملکرد و آگاهی نمره میانگین ).p=381/0(نداشتند يدار معنی

 مورد دو هر در که بود 3/65±9/8 و 05/88±2/12 برابر ترتیب به مداخله از بعد در که بود 81/30±2/6 و 06/13±8/72
 منافع و شدت حساسیت، هاي میزان آموزشی مداخله از قبل در چنین هم ).p>05/0(داشتند داي یمعن اختالف یکدیگر با

 گروه دو بین آموزشی مداخله از پس ولی بود متوسط حد در کننده گیري پیش رفتارهاي انجام زمینه در مادران شده درك
   ).p >05/0(شد ایجاد يدار معنی اختالف شده ذکر متغیرهاي همه در شاهد و مورد

 به ابتال از گیري پیش رفتارهاي افزایش در را بهداشتی اعتقاد مدل کارایی و تاثیر بررسی این يها یافته :گیري نتیجه
   .دهد می نشان  را اراك شهر مادران در گوارش دستگاه ايه سرطان
    مادران ،گوارش دستگاه سرطان ،بهداشتی اعتقاد مدل :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 سراسر در میر و مرگ عامل دومین سرطان امروزه

 زندگی شیوه از که کشورهایی در .آید می شمار به جهان
 دلیل به ها مرگ از نیمی حدود در کنند، می پیروي غربی

 ها مرگ چهارم یک حدود در و عروقی -قلبی هاي بیماري
 عنوان به سرطان نتیجه در .دهد می رخ سرطان دلیل به نیز

 را ها دولت آمده، شمار به عمومی بهداشت مهم مشکل یک
 این اهمیت نیز ما کشور در .)1(دهد می قرار تأثیر تحت

 مرگ عامل سومین که طوري به است، افزایش به رو بیماري
 قابل غیر مزمن هاي بیماري از بزرگ گروه دومین و میر و

 غذایی هاي عادت .است داده اختصاص خود به را انتقال
 افزایش محیطی، ستزی هاي آلودگی غربی، سبک به جدید

 زمره در جمعیتی ترکیب شدن مسن و دخانیات مصرف
 ایران جامعه در سرطان افزایش به منتهی عمده دالیل

 سرطان نیز آمریکا متحده ایاالت در .)2(شوند می محسوب
 ریه سرطان از بعد شایع سرطان دومین عنوان به کولورکتال

 در کشور این در 2001 سال آمار طبق بر .است شده شناخته
 نوع این علت به ها سرطان از ناشی مرگ از درصد 11 حدود

   .)3(است بوده سرطان
 کولورکتال سرطان بروز میزان گزارشات، طبق بر

 اما داشته، رشدي به رو روند اخیر سال 25 طی در ایران در
 با مقایسه در بیماري این که دهد می نشان موجود اطالعات

 تحت را ما کشور از ريت جوان جمعیت غربی کشورهاي
 بررسی در همکاران و فاتح .)4(است داده قرار خود تأثیر

 طی در اراك شهرستان در کولورکتال سرطان اپیدمیولوژي
 مورد بیماران مجموع از که دادند نشان 83 تا 73 هاي سال

 میانگین .بودند زن درصد 3/45 و مرد درصد 7/54 بررسی
 کمتر سن بیماران از درصد 5/17 و بود سال 22 بیماران سنی

 مرحله در تشخیص، زمان در بیماران اکثر .داشتند سال 40از
 با بیماران باالي فراوانی به توجه با .داشتند قرار سرطان سه

 عوامل احتمال باید جامعه بودن جوان و سال 40از کمتر سن
 و خطر عوامل ارزیابی و داشت نظر در را محیطی خطر

 .)5(کرد شروع تر پایین سنین از را انبیمار دقیق گري غربال
 به ابتال خطر برآورد بررسی در نیز همکاران و صفایی
 سابقه داراي افراد در فوقانی گوارش دستگاه هاي سرطان

 در سرطان مثبت فامیلی سابقه که دادند نشان سرطان فامیلی
 گزارش شاهدها از درصد 5/23 و موارد از درصد 22

 بستگان در مري و معده سرطان میلیفا سابقه داشتن .گردید
 دستگاه هاي سرطان ایجاد با داري یمعن طور به یک، درجه

 سرطان، فامیلی سابقه داشتن .بود ارتباط در فوقانی گوارش
 افزایش را فوقانی گوارش دستگاه هاي سرطان به ابتال خطر

 به مبتال افراد بستگان شود می توصیه دلیل، همین به .دهد می
 در ارجح گروه عنوان به فوقانی، گوارش دستگاه يها سرطان

  .)6(گیرند قرار مدنظر گري غربال هاي برنامه
 هاي پیام باره در اي مطالعه در نیز همکاران و مازور

 اندیشند؟ می چیزي چه به مردم :سرطان مورد در ها رسانه
 هاي رسانه و تلویزیون در سالمتی هاي پیام که دادند نشان

