
كاربردي از مدل اعتقاد بهداشتي: سال15در جمعيت ايراني باالي 19-پيشگويي كننده هاي رفتارهاي پيشگيري كننده از ابتال به كوويد 

نویسندگان
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 اا ر(COVID-19)۱۹ اایرویا اا ر۲۰۱۹بیماای کروناواایا نا ر
بای ربیمی کرعفیویراستروهربنراثنرا نا روناویکرج  ا  رواهر  را  

گیناوهراق امیترپیش.روز   ربیروناویا نا رسی  راست را جی رمیرشی 
میون رآمیزش را  قیءرسطحرآگیهیرارمهای ترهایکرپیشاگینکروننا  

کرهیکرمن مربناکرحفیظترفن کر  ربنابنرا نربیمی ک ر کیرازراستنا ژ
خای ر ا راوت.را زشمن ربنویمهرپیشگینکرارونتنلربیمی کروناویراست

م لرمنیسبربناکرآمیزشربه اشات راایاینرگایمررانا کر  ربنویماهر
اجای ر ا رایگایکرمنیساب ربنویماهر ار  ر.ر  زکرهیکربه اشتیربی  

 کایرازرایگیهایکرمنیسابر  رآمایزشر.رمسینر  ساتروگاهرمایر ا  
.ریراسات فتی هیکرپیشگینکرازرابتالربهربیمی ک رم لراعتقای ربه اشات

بناسی رما لراعتقای ربه اشاتی رمان مرزمایویروسابترباهرپییمهایکر
ینرمایربه اشتیرارپیشگینکرازربیمی  هیرااونشیرمنیسبرازرخای روشا

 هن روهراحسای روننا ر  رمضانکر ا رخطانرااقضایرقانا ر ا وا ر
 رارا نرخطنربناکرآوهیربسیی رجا کرمایربیشا(رحسیسیتر  کرش  )
ی رهمچنینرزمیویرواهراحسای رومی نا ر رییانر فتا(.رش تر  وش  )

عرارآوهایرقای  رباهر فا(رمنیفعر  وش  )بناکرآوهیرمنیفعرز ی کر اشتهر
میاواعر  ک)میاوعرمیجی ر  رجهتراوجیمر فتی هیکربه اشتیرهستن ر

 آما کرعالا ربنا ن رخی وی.ر راحتمیلربنازر فتی ربیشتنرمیرگن  (ش  
یمرویزروهربهرمضنیکرقضیاترفن ر  رمی  ر یاوی یرهیکرخای رباناکراوجا

  رعملراستیر اهنمیکرعمالرواهرویناهایکر سان عروننا هیکرمایر
ی یربیشن روهرمیجبروییزرفن ربهراوجیمرعملرگن    رار  رااقعرمحنوه
مترهستن روهرازر  انراربینانربنرفن راثنرمیرگذا و راراکر ارباهرسا

سیقراوجیمر فتی ربه اشتیروهرهمینر عی تراحتییطیتراستیو ا  راست
میر هن  رازسیز رهیکر  گنرا نرم لرمیربیشن 

نده هاا  نتایج پزوهش حاضر که با هدف تعیین پیش بینی کن
ران رفتارها  پیشگیر  کننده از ابتال به کروناا در ماردا ایا
گین براساس الگو  اعتقاد بهداشتی انجاا شد، نشان داد میان
. اردنمره رفتارها  پیشگیر  کننده در ساح  بااییی قارار د
ن میانگین نمره عملکرد در سح  باییی قارار داشات کاه ایا

هاان و نتیجه می تواند به دلیل شیوع بای  این بیماار  در ج
ا ایران می باشد و اینکه در مدت کوتاهی تعداد زیاد  از مارد

عاداد به علت ابتال به این بیماار  در بیمارساتان بساتر  و ت
زیاد  فوت کردند همچنین به نظر می رساد اطاالع رساانی 
گسترده رسانه ا  و ایجاد کمپین هاا  مختلاد در وصاو  
ایجاد آگاهی و حساس ساز  افاراد بارا  انجااا رفتارهاا  

نماره حساسایت در . پیشگیرانه نقش مهمی داشته اسات
ت، شده اکثریت افراد در این محالعه در سح  باییی قرار داشا
ه ابتال این یافته حاکی از آن است که اکثر افراد وود را نسبت ب

