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مقدمه :امروزه به دلیل تغییر در رفتارهای بهداشتي ،سالمت زنان بیش از پیش در معرض خطر قرار گرفته است .این مطالعه با هدف
تعیین عوامل پیش بین رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت زنان در مراجعه کنندگان به مراکز سالمت جامعه همدان صورت گرفت.
روش کار :در این مطالعه توصیفي 122 ،زن به صورت تصادفي خوشهای دو مرحلهای از مراکز سالمت جامعه شهر همدان انتخاب
شدند .دادهها توسط ابزار پژوهشگر ساخته "پرسشنامه عوامل پیش بین رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت" ( Questionnaire
 )Predictors of Health Promoting Behaviorsو "پرسشنامه رفتار ارتقاء دهنده سالمت" ( Health Promoting
 )Behaviors Questionnaireجمع آوری شد .روایي محتوا و پایایي به روش آلفا کرونباخ اندازه گیری شد .دادهها با نرم افزار اس
پي اس اس نسخه  11تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون خطي عوامل فردی ،اجتماعي و اقتصادی با رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت نشان داد؛
متغیرهای مدت تأهل و تعداد فرزندان رابطه مستقیم و معني دار آماری با رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت دارد .همچنین سن فرد ،سن
همسر ،سن آخرین فرزند ،شاخص توده بدني ،مدت زمان استفاده از اینترنت ،مدت زمان استفاده از شبكههای اجتماعي رابطه معكوس
و معني دار آماری با رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت دارد.
نتیجه گیری :انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان شهر همدان در سطح مطلوب ميباشد .پیشنهاد ميشود که دورههای
آموزشي رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت جهت زنان در مراکز مختلف برگزار شود.
واژگان کلیدی :عوامل پیش بین ،رفتارهای سالمتي ،ارتقاء سالمت ،زنان
تمامي حقوق نشر برای انجمن علمي پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
سالم احساس کنند و هم جامعه آنان را سالم بداند .امروزه سالمت زنان
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .زنان نیمي از جمعیت کشور
را تشكیل دادهاند که سهم قابل توجهي از مدیران و شاغلین عرصه
اقتصادی را تشكیل ميدهند .سالمت آنان ،سالمت نیمي از جامعه و
خانواده را تشكیل ميدهد ( .)2زنان حدود یک سوم نیروی کار جهان

سالمتي از حقوق اولیه انسانها محسوب شده و یكي از اهداف مهم
تمامي جوامع محسوب ميشود .سالمتي چه به صورت فردی و چه
گروهي ،بي تردید از مهمترین ابعاد مسائل حیاتي انسانهاست و شرطي
ضروری برای ایفای نقشهای فردی و اجتماعي محسوب ميشود (.)1
افراد در صورتي ميتوانند فعالیت سازنده داشته باشند ،که هم خود را
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عوامل مختلفي بر ارتقاء سالمت افراد تأثیر ميگذارد .از مهمترین آنها
ميتوان به عوامل فردی و اجتماعي و اقتصادی اشاره کرد .تعیین
کنندههای اجتماعي و اقتصادی سالمت مانند میزان درآمد ،سطح
تحصیالت ،شغل ،طبقه اجتماعي و همچنین عوامل فردی مانند جنس،
سن و عوامل ژنتیكي بر سالمت افراد تأثیر گذار هستند (.)1
پرستاران بهداشت جامعه به عنوان عضوی کلیدی در رشد و ارتقاء
سالمتي و رفتارهای ارتقا دهنده سالمت در جامعه و مردم نقش مهمي
در این میان دارند ( )12و به عنوان کارآمدترین نیروهای انساني در
بیمارستانها و در سطح جامعه که در ارتباط نزدیكي با بیماران و سایر
اقشار جامعه هستند ،ميتوانند با طرح ریزی برنامههای آموزشي ارتقاء
سالمت ،زمینه افزایش آگاهي و به دنبال آن تغییر رفتار را فراهم نمایند
( .)13با توجه به جمعیت باالی زنان در جامعه و اهمیت زن به عنوان
رکن اساسي خانواده و جامعه ،این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیش
بین رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت زنان در مراجعه کنندگان به مراکز
سالمت جامعه همدان در سال  1334 –1331صورت گرفت.