 در توجهی قابل نفوذ که دارند را این نسیلپتا دیگر جمعی
 در همکاران و توماس .)7(باشند داشته رفتارها، و دانش
 در سرطان از مردان دانش و آگاهی سطح بررسی مطالعه
 کنندگان شرکت از درصد 80 تقریبا که دادند نشان مردان
 شوند مبتال پستان سرطان به توانند می مردان که نبودند آگاه

 در خود خانوادگی سابقه به توجه با آنها همه چه اگر و
 اکثریت وجود این با بودند باالتري خطر معرض

 چنین هم .)8(دهند تشخیص را سرطان عالئم توانستند نمی
 انجام موانع بررسی هدف با همکاران و بروس مطالعه

 داد نشان کیفی صورت به مدفوع در مخفی خون آزمایش
 مديآخودکار رتباطی،ا مهارت ضعف آگاهی، کمبود که

 انجام میزان شدن کم با پایین شده درك حساسیت و پایین
   .)9(دارند مستقیم ارتباط مدفوع در مخفی خون آزمایش

 عواملی از شهرنشینی و زندگی شیوه در تغییر
 طی گوارش دستگاه يها سرطان با آنها رابطه که هستند

 که این به توجه با .)4-7(است رسیده اثبات به قبلی مطالعات
 بیماري الگوي در غذایی عادات و زندگی روش در تغییر
 اي تغذیه رفتارهاي دربارة مردم به آموزش لزوم است مؤثر

 و افراد .شود می احساس چندان دو معده سرطان با مرتبط
 و زندگی درست هاي شیوه به عمل و شناخت براي جوامع
 ازمندنی صحیح رفتارهاي آموزش به ها، بیماري از پرهیز
 کلیدي بهداشت، آموزش نقش راستا این در و هستند
  .)10(است
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 استفادة به بهداشت آموزش اثربخشی افزایش
 اعتقاد الگوي .دارد بستگی الگوها و ها نظریه از مناسب

 کار به آموزش براي که است الگوهایی جمله از بهداشتی
 منظور به را آموزشی مداخالت توان می الگو این با رود؛ می

 هاي مزیت از .کرد اجرا و طراحی ها بیماري از گیري پیش
 مهم ابعاد که است هایی سازه وجود بهداشتی، اعتقاد الگوي

 الگو، این هاي سازه .دهند می قرار توجه مورد را رفتار تغییر
 شده، درك منافع شده، درك شدت شده، درك حساسیت

 به راهنما و شده درك خودکارآمدي شده، درك موانع
 میزان شده درك حساسیت سازه در .شوند می شامل را لعم

 شدت سازه و دهد می نشان را بودن خطر معرض در احساس
 درك منافع و بیماري به ابتال از حاصل عوارض شده درك

 در دهد می نشان را بهداشتی رفتار اتخاذ از حاصل فواید شده
 انجام از مانع که مواردي تمام شده درك موانع که حالی

 نیز عمل راهنماي و دارد اشاره را گردد می بهداشتی تاررف
 خارجی یا و )بیماري به ابتال از ترس مانند( داخلی منابعی

 انجام سمت به را فرد که باشد می دوستان و ها رسانه چون هم
   .)11(دهد می سوق بهداشتی رفتار

 سنین در گوارش دستگاه سرطان شیوع به توجه با
 طرف از خطري آن، عالئم بودن صنامشخ و مبهم و باال

 ممکن که ندارند باور اغلب و شود نمی احساس چندان مردم
 الگو از استفاده با .باشند خطر معرض در هم خودشان است

 که شود می هدایت سمتی به فرد بهداشتی، اعتقاد
 و کند درك بیماري به نسبت را خود پذیري آسیب

 آنچه به نظر .دکارگیر به را خطر دهندة کاهش رفتارهاي
 جمله از خانواده افراد تمام تغذیۀ که ازآنجا و شد گفته

 داشتن و دارد ارتباط خانوار افراد تغذیه با بیشتر که مادران
 دوران از غذایی الگوي اصالح و صحیح اي تغذیه رفتارهاي
 از گیري پیش براي باال اهمیتی بزرگسالی اوایل یا کودکی
 برنامه تأثیر تعیین هدف با پژوهش این لذا  .دارد ها بیماري

 رفتارهاي بر بهداشتی اعتقاد الگوي بر مبتنی آموزش
 شهر مادران در گوارش دستگاه هاي سرطان از گیري پیش

 راه در گامی حاصل، نتایج تا است پذیرفته صورت اراك
 مردم براي آموزشی هاي برنامه و باشد جامعه سالمت ارتقاي

 ها سرطان جمله از شایع، هاي اريبیم از گیري پیش منظور به
 .شود تدوین

 
   ها روش و مواد

 آینـده ( تجربـی  نیمـه  مطالعـه  یک حاضر پژوهش
 بـا  اراك شـهر  منتخـب  زنـان  آن آماري امعهج که بوده )نگر

 .است بوده اي مرحله چند گیري نمونه روش از استفاده
 چند گیري نمونه روش از ها نمونه انتخاب براي

