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 چکیده

کاهش توان با آموزش و خودمراقبتی میزان آن را شود و میاری حاد تنفسی است که بیشتر در مدارس دیده میآنفلوانزا یک بیم :مقدمه

 شهر ابتدایی مدارس در آنفلوانزا بیماری از خودمراقبتی در خودکارآمدی بر نظریه مبتنی آموزش . این پژوهش با هدف تعیین تأثیرداد

 طراحی شده است. مشهد

آموز دختر پایه ششم دبستان انجام شد که به دانش 64 روی 1397بالینی قبل و بعد در سال  کارآزمایی مطالعه این ها:مواد و روش

کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری  و آزمون گروه دو های شهر مشهد انتخاب شدند و درای از بین دبستانگیری چند مرحلهروش نمونه

ساخته خودمراقبتی آنفلوانزا بود. نامه محققنامه خودکارآمدی استاندار شوارتز و پرسشرسشنامه دموگرافیک، پاطالعات شامل پرسش

ماه بعد از مداخله  3ای اجرا شد. بالفاصله و دقیقه 45جلسه آموزشی  4مداخله آموزشی بر اساس تئوری خودکارآمدی طراحی و در 

آماری تی و کای  هایو آزمون 24 نسخه SPSSآماری  افزارنرم فاده ازاست ها باداده درنهایت ها تکمیل شدند.نامهآموزشی، پرسش

 شدند.  تحلیلواسکوئر تجزیه

رسید و اختالف  4/3±2/7بود که پس از مداخله آموزشی به  6/1±4/4میانگین نمره خودکارآمدی قبل از مداخله آموزشی  :هایافته

 9/11±5/5چنین میانگین نمره خودمراقبتی آنفلوانزا قبل از مداخله آموزشی بود . هم P)=01/0ها مشاهده شد )آماری معناداری بین آن

 (.  P=01/0)ها مشاهده شد رسید و اختالف آماری معناداری بین آن6/12±6/5که پس از مداخله آموزشی به 

راقبتی آنفلوانزا در طبق نتایج، طراحی و اجرای مداخالت آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی موجب افزایش خودم :یریگجهینت

 شود.آموزان میدانش

 

 آنفلوانزا خودکارآمدی، خودمراقبتی، :یدیکل کلمات
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 مقدمه
ترین مشکالت مهم در سالالمت هالر  امروزه یکی از مهم

های عفونی است که نقالش بسالیار مهمالی ای، بیماریجامعه

آنفلالوانزا یالک . (1)ومیر کودکالان و نوجوانالان دارد در مرگ

ویروس حاد تنفسی است که در اثر عفونت باونی عفبیماری 

شالود و دسالتگاه تنفسالی فوقالانی و های آنفلالوانزا ایجالاد می

 RNAیالالک  آنفلالالوانزا کنالالد. ویالالروسدرگیالالر مالالی تحتالالانی را

هالای گوناله Aتیالپ  اسالت. (Cو  A ،B) با سه تیپ ویروس

 عمومالاً Cو  B هایکند و تیپانسان و پرندگان را آلوده می

هالای تنفسالی آنفلوانزا راه .شودنسان منجر میبه عفونت در ا

ها و عالئم با نشانه بو اغل کندمیفوقانی یا تحتانی را درگیر 

کاله عمومی مثل تب، میالژی و ضعف همراه است. ازآنجالایی

بالانزمی بسیاری از سال در 90های آنفلوانزا بیش از ویروس

بال  ها یک من، آناست مناطق مختلف جغرافیایی بوده ها در

شناسی و تکامل یک ویروس منحصر به فرد برای بررسی بوم

RNA (4-2) کنندارائه می . 