را تشكیل ميدهند که این میزان در کشورهای در حال توسعه باالتر و
در حدود  42درصد است .این قشر مهم عالوه بر ایفای نقشهای شغلي،
باید سایر نقشها از جمله حفظ کانون خانوادهها ،فرزندان و دوستان را
اجرا نمایند ( .)3اهمیت سالمت زنان و توجه به آن به حدی است که
اطالع از وضعیت بهداشتي و سالمت آنان و عوامل مؤثر بر آن ،ميتواند
مبنای برنامه ریزیها و سیاست گزاری های مناسب جهت اصالح و
ارتقاء آن قرار بگیرد.
با وجود اینكه زنان بیشتر از مردان عمر ميکنند ،اما مشكالت سالمتي
و بهداشتي در زنان بیشتر از مردان است .آمارها نشان از وجود مشكالت
سالمتي و بهداشتي در میان زنان دارد .براساس نتایج یک مطالعه ،مرگ
در اثر بیماریهای قلبي در زنان از آمار  41درصدی برخوردار است که
با انجام رفتارهای پیشگیری کننده ميتوان از مرگ ناشي از بیماریهای
قلبي –عروقي در زنان کاست ( .)4اطالع از وضعیت سالمت زنان و
عوامل مؤثر بر آن ،ميتواند مبنای برنامه ریزیها و سیاست گذاریهای
مناسب در جهت اصالح وضعیت را فراهم کند (.)1
امروزه مطالعات نشان داده است که عامل بسیاری از بیماریها ،سبک
زندگي و رفتارهای بهداشتي افراد است .آمار ارائه شده از مرگ بیانگر
آن است که  12درصد از علل مرگها به سبک زندگي و رفتارهای غیر
بهداشتي افراد مربوط است ( .)1بسیاری از مشكالت بهداشتي مانند
چاقي ،بیماریهای قلب و عروق ،انواع سرطانها و اعتیاد که امروزه
اغلب کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته وجود دارد ،به نوعي
با دگرگونيهای سبک زندگي و رفتارهای غیر بهداشتي آن جوامع سر
و کار دارد .طبق گزارشات استفاده از تنباکو ،رژیم غذایي نامناسب و
عدم فعالیت عامل یک سوم از مرگ در آمریكا هستند ( .)7ارتقاء سالمت
با توجه به نقش محوری آن در مراقبتهای بهداشتي مورد توجه
روزافزون قرار گرفته است.
امروزه با توجه به هزینههای باالی مراقبتهای بهداشتي ،لزوم تغییر
رویكرد درماني به رویكرد پیشگیری از بیماریها مورد تاکید است و در
همین راستا سازمان جهاني بهداشت بر اهمیت ارتقاء سالمت که شامل
تشویق سبک زندگي سالم ،خلق محیط حمایت کننده برای سالمت،
تقویت اقدامات جامعه ،جهت دهي خدمات بهداشتي و تعیین
سیاستهای بهداشتي عمومي تاکید کرده است ( .)8سبک زندگي بر
تمام رفتارهایي که تحت کنترل شخص هستند و یا بر رفتارهای
بهداشتي افراد تأثیر ميگذارند ،تعریف ميشود ( .)3انجام رفتارهای
ارتقاء دهنده سالمت یكي از مهمترین راههایي است که مردم با کمک
آن ميتوانند سالمتي خود را حفظ و کنترل نمایند .در واقع ارتقای
سالمت علم و هنر تغییر شیوه زندگي به منظور رسیدن به کمال مطلوب
است (.)12
این سبک شامل رفتارهایي است که طي آن فرد به تغذیه مناسب،
ورزش مرتب ،دوری از رفتارهای مخرب و مواد مخدر ،محافظت در
مقابل حوادث ،تشخیص به موقع نشانههای بیماری در بعد جسمي و
کنترل عواطف و احساسات و افكار و کنار آمدن با تنش و مشكالت در
بعد رواني ،اصالح و سازگای روابط بین فردی و اجتماعي ميپردازد و
سعي در توسعه آن دارد .به طوریكه از طرق رسمي و غیر رسمي برای
آن آموزش ميگیرد .در واقع رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت شامل انجام
اعمالي است که منجر به توانمند سازی افراد با افزایش کنترل آنها بر
سالمت و در نهایت بهبود وضعیت سالمتي جامعه ميشود (.)11

روشکار
در مطالعه توصیفي حاضر ،روش نمونه گیری از نوع تصادفي خوشهای
دو مرحلهای بود .بدین ترتیب که ابتدا فهرست و آدرس مراکز سالمت
جامعه شهر همدان از مرکز سالمت جامعه کل شهرستان تهیه شد.
تعداد مراکز سالمت جامعه شهر همدان 38 ،مرکز بود .برای انتخاب
واحدهای پژوهش ،ابتدا شهر همدان به مناطق جغرافیایي شمال،
جنوب ،شرق و غرب تقسیم و سپس به منظور دستیابي به تعداد نمونه
با توجه به توزیع مراکز سالمت جامعه ،از هر منطقه  2مرکز به صورت
تصادفي انتخاب شد .بدین ترتیب از کل مناطق جغرافیایي ،در کل 8
مرکز سالمت جامعه به عنوان مراکز پژوهش انتخاب گردید .در مرحله
آخر نمونه گیری به روش نمونه گیری در دسترس ،بر اساس معیارهای
ورود به مطالعه از زنان مراجعه کننده به مراکز سالمت جامعه تعیین
شده جهت ورود به مطالعه استفاده گردید .اندازه نمونه با استناد به
مطالعه متقي و همكاران ( ،)14سطح اطمینان  31درصد ،توان آزمون
 82درصد و با احتمال  12درصد ریزش و با استفاده از فرمول زیر تعداد
 122نفر برآورد گردید:
معیارهای ورود به مطالعه شامل ،سنین باروری ( 11تا  43سال)،
سكونت در شهر همدان ،دارا بودن حداقل سواد خواندن و نوشتن ،عدم
بارداری و شیردهي طي دوره پژوهش و عدم عضویت نمونه در تیم
بهداشتي و درماني بود .در صورت ابتال به بیماری حاد و یا عدم تمایل
نمونه جهت ادامه مطالعه ،نمونه مورد نظر از مطالعه خارج شدند.
ابزار گردآوری دادهها شامل ابزار پژوهشگر ساخته "پرسشنامه عوامل
پیش بین رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت" ( Questionnaire
 )Predictors of Health Promoting Behaviorsو
"پرسشنامه رفتار ارتقاء دهنده سالمت" ( Health Promoting
 )Behaviors Questionnaireبود.
"پرسشنامه عوامل پیش بین رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت" بر اساس
کتب مرجع و مقاالت طراحي گردید .لذا فهرستي از عوامل پیش بین
رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت (شغل ،میزان استفاده از اینترنت وغیره)
استخراج گردید .سؤاالت آن شامل  33سؤال در زمینه عوامل اقتصادی،
اجتماعي و فردی است .برخي سؤاالت به صورت گزینهای و برخي دیگر
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پایان آن به مراکز سالمت جامعه مراجعه کرده و به صورت نمونه گیری
در دسترس و با توجه به معیارهای ورود به مطالعه نمونهها وارد مطالعه
شدند .اهداف مطالعه برای مشارکت کنندگان توضیح داده شد و
رضایتنامه کتبي از آنها اخذ شد .ابزارهای پژوهش جهت پر کردن در
اختیار زنان قرار گرفت .همچنین برخي شاخصها از جمله وزن ،قد و
فشار خون نیز اندازه گیری شد .اطالعات جمع آوری شده با استفاده از
آمار توصیفي و رگرسیون و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه
( )ANOVAدر سطح اطمینان  2/31و با نرم افزار اس پي اس اس
نسخه  11تحلیل شد.

