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چکیده
مقدمه :آنفلوانزا یک بیماری حاد تنفسی است که بیشتر در مدارس دیده میشود و میتوان با آموزش و خودمراقبتی میزان آن را کاهش
داد .این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی در خودمراقبتی از بیماری آنفلوانزا در مدارس ابتدایی شهر
مشهد طراحی شده است.
مواد و روشها :این مطالعه کارآزمایی بالینی قبل و بعد در سال  1397روی  64دانش آموز دختر پایه ششم دبستان انجام شد که به
روش نمونهگیری چند مرحلهای از بین دبستانهای شهر مشهد انتخاب شدند و در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند .ابزار گردآوری
اطالعات شامل پرسشنامه دموگرافیک ،پرسشنامه خودکارآمدی استاندار شوارتز و پرسشنامه محققساخته خودمراقبتی آنفلوانزا بود.
مداخله آموزشی بر اساس تئوری خودکارآمدی طراحی و در  4جلسه آموزشی  45دقیقهای اجرا شد .بالفاصله و  3ماه بعد از مداخله
آموزشی ،پرسشنامهها تکمیل شدند .درنهایت دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  24و آزمونهای آماری تی و کای
اسکوئر تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :میانگین نمره خودکارآمدی قبل از مداخله آموزشی  1/6±4/4بود که پس از مداخله آموزشی به  3/4±7/2رسید و اختالف
آماری معناداری بین آنها مشاهده شد ( . (P=0/01هم چنین میانگین نمره خودمراقبتی آنفلوانزا قبل از مداخله آموزشی بود 11/9±5/5
که پس از مداخله آموزشی به 12/6±5/6رسید و اختالف آماری معناداری بین آنها مشاهده شد (.) P=0/01
نتیجهگیری :طبق نتایج ،طراحی و اجرای مداخالت آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی موجب افزایش خودمراقبتی آنفلوانزا در
دانشآموزان میشود.
کلمات کلیدی :خودکارآمدی ،خودمراقبتی ،آنفلوانزا

* نویسنده مسئول :نوشین پیمان ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران .تلفن09155258213 :
ایمیلpeymann@mums.ac.ir :