 ابتدا که اي گونه به شد استفاده )احتمال بر مبتنی( اي مرحله
 منطقه 5 به نقشه از استفاده با اراك، شهر مسکونی مناطق
 مرحله در و شده تقسیم مرکز و غرب شرق، جنوب، شمال،

 هاي بندي تقسیم اساس بر( منطقه یک طبقه هر از بعد،
 در .شدند انتخاب ساده تصادفی صورت به و )شهرداري

 مراکز طریق از مادران مناسب تعداد منطقه هر درون در پایان
  .شد انتخاب مطالعه براي منطقه آن بهداشتی

 براساس مطالعه این در نیاز مورد يها نمونه تعداد
 با و طرح آماري مشاور نظر برحسب و )10(مشابه مطالعات

 دست به گروه هر در نمونه 41 حداقل زیر رابطه به توجه
 لحاظ نفر 44 تعداد گروه هر در ریزش احتساب با که آمد

    .گردید
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 جهت شهر هاي محدوده انتخاب از پس

 وسیله به اطالعات ها درمانگاه به مراجعه طریق از گیري نمونه
 براي .گردید آوري جمع یافته سازمان مصاحبه و نامه پرسش

 دیده آموزش کارشناسان از نیاز مورد اطالعات آوري جمع
 استفاده  بود، شد برگزار توجیهی هاي کالس آنها رايب که

 سرطان به ابتال عدم شامل مطالعه به ورود معیارهاي .گردید
 ملیت بودن دارا فرد، اظهارخود بنابه پژوهش انجام زمان در

 یا موقت نه و دائمی بودن ساکن سال، 18 باالي سن ایرانی،
   .بود مهنا پرسش تکمیل جهت تمایل و اراك شهر در مهمان

   :شد انجام زیر مراحل آموزشی مداخله انجام براي
 طریق از آزمون پیش انجام ـ2 ها نمونه انتخاب ـ1

 درك حساسیت آگاهی، میزان تعیین و نامه پرسش توزیع
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 شده درك موانع شده، درك منافع شده، درك شدت شده،
 از قبل مطالعه مورد جمعیت در عملکرد و عمل راهنماي و

 بر مرحله این در( آموزشی مداخله انجام -3 .خلهمدا اجراي
 سنجی نیاز واقع در که مذکور نامه پرسش نتایج اساس

 مدل اجزاي سایر و آگاهی شدن مشخص ضمن آموزشی
 منابع اساس بر الزم آموزشی محتوي بهداشتی اعتقاد

 پس انجام -4 .)گردید اجرا و تنظیم و تهیه )8-15(مختلف
 مجدد توزیع طریق از آموزشی اخلهمد از بعد ماه 2 آزمون
 شده، درك حساسیت آگاهی، میزان تعیین و نامه پرسش
 و شده درك موانع شده، درك منافع شده، درك شدت

   آموزشی مداخله از بعد عملکرد و عمل راهنماهاي
 در بهداشتی اعتقاد مدل براساس نظر مورد مداخله

 جلسه 3 برگزاري شامل که گرفته صورت مورد گروه
 ضمن ابتدا در .بود دقیقه 45 مدت به جلسه هر و آموزشی

 افزایش به سخنرانی روش از استفاده با فراگیران شناییآ
 در آموزش سپس .شد پرداخته نانآ اطالعات و آگاهی

 توسط خطر درك و پذیري سیبآ احساس خصوص
 سرطان بیماري به ابتال از ناشی عوارض چنین هم و فراگیران

 انجام سنجی نیاز به توجه با که شد داده توضیح نانآ براي
 این در فراگیران توسط باال شده درك تهدید داشتن و شده

 عوارض و سرطان خطر متوجه نانآ از بسیاري خصوص
 انجام مزایاي بعدي جلسات در سپس .بودند نآ از حاصل

 این در فراگیران که را موانعی و گیري پیش رفتارهاي
 قرار بحث و و بررسی مورد بودند نموده اذعان خصوص

 منافع از مادران درك افزایش با گردید سعی و گرفت
 نانآ موانع از برخی بر گیري پیش رفتارهاي انجام از حاصل

 و عمل راهنماهاي از استفاده نهایت در و گردد غلبه
 رفتارهاي از برخی خصوص این در پزشکان هاي توصیه

 براي گوارش دستگاه سرطان خصوص در گیرانه پیش
 آموزش براي استفاده مورد هاي روش .گردید ارایه مادران
 براي که گروهی بحث و پاسخ و پرسش سخنرانی، شامل

 گیري پیش و مادران توسط مطالب مناسب درك به کمک
 حس درگیري چنین هم و مطالب از نادرست برداشت از

 حس این بسزاي اهمیت دلیل به یادگیري در مادران بینایی
 جمله از آموزشی کمک وسایل و ابزار دیگر از ريیادگی در

 در نیز برد وایت و آموزشی جزوه و پوستر پاورپوینت، برنامه
 آموزش تاثیر ماندگاري براي .شد استفاده سخنرانی کنار
 بهره نیز تلفنی پیگیري و مختصر هاي پمفلت از گردید سعی