به صورت جوابهای باز طراحي شده است .جهت استخراج سؤاالت از
نظرات مدرسین دانشكده پرستاری -مامایي و دانشكده بهداشت استفاده
گردید.
"پرسشنامه رفتار ارتقاء دهنده سالمت"  ,Walkerو همكاران ( )11به
صورت پرسشنامه  48سوالي طراحي شد .در این مطالعه از نسخه تجدید
نظر شده استفاده گردید .نسخه تجدید نظر شده"پرسشنامه رفتار ارتقاء
دهنده سالمت" (Health Promoting Behaviors
) Questionnaire, HPLP IIدر سال  1331توسط & Walker
 Polereckyارائه گردیده است .این پرسشنامه دارای  14عبارت
ميباشد .هدف آن اندازه گیری رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت
(خودشكوفایي ،مسئولیت پذیری در مورد سالمت ،حمایت بین فردی،
مدیریت تنش ،ورزش ،تغذیه) است .بخشهای شش گانه این ابزار
وتعداد سؤاالت هر بخش عبارتند از :خودشكوفائي ( 11سؤال)،
مسئولیت پذیری سالمتي ( 13سؤال) ،حمایت بین فردی ( 8سؤال)،
مدیریت تنش ( 1سؤال) ،ورزش ( 8سؤال) وتغذیه ( 8سؤال) است و با
این توضیح که برخي از این بخشها هم پوشاني دارند .طیف پاسخگویي
آن از نوع لیكرت بوده و نمرههای آن از پاسخ هرگز با یک نمره تا پاسخ
همیشه با  4نمره متغیر است .دامنه نمرات حاصل از پرسشنامه از میزان
حداقل  14تا میزان حداکثر  211متغیر است .نمره بین  14تا  32سبک
زندگي ضعیف ،نمره بین  32تا  131سبک زندگي متوسط و نمره باالتر
از  131نشان دهنده سبک زندگي مطلوب است .در مطالعه محمدی
زیدی و همكاران ( )11نیز روایي و پایایي "پرسشنامه رفتار ارتقاء دهنده
سالمت" مورد ارزیابي قرار گرفت که آلفای کرونباخ به دست آمده برای
کل پرسشنامه  2/82و برای عاملها از  2/12تا  2/31متغیر بود.
همچنین انجام آزمون-بازآزمون ( )Test-retestنشان دهنده پایایي
مناسب پرسشنامه بود (.)2/31
در مطالعه حاضر روایي پرسشنامه مذکورمورد تأیید توسط  12نفر از
اعضای محترم هیئت علمي دانشكده پرستاری و دانشكده بهداشت
دانشگاه علوم پزشكي همدان قرار گرفت .جهت پایایي "پرسشنامه رفتار
ارتقاء دهنده سالمت" از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .میانگین
میزان پایایي زیر مقیاسهای آن  2/72به دست آمد.
روش کار به این صورت بود که پس از کسب مجوزهای الزم از معاونت
تحقیقات و فناوری و کمیته اخالق دانشگاه ،پژوهشگر به صورت مستمر
در تمام ایام هفته به غیر از روزهای تعطیل از شروع ساعت اداری تا

