مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت
در زنان میانسال
فاطمه فهیمی حصاری،1حمیدرضا زنده طلب ،*2مسعود زارع ،2حمیدرضا بهنام وشانی
پذیرش مقاله99/3/49 :

چکیده
مقدمه :ایجاد و توسعه رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان میانسال تأثیر بالقوهای در پیشبرد سالمتي و كیفیت زندديي آندان دارد .از ایدن
رو طراحي مداخالت آموزشي مناسب در این يروه ضروری است .این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش مبتني بر الگدوی اعتقداد بدداشدتي
بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان میانسال انجام يردید.
روش بررسی :این مطالعه توصیفي  -تحلیلي به صورت مداخلهای در سال  8391بدر روی  42نفدر از زندان میانسدال مراجعده كنندده بده دو
مركز جامع خدمات سالمت در مشدد انجام شد .ابزار يردآوری دادهها پرسشنامه استاندارد رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت و پرسشدنامۀ محقد
ساخته مبتني بر الگوی اعتقاد بدداشتي بود كه قبل و بعد از آموزش در دو يدروه مداخلده و كنتدرل تل یدل شدد .از آزمدونهدای آمداری تدي
مستقل ،تي زوجي و من ویتني یو استفاده يردید.
یافتهها :قبل از مداخله دو يروه كنترل و مداخله از نظر میانگین ن ره كلي رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت ه سان بودند اما یک مداه پدا از
مداخله میانگین ن ره كلي رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت و ابعاد آن در يروه مداخله به طور معنيداری باالتر از يروه كنترل بود.
بحث و نتیجهگیری :آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بدداشتي ميتواند رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت را بدبود بخشد لدذا ضدرورت دارد در
مراكز بدداشتي به مراقبین سالمت آموزشهای الزم در مورد استفاده از الگوهای تغییر رفتار داده شود.
واژگان کل یدی :مدل اعتقاد بدداشتي ،رفتارها ی ارتقاء دهنده سالمت ،زنان میانسال ،آموزش
ارجاع :فهیمی حصاری فاطمه ،زنده طلب حمیدرضا ،زارع مسعود ،بهنام وشانی حمیدرضا .بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر
رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان میانسال .مجله پژوهشهای سالمت محور 9811؛ .38- 13 :)9(6

 .9دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه ،گروه سالمت جامعه ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2مربی ،گروه سالمت جامعه ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .8مربی ،گروه کودکان ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
* نویسنده مسئول :حمیدرضا زنده طلب
آدرس :خراسان رضوی ،مشهد ،خیابان دانشگاه ،چهارراه دکترا ،خیابان ابنسینا ،دانشکده پرستاری و مامایی
Email: zendetalabhr@mums.ac.ir
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دریافت مقاله99/4/42 :



دریافت مقاله اصالح شده99/3/42 :



