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 چکیده 
تب مالت یکی از بیماری َای مىتقلٍ از دام در سراسر جُان است. رفتارَای آمًزضیی ییطیریراوٍ از    و هدف: سمینه

دَد. ایه مطالؼٍ بیا َیدا ارزییابی ابیر ب طیی      مالت، میسان بريز بیماری در گريٌ َای با خطر باال را کاَص میتب 

آمًزش مبتىی بر مدل اػتقاد بُداضتی در کاَص مًلفٍ َای خطر تب مالت در دامداران ضُرستان تربت حیدریٍ اوجام 

 ضد.

 200بیر ريی   1331جربی با گريٌ کىترل بًد، کٍ در سال ایه یژيَص یک مطالؼٍ مداخلٍ ای از وًع ویمٍ ت ها:روش

مرکیس خیدماج جیامغ سی مت      1وفر از دامداران ب ص رخ ضُرستان تربت حیدریٍ اوجام ضد. ريش ومًویٍ گییری از   

ريستایی  بٍ صًرج تصادفی طبقٍ ای بًد. دادٌ َا بٍ يسیلٍ یرسطىامٍ ريا ي یایا کٍ مطتمل بر اط ػاج دمًگرافیک ي 

َای مدل اػتقاد بُداضتی بًد بٍ صًرج خًدگسارش دَی جمغ آيری ضدود. جلساج آمًزضی برای گريٌ آزمیًن  سازٌ 

ماٌ دادٌ َا از َر دي گريٌ جمغ آيری ي بًسیلٍ آزمًن َای آماری کای اسکًئر، مه يیتىیی   2طراحی ي اجرا ضد ي بؼد 

 ي يیلکاکسًن مًرد تجسیٍ ي تحلیل قرار گرفت.

دار آمیاری   َای مطالؼٍ از وظر سه، جىس، تحصی ج ي يضؼیت تأَل اخیت ا مؼىیی   دي بیه گريٌآزمًن کای نتایج:

(.  بر اساس وتایج مطالؼٍ بؼد از مداخلٍ ی آمًزضی، میاوریه ومراج آگیاَی ي سیازٌ َیای میدل     <00/0Pوطان وداد )

، خًدکارآمیدی ي رفتیار( در   اػتقاد بُداضتی )حساسیت درک ضدٌ، ضدج درک ضدٌ، مىافغ درک ضدٌ، مًاوغ درک ضدٌ

 (.P<001/0داری داضت )گريٌ آزمًن وسبت بٍ گريٌ کىترل افسایص آماری مؼىی

وتایج مطالؼٍ حاضر وطان داد کٍ مداخلٍ ی آمًزضی اجرا ضدٌ بٍ يسیلٍ میدل اػتقیاد بُداضیتی، تیابیر      گیزی:نتیجه

 کىىدٌ از بیماری تب مالت در دامداران دارد. مطلًبی در کاَص مًلفٍ َای خطر ي َمچىیه بُبًد رفتارَای ییطریری

 :  ها واصه دیکل
تیییب مالیییت، آمیییًزش  

بُداضییت، مییدل اػتقییاد  

 بُداضتی، دامدار

 

 یشرر رررا  نحقوق  یتمبم

 یدانشگبه علروم پزشرک  

محفررو   تررررت حيدريرر 

 است.

 مقدمه 

 ثِ اس حیَاى اًتقبل قبثل ّبی ثیوبری تزیي ؽبیع اس یکی هبلت تت

ثطِ   (1جْطبى    عطح   در ثْذاؽتی هْن هؾکالت اس یکی ٍ اًغبى

، 5  ایطزاى  جولِ ( اس2-4  تَععِ درحبل کؾَرّبی در خقَؿ

ّبی ٍعیع هجطبرسُ ثطز علیطِ     علیزغن ثزًبهِ .رٍد هی ؽوبر ( ث6ِ

هبلت، ایي ثیوبری ٌَّس ثِ عٌَاى ثیوبری سئًََس یطب ثیوطبری    تت

هؾتزک ثیي اًغبى ٍ دام ٍ آًذهیک در هٌبطق هختلف جْطبى ثطِ   

(. ایطي ثیوطبری در   7-11رٍد   ٍیضُ هٌحقِ هذیتزاًِ ثِ ؽوبر هطی 

ًظز پزاکٌطذگی ًیطش هتوطبٍت اعطت.      ٍ اس گغتزدُتوبم ًقبط دًیب 

ایزاى جشء کؾَرّبی ثب ؽطیَ  ثطب ی ثیوطبری در جْطبى اعطت      

(. طجق آخزیي تحقیقبت اًجبم ؽذُ ٍضعیت ثیوبری در ایزاى 12 

ِ     در هٌبطق هختلف، ثطز  ّطبی   اعطبط ؽطزایآ آة ٍ ّطَایی، گًَط

ّبی پبعطتَریشُ   داهی، عح  ثْذاؽت دام، دعتزعی ثِ فزآٍردُ

( ٍ ثطز  13ّبی تؾخیقی هَرد اعتوبدُ هتغیطز اعطت     سهَىٍ آ

ؽطًَذ    ثٌذی هی ّبی کؾَر ثِ عِ گزٍُ تقغین ایي اعبط اعتبى
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ّبی ثب  (، اعتبى108تب  81 ّبی ثب آلَدگی ثغیبر ثب   ثزٍس اعتبى

ّطبی ثطب آلططَدگی    ٍ اعطتبى  (80 تططب 54ثطیي   آلطَدگی ثطب   ثطزٍس   

خزاعطبى رضطَی در   ، کطِ اعطتبى   (53 تب 28هتَعآ  ثزٍس ثیي 

ّطبی   دعتِ دٍم قزارگزفتِ اعت. ثزٍس ثیوبری تت هبلت در عبل

، 47حیذریِ ثزاثز ثب  ثِ تزتیت در ؽْزعتبى تزثت 1396تب  1392

ًوز جوعیت ثَدُ ٍ ایي هیطشاى ثطب    100000در  61ٍ  74، 76، 75

ّبی هتَالی ثبس ّن اس هیبًگیي کؾَری کِ  ٍجَد کبّؼ در عبل

ثبؽططذ، ثططب تز اعططت.   ًوططز جوعیططت هططی  100000 هططَرد در 21

ّطب ثطِ تطت هبلطت ؽطبهل       ّبی اقتقبدی ًبؽی اس اثتالی دام سیبى

( ٍ در ًتیجِ کبّؼ جوعیت داهی ٍ 14ّب   ّب ٍ گَعبلِ عقآ ثزُ

کبّؼ هیشاى ؽیز ٍ گَؽت هَرد ًیطبس کؾطَر ٍ سیطبى ثطز تٌطِ      

اقتقبد جبهعِ ٍ تحویل هخبرج درهبى ٍ اس کبر اًذاختي ًیطزٍ ٍ  

ّطبی   ثبؽذ. لذا ثطب ارائطِ آهطَسػ    داهذاراى ٍ کؾبٍرساى هی تَاى

تطَاى اس اثطتال     سم ٍ حغبط عبسی افزاد در هعزك خحطز هطی  

 (.15-17اًغبى ثِ ایي ثیوبری پیؾگیزی کزد  

در هحبلعبت هختلف ثز اّویت آهَسػ ٍ افشایؼ داًطؼ ٍ ثیطٌؼ   

ّطبی پیؾطگیزی اس آى در    هزدم درثبرُ ثیوبری تت هبلت ٍ رٍػ

-20ّبی خحز ثیوبری تت هبلت تأکیذ ؽطذُ اعطت     ؼ هؤلوِکبّ

(. اًتخبة یک الگَ ثزای آهَسػ ثْذاؽت، اٍلیي گبم در فزایٌذ 18

ثزًبهِ ریشی ّز ثزًبهِ آهَسػ ثْذاؽت اعت ٍ الگَی هٌبعطت  

ّطبی هتٌطَ     دارد. اس هطذل  ثزًبهِ را در هغطیز فطحی  ًگطِ هطی    

ًبم ثطزد. پبیطبیی   تَاى هذل هحزح اعتقبد ثْذاؽتی را  آهَسؽی هی

ٍ رٍایی ایي هذل در هحبلعطبت اًجطبم ؽطذُ ثطزای پیؾطگیزی اس      

(. 21ّبی خحز در داهذاراى هَرد تبییذ قزار گزفتطِ اعطت     هؤلوِ

ایي هذل الگَیی جبهع اعت کِ ثیؾطتز در پیؾطگیزی اس ثیوطبری    

ًقؼ دارد ٍ اعبط ایي الگطَ ثطز رٍی اًگیطشُ افطزاد ثطزای عوطل       

أکیطذ دارد کطِ وگًَطِ ادراک فطزد ایجطبد      اعت. ایي هذل ثز ایي ت

کٌذ ٍ عجت تغییز در اعتقبدات ٍ ًْبیت تغییز  اًگیشُ ٍ حزکت هی

 Rosenstock(. ایي هذل اٍلیي ثبر تَعآ 22ؽَد   در رفتبر هی

عطبسُ: حغبعطیت درک ؽطذُ،     6طزاحی ٍ تَععِ پیذا کزد ٍ اس 

ؽططذت درک ؽططذُ، هٌططبفع درک ؽططذُ، هَاًططع درک ؽططذُ، خططَد  

(. اجشای ایي الگَ عوطذتب   23ٍ رفتبر تؾکیل ؽذُ اعت   کبرآهذی

ثز پیؾگیزی اس ثیوطبری ّطب هتوزکطش اعطت ٍ اس جولطِ الگَّطبی       

دقیق ٍ هْوی اعت کِ ثزای تعییي راثحِ ثیي اعتقبدات ثْذاؽطتی  

 ٍ رفتبر ثِ کبر هی رٍد.

لذا ثب تَجِ ثِ افشایؼ رٍسافشٍى تعذاد هَارد ثیوبری در کؾطَر  

 ی ثیوططبری در هٌططبطق تحططت پَؽططؼ هزکططش ٍ  ًیططش ؽططیَ  ثططب

ثْذاؽت ؽْزعتبى تزثت حیذریِ ٍ اس آى جبیی کطِ داهطذاراى اس   

ّبی در هعزك خحز ایي ثیوبری ّغتٌذ ثذیْی اعطت   جولِ گزٍُ

ّبی آهَسؽی هؤثز ٍ فعبل هَجت افشایؼ عح  آگبّی  کِ ؽیَُ

ٍ ًگزػ ٍ عولکزد ٍ در ًْبیت تَاًوٌذعبسی ایؾبى در ارتجبط ثب 

ٍ   ایي عطالٍُ ثطز ایٌکطِ ثطز سًطذگی ؽخقطی        ثیوبری هطی ؽطَد 

تَاًذ ثِ هیشاى وؾوگیزی هَججبت  خَدؽبى تأثیزگذار اعت، هی

عٌبیت ثِ اّویت  کبّؼ ثیوبری در عح  جبهعِ را عجت ؽَد. ثب

در پیؾگیزی اس ثیوبری تطت   هَضَ  ٍ ًقؼ تأثیزگذار داهذاراى

گبُ، ثطز آى  هبلت ٍ عذم اًجبم تحقیق در سهیٌطِ هطذکَر در داًؾط   

اعتقبد ثْذاؽتی در ثیوبری  ؽذین تب تأثیز آهَسػ هجتٌی ثز هذل

داهطذاراى را در ؽْزعطتبى    هطزتجآ  ّبی خحطز  ثز هؤلوِ تت هبلت

حیذریِ عٌجیذُ ٍ هذیزاى ارؽذ داًؾگبُ علطَم پشؽطکی را    تزثت

 . ّبی ثْتز یبری ًوبیین ریشیدر ثزًبهِ

 هاروش 

ثبؽذ  اس ًَ  ًیوِ تجزثی هی ای هحبلعِ حبضز یک هحبلعِ هذاخلِ

ًوططز اس داهططذاراى ثخططؼ ر    200ثططز رٍی  1397کططِ در عططبل 

حیذریِ فَرت گزفت. حجن ًوًَِ ثب تَجطِ ثطِ    ؽْزعتبى تزثت

ٍ خحطبی ًطَ      80(، تَاى آسهَى 21یبفتِ ّبی هحبلعبت هؾبثِ  

ًوطز هحبعطجِ    100ثزای ّطز گطزٍُ هذاخلطِ ٍ کٌتطزل      05/0اٍل 

ِ  گیز گزدیذ. رٍػ ًوًَِ ای ثطَد، ثطِ    ی ثِ فَرت تقطبدفی طجقط

هزکش خذهبت جبهع عالهت رٍعتبیی ثخؼ ر   7کِ اس  فَرتی

خبًطِ ثْذاؽطت را    5حیذریِ کِ تقزیجب  ّطز کطذام    ؽْزعتبى تزثت

رٍعطتب   4خبًطِ ثْذاؽطت(، تعطذاد     35 دٌّطذ  هجوطَ    پَؽؼ هی

فَرت تقبدفی عبدُ اًتخطبة ؽطذ. افطزاد ٍاجطذ ؽطزایآ ثطب        ثِ

هطَرد تأییطذ    دادُ ؽطذُ تَعطآ عطبهبًِ عطیت    تَجِ ثِ کطذّبی  

 عطبهبًِ یکابروطِ    ٍسارت ثْذاؽت، درهطبى ٍ آهطَسػ پشؽطکی   

 فططَرت ثْذاؽططتی( ٍ اعططتخزاج ؽططوبرُ خططبًَار اس عططبهبًِ، ثططِ
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تقبدفی ثز اعبط لیغت تْیِ ؽذُ ثِ دٍ گزٍُ آسهَى ٍ کٌتطزل  

تقغین ؽذًذ. هعیبرّبی ٍرٍد ثطِ هحبلعطِ، عطکًَت در رٍعطتب،     

ّطب اس   خبًَار آى ثب اهَر دام، تأهیي درآهذ افلی عزٍکبر داؽتي

رأط گَعوٌذ ثِ ثطب  را در هٌطبسل    20 هحل داهذاری، دارا ثَدى

خَد ٍ ارائطِ رضطبیت آگبّبًطِ جْطت ؽطزکت در هحبلعطِ ثطَد.        

ّوچٌیي هعیبر ّطبی خطزٍج اس هحبلعطِ ًیطش ؽطبهل هْطبجزت اس       

اس رٍعتب در طی هحبلعِ، فَت فزد هَرد هحبلعطِ ٍ غیجطت ثطیؼ    

 یک جلغِ در کالط ّبی آهَسؽی ثَد. 

ّططب ؽططبهل فططزم اطالعططبت دهَگزافیططک ٍ   گططزدآٍری دادُ اثططشار

ّططبی هططذل اعتقططبد  پزعؾططٌبهِ هحقططق عططبختِ ثططز هجٌططبی عططبسُ

ثْذاؽتی ثَد. رٍایی پزعؾٌبهِ تَعآ اعبتیذ آهَسػ ثْذاؽطت  

ٍ ارتقبء عالهت ؽبهل یک ًوطز هتخقطـ پشؽطکی اجتوطبعی ٍ     

MPHَلَصیغطططت ٍ وْطططبرًوز اس کبرؽٌبعطططبى ، دٍ ًوطططز اپیذهی

ثْذاؽت ٍ هجبرسُ ثب ثیوبری ّب گزفتِ ؽذ. ثزای عٌجؼ پبیطبیی  

ثطبسآسهَى هطَرد ارسیطبثی قطزار      -پزعؾٌبهِ ثطِ رٍػ آسهطَى  

گزفت. ثذیي تزتیت پزعؾٌبهِ هطَردًظز دٍ ثطبر ثطِ فبفطلِ دٍ     

داهطذاراى کطِ ثطِ عٌطَاى ًوًَطِ هحبلعطِ        ًوطز اس  20ّوتِ تَعآ 

 15یذ ؽذ. ثزای عٌجؼ آگطبّی  یٍ هیشاى پبیبیی تب ًجَدًذ تکویل

(، ؽذت =96/0αعؤال   5(، حغبعیت درک ؽذُ =75/0α  عؤال

عطططؤال  9(، هٌطططبفع درک ؽطططذُ =91/0αعطططؤال   7درک ؽطططذُ 

 94/0α= ُ89/0عؤال   7(، هَاًع درک ؽذα= 7(، خَد کبرآهذی 

( طزاحطی ٍ هیطشاى   =78/0αعطؤال    10( ٍ رفتبر =93/0αعؤال  

ٍ  15ّب هحبعجِ ؽذ. حطذاکرز اهتیطبس عطؤا ت آگطبّی     آى پبیبیی

اهتیطبس، ًظطزی ًطذارم ٍ     1حذاقل فوز ثَد. ثزای پبعخ درعطت  

پبعخ ًبدرعت فوز اهتیبس لحبظ گزدیطذ. جْطت عطٌجؼ عطبسُ     

ِ  5ّبی هذل اعتقبد ثْذاؽطتی اس هقیطبط لیکطزت     ای  کطبهال    گشیٌط

تیطبس حغبعطیت   ( اعتوبدُ گزدیذ. اه1، تب کبهال  هخبلون;5هَافقن;

اهتیططبس، ؽططذت درک ؽططذُ   5ٍ حططذاقل  25درک ؽططذُ حططذاکرز 

اهتیبس  54اهتیبس، هٌبفع درک ؽذُ حذاکرز  7ٍ حذاقل  35حذاکرز 

اهتیبس،  7ٍ حذاقل  35اهتیبس، هَاًع درک ؽذُ حذاکرز  9ٍ حذاقل 

ٍ  10ٍ رفتططبر حططذاقل  7ٍ حططذاقل  35خططَد کبرآهططذی حططذاکرز 

 خیز فوز اهتیبس( ثَد. اهتیبس،  1حذاکرز فوز  ثلی 

ّبی آسهطَى ٍ کٌتطزل، ثزًبهطِ     ّب اس گزٍُ آٍری دادُ پظ اس جوع

آهَسؽططی ثططزای گططزٍُ آسهططَى طزاحططی ٍ اجططزا ؽططذ. هحتططَای 

ؽبهل آؽٌبیی ثطب ثیوطبری    آهَسؽی اعتوبدُ ؽذُ در ایي ثزًبهِ

ّبی پیؾگیزی، خغبرت اقتقبدی  راُ عَارك ثیوبری، تت هبلت،

 لآ در راثحِ ثب ثیوبری تطت هبلطت ثطَد.   ٍ اجتوبعی ٍ ثبٍرّبی غ

جلغِ آهَسؽی ثب  2ثزای توبهی ثَْرساى درگیز در ثزًبهِ اثتذا 

آهَسػ ثَْرسی ؽْزعطتبى   هَضَ  ثیوبری تت هبلت در هزکش

ّبی هؾطتزک   تَعآ هزثی ثَْرسی ٍ کبرؽٌبط هغئَل ثیوبری

اًغبى ٍ دام هعبًٍت ثْذاؽتی کِ دٍرُ ّبی هزثیگزی آهَسؽی 

ذل جطبهع عیغطتوبتیک آهطَسػ ٍ ارتقطبء عطالهت      ثز اعطبط هط  

ٍسارت ثْذاؽت درهطبى ٍ آهطَسػ پشؽطکی را گذراًطذُ ثَدًطذ،      

ثزگشار ؽذ. عاظ ثَْرساى ثِ دلیل ارتجبط هؤثز ثب افطزاد گطزٍُ   

هذاخلِ، آهَسػ ّب را هحبثق ثب عبسُ ّبی هذل اعتقبد ثْذاؽطتی  

جْت گزٍُ آسهَى ارائِ ًوَدًذ. جلغبت آهَسؽطی ثطزای گطزٍُ    

آسهَى ثِ فَرت عخٌزاًی، ثحط  گزٍّطی ٍ پزعطؼ پبعطخ ٍ     

  ِ ّطبی ثْذاؽطت ّطز     دادى پوولت آهَسؽی تَعآ ثْطَرساى خبًط

ِ  60جلغِ  4رٍس ٍ در  30رٍعتب در طی  ای ثزگطشار ؽطذ.    دقیقط

در جلغطططِ ی آخطططز هزثطططی ثْطططَرسی ٍ کبرؽطططٌبط هغطططئَل  

ّبی  ّبی هؾتزک اًغبى ٍ دام هعبًٍت ثْذاؽتی آهَسػ ثیوبری

ُ   تکویلی را هطبُ   2ّطب پطظ اس    ثِ گزٍُ آسهَى ارائطِ ًوَدًطذ. داد

آٍری ٍ ثطب ّطن هقبیغطِ ٍ تجشیطِ ٍ      هجذدا  اس ّز دٍ گزٍُ جوع

ّططبی تحلیطل گزدیطذ. گطزٍُ کٌتطزل پطظ اس پبیطبى ثزًبهطِ پوولطت        

آهَسؽی را دریبفطت ًوَدًطذ. داهطذاراى در خقطَؿ وگطًَگی      

ًجطبم  اًجبم طزح ٍ هحزهبًِ ثَدى اطالعبت ٍ ّوچٌیي ّطذ  اس ا 

 ًبهِ کتجی ٍارد هحبلعِ ؽذًذ. طزح تَجیِ ٍ پظ اس اخذ رضبیت

 در کویتطِ اخطال    ٍ پضٍّؾطی  ؽطَرای  هقطَة  هحبلعِ حبضز

ُ  پطضٍّؼ  هؾطْذ ثطِ ؽطوبرُ ؽٌبعطِ      پشؽطکی  علطَم  داًؾطگب

 IR.MUMS.MEDICAL.REC.1397.102ّب ثطب   دادُ ثبؽذ. ( هی

ٍ تحلیطل گزدیطذ.    تجشیطِ   SPSS 24افطشار آهطبری    اعتوبدُ اس ًزم

اًحزا  هعیبر ًوطبیؼ   ّبی کوی ثِ فَرت هیبًگیي ٍ ًتبیج دادُ

 دادُ ؽططذ. جْططت ًؾططبى دادى ّوجغططتگی اس ضططزیت ّوجغططتگی 

ُ  اعتوبدُ ٍ جْت هقبیغِ هیبًگیي ًوطزات در  پیزعَى ّطبی   گطزٍ
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    ُ  ّطبی ّطب اس آسهطَى   هختلف ثب تَجِ ثطِ تَسیطع غیطز ًزهطبل داد

اعتوبدُ ؽطذُ اعطت.    Uٍیلکبکغَى ٍ هي ٍیتٌی دٍ، کبیآهبری 

ًظطز گزفتطِ    در 05/0داری در ایطي هحبلعطِ کوتطز اس     عح  هعٌی

 .ؽذُ اعت

 نتایج 

ًوططز اس داهططذاراى ثخططؼ ر  ؽْزعططتبى    200در ایططي هحبلعططِ  

کطِ دٍ   حیذریِ در دٍ گزٍُ آسهَى ٍ کٌتطزل قطزار گزفتٌطذ    تزثت

ٌطَاى گطزٍُ   رٍعتب ثِ عٌطَاى گطزٍُ آسهطَى ٍ دٍ رٍعطتب ثطِ ع     

کٌتططزل اًتخططبة ؽططذًذ. دٍ گططزٍُ اس لحططبظ دادُ ّططبی جوعیططت   

ُ  ؽٌبختی ّوغبى ثَدًذ. ًتطبیج آسهطَى کطبی    ّطبی   دٍ ثطیي گطزٍ

هحبلعِ اس ًظز عي، جٌظ، تحقیالت ٍ ٍضعیت تأّطل اخطتال    

 (. <05/0P  دار آهبری ًؾبى ًذاد هعٌی

طجق یبفتِ ّب، قجطل اس هذاخلطِ آهَسؽطی توطبٍت هعٌطی داری در      

هیبًگیي ًوزات آگبّی ٍ عبسُ ّبی هذل اعتقطبد ثْذاؽطتی در دٍ   

(. ثعطذ اس هذاخلطِ   <P 05/0گزٍُ آسهَى ٍ کٌتزل هؾبّذُ ًؾطذ   

آهَسؽططی اخططتال  ایططي ًوططزات اس ًظططز آهططبری هعٌططی دار ثططَد 

 001/0 P<).   ُ1جذٍل ؽوبر)  

