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ترین مسائلی هستند که زندگی بشر را  ترین علل مرگ و میر و نیز شایع عروقی از شایع- هاي قلبی بیماري

عروقی رخ  - میلیون مرگ ناشی از بیماري هاي قلبی25 قریب به 2020تخمین زده شده است تا سال . تهدید می کنند
  .عامل به عنوان اولین عامل مرگ و میر شناخته شوددهد و این 

:ها مواد و روش
 

ها و   نفر از دبیران دبیرستان42این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد که در آن تعداد 
مدارس راهنمایی حومه شهر ایالم به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند و به منظور سنجش تأثیر آموزش بر 

با استفاده از . ها از روش مداخله آموزشی و آزمون دو مرحله اي قبل و بعد از آموزش استفاده شد آنآگاهی و نگرش 
نامه که شامل سه بخش مشخصات دموگرافیک، سئواالت مربوط به آگاهی و سئواالت مربوط به نگرش بود،  پرسش

کاي دو ، فیشر و تی مورد تجزیه و تحلیل  و آزمون SPSSنتایج حاصل با استفاده از نرم افزار . اطالعات جمع آوري شد
  .آماري قرار گرفت

:ي پژوهشیافته ها
 

 بود 80/41±5/1و بعد از آموزش  71/37±1/3میانگین نمره آگاهی دبیران قبل از آموزش 
و بعد 97/18±1/5 میانگین نمره نگرش دبیران قبل از آموزش )P<0.01.(که از نظر آماري تفاوت معنی داري نشان داد

 بین تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش )P=0.4.( بود که از نظر آماري تفاوت معنی داري نشان نداد99/18±6/4آموزش از 
که ارتباط   در حالی)P=0.02)(P<0.05.(با شغل همسر قبل و بعد از آموزش ارتباط معنی داري وجود داشت به ترتیب

حصیالت، محل سکونت، سابقه ابتالي فرد، سابقه معنی داري بین میزان آگاهی و نگرش با سن، جنس، میزان ت
  )P>0.05.(خانوادگی وجود نداشت

نتایج این تحقیق نشان می دهد اختالف معنی داري بین آگاهی دبیران قبل و بعد از  :نتیجه گیريبحث و 
.مداخله آموزشی وجود داشته ولی بین نگرش دبیران قبل و بعد از مداخله آموزشی وجود نداشت
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  مقدمه 
عروقی، از شایع ترین علل -هاي قلبی بیماري

طبق . مرگ و میر در ایران و جهان به حساب می آیند
، حدود 2002گزارش سازمان بهداشت جهانی در مارس 

 درصد در 35میر در دنیا و   درصد موارد مرگ و22
عروقی -هاي قلبی ، به علت بیماري) هزار نفر91(ایران
  .است

عروقی -ین بیماري هاي قلبیآفر عوامل خطر
بیشترین عامل ( قندخون باال،فشارخون باال :عبارتند از 

عروقی -میر دیابتی ها، بیماري هاي قلبی مرگ و
 تري گلیسرید ،)ویژه از نوع شکمیه ب( چاقی،)است

شیوع ( سن باال،) پائینHDLو کلسترول ( خون باال
 سال و 45عروقی در مردان باالي -بیماري هاي قلبی

شیوع ( جنس مذکر،) سال، بیشتر است55زنان باالي 
عروقی در مردان بیشتر از زنان هم -بیماري هاي قلبی
 مصرف سیگار ، یائسگی در خانم ها،)سن خود می باشد

انجمن قلب آمریکا  ،استرس و فشار روانی، و الکل
 25، نزدیک به 2020تخمین زده است که تا سال 

عروقی رخ - قلبیمیلیون مرگ ناشی از بیماري هاي
  عامل مرگ وخواهد داد و این عامل به عنوان اولین

ست سال گذشته، ـــدر بی. )1(،ودــاخته می شــمیر شن
وادث حاد ــان حــ در درميادــی زيشرفت هاــپی

