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 چکیده

 یعفونت ناش  باشد. یم همه کشورها در  یمشکل عمده بهداشت کی یمقاربت یها یماریب : زمینه و هدف

در مردان و  یمنتقله از راه جنس یروسیعفونت و نیتر عیشا تالیآنوژن ستمیدر س یانسان یلومایپاپ روسیاز و

از آنجایی  باشد. یم یضرور کامال یانسان یلومایپاپ روسیاز انتقال و یریشگیتوجه به پاز این رو  زنان است،

در بروز آن نقش دارند، بهره گیری از هر  یکه اقدام به رفتار پرخطر پدیده پیچیده ای است که عوامل متعدد

برنامه آموزشی پیشگیری کننده بایستی با تأکید برتئوری های تغیی ر رفت ار و براس اس برنام ه ری يی ه ای 

بر  یعمل منطق یبر تئور یبرنامه آموزش مبتن ریتاث نییتعهدف این پژوهش  آموزشی اثربخش انجام گیرد.

 ی می باشد.انسان یلومایپاپ روسیبه و انیمبتال یپرخطر جنس یرفتارها

جه ت ررای ی  باش د. ی(  م RCT) یکنترل شده تص ادف ییمطالعه کارآزما کیپژوهش  نیاروش پژوهش : 

ی ک  ک،ینیکل به کننده مراجعه یانسان یلومایپاپ روسیو به مبتالنفر   100 در مریله اول پژوهشمداخله 

یاص ل از آن برنام ه  جیب ر اس اس نت اکردند و  پر را یمنطق عمل یتئور اساس بر ساخته محقق پرسشنامه

نفر از بیماران به صورت تص ادفی در یک ی از دو  111شد.  سپس  نیتدو مارانیب طیمنطبق با شرا یآموزش

و رفتاره ای  ،نفر( قرار گرفتند. ابتدا پرسش نامه ارالع ات دموگرافی ک 55مداخله ) و نفر( 55گروه کنترل )

پرخطر جنسی توسط همه نمونه ها تکمیل گردید. برای گروه مداخل ه ع الوه ب ر مراقب ت معم ول مداخل ه 

 هم راه بهدر روز اول و یک ماه بعد  انفرادی و چهره به چهره ییضور آموزش جلسه ررایی شده )شامل دو

ب رای م رور م وارد آم وزش داده ش ده( ب ه انج ام  کب اری هفته دو هر یتلفن یریگیپو  کتابچه آموزشی کی

با استفاده   کنترل و مداخله گروه دو در یجنس پرخطر رفتار ، مجددااولیه آموزش انجام از پس ماه رسید.سه

 شدند. یبررساز پرسشنامه مذکور 

قبل از مداخله بین دو گ روه از نر ر مشخص ات دموگرافی ک و رفت ار بر اساس یافته های پژوهش،  یافته ها :

پرخطر جنسی اختالف آماری معناداری وجود نداشت. پس از اجرای مداخله و آموزش بر اساس تئوری عمل 

-P <111/1)منطقی، رفتار پرخطر جنسی در گروه مداخله ب ه ر ور معن ی داری ک اهش پی دا ک رده ب ود

value). 

 ب ر منطق ی عمل تئوری بر مبتنیآموزشی نتایج بدست آمده نشان داد که اجرای برنامه   : بحث و نتیجه گیری

 ب ر مبتن یآموزش ی تاثیر دارد. اجرای برنامه  انسانی پاپیلومای ویروس به مبتالیان جنسی پرخطر رفتارهای

مداخل ه داش ته اس ت. بک ارگیری ای ن تاثیر مثب ت  جنسی پرخطر رفتارهایکاهش  بر منطقی عمل تئوری

 توسط پرستاران می تواند پیشگیری از انتقال بیماری را به نحو مطلوبی به همراه داشته باشد.

 یانسان یلومایپاپ روسیو ؛ی پرخطر جنس یرفتارها ؛ یعمل منطق یتئور  کلید واژه ها :



 

Tehran University of medical sciences 

School of nursing and midwifery 

 

 

 

The impact of educational program based on the 

theory of rational action on high risk behaviors of 

patients with human papillomavirus 

 

A thesis submitted as partial fulfillment of the requirements for master of science(MSc) 

Degree 

 

By 

Nima Purgholam Amiji 

 

 

Supervisors 

Dr Hooman Shahsavari 

Dr Arpi Manookian 

 

 

 

July 2018 

 



Abstract 

The impact of educational program based on the theory of rational action on high risk 

behaviors of patients with human papillomavirus 

 

Background and purpose: Sexually transmitted diseases )STDs) are a major health problem 

in all countries. The infection of the human papillomavirus virus in the anogenital system is 

the most common sexually transmitted viral infection in men and women, hence the need 

to prevent the transmission of human papillomavirus is absolutely necessary. Since high risk 

behaviors are a complex phenomenon that many factors play significant role in its 

incidence, the use of any preventive educational program should be done by considering the 

theories of behavioral change according to effective educational planning. The purpose of 

this study is to determine the impact of educational program based on the theory of rational 

action on the high-risk behaviors of patients with human papillomavirus. 

 

Method: This is a randomized controlled trial (RCT) study. To design the intervention in the 
first stage, 100 patients with human papillomavirus referring to the clinic, completed a 
researcher-made questionnaire based on the theory of rational action and an educational 
program adapted to the patients' condition was developed based on the results of the first 
stage. Then, 110 patients were randomly divided to the intervention (55 patients) and control 

(55 patients) groups. , At the beginning, demographic information questionnaire and high-
risk sexual behaviors were completed by all samples. , In addition to the usual care, the 
intervention including   (two face-to-face training sessions on the first day and one month 
later with an instruction booklet and a follow-up call every two weeks to review the subjects 
taught) implemented in the intervention group. Three months after the initial training, high 
risk sexual behaviors in both intervention and control groups were assessed through the 
mentioned questionnaire. 
 

Results: According to the findings, there was no significant difference between the two 

groups in terms of demographic characteristics and sexual risk behavior before intervention. 

After intervention and education based on the theory of rational practice, high risk sexual 

behavior in the intervention group was significantly reduced (P-value <0.001). 

 

Discussion and conclusion: results showed that the implementation of the educational 

program based on the theory of rational action effects on the high-risk behaviors of patients 

with human papillomavirus. The implementation of an educational program based on the 

theory of rational action has a positive effect on the reduction of high-risk sexual behaviors. 

The implementation of this intervention by nurses can be effective in preventing disease 

transmission. 