 میاوگیه ومرات سازٌ َای مدل اعتقاد بُداشتی در دي گريٌ آزمًن ي کىترل قبل ي بعد از مداخلٍ آمًزشی .1جديل 

 *داریسطح معىی بعد مداخلٍ قبل از مداخلٍ متغیر َای مدل

 اًحزا  هعیبر ± هیبًگیي اًحزا  هعیبر ± هیبًگیي

 001/0 76/12±53/1 52/7±04/3 هذاخلِ آگاَی

 105/0 80/6±43/2 15/7±76/2 کٌتزل

  001/0 064/0 **سطح معىی داری

 001/0 67/21±37/2 05/18±82/3 هذاخلِ حساسیت درک شدٌ

 787/0 19/17±59/4 31/17±03/4 کٌتزل

  001/0 217/0 سطح معىی داری

 001/0 95/30±65/2 05/26±02/5 هذاخلِ شدت درک شدٌ

 423/0 76/26±45/6 05/26±10/5 کٌتزل

  001/0 976/0 سطح معىی داری

 001/0 39/40±98/2 78/33±03/7 هذاخلِ فع درک شدٌامى

 221/0 62/34±49/7 81/34±07/7 کٌتزل

  001/0 066/0 سطح معىی داری

 001/0 56/30±05/5 37/19±25/5 هذاخلِ مًاوع درک شدٌ

 302/0 15/19±59/6 26/18±98/4 کٌتزل

  001/0 159/0 سطح معىی داری

 001/0 81/28±77/4 11/21±34/7 هذاخلِ خًدکارآمدی

 334/0 23/21±69/5 21/20±77/6 کٌتزل

  001/0 984/0 سطح معىی داری

 001/0 89/7±52/1 83/4±11/2 هذاخلِ رفتار

 423/0 62/4±91/1 36/4±06/2 کٌتزل

 001/0 097/0 معىی داریسطح 

 ًتبیج آسهَى هي ٍیتٌی**، ًتبیج آسهَى ٍیلکبکغَى*
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ًیش تغییزات هیبًگیي ًوزات آگبّی ٍ عطبسُ ّطبی    1 ؽوبرُ ؽکل

هذل اعتقبد ثْذاؽتی قجل ٍ ثعذ اس هذاخلِ آهَسؽی در دٍ گطزٍُ  

 آسهَى ٍ کٌتزل ًؾبى هی دّذ.

 

  
: مقایسٍ میاوگیه ومرات سازٌ َای مدل قبل ي بعد از   Bر گريٌ کىترل، : مقایسٍ میاوگیه ومرات سازٌ َای مدل قبل ي بعد از مداخلٍ د A. 1شکل 

