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 آموزان دبيرستاني بر دانش همتايان مبتال به آسم تاثير اجراي برنامه ارتقاء سالمت دانش
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 ، دانشكده پزشكيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان استاديار اطفال و نوزادان، .4
 

 
- هاي مزمن ميترين بيماري دوران كودكي و سردسته بيماريآسم شايع

-مي هاي تكامل فرددورانترين جايي كه دوران نوجواني از مهماز آن 1.باشد

اين فرايند  در تواندهاي مزمن به خصوص بيماري آسم ميباشد ايجاد بيماري
آموزش  با توجه به درصد باالي شيوع اين بيماري، 2.طبيعي اختالل ايجاد كند

هاي آموزان از طريق اجراي پروژههاي مهم ارتقاء سالمت دانشيكي از روش
 3.هاي مختلف بهداشتي استال آنان در فعاليتآموزش با تكيه بر مشاركت فع

آموزان اجراي برنامه ارتقاء سالمت دانش هدف بررسي تاثير اين پژوهش با
چنين هم كاهش عوارض و دبيرستاني بر دانش همتايان مبتال به آسم در

آموزان مبتال به آسم افزايش ارتقاء سالمت دانش مدرسه و كاهش غيبت از
آموزان پايه دوم دانش از نفر 80هاي پژوهش را نمونه .طراحي گرديده است

 .گيري تصادفي وارد مطالعه شدنددبيرستان تشكيل دادند كه به روش نمونه
يك ماه پس از اجراي برنامه آموزشي براي گروه آزمون كه به دو روش 

 مورد آوري ومستقيم حضوري و چهره به چهره انجام شد اطالعات جمع
نتايج مطالعه نشان داد كه متغيرهاي دموگرافيك در دو  .سنجش قرار گرفت

 )آموزاندانش سطح تحصيالت سن و و مادر و تحصيالت پدر شغل و( گروه
آموزان در سطح دانش دانش .هم نداشتند داري بااز نظر آماري تفاوت معني

گروه آزمون و كنترل قبل از اجراي برنامه آموزشي از نظر آماري تفاوت 
نداشتند به اين صورت كه ميانگين نمره دانش در گروه آزمون قبل داري معني

پس از انجام مداخله . بود 25/1±2/ 2گروه كنترل در و 3/0±3/1از مداخله 
نسبت به گروه  2/1±6/99 آموزشي ميانگين نمره دانش در گروه آزمون

در ارتباط با ميانگين نمره دانش  ).p=001/0(افزايش يافت  35/1±4/2 كنترل

 نتايج نشان داد ،آموزان دبيرستاني گروه آزمون قبل و بعد از آموزشدانش
باشد و مي  3/1±3/0كه ميانگين نمره دانش در گروه آزمون قبل از مداخله

داري را زوج اختالف معني tچنين آزمون هم ،بود 6/99±2/1بعد از آموزش 
 دادبين ميانگين نمره دانش در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله نشان 

)001/0p<.( مقايسه ميانگين تغييرات نمره دانش گروه آزمون و  در مورد
- كنترل بعد از آموزش نتايج نشان دهنده تغييرات ميانگين نمره دانش دانش

 6/0±1/0 كنترلو در گروه  3/99±5/1آموزان دبيرستاني در گروه آزمون 
بين ميانگين تغيير نمره دانش در ) >05/0p(مستقل با  tباشد و آزمون مي

  .دادداري را نشان گروه آزمون و كنترل بعد از آموزش تفاوت معني

هاي آموزان مبتال به بيماريبا توجه به اهميت و نقش مهم همتايان دانش
-از مدرسه و هممزمن به خصوص بيماري آسم در كاهش عوارض و غيبت 

هاي آموزش  آموزان لزوم تعميم برنامهچنين افزايش ارتقاء سالمت اين دانش
م ت ع پ ز، [ .رسدها و بسط آن ضروري به نظر ميهمساالن در ساير بيماري
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