یافتهها
در این مطالعه  122نفر مورد مطالعه قرار گرفتند که ازنظر مشخصات
جمعیت شناختي نتایج نشان داد که ،بیشتر واحدهای پژوهش (42/1
درصد) در گروه سني  22-23سال و کمترین آنها ( 7/1درصد) در
گروه سني  11-13سال بودند .بیشتر زنان ( 38/1درصد) دارای
تحصیالت زیر دیپلم و کمترین آنها ( 3/8درصد) دارای تحصیالت
کارشناسي ارشد و دکترا بودند .که از این میان  71/1درصد خانه دار
بودند .همچنین  84/2درصد زنان متأهل بودند 43/1 .درصد واحدهای
پژوهش دارای شاخص توده بدني ( )body mass indexنرمال (-24
 )18/1و همچنین حدود  17درصد دارای توده بدني باالی  32بودند.
نمرات رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت واحدهای مورد پژوهش با مقادیر
کمینه و بیشینه به ترتیب  34و  227دارای میانگین وانحراف معیار
 112/23 ± 13/27بود (جدول  .)1اکثریت واحدهای پژوهش (77/82
درصد) از نظر رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در سطح مطلوب قرار
داشتند .هیچ یک از افراد مورد پژوهش در سطح نا مطلوب قرار نگرفت
(جدول .)2
نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون خطي رفتارهای ارتقاءدهنده
سالمت روی عوامل فردی ،اجتماعي و اقتصادی نشان داد ،متغیرهای
مدت تأهل ،تعداد فرزندان رابطه مستقیم و معنيدار آماری با رفتارهای
ارتقاءدهنده سالمت داشتند .سن زنان ،سن همسر ،سن اولین فرزند،
سن آخرین فرزند ،شاخص توده بدني ،مدت زمان استفاده از اینترنت،
مدت زمان استفاده از شبكههای اجتماعي رابطه معكوس و معنيدار
آماری بارفتارهای ارتقاءدهنده سالمت داشتند (( )P ≤ 2.21جدول .)3

جدول  :1توصیف رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت و زیر مقیاسهای آن در واحدهای مورد مطالعه
حداقل

حداکثر

میانگین  ±انحراف معیار

کل رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت

34

227

13/27 ± 112/23

بعد خودشکوفایی

11

44

1/41 ± 33/47

بعدمسئولیت پذیری در مورد سالمت

13

12

1/24 ± 33/14

بعدحمایت بین فردی

11

32

3/33 ± 23/18

بعدمدیریت تنش

1

24

3/23 ± 13/44

بعدورزش

8

32

1/28 ± 17/21

بعدتغذیه

3

32

4/43 ± 24/24

متغیر
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جدول  :2توزیع فراواني رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت واحدهای مورد مطالعه
رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت

فراوانی ()%

متوسط

)22/2( 111

مطلوب

)77/8( 383

جمع

)122( 122

جدول  :3پیش بیني نمره رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت بر اساس عوامل فردی ،اجتماعي و اقتصادی.
متغیر