 عروق کرونر صورت گرفته است، استفاده ي هايبیمار
 لیزکننده لخته در درمان انفارکتوس حاد، ياز داروها

ات و ــمطالع. تــان بوده اســ در امر درمیانقالب
اند که محدود ماندن  نشان داده ي زیاديپژوهش ها

 در مارانی باعث نجات اکثر بیوسعت محل سکته قلب
 نجات یافتگان از حمالت یکوتاه مدت شده است ول

 و ي حوادث بعدي براياولیه در معرض خطر بیشتر
 جهت کاهش خطر ی متفاوتيها روش . باشندیمرگ م

 اولیه، وجود ی در مراحل پس از حمله قلبیحوادث قلب
 ی مورد ارزیابنی در ازــی نیراوانــ فيدارد و داروها

ته در بیماران با ــال گذشــ از ده س.)2(،دــانده ــش
 ی عروق کرونر حاد و مزمن، اعمال تهاجمي هايبیمار

 ياــ با روش هیبــ قليدد رگ هاــباز کردن مج
 ونیوالسی دیگر مثل رتوبي و سیستم هایآنژیوپالست

 شود ی و غیره انجام میکرونر، توسط جراحپیوند عروق 

باز کردن .  شودی ها نمي به پیشگیري توجه زیادیول
عالئم   نهایت مفید است وی بی قــلبيها مجدد رگ

 توجه ی بایستی برد ولیم  معلول کننده را از بینیقلب
 مثل یداشت که باز ماندن عروق پس از اعمال تهاجم

ل خطر ــوامــات عغییرــروق، به تــ پیوند عیجراح
 خون يها روق، مثل سطح چربیــ عي هايارــبیم

 به يبر این الزم است که توجه بیشتر بنا.  داردیبستگ
ا در ــه  که ارزش آنيگیرــشــیــــ پياــه روش

ه اثبات رسیده است، ثانویه ب  اولیه ويها پیشگیري
ینی معتقدند که استرس متخصصین بال .)3(،مبذول گردد
خاص در پاتوژنز بیماري شریان کرونر و  و رفتارهاي

 رژیم .)4(،لبی به خصوص در زنان موثر استوقایع ق
ماري هاي ــوامل موثر بر بیــز یکی از عــغذایی نی

 در کشورهاي توسعه یافته میزان .عروقی است-قلبی
با نگاه به . کالري دریافتی کل، در حال افزایش است

توان فهمید که یکی از  روقی میع-بیماري هاي قلبی
چنین   همدالیل آن افزایش مصرف روغن حیوانی و

دروژنه است که داراي ــ هیاهیــرف روغن گیــمص
ین کاهش ــچن ستند و همــاسیدهاي چرب اشباع ه
ش مصرف ــیاهی و افزایــمصرف مواد غذایی گ

 در کالري مردم  درصد20کمتر از  چربی .کربوهیدرات
 در روستایی چین و هند سهم دارد اما سهم ان

 در  مطالعه اي .)5(، است درصد30بیش از  امریکایی ها
 انجام شده، کیستولــیس ونــیپرتانسی هايبر رو که

 در وهی متر جیلیم 1/11کاهش مشخص شده است که 
کاهش در  درصد 36 موجب کــیستولیــفشارخون س

انفارکتوس  زش در بروــکاه درصـد 27 و يسکته مغز
 در ایران تعداد مبتالیان به .)6(،میوکارد  شده است

 درصد افزایش 13 به بعد 1368فشارخون باال از سال 
غیر از هزینه هاي باال که ساالنه صرف  .یافته است

سوم  ون باال دلیل یکــشارخــدرمان می شود، ف
مطالعات . )7(،گ هاي ناشی از سکته ي مغزي استمر

ماري هاي ــیزان بروز بیــت که مــشان داده اســن
ش ــ برابر افزای4-8 راد چاق،ــروقی در افــع-قلبی

 عمده راتیاز موارد دیگري که داراي تاث .)8(،می یابد
عروقی دیابت است که -ی و عوارض قلبریبر مرگ و م