ندا رییسی یکتا

مقدمه
امروزه یکی از مهم ترین مشکالت مهم در سالالمت هالر

و غذایی ،استراحت ،ارتقای کیفیت خواب وکیفیت زنالدگی،

جامعهای ،بیماریهای عفونی است که نقالش بسالیار مهمالی

شناخت نحالوه کنتالرل هیجانالات و شالیوه مراقبالت از خالود

در مرگومیر کودکالان و نوجوانالان دارد ( .)1آنفلالوانزا یالک

ازجمله مواردی است که در کنترل عوارض و مشکالت ایالن

بیماری عفونی حاد تنفسی است که در اثر عفونت با ویروس

بیماری کمالککننالده اسالت .در ایالن میالان شالناخت نحالوه

های آنفلالوانزا ایجالاد میشالود و دسالتگاه تنفسالی فوقالانی و

مراقبت از خود اهمیت بسزایی دارد (.)9

تحتالالانی را درگیالالر مالالیکنالالد .ویالالروس آنفلالالوانزا یالالک RNA

اصل مهم در خودمراقبتی ،مشارکت و قبالول مسالئولیت

ویروس با سه تیپ ( B ،Aو  )Cاسالت .تیالپ  Aگونالههالای

از طرف خود بیمار است تا با انجام صحیح رفتارهای مربوط

انسان و پرندگان را آلوده میکند و تیپهای  Bو  Cعمومالاً

به آن ،بسیاری از عوارض بیماری قابالل کنتالرل شالود (.)10

به عفونت در انسان منجر میشود .آنفلوانزا راههالای تنفسالی

مطالعه عسکریان و همکالاران درخصالوب بیمالاری آنفلالوانزا

فوقانی یا تحتانی را درگیر میکند و اغلب با نشانهها و عالئم

نشان داد دانش زیاد بهتنهایی برای بهبود نگرش و عملکالرد

عمومی مثل تب ،میالژی و ضعف همراه است .ازآنجالاییکاله

کافی نیست؛ بنابراین ،روشهالای آموزشالی سالنتی ،کارآمالد

ویروسهای آنفلوانزا بیش از  90سال در بسیاری از میزبالان

نیست و روشهای آموزشی پیشرفته نیاز اسالت ( .)11بالرای

ها در مناطق مختلف جغرافیایی بوده است ،آنها یک منبال

رسیدن به اهداف آموزشالی ،انتخالاب یالک مالدل یالا نظریاله

منحصر به فرد برای بررسی بومشناسی و تکامل یک ویروس

مناسب مهم است ( .)12استفاده از مناسبترین تئالوری باله

 RNAارائه میکنند (.)4-2

نحو چشمگیری موجب افزایش شانس اعمال مالؤثر آمالوزش

آنفلالالوانزا بیمالالاری بالالالقوه جالالدی اسالالت کالاله معمالالواً در

بهداشت و ارتقای سالمت میشود .خودکارآمدی به معنالای

زمسالالتان اتفالالا میافتالالد و  9درصالالد از تمالالام بیماریهالالای

توانایی فرد برای ایجاد اثر یا نتیجه مطلوب است و بهصورت

دستگاه تنفسی فوقانی و  13درصد از بیماریهالای دسالتگاه

درک یا قضاوت فرد در مورد توانایی انجام یک عمالل خالاب

تنفسی فوقالانی را تشالکیل مالیدهالد ( .)5افالزایش دانالش و

بهطور موفقیتآمیز با کنترل عوامل پیرامالون خالود تعریالف

بهبالالود نگالالرش بیمالالاری آنفلالالوانزا نسالالبت بالاله رفتارهالالای

میشود (.)14 ،13

خودمراقبتی نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از ابالتال باله

بر اساس نظریه بندورا ،خودکارآمالدی شالامل اعتمالاد و

عوارض این بیماری دارد .با توجه به تراکم 15میلیون نفری

اطمینان فالرد باله توانالایی در انجالام کارهالای خالودمراقبتی

در مدارس ،پیشبینی برنامالهریالزی و ایجالاد آمالادگی بالرای

بهطور مطلوب است ،بهطوریکه فرد از این طریق به نتالایج

مقابله با بحران طغیان این بیماری در مدارس از اولویتها و

مناسب دست یابالد ( .)16 ،15متأسالفانه آمالوزش باله افالراد

ضرورتهای ملی است ( .)6آنفلوانزا بیشتر در دانشآمالوزان

درخصوب پیشگیری در مقایسه با دیگالر اعمالال کلینیکالی

کمسن در مدرساله دیالده میشالود و بالا آمالوزش مناسالب و

کماهمیتتر شمرده میشود و مداخالت آموزشی انجامشالده

خالالودمراقبتی مالالؤثر میتالالوان فراوانالالی آن را کالالاهش داد(.)7

برای افراد درخصوب پیشالگیری و خالودمراقبتی بهصالورت

خودمراقبتی به معنای فعالیتهای آگاهانه ،اکتسابی و هدف

نادر و روتین انجام میشود ( .)17خودکارآمدی ارزیابی فالرد

داری است که افراد بهمنظور حفظ حیات و تأمین ،حفالظ و

از توانایی خود در انجام تکلیالف و درک رفتالاری اسالت کاله

ارتقای سالمت خود انجام میدهند ( .)8رعایت رژیم دارویی

احتمال التزام به برنامه کاری و رفتارهای ارتقای سالالمت را
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آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی در خودمراقبتی از آنفلوانزا در مدارس ابتدایی

افزایش میدهد و ممکن اسالت بالهعنالوان منبال مشخصالی،

 30درصد به آن اضافه شد و درنهایت تعالداد نموناله در هالر

سازگاری را تسالهیل کنالد ( .)18بنالدورا معتقالد اسالت کاله

گروه  32نفر بهدست آمد.

انسانها نوعی نظام نیروی خالودتنظیمی دارنالد و بالا آن بالر

نمونهگیری بهصورت چندمرحلالهای انجالام شالد .بالدین

افکالالار ،احساسالالات و رفتارهالالای خالالود کنتالالرل دارنالالد و در

صالالالورت کالالاله بالالالهمنظور انجالالالام نمونالالالهگیری ،بالالاله اداره

سرنوشت خود نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند.