در  کالاله معمالالواً اسالالت آنفلالالوانزا بیمالالاری بالالالقوه جالالدی

هالالای بیماری تمالالام از درصالالد 9 و افتالالدزمسالالتان اتفالالا  می

 دسالتگاههالای بیماری درصد از 13 و فوقانی تنفسی دستگاه

 و دانالش افالزایش. (5)دهالد مالی تشالکیل را فوقالانی تنفسی

نگالالرش بیمالالاری آنفلالالوانزا نسالالبت بالاله رفتارهالالای  بهبالالود

خودمراقبتی نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از ابالتال باله 

میلیون نفری 15به تراکم  توجه. با داردعوارض این بیماری 

ریالزی و ایجالاد آمالادگی بالرای بینی برنامالهپیش در مدارس،

و  هااولویت دارس ازم مقابله با بحران طغیان این بیماری در

آمالوزان آنفلوانزا بیشتر در دانش. (6) استهای ملی ضرورت

شالود و بالا آمالوزش مناسالب و سن در مدرساله دیالده میکم

. (7)تالالوان فراوانالالی آن را کالالاهش دادخالالودمراقبتی مالالؤثر می

های آگاهانه، اکتسابی و هدفتیخودمراقبتی به معنای فعال

حیات و تأمین، حفالظ و  منظور حفظداری است که افراد به

. رعایت رژیم دارویی (8) دهندارتقای سالمت خود انجام می

و غذایی، استراحت، ارتقای کیفیت خواب وکیفیت زنالدگی، 

شالیوه مراقبالت از خالود  شناخت نحالوه کنتالرل هیجانالات و

ازجمله مواردی است که در کنترل عوارض و مشکالت ایالن 

اخت نحالوه در ایالن میالان شالن .کننالده اسالتبیماری کمالک

 . (9)دارد مراقبت از خود اهمیت بسزایی 

اصل مهم در خودمراقبتی، مشارکت و قبالول مسالئولیت 

از طرف خود بیمار است تا با انجام صحیح رفتارهای مربوط 

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

مطالعه عسکریان و همکالاران درخصالوب بیمالاری آنفلالوانزا 

تنهایی برای بهبود نگرش و عملکالرد نش زیاد بهنشان داد دا

هالای آموزشالی سالنتی، کارآمالد کافی نیست؛ بنابراین، روش

بالرای . (11)های آموزشی پیشرفته نیاز اسالت نیست و روش

رسیدن به اهداف آموزشالی، انتخالاب یالک مالدل یالا نظریاله 

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

افزایش شانس اعمال مالؤثر آمالوزش نحو چشمگیری موجب 

خودکارآمدی به معنالای . شودسالمت می یبهداشت و ارتقا

صورت توانایی فرد برای ایجاد اثر یا نتیجه مطلوب است و به

درک یا قضاوت فرد در مورد توانایی انجام یک عمالل خالاب 

آمیز با کنترل عوامل پیرامالون خالود تعریالف طور موفقیتبه

 . (14، 13)شود می

ر اساس نظریه بندورا، خودکارآمالدی شالامل اعتمالاد و ب

اطمینان فالرد باله توانالایی در انجالام کارهالای خالودمراقبتی 

که فرد از این طریق به نتالایج طوریطور مطلوب است، بهبه

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

درخصوب پیشگیری در مقایسه با دیگالر اعمالال کلینیکالی 

شالده شود و مداخالت آموزشی انجامر شمرده میتاهمیتکم

صالورت برای افراد درخصوب پیشالگیری و خالودمراقبتی به

خودکارآمدی ارزیابی فالرد . (17)شود نادر و روتین انجام می

از توانایی خود در انجام تکلیالف و درک رفتالاری اسالت کاله 

سالالمت را  یاحتمال التزام به برنامه کاری و رفتارهای ارتقا
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عنالوان منبال  مشخصالی، دهد و ممکن اسالت بالهمی افزایش