    .شود گرفته
 ،حاضر مطالعه در اطالعات آوري جمع روش

 سازمان مصاحبه با همراه که بود ساخته محقق اي نامه سشپر
 هاي قسمت بر مشتمل نامه پرسش این .گردید تکمیل یافته
  :بود زیر

 قسمت دموگرافیک، مشخصات شامل اول قسمت
 صورت به که سوال 10 شامل که آگاهی سواالت شامل دوم

 سواالت شامل سوم قسمت .اند شده مطرح ایی گزینه 3
 سرطان به توانند می همه مثال عنوان به( شده درك حساسیت

 یک سرطان من نظر به( شده درك شدت ،)شوند مبتال
 کنترل من نظر به( شده درك منافع ،)است خطرناکی بیماري

 درمان زیاد هاي هزینه صرف از مانع اولیه عالیم گیري پیش و
 یا کافی اطالعات عدم مانند( شده درك موانع و )شود می

 رفتارهاي انجام زمینه در )غربالگري رفتارهاي امانج دشوراي
 25 شامل جمعاً که گوارش دستگاه سرطان از گیري پیش
 لیکرت اي گزینه 5 مقیاس صورت به و باشد می سوال

 قالب در که عمل راهنماهاي چهارم قسمت .اند شده طراحی
 جهت در را خارجی و داخلی عمل راهنماهاي انواع سوال 2

 گوارش دستگاه سرطان از گیري پیش رفتارهاي انجام
 را فرد عملکرد که است لیستی چک پنجم قسمت .سنجد می
 دستگاه سرطان به ابتال از گیري پیش اقدامات زمینه در

  .سنجد می گوارش
 صورت بدین حاضر نامه پرسش گذاري امتیاز

 به و 1 امتیاز صحیح جواب به آگاهی قسمت در که باشد می
 فرد هر امتیاز پایان در .گیرد می تعلق صفر امتیاز غلط جواب

 تعداد که صورت بدین  گردیده محاسبه نمره 100 اساس بر
 10 (سواالت کل تعداد بر تقسیم فرد صحیح هاي جواب
 شدت، حساسیت، قسمت در .شود می 100 ضربدر ) سوال
 5 تا 1 بین سوال هر امتیاز دامنه نیز شده درك موانع و منافع
 ،1 امتیاز مخالفم کامالً جواب به که اي گونه به باشد می متغیر

 5= موافقم کامالً و 4=موافقم ،3=ندارم نظري ،2=مخالفم
 این از یک هر امتیاز کل مجموع در .گیرد می تعلق امتیاز
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 امتیاز )شده درك موانع و منافع شدت، حساسیت،( ها قسمت
 چک قسمت در .شد محاسبه 100 حسب بر فرد شده کسب
 گیري پیش رفتار یاآ فرد که این اساس بر نیز دعملکر لیست

 همانند نمره 100 از وي امتیاز خیر یا است داده انجام را
 راهنماهاي سواالت .شد محاسبه آگاهی سواالت قسمت

 محاسبه فراوانی صورت به نیز خارجی و داخلی عمل
  .اند شده

 با حاضر نامه پرسش )Validity( روایی سنجش
 که صورت بدین ؛شد سنجیده محتوایی روایی شیوه

 و منابع به توجه با و بهداشتی اعتقاد مدل اساس بر نامه پرسش
 صالحیت صاحب اساتید توسط آن از پس و تهیه معتبر کتب

 اعمال نامه پرسش در آنان نظرات و شده بررسی )نفر 8(
 و اشکاالت از برخی رفع از پس نهایت در که گردید

  .)13 ،9 ،6 ،3(گرفت قرار تایید مورد آن روایی ابهامات
 از نیز مذکور نامه پرسش )Relibility( پایایی

 مادرانی از نفر 25 روي بر کرونباخ آلفا آزمون روش طریق
 مورد جمعیت مشابه دموگرافیک مشخصات لحاظ از که

 از یک هر در آن مقدار که شد سنجیده بودند مطالعه
 و موانع منافع، شدت، حساسیت، آگاهی، هاي قسمت

 قسمت در مقدار این که آمد دست به 7/0 باالي عملکرد
 و منافع شدت، حساسیت، قسمت در ،8/0 آگاهی سواالت

 دست به 7/0 عملکرد قسمت در و 71/0 شده درك موانع
   .آمد دست به 74/0 ابزار کلی آلفاي .آمد

 مختلف هاي قسمت که شد سعی حاضر مطالعه در
 گونه هر بروز از که شوند طراحی اي گونه به پژوهش

 طرح( آید عمل به جلوگیري ممکن حد تا اخالقی مشکالت
 و اراك پزشکی علوم دانشگاه در 730 شماره با مذکور
 با حاضر مطالعه در ).است رسیده تصویب به اخالق کمیته
 تشکیل زنان را مطالعه مورد جمعیت که این به توجه