آمالوزشوپرورش شهرسالالتان مشالالهد مراجعاله شالالد و از بالالین

احساس خودکارآمدی افراد را قادر میسازد بالا اسالتفاده

مناطق آموزشوپرورش ،ابتدا یک ناحیه بهصالورت تصالادفی

از مهارتها در برخورد با موان  ،کارهای فو العادهای انجالام

انتخالالاب و سالال س دو مدرسالاله دخترانالاله بهصالالورت تصالالادفی

دهند ()16؛ بنابراین ،با توجاله باله شالیون آنفلالوانزا و غیبالت

انتخاب شد .یک مدرسه بهعنوان کنترل و دیگری بالهعنوان

بسیاری از دانشآموزان ،مالداخالت مختلفالی بالا اسالتفاده از

مدرسه مداخلاله در نظالر گرفتاله شالد .ایالن مالدارس از نظالر

روشهای متنون درخصوب پیشگیری از آنفلالوانزا در ایالران

جغرافیایی فاصله قابل قبولی با یکالدیگر داشالتند تالا امکالان

انجام شده است؛ مثالً انصاری و همکالاران تالأثیر اسالتفاده از

تماس دانشآموزان با یکدیگر وجود نداشته باشد .از هالر دو

تئالالوری انگیالالزش محافظالالت را بالالر پیشالالگیری از آنفلالالوانزا

مدرسه یک کالس ششم بهصالورت تصالادفی انتخالاب شالد.

سنجیدهاند ( .)19همچنالین هاشالمی و همکالاران بالا مالدل

دانشآموزانی که برای شالرکت در مطالعاله تمایالل داشالتند،

اعتقاد بهداشتی مطالعهای در خصوب پیشگیری از آنفلوانزا

وارد مطالعالاله شالالدند .معیالالار ورود دانشآمالالوزان بالاله مطالعالاله

داشالالالتهاند ( .)20مطالعالالالهای مبنالالالی بالالالر بررسالالالی تالالالأثیر

رضایت ولی و خود دانشآمالوز بالرای ورود باله مطالعاله بالود.

خودکارآمالالالدی در انجالالالام فعالیالالالتهالالالای خالالالودمراقبتی

معیار خروج از مطالعه ،غیبت بیش از دو جلسه در جلسالات

دانشآموزان در پیشگیری از آنفلوانزا در ایران گزارش نشده

آموزشالالی و تکمیالالل نالالاق

پرسالالشنامهها بالالود .سالال س

است ،لذا انجالام ایالن پالژوهش ضالروری باله نظالر میرسالد؛

دانشآموزان فرم رضالایتنامه را بالرای شالرکت در پالژوهش

بنابراین ،این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر

تکمیل کردند و از دانشآموزان درخواست شد پرسشنامهها

نظریه خودکارآمدی در خودمراقبتی از بیمالاری آنفلالوانزا در

را تکمیل کنند.

مدارس ابتدایی شهر مشهد طراحی و اجرا شده است.

ابالالزار استفادهشالالده در ایالالن پالالژوهش پرسالالشنامه سالاله
قسمتی بود که قسالمت اول مربالوط باله مشخصالات فالردی

مواد و روشها

شالالالالرکتکنندگان ،قسالالالالمت دوم پرسالالالالشنامه الگالالالالوی

این مطالعه کارآزمالایی بالالینی قبالل و بعالد ،از آبالان تالا

خودکارآمالالدی و قسالالمت سالالوم پرسالالشنامه خالالودمراقبتی

بهمن  1397روی  64نفر از دانشآموزان دختر سال ششالم

آنفلالالوانزا بالالود .پرسالالشنامه مربالالوط بالاله مشخصالالات فالالردی

مدارس ابتدایی مشهد انجام شد .برای تعیین حجم نمونه با

شرکتکنندگان شالامل اطالعالات مربالوط باله سالن ،سالابقه

توجه به اینکه مقاله مشابهی یافت نشد که بتوان بالر اسالاس

بیماری آنفلوانزا ،آلرژی ،سابقه تشنج ،سابقه تزریق واکسن و

آن حجم نمونه واقعی را پیدا کالرد؛ ،لالذا از فالاز حالداقل اثالر

سالالرماخوردگی بالالا تالالب بالالود .پرسالالشنامه دوم ،پرسالالشنامه

ارزشمند استفاده شد که با توجه باله آن ،بالا آلفالای  0/05و

مربوط به خودکار آمدی بالود کاله از پرسالشنامه اسالتاندارد

بتای  0/20و میزان اثر استانداردشالده ( 25 ،)f=0.8نموناله

شوارتز استفاده شد .این پرسشنامه در  23کشالور اسالتفاده

در هر گروه ازم بود ،ولی به دلیل امکالان ریالزش نمونالهها،

شالده و روایالالی و پایالایی آن را رجبالالی بالرای جامعالاله ایرانالالی
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اندازهگیری کرده است .پایایی پرسشنامه بالا ضالریب آلفالای