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

آن بالر  بالاو  دارنالدها نوعی نظام نیروی خالودتنظیمی انسان

ر دافکالالار، احساسالالات و رفتارهالالای خالالود کنتالالرل دارنالالد و 

 کنند. ای ایفا میکنندهسرنوشت خود نقش تعیین

سازد بالا اسالتفاده قادر می احساس خودکارآمدی افراد را

ای انجالام العادهها در برخورد با موان ، کارهای فو از مهارت

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

، مالداخالت مختلفالی بالا اسالتفاده از آموزاندانش بسیاری از

های متنون درخصوب پیشگیری از آنفلالوانزا در ایالران روش

مثالً انصاری و همکالاران تالأثیر اسالتفاده از انجام شده است؛ 

تئالالوری انگیالالزش محافظالالت را بالالر پیشالالگیری از آنفلالالوانزا 

هاشالمی و همکالاران بالا مالدل  . همچنالین(19)اند سنجیده

ای در خصوب پیشگیری از آنفلوانزا اعتقاد بهداشتی مطالعه

 تالالالأثیرای مبنالالالی بالالالر بررسالالالی مطالعالالاله .(20)اند داشالالالته

هالالالای خالالالودمراقبتی الیالالالتخودکارآمالالالدی در انجالالالام فع

پیشگیری از آنفلوانزا در ایران گزارش نشده آموزان در دانش

 ؛رسالدنظالر میه ، لذا انجالام ایالن پالژوهش ضالروری بالاست

بر  مبتنی آموزش تأثیر تعیین هدف با پژوهش بنابراین، این

 در آنفلالوانزا بیمالاری از خودمراقبتی در خودکارآمدی نظریه

 .است و اجرا شده حیطرا مشهد شهر ابتدایی مدارس

 