3

تأثیر آموزش مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان

فاطمه فهیمی حصاری و همکاران

مقدمه

بیماری اف اد ساب

زنان ،عضو کلیدی اجتمااع و شکالید ددنادي نیمای از

بیماااریداااای غیاا واگیااا (Non-communicable

جمعیت جهان دساتند ( .)1پیشبینی مایشاود کاه در

 )Diseasesارشباط نادیلی با سب

سااا  2232شعااداد زنااان میانسااا در ساانین حااوا ی

( .)3شواددی مبنی ب رفتاردای مخاط هآمیاا ساالمت

یائسگی از مجموع  764میلیاون نفا باه  1222میلیاون

مانند استعما سیگار ،مص ف ا لد ،عدم شح ک بدنی،

نف در س اس جهان ب سد که بیکات ین افااایش آن در

رژی ا نامناسااب و عاادم ماادی یت اساات د در دوران

ککوردای در حاا شوساعه اواداد باود ( )2بنااب این

میانسااا ی ،ادمی ات آمااوزر رفتاردااای ارشقاااء ددن اده

حفظ سالمت و بهداشات آنداا از ادمیـاات اا اای

سالمت را دو چندان میکند ( .)12دمچناین مطا عاات

ومیا  ،نااشوانی و رفتارداای

انجام شاده دربااره میانسااالن ،حااکی از میااان پاایین

آندا ،دمه ابعااد ساالمت ااانواده را شحت شأثی قا ار

مکارکت این گ وه سانی در فعا یات بادنی و رعایات

میددد ( .)1میانسا ی از مها شا ین دورهداای زنادگی

رژی غذایی مناسب است ( )7که مایشواناد منجا باه

زنان است .گذر از این دوره ،در واقع گاذر از جاوانی

چاقی گ دد .چاقی به عناوان یا

عاماد اطا با ای

به سا مندی و م حله رشادی اسات کاه باار شا ین

بسیاری از بیماریدا مانند فکاراون باال ،دیابات ناوع

بخش از حیات بارگسا ی محسوب میشود ،این دوره

 ، 2ساندرم متابو یا

و بیمااریداای قلبای -ع وقای

سنین  72-66سا گی را شامد میشاود ( .)3در ب اای

( )CHD: Coronary Heart Diseaseدر نظ گ فتاه

دیگ از منابع  76شا  67سا به عنوان میانسا ی در نظا

شده است به گونهای که  77در د دیابت نوع دو23 ،

زندگی اف اد دارند

گ فته شده است ( .)7 ،6دادهدای آماری نکان میددند

در د از بیماریدای ایسلمی

جمعیت ککور رو به میانسا ی و سا مندی میرود و ب

س طاندا به اضافه وزن و چاقی م بوط میشاوند (،12

طبق آماردا جمعیت  76شا  67سا از  6/322/222نفا

 .)11طبق آماردا 63 ،در د علد ما

ومیا باا شایوه

( 12در ااد از کااد جمعیاات) در سااا  ،1346بااه

زندگی اف اد م شبط است .با این وجود میشوان با شغیی

 17/662/222نف ا ( 11/6در ااد از کااد جمعی ات) در

و ا الح شیوه زندگی با این عوامد اط مقابلاه کا د

سا  1336رسیده اسات ( .)7 ،6دمچناین نگاادی باه

که به نوبه اود میاان عوار

ومی بیماریدای

د م سانی جمعیات در ایا ان نکاان مایدداد کاه در

مامن را کادش مایدداد ( )11بنااب این باا شوجاه باه

ددهدای آینده ،میانسا ی بیکات ین ف اوانای را در میاان

ادمیت این ب ده از زندگی زنان و نیا ادمیت شاناات

گ وهدای سنی اوادد داشت ( .)4میانساالن گ وه کثی

شغیی ات و نیازدای م بوط به دوره میانساا ی ،ط احای

و مو د جامعه دستند کاه شااکنون باه د یاد شم کاا با

ب نامهدای مدااالشی مناساب در ایان گا وه ضا وری

گ وهداای پ اطا دیگا مانناد کودکاان ،از بسایاری

است .یلی از این ب نامهدا ،ایجاد و شوساعه رفتارداای

ادمات مح وم ماندهاند و نیاز به حمایت جدی با ای

ارشقاء ددنده سالمت در زنان میانسا اسات کاه طباق

ارشقاء دمه جانبه کیفیت زندگی دارند ( .)2باا افااایش

مطا عات انجام شاده مایشواناد سابب بهباود و ارشقااء

ساان و بااا ورود بااه دوره میانسااا ی افا اد در مع ا

کیفیت زندگی شود ( .)13 ،17ارشقاء ساالمتی و شاأمین

اط ات بیکت ی ب ای ابتالء به بیماری ق ار دارناد (.)1

سالمت عمومی به عنوان دو رکن پیک فت در جواماع

یلی از مه شا ین عواماد شعیاین کنناده در ساالمت و

شلقی میشاود ( )16و عملای کا دن رفتارداای ارشقااء
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ب ااوردار اسات و ما

زنادگی آنداا اسات بهطوریکاه

فاطمه فهیمی حصاری و همکاران

تأثیر آموزش مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان

استفاده از آن ،اف اد میشوانند سالمت ااود را حفاظ و

نلنند و در نتیجه رفتاردای پیکاگی ی کنناده را انجاام

کنند ( .)14 ،16مه ش ین رفتاردای ارشقاء ددناده

نددند ( .)22با شوجه به این که شاکنون در ای ان ب ناماه

سالمت شامد رفتاردای شغذیهای ساا  ،فعا یاتداای

مداالهای با استفاده از ا گوی اعتقاد بهداشتی با روی

جسمانی ،مدی یت است د ،ارشباطات بین ف دی ،رشاد

شمام حیطهدای رفتاردای ارشقاء ددنده سالمت در زنان

معنوی و مسئو یتپاذی ی در قباا وضاعیت ساالمتی

میانسا انجام نکده است ،این مطا عه با ددف ب رسای

میباشد ( )11و اساسیش ین راه پیکگی ی از اباتالء باه

شأثی آماوزر مبتنای با ا گاوی اعتقااد بهداشاتی با

بیماااریدااا بااه وی اژه بیماااریدااای مااامن رفتاردااای

رفتاردای ارشقاء ددنده سالمت در زنان میانساا انجاام

اودم اقبتی ارشقاء ددنده سالمت دساتند ( .)13نتیجاه

شد.

کنت

مطا عهای نکان داد که مؤث ش ین ب ناماهداای آموزشای
مبتنی ب رویل دداای شئاوری محاور کاه از ا گوداای
شغیی رفتار ریکه گ فتاهاناد دساتند ( .)22اساتفاده از
ا گودا و شئوریدای شغیی رفتار ،این ویژگیدای ف دی
و محیطی را که با رفتاار شاأثی مایگذارناد در نظا
میگی د و احتما افاایش شاأثی ب ناماهداای آماوزر
بهداشت را باال میبا د ( .)21یلای از ماد داایی کاه
درباره چگونگی شغیی رفتار و علد آن شوضیح میددد،
مد اعتقاد بهداشتی است .شأثی ایان ماد در مطا عاه
باااجی و دملاااران جهاات ب رس ای ارشقاااء رفتاردااای
شغذیهای دات ان دبی ساتانی انجاام شاده اسات (.)22
دمچنین این ا گو جهات ارشقااء رفتارداای پیکاگی ی
کننده از پاوکی اساتخوان در زناان و شبعیات از رژیا
دارویی در بیماران مبتال به دیابت به کاار گ فتاه شاده
است ( .)23این مد ب این نلته اشاره دارد که چگونه
ادراکات و اعتقادات ف د دربااره رفتاار و نیاا ارزیاابی
منافع و موانع رفتار سبب اشخاذ رفتار حیح مایشاود
( .)21ا گوی اعتقاد بهداشتی میشواند در نیازسانجی و
شعیین محتوای آموزشی با شأکید ب سازهدای ا گاو ،باه
ویژه سازي شهدید درک شده (شدت و حساسایت درک
شده) و اودکارآمدی مؤث باشاد زیا ا افا اد میانساا
مملن است جدـی بودن موقعیتدای بهداشتی را درک
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روش بررسی

این مطا عه ،مطا عهای شو ایفی -شحلیلای باود کاه باه
ورت مداالهای در شش ماداه دوم ساا  1331با
روی زنان میانسا م اجعه کننده به دو م کا بهداشاتی
و درمانی شحت پوشش م کا بهداشت شاماره  1شاه
مکهد انجام شد .الزم به ذک است که م اکا بهداشات
در شه مکاهد ،باه پانخ بخاش (ساتاددای پنخگاناه)
شقسی شدهاند که از بین آندا یا

م کاا باه اورت

شصادفی انتخاب شد .رور نمونهگی ی به این ورت
بود که از باین  22م کاا بهداشاتی و درماانی شاه ی
زی مجموعاه م کاا بهداشات شاماره  1مکاهد ،م کااا
ادمات جامع سالمت دانشآموز به د ید این که محد
کار محقق و در دست د بود به عنوان گ وه مداالاه و
م کا وکید آباد ،پس از ق عهککی به ورت شصاادفی
ساده به عنوان گ وه کنت

انتخاب شدند .حج نموناه

با استفاده از ف مو مقایسه میانگین و انح اف معیار دو
جامعه محاسبه و ب اساد یافتهدای پاژودش حیادری
و دملاران بیکت ین حج نمونه به دست آمده  26نف
در د گ وه ب آورد شد ( )27اماا باه منظاور اطمیناان
بیکت و پیشبینی ریار احتما ی 12 ،در اد بایش از
شعداد مکخص شده ،نمونه گ فته شاد و  42نفا وارد
مطا عه شدند 1 .نف به د ید غیبت بیکت از ی

جلساه
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ددنده سالمتی یلی از بهتا ین راهداایی اسات کاه باا

ک ده و ی اود را نسبت باه آن آسایبپاذی احسااد
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فاطمه فهیمی حصاری و همکاران