دانشآمالالوزان از چهالالار منبالال خودکارآمالالدی در جلسالالات

کرونبالالا  83درصالالد و روایالالی آن  30دزصالالد بهدسالالت آمالالد

آموزشالالی اسالالتفاده شالالد کالاله عبالالارت بودنالالد از :موفقیالالت در

( .)21این پرسشنامه شامل  10سؤال است که بالا مقیالاس

عملکرد ،تجارب جانشالینی ،ترغیالب کالمالی و برانگیختگالی

لیکرت  4درجهای تنظیم شده است و از کامالً صحیح (نمره

هیجالالانی ،فیزیولوژیالالک .سرفصالاللهای محتالالوای آموزشالالی

 ،)4تقریباً صحیح (نمره  ،)3بهندرت صحیح (نمره  )2و اصالً

درنظرگرفته شده شامل مقدمه و کلیاتی درباره آشالنایی بالا

صحیح (نمره  )1نمرهدهی میشود .مجمون امتیازات ،نمالره

بیماری آنفلوانزا ،راههای انتقالال بیمالاری ،عالوارض ناشالی از

خودکارآمالالدی فالالرد را نشالالان مالالیدهالالد کالاله کمتالالرین نمالالره

عدم درمان بیمالاری ،راههالای پیشالگیری از بیمالاری ،نقالش

خودکارآمدی  10و بیشترین نمره خودکارآمالدی  40اسالت

عوامالالل انسالالانی در پیشالالگیری و آمالالوزش خالالودمراقبتی در

(.)21

بیماری آنفلوانزا بود.

قسالالمت سالالوم پرسالالشنامه ،پرسالالشنامه محققسالالاخته

بالفاصله بعد از آمالوزش و ساله مالاه ( 12هفتاله) بعالد از

خالالودمراقبتی از بیمالالاری آنفلالالوانزا بالالود کالاله نمالالره  CVIآن

مداخله آموزشی ،پرسشنامهها در گالروه مداخلاله و کنتالرل

0/96و نمره  CVRآن  0/97بهدست آمد .ایالن پرسالشنامه

تکمیل شد .دلیل قراردادن دوره پیگیری سه ماهه این بالود

شامل  7سؤال است که با مقیاس لیکرت  4درجهای تنظیم

که سه ماه ،حالداقل دوره پیگیالری اسالت کاله در مالداخالت

و شامل کامالً موافقم (نمره  ،)4مالوافقم (نمالره  ،)3مخالالفم

آموزشی استفاده میشود و با توجه به اینکه در اواخر بهمالن

(نمالالره  )2و کالالامالً مخالالالفم (نمالالره  )1نمرهدهالالی مالالیشالالود.

ماه ،دوره پیگیری انجام شالد ،اگالر دوره پیگیالری طالوانیتر

مجمون امتیازات ،نمره خودمراقبتی فرد در برابر بیمالاری را

میشد ،با اواخر اسفند و تعطیالت نوروز مصادف میشد کاله

نشان میدهد که کمترین نمره خالودمراقبتی  7و بیشالترین

با احتمال ریزش دانشآموزان مواجه بالود .باله دانشآمالوزان

نمره خودمراقبتی  28است.

