مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال سوم/شماره  /2تابستان9313

تاریخ دریافت9392/5/9 :

تاریخ پذیرش9392/91/4 :

تأثیر مداخله آموزشی براساس تئوری خودکارآمدی بر وضعیت سالمت عمومی زنان
شهرستان چالوس

چکیده
مقدمه :خودکارآمدی یکی از عواملی است که در ارتقاء سالمت عمومی مؤثر استت .هتد ایتن مطالعته تعیتین تترثیر مداخلته
آموزشی براساس تئوری خود کارآمدی بر وضعیت سالمت عمومی زنان است.
روشها :این مطالعه از نوع مداخلهای است که روی 931نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتیی اناتاش شتد کته بته تور
تصادفی انیخاب و به دو گروه  55نفره مداخله و شاهد تقسیم شدند .ابزار گردآوری ا العات پرسشتنامههتای استیاندارد ستالمت
عمومی) (GHQ-28و خودکارآمدی عمومی ) (General Self-Efficacy Scaleبود .مداخله آموزشی براساس نیایج آزمتون
اولیه و تئوری خودکارآمدی راحی و در دو جلسه آموزشی 51و  55دقیقهای با روش سخنرانی پرسش و پاست ،نمتایش عملتی
هدایت و راهنمایی مشاوره و دادن پمفلت در گروه آزمون اجرا شد .یک ماه بعد از مداخله آزمون ثانویه انااش شتد دادههتای بته
دست آمده در نرش افزار  SPSSنسخه  99با اسیفاده از آزمونهای کای دو ضریب همبسیگی تی مسیقل و فیشر تازیه و تحلیل
و با نیایج آزمون اولیه مقایسه شد.
نتایج :قبل از مداخله دو گروه از نظر میانگین نمرههای سالمت عمومی خودکارآمدی و ابعاد ستالمت عمتومی تفتاوت معنتادار
نداشیند اما بعد از مداخله تفاوت معنادار بود ( P=1/145 P=1/1119و  .)P=1/1119پس از مداخله میتان ستالمت عمتومی بتا
خودکارآمدی همبسیگی منفی معنادار میان خودکارآمدی با تعداد فرزندان همبسیگی منفی معنادار و میان سالمت عمومی با تعداد
فرزندان همبسیگی مثبت معنادار مشاهده شد.
بحث و نتیجهگیری :در راحی مداخالت برای ارتقاء سالمت عمومی زنان بهیر است بر افتزایش خودکارآمتدی آنتان تمرکتز
کرد.
واژگان کلیدی :سالمت عمومی خودکارآمدی زنان مداخله آموزشی
مقدمه

نیست و اطالع از وضعیت بهداشت و سالمت آنها و

زنان ،نیمی از جمعیت کشور ،مدیران و مربیان

نیز عوامل مؤثر بر آن ،میتواند مبنای برنامهریزیها و

خانوادهها و فعاالن جامعهاند و سالمت آنان ،پایه

سیاست گذاریهای مناسب جهت اصالح وضعیت

سالمتی نیمی از جمعیت ،خانواده و جامعه را تشکیل

پیشرفت آنها قرار گیرد (.)2

میدهد ( .)1اهمیت جایگاه زن در جامعه و نقش

امروزه سالمت و رفاه زنان که نیمی از جمعیت

آنها در توسعه همه جانبه کشور بر کسی پوشیده

جامعه را تشکیل میدهند ،نه تنها به عنوان یک حق

 -1دانشیار ،گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
-2کارشناس ارشد آموزش بهداشت ،شبکه بهداشت و درمان چالوس ،واحد بیماریها ،چالوس ،ایران
 -3استادیار ،گروه آمار حیاتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
نویسندهیمسئوول :سیده سمیه کاظمی

آدرس :مازندران ،چالوس ،شبکه بهداشت و درمان ،واحد بیماریها
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مهناز صلحی ،1سیده سمیه کاظمی ،2جمشید یزدانی

3

خودکارآمدی و سالمت عمومی زنان

مهناز صلحی و همکاران

و جامعه نیز اهمیت روز افزون یافته است .مسئولیت

معلولیتهای طوالنی مدت و کوتاه مدت میگردند

و نقشهای چندگانه و متعدد زنان سالمت آنان را

( .)5سالمت زنان تحت تأثیر عوامل بیولوژیک روانی،

مورد تهدید قرار میدهد .در بسیاری از جوامع زنان

اجتماعی ،عاطفی ،اقتصادی ،فرهنگی و محیط زیست

بار مضاعفی را تحمل میکنند و از آنها انتظار میرود

قرار میگیرد و در نتیجه پدیدهای است که از دوران

که هم مسئول کارهای خانه باشند و به نیازهای

جنینی شروع شده است و سپس هر مرحله

همسر و فرزندانشان و گاهی خویشاوندان دیگر

(شیرخوارگی ،کودکی ،نوجوانی ،جوانی ،سالهای

رسیدگی کنند و هم در بیرون خانه برای کسب درآمد

باروری و کهولت) روی مرحله قبل بنا میشود (.)1

کار کنند .با توجه به مسئولیتهای سنگین زنان در

در مطالعهای که توسط شاهرخی در مورد وضعیت

جامعه و با توجه به محوری بودن نقش آنها در

سالمت عمومی زنان کارگر کارخانههای قزوین انجام

تحکیم خانواده و نقش پررنگ آنها در اجتماع،

گرفت ،نتایج حاکی از آن بود که زنان به نوعی دچار

ضروری است جهت تأمین بهداشت و سالمت این

اختالل وضعیت سالمت عمومی بودند ( .)6در

گروه کوشش نمود .سالمت زنان در برگیرنده رفاه

پژوهشی که توسط  Marianneو همکاران در مورد

جسمی ،روانی ،اجتماعی ،فرهنگی ،عاطفی و معنوی

درک زنان از سالمت عمومیشان ،با اشاره به خطر

آنها است و تحت تأثیر عوامل فیزیولوژیکی،

ابتال به بیماری عروق کرونر انجام شد ،به این نتیجه

اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی قرار دارد (.)1

دست یافتند که افزایش دانش زنان در زمینه خطر ابتال

نقش زنان در مراقبت از خود و در منزل از کودکان،

به بیماریهای قلبی باعث افزایش رفتارهای بهداشتی

سالمندان ،بیماران و معلوالن بسیار با اهمیت بوده و

پیشگیرانه و تستهای پیشگیرانه که توسط پزشکان

حضور گسترده آنان در فعالیتهای بهداشتی رسمی،

زنان انجام میشود ،میگردد ( .)7در مطالعهای با

مردمی و داوطلبانه نقش مؤثری در موفقیتهای

عنوان اثر بخشی مشاوره گروهی با رویکرد معنا

بهداشتی جامعه و نظام سالمت دارد .محققان بر این

درمانی بر ارتقاء سالمت عمومی زنان آسیب دیده از

باورند که دستیابی به توسعه بهداشت و سالمت در

زلزله که توسط قنبری زرندی و گودرزی انجام شد،

جهان بدون توجه به اهمیت سالمت زنان و در نظر

تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد مشاوره گروهی با

گرفتن تفاوتهای جنسیتی در ابعاد گوناگون

رویکرد معنا درمانی موجب بهبود ابعاد سالمت

برنامههای بهداشت و توسعه ممکن نیست (.)2،2

عمومی شامل وضعیت جسمانی ،اضطراب ،افسردگی

تعریف سازمان جهانی بهداشت از سالمