مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال ششم/شماره  /4زمستان 6931

تاریخ دریافت9395/9/22 :

تاریخ پذیرش9396/5/99 :

تأثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری خودکارآمدی و سواد سالمت بر سبک زندگی
سالم زنان داوطلب سالمت شهرستان نیشابور

چکیده
مقدمه :رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت به علت داشتن توانايي براي پيشگيري از بيمااري مانمن ،كااه بيمااريزاياي ،ببواود
كيفيت زندگي و كاه بار مراقوت ببداشتي در جامعه از اهميت خاصي برخوردار هستند .سواد سالمت و سوک زندگي از عواما
اجتماعي مؤثر بر سالمت هستند .اين مطالعه باهدف تعيين تأثير مداخله آموزشاي موتناي بار خودكارآمادي و ساواد ساالمت بار
رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت در داوطلوين سالمت نيشابور انجام شد.
روشها :اين مطالعه كار آزمايي بر روي  08داوطلب سالمت زن نيشابور انجام شد كه بهطاور تصاادفي باه دو گاروه مداخلاه و
كنترل تقسيم شدند .ابنار پژوه در اين مطالعه شام پرسشنامه خودكارآمدي  ،Shererسواد سالمت عملکاردي بانر ساانن
( )TOFHLAو سوک زندگي سالم  HPLPΙΙبود .مداخله آموزشي موتني بر نظرياه خودكارآمادي و ساواد ساالمت باود و گاروه
مداخله چبار جلسه آموزشي يک ساعت در هفته را دريافت كردند .دادهها با آزمونهاي آماري آنالين وارياانس دادههااي تکاراري،
فريدمن و كاي دو و از طريق  SPSSنسخه  96مورد تجنيهوتحلي قرار گرفت.
نتایج :قو از مداخله بين ميانگين نمرات رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت اختالف آماري معنايداري در دو گاروه مشااهده نشاد
( )P=8/09و نمرات خودكارآمدي نين در دو گروه مداخله و كنترل اخاتالف آمااري معنايداري نداشات ()P=8/945؛ اماا بعاد از
مداخله اختالف آماري معنيداري در همه متغيرها بين دو گروه مشاهده شد (.)P<8/889
بحث و نتیجهگیری :نتايج پژوه نشان داد كه اجراي برنامه آموزشي موتني بر نظريه خودكارآمدي و سواد سالمت بر ارتقااء
سوک زندگي داوطلوان سالمت مؤثر ميباشد.
واژگان کلیدی :سوک زندگي سالم ،مداخله آموزشي ،خودكارآمدي ،سواد سالمت
مقدمه

بهداشتی است ( .)1سازمان جهانی بهداشت اصطالح

سبک زندگی دربردارنده طیف کامل فعالیتهایی

سبک زندگی را الگوهای مشخص و قابلتعریف

است که افراد در زندگی روزمره انجام میدهند .سبک

رفتار میداند که از تعامل بین ویژگیهای شخصی،

زندگی سالم از منابع باارزش کاهش بروز بیماریها و

برهمکنش اجتماعی ،شرایط محیطی و موقعیتهای

عوارض ناشی از آنها است و روشی جهت ارتقای

اجتماعی-اقتصادی حاصل میشود ( .)2بسیاری از

کیفیت زندگی و سازگاری با استرس است .همچنین

مشکالت بهداشتی از قبیل چاقی ،بیماریهای قلب و

استراتژی مؤثری جهت کنترل هزینه مراقبتهای

عروق ،انواع سرطانها و اعتیاد که امروزه در اغلب

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 -2دانشیار ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر برسالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 -3دانشیار ،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر برسالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
نویسندهی مسئول :نوشین پیمان

Email: peymann@mums.ac.ir

آدرس :مشهد ،خیابان دانشگاه ،دانشگاه  ،81دانشکده بهداشت ،گروه آموزش و ارتقاء سالمت
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معصومه جهانی افتخاری ،1نوشین پیمان ،2حسن دوستی