درباره محرمانهماندن اطالعالات و اختیالاریبودن شالرکت در

پرسشنامهها در اختیار شرکتکنندگان در پژوهش قرار

مطالعه و انصراف از مطالعه در هر مرحله از تحقیق اطمینان

داده شد .پس از تکمیل پرسشنامهها ،برنامه آموزشی بالرای

خاطر داده شالد .سال س دادههالا بالا نرمافالزار آمالاری SPSS

گروه مداخله انجام شد .مداخله آموزشی برای گروه مداخلاله

نسخه  24بررسی شد .بهمنظور تعیین نرمالیتی متغیرهالای

طی چهار جلسه آموزشالی  45دقیقالهای انجالام شالد .دلیالل

کمّی از آزمون تی مستقل و در مالورد متغیرهالای کیفالی از

استفاده از چهار جلسه آموزشی ،حجالم مطالالب آموزشالی و

آزمون کای اسکوئر استفاده شد .برای مقایسه گروه مداخلاله

زمانی بود که مدرسه در اختیار گروه پژوهش قالرار داد و بالا

و کنتالالرل از لحالالا متغیالالر خودکارآمالالدی و خالالودمراقبتی

توجه به ویژگی گروه هدف که دانشآموزان بودند و اهالداف

آنفلوانزا از آزمون تی مستقل اسالتفاده و سالطح معنالیداری

برنامه آموزشالی ،از روشهالای مختلالف شالفاهی ،مکتالوب و

برای تمام آزمونها  0/05در نظر گرفته شد.

ترکیبی و روشهایی که در آنها از رسانههای مختلف برای
آموزش استفاده شده است مانند سخنرانی به همراه پرسش

نتایج

و پاسخ ،بارش افکار ،بحث گروهالی ،نمالایش عملالی ،ایفالای

میانگین سنی دانشآموزان در گروه آزمون و کنترل باله

نقالالش و ارائالاله پمفلالالت بالالهمنظور مطالعالاله مسالالتقل بالالرای

ترتیب  11/43±0/05و  11/56 ±0/05سال بود .آزمون تی

دانشآموزان تهیه و ارائه شد .بهمنظور ارتقای خودکارآمدی

مستقل نشالان داد دو گالروه از نظالر سالن بالا یکالدیگرتفاوت
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آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی در خودمراقبتی از آنفلوانزا در مدارس ابتدایی

معنالالیداری ندارنالالد ( .)P =0/32در گالالروه مداخلالاله سالالابقه

این دو میانگین از نظر آمالاری معنالیدار نبالود (.)P ˂0/08

بیماری  3نفر ( 9/4درصالد) و در گالروه کنتالرل 1نفالر (3/1

میانگین خودمراقبتی آنفلوانزا قبل از مداخلاله  11/9±5/5و

درصد) بود .آزمون کای اسکوئر نشالان داد دو گالروه از نظالر

در گروه کنترل  9/7 ±3/6بود که تفاوت بین دو میانگین از

سابقه بیماری با یکدیگر تفاوت معنالیداری ندارنالد (=0/61

نظر آماری نبود ( .) P˂0/13میانگین خودکارآمدی بعالد از

 .)Pنتایج نشان داد دو گروه سابقه آلرژی ،بیماری آنفلالوانزا،

مداخله نسبت به قبل از مداخله در گروه آزمون 28/2±4/3

سرماخودگی همراه با تب ،سالابقه تزریالق واکسالن آنفلالوانزا،

و در گروه کنترل  31/4±4/6بود کاله اخالتالف معنالیداری

واکنش نسبت به واکسن آنفلالوانزا و سالابقه تشالنج تفالاوت

مشاهده شد ( .)P ˂0/006میانگین خالودمراقبتی در گالروه

معنیداری ندارند (جدول .)1

آزمالالون بعالالد از مداخلالاله  17/3±5/6و در گالالروه کنتالالرل

میانگین خودکارآمدی قبل از مداخلاله در گالروه آزمالون

 18/1±3/6بالالود کالاله تفالالاوت بالالین دو میالالانگین اخالالتالف

 1/6±4/4و در گروه کنترل  -0/8±6/5بود که تفالاوت بالین

معنالالالالالالالالالالالالالیداری را رقالالالالالالالالالالالالالم زد (.)P˂0/003

جدول  .1یافتههای مربوط به نرمالیتی دو گروه
گروه آزمون

گروه کنترل

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

(میانگین±انحراف معیار)

(میانگین±انحراف معیار)

11/4±0/05

11/5±0/05

بله
خیر
بله
خیر
بله
خیر
نمیداند
بله
خیر
نمیداند
بله
خیر

(3)9/4
(29)90/6
(3)9/4
(29)90/6
(6)18/8
(21)65/6
(5)15/6
(28)87/5
(4)12/5
0
(3)9/4
(25)78/1

(1)3/1
(31)96/9
(2)6/3
(30)93/8
(2)6/3
(24)75
(6)18/8
(31 )96/9
0
(1 )3/1
(3)9/4
(23)71/9

نمیداند

(4)12/5

(6)18/8

بله
خیر
نمیداند

0
(27)84/4
(5)15/6

0
(26)81/3
(6)18/8

1

بله

(1)3/1

(1)3/1

*0/61

متغیر

سن
سابقه بیماری
سابقه آلرژی

بیماری آنفلوانزا

سرماخوردگی همراه با تب

سابقه تزریق واکسن آنفلوانزا

واکنش نسبت به واکسن آنفلوانزا
سابقه تشنج

P

*

0/32

**0/61
*1
*0/39

*0/11

*0/91

*تی مستقل؛ **کای اسکوئر

بحث

دبستانهای دخترانه شهر مشهد در سال  1397انجام شالد.