 جهت تواما زن گران پرسش از نیز مطالعه این در دهند می
 تدوین در چنین هم .شد استفاده اطالعات آوري جمع

 خصوصی سواالت طرح از امکان حد تا شد سعی نامه پرسش
 به الزم هاي آموزش ضمن و شود اجتناب محرمانه و

 تکمیل از قبل بودند موظف آنها تمامی گران پرسش
 و آگاه مطالعه اهداف از را وي نمونه هر براي نامه پرسش

 نامه پرسش تکمیل براي همکاري جهت رد را وي رضایت
  .نمایند جلب

 هاي آزمون از استفاده بر عالوه حاضر پژوهش در
 حساسیت، ، آگاهی نمره میانگین مقایسه جهت اسکوئر يکا

 از بعد و قبل در عملکرد و شده درك موانع و منافع شدت،
 دو بین و زوجی تی آزمون از ها گروه از یک هر در مداخله

 از کیفی متغیرهاي براي چنین هم و تی مونآز از گروه
 05/0 از کمتر يدار معنی سطح و شد استفاده دو کاي ازمون

  .شد گرفته نظر در
  

   ها یافته
 سنی معیار انحراف و میانگین پژوهش این در

 3/36±1/11 و 3/38±6/9 برابر ترتیب به شاهد و مورد گروه
 يدار معنی اختالف یکدیگر با که بود سال

 گروه در خانوار بعد میانگین چنین هم )p=381/0(ندنداشت
 که بود 2/2±3/1 و 36/2±8/1 برابر ترتیب به شاهد و مورد

 مشخصات سایر .)p=147/0(نداشتند يدار معنی اختالف
 ارایه 1 جدول در شاهد و مورد هاي گروه دموگرافیک

   .است گردیده
  
 این در شده گردآوري هاي داده توصیف  با

 مداخله از قبل در که دادند نشان ها یافته )2لجدو( پژوهش
 از شاهد و مورد گروه دو بین داري معنی اختالف گونه هیچ

 مداخله از بعد ولی ،ندارد وجود نامبرده متغیرهاي لحاظ
 مورد گروه بین که دهد می نشان مستقل تی آزمون آموزشی

 اختالف شده ذکر متغیرهاي از بسیاري در شاهد و
   ).2 جدول( دارد ودوج داري معنی

 از حاکی جفتی تی آزمون 2 جدول به توجه با
 در نظر مورد متغیرهاي نمرات میانگین بین دار معنی اختالف

 که حالی در بود آموزشی مداخله از بعد و قبل مورد گروه
 اختالف گونه هیچ شاهد گروه در جفتی تی آزمون

 به  نیز 4 و 3 جداول چنین هم نداد نشان را داري معنی
 و داخلی عمل راهنماهاي نسبی فراوانی توزیع تفکیک
 از بعد و قبل در شاهد و مورد گروه دو در را خارجی
  .دهند می نشان آموزشی مداخله
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   مطالعه مورد هاي گروه حسب بر مطالعه مورد افراد دموگرافیک خصوصیات نسبی فراوانی توزیع مقایسه .1 جدول
   دموگرافیک مشخصات  شاهد گروه  مورد گروه

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
   مادر شغلی وضعیت 84 37 93 41  دار خانه

 16 7 7 3  شاغل
=P    دو کاي آزمون 746/0  

 18 8  7  3  مجرد
 67 30 86 38  متاهل
 فوت همسر
   شده

3 7 7 15 

   تاهل وضعیت

  0  0   شده جدا
=P    دو کاي آزمون 353/0  

 38 17 45 20   بیسواد
  25  11  31  14  ابتدایی

 18 8 7 4  راهنمایی
 11 5 9 6   دیپلم

  
  

   مادر تحصیالت

 2  1  0   دانشگاهی
=P    دو کاي آزمون 84/0  

 36  16 43  19   بیسواد
 27  12 34  15  ابتدایی

 16  7 11  5  راهنمایی
 13  6 6  3   دیپلم

   همسر تحصیالت

 9  3 2  1   دانشگاهی
=P    دو کاي آزمون 43/0  

 25  11 20  9   بلی
 62  27 68  30  خیر

 سرطان به بتالا سابقه
 بین در گوارش دستگاه
 13  6 11  5   دانم نمی   اقوام

=P    دو کاي آزمون 397/0  
 11  5 6  3  بلی
 72  32 85  37  خیر

 سرطان از فوت سابقه
 بین در گوارش دستگاه
 16  7 9  4   دانم نمی   اقوام

=P    دو کاي آزمون 493/0  
  

 از پیشگیري رفتارهاي انجام خصوص در عملکرد و شده درك موانع و منافع شدت، حساسیت، ، آگاهی هاي نمره میانگین ایسهمق .2 جدول
  شاهد و مورد گروه بین آموزشی مداخله از بعد ماه 3 و قبل در گوارش دستگاه سرطان