ضرایب رگرسیونی

خطای استاندارد

آماره آزمون والد

P-Value

شغل همسر
-2/327
4/783
-11/448
-31/474
2
-2/144
1/121

2/174
2/133
2/713
2/371
2
2/2128
2/218

2/324
13/711
472/124
1321/828
2
123/121
111/313

2/113
*<2/221
*<2/221
*<2/221
2
*<2/221
*<2/221

آزاد
کارمند
کارگر
بیكار
بازنشسته (مرجع)
سن
سن همسر

-2/821

2/248

323/831

*<2/221

تعداد فرزندان

1/732

2/332

217/321

*<2/221

سن آخرین فرزند

-2/237

2/247

33/138

*<2/221

شاخص توده بدنی

-2/213

2/234

38/734

*<2/221

مدت زمان استفاده از اینترنت

-2/838

2/111

323/471

*<2/221

مدت زمان استفاده از شبکههای اجتماعی

-1/421

2/133

114/331

*<2/221

مدت تأهل

*معني دار در سطح .P <2/221
پرستاران شاغل در بیمارستانهای نظامي بوده است .در مطالعه دیگری
که توسط محمودی و همكاران ( )18انجام گرفت ،رفتارهای ارتقاء
دهنده سالمت زنان باردار مراجعه کننده به واحد مراقبتهای دوران
بارداری مورد بررسي قرار گرفت .نتایج حاکي از سطح مطلوب رفتارهای
ارتقاء دهنده سالمت در بین مادران باردار بود.
برخالف نتایج مطالعه حاضر Nagela ،و همكاران ( )13نیز در
مطالعهای به بررسي سبک زندگي ارتقاء دهنده سالمت در زنان مبتال
به بیماریهای قلبي-عروقي پرداختند .نتایج نشان دهنده سطح ضعیف
رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در میان زنان بود .علت تفاوت در نتایج
مطالعه حاضر با نتایج مطالعه  Nagelaو همكاران ( ،)13شاید تفاوت
در جامعه هدف در مطالعه حاضر (زنان سالم) و مطالعه فوق (زنان مبتال
به بیماریهای قلبي-عروقي) باشد.
تتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون خطي رفتارهای ارتقاءدهنده
سالمت روی عوامل فردی ،اجتماعي و اقتصادی نشان داد ،با حذف سایر
متغیرها؛ مدت تأهل ،تعداد فرزندان اثر مستقیم و معنيدار آماری بر
رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت دارند و سن فرد ،سن همسر ،سن اولین
فرزند ،سن آخرین فرزند ،شاخص توده بدني ،مدت زمان استفاده از
اینترنت ،مدت زمان استفاده از شبكههای اجتماعي اثر معكوس و
معنيدار آماری بر رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت دارند.
اگرچه ازدواج به طور کلي سالمت رواني-اجتماعي را افزایش ميدهد،
اما افراد مجرد برخي جنبههای ویژه از سالمت را تجربه ميکنند که
مهمترین آنها احساس استقالل و رشد فردی است ( .)18در مطالعه

طوری که با افزایش یک سال سن میانگین نمره رفتارها  2/11و با
افزایش یک سال سن همسر میانگین نمره رفتارها  ،2/738با افزایش
یک سال سن اولین فرزند و آخرین فرزند میانگین نمره رفتارها به
ترتیب  2/238و  ،2/282با افزایش یک واحد شاخص توده بدني
میانگین نمره رفتارها  ،2/213با افزایش یک ساعت استفاده از اینترنت
میانگین نمره رفتارها  2/833کاهش ميیابد .بعالوه ،نمره رفتارهای
کارگران و زنان بیكار به طور متوسط به ترتیب  11/414و 31/772
کمتر از زنان بازنشسته داشتند .زنان کارمند به طور متوسط 4/878
واحد نمره رفتارهای بیشتری داشتند .ضریب تعیین مدل  2%22و
ضریب همبستگي چندگانه  2/441به دست آمد.

بحث
براساس نتایج مطالعه حاضر ،رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتي در زنان
شهر همدان در سطح مطلوب بوده است .در راستای نتایج پژوهش
حاضر ،مطالعه کالروزی و همكاران ( )17بود که به بررسي رفتارهای
ارتقاء دهنده سالمت پرستاران شاغل بیمارستانهای نظامي پرداختند.
در این مطالعه میانگین نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت ±18/11
 133/73بود که نشان دهنده سطح قابل قبول رفتارهای ارتقاء دهنده
سالمت در میان پرستاران شاغل بود .در پژوهش حاضر و پژوهش
کالروزی و همكاران ( )17از "پرسشنامه سبک زندگي ارتقاء دهنده"
استفاده شد اما جامعه هدف پژوهش حاضر زنان مراجعه کننده به مراکز
سالمت جامعه بود اما در مطالعه کالروزی و همكاران ( )17جامعه هدف
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خداویسی و همکاران

نتایج نشان داد که بین سبک زندگي سالم و مدت زمان استفاده از
اینترنت رابطه معنادار آماری وجود داشت .درمطالعه ای که توسط
فیاض بخش وهمكاران ( )21انجام شد نیز به این نتیجه رسیدندکه
اعتیاد به اینترنت تأثیر منفي بر روی سبک زندگي فرد دارد .در توجیه
این رابطه ميتوان گفت که شاید صرف کردن زمان برای اینترنت و
شبكههای مجازی فرد را از انجام فعالیت فیزیكي و سبک زندگي سالم
غافل کرده و موجب پایین آمدن سطح رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتي
ميشود.