3

مداخله آموزشی و سبک زندگی سالم

کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به چشم

معصومه جهانی افتخاری و همکاران

متفاوت میباشد (.)0

جامعه ارتباط دارد .شیوه زندگی نامناسب همچنین

عوامل در انجام رفتار به شمار میرود ( .)5به نظر

یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز بیماریهای مزمن

 ،Banduraخودکارآمدی ،قضاوت فرد در مورد

ازجمله سرطان کولون ،پرفشاری خون ،بیماریهای

تواناییهایش در انجام عملی مشخص است و

مزمن انسدادی ریوی ،سیروز کبدی ،زخم معده ،ایدز

خودکارآمدی درک شده توسط فرد ،مؤلفهای مهم در

و بیماریهای قلبی-عروقی هستند (.)3

عملکرد فرد است؛ چرا که به عنوان بخش مستقلی از

سازمان جهانی بهداشت در بیانیه اولین کنفرانس

مهارتهای اساسی وی عمل میکند .او همچنین

جهانی شیوه زندگی سالم در مسکو عنوان کرد که در

خودکارآمدی را عامل پیشبینی کننده مهمی در قصد

حال حاضر  06درصد از مرگومیر جهانی و 06

افراد در انجام رفتارهای بهداشتی و توانایی قبول

درصد مرگومیر کشورهای درحالتوسعه به دلیل

الگوهای بهداشتی رفتارهای مختلف میداند و معتقد

سبک زندگی ناسالم بوده و این رقم تا سال  2636به

است میتوان از طریق ایجاد زمینه مناسب جهت

 57درصد مرگومیر جهانی میرسد ( .)2همچنین تا

کسب مهارتها و دانش موردنیاز و حصول موفقیت

سال  2617در پنج کشور بزرگ درحالتوسعه ،بار

در آن ،خودکارآمدی و توانمندی شخص را افزایش

اقتصادی ناشی از بیماریهای مزمن مانند دیابت،

داد .یک فرد با خودکارآمدی پایین ،برای انجام رفتار

سکته مغزی و بیماریهای قلبی-عروقی به 1/27

بهداشتی جدید یا تغییر در رفتارش کمتر تالش

تریلیون دالر خواهد رسید ( .)4با این حال

میکند .درواقع خودکارآمدی ،اعتقاد مردم به قدرت

سرمایهگذاری اساسی در مراقبتهای بهداشتی به

کنترل وقایعی است که زندگی آنها را متأثر میسازد.

تشخیص و درمان بیماری اختصاص داده شده است و

مردم محرکهای ناچیزی برای رفتار خود دارند ،مگر

فراموش شده که بخش بزرگی از آنها قابل پیشگیری

این که اعتقاد داشته باشند که نتایج مطلوب و مورد

هستند .به عنوان مثال  07تا  06درصد از بیماریهای

نظر به وسیله اعمالشان به دست میآید ( .)0در

قلبی 57 ،تا  06درصد از دیابت نوع  2و  26تا 36

فرآیند تغییر رفتار ،ارتقای خودکارآمدی بسیار مهم

درصد از تمام سرطانها به دنبال یک رژیم غذایی

است .تکرار در عملکرد ،ساده کردن و تقسیم نمودن

سالم ،انجام فعالیتهای فیزیکی و ترک سیگار

یک کار به مراحل کوچک ،میتواند در انجام هر

قابلاجتناب هستند ( .)7ازآنجاییکه رفتار انسان

مرحله از کار ،فرد را خودکفا کند و در نهایت به

بازتابی از عوامل مختلف است ،به منظور تحت تأثیر

خودکارآمدی کامل منجر شود (.)0

قرار دادن عوامل مؤثر بر رفتار ،شناخت این شبکه

مطالعات نشان دادهاند که خودکارآمدی با رفتارهای

علیتی ،از جمله امور بسیار مهمی است که طی سالیان

مربوط به سالمت مختلفی همچون ترک سیگار ،رژیم

متمادی ،متخصصین علوم رفتاری در پی آن بوده و

غذایی و انجام فعالیت جسمی سبک زندگی ارتقاء

هستند .دامنه شبکه مذکور نیز به حدی وسیع است که

دهنده سالمت ارتباط دارد ( .)16-12یکی دیگر از

از انسانی به انسان دیگر و از گروهی به گروه دیگر

عوامل مؤثر برسالمت ،سواد سالمت میباشد.
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میخورد ،با دگرگونیهای شیوه زندگی افراد آن

از این میان خودکارآمدی به عنوان یکی از مهمترین

معصومه جهانی افتخاری و همکاران

مداخله آموزشی و سبک زندگی سالم

یافتههای پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که سواد

ازنظر جغرافیایی فاصله قابل قبولی از یکدیگر داشتند

سالمت میتواند بر رفتارهای مربوط به سالمتی تأثیر

و امکان تماس شرکتکنندگان با یکدیگر وجود

داشته باشد ( .)13سازمان جهانی بهداشت در پنجمین

نداشت.

بهصورت مهارتهایی شناختی و اجتماعی که تعیین

( )10اختالف میانگین نمره رفتارهای سبک زندگی

کننده انگیزه و قابلیت افراد در دستیابی ،درک و

ارتقاء دهنده سالمتی  12در نظر گرفته شد .انحراف

بهکارگیری اطالعات به طریقی که منجر به حفظ و

معیار دو گروه مساوی  21و خطای نوع اول و دوم به

ارتقاء سالمت آنها گردد ،معرفی نموده و آن را به

ترتیب  7درصد و  26درصد در نظر گرفته شد .بدین

عنوان یک تعیین کننده کلیدی بهداشت و سالمتی در

ترتیب حجم نمونه  27نفر برای هر گروه تعیین شد

سطح جمعیت در نظر گرفته است ( .)14موضوع

که جهت دقت بیشتر به  46نفر افزایش پیدا کرد.