از مطا عه اارج شدند .حج نموناه نهاایی  67نفا در

که در ورت عدم شماید به ادامه دملاری مایشوانناد

باود .در با آورد

در د زمان که بخوادند از مطا عه ااارج شاوند .زناان

حج نمونه ،سطح اطمینان  36در اد و شاوان آزماون

میانسا مورد ب رسی ،پ سکنامهدا را در دو فاز شاامد

 12در د مدنظ باود .پژودکاگ پاس از کساب کاد

قبد از اج ای مدااله و ی

ماه بعد از مدااله شلمیاد

ااالق از معاونات پژودکای دانکاگاه علاوم پاشالی

نمودنااد .جهاات گاا دآوری دادهدااا از دو پ سکاانامه

مکهد و مع فی ااود باه معاونات بهداشاتی دانکاگاه

رفتاردااای ارشقاااء ددنااده سااالمت وا لاا (Health-

علوم پاشالی مکاهد ،اداداف پاژودش را باه ایکاان

 )promoting lifestyle profile IIسااه قساامتی و

شوضیح داده و مجوز انجام پژودش در دو م کا کسب

پ سکنامه محقق سااته مبتنی ب سازهدای مد اعتقااد

شد .ساسس در ایان دو م کاا ،پ وناده زناان میانساا

بهداشتی استفاده شد .در ابتدای پ سکنامه ،ویژگیدای

دو گا وه  32نفا ه مداالاه و کنتا

ب رسی و با شعادادی از آنداا کاه معیارداای ورود باه

دموگ افیا

مطا عه را داشتند ،مکاوره شلفنی و یا حضوری انجاام و

ف زندان ،وضعیت شأداد ،شاغد ،شاغد دمسا  ،میااان

جهت حضور در م کا ،دمادنگی الزم با آندا ورت

درآمد اانواده ط ح شاد .پ سکانامه رفتارداای ارشقااء

پذی فت .مالکدای ورود به مطا عه عباارت بودناد از:

ددنده سالمت وا ل شامد  62سؤا در ابعاد شکاگانه

دارا بااودن ساان  72-63سااا  ،شمای اد بااه ش ا کت در

شغذیه ( 3سؤا ) ،فعا یت جسمی ( 1ساؤا ) ،مادی یت

مطا عه ،داشتن رضایت کتبی جهت ش کت در مطا عاه،

اسااات د ( 1ساااؤا ) ،رشاااد روحااای ( 3ساااؤا )،

داشتن پ ونده بهداشتی در م کا بهداشات ماورد نظا ،

مسئو یتپذی ی ساالمتی ( 3ساؤا ) و ارشباطاات باین

داشتن شماره شلفن در دست د ،عدم ابتالء باه بیمااری

ف دی ( 3سؤا ) بود .امتیازددی به سؤاالت با اسااد

جسمی و یا روحی ااص (مکللی که روی رفتاردای

مقیاد پنخشایی یل ت انجام شد به این ورت که به

ارشقاء ددنده سالمت اث سوء بگذارد) ،عدم ش کت در

گاینه د گا ( 1امتیاز) ،گادی اوقات ( 2امتیاز) ،اغلاب

شحقیقی مکاابه باا پاژودش حاضا  ،شااغد نباودن در

( 3امتیااز) و دمیکاه ( 7امتیااز) شعلاق گ فاات ( )17و

م اکا ادمات جاامع ساالمت .ماالکداای اا وج از

ب ای د بُعد نم ه جداگاناه قاباد محاسابه باود :نما ه

مطا عه عبارت بودند از :عدم شماید به ادامه دملااری

(-32

و ش کت در مطا عه ،ابتالء به ی

زنااان ماورد ب رسای شاامد ساان ،شعااداد

مسئو یتپذی ی سالمت ( ،)3-36فعا یت فیای

مکلد حاد جسامی

 ،)1شغذیااه ( ،)3- 36رشااد معنااوی ( ،)3-36ارشباطااات

یا روانی در طو مطا عه (مکللی کاه روی رفتارداای

بین ف دی ( )3- 36و مادی یت اسات د ( )1-32باود.

ارشقاء ددنده ساالمت اثا ساوء بگاذارد) ،شا کت در

محدوده نم ه کد رفتاردای ارشقاء ددنده ساالمتی باین

ب نامه آموزشی مکابه در ج یان مطا عه ،غیبت بایش از

 62- 221است .چنانچاه میانساا کمتا از  62در اد

جلساه در جلساات آموزشای .پژودکاگ پاس از

نم ه کد را ااذ نماوده ضاعیف ،بیکات از  12در اد

مع فی اود به واحددای پاژودش و شوضایح اداداف

نم ه کد اوب و بین این دو متوسط ارزیاابی گ دیاد.

مطا عه ب ای آنان در ورت موافقت ب ای شا کت در

در پژودش زیدی و دملاران روایی پ سکانامه ساب

پااژودش ،از آنااان رضااایت آگادان اه کسااب ک ا د .بااه

زندگی ارشقاء ددنده سالمت وا لا ماورد شأییاد قا ار

ش ا کتکنناادگان در پااژودش اطمینااان داده شااد کااه

گ فته است ( .)26در مطا عه مطلق و دملاران ض یب

ی
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و یا عدم پاسخگویی به پ سکنامه بعد از اشمام مداالاه

اطالعات جمعآوری شده مح مانه اوادد باود و ایان

فاطمه فهیمی حصاری و همکاران

تأثیر آموزش مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان

آ فای ک ونباخ ب ای این پ سکنامه  2/37گااارر شاد

 62دقیقهای با روردای ساخن انی ،پ ساش و پاسا ،

که نکان از پایایی اباار داشت (.)26

بحث گ ودی و مکاوره ف دی شوسط پژودکگ  ،یا

اعتقاااد بهداشاااتی دارای  21ساااؤا در شاااش بعاااد

دانشآموز شکلید شد .در پایان د جلسه ،مطا اب باه

حساسیت درک شده ( 6سؤا ) ،شادت درک شاده (7

ورت پمفلت و دمچنین از ط یق واشساپ در ااتیار

سؤا ) ،منافع درک شده ( 6ساؤا ) ،مواناع درک شاده

زناان میانساا قا ار گ فات .ا ااو کلای و محتااوای

( 6سؤا ) ،رادنمای عماد ( 6ساؤا ) و اودکارآمادی

آموزشی ب نامه مدااله ب مبنای سازهدای ماد اعتقااد

( 7سؤا ) بود .امتیاازددی باه ساؤاالت باا اساتفاده از

بهداشااتی و شااامد مادی ات بیماااری و رژی ا غااذایی،

مقیاد یلا ت  6گایناهای (بسایار مخاا ف  ،مخاا ف ،

فعا یت جسمی ،احساد مسائو یت در قباا ساالمت

نظ ی ندارم ،موافق  ،بسیار موافق ) ورت گ فت باه

ف دی ،شوجه باه رشاد معناوی ،رواباط باین فا دی و

این ورت که امتیاز پنخ متعلق به گاینه بسیار موافق

مدی یت است د باود .بادینش شیاب کاه با ای اشخااذ

باه گایناه بسایار مخاا ف شعلاق گ فات.