این مطالعه با هالدف تعیالین تالأثیر آمالوزش مبتنالی بالر

نتالالالایج حاصالالالل از ایالالالن مطالعالالاله نشالالالان داد اسالالالتفاده از

خودکارآمدی بر خودمراقبتی بیماری آنفلوانزا در پایه ششالم

استراتژیهای خودکارآمدی موجالب تفالاوت معنالیداری در
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ندا رییسی یکتا

جدول  .2مقایسه تأثیر آموزش بر خودکارآمدی و خودمراقبتی دانشآموزان در گرههای مداخله و کنترل قبل ،بالفاصله و  3ماه بعد از مداخله آموزشی

آنفلوانزا
عمومی

خودمراقبتی خودکارآمدی

گروه آزمون

گروه کنترل

(انحرافمعیار±میانگین)

(انحرافمعیار±میانگین)

نتیجه آزمون
*p

قبل از مداخله

11/9±5/5

9/7±3/6

0/13

تغییرات بالفاصله بعد از مداخله

17/3±5/6

18/1±3/6

0/003

تغییرات سه ماه بعد از مداخله

12/6±5/6

15/1±3/9

0/01

قبل از مداخله

1/6±4/4

-0/8±6/5

0/08

تغییرات بالفاصله بعد از مداخله

28/2±4/3

31/4±4/6

0/006

تغییرات سه ماه بعد از مداخله

3/4±7/2

-0/9±6/9

0/01

*تی مستقل

افزایش خودمراقبتی دانشآموزان در گروه مداخله شد.

رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتال به دیابالت نالون  2روی

طبالالق نظالالر بنالالدورا خودکارآمالالدی یکالالی از ق الویترین

 70بیمار انجام دادند ،نتالایج نشالاندهنده اخالتالف معنالادار

سازهها در تغییر رفتالار اسالت و معمالواً بیشالترین تغییالر

رفتارهای خالودمراقبتی در گالروه آزمالون نسالبت باله گالروه

مربوط به افراد با خودکارآمدی بیشتر است .لذا به نظر می

کنترل بود که این نیز با مطالعه ما همخالوانی دارد ( .)24در

رسد افرادی که خودکارآمدی بیشالتری دارنالد ،بیشالتر باله

دیابت نیز رفتارهای خودمراقبتی تالأثیر زیالادی در شالرون و

رفتارهای خودمراقبتی روی میآورند و در این زمینه اقدام

روند بیماری دارد که انجام رفتارهالای خالودمراقبتی خیلالی

میکنند .لذا در کنار افزایش آگاهی ،یکی از اهداف اصاللی

مؤثر است و استفاده از خودکارآمدی تالأثیر زیالادی در رفال

آموزش ،تغییر رفتار افراد است که خودکارآمدی بالهعنوان

موانالال مربالالوط بالاله خالالودمراقبتی دارد .در مطالعالاله مروتالالی

رابط بین آگاهی و عمل ،انگیالزه ازم را بالرای انجالام یالک

شریفآباد و همکاران نیز نشان داد خودکارآمدی همبستگی

رفتار فراهم میآورد (.)22

مثبالالت و معنالالیداری بالالا رفتارهالالای خالالودمراقبتی دارد و

در همین راستا پیمان و همکاران بهمنظور بررسی تأثیر

بهتنهایی  83درصد از واریانسهای این متغیر را پیشگویی

آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر ارتقالای رفتارهالای

میکند ( .)25انجام مراقبت صحیح از خالود تالا انالدازهای از

خودمراقبتی  80بیمار مبتال به نارسایی قلبالی را در کاشالمر

عود مکرر بیماری و افالزایش هزینالههای درمالان پیشالگیری

بررسی کردند .نتایج مطالعه اختالف معنالاداری را در انجالام

میکند و کیفیت زندگی فرد را بهبود میبخشد .این موضون

رفتارهای خودمراقبتی بعد از مداخله آموزشی نشان داد این

به افالزایش اعتمادبالهنفس در فالرد منجالر میشالود .مطالعاله

نشاندهنده مؤثربودن آموزش بر اساس نظریه خودکارآمدی

مشابه نیز نشالاندهنده تالأثیر مداخلاله آموزشالی بالر اسالاس

است ( .)23این یافته با مطالعه حاضر همخوانی دارد ،اگرچه

استراتژیهای مرتبط با خودکارآمالدی بالر بهبالود رفتارهالای

در این دو مطالعه نون بیماریها متفاوت است و در مطالعاله

خودمراقبتی در بیماران است (.)26

پیمان و همکاران ،نون بیماری از گوناله بیماریهالای مالزمن

در بررسی هایی که ما انجالام دادیالم ،مطالعالهای یافالت

است .در نارسایی قبلی نیز همانند آنفلوانزا انجام رفتارهالای

نشد که مداخلاله بالر اسالا س خودکارآمالدی را در خصالوب

خودمراقبتی تأثیر زیادی در روند بیماری دارد .در مطالعهای

بیمالالاری آنفلالالوانزا انجالالام داده باشالالد .بالالا توجالاله بالاله اینکالاله

که حجازی و همکاران بر اسالاس نظریاله خودکارآمالدی بالر

خودکارآمدی به عنوان سالازه در تعالدادی از تئوریهالای و
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آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی در خودمراقبتی از آنفلوانزا در مدارس ابتدایی

مدل هاسالالت ،لالالذا بالاله مطالعالالاتی اشالالاره میشالالود کالاله

پیشگیری از این بیماری همهگیر در مدارس استفاده شود.

خودکارآمدی بهعنوان سازه ای از مدل وجود دارد؛ بالهطور

البته این مطالعه محدودیتهایی نیز داشت؛ ازجمله

مثال ،در مطالعه ای که انصاری و همکاران با عنالوان تالأثیر

تأثیرپذیری گروههای آزمون و کنترل از مناب مطالعات

آموزش بر اساس تئوری انگیزش محافظالت بالر رفتارهالای

دیگر .همچنین جم آوری دادهها به شیوه خودگزارشدهی

پیشالالالگیری کننده از ابالالالتال بالالاله آنفلالالالوانزای نالالالون  Aدر

از محدودیت دیگر این مطالعه بود که این محدودیت ممکن

دانش آموزان دبیرستانی شهر قم انجام دادند ،با توجاله باله

است توصیف نادرست برخی از متغیرهای گزارششده را در

اینکالاله خودکارآمالالدی بالاله عنوان سالالازه از تئالالوری انگیالالزش

بر داشته باشد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی در

محافظت می کند ،نتایج مطالعاله نشالان داد خودکارآمالدی

کنار اندازهگیری از طریق پرسشنامه ،از موارد مشاهدهای و

مهمتالالالرین پیش شالالالرط تغییالالالر رفتالالالار و قالالالویترین

سایر روشها نیز استفاده شود تا بر دقت مطالعات بیفزاید و

پیشبینی کننده انگیزش محافظالت به دسالت آمالد و نمالره

پژوهشهای تکمیلی در سایر گروهها و مناطق انجام شود.

خودکارآمدی پالس از مداخلاله آموزشالی در گالروه آزمالون

سومین محدودیت این پژوهش ،ارزشیابی نهایی برنامه

افزایش معنی داری داشالت کاله ایالن یافتاله بالا مطالعاله مالا

آموزشی بود که  12هفته بعد از مداخله آموزشی انجام شد.

همخوانی دارد ( . )19البته مطالعه انصاری و همکاران روی

پیشنهاد میشود مطالعات آتی بهمنظور بررسی تداوم رفتار

دانش آموزان دبیرستانی پسالر و طالی دو جلساله آموزشالی

با پیگیری طوانیتری انجام شود .همچنین پیشنهاد می

انجام شده است ،اما مطالعه مالا روی دانش آمالوزان دختالر

شود مشابه این بررسی ،روی دانشآموزان مقاط مختلف و

دبستانی و طی چهار جلسه آموزشی انجام شده اسالت .در

جنسیت پسر نیز انجام شود.