 هامواد و روش

تالا  آبالان از قبالل و بعالد، بالالینی کارآزمالایی مطالعه این

آموزان دختر سال ششالم دانش از نفر 64 روی 1397بهمن 

 برای تعیین حجم نمونه با .شد مدارس ابتدایی مشهد انجام

 بالر اسالاس بتوان یافت نشد که مشابهی مقاله اینکه به توجه

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

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

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

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

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

 . آمد دستبه نفر 32 گروه

 بالدین شالد. انجالام ایچندمرحلاله صورتبه گیرینمونه

بالالاله اداره  گیری،نمونالالاله انجالالالام منظوربالالاله کالالاله صالالالورت

 بالالین از وپرورش شهرسالالتان مشالالهد مراجعاله شالالد وآمالوزش

 تصالادفی صالورتبه ناحیه یک ابتدا وپرورش،آموزش مناطق

 تصالالادفی صالالورتبه دخترانالاله مدرسالاله دو سالال س و انتخالالاب

 عنوانباله دیگری و کنترل عنوانبه مدرسه یک .شد انتخاب

 نظالر از مالدارس ایالن .شالد گرفتاله نظالر در مداخلاله مدرسه

 امکالان تالا داشالتند یکالدیگر با قبولی قابل فاصله جغرافیایی

 دو هالر از .باشد نداشته وجود یکدیگر با آموزاندانش تماس

 .شالد انتخالاب تصالادفی صالورتبه ششم کالس یک مدرسه

برای شالرکت در مطالعاله تمایالل داشالتند،  آموزانی کهدانش

آمالالوزان بالاله مطالعالاله وارد مطالعالاله شالالدند. معیالالار ورود دانش

آمالوز بالرای ورود باله مطالعاله بالود. رضایت ولی و خود دانش

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

 سالال س ها بالالود.نامهآموزشالالی و تکمیالالل نالالاق  پرسالالش

 پالژوهش در شالرکت بالرای را نامهرضالایت فرم آموزاندانش

ها نامهپرسش شد درخواست آموزاندانش از و کردند تکمیل

 .کنند تکمیل را

 سالاله نامهپرسالالش پالالژوهش ایالالن در شالالدهاستفاده ابالالزار

 فالردی مشخصالات باله مربالوط اول قسالمت که بود قسمتی

الگالالالالوی  نامهپرسالالالالش دوم قسالالالالمت کنندگان،شالالالالرکت

بتی خالالودمراق نامهپرسالالش سالالوم قسالالمت و خودکارآمالالدی

 فالالردی مشخصالالات بالاله مربالالوط نامهپرسالالش. بالالود آنفلالالوانزا

 سالابقه سالن، باله مربالوط اطالعالات شالامل کنندگانشرکت

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

 نامهنامه دوم، پرسالالشپرسالالش. تالالب بالالود بالالا سالالرماخوردگی

 اسالتاندارد نامهپرسالش از آمدی بالود کاله خودکار به مربوط

 اسالتفاده کشالور 23 در نامهپرسش استفاده شد. این شوارتز

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

دسالالت آمالالد دزصالالد به 30و روایالالی آن  درصالالد 83 کرونبالالا 

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

نمره ) صحیح کامالً از و است شده تنظیم ایدرجه 4 لیکرت

اصالً  و( 2نمره )ندرت صحیح به ،(3نمره ) تقریباً صحیح ،(4

 نمالره امتیازات، مجمون. شودمی دهینمره( 1نمره )صحیح 

 نمالالره کمتالالرین کالاله دهالالدمالالی نشالالان را خودکارآمالالدی فالالرد

اسالت  40خودکارآمالدی  نمره بیشترین و 10خودکارآمدی 

(21).  

 سالالاختهمحقق نامهپرسالالش نامه،م پرسالالشقسالالمت سالالو

 آن CVIبالالود کالاله نمالالره  بیمالالاری آنفلالالوانزا از خالالودمراقبتی

نامه دست آمد. ایالن پرسالشبه 97/0آن  CVR و نمره96/0

 تنظیم ایدرجه 4 لیکرت مقیاس سؤال است که با 7شامل 

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

شالالود. مالالی دهالالینمره( 1نمالالره )مخالالالفم کالالامالً  و( 2نمالالره )