رفتاردای کادنده اط ابتالء به بیماریدای مختلف در

و امتیاز ی

بناب این حداقد و حداکث نم ه ب ای کد پ سکانامه باه

دوران میانسا ی اف اد بایستی باه چنادین ا اد معتقاد

ش شیب  21و  172بود .به جا بُعد موانع درک شاده ،در

باشند از جمله این که:

سای ابعاد ،نم ه باالش نکانددنده وضعیت مطلاوبشا

معتقد باشند که در سنین میانسا ی در مع

بود .از این پ سکنامه ا فا جهات نیازسانجی مباانی

بیماریدای متعددی دستند.

ابتالء به

آموزشی مورد نظ استفاده گ دید .روایی این ابااار باه

معتقد باشند که عوار

رور روایی محتوی و با نظ اوادی از  4نف از اساشید

است.

و متخصصین ارزیابی و شأیید شد .آ فای ک ونباخ ب ای

محا کدااای حمااایتی نظیا اطااالعرسااانی داادفدار

مقیاد کلی این پ سکنامه 2/37 ،و ب ای ابعاد مختلاف

رسانهای و م اقبین بهداشتی را کاه باعاث ج قاه زدن

مد بین ( )2/43- 2/37ذک شده بود.
در م حله قبد از مداالاه جهات انجاام نیازسانجی،

ی

ناشی از این بیماریدا جادی

واکنش میشوند را دریافت کنند.
معتقد باشند که اقدامات کادنده ریس

نظیا رعایات

پ سکنامه مبتنی ب مد اعتقاد بهداشتی در ااتیار زنان

شغذیاااه اااحیح ،فعا یااات جسااامانی مناساااب،

میانسا ق ار گ فت و ب اساد نتایخ حا د ،مکخص

مسائو یتپاذی ی بیکات در زمیناه ساالمت ،مادی یت

گ دید که میانگین نم ه در ابعااد حساسایت و شادت

است د ،ارشقاء روابط بین ف دی ،رشد معناوی شاا حاد

درک شده ،موانع درک شاده و اودکارآمادی کمتا از

زیادی اط ابتالء به بیماریدای غی واگیا را کاادش

 62در ااد نم ا ه کااد بااوده و آنااان در ای ان ابعاااد بااا

میددد.

مکلالت بیکت ی مواجه بودند ذا در م حلاه ط احای

معتقد باشند که ماایای اقدام کادناده ریسا

مداالاه بااه ایان ابعاااد بیکات پ دااتااه شااد .مداالااه

داینهدای احتما ی و موانع اقدام است و شا حد زیادی

آموزشی در گ وه مدااله در قا ب دو گ وه یازده نف ه

اط ابتالء را کادش میددد.

وی

گ وه ده نف ه ط احی و در شش جلسه آموزشی
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پ سکنامه محقق سااته مبتنای با ساازهداای ماد

روز در دفته ،در محد کالد آموزشی م کا بهداشات

تأثیر آموزش مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان

فاطمه فهیمی حصاری و همکاران

در ن مافاار آماری  SPSSنسخه  16وارد شدند.

نظ گ فته شد شا زنان میانساا شحات آماوزر ماوارد
آمواته شده را شل ار و شم ین نمایند .پس از ی مااه،
نیا ادمات روشین را طبق ب نامه م اقبات ادغاام یافتاه

میانگین سنی زنان مورد مطا عه  76/13سا بود و باین

میانساااالن از محااد م کااا بهداشاات اااود دریافاات

از نظ میانگین سن ،شفااوت

دو گ وه مدااله و کنت

آماری معناداری وجود نداشت ( )P=2/21و دو گا وه

میک دند .ب ای مقایسه وضعیت متغی دای دموگ افی
در دو گ وه مدااله و کنت

از نظ متغی سن و دمچناین شعاداد ف زنادان دمگان

از آزمون شی مستقد ،من

بودند .دمچنین این دو گا وه از نظا وضاعیت شأداد

ویتنی و مجذور کای استفاده شد .دمچناین از آزماون

( ،)P =2/61سااطح شحصاایالت ( )P=2/31و شاااغد

شی مستقد و من ویتنی ب ای مقایسه نتایخ قبد و بعد از

( )P=2/26دمسااان بودنااد و ب این دو گ ا وه ااااتالف

مدااله آموزشی در د دو گ وه و از آزمون شی زوجی

آماری معنیداری مکادده نکد.

به منظور مقایسه درون گ ودی استفاده گ دید .دادهداا

جدول  :1بررسی مقایسهای ویژگیهای دموگرافیک زنان میانسال در دو گروه مداخله و کنترل

شغل

سطح تحصیالت

وضعیت تأهل

ویژگیهای دموگرافیک

P-Value

گروه
مداخله

کنترل

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

سن

83/81±6/18

81/83 ±6/11

P= 1/13

تعداد فرزندان

2/61±9/89

2/81 ±9/96

P=1/29

مجرد

(1)1

(9)8/1

متأهل

(89)16/1

(21)38/1

مطلقه

(1)1/1

(2)6/9

همسر فوت شده

(9)8/9

(9)8/1

ابتدایی

(2)6/8

(2)6/9

راهنمایی

(8)29/1

(1)91/9

دیپلم

(91)89/2

(98)81/9

عالی

(98)81/6

(92)83/8

خانهدار

(91)11/8

(91)88

کارمند

(1)23/9

(92)88/1

کارگر

(1)1/1

(9)8/1

آزاد

(1)1/1

(9)8/1

سایر موارد

(8)92/1

(8)1/9

P=1/69

P=1/19

P=1/26

نتایخ پژودش نکان داد که قبد از مدااله بین میانگین

دو گ وه مدااله و کنت

نماا ات ابعاااد مااد اعتقاااد بهداشااتی مکااتمد باا

مدااله آموزشی باین گا وهداا ،ایان شفااوت آمااری

حساساایت ،شااادت ،مناااافع و مواناااع درک شاااده،

معنیدار شد .عالوه ب این نتیجه ،آزماون شای زوجای

اودکارآمدی و رادنمای عمد شفاوت معنااداری باین

حاکی از ااتالف معنیدار بین میانگین نما ات ابعااد
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مجددا پ سکنامهدا شوسط آنان شلمید شد .گ وه کنت

یافتهها

تأثیر آموزش مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان

فاطمه فهیمی حصاری و همکاران

مد در گ وه مدااله قبد و بعد از مداالاه آموزشای

مسئو یتپذی ی سالمت ،مادی یت اسات د ،رواباط

دیچگوناه

بین ف دی و رشاد معناوی بعاد از مداالاه باه طاور

بود در حا ی که این آزمون در گ وه کنت

معناداری بیکات از قباد از مداالاه بودناد .در گا وه

ااتالف معنیداری را نکان نداد (جدو .)2
دمچنین آزمون شی زوجی نکان داد در گ وه مدااله

کنت

میااانگین نماا ه عااادات غااذایی ،فعا یاات فیایلاای،

ددنده سالمت ااتالف معنادار نداشت.

جدول  :2مقایسه میانگین ابعاد مدل اعتقاد بهداشتی در زنان میانسال
متغیر

حساسیت درک شده

قبل از مداخله

بعد از مداخله

آزمون

گروهها

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

تی زوجی

مداخله

91/8±9/2

29/3±2/1

P <1/119

کنترل

91/9±9/8

99/9±9/8

P =/61

آزمون تی مستقل
شدت درک شده

مداخله

1/6±9/1

93/8±2/1

<1/119

کنترل

1/2±9/8

1/3±9/6

P =1/921

آزمون تی مستقل
منافع درک شده

مداخله

92/1±9/8

کنترل

92/6±9/9

92/1±9/6

P =1/198

P =1/823

P<1/119

t=8/23

t=6/88

مداخله

91/8±9/1

29/8±9/1

P <1/119

کنترل

91/2±9/8

99/2±9/3

P =1/669

P=1/821

t=2/66

P <1/119

t = 8/38

مداخله

3/1±9/8

98/2±2/9

P <1/119

کنترل

3/9±9/2

1/8±9/8

P =1/119

آزمون تی مستقل
راهنمای عمل

t = 8/19

21/8±2/2

آزمون تی مستقل
خودکارآمدی

P=1/288

P<1/119

t= 1/98
P <1/119

آزمون تی مستقل
موانع درک شده

P =1/811

t= 2/83

P <1/119

t=8/21

P=1/818

P<1/119

t=8/93

t=6/12

مداخله

92/3±9/1

28/8±2/6

P <1/119

کنترل

92/8±9/8

98/9±9/6

P=1/882

آزمون تی مستقل

P =1/829

P<1/119

t = 8/23

t=8/28

مداخله

83/3±99/3

996/3±91/3

P </119

نمره کل

کنترل

81/8±91/3

83/3±91/8

P =1/882

الگوی اعتقاد بهداشتی

آزمون تی مستقل

P=1/829

P<1/119

جدو  3نکان مایدداد کاه با اسااد آزماون شای

معناداری نداشتند اما بعد از انجام مدااله ،شمامی ابعاد

مستقد میانگین نم ه دیچکدام از ابعاد رفتاردای ارشقاء

رفتاردای ارشقاء ددنده سالمت بین دو گ وه مدااله و

ددنده سالمت قبد از مدااله بین دو گا وه اااتالف

ااتالف معنیداری داشاتند باه طاوری کاه در
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میاانگین نما ه دایچکادام از رفتارداای ارشقااء

تأثیر آموزش مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان

فاطمه فهیمی حصاری و همکاران

ددنده سالمت پس از آموزر ( )167/4±12/2حا د

رفتاردای اودم اقبتی بود .این نتایخ حاکی از شفااوت

شااد کااه نکااانددنااده وضااعیت مطلااوب رفتاردااای

معنی دار بین دو گ وه مدااله و کنت

در پس آزماون

اودم اقبتی در زنان میانسا باود در اورشی کاه در

بود.

گ وه کنت

میانگین امتیاز کد رفتاردای ارشقاء ددناده
جدول  :3مقایسه میانگین امتیاز ابعاد رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان میانسال
متغیر

گروهها

عادات غذایی

مداخله

28/8±8/8

کنترل

26/6±8/9

آزمون تی مستقل

قبل از مداخله

بعد از مداخله

آزمون

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

تی زوجی

21/8±2/8

P <1/119

26/6±8/1

P =1/61

P =1/22

P<1/119

مداخله

91/1±1/8

22/1±8/8

کنترل

96/1±8/8

96/1±8/8

آزمون تی مستقل

P=1/88

P =1/118

مداخله

28/9±8/1

26/2±8/4

P<1/119

مسئولیتپذیری

کنترل

29/1±8/3

29/1±8/2

P=1/298

سالمتی

آزمون تی مستقل

P=1/26

P<1/119

مداخله

29/8±8/2

26/8±2/1

کنترل

29/8±8/9

29/3±8/1

آزمون تی مستقل

P=1/88

فعالیت فیزیکی

مدیریت استرس

روابط بین فردی

رشد معنوی

P <1/119
P=1/221

P<1/119
P=1/269

P<1/119

مداخله

28/1±8/1

21/1±2/8

P<1/119

کنترل

28/8±8/3

28/3±8/2

P=1/819

آزمون تی مستقل

P =1/88

P<1/119

مداخله

26/3±8/3

21/3±2/3

P<1/119

کنترل

23/1±8/1

23/1±8/2

P=1/282

آزمون تی مستقل

P=1/89

P<1/119

نمره کل

مداخله

981/3±91/2

968/8±92/1

P<1/119

رفتارهای ارتقاء

کنترل

982/8±91/6

982/3±98/8

P=1/882

دهنده سالمت

آزمون تی مستقل

P =1/12

P <1/119

بحث و نتیجهگیری

سالمت در زنان میانساا در مکاهد ط احای و اجا ا

مطا عه حاض با ددف شعیین شأثی آماوزر مبتنای با

شد .یافتهدا نکان داد  7دفته پس از مدااله ،میاانگین

ا گوی اعتقااد بهداشاتی با رفتارداای ارشقااء ددناده

نم ات رفتاردای ارشقاء ددنده سالمت و شمامی ابعااد
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گ وه مداالاه میاانگین امتیااز کاد رفتارداای ارشقااء

سالمت  172/17بود که نکانددنده وضعیت متوساط

تأثیر آموزش مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان

فاطمه فهیمی حصاری و همکاران

افاایش آماری معناادار داشات .مطا عاه  Leeو

میشوان ط ز فل آنان را در جهت رفتاردای ساالمتی

ب نامه ارشقاء سالمت

ا الح نمود .در مطا عه حاض نیا ،پس از مدااله ،در

مبتنی با ماد اعتقااد بهداشاتی با باورداا ،کیفیات

گ وه آزمون افاایش نم ات رفتاردا در ابعااد فعا یات

زندگی و رفتارداای ارشقااء ددناده ساالمت در زناان

جساامی ،ماادی یت اساات د ،شغذیااه ،رشااد معنااوی،

میانسا انجام شد .در این مطا عاه گا وه مداالاه باه

مساائو یتپااذی ی سااالمتی و ارشباطااات بااین ف ا دی

کنت

 Kimبا ددف ب رسی اث ات ی

مدت  12دفتاه یا

ب ناماه حااوی ورزر ،دفت چاه

روزانه ثبت موارد م شبط باا ساالمتی و یا

کتابچاه

مکادده شد .این افاایش ،حا د ارشقاء آگادی و شأثی
ب نظام اعتقادی و فل ی زنان میانساا در اصاوص

آموزر نلات بهداشتی دریافت ک دند .گا وه کنتا

اوم انجام و پی وی از رفتاردای ارشقاء ساالمت باود.