  رفتـــند گــرار خواهـ قدــیسه جنبه آن مورد تاک
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 ،یوم قلبـــــ اتونیاتـــآترو اسکلروز کرونر، نوروپ
 نی ترعیکلروز عروق کرونر شاآترواس. یپاتوی مویکارد

 قابل ش بوده، که نقابتی د2 پی در تریم علت مرگ و
 دارد 1 پی به تانی در مبتالریم  در مرگ ویتوجه

 و ابتی در افراد مبتال به دکینامیمطالعات همود
 از يواهدـــ شرـــانگیماـــ قلب نیانـــاحتق یینارسا
 .)9(، باشدیدود کننده  مــ محای ی احتقانیوپاتیومیکارد

جا که بیشتر افراد یک یا چند مورد از اختالالت  از آن
زمینه اي و خطرساز را دارا بوده اما فقط از، برخی از آن 

ی دارند، و نیز با توجه به نقش پیشگیري ــها آگاه
چنین نقش دبیران به  ثانویه در افراد و اهمیت آن هم

عنوان یکی از بهترین مروجین نافذ بهداشتی که 
از طریق دانش آموزان منتقل می کنند لزوم اطالعات را 
وزشی و اولویت هاي ــندي هاي آمــتعیین نیازم

مربوط به آن، بر آن شدیم تا با اراثه طرح حاضر و 
گرش دبیران نسبت به ریسک ــی و نــسنجش آگاه

فاکتورهاي بیماري هاي قلبی و عروقی و بررسی تاثییر 
ی هرچند آموزش به منظور برطرف سازي نقایص، قدم

اهی و بهبود نگرش افراد ــکوچک در راه اعتالي آگ
  . برداریم

  هامواد و روش 
 می باشد که  این پژوهش یک مطالعه توصیفی

یرستان ها و مدارس ــران دبــ نفر از دبی42بر روي 
پس از تهیه . راهنمایی حومه ایالم انجام گرفته است

ناظر بر نامه زیر نظر استاد راهنماي   پرسشپروپوزال و
نان از روایی و پایایی آن طرح براي ــطرح و اطمی

 فرستاده شد و کدهتصویب به شوراي پژوهشی دانش
پس از تصویب نهایی ضمن هماهنگی با آموزش و 

 آمار تعداد دبیران اعم از دبیران دبیرستان ها و پرورش
بانقالن، مهدي آباد، هفت (مدارس راهنمایی حومه ایالم

گرفته شد که این  )خاصــمیش رطاف وــچشمه، س
 حجم نمونه برابر  نفر بودند که طبق فرمول،160 تعداد

طور تصادفی ه دست آمد که این تعداد به  نفر ب42
 شرکت یا  البته با آزاد بودن افراد جهتانتخاب شدند

 و محرمانه بودن اسامی عدم شرکت در طرح پژوهشی
 نگرش در ابتدا دانش و .نمونه ها و مالحظات اخالقی

دبیران بدون هیچ گونه مداخله آموزشی مورد سنجش 
نامه اي سه  قرار گرفت این کار با استفاده از پرسش

مشخصات دموگرافی، سواالت مربوط : قسمتی شامل
 .به دانش و سواالت مربوط به نگرش انجام گردید

مفلت آموزشی ــسپس مداخله آموزشی با استفاده از پ
 پس از  بار دیگرpost- testگرفت و در مرحله صورت 

ها مورد بررسی قرار  دانش و نگرش آنگذشت ده روز 
گرفت و در نهایت نتایج به صورت قبل و بعد از آموزش 

چنین تاثیر آموزش بر  هم .مورد مقایسه قرار گرفت
 میزان آگاهی و نگرش دبیران در مورد عوامل خطر

ی و عروقی بر حسب سن، ــهاي قلب ماريــآفرین بی
یالت، تحصیالت همسر، سابقه ــ، میزان تحصجنس