 در برابر بیمالاری را فرد خودمراقبتی نمره امتیازات، مجمون

 بیشالترین و 7خالودمراقبتی  نمره کمترین که دهدمی نشان

 است. 28خودمراقبتی  نمره

 قرار پژوهش در کنندگانشرکت اختیار درها نامهپرسش

 بالرای وزشیآم برنامه ها،نامهپرسش تکمیل از پس. شد داده

 مداخلاله گروه برای آموزشی مداخله. شد انجام مداخله گروه

ای انجالام شالد. دلیالل دقیقاله 45آموزشالی  جلسه طی چهار

استفاده از چهار جلسه آموزشی، حجالم مطالالب آموزشالی و 

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

 اهالداف و بودند آموزاندانش که هدف گروه ویژگی به توجه

 و مکتالوب شالفاهی، مختلالفهالای روش از آموزشالی، برنامه

 برای مختلفهای رسانه از هاآن در که هاییروش و ترکیبی

 پرسش همراه به سخنرانی مانند است شده استفاده آموزش

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

 بالالرای مسالالتقل مطالعالاله منظوربالاله پمفلالالت ارائالاله و نقالالش

 خودکارآمدی ارتقای منظوربه. شد ارائه و آموزان تهیهشدان

 جلسالالات در خودکارآمالالدی منبالال  چهالالار از آمالالوزاندانش

 در موفقیالالت: از عبالالارت بودنالالد اسالالتفاده شالالد کالاله آموزشالالی

 برانگیختگالی و کالمالی ترغیالب جانشالینی، تجارب عملکرد،

 آموزشالالی محتالالوایهای سرفصالالل فیزیولوژیالالک. هیجالالانی،

 بالا آشالنایی درباره کلیاتی و مقدمه شامل شده درنظرگرفته

 از ناشالی عالوارض بیمالاری، انتقالال هایراه آنفلوانزا، بیماری

 نقالش بیمالاری، از پیشالگیری هالایراه بیمالاری، درمان عدم

 در خالالودمراقبتی آمالالوزش و پیشالالگیری در انسالالانی عوامالالل

 . بود آنفلوانزا بیماری

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

 کنتالرل و مداخلاله گالروه درها نامهپرسش آموزشی، اخلهمد

دلیل قراردادن دوره پیگیری سه ماهه این بالود . شد تکمیل

که سه ماه، حالداقل دوره پیگیالری اسالت کاله در مالداخالت 

شود و با توجه به اینکه در اواخر بهمالن آموزشی استفاده می

تر ماه، دوره پیگیری انجام شالد، اگالر دوره پیگیالری طالوانی

شد کاله شد، با اواخر اسفند و تعطیالت نوروز مصادف میمی

 آمالوزاندانش آموزان مواجه بالود. بالهبا احتمال ریزش دانش

در  شالرکت بودناختیالاری و اطالعالات ماندنمحرمانه درباره

 اطمینان تحقیق از مرحله هر در انصراف از مطالعه مطالعه و

 SPSS یآمالار افالزارنرم بالاهالا داده سال س. شالد داده خاطر

 متغیرهالای نرمالیتی تعیین منظوربه. شد بررسی 24نسخه 

 از کیفالی متغیرهالای مالورد در و مستقل تی آزمون از کمّی

 مداخلاله گروه مقایسه برای. شد استفاده اسکوئر کای آزمون

خالالودمراقبتی  و خودکارآمالالدی متغیالالر لحالالا  از کنتالالرل و

 ریدامعنالی سالطح و اسالتفاده مستقل تی آزمون از آنفلوانزا

 .شد گرفته نظر در 05/0ها آزمون تمام برای

 

 نتایج

آموزان در گروه آزمون و کنترل باله میانگین سنی دانش

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

 یکالدیگرتفاوت بالا سالن نظالر از گالروه دو داد نشالان مستقل
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 سالالابقه مداخلالاله گالالروه در (.P= 32/0) ندارنالالد داریمعنالالی

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

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

= 61/0) ندارنالد داریمعنالی تفاوت یکدیگر با سابقه بیماری

P)سابقه آلرژی، بیماری آنفلالوانزا،  گروه دو داد نشان . نتایج

سرماخودگی همراه با تب، سالابقه تزریالق واکسالن آنفلالوانزا، 

تفالاوت  اکنش نسبت به واکسن آنفلالوانزا و  سالابقه تشالنجو

 (.1جدول )داری ندارند معنی

میانگین خودکارآمدی قبل از مداخلاله در گالروه آزمالون 

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

(. P ˂08/0) بالودندار آمالاری معنالی نظراین دو میانگین از 

و  9/11±5/5 مداخلاله بل ازمیانگین خودمراقبتی آنفلوانزا ق

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

بعالد از  (. میانگین خودکارآمدیP ˂13/0) بودنآماری  نظر

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

داری کاله اخالتالف معنالیبود  4/31±6/4و در گروه کنترل 

نگین خالودمراقبتی در گالروه (. میاP ˂006/0شد )مشاهده 

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

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

(.P˂003/0داری را رقالالالالالالالالالالالالالم زد )معنالالالالالالالالالالالالالی
 

 دو گروه های مربوط به نرمالیتییافته .1جدول 

 متغیر
 گروه آزمون

 تعداد )درصد(

 گروه کنترل

 تعداد )درصد(
P 

  (انحراف معیار±میانگین) (انحراف معیار±میانگین) 