به جاء ب نامه ورزشی ،سای موارد را دریافت نمودند.

این نتایخ دمسو با مطا عه حماهای و دملاران بود که

در گ وه مدااله ،ارشقاء اعتقادات بهداشتی ،رفتارداای

طی ی

کارآزمایی با ینی شصادفی شده نکان دادند که

سالمت محور و کیفیت زندگی مکادده گ دیاد ()24

مد اعتقاد بهداشاتی در ارشقااء یا

که دمسو باا نتاایخ مطا عاه حاضا باود .علات ایان

محور در زنان میانسا بسیار مؤث میباشد .در مطا عاه

دمسویی ،استفاده از مد اعتقاد بهداشاتی باه عناوان

مااذکور ،سااازهدااای ا گااوی اعتقاااد بهداشااتی یعن ای

چهارچوب مدااله است .از شفاوتداای ایان مطا عاه

حساسیت و شادت درک شاده ،مناافع و مواناع درک

با پژودش حاضا  ،عادم اساتفاده از ابااار اساتاندارد

شده ،رادنمای عماد و اودکارآمادی قباد و بعاد از

 HPLP-2و نیااا شأکیااد باا بعااد فعا یاات فیایلاای

مدااله ،در گ وه آزمون ااتالف معنادار داشتند (.)32

رفتاردای ارشقاء ددنده سالمت باود .دا چناد انجاام

در پژودش حاض نیاا کلیاه ساازهداای ماد اعتقااد

دادف

بهداشتی در م حله بعد از مداالاه نسابت باه م حلاه

واضح و عینای را دنباا مایکناد اماا اما وزه غا اب

قبد ،در گا وه مداالاه شفااوت معنایدار داشاتند .در

مطا عات در حوزه رفتاردای ارشقاء ددنده ساالمت با

راستای اث بخکی مد اعتقاد بهداشاتی در مادااالت

مدااالشی شأکید دارناد کاه با روی دا  6بُعاد ایان

حوزه سالمت ،باقیاانی مقادم و دملااران نیاا نکاان

رفتاردااا شأثی گااذار باشااد ( )21 ،23زیاا ا سااالمت

دادند که مد اعتقاد بهداشاتی در ارشقااء یا

ب ناماه

مقو های چند بُعدی بوده و حفظ و ارشقاء آن نیاا نیااز

اااودم اقبتی مااؤث اساات ( .)31پااژودش زینلاای و

به مدااالت چند بعدی دارد .عاالوه با ایان ،نتاایخ

دملاران که ب روی  61نف انجام گ فات نکاان داد

مطا عاه  Leeو  Kimنکاانددنااده آن باود کاه مااد

که مدااله مبتنی ب ا گوی بااور بهداشاتی مایشواناد

اعتقاد بهداشتی در گام او با شأثی ب سیست باوردا و

باعث ارشقاء رفتاردای پیکگی ی کنناده از بیمااری در

اعتقادات زنان میانسا  ،آنان را ب ای انجاام رفتارداای

میانساالن شاود ( .)22مطا عاات فاوق نکاان از شاأثی

ارشقاء ددنده سالمت آماده نموده و در گام بعد ،زناان

مثبت مدااالت ط احی شده ب اسااد ا گاوی بااور

با انجام این رفتاردا باعث بهبود کیفیت زنادگی ااود

بهداشتی ب ارشقاء رفتاردای ارشقااء ددناده ساالمت و

شدند .مد اعتقاد بهداشتی ریکاه رفتاار را ،افلاار و

رفتاردای پیکگی انه از بیماریداا دارد .ایان ماد باا

مدااله ب روی متغیا فعا یات فیایلای یا
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مد اعتقاد بهداشتی در گ وه مدااله نسبت به گا وه

اعتقادات میداند .ب این اساد با دادن آگادی به اف اد

تأثیر آموزش مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان

فاطمه فهیمی حصاری و همکاران

ط احی نظاممند و ساازمان یافتاه مداالاه ،در غا اب

نمودهاند .این موارد دمسو با یافتهدای مطا عاه کیفای

مطا عات شوانساته اسات اث بخکای مناسابی را ایجااد

رضایی و دملاران بود که در آن آگادی از شهدیادات

نمایااد ( .)24از آنجااا کااه رفتاردااای ارشقاااء ددنااده

سالمت یلی از زی طبقات ا لی رفتارداای ساالمتی

سالمت ،زمینهساز سب

زندگی سا و بهبود کیفیات

در مطا عه حاضا  ،افااایش معنااداری در میاانگین

اعتقاد بهداشتی در این حوزه میشواند کارگکاا باشاد.

نم ات منافع و موانع درک شده بعد از مدااله نسابت

در دمااین راسااتا Enjezab ،و دملاااران دمبسااتگی

به قبد از مدااله مکادده شد .به این معنی که با ذکا

مثبت بین ساطح آماوزر و میااان انجاام رفتارداای

فواید و منافع شخصای ،ااانوادگی و اجتمااعی ایان

ارشقاء ددنده سالمت در زنان میانسا ای انای گااارر

رفتاردا و نیا کادش یا از بین ب دن مواناع (کاه غا باا

نمودناااد ( .)32از طااا ف دیگااا  Alaeenejad ،و

حا ت ذدنی داشاته و ناشای از ساوء ب داشات افا اد

دملاران نیا بیان میکنند کاه با ای بهباود رفتارداای

دستند) انگیااه زناان میانساا جهات انجاام رفتارداا

ارشقااء ددناده ساالمت در زنااان ،نیااز باه ماادااالت

افاایش یافت .این نتایخ دمسو با مطا عاه الیلایپاور

آموزشی اسات ( .)33در مطا عاه حاضا کاه از ماد

دارستانی و دملاران بود که نکان داد یلی از عواماد

اعتقاد بهداشتی به عناوان چهاارچوبی با ای ط احای

مؤث ب انجام رفتاردای پیکگی انه از سندروم پایش از

مدااله استفاده شد ،نتاایخ حااکی از شاأثی ات مثبات

قاعاادگی ،ذک ا فوای اد ای ان رفتاردااا ب ا ای داتاا ان

مدااله ،د ب نم ات رفتاردای ارشقاء ددنده ساالمت

دانکگادی اسات ( .)36در دماین راساتا اف زاده و

و د ب نم ات سازهدای مد بود.