هر صورت ،خودکارآمدی طی مداخله در گالروه آزمالون بالا
اختالف معنالادار افالزایش یافتاله اسالت .در مطالعالهای کاله

نتیجهگیری

احمدی دوابی و همکاران با عنالوان عوامالل تعیینکننالده

نتالایج آزمالالونهالای آمالالاری نشالان داد قبالالل از مداخلالاله،

شالناختی رفتارهالای پیشالگیری کننده از آنفلالوانزا در بالین

اخالالتالف معنالالیداری بالالین گالالروه کنتالالرل و آزمالالون از نظالالر

دانش آموزان انجام دادند ،نتایج مطالعه نشالان داد بهتالرین

میانگین نمره خودمراقبتی و خودکارآمدی وجود نداشت؛ اما

پیشبینی کننالالده خودکارآمالالدی اسالالت ()27؛ بنالالابراین،

بعد از مداخله آموزشالی مبتنالی بالر نظریاله خودکارآمالدی و

خودکارآمدی عامل مهمی در پیشگیری از بیماری آنفلوانزا

اسالالتراتژیهای مالالرتبط بالالا آن ،اخالالتالف معنالالیداری از نظالالر

است و با توجه باله شالیون زیالاد آنفلالوانزا ،بایالد مالداخالت

میانگین نمره خودمراقبتی و خودکارآمدی مشاهده شالد .در

آموزشی با محوریت خودکارآمدی در مدارس انجام شود.

مجمون ،یافتههای حاصل از مطالعه حاضر همسالو بالا نتالایج

یکی از نقاط قوت این مطالعه ،بررسی تأثیر آموزش

دیگر پژوهشها ،شاهد علمی و مستندی بر کارایی مداخلاله

مبتنی بر نظریه خودکارآمدی در خودمراقبتی از بیماری

آموزشی مبتنی بر الگوی خودکارآمدی و استراتژیهالای آن

آنفلوانزا در مدارس ابتدایی شهر مشهد بود .چنین مطالعهای

در افالالزایش خودکارآمالالدی و رفتارهالالای خالالودمراقبتی در

در ایران گزارش نشده است و نتایج مطالعه حاکی از تأثیر

بیماری آنفلوانزا است .لذا استفاده از این الگو برای آمالوزش

مثبت استفاده از نظریه خودکارآمدی در خودمراقبتی

خودمراقبتی در زمینه پیشگیری و کنترل بیمالاری آنفلالوانزا

آنفلوانزا بود که میتواند بهعنوان استراتژی خوبی در

پیشنهاد میشود.
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ندا رییسی یکتا

تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود ازم میدانند از معاونت محترم
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که از اجرای این

حمایت مالی
این مطالعه با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
.انجام شده است

 نهایت تشکر را،مطالعه حمایت مادی و معنوی کردند
 همچنین از آموزشوپرورش ناحیه یک در این.داشته باشند
مطالعه س اسگزاری میکنیم که ما را در انجام این تحقیق
.یاری کردند

مالحظات اخالقی
IR.MUMS.REC.1398.151 این مقاله با کد اخال

.در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصویب شده است
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Abstract
Introduction: Influenza is an acute respiratory disease that occurs mainly in schools and can be
reduced with training and self-care. This study was designed to determine the effect of training based
on self-efficacy theory in self-care for influenza among primary school students in Mashhad, Iran.
Materials and Methods: This before-after clinical trial was conducted on 64 sixth-grade female
students in 2018. The samples were selected by multi-stage sampling method from primary schools
in Mashhad and divided into two groups of experimental and control. The necessary data were
collected using questionnaires, including a demographic form, the Generalized Self-Efficacy Scale,
and a researcher-made influenza self-care questionnaire. The educational intervention was designed
based on the self-efficacy theory and was performed in four 45-minute training sessions. The
questionnaires were completed immediately after the educational intervention and 3 months later.
The collected data were analyzed in SPSS software (version 24) using t-test and Chi-square tests.
Results: The mean scores of self-efficacy and influenza self-care were significantly improved after
the intervention (1.6±4.4 vs 3.4±7.2 and 11.9±5.5 vs 12.6±5.6, respectively; P=0.01).
Conclusion: According to the results, designing and implementing self-efficacy-based training
interventions could lead to increased influenza self-care among students.
Keywords: Influenza, Self-efficacy, Self-care
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