  گروه  نظر مورد متغیر  مداخله از بعد ماه 3  مداخله از قبل
  معیار انحراف  میانگین  معیار انحراف  یانگینم

 تی آزمون
  زوجی

 p=025/0 2/12 05/88 06/13 8/72  مورد
 p=675/0 8/13 75 2/14 7/73  شاهد

  آگاهی

  p 047/0=p=102/0  مستقل تی آزمون
 p=0311/0 68/11 91/77 12/10 36/61  مورد
 p=574/0 34/9 95/62 61/11 5/62   شاهد

  شده درك حساسیت

  p 015/0=p=682/0   تقلمس تی آزمون
 p=001/0 20/12 5/89 08/12 24/71  مورد
 p=122/0 74/13 72/77 12/14 93/76  شاهد

  شده درك شدت

  p 038/0=p=132/0   مستقل تی آزمون
 p=01/0 41/11 4/88 11/10 5/74  مورد
 p=891/0 58/10 71 8/11 3/72  شاهد

  شده درك منافع

  p 01/0=p=663/0   مستقل تی آزمون
 p=036/0 15/10 05/48 92/13 81/61  مورد
 p=74/0 92/10 53/65 89/10 85/63  شاهد

  شده درك موانع

  p 001/0=p=553/0   مستقل تی آزمون
 p=001/0 9/8 3/65 2/6 81/30  مورد
 p=291/0 4/6 5/32 8/6 77/27  شاهد

 خصوص در عملکرد
  سرطان از پیشگیري

  p 001/0=p=967/0  مستقل تی آزمون
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 خصوص در داخلی و خارجی عمل راهنماهاي فراوانی توزیع .3 جدول
 نظرات اساس بر گوارش دستگاه سرطان از پیشگیري رفتارهاي انجام
   شاهد و مورد  گروه دو هر در آموزشی مداخله از قبل مطالعه مورد افراد

 مورد گروههاي  شاهد  مورد
  مطالعه

  عمل راهنماهاي
  درصد تعداد  درصد تعداد

 نتیجه
  آزمون
Mac-

Nimar  

 عمل راهنماي
   خارجی

        

  26  12  34  15  پزشک
  25  11  18  8  آشنایان و خانواده
  22  10  18  8  کتابچه و کتاب
 2  1 5/4  2   پرستار
 مرکز پرسنل

  درمانی بهداشتی
11 25 8 18 

 22 10 16 7  نشریات و مجله
 60 27 52 23  تلویزیون و رادیو

  
  

311/0=p 

 عمل راهنماي
   داخلی

        

 به ابتال از ترس
 از ناشی عوارض
 دستگاه سرطان
   گوارش

13  29  15  33  

 ناشی درونی آرامش
   اطالعات کسب از

16  36  11  24  

 به اعتماد افزایش
 انجام از ناشی نفس
   پیشگیري رفتار

21  47  20  45  

  
  

511/0=p 

  
 خصوص در  داخلی و خارجی عمل راهنماهاي فراوانی توزیع .4 جدول
 نظرات اساس بر گوارش دستگاه سرطان از پیشگیري رفتارهاي انجام
 و مورد  گروه دو هر در آموزشی مداخله از بعد ماه 3 مطالعه مورد افراد
  شاهد

  مطالعه مورد گروههاي  شاهد  مورد
  عمل راهنماهاي

  درصد تعداد  درصد تعداد

جه
نتی

 
ون

آزم
 M

ac
-N

im
ar

  

 عمل راهنماي
   رجیخا

        

  28  13  59  26  پزشک
  26  12  38  17  آشنایان و خانواده
  28  13  40  18  کتابچه و کتاب
 2  1 9  4   پرستار
 بهداشتی مرکز پرسنل
  درمانی

16 36 6 13 

 26 12 22 10  نشریات و مجله
 73 33 63 28  تلویزیون و رادیو

031/0=p 

           داخلی عمل راهنماي
 عوارض به ابتال از ترس
 دستگاه سرطان از ناشی

   گوارش

21  47  14  31  

 از ناشی درونی آرامش
   اطالعات کسب

24  54  12  26  

 نفس به اعتماد افزایش
 رفتار انجام از ناشی

   پیشگیري

32  72  17  37  

021/0=p 

  

   بحث
 الگوي کاربردن به که داد نشان حاضر مطالعه

 سرطان از گیري پیش رفتارهاي آموزش در بهداشتی اعتقاد
 زنان عملکرد و آگاهی سطح افزایش به گوارش دستگاه

 هاي شیوه به کردن عمل براي مردم آمادگی .شود می منجر
 رفتار دادن شکل به بیماري از اجتناب براي زندگی درست

 رفتار ایجاد در اولیه قدم مردم، آگاهی بردن باال و دارد نیاز
 ياه سرطان دربارة مردم آگاهی افزایش .است صحیح
 اهمیتی آن، خطر عوامل دربارة آموزش و گوارش دستگاه

 از نیمی از بیش تقریبا ها نمونه حاضر پژوهش در .دارد باال
 افزایش دلیل .نمودند کسب مداخله از قبل را آگاهی نمره