 32/0* 5/11±05/0 4/11±05/0 سن

 سابقه بیماری
 1(1/3) 3(4/9) بله

**61/0 
 31(9/96) 29(6/90) خیر

 سابقه آلرژی
 2(3/6) 3(4/9) بله

*1 
 30(8/93) 29(6/90) خیر

 بیماری آنفلوانزا

 2(3/6) 6(8/18) بله
 24(75) 21(6/65) خیر 39/0*

 6(8/18) 5(6/15) داندنمی

 سرماخوردگی همراه با تب

 31( 9/96) 28(5/87) بله
 0 4(5/12) خیر 11/0*

 1( 1/3) 0 داندنمی

 سابقه تزریق واکسن آنفلوانزا

 3(4/9) 3(4/9) بله
 23(9/71) 25(1/78) خیر 91/0*

 6(8/18) 4(5/12) داندنمی

 اواکنش نسبت به واکسن آنفلوانز

 0 0 بله

 26(3/81) 27(4/84) خیر 1

 6(8/18) 5(6/15) داندنمی

 61/0* 1(1/3) 1(1/3) بله سابقه تشنج

 اسکوئر ی**کا مستقل؛ تی*
 

 بحث

 بالر مبتنالی آمالوزش تالأثیر تعیالین هالدف با مطالعه این

 ششالم در پایه آنفلوانزا بیماری خودمراقبتی بر خودکارآمدی

. شالد انجام 1397 در سال هدمش شهر دخترانه هایدبستان

 از اسالالالتفاده داد نشالالالان مطالعالالاله ایالالالن از حاصالالالل نتالالالایج

 در داریمعنالی تفالاوت موجالب خودکارآمدیهای استراتژی



 
 

 

  یکتا رییسی ندا 
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 ماه بعد از مداخله آموزشی 3های مداخله و کنترل قبل، بالفاصله و آموزان در گره. مقایسه تأثیر آموزش بر خودکارآمدی و خودمراقبتی دانش2جدول 

 یجه آزموننت
p* 

 گروه کنترل

 میانگین(±معیار)انحراف

 گروه آزمون

 میانگین(±معیار)انحراف
 

 قبل از مداخله 5/5±9/11 6/3±7/9 13/0

ی 
بت

راق
دم

خو

زا
وان

فل
آن

 

 تغییرات بالفاصله بعد از مداخله 6/5±3/17 6/3±1/18 003/0

 تغییرات سه ماه بعد از مداخله 6/5±6/12 9/3±1/15 01/0

 قبل از مداخله 4/4±6/1 -5/6±8/0 08/0

ی 
مد

رآ
کا

ود
خ

ی
وم

عم
 

 تغییرات بالفاصله بعد از مداخله 3/4±2/28 6/4±4/31 006/0

 تغییرات سه ماه بعد از مداخله 2/7±4/3 -9/6±9/0 01/0

 *تی مستقل

 

 شد.  مداخله گروه در آموزانخودمراقبتی دانش افزایش

 ترینویقالال از یکالالی خودکارآمالالدی بنالالدورا نظالالر طبالالق

 تغییالر بیشالترین معمالواً و اسالت رفتالار تغییر درها سازه

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

 باله بیشالتر دارنالد، بیشالتری خودکارآمدی که افرادی رسد

 اقدام زمینه این در و آورندمی روی خودمراقبتی رفتارهای

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

 عنوانباله خودکارآمدی کهاست  افراد رفتار تغییر آموزش،

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

 . (22)آورد می فراهم رفتار

 تأثیر بررسی منظوربه همکاران و در همین راستا پیمان

 رفتارهالای ارتقالای بر خودکارآمدی نظریه بر مبتنی آموزش

 کاشالمر قلبالی را در نارسایی به مبتال بیمار 80 خودمراقبتی

 انجالام را در معنالاداری اختالف مطالعه نتایج بررسی کردند.