کالروزی و همكاران ( )17افراد متأهل نسبت به افراد مجرد و مطلقه
نمره بیشتری از رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت کسب کردند و بین دو
متغیر رابطه معنادار آماری یافت شد Beser.و همكاران ( )22در
مطالعه خود بیان داشتند که ازدواج و تشكیل خانواده موجب احساس
شادکامي و سالمتي جسمي و روحي ميشود.
نتایج مطالعه حاضر بین سن و رفتارهای ارتقا دهنده سالمت ارتباط
معني دار آماری معكوس نشان داد .در همین راستا ،حبیبي سوال و
همكاران ( )21در مطالعه خود که به بررسي رفتارهای ارتقا دهنده
سالمت و عوامل مؤثر بر آن در سالمندان پرداختند ،بیان داشتند که
رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت با افزایش سن تحت تأثیر قرار گرفته و
افراد با سن باال تمایل کمتری به انجام این رفتارها دارند .اما فرضیههای
بدست آمده بر اساس سن افراد به تنهایي قابل توجیه نیستند و بایستي
عوامل دیگر از جمله طبقه اجتماعي ،نژاد و  ...نیز مورد ارزیابي قرار
بگیرند .اما به نظر ميرسد شاید در توجیه این رابطه بتوان به اختالالت
چندگانه و جسمي متعاقب افزایش سن اشاره کرد که مانع از انجام
رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت ميشود .برخالف نتایج مطالعه حاضر،
نتایج بدست آمده از مطالعه بابانژاد و همكاران ( )22بود .در این مطالعه
که با عنوان" بررسي سبک زندگي و پیش بیني تغییرات عوامل مؤثر بر
آن در دانشجویان رشته بهداشت" انجام گرفت ،نتایج ارتباط معني دار
آماری بین سن و سبک زندگي نشان نداد .در توجیه نتایج متفاوت
مطالعه حاضر با مطالعه بابانژاد و همكاران ( )22ميتوان به متفاوت
بودن جامعه هدف اشاره کرد .در مطالعه بابانژاد و همكاران ()22
دانشجویان مورد مطالعه قرار گرفتهاند که از لحاظ سني همگنتر بوده
و پراکندگي کمتری دارند .در حالیكه در مطالعه حاضر زنان با دامنه
سني متفاوت مورد بررسي قرار گرفتند.
نتایج مطالعه حاضر بین شاخص توده بدني و رفتارهای ارتقاء دهنده
سالمت ارتباط معني دار و معكوس آماری نشان داد .در راستای نتایج
مطالعه حاضر ،مطالعه برهاني و همكاران ( )23بود که با هدف تعیین
رابطه سبک زندگي و شاخص توده بدني در جوانان شهر کرمان انجام
گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد که بین شاخص توده بدني و نمره
سبک زندگي ارتباط معكوس معنا داری وجود داشت .علي رغم نتایج
مشابه مطالعه حاضر با مطالعه مذکور ،تفاوت در ابزار دیده ميشود .در
مطالعه حاضر از "پرسشنامه سبک زندگي ارتقاء دهنده والكر استفاده
گردید ،اما در مطالعه برهاني و همكاران ( )23از پرسشنامهای پژوهشگر
ساخته دارای  1بعد تغذیه ،فعالیت ،تنش ،خواب و استراحت ،و سوء
مصرف مواد جهت سنجش سبک زندگي استفاده گردید.
نتایج مطالعه حاضر بین مدت زمان استفاده از اینترنت ،مدت زمان
استفاده از شبكههای اجتماعي و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت ارتباط
معني دار و معكوس آماری نشان داد .در مطالعهای که توسط ماهری و
همكاران ( )24تحت عنوان بررسي تاثیراعتیاد به اینترنت بر سبک
زندگي دانشجویان ساکن خوابگاههای علوم پزشكي تهران انجام گرفت،

نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطح رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت
زنان شهر همدان در سطح مطلوب ميباشد .همچنین نتایج نشان داد
که از بین عوامل مرتبط ،تأهل و مدت آن رابطه معنادار و مستقیم و
متغیرهای سن ،شاخص توده بدني ،مدت زمان استفاده از اینترنت و
شبكههای مجازی رابطه معنادار و معكوس با نمره رفتارهای ارتقاء
دهنده سالمتي داشتند .با توجه به نقش تاثیرگذار زنان در بنیاد خانواده
و جامعه ،شناخت عوامل پیش بین رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت
ميتواند گام مهمي جهت برنامه ریزی در راستای ارتقای این رفتارها
در زنان باشد.
از جمله محدودیتهای مطالعه این است که آنجایي که پرسشنامهها به
صورت خود-گزارشي ( (Self reportتكمیل شدهاند ،لذا ممكن است
زنان دقت کافي در پاسخ دهي به پرسشنامه نداشته باشند .عدم
پاسخگویي دقیق به برخي سؤاالت از قبیل وضعیت اقتصادی و درآمد
از جانب شرکت کنندگان ميتواند بر برخي نتایج تأثیر گذاشته باشد
که علت این امر فرهنگ خاص حاکم بر جامعه است که پژوهشگر سعي
کرد با دادن توضیحات کافي و درست از اثر آن بكاهد.
با توجه به نتایج این مطالعه ،توصیه ميشود آموزش رفتارهای ارتقاء
دهنده سالمت در دستور کار پرستاران سالمت جامعه قرار گیرد و
عوامل پیش بین رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت مورد بررسي بیشتر قرار
گیرد.

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از پایان نامه دوره کارشناسي ارشد پرستاری سالمت
جامعه آذر شعباني و راهنمایي اقای دکتر مسعود خداویسي به مصوبه
شورای پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
همدان به شماره طرح  3412241828است .همچنین این طرح در
کمیته اخالق در پژوهش مورخ  34/12/27به شماره /31 /3 /1711
 /11پ تأیید شده است .نویسندگان بر خود الزم ميدانند از معاونت
محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و اعضا محترم هیئت علمي دانشكده
پرستاری و مامایي ،کارمندان مراکز سالمت جامعه شهر همدان و
همچنین افراد شرکت کننده در این مطالعه ،تشكر و قدرداني نمایند.
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Abstract
Introduction: Today, due to changes in health behaviors, females are exposed to various health-related
risks. This study aimed to determine predictors of health-improving behaviors of females referred to
healthcare centers in Hamedan.
Methods: In this descriptive study, 500 females were selected by two stage clustered random method from
health centers in Hamedan. In order to collect data, “Questionnaire of Predictors of Health Promoting
Behaviors” and “Health Promoting Behaviors Questionnaire” were used. Validity and reliability were
measured with Cronbach’s alpha. Data were analyzed using SPSS 16 software.
Results: The fitness of linear regression model of personal, social and economic factors with healthimproving behaviors showed that marriage duration and number of children had a direct and significant
correlation with health-improving behaviors. Also, age of females, age of spouse, age of the last child, body
mass index, duration of internet usage, and duration of social networks usage had a reverse and significant
correlation with health-improving behaviors.
Conclusions: Health-improving behaviors in females were at a sufficient level. It is suggested to conduct
courses on health-improving behaviors for female’s at different centers.
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