دملاران نیا گاارر نمودند که زنان باید ب ای انجاام

نتایخ مطا عه حاض نکاان داد کاه بعاد از مداالاه

ورزردای پس از بارداری در درجه او باا فوایاد و

شفاوت آماری معناداری در میانگین نم ه شهدیاد درک

منافع این ورزردا آشنا شوند ( .)36علات دمساویی

دیاده شاد .ایان

مطا عه حاض با پژودشدای ذکا شاده ،شابادت در

نتااایخ دمسااو بااا مطا عااات واحاادیان شاااد ودی و

نحوه ط احی مدااله و استفاده از شیوهداای آماوزر

دملاااااران ( ،)23ضاااایائی و دملاااااران ( )21و

سخن انی و بحث گ ودی دانست.

 Khorsandiو دملاران ( )37بود که نکان دادناد در

در اصوص بُعد اودکارآمدی ،مطا عه حاضا نکاان

پیکگی ی از پوکی استخوان ،ایجاد رفتاردای شغذیهای

داد که بعاد از مداالاه ،شفااوت آمااری معنااداری در

فکاراون در ساا مندان ،بُعاد

میانگین نم ه اودکارآمدی در گ وه مدااله دیده شد

شهدید درک شده نقش مهمای در شالدگیا ی رفتاار

کاه باا مطا عاه حمااهای و دملااران دمخاوانی دارد

دارد .علت احتما ی این دمسویی با وجود شفااوت در

( .)32در دمین راستا مطا عه لحی و دملااران نیاا

جامعااه پااژودش و متغی ا وابسااته ،ای ان بااود کااه در

دمبسااتگی مثبتای را باین اودکارآماادی بااا سااالمت

مطا عات ذک شاده ،ب ناماه مداالاه با اسااد ماد

عمومی زنان م اجعه کننده به م کا بهداشت نکان داد

اعتقاد بهداشتی ط احی شده که در گام او به ایجااد

( .)34اودکارآمدی متغی ی است که نقاش مهمای در

شهدید درک شده پ دااته و از این ط یق اف اد شحات

ارشقاااء رفتاردااای سااالمت محااور دارد .ب ااای از

مطا عاه را نسابت باه انجااام رفتاار ساالمتی حساااد

مد دای آموزر سالمت نظی مد اعتقااد بهداشاتی،

شده بین دو گ وه مداالاه و کنتا

در زنان باردار و کنت
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زندگی میباشند ذا مدااالت آموزشی مبتنی ب ماد

در زنان میانسا شلقی شده است (.)3

فاطمه فهیمی حصاری و همکاران

تأثیر آموزش مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان

رفتاار

است .این پیش زمینه ذدنای مایشواناد در اث گاذاری

سالمتی شا حدود زیادی وابسته به این موضوع اسات

ب نامهدای آموزشای نقاش داشاته باشاد Hayashi .و

کااه فاا د اااود را قااادر بااه انجااام آن بداننااد و

دملاران مطا عهای مبنی با شاأثی مثبات آماوزر با

اودکارآمدی بااال باعاث افااایش شواناایی و کفایات

بهبااود رفتاردااای بهداشااتی و کااادش عوامااد اط ا

میشود .نوروزی و دملاران در مطا عاه ااود نتیجاه

بیماریدای قلبای و ع وقای ک ونا در چهاار م کاا

گ فتند که سازه اودکارآمدی مها شا ین جااء ماد

بهداشت جامع سالمت در ایا اتداای سآنجلاس و

اعتقاد بهداشتی در پیشبینی رفتاردای سالمت محاور

سن دیگو کا یف نیا انجام دادند که ب اساد یافتاهداا،

در زنان میانسا است (.)31

زنااان گاا وه مداالااه در مقایسااه بااا گاا وه کنتاا ،

زیادی ب اودکارآمدی دارند .کیفیت انجام ی

از دیگ یافتهدای این مطا عه ،مؤث باودن آماوزر

بهبوددای بیکت ی را در رفتارداای بهداشاتی ،از نظا

مبتنی ب ا گوی اعتقاد بهداشاتی با رفتارداای ارشقااء

عادات اوردن و فعا یتدای بدنی و سای رفتارداای

ددنده سالمت در زنان میانسا بود و در دمین راساتا

ارشقاااء ددنااده سااالمت شج بااه ک دنااد ( .)71علاات

نتایخ حا د از مطا عه اب ادیمی و دملااران با روی

احتما ی شکابه یافتهدا دو مطا عه این است که جامعاه

زنان متأداد شاه بنادرعبااد نکاان داد کاه ب ناما

مورد مداالاه را زناان شکالید مایدادناد .دا چناد

آموزشی ط احی شده با استفاده از ن مافااار واشسااپ

نمیشوان از شفاوتدای ف دنگی ،اجتماعی و اقتصادی

ب ف اوانی رفتاردای اودم اقبتی شأثی دارد که با نتایخ

دو جامعااه غافااد بااود امااا بااه ااورت کل ای انجااام

پژودش حاض دمسو است ( .)33علت احتما ی ایان

رفتاردای اودم اقبتی از جمله رفتاردای ارشقاء ددنده

دمساویی ایان اساات کااه باه طااور کلای ماادااالت

سالمت در زنان بیکت است .نلتاه حاائا ادمیات در

آموزشی ،در ورت رعایت ا و آموزر ساالمت،

مطا عه ذک شده این است که آموزر رفتاردای ارشقاء

مایشوانناد با گا وه دادف اث گااذار باشاند .مطا عااه

ددنده سالمت به گ وهدای مختلف اجتماعی در واقع

 Rocha-Goldberg Mdelو دملاران ب روی  67نف

ی

از اف اد م اجعه کننده به م اکا ارائاه ددناده اادمات

ارشقاء کیفیت زندگی است .به عبارت دیگ ،یاادگی ی

بهداشتی در اسسانیا نیا نکان داد که در گ وه مداالاه،

و انجام این رفتاردا شوساط ماددجویان ،زمیناهسااز و

آموزر اودم اقبتی موجاب بهباود ابعااد رفتارداای

حمایت کننده بهبود کیفیت زندگی آنان اواداد باود.

ارشقاء ددنده سالمت در بین اف اد شده است در حا ی

از این رو یلی از وظایف ا الی م اکاا ساالمت کاه

کاه در گا وه کنتا  ،ابعااد رفتارداای ارشقااء ددنااده

اج ا کننده ا لی م اقبتدای بهداشتی او یاه دساتند،

سالمت ،قبد و بعد از مدااله شغییا ی نداشاته اسات

آموزر رفتارداای ارشقااء ددناده ساالمت مایباشاد.