سواد سالمت و در همین راستا داشتن جامعهای سالم

معیارهای ورود به مطالعه شامل ،تمایل به شرکت

و توانمند در تحقق چشمانداز  26ساله در دورنمای

در مطالعه ،داوطلب سالمت بودن ،توانایی خواندن و

نقشه نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران تا سال

نوشتن و معیارهای خروج شامل ،قادر نبودن به

 1464بیان شده است ( .)17با توجه به این که تاکنون

پاسخگویی به سؤاالت ،انصراف از رابط بودن و عدم

در ایران برنامه مداخلهای با استفاده از استراتژیهای

توانایی شرکت در جلسات آموزشی بود .برای

سواد سالمت یا تئوری خودکارآمدی بر روی تمام

جمعآوری دادهها در این پژوهش از چهار پرسشنامه

حیطههای سبک زندگی انجام نشده است ،این مطالعه

استفاده گردید .پرسشنامه اول مربوط به مشخصات

باهدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه

فردی داوطلبین سالمت (سن ،جنس ،وضعیت تأهل،

خودکارآمدی و استراتژیهای سواد سالمت بر سبک

سطح تحصیالت و درآمد خانوار) بود.

زندگی سالم داوطلبین سالمت مراکز بهداشتی-
درمانی نیشابور انجام شده است.

جهت سنجش سبک زندگی از پرسشنامه استاندارد
رفتارهای

ارتقاء

دهنده

سالمتی

(Health-

 )Promoting Lifestyle Profile IIاستفاده شد.
مواد و روشها

این پرسشنامه یک مقیاس  72آیتمی است که در

این پژوهش یک مطالعه کار آزمایی با کد ثبت

مقابل هر آیتم  4پاسخ وجود دارد (شامل هرگز،

 IRCT2016101628863N7بود که بر روی 06

گاهی اوقات ،اغلب ،همیشه) و  0بُعد تغذیه ،فعالیت

داوطلب سالمت شهر نیشابور و به مدت  0ماه (از

جسمی ،معنویت ،مسئولیتپذیری سالمتی ،روابط بین

بهمن سال  04تا خرداد سال  )07صورت پذیرفت.

فردی و مدیریت استرس را اندازهگیری میکند ،که

برای انتخاب نمونهها از  0مرکز بهداشتی -درمانی2 ،

به ترتیب به هریک از آیتمها نمره ( )1-4تعلق

مرکز بهداشتی -درمانی انتخاب و به طور تصادفی با

میگیرد .محدوده نمره کل رفتارهای ارتقاء دهنده

انجام قرعهکشی یکی به عنوان گروه مداخله و

سالمتی بین  72تا  260است و برای هر بعد نمره

دیگری گـروه کنترل در نـظر گرفته شدند .این مـراکز

جـداگانه قـابـلمـحاسـبه است .محـمـدی زیـدی و
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کنفرانس جهانی ارتقاء سالمت ،سواد سالمت را

جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از مطالعه مشابه

معصومه جهانی افتخاری و همکاران

مداخله آموزشی و سبک زندگی سالم

کل ابزار  6/02و برای زیرمقیاسها از  6/01تا 6/04

سپس پرسشهای این بخش که مشتمل بر  15سؤال

گزارش کردند ( .)15از نظر سطحبندی کسب امتیاز

بود ،مطرح و جواب پاسخ دهنده ثبت شد .برای پاسخ

( 6-163ضعیف)( 164-177 ،متوسط) و 170-260

به بخش محاسبات  16دقیقه وقت داده شد و پس از

(سطح خوب) در نظر گرفته میشود (.)10

اتمام این مدت ،پرسشنامهها حتی اگر ناتمام بودند،
پرسشنامه

جمعآوری شدند 76 .پرسش بخش درک خواندن

جهت

خودکارآمدی عمومی شرر (Sherer General Self-

هریک دارای  1امتیاز (در مجموع 76 ،امتیاز) بودند و

 )Efficacy scaleاستفاده شد که شامل  15آیتم بر

امتیاز  15پرسش بخش محاسبات نیز با اعمال ضریب

سنجش

به  76رسانده شد (با ضرب کردن امتیاز هر پرسش

خودکارآمدی در انجام کارها میباشد .نمره باالی این

در عدد  )2/041امتیاز پرسشنامه از  166محاسبه شد.

آزمون خودکارآمدی قویتر را نشان میدهد .نسخه

بر اساس نقاط جداسازی  70و  ،54سواد سالمت

فارسی این پرسشنامه توسط براتی ارائه شده است

افراد در سه سطح ناکافی ( ،)6-70مرزی ( )06-54و

(.)10

کافی ( )57-166طبقهبندی شد.

اساس

سنجش

مقیاس

خودکارآمدی

لیکرت

1-7

از

برای

جهت سنجش سواد سالمت عملکردی از پرسشنامه

مدت زمان تقریبی تکمیل پرسشنامهها برای هر فرد

سواد سالمت عملکردی بزرگساالن ( Test of

حدود  06دقیقه بود .الزم به ذکر است که قبل از

)Functional Health Literacy in Adults

تکمیل پرسشنامهها ،اهداف طرح به تفصیل برای

 TOFHLAاستفاده شد که در ایران توسط

تکتک افراد جمعیت موردنظر توضیح داده شد و

بنیهاشمی طهرانی و همکاران روا و پایا گردید .این

پس از اخذ رضایتنامه آگاهانه شفاهی و کتبی از

پرسشنامه دارای دو بخش درک خواندن و محاسبات

داوطلبان ،پرسشنامهها تکمیل شد.