 افزایش با توان می را خصوص این در عمومی هاي آگاهی
 جلسات برگزاري گروهی، هاي رسانه سوي از تبلیغات

 مسائل به دادن اهمیت و بهداشتی مسئوالن طرف از رتبطم
   .دانست مرتبط درمان بر تمرکز و گیري پیش

 آموزشی مداخله از بعد دار معنی اختالف وجود
 توان می را شاهد و مورد گروه آگاهی هاي نمره میانگین بین

 با آشنایی خصوص در آموزشی هاي کالس تشکیل علت به
 حدود تا توانسته که دانست گوارش دستگاه هاي سرطان
 این .شود مورد گروه آگاهی میزان ارتقاء باعث زیادي

 مطالعه ازجمله شده انجام تحقیقات سایر نتایج مشابه ها یافته
 است، )15(گامیگ و )14(غفاري ،)13(مظلومی )12(معطري

 فقط است شده انجام هانسن توسط که اي مطالعه در چنین هم
 را خود عالیم کولورکتال سرطان به مبتال بیماران درصد 15

 در آموزش نقش لذا )16(دانستند می بیماري این از ناشی
   .باشد می اهمیت با بسیار جامعه سالمت بهبود

 از حاکی شده، درك حساسیت به راجع هاي یافته
 را خود افراد بیشتر آموزشی، مداخله از قبل که بود آن

 مسئله این ند؛دید نمی معده سرطان خطر معرض در چندان
 نشان قرارداده، تأثیر تحت را افراد رفتار در حساسیت و دقت

 معتقد بوده، حساس اي مسئله به نسبت فرد اگر که دهد می
 به را او تواند می مسائل سري یک رعایت عدم که باشد

 رعایت را بهداشتی رفتار بیشتري انگیزة با کند، مبتال بیماري
 و )17(اي هزاوه ،)14(غفاري ،)12(معطري مطالعه در .کند می
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 از قبل شده درك حساسیت نمره میانگین نیز )18(کلیر
 دار معنی افزایشی آموزشی، مداخله از بعد و پایین مداخله
 دهد می نشان را متفاوت نتایجی )19(سومی مطالعه اما داشت؛

 دو میان آموزشی مداخله از بعد که است آن از حاکی و
 تفاوتی شده درك حساسیت ظرن از شاهد و آزمون گروه
 سرطان، نام چون احتمال، به و است نشده ایجاد دار معنی
 افراد حساسیت میزان ابتدا از شود، می حساسیت سبب خود

 .است بوده باال

 این در دار معنی اختالف وجود حاضر مطالعه در
 شاهد و مورد گروه دو بین آموزشی مداخله از بعد زمینه

 ارتقاء بر آموزشی مداخله تاثیر از خوبی شاهد تواند می
 که طوري به باشد مورد گروه در افراد شده درك حساسیت

 را اعتقاد این آموزشی مداخله از بعد مورد گروه افراد اکثر
 سرطان به ابتال معرض در هم آنها است ممکن که داشتند

 با خوان هم یافته این که باشند داشته قرار گوارش دستگاه
 شده درك حساسیت افزایش زمینه در ردیگ هاي پژوهش

  .)21 ،20(باشد می ها سرطان سایر به ابتال به نسبت
 قبل در گروه دو هر نیز شده درك شدت لحاظ از

 در اما بودند متوسط از باالتر حد در آموزشی مداخله از
 از بعد مورد گروه شده درك شدت نمره افزایش نهایت

 درك شدت در دار معنی اختالف از حاکی آموزشی مداخله
 نیز حاضر مطالعه در .بود شاهد و مورد گروه بین شده

 در که افرادي )بوکلت و پمفلت قالب در( تصاویر ار استفاده
 شده سرطان به مبتال گیري پیش رفتارهاي تیرعا عدم اثر

 و عوارض این بودن وخیم و جدي دادن نشان براي بودند
 هاي بیماري ایجاد سالمتی، دادن دست از به ها نمونه توجه
 ارتقاء جهت در مهمی عوامل درمان باالي هاي هزینه و دیگر
  .است بوده خصوص این در ها نمونه شده درك شدت سطح

 از شده درك موانع بیشترین حاضر پژوهش در
 دشوار شامل گیري پیش رفتارهاي انجام جهت افراد سوي
 و اقتصادي نامناسب وضعیت گیري، پیش اقدامات بودن

 بوده گوارش دستگاه سرطان از اطالعات کسب از ستر
 مداخله از قبل در شاهد گروه راد شریفی مطالعه در .است

 رعایت خصوص در کمتري شده درك موانع از آموزشی

 گروه براي تواند می امر این که بودند برخوردار غذایی رژیم
 کنترل به کمک و غذایی رژیم رعایت جهت امتیازي شاهد

   .)22(آید ارشم به دیابت
 از بعد هم )17(اي هزاوه و )14(غفاري مطالعه در

 موانع نمره میانگین در دار معنی کاهشی آموزشی، مداخله
 از پس افراد، این و وجودآمد به آزمون گروه شدة درك