 این داد نشان آموزشی مداخله از بعد خودمراقبتی رفتارهای

 خودکارآمدی نظریه بر اساس آموزش مؤثربودن دهندهنشان

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

ها متفاوت است و در مطالعاله در این دو مطالعه نون بیماری

هالای مالزمن پیمان و همکاران، نون بیماری از گوناله بیماری

است. در نارسایی قبلی نیز همانند آنفلوانزا انجام رفتارهالای 

ای خودمراقبتی تأثیر زیادی در روند بیماری دارد. در مطالعه

کارآمالدی بالر که حجازی و همکاران بر اسالاس نظریاله خود

روی  2رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتال به دیابالت نالون 

دهنده اخالتالف معنالادار بیمار انجام دادند، نتالایج نشالان 70

رفتارهای خالودمراقبتی در گالروه آزمالون نسالبت باله گالروه 

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

دیابت نیز رفتارهای خودمراقبتی تالأثیر زیالادی در شالرون و 

روند بیماری دارد که انجام رفتارهالای خالودمراقبتی خیلالی 

مؤثر است و استفاده از خودکارآمدی تالأثیر زیالادی در رفال  

 مروتالالی موانالال  مربالالوط بالاله خالالودمراقبتی دارد. در مطالعالاله

 تگیهمبس خودکارآمدی داد همکاران نیز نشان و آبادشریف

 و دارد خالالودمراقبتی رفتارهالالای بالالا داریمعنالالی و مثبالالت

 گوییپیش را متغیر این هایواریانس درصد از 83 تنهاییبه

ای از انجام مراقبت صحیح از خالود تالا انالدازه .(25)کند می

های درمالان پیشالگیری عود مکرر بیماری و افالزایش هزیناله

موضون بخشد. این کند و کیفیت زندگی فرد را بهبود میمی

مطالعاله  شالود.نفس در فالرد منجالر میبه افالزایش اعتمادباله

 بالر اسالاس آموزشالی مداخلاله تالأثیر دهندهمشابه نیز نشالان

 رفتارهالای بهبالود بالر خودکارآمالدی با مرتبط هایاستراتژی

 .(26) است بیماران در خودمراقبتی

ای یافالت هایی که ما انجالام دادیالم، مطالعالهدر بررسی

س خودکارآمالدی را در خصالوب نشد که مداخلاله بالر اسالا

بیمالالاری آنفلالالوانزا انجالالام داده باشالالد. بالالا توجالاله بالاله اینکالاله 

هالای و عنوان سالازه در تعالدادی از تئوریخودکارآمدی به
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شالالود کالاله هاسالالت، لالالذا بالاله مطالعالالاتی اشالالاره میمدل

طور ای از مدل وجود دارد؛ بالهعنوان سازهخودکارآمدی به

ان با عنالوان تالأثیر ای که انصاری و همکارمثال، در مطالعه

آموزش بر اساس تئوری انگیزش محافظالت بالر رفتارهالای 

در  Aکننده از ابالالالتال بالالاله آنفلالالالوانزای نالالالون پیشالالالگیری

آموزان دبیرستانی شهر قم انجام دادند، با توجاله باله دانش

عنوان سالالازه از تئالالوری انگیالالزش اینکالاله خودکارآمالالدی بالاله

ی کند، نتایج مطالعاله نشالان داد خودکارآمالدمحافظت می

ترین شالالالرط تغییالالالر رفتالالالار و قالالالویتالالالرین پیشمهم

دسالت آمالد و نمالره کننده انگیزش محافظالت بهبینیپیش

آزمالون  گالروه در آموزشالی مداخلاله از خودکارآمدی پالس

داری داشالت کاله ایالن یافتاله بالا مطالعاله مالا افزایش معنی

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

پسالر و طالی دو جلساله آموزشالی  آموزان دبیرستانیدانش

آمالوزان دختالر انجام شده است، اما مطالعه مالا روی دانش

دبستانی و طی چهار جلسه آموزشی انجام شده اسالت. در 

هر صورت، خودکارآمدی طی مداخله در گالروه آزمالون بالا 

ای کاله اختالف معنالادار افالزایش یافتاله اسالت. در مطالعاله

کننالده تعیین احمدی دوابی و همکاران با عنالوان عوامالل

کننده از آنفلالوانزا در بالین شالناختی رفتارهالای پیشالگیری

آموزان انجام دادند، نتایج مطالعه نشالان داد بهتالرین دانش

؛ بنالالابراین، (27)کننالالده خودکارآمالالدی اسالالت بینیپیش

خودکارآمدی عامل مهمی در پیشگیری از بیماری آنفلوانزا 

د مالداخالت است و با توجه باله شالیون زیالاد آنفلالوانزا، بایال

 آموزشی با محوریت خودکارآمدی در مدارس انجام شود.