ر  به کرونا حساس می دانند و از اینکه ممکن است باه بیماا
خاذ مای مبتال شوند رفتارها  پیشگیر  کننده از بیمار  را ات

.هم ووانی دارد( 11)کنند که با محالعه نجیمی و همکاران
کننده از با توجه به پیش بینی قو  انجاا رفتارها  پیشگیر 

ی ابتال به کرونا براساس سازه ها  مدل اعتقااد بهداشاتی ما
توان از این مدل در برنامه ریز  ها  آموزشی و تکنیک هاا 

ب مؤثر بودن محالا)مداوله ا  با تاکید بر سازه راهنما  عمل 
. جهت تغییر رفتار استفاده نمود( رسانه ها

سپاسگزار 
در این پژوهش برگرفته شده از یک طرح تحقیقااتی مصاو 
الق در دانشگاه علوا پزشکی گناباد می باشد که در کمیته اوا

باه   IR.GMU.REC.1399.002پژوهش با شناسه اواالق 
ه ما را بدین وسیله از تماا اساتید و همکارانی ک. تصویب رسید

در انجاا پژوهش یار  نمودند، تقدیر و تشکر می گردد

بیشاتر . باود38/51±12/72میانگین سنی شرکت کننده ها 
اکثار %(. 53/9)سال قرار داشتند25-44افراد در گروه سنی 

بودناد افراد از سح  تحصیالت دیپیلم و فوق دیپلم برووردار
، بدون بیمار  زمیناه %(36/3)اکثریت افراد شاغل %(. 44/7)

و بدون فعالیت فیزیکای %( 86/5)، غیر سیگار  %(85/9)ا  
.بودند%( 67/8)یا دارا  فعالیت فیزیکی کمی 

نه باا نتایج ضریب همبستگی نشان داد رفتارهاا  پیشاگیرا
باا شادت در  ،(r=0.71 ،p=0.00)حساسیت در  شاده 

،r=0.58)باا مناافد در  شاده ،(r=0.41،p=0.00)  شده 
p=0.00)، بااا موانااد در  شااده(r= -0.38،p=0.00)، بااا

و بااا وودکارآمااد   (r=0.54،p=0.00)راهنمااا  عماال 
(r=0.63،p=0.00) همبسااتگی معناای دار  وجااود دارد .

شده همچنین قو  ترین همبستگی بین سازه حساسیت در 
با رفتارها  پیشگیرانه مشاهده گردید

براساس آزمون آنالیز رگرسایون، ساازه هاا  مادل اعتقااد 
از واریانس رفتارهاا  پیشاگیر  % 3/73بهداشتی توانستند

یاان کننده از بیمار  کرونا را پیش بینی کنناد کاه در ایان م
سازه وودکارآمد  و راهنما  عمل قاو  تارین پایش بینای 
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نفار از 1020بار رو  ( مقحعای)این محالعه توصیفی تحلیلای 
نموناه . انجاا شاد1399در سال ( سال15بای  )مردا ایران 

ا اطالعاات با. گیر  به صورت غیرتصادفی و دردسترس باود
تقااد استفاده از پرسشنامه محقق ساوته مبتنی بر الگاو  اع

ر  روش نمونه گیا. بهداشتی به صورت آنالین جمد آور  شد
س بود به صورت نمونه گیر  به شیوه غیر تصادفی و در دستر

امه به این صورت که از طریق گذاشتن ارسال لیناک پرسشان
جهت افراد در شهرها  مختلد و در کانال ها  ایجاد شده در 

ی انجااا تلگراا و واتساپ تکمیل پرسشنامه به صورت اینترنت
معیارها  ورود شامل تمایال باه شارکت در محالعاه، . گرفت

. سال باود15ساکن کشور ایران بودن و داشتن سن بیشتر از 
معیارها  وروج عبارت بودند از عدا تمایل به ادامه همکاار 

ا داده هاا با. در ضمن پاسخگویی و تکمیل ناقص پرسشانامه
و آزمون هاا  ضاریب 20نسخه  SPSSاستفاده از نرا افزار 

. همبستگی و رگرسیون وحی تجزیه و تحلیل شدند