است .پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ برای بخش

مداخله آموزشی بر اساس نتایج به دست آمده از

محاسبات  50درصد و برای بخش درک خواندن 00

آزمون اولیه و تئوری خودکارآمدی طراحی و در

درصد به دست آمد (.)26

چهار جلسه آموزشی  06دقیقهای با روشهای

بخش درک خواندن شامل سه متن در رابطه با
دستورهای آمادگی برای عکسبرداری از دستگاه

سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،بحث گروهی و مشاوره
فردی ،در گروه مداخله اجرا شد.

گوارش فوقانی ،بخش حقوق و مسئولیتهای بیمار

در جلسه اول ،اطالعات الزم برای ارتقای آگاهی

در برگههای بیمهنامه و یک برگه استاندارد

ارائه گردید و بستههای آموزشی تهیه شده به فراگیران

رضایتنامه بیمارستانی بود که در قالب  76پرسش

داده شد و از فراگیران خواسته شد تجارب موفقیت

جای خالی  4گزینهای تنظیم شده بود .به افراد برای

آمیز خود را در انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت

پاسخ به این بخش  26دقیقه وقت داده شد .در بخش

برای سایر شرکتکنندگان بیان کنند (موفقیت در

محاسبات ،کارتهایی حاوی توضیح درباره برخی

عملکرد).

داروها ،وقت مالقات ،مراحل دریافت کمک مالی و

در جلسه دوم ،جهت تقویت یادگیری مشاهدهای و
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همکاران طی مطالعهای ضریب آلفای کرونباخ را برای

یک مثال از نتیجه آزمایش قندخون به فرد داده شد.

معصومه جهانی افتخاری و همکاران

مداخله آموزشی و سبک زندگی سالم

ارتقاء دهنده سالمت خواسته شد تا تجارب خود را

آمـوزش از استراتژیهای ارتقاء سواد سالمت که

در اختیار سایرین قرار دهند .به همین منظور به عنوان

شامل ارتقاء ارتباطات گفتاری ،نوشتاری ،ارتباطی،

مثال از یک رابط که خودش راههای مدیریت استرس

توانمندسازی و بهبود سیستمهای حمایتی میباشد به

را انجام داده بود دعوت شد تا به عنوان الگو برای

شرح زیر ،استفاده گردید (.)21

سایرین تجارب خود را عنوان نماید و به سؤاالت

 -1جهت ارتقاء ارتباطات گفتاری از بیان ساده و

سایر داوطلبین سالمت شرکت کننده در کالس پاسخ

شفاف در آموزشها و در کتاب آموزشی استفاده

دهد (تجارب جانشینی و سرمشقگیری).

گردید تا فهم آن برای افراد راحتتر باشد و در

در جلسه سوم ،جهت تشویق کالمی در جلسات

تمامی آموزشها افراد به مشارکت در بحث و پرسش

تئوری ،فراگیرانی را که در بحث شرکت داشتند مورد

و پاسخ ترغیب شدند.

تشویق قرار میگرفتند .همچنین جهت ترغیب

 -2جهت ارتقاء ارتباطات نوشتاری ،مطالب کتابچه

فراگیران در توانایی آنها به انجام رفتارهای ارتقاء

آموزشی و اسالیدها به صورت ساده حاوی جمالت

دهنده سالمت برای فراگیرانی که موفقیت زیادی در

کوتاه و دقیق طراحی شد تا راحتتر قابل خواندن

انجام این رفتارها نداشتند ،مشاوره فردی انجام شد و

باشد .همچنین با توجه به افزایش درک مطالب از

از آنها خواسته شد تصمیمات خود را در مراحل

طریق تصاویر ،در مطالب آموزشی از تصویر استفاده

کوچکتر و دستیابیتر تنظیم کنند و با انجام موفقیت

گردید.

آمیز بخشی از برنامه تنظیم شده تشویق و ترغیب

 -3جهت ارتقاء مهارت ارتباطی ،پژوهشگر سعی

آنها در حضور سایر فراگیران صورت میگرفت.

نمود با احوالپرسی ،برقراری تماس چشمی ،استفاده

همچنین در راستای این منظور برای فراگیرانی که

از زبان ساده و اصطالحات غیرپزشکی ،صحبت کردن

تلفن همراه داشتند پیامکهای ترغیب کننده ارسال

آرام ،تکرار نکات کلیدی ،مشارکت داوطلبین سالمت

میشد (تشویق کالمی).

در بحث و درخواست تکرار موارد آموزش داده شده

در جلسه چهارم ،به منظور دریافت حاالت

از داوطلبین سالمت باعث ایجاد ارتباط مؤثر گردد.

فیزیولوژیک که میتوانست در افزایش حس

 -4جهت توانمندسازی و بهبود سیستم حمایتی ،در

خودکارآمدی به فراگیران کمک نماید به افراد اجازه

طول جریان آموزشی سعی و تالش شد تا محیطی

داده شد تا افکار واحساسات خود را هنگام انجام

گرم و صمیمی ایجاد شود و از داوطلبین سالمت

فعالیت جسمی ،تبعیت از رژیم غذایی سالم و انجام

خواسته شد مطالب آموزشی را برای همسر خود

روشهای مدیریت استرس عنوان نمایند و بدین

بازگو کنند تا مورد حمایت همسر قرار گیرند.