خانوادگی ابتال، سابقه ابتالي فرد، میزان درآمد، شغل 
در . مورد بررسی قرار گرفتند همسر و رشته تحصیلی

این پژوهش براي اعتبار علمی از روش اعتبار محتوي 
استفاده شد، بدین ترتیب که با مطالعه کتب جدید 

 نفر 10ه تهیه و در بین نام موجود  در این زمینه پرسش
 پزشکی ایالم از اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم

براي تعیین . توزیع و نظریات اصالحی آنها اعمال شد
استفاده شد بدین  اعتماد علمی از روش آزمون مجدد

 ان که دبیر نفر از 10 نامه توسط ترتیب که پرسش
مشخصات واحدهاي پژوهش را دارا بودند، تکمیل شد و 

 همان فرم توسط همان  روز مجددا10ً از گذشتپس 
گروه تکمیل گردید و بر اساس یکسان بودن پاسخ ها، 

ان زمی .اعتماد علمی این ابزار مورد تایید قرار گرفت
سنجش آگاهی دبیران با استفاده از پاسخ سواالت 
مربوط به آگاهی شاخص آگاهی در سه طیف ضعیف، 

ص بعد از ــاخاین ش. ظور گردیدــخوب من متوسط و
باال  جهت دار نمودن سواالت و دادن امتیاز مناسب و

تیاز پایین به نمره ــو ام) 2 نمره(تــبه گزینه درس
ن میانگین و ــتشکیل و با در نظر گرفت) 1نمره(غلط

آگاهی  .دست آمده انحراف معیار داده ها در سه سطح ب
 سوال در مورد عوامل 19 دبیران در این مطالعه با طرح

لبی و عروقی مورد آفرین بیماري هاي ق مختلف خطر
   . بود28 و حداکثر نمره آگاهی سنجش قرار گرفت،

در مورد نگرش هم به همین منظور تجزیه و  
خ هاي دبیران مورد ــتحلیل داده ها با استفاده از پاس

مطالعه به سواالت این بخش شاخص به نام نگرش در 
 و مناسب تعریف رش نامناسب، بینابینیــسه طیف نگ

 سوال براي این قسمت در نظر 10که تعداد . گردید
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گرفته شده بود و پاسخ هاي جمع آوري شده از افراد 
 5 تا 1ب از نمره ــنمونه از نامناسب به سمت مناس

که با توجه به تعداد سواالت حداکثر . نمره گذاري  شد
سپس اطالعات حاصل به .  بود50نمره قابل حصول 

تحلیل قرار   مورد تجزیه وSPSSفزار کمک نرم ا
   .گرفت

  ي پژوهشیافته ها
  زن) درصد8/54(نمونه ها مرد و) درصد 2/45(

 درصد 31و ) سال>40( درصد نمونه ها با سن69 .بودند
) درصد 3/83(اکثریت نمونه هاو ) سال<40(با سن

 4/52ها با مدرك تحصیلی بیشتر نمونه ساکن شهر و 
زار ــ ه300-400د ــزان درآمــمی .بود درصد، لیسانس

درصد بیشترین حجم نمونه را شامل  4/52ان با ــتوم
 درصد دبیران با رشته تحصیلی 2/38چنین  هم. می شد

 درصد تحصیالت 1/57ادبیات و رشته هاي مرتبط و 
ترین حجم ــهمسر نیز با تحصیالت دانشگاهی، بیش

بقه  درصد از دبیران سا9/92. نمونه را تشکیل می دهند
د ــ درص8/73روقی و ــهاي قلبی و ع ابتال به بیماري

 شماره طبق جدول. انوادگی ابتال را ذکر نکردندسابقه خ

 با 71/37مره آگاهی قبل از آموزش میانگین ن 1
  ا ــ ب80/41وزش ـبعد از مداخله آم  و1/3انحراف معیار 
ر ــفاوت از نظــ بوده است که این ت5/1انحراف معیار 