 آموزش یکی از نقاط قوت این مطالعه، بررسی تأثیر

 بیماری از خودمراقبتی در خودکارآمدی بر نظریه مبتنی

ای مشهد بود. چنین مطالعه شهر ابتدایی مدارس در آنفلوانزا

تأثیر  در ایران گزارش نشده است و نتایج مطالعه حاکی از

مثبت استفاده از نظریه خودکارآمدی در خودمراقبتی 

عنوان استراتژی خوبی در تواند بهآنفلوانزا بود که می

گیر در مدارس استفاده شود. پیشگیری از این بیماری همه

 ازجمله نیز داشت؛ هاییمحدودیت مطالعه البته این

طالعات ماز مناب   کنترل و آزمون هایگروه تأثیرپذیری

دهی خودگزارش وهبه شیها آوری دادهجم . همچنین دیگر

ممکن  محدودیت این که از محدودیت دیگر این مطالعه بود

در  را شدهگزارش متغیرهای از برخی نادرست توصیف است

در  آتیهای شود در پژوهشپیشنهاد می باشد. داشته بر

و  اینامه، از موارد مشاهدهگیری از طریق پرسشکنار اندازه

فزاید و بیطالعات مبر دقت  تااستفاده شود  نیز هاسایر روش

 شود.ها و مناطق انجام های تکمیلی در سایر گروهپژوهش

 برنامه نهایی ارزشیابی پژوهش، این محدودیت سومین

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

 رفتار ومتدا بررسی منظورآتی به مطالعات شودمی پیشنهاد

می پیشنهاد همچنین. شود انجام تریطوانی پیگیری با

آموزان مقاط  مختلف و دانش روی بررسی، این مشابه شود

 .انجام شود نیز جنسیت پسر

 

 یریگجهینت

هالای آمالالاری نشالان داد قبالالل از مداخلالاله، نتالایج آزمالالون

داری بالالین گالالروه کنتالالرل و آزمالالون از نظالالر معنالالیتالف اخالال

خودکارآمدی وجود نداشت؛ اما  مراقبتی وخود نمرهمیانگین 

 و خودکارآمالدی نظریاله بالر مبتنالی آموزشالی مداخلهبعد از 

نظالالر  داری ازیف معنالالالاخالالت ،مالالرتبط بالالا آنهای اسالالتراتژی

در  .خودکارآمدی مشاهده شالدخودمراقبتی و  همیانگین نمر

نتالایج  بالا همسالو عه حاضرحاصل از مطالهای مجمون، یافته

 مداخلالهیی ابر کار مستندی د علمی وها، شاهدیگر پژوهش

هالای آن خودکارآمدی و استراتژی بر الگوی مبتنی آموزشی

در افالالزایش خودکارآمالالدی و رفتارهالالای خالالودمراقبتی در 

آمالوزش الگو برای لذا استفاده از این  ت.اس بیماری آنفلوانزا

 پیشگیری و کنترل بیمالاری آنفلالوانزا زمینهدر خودمراقبتی 

 د.شوپیشنهاد می



 
 

 

  یکتا رییسی ندا 
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 حمایت مالی

این مطالعه با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 انجام شده است.
 

 مالحظات اخالقی

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

 .است شده تصویب مشهد پزشکی علوم دانشگاه در
 

 تضاد منافع

 گونه تضاد منافعی در پژوهش حاضر وجود ندارد.هیچ

 تشکر و قدردانی

معاونت محترم دانند از می دگان بر خود ازمنویسن

 این اجرای از که مشهد پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی

و معنوی کردند، نهایت تشکر را  مادی حمایت مطالعه

در این وپرورش ناحیه یک از آموزشداشته باشند. همچنین 

کنیم که ما را در انجام این تحقیق میمطالعه س اسگزاری 

 .یاری کردند
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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. 
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