ترتیب امکان بازخورد از وضعیتشان برای آنها

ارزشیابی بالفاصله و  3ماه بعد از مداخله آموزشی و

فراهم شد و افرادی که در این زمینه مشکل داشتند به

با استفاده از پرسشنامه ،به صورت خودگزارشدهی

طور رایگان توسط کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

انجام گرفت .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از

در مـورد کــنترل هیجــانـات و حـاالت خـلقـی و

نرمافزار آمـاری  SPSSنـسخه  10انـجام شـد.
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الگوسازی ،از افراد موفق در زمینه داشتن رفتارهای

فـیزیولوژیک مورد مشاوره قرار گرفتند .در طول

معصومه جهانی افتخاری و همکاران

مداخله آموزشی و سبک زندگی سالم

کمی از آزمون تی مستقل و در مورد متغیرهای کیفی

شرکت کردند .میانگین و انحراف معیار سن در گروه

از آزمون کای دو استفاده گردید .برای مقایسه روند

مداخله  35/55±5/16سال و در گروه کنترل

تأثیر آموزش در طول زمان پس از مرحله پیگیری از

 34/36±0/5سال بود و دو گروه مداخله و کنترل

آنالیز واریانس مشاهدات تکراری برای متغیرهای

ازنظر متغیر سن همگن بوده و اختالف معناداری

نرمال و فریدمن برای متغیرهای غیر نرمال استفاده

نداشتند ( .)P=6/34بین دو گروه مداخله و کنترل قبل

شد .در همه آزمونها سطح معنیداری  6/67در نظر

از مداخله آموزشی اختالف معناداری در سطح

گرفته شد.

تحصیالت ،وضعیت تأهل ،وضعیت شغلی ،نوع منزل
مسکونی و سطح درآمد وجود نداشت و دو گروه از

نتایج

نظر این متغیرها همگن بودند (جدول .)1

جدول  :1توزیع فراوانی متغیرهای کیفی دموگرافیک زنان داوطلب سالمت در گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله آموزشی
گروه مداخله

متغیر

()n=04
(درصد) تعداد
سطح تحصیالت

وضعیت شغلی

وضعیت تأهل

نوع منزل مسکونی

درآمد ماهیانه

گروه کنترل

کل

معنیداری

()n=04
(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

ابتدایی

(94)33

(96 )40

(30)33/3

راهنمایی

(99 )33/3

(99 )33/3

)33(33/3

دیپلم

(1 )33/3

(90 )33

(91)33/8

تحصیالت دانشگاهی

(6 )93

(6 )3/3

(93 )99/3

شاغل

(3 )3/3

(4 )90

(3 )8/8

خانهدار

(33 )13/3

(36 )10

(33 )19/3

متأهل

(34 )83

(36 )10

(30 )83/3

غیرمتأهل

(6 )93

(4 )90

(90 )93/3

اجارهای

(6 )93

(3 )93/3

(99 )93/8

شخصی

(34 )83

(33 )83/3

(61 )86/3

کمتر از  300هزار تومان درماه

(3)93/3

(1)33/3

(96)30

بین  300تا یک میلیون تومان درماه

(34)60

(33)33/3

(43)38/8

بیشتر از یک میلیون تومان درماه

(1)33/3

(8)30

(93)39/3

P=0/339

P=0/3

P=0/361

P=0/30

P=0/84

نتایج پژوهش نشان داد خودکارآمدی ،سبک زندگی و

خودکارآمدی ،سبک زندگی و حیطه معنویت و تغذیه

حیطه معنویت و تغذیه گروه مداخله بعد از مداخله

بین دو گروه وجود نداشت؛ اما بالفاصله بعد از

نسبت به قبل از مداخله آموزشی تفاوت معنیدار

مداخله و  3ماه بعد از مداخله (مرحله پیگیری)

داشت؛ اما در گروه شاهد این تفاوت معنیدار نبود.

تفاوت معناداری مشاهده شد (جدول .)2

در شروع مداخله تفاوت معناداری در میانگین نمره

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 6شماره  / 4زمستان 9316

303

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 20:20 +0330 on Sunday October 21st 2018

جهـت بررسی دو گروه از نظر همگن بودن متغیرهای

در این مطالعه در مجموع  06داوطلب سالمت

معصومه جهانی افتخاری و همکاران

مداخله آموزشی و سبک زندگی سالم

جدول  :2مقایسه میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی ،سبک زندگی سالم و حیطه معنویت و تغذیه زنان داوطلب سالمت در گروههای مداخله و کنترل قبل ،بالفاصله و  3ماه بعد
از مداخله (مرحله پیگیری)
پیش از مداخله

بالفاصله بعد از مداخله

مرحله پیگیری

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

41/30±3/13

33/63±3/31

31/43±3/33

<0/009

خودکارآمدی

مداخله

43/33±3/36

43/03±3/44

44/43±3/31

0/060

0/943

0/009

0/009

مداخله

39/33±1/43

34/43±1/19

34/83±1/44

<0/009

کنترل

8/03±98/33

8/39±98/33

8/39±91/03

0/93

0/03

0/04

0/004

کنترل
P-Value
معنویت

P-Value
تغذیه

مداخله

3/3±99/63

4/3±94/10

3/4±91/3

کنترل

4/43±93/33

4/03±93/83

3/64±93/1

0/03

0/01

0/009

0/009

مداخله

49±89/13

36/13±990/9

34/8±993

<0/009

کنترل

31/13±89/63

33/36±83/93

36/33±83/10

0/06

0/81

0/09

0/009

P-Value


**

<0/009

P-Value
سبک زندگی *

**

آنالیز واریانس مشاهدات تکراری)

**

**
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متغیر

گروه

*P-Value
تغییرات درطول زمان ( آزمون

بر اساس آزمون آنالیز واریانس مشاهدات تکراری

** برا سا س آزمون تی مستقل

در گروه مداخله اختالف معناداری بین میانه سواد

آزمون من ویتنی در مقایسه بین گروه مداخله و کنترل

سالمت ،حیطه مدیریت استرس ،روابط بین فردی،

در شروع مداخله اختالف معناداری را بین دو گروه

فعالیت جسمی و مسئولیتپذیری سالمت طی مطالعه

نشان نداد؛ اما بالفاصله بعد از مداخله و  3ماه بعد از

وجود داشت؛ اما در گروه کنترل اختالف میانه طی

مداخله (مرحله پیگیری) بین دو گروه اختالف معنادار

مطالعه ازلحاظ آماری معنادار نبود و تفاوتی در

بود (جدول .)3

دورههای زمانی موردبررسی مشاهده نشد .نتایج
جدول  :3مقایسه میانه و دامنه چارکی سواد سالمت ،حیطه مدیریت استرس ،روابط بین فردی ،فعالیت جسمی و مسئولیتپذیری سالمت زنان داوطلب سالمت در گروههای مداخله
و کنترل قبل ،بالفاصله و  3ماه بعد از مداخله (مرحله پیگیری)
P-Value
فریدمن

متغیر

گروه

مسئولیتپذیری سالمت

مداخله

(33 )38/3

کنترل

(33)30

 P- Valueمن ویتنی

0/363

0/003

مداخله

(91)93

(93)30

کنترل

(93/33)96

(90)93

 P- Valueمن ویتنی

0/398

0/094

0/09

مداخله

(90)1

(6)93

)93(3/33

<0/009

کنترل

(4)90

(4)90

(4)90

0/993

 P- Valueمن ویتنی

0/061

0/006

0/009

مداخله

)3(3/33

(3/3)99

(8/33)99/3

<0/009

کنترل

(4/33)3

(4/3)8

(3/33)3

0/038

 P- Valueمن ویتنی

0/061

0/006

0/009

مداخله

(30/3 )36

(94/33)63/3

(93/33)68

<0/009

کنترل

(38)43

(38/33)40

(38)43

0/31

<0/009

<0/009

روابط بین فردی

مدیریت استرس

فعالیت جسمی

سواد سالمت عملکردی (پرسشنامه تافال)

 P- Valueمن ویتنی

308

پیش از مداخله

بالفاصله بعد از مداخله

مرحله پیگیری

دامنه میان چارکی (میانه)

دامنه میان چارکی

دامنه میان چارکی

(میانه)

(میانه)

(36)30

)30(33/33

<0/009

(93)30

)98(98/33

0/968

0/003
)30(94/33

<0/009

)94(90
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مداخله آموزشی و سبک زندگی سالم

معصومه جهانی افتخاری و همکاران

در این مطالعه که با هدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی

اضافه وزن مدارس راهنمایی شهر رزن (همدان) انجام

بر خودکارآمدی بر ارتقاء سبک زندگی سالم در زنان

شد ،نتایج نشان داد که درک خودکارآمدی باعث

داوطلب سالمت انجام شد ،استفاده از استراتژیهای

نگهداری و ارتقای رفتار میشود و آموزش میتواند

ارتقاء خودکارآمدی و سواد سالمت ،منجر به افزایش

بر خودکارآمدی رفتارهای خوردن تأثیرگذار باشد

معنادار نمره سبک زندگی سالم شد .مطالعه حاضر

( .)24همچنین در مطالعه  Wallو همکاران که

نشان داد که میانگین نمره عملکرد زنان داوطلب

باعنوان تأثیر مداخله آموزشی تغذیه بر بهبود مصرف

سالمت در رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت بالفاصله و

سبزیجات در دانشآموزان پنسیلوانیا انجام دادند ،پس

 3ماه بعد از مداخله ،در مقایسه با شروع مداخله در

از مداخله آموزشی ،تفاوت معناداری در دانش،

گروه مداخله افزایش معناداری داشته است؛ اما در

نگرش و خودکارآمدی دانشآموزان نسبت به مصرف

گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد .در مطالعه

سبزیجات گزارش شد ( .)27در مطالعه Robinson-

امیری و همکاران نیز ،مداخله آموزشی بر اساس

 Whelenکه برنامه ارتقاءدهنده سالمت با هدف

مدل بزنف بر سبک زندگی سالم  266راننده تاکسی

توانمند سازی زنان دارای ناتوانی جسمی انجام شد،

درون شهری شهر لنگرود باعث افزایش نمره سبک

در گروه مداخله ارتقاء فعالیتهای ارتقاءدهنده

زندگی در گروه مداخله شد ( .)1همچنین در

سالمت جسمی مشاهده گردید ( .)20در مطالعه

مطالعهای که به منظور تأثیر مداخله آموزشی بر سبک

حیدری و همکاران نیز که به منظور بررسی تأثیر

زندگی  06سالمند شهرستان اسالمشهر انجام شد نیز

برنامه حمایتی ارتقاء سالمت بر سبک زندگی دبیران

در گروه مداخله 3 ،ماه بعد از آموزش افزایش

شهر زنجان در مرحله قبل از یائسگی انجام گرفت،

معنیداری در نمره سبک زندگی مشاهده شد (.)22

نتایج نشان داد پس از مداخله ،نمرات حیطه روابط

در مطالعه دیگر که در آن  126نفر از بیماران مبتال به

اجتماعی و بین فردی ،حیطه سالمت معنوی و حیطه

دیابت مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب

مسئولیتپذیری سالمت در گروه مداخله افزایش

دانشگاه علوم پزشکی تهران شرکت داشتند ،نیز

معنیدار داشت ( .)10ولی در مطالعه خاوشی و

تفاوت آماری معنیداری از نظر میانگین نمره سبک

همکاران که بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر سبک

زندگی در دو گروه مداخله و شاهد پس از آموزش

زندگی سالمندان اسالمشهر انجام شد ،میانگین نمرات

گزارش گردید (.)23

حیطه روابط اجتماعی و بین فردی سالمندان در دو

در مطالعه حاضر پس از مداخله ،در گروه مداخله
افزایش نمرات رفتارها در ابعاد فعالیت جسمی،

گروه مداخله و مقایسه قبل و پس از آموزش تفاوت
معنیداری نداشت (.)22

مدیریت استرس ،تغذیه ،معنویت ،مسئولیتپذیری

در خصوص حیطه مدیریت استرس ،همسو با نتایج

سالمتی و ارتباطات بین فردی مشاهده شد .در مطالعه

مطالعه حاضر ،باستانی نیز در مطالعهای که باهدف

پیمان و همکاران نیز که به منظور تعیین تأثیر آموزش

بررسی تأثیر آموزش تنشزدایی بر پایه نظریه

مبتنی بر خودکارآمدی در ارتقای رفتارهای تغذیهای

خودکارآمدی در بهداشت روانی زنان باردار شهر
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بحث