م معنی دار ــ زوج هtون ــعنی دار است آزمآماري م
) P=0.000.(کند بودن تفاوت میانگین ها را تایید می

رش قبل از ــین نگــمیانگ 2 ارهــطبق جدول شم
 و پس 1/5یار ــراف معــ با انح97/18مداخله آموزشی 

حراف معیار ــ با ان99/18از آموزش این میانگین به 
نی دار ــاري معــر آمـظــت که از نــده اســ رسی6/4
یر ــوزشی باعث تغیــ و مداخله آم)P=0.4.(ستــنی
چنین طبق جدول  هم. رش دبیران نشده استــنگ
زان آگاهی طبق ــسر و میــغل همــبین ش 3ماره ــش

از  عدــاداري بــاط معنــاي دو ارتبــون کــآزم
 4 دول شمارهــ و در ج)P=0.02.(آموزش وجود دارد

سر بعد از ــل همــغــرش و شــگــان نیزــبین م
بین   و)P=0.05.(ود داردــادار وجــوزش رابطه معنــآم

تالي ـسن، جنس، میزان درآمد، محل سکونت، سابقه اب
گرش ـاهی و نـفرد و سابقه خانوادگی ابتال با میزان آگ

  )P>0.05.(اداري از نظر آماري وجود نداردـرابطه مع
  
  

  
  آفرین یع فراوانی آگاهی دبیران مورد مطالعه در مورد عوامل خطر توز .1 جدول شماره

  عروقی بر حسب مرحله آموزش-هاي قلبی  بیماري

  
   

  
  
  

  
  

   توزیع فراوانی نگرش دبیران مورد مطالعه در مورد عوامل خطرآفرین  .2 شمارهجدول 
  عروقی بر حسب مرحله آموزش-هاي قلبی بیماري

   نگرش              
  مرحله آموزش

 t P    انحراف معیار     میا نگین    تعداد

  7/0  1/5  97/18  42  قبل از آموزش
  7/0  6/4  99/18  42  بعد از آموزش

  4/0  
     

  
  
  
  

  آگاهی                     
  مرحله آموزش

 t P  انحراف معیار  میا نگین  تعداد

  -7/7  1/3  7/37  42  قبل از آموزش
  -7/7  5/1  8/41  42  بعد از آموزش

000/0  
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  آفرین   توزیع فراوانی آگاهی دبیران مورد مطالعه در مورد عوامل خطر .3 جدول شماره
  عروقی به تفکیک شغل همسر قبل و بعد از مداخله آموزشی-هاي قلبی بیماري

  شغل همسر          جمع  آزاد  کارمند  خانه دار  معلم
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی   درصد  فراوانی  آگاهی

  8/43  7  ضعیف
7/16  

6  5/37  
3/14  

1  3/6  
4/2  

2  5/12  
8/4  

16  100  
16/38  

  28  7  متوسط
7/16  

12  48  
6/28  

2  8  
8/4  

4  16  
5/9  

25  100  
5/59  

قبل از آموزش 
  

  100  1  خوب
4/2  

0  0  
0  

0  0  
0  

0  0  
0  

1  100  
4/2  

  7/35  15  جمع  
7/35  

18  9/42  
9/42  

3  1/7  
1/7  

6  3/14  
3/14  

42  100  
100  

  -  -  ضعیف
-  

-  -  
-  

-  -  
-  

        

  6/29  8  متوسط
19  

15  6/55  
7/35  

0  0  
0  

4  8/14  
5/9  

27  100  
3/64  

ش 
بعد ازآموز

  

  7/46  7  خوب 
7/16  

3  
  

20  
1/7  

3  20  
1/7  

2  3/13  
8/4  

15  100  
7/35  

  7/35  15  جمع  
7/35  

18  9/42  
9/42  

3  1/7  
1/7  

6  3/14  
3/14  

42  100  
100  

    )P ،3=df ، 9=x2=02/0: (بعد از آموزش )        P ،6=df ، 8/2=x2=8/0: ( قبل از آموزش                    
  