 درك موردنظر رفتار رعایت در را کمتر موانعی آموزش
   .کردند

 گیري پیش رفتارهاي انجام منافع خصوص در
 مداخله از بعد در که داد نشان پژوهش این يها تهیاف

 گیري پیش رفتارهاي انجام که این به افراد توجه آموزشی
 ارتقاء در تواند می گردد می بیماري عوارض کاهش باعث
 نیز راد شریفی مطالعه .باشد موثر شده درك منافع سطح
 کشیدن سیگار از دوري و شده درك منافع بین که داد نشان

 دو هر در که )22(دارد وجود مثبت رابطه نوجوانان بین در
 سالم احساس به مربوط شده درك منافع بیشترین مطالعه
 عمل راهنماي داشتن حاضر مطالعه در .است بوده زیستن
 رفتارهاي انجام سمت به درون سمت از را فرد که داخلی

 مشارکت و پزشک هاي توصیه و کند می ترغیب گیري پیش
 در خارجی عمل راهنماي ترین مهم عنوان به خانواده اعضاي
 اهمیت حایز تواند می گیري پیش اقدامات انجام افزایش

 راهنماي ترین مهم عنوان به پزشکان مطالعه این در .باشد
 دستگاه سرطان از گیري پیش رفتارهاي انجام جهت عمل

 انجام دیگر هاي پژوهش نتایج با که شدند، گزارش گوارش
 نتایج زنان، عملکرد زمینه در .)24 ،23(ددار مطابقت شده
 از بعد آزمون گروه افراد عملکرد کل، در که داد نشان

 مطالعه در یافت؛ ارتقا داري یمعن طور به آموزشی مداخله
 نمره میانگین آموزشی، مداخله از بعد هم )13(مظلومی
 احتمال، به که است شده گفته و بود یافته افزایش عملکرد

 پایین آموزشی، مداخله از قبل زنان اکافین عملکرد علت
 آن انجام ضرورت از اطالع عدم و آنان آگاهی سطح بودن
 از قبل هم )22(راد شریفی و )14(غفاري مطالعه در است؛ بوده

 عملکرد میزان در دار معنی اختالفی آموزشی، مداخله
 دو هر اي تغذیه عملکرد و نشد دیده گروه دو اي تغذیه
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 از بعد اما بود مشابهی وضعیت در مداخله از قبل گروه،
 در آزمون گروه در اي تغذیه عملکرد نمرات میانگین مداخله
 که داد نشان و یافت دار معنی افزایشی شاهد، گروه با مقایسه

 غذایی رژیم آموزش در بهداشتی اعتقاد الگوي کاربردن به
 است؛ منجرشده اي تغذیه عملکرد و آگاهی سطح افزایش به

 از پس عملکرد بهبود نیز )25( هان و )19(سومی طالعهم در
  .است شده گزارش آموزش

 
 گیري نتیجه

 اساس بر آموزشی مداخله از بعد حاضر مطالعه در
 بر آموزش مثبت تاثیر ار حاکی نتایج بهداشتی اعتقاد مدل

 نهایت در و شده درك منافع و شدت، حساسیت، آگاهی،
 مطالعه مورد يها مونهن توسط گیري پیش اقدامات افزایش

 حیطه در وسیعی کاربرد پژوهش این نتایج .است بوده
 پزشک، شامل مراقبتی خدمات کنندگان ارائه هاي فعالیت
 این نتایج از گیري بهره با .ددار بهداشت مراقبین و پرستار

 سطح در مناسب آموزشی هاي برنامه تدوین و پژوهش
 هاي برنامه رد را جامعه افراد مشارکت توان می جامعه
 پیشنهاد لذا .ددا افزایش گوارش دستگاه سرطان گري غربال

 جمله از موزشیآ هاي مدل سایر طراحی با اي مطالعه شود می
 رفتاري قصد سنجش براي شده ریزي برنامه رفتار تئوري
 نیز گوارش دستگاه سرطان گري غربال هاي زمونآ انجام

 مطالعه این نتایج از گردد می پیشنهاد چنین هم .پذیرد صورت
 گروه براي درمانی بهداشتی مراکز در موزشآ انجام جهت

 به ابتال از گیري پیش رفتارهاي ارتقاي براي و مادران
  .گردد استفاده گوارش دستگاه هاي سرطان

 وريآ جمع حاضر پژوهش هاي محدودیت جمله از
 در باید که است بوده دهی خودگزارش طریق از اطالعات

   .نمود احتیاط نآ نتایج تعمیم
  

   قدردانی و تشکر
 تحقیقات و آموزش محترم معاونت از وسیله بدین

 و تصویب مورد 730 شماره با را حاضر طرح که دانشگاه
 از چنین هم .گردد می تشکر و تقدیر دادند قرار مالی حمایت

 تشکر اند داشته شرکت حاضر طرح در که مادرانی کلیه
   .گردد می
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