( .)72علت ایان دمساویی مایشواناد مکاابهت کلای

دمسااو بااا نتااایخ مطا عااه حاضا  ،کارآزمااایی بااا ینی

جامعاااه دااادف باشاااد کاااه در دااا دو مطا عاااه،

شادددار اب ادیمی و دملاران با عنوان ب رسای شاأثی

م اجعااهکنناادگان بااه م اکااا بهداشااتی بودنااد .ایاان

مکاوره گ ودی ب رفتارداای ارشقااء ددناده ساالمت

م اجعهکنندگان اطالع دارند که وظیفاه ا الی م اکاا

زنان میانساا م اجعاه کنناده باه م اکاا بهداشاتی –
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مد پندر و ا گوی شوانمندسازی اانواده محور ،شأکید

بهداشتی ،ارائه آموزر و ب نامهداای ارشقااء ساالمت

تأثیر آموزش مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان

فاطمه فهیمی حصاری و همکاران

گ ودی باعث ارشقاء رفتاردای سالمت محور در زنان

جامعه دارد .اگ چه در این پژودش در فا اله زماانی

میانسا شده است ( .)72علت احتما ی این دمسویی

ی ماه نتایخ مطلوبی در بهبود رفتاردای ارشقاء ددناده

شکابه گ وه مدااله و نیا شکابه ب نامه آموزشی به کاار

سالمت در زنان میانسا حا د گ دیاد و ای جهات

گ فته شده در د دو مطا عه میباشد .بدینش شیب کاه

ب رسی شداوم و ماندگاری در ادامه ایان رفتارداا باازه

ب نامه مکاوره به کار رفته در مطا عه اب ادیمی حااوی

کننده باشاد .دمچناین

زمانی طوالنیش میشواند کم

از

با شوجاه باه یافتاهداای پاژودش مایشاوان از ب ناماه

جلسات به آموزر در اصوص یلی از ابعاد  6گاناه

آموزشی شئوری محور کاه مبناا و اسااد ب ناماهداای

رفتاردای ارشقاء ددنده ساالمت پ دااتاه مایشاد .در

آموزشی مختلف دستند در آموزر ساای گا وهداای

مطا عه حاض نیا ،اساد ب نامه آموزشی ،رفتارداای 6

ددف (نظی نوجوان ،جواناان ،ساا مندان و )...نیاا در

گانه ارشقاء ددنده سالمت باود .نتاایخ مطا عاه حاضا

م اکا ادمات جامع سالمت استفاده ک د.

نکان داد که اساتفاده از رویلا د آموزشای مبتنای با
ا گوی اعتقاد بهداشتی ،شأثی مثبتی ب رفتاردای ارشقااء

سپاسگزاری

ددنده ساالمت در زناان میانساا داشات .از ایان رو

این مقا ه حا د بخکی از پایاننامه کارشناسی ارشاد

ب نامه آموزشی شئوری محور میشواناد مبناا و اسااد

رشته پ ستاری سالمت جامعه در دانکالده پ ساتاری

ب نامهدای آموزشی مختلف جهت گ وهدای ددف در

مامایی مکهد در سا  1331با عناوان «ب رسای شاأثی

م اکا جامع ادمات سالمت ق ار گی د و از آنجاا کاه

آموزر مبتنی ب ا گوی اعتقاد بهداشتی با رفتارداای

اکث یت م اجعین ا لی و دریافت کنناده اادمات در

ارشقاء ددنده سالمت در زنان میانسا » و با کاد طا ح

م اکا اادمات جاامع ساالمت ،زناان ،زناان بااردار،

 312736و باا حمایات معاوناات پژودکای دانکاالده

کودکان و سا مندان که جاو گا وهداای آسایبپاذی

پ سااتاری مامااایی مکااهد اجاا ا شااد .بدینوساایله

جامعاه باه شامار میآیناد بودناد اذا بادیهی اساات

پژودکااگ ان م اشااب شکاال و قاادردانی اااود را از

آموزر شئوری محور و ا و ی این گ وهداا میشواناد

معاونت پژودکی دانکلده پ ستاری مامایی مکهد باه

در ایجاد سالمت پویا ،کادش بار بیماریدا در جامعه

د ید حمایت ما ی و کارکنان محتا م م اکاا ساالمت

و کادش داینهداای درماانی نقاش ماؤث ش ی داشاته

دانشآموز و وکیدآباد مکهد و زنان میانسا باه د یاد

باشد.

ش کت در این مطا عه اعالم میدارند .کد ااالق ایان
مطا عه  IRCT20190828044639N1میباشد.

پیشنهادها

به نظ میرسد با ای پیکاگی ی از شغییا مقطعای در

تعارض منافع

شیوه زندگی اف اد در جامعه ،عالوه با دادن آگاادی،

دایچگوناه شعاار

پیگیا ی و شااداوم در انجااام ایان رفتاردااا نی اا م اؤث

نداشت.

مناافعی باین نویساندگان وجاود

میباشاد و شغییا اساسای در شایوه زنادگی نیااز باه
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درماانی حاشایه شاه ارومیاه نکاان داد کاه مکاااوره

ف

 6جلسااه  62-32دقیقااهای بااود کااه در داا یاا

تدای بیکت  ،ایجااد انگیااه و املاناات الزم در

تأثیر آموزش مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان
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Abstract
Background & Objectives: Creating and developing health-promoting behaviors in middleaged women has a potential impact on promoting their health and quality of life. Therefore, it
is necessary to design appropriate educational interventions in this group. The objective of
this study was to determine the effect of education based on health belief model on healthpromotion behaviors in middle-aged women.
Methods: This descriptive-analytical study was performed as an intervention in 2019 on 64
middle-aged women referring to two comprehensive health services centers in Mashhad. Data
collection tools were a standard questionnaire of health-promotion behaviors and a researchermade questionnaire based on the health belief model that was completed before and after
training in two intervention and control groups. Independent t-test, paired t-test and MannWhitney U test were used.
Results: Before the intervention, the two control and intervention groups were identical in
terms of the mean overall score of health-promotion behaviors, however, one month after the
intervention, the mean overall score of health-promotion behaviors and its dimensions in the
intervention group was significantly higher than that in the control group.
Conclusion: Education based on the health belief model can improve health-promotion
behaviors. Thus, it is necessary for health care providers in health centers to be trained on
using models of behavior change.
Keywords: Health Belief Model, Health-Promotion Behaviors, Middle-Aged Women,
Education
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