 2مداخلٍ در گريٌ آزمًن

 بحث   

ّذ  اس ایي پضٍّؼ ثزرعی تأثیز آهَسػ هجتٌی ثز هذل اعتقبد 

ؽْزعطتبى  ّبی خحز هطزتجآ ثطب داهطذاراى در     ثْذاؽتی ثز هؤلوِ

ِ   تزثت دعطت آهطذُ اس ایطي هحبلعطِ      حیذریِ ثَد. ثزطجق ًتطبیج ثط

ّطبی هطذل اعتقطبد ثْذاؽطتی ؽطبهل       هیبًگیي ًوزُ آگبّی ٍ عبسُ

حغبعیت درک ؽذُ، ؽذت درک ؽذُ، هٌبفع درک ؽطذُ، هَاًطع   

درک ؽذُ، خَد کبرآهذی ٍ رفتطبر در گطزٍُ آسهطَى ثطب گطزٍُ      

 داری داؽت.  کٌتزل توبٍت هعٌی

یي عَاهل هؤثز ثز کبّؼ هیشاى ثزٍس ٍ ؽیَ  ثیوطبری  تز اس هْن

ّبی اًتقبل ٍ پیؾگیزی اس ثیوطبری   تت هبلت داؽتي آگبّی اس راُ

(، لذا افشایؼ آگبّی داهذاراى در ارتجطبط ثطب ثیوطبری ٍ    24اعت  

ِ       هؤلوِ ای در هطَارد   ّطبی خحطز آى ثبعط  کطبّؼ قبثطل هالحظط

. ثطیي عطحَح   اًغبًی ثیوبری ٍ خغبرت حذاقلی دام خَاّذ ثطَد 

، دیذُ ًؾذًوزُ آگبّی ّز دٍ گزٍُ، قجل اس اًجبم هذاخلِ توبٍتی 

اهب ثعذ اس آهَسػ، هیبًگیي ًوزٓ آگطبّی گطزٍُ آسهطَى افطشایؼ     

هعٌی داری یبفت. ایي افشایؼ در هیبًگیي ًوزات در گزٍُ آسهَى 

ثبؽطذ کطِ    ًؾبى دٌّذُ کبرایی ثغیبر ثب ی ایي هذل آهَسؽی هی

رّبی ثْذاؽتی ٍ ثْجطَد ًگطزػ ٍ رفتبرّطبی    عجت تغییز در ثبٍ

ثبؽطذ. ًتطبیج حبضطز ثطب      پیؾگیزی کٌٌذُ اس ثیوبری تت هبلت هی

( ٍ 26اعکٌذری ٍ ّوکبراى   (،25ٍ ّوکبراى   Kansiimeهحبلعِ 

 ( هحبثقت دارد.21ثبثبیی ٍ ّوکبراى  

   ُ ّطبی هطذل اعتقطبد     حغبعیت درک ؽذُ کِ یکطی دیگطز اس عطبس

ذ در رفتطبر اثزگطذار ثبؽطذ، در ایطي     تَاًط  ثْذاؽتی اعطت کطِ هطی   

داری ًغطجت ثطِ قجطل اس     هحبلعِ در گزٍُ آسهَى ثطِ ططَر هعٌطی   

هذاخلطِ آهَسؽططی افططشایؼ پیططذا کططزد، کططِ ًتططبیج آى ثططب هحبلعططِ  

( 28( ٍ سیٌطططت هحلطططق ٍ ّوکطططبراى  27حیطططذرًیب ٍ ّوکطططبراى  

ّوخَاًی دارد. هیبًگیي ًوزٓ ؽذت درک ؽذُ قجل اس هذاخلِ، دٍ 

هؾططبثِ داؽططتٌذ ٍ ٍاحططذّبی هططَرد پططضٍّؼ،  گططزٍُ ٍضططعیتی

ًگزؽی هحلَة راجع ثِ هَلوِ ّبی خحز هزتجآ ثب ثیوطبری تطت   

هبلت ًذاؽطتٌذ  ایطي ثخطؼ، پطظ اس آهطَسػ در گطزٍُ آسهطَى،        

افشایؾی هعٌی دار یبفت. ًتبیج ایي هحبلعِ ثطب هحبلعطِ ؽوغطی ٍ    

( ٍ ثبثبیی ٍ ّوکطبراى  28(، سیٌت هحلق ٍ ّوکبراى  29ّوکبراى  

 ( ّوخَاًی دارد.21 

ّطب را   تَاًذ تْذیذ درک ؽذُ ی آى افشایؼ آگبّی در داهذاراى هی

ًغجت ثِ ثیوبری تت هبلت افشایؼ دّذ. در ایي هحبلعطِ هیطبًگیي   

ًوططزُ هٌططبفع درک ؽططذُ ٍ هَاًططع درک ؽططذُ گططزٍُ آسهططَى در 

هقبیغِ ثب گزٍُ کٌتزل ثعذ اس اجطزای ثزًبهطِ آهَسؽطی افطشایؼ     

بکی اس اعتقبد فزد ثطِ اثطز ثخؾطی ٍ رفطع     داری داؽت کِ ح هعٌی

ثبؽذ. ایي یبفتِ ثب ًتبیج ثب هحبلعطِ کزیوطی ٍ    هَاًع درک ؽذُ هی

(، ّططشاٍُ ای ٍ ّوکططبراى 21(، ثبثططبیی ٍ ّوکططبراى  30ّوکططبراى  

( ّوغَ اعت، اهطب ثطب هحبلعطِ    32ٍ جَلی کَچ ٍ ّوکبراى   (31 
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( 33ٍ ّوکططططبراى   Hambolu( ٍ 26اعططططکٌذری ٍ ّوکططططبراى  