و کنترل وزن در دختران نوجوان دارای چاقی و

معصومه جهانی افتخاری و همکاران

مداخله آموزشی و سبک زندگی سالم

مثبتی بر کاهش میزان اضطراب حالت ،اضطراب

نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده این است که نمره

صفت و استرس درک شده داشت ( .)25در مطالعه

سواد سالمت در مرحله مداخله و در مرحله پیگیری

واحدیان عظیمی و همکاران که بهمنظور تأثیر الگوی

در مقایسه با گروه کنترل ،در گروه مداخله افزایش

توانمندسازی خانواده محور بر سبک زندگی بیماران

معناداری داشته است .همسو با نتایج حاضر در

مبتال به انفارکتوس قلبی تهران انجام شد ،میانگین

مطالعه پیمان و همکاران با عنوان ارتقاء سطح سواد

نمره مدیریت استرس در گروه مداخله بعد از اجرای

سالمت و خودکارآمدی بیماران دارای بیماری مزمن

برنامه آموزشی افزایش یافت ( .)20برخالف نتایج به

مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی از طریق

دست آمده ،در مطالعه خاوشی و همکاران که بر

آموزش سواد سالمت ،تفاوت آماری معناداری در

اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر سبک زندگی سالمندان

متغیر سواد سالمت بعد از مداخله آموزشی مشاهده

اسالمشهر انجام شد ،میانگین نمرات حیطه مدیریت

شد؛ ولی قبل از مداخله آموزشی در متغیر سواد

استرس سالمندان در دو گروه مداخله و مقایسه قبل و

سالمت اختالف آماری معناداری مشاهده نشد (.)26

پس از آموزش تفاوت معنیداری نداشت (.)22

همچنین  Cavanaughو همکاران نیز در مطالعه خود

در این مطالعه ،قبل از انجام مداخله آموزشی بر

دریافتند که با مداخله در سطح مهارتهای ارتباطی

اساس تئوری خودکارآمدی ،میان میانگین نمره

بیماران میتوان سواد سالمت بیماران دیابتی و

خودکارآمدی دو گروه مداخله و کنترل تفاوت

مراقبت از خود را بهبود بخشید ( .)31مطالعه

معنیداری وجود نداشت؛ اما بعد از مداخله آموزشی

 Kandulaنیز نشان دهنده تأثیر مداخله آموزشی

نمره گروه مداخله در این زمینه نسبت به گروه کنترل

چند رسانهای بر افزایش سطح سواد سالمت بیماران

به طور معنیداری افزایش یافت .در مطالعه مشابه که

دیابتی نوع  2بود (.)32

به منظور اتخاذ رفتار پیشگیری از ایدز در زنان

از محدودیتهای این پژوهش ،میتوان به نداشتن

آسیبپذیر و در معرض خطر مراجعه کننده به مراکز

کنترل کامل محقق روی افراد تحت مطالعه و پیگیری

گذری کاهش آسیبهای اجتماعی نکا و ساری با

نمونهها به خصوص در زمینه تغذیه ،تحرک فیزیکی

استفاده از تئوری خودکارآمدی انجام شد ،نیز

و مدیریت استرس در منزل اشاره نمود .از دیگر

خودکارآمدی زنان در رابطه با استفاده از کاندوم به

محدودیتهای این مطالعه میتوان به تفاوتهای

عنوان رفتار پیشگیری از ابتال به ایدز پس از آموزش

فردی و ویژگیهای شخصی افراد هنگام پاسخدهی به

افزایش یافت ( .)20در مطالعه جعفرنژاد و همکاران

پرسشنامهها ،میزان عالقهمندی به این برنامه و سایر

نیز که جهت بررسی تأثیر آموزش بر اعتمادبهنفس

فعالیتهای آموزشی اشاره کرد که از کنترل پژوهشگر

مادری زنان نخست زا در مراقبت از شیرخوار روی

خارج بود.

 01نفر از زنان نخستزای مراجعه کننده به مراکز

پیشنهاد میگردد در مطالعات آینده جهت ارتقاء

بهداشتی -درمانی شهر مشهد انجام شد ،استفاده از

رفتارهای مربوط به سبک زندگی سالم از مـدلها و

استـراتژیهای ارتـقاء خــودکـارآمــدی ،مـنجـر بـه

نظریههای تغییر رفتار دیگر نیز استفاده شود .در این
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تهران انجام داد ،نشان داد که مداخله آموزشی تأثیر

افـزایـش معـنادار خودکارآمدی مادری شد (.)36
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معصومه جهانی افتخاری و همکاران

مداخله آموزشی و سبک زندگی سالم

جهت اتخاذ و تبعیت از رفتارهای مربوط به سبک

مطالعه ارزشیابی نهایی برنامه آموزشی طراحی و

زندگی سالم با بهرهگیری از تئوری خودکارآمدی و

 هفته انجام گرفت که پیشنهاد12 اجرا شده پس از

 کارایی،استراتژیهای ارتقاء سواد سالمت اجرا شوند

میشود مطالعات آینده جهت بررسی تداوم رفتار با

بیشتری خواهند داشت و باعث افزایش عملکرد افراد

 در مطالعات آینده.پیگیریهای طوالنیتر انجام گیرند

.در اتخاذ سبک زندگی سالم میگردد

جهت تعیین سطح سواد سالمت استفاده از ابزارهای
 با توجه به این که در.دیگر نیز توصیه میگردد

تشکر و قدردانی

پژوهش حاضر مطالعه در زمینه سبک زندگی در

 بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد به،این مطالعه

داوطلبین سالمت زن انجام شده است پیشنهاد

 مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد046205 شماره

میشود در آینده مداخالت پژوهشی در مردان نیز

است که بدینوسیله پژوهشگران مراتب تشکر و

.انجام گردد

قدردانی خود را از معاونت بهداشتی نیشابور به دلیل
همکاری صمیمانه جهت اجرای این مطالعه و از
داوطلبین سالمت زن به دلیل شرکت در این مطالعه
.اعالم میدارند

نتیجهگیری

این مطالعه نشان داد که ارتقاء خودکارآمدی و سواد
سالمت زنان داوطلب سالمت بر عملکرد آنها در
 بر.انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت مؤثر است
 چنانچه مداخالت آموزشی،اساس یافتههای مطالعه
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The Effect of Educational Intervention based on the Self Efficacy and
Health Literacy Theory on Health Promoting Lifestyles among Female
Health Volunteers of Neyshabur, Iran

Masoomeh Jahani Eftekhari1, Nooshin Peyman2, Hassan Doosti3

Abstract
Background: The importance of health promoting behaviors are due to their potential role in
preventing chronic diseases, reducing morbidity, improving quality of life and reducing health
care burdens in the community. Health literacy and lifestyle are social determinants of health.
This study was designed to determine the effect of educational intervention based on the Self
Efficacy and health literacy Theory on the health promoting behavior of female health
volunteers in Neyshabur, Iran.
Methods: This randomized clinical trial was conducted on 80 female health volunteers in
Neyshabur. Participants were randomly divided into the two control and experimental groups.
Data gathering tools were the Healthy Lifestyle questionnaire (HPLPII), Sherer General SelfEfficacy Scale and Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA). Educational
intervention was conducted based on the self-efficacy theory and health literacy. The subjects
in the intervention group received 4 sessions of 1 hour education on a weekly basis. Data
analysis was done through SPSS16 and using Chi- square, Repeated Measures and Friedman
Test.
Results: Before the intervention, there was no significant difference in mean score of lifestyle
(P=0.89) and self-efficacy (P=0.146) between the two groups. But, after the intervention, the
two groups showed significant difference in all variables (P. 0.001).
Conclusion: Educational intervention based on the self- efficacy and health literacy theory
can promote healthy lifestyle among health volunteers.
Keywords: Healthy lifestyle, Education intervention, Self-efficacy, Health literacy
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