  
  

  آفرین   توزیع فراوانی نگرش دبیران مورد مطالعه در مورد عوامل خطر .4 جدول شماره
  عروقی به تفکیک شغل همسر قبل و بعد از مداخله آموزشی-هاي قلبی بیماري

  شغل همسر             جمع  آزاد  کارمند  خانه دار  معلم
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی   درصد  فراوانی  نگرش

  0  0  مطلوب
0  

3  7/16  
1/7  

2  7/66  
8/4  

0  0  
0  

5  9/11  
9/11  

  3/73  11  بینابینی
2/26  

10  6/55  
8/23  

1  3/33  
4/2  

5  3/83  
9/11  

27  3/64  
3/64  

قبل از آموزش 
  

  7/26  4  نامطلوب
5/9  

5  8/27  
9/11  

0  0  
0  

1  7/16  
4/2  

10  8/23  
8/23  

  100  15  جمع  
7/35  

18  100  
9/42  

3  100  
1/7  

6  100  
3/14  

42  100  
100  

  7/6  1  مطلوب
4/2  

2  1/11  
8/4  

2  7/66  
8/4  

0  0  
0  

5  9/11  
9/11  

  80  12  بینابینی
6/28  

13  2/72  
31  

1  3/33  
4/2  

5    
3/83  
9/11  

31  8/73  
8/73  

بعد از آموزش 
  

  3/13  2  وبنامطل
8/4  

3  7/16  
1/7  

0  0  
0  

1  7/16  
4/2  

6  3/14  
3/14  

  100  15  جمع  
7/35  

18  100  
9/42  

3  100  
1/7  

6  100  
3/14  

42  100  
100  

   )P ،6=df ،9/9=x2=12/0: (بعد از آموزش )        P ،6=df ،6/12=x2=05/0: (قبل از آموزش         
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  بحث و نتیجه گیري
مرگ ناگهانی قلبی در مطالعات فارینگهام درصد 

 میلیون نفر مبتال به 6در حدود .  درصد بوده است18
باشند که این مجموعه  بیماري انسداد عروق کرونر می
ت که انسداد ــوع اســاطالعات آماري بیانگر این موض

در  درمانی-ترین مشکل بهداشتی عروق کرونر مهم
جامعه است و کوشش مجدانه براي پیشگیري اولیه و 

. )10(،روري می باشد از پیشرفت عوارض آن ضممانعت
 بیشترین  نشان دادلعهدر این مطادست آمده ه نتایج ب

 8/23میزان آگاهی بعد از آموزش و در زنان با میزان 
چنین کمترین میزان آگاهی قبل  هم. درصد بوده است

روه زن و مرد به طور ــر دو گــوزش و در هــاز آم
وجود داشته است که بعد از آموزش )  درصد19(مساوي

 این میزان به صفر رسیده است اما ارتباط معنی داري
به لحاظ آماري بین متغیرها بررسی شده قبل و بعد از 

العات ــــطــبا مه ــکه این یافت. آموزش وجود ندارد
 و یگیبایو در ،)11(،احدپرست و همکاران در بوشهرو

ه در با مطالعات انجام شد همخوانی دارد و ،)12(،یلیجل
 در مورد .مغایرت دارد ،)15(،و همدان، )13،14(،اصفهان

اد که  ها نشان دافتهی تینگرش و رابطه آن با جنس
قبل و بعد از مداخله آموزشی رابطه معناداري را نشان 

و ، )16،17(،مودسنبا مطالعات  که )P>0.05.(نمی دهد
طالعات انجام شده در  با مافتهی نیاخوانی دارد ولی  هم

غایرت دارد ، م)13،14،18(،اصفهــــان و همدان و بابل
 ی فرهنگي تفاوت هالی احتماالً به دلرتی مغانی اکه
دبیران مورد مطالعه عوامل آگاهی از نظر .  باشد یم

 آگاهی  نیانگیعروقی، م-ی قلبيها يماری بنیآفر خطر
   با7/37  مورد پژوهش، قبل از آموزشينمونه ها

 یبوده است که بعد از مداخله آموزش 1/3 اریانحراف مع
 دهیرس 5/1 اریبا انحراف مع 8/41 به نیانگی منیا

 زوج نشان داد که t زمونکه آ) 1جدول شماره (.است
قبل و بعد از آموزش  آگاهی ي هانیانگی منیماب

 )P<0.000( وجود داردي دار از نظر آماریاختالف معن
 نیخوانی دارد و ا ه ایمانی پور، همکه این یافته با مطالع

 یقاتی طرح تحقزی انجام موفقیت آمانگری بتواند یم
 در مورد عوامل رانی دبآگاهی ححاضر در باال بردن سط

 بعد از مداخله یعروق-ی قلبيا هيماری بنیآفر خطر
قبل از مداخله آموزشی میزان آگاهی  . باشدیآموزش

وزش این  درصد بوده است که بعد از آم19ضعیف 
چنین درصد آگاهی  میزان به صفر رسیده است هم

 بعد از 1/32 درصد به 8/29متوسط قبل از آموزش 
 قبل از 2/1میزان آگاهی خوب از . آموزش رسیده است

که .  درصد بعد از آموزش رسیده است9/17آموزش و 
 آمیز طرح حاضر در باال بردن موفقنشان دهنده انجام 

آفرین  وامل خطرــدر مورد عیران ــی دبــسطح آگاه
در مورد نحوه نگرش . عروقی است-هاي قلبی بیماري

 ي هايمارــی بنیدبیران نسبت به عوامل خطر آفر
 آن است که قبل يایگو 2 جدول شماره ،ی عروق-یقلب

با  97/18 نمرات نگرش نیانگی میاز مداخله آموزش
دادن پمفلت  بوده است که پس از 1/5 اریانحراف مع

با انحراف  99/18 به نیانگی منی به دبیران ایشآموز
 نشان می دهد tشاخص آزمون .  استدهیرس 6/4 اریمع

که تفاوت میانگین قبل و بعد از آموزش از نظر آماري 
 و مداخله آموزشی باعث تغییر )P=0.4(معنی دار نیست

نگرش ضعیف قبل از درصد . نگرش دبیران نشده است
.  درصد رسیده است1/7درصد به  9/11مداخله از 

 درصد و 9/36 درصد به 1/32درصد نگرش متوسط از 
 درصد در پیش آزمون به 6درصد نگرش مطلوب از 

طبق  .مانده است همان مقدار در پس آزمون باقی
بیشترین میزان آگاهی بعد از آموزش و  3 جدول شماره

میزان . در افراد با شغل همسر معلم دیده می شود
 7/35 درصد قبل از آموزش به 4/2آگاهی خوب از 

درصد بعد از آن رسیده است که نشان دهنده تاثیر 
ضعیف ترین میزان . آموزش بر میزان آگاهی می باشد

آگاهی قبل از آموزش و در افرادي داراي شغل همسر 
 به که بعد از آموزش کامالً)  درصد7/16(معلم می باشد

 از میزان آگاهی متوسط قبل و بعد. صفر رسیده است
 قبل 6/28(آموزش در افراد داراي شغل همسر خانه دار

اهده ــمش) وزشــد از آمــــ بع7/35وزش و ــاز آم
آزمون آماري کاي دو ارتباط معناداري بین  می شود

 بعد P=0.02(شغل همسر، میزان آگاهی نشان می دهد
عات واحدپرست و ــمطال). وزشــبل آمــ قP=0.8 و

یابیگی و جلیلی در اصفهان همکاران در بوشهر و در
که شغل  در مورد نحوه نگرش افرادي. مغایرت دارد

 نشان می دهد 4 همسرشان معلم بوده جدول شماره
قبل و بعد از آموزش بیشتر داراي نگرش بینابینی 
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).  درصد بعد از آموزش2/72 درصد قبل و 3/73(هستند
افرادي که شغل همسرشان کارمند بوده بیشتر داراي 

و شغل )  درصد قبل و بعد آموزش6/66(مطلوبنگرش 
 درصد 3/83(آزاد بیشتر داراي نگرش بینابینی بوده اند

آزمون کاي دو رابطه معناداري ) قبل و بعد از آموزش
شان ــوزش نــگرش بعد از آمــبین شغل همسر و ن

الف معنادار ــوزش این اختــنمی دهد اما قبل از آم
و نحوه آگاهی  زانیم مطالعه نیدر ا )P=0.05.(است

مداخله آموزش   قبل و بعد ازی مورد بررسرانینگرش دب
 شد و دهی سنجکیو در رابطه با مشخصات دموگراف

ارتباط  شغل همسر باآگاهی  زانی مد،یمشخص گرد
  از جمله سن،رهای متغری داشته و با ساي داریمعن

میزان تحصیالت، محل سکونت، سابقه ابتالي   جنس،
خانوادگی، میزان درآمد، رشته تحصیلی و فرد، سابقه 

چون  . نداشته استي داریمعنارتباط  تحصیالت همسر
در این تحقیق تنها تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش 

ود در ــنهاد می شــپیش تــدبیران بررسی شده اس
طرح هاي تحقیقاتی دیگر  تالش بیشتري براي کشف 

روش ترین ــراد و بهــوزشی افــیازهاي آمــن
ین در این ــچن هم .یردــورت گــوزش به آنان صــآم

که ت ــوده اســوجه ننمــلکرد تــبه عمالعه ــمط
هت ــ جيرــگــیش دــود پژوهــ شی منهادــشیپ

  رانی بر عملکرد دبی آموزش خودمراقبتری تاثیــبررس
  .دانجام گرد
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Abstract 
Introduction:  Cardiovascular diseases are 
the most common causes of mortality and 
morbidity that threaten the life of human 
being.  American Heart Association (AHA) 
has estimated that until 2020, approximat-
ely 25 million deaths would be occurring 
because of the diseases and these would be 
recognized as the first cause of mortality. 
The aim of the present study was to survey 
the effect of education on the knowledge 
and attitude of the teachers regarding card-
iovascular risk factors in middle and high 
school children. 
 
Materials & Methods: This research was a 
descriptive study in which 42 teachers in 
middle and high schools in the urban reg-
ions of Ilam were selected by a convenience 
sampling method. To evaluate the effecti-
veness of the education on teachers the 
interventional education method and two-
step test (pre and post education test) were 
used. At first, data collected by a questi-
onnaire that consisted of three parts: Demo-
graphic characteristics, questions about 
knowledge and attitude. After education, 
the knowledge and attitude of teachers reg-
arding cardiovascular risk factors was 
assessed. Finally, the collected data were 
analyzed by the SPSS software and the 
statistics tests, chi-square, fisher exact and 
parried T- test. 

Findings: The mean score for the knowl-
edge of teachers was 37.71±3.1 and 
41.80±1.5 before and after the education, 
respectively (P<0.01). The teachers' attitude 
mean scores were 18.97±5.1 and 18.99±4.6 
in pre and post stages of the education 
which was not significant (P=0.4). There 
were significant relationships between the 
effect of education on the knowledge/ 
attitude and the job of husband in pre and 
post stages of the education (P=0.02 and 
P<0.05, respectively). However, there were 
no significant associations between the sco-
re of knowledge/ attitude and other param-
eters including age, gender, educational 
level, location of residence, illness history, 
and family history of cardiovascular disea-
ses (P>0.05).  
 
Discussion & Conclusion: Results of this 
research indicated that there was a signi-
ficant differences between the knowledge 
of teachers in the pre and post education 
stages (P=0.000). However, there was no 
significant difference between the attitude 
of teachers in the pre and post education 
stages (P= 0.04). 
 
Keywords:

 
education, knowledge, attitude, 

cardio, vascular diseases, risk factors. 
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