 وخَاًی ًذارد.ّ

ّب ًؾبى دادًذ کِ خَد کبرآهذی اثز قَی ثطز رفتبرّطبی    ثزرعی

ثْذاؽتی دارد ٍ خَد کبرآهذی ثب  ثبع  افشایؼ تَاًبیی، لیبقطت  

(. در ایي هحبلعِ خَدکبرآهطذی درک ؽطذُ   34ؽَد   ٍ کوبیت هی

داری داؽطت کطِ در    پظ اس هذاخلطِ ی آهَسؽطی افطشایؼ هعٌطی    

( ًیطش  35( ٍ علیگطل ٍ ّوکطبراى    30هحبلعِ کزیوطی ٍ ّوکطبراى    

هؾبثِ ایي تحقیق افشایؼ خَد کبرآهذی پظ اس هذاخلِ هؾطبّذُ  

گزدیذ. در پضٍّؼ حبضز هیبًگیي ًوطزات رفتبرّطبی پیؾطگیزی    

کٌٌذُ اس تت هبلت در گزٍُ آسهَى پظ اس هذاخلطِ آهَسؽطی ثطِ    

داری افشایؼ پیذا کزد کِ ًؾبى دٌّطذُ تطأثیز هذاخلطِ     طَر هعٌی

ثز ّذ  ًْبیی ایي ثزًبهِ آهَسؽی یعٌی تغییطز رفتطبر   آهَسؽی 

ّططبی ایططي هحبلعططِ ثططب ًتططبیج هحبلعططِ ؽططزیوی راد ٍ  اعططت. یبفتططِ

( ٍ ٍسیٌطی ٍ ّوکططبراى  37(، عزٍجطی ٍ ّوکطبراى    36ّوکطبراى   

 ( هحبثقت دارد.38 

تَاى طَ ًی ثَدى پزعؾٌبهِ،  ّبی ایي پضٍّؼ هی اس هحذٍدیت

دّی افزاد در هحبلعِ ٍ اًجبم هحبلعِ در یطک گطزٍُ   گشارػ خَد

. اس ًقبط قَت هحبلعِ هی تطَاى هحطیآ ٍعطیع    اؽبرُ کزدؽغلی 

پضٍّؼ، ؽزکت توبم افزاد جبهعطِ ّطذ  در پطضٍّؼ، تَاًطبیی     

کبهل ثَْرساى جْت اجزای ثزًبهِ آهَسؽی در گزٍُ آسهطَى ٍ  

 ّوکططبری هزکططش آهططَسػ ثْططَرسی ؽْزعططتبى تزثططت حیذریططِ  

 .ًبم ثزد

 گیزینتیجه 

ّبی پیؾطگیزی ٍ تطأثیز هرجطت     ثب تَجِ ثِ کن ّشیٌِ ثَدى فعبلیت

هذل اعتقبد ثْذاؽتی در تغییز رفتبر، لشٍم طزح ریشی هذاخلِ ی 

ثبؽطذ.   آهَسؽی هٌظن ثب اعتوبدُ اس ایطي الگطَ حطبئش اّویطت هطی     

ًتبیج هحبلعِ ًؾبى داد کطِ هذاخلطِ ی آهَسؽطی اجطزا ؽطذُ ثطِ       

ِ ٍعیلِ هذل اعتقبد ث ّطبی   ْذاؽتی تأثیز هحلَثی در کبّؼ هؤلوط

خحز ٍ ّوچٌیي ثْجَد رفتبر ّبی پیؾگیزی کٌٌذُ اس ثیوبری تطت  

 .هبلت در داهذاراى دارد

 و قدردانی تطکز 

ًبهطِ داًؾطجَیی دٍرُ کبرؽٌبعطی     پبیبى ایي هقبلِ حبفل اًجبم

آهَسػ اپیذهیَلَصی( داًؾگبُ علطَم    ارؽذ آهَسػ جبهعِ ًگز

ثبؽذ. ًَیغٌذگبى هقبلِ هزاتت تقطذیز ٍ تؾطکز    هیپشؽکی هؾْذ 

حیذریطِ، هعبًٍطت    خَد را اس ثَْرساى ثخؼ ر  ؽْزعتبى تزثت

ّطبی   حیذریِ ٍاحذ ثیوطبری  ثْذاؽتی داًؾگبُ علَم پشؽکی تزثت

-ّطبی ثطی   ثِ دلیطل هغطبعذت   هٌتقلِ اس راُ دام ٍ داهذاراى هٌحقِ

 .ًوبیٌذ دریغؾبى در طی اجزای هحبلعِ، اعالم هی

 تضاد منافع 

در ایي پضٍّؼ ّیچ گًَِ تعطبرك هٌطبفعی تَعطآ ًَیغطٌذگبى     

 .گشارػ ًؾذُ اعت
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 Abstract 

 Background & Aim: Brucellosis is one of the zoonotic diseases worldwide. Training 

the Brucellosis preventing behaviors reduce the incidence of this disease in at-risk 

groups. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effectiveness of education 

based on the Health Belief Model in reducing the risk factors of Brucellosis in ranchers 

in Torbat Haydariyeh. 

Methods: This interventional study was a quasi-experimental model with a control 

group which was performed on 200 of ranchers in Jolgeh Rokh District of Torbat 

Haydariyeh, in 2018.  The sampling method was stratified random from 7 rural health-

care centers. The data was collected via a valid and reliable questionnaire including 

demographic information and Health Belief Model constructs in self-reporting way. 

The educational sessions were designed for the test group and data was collected from 

the both groups after 2 months and they were analyzed using Chi-Square. 

Results: There was  no significant statistical difference between the study groups in 

terms of age, gender, education level and marital status based on a Chi-squared test 

(P>0.05). According to the obtained results, after interventional education, the mean 

score of knowledge and Health Belief Model constructs (perceived susceptibility, 

perceived severity, perceived benefits, perceived self-efficacy, and behavior) showed a 

significant increase in the experimental group compared to the control group (P<0.001). 

Conclusion: The result of present study indicates that educational intervention 

performed by the Health Belief Model has a desirable effect on reducing risk factors 

and also improving brucellosis preventive behaviors among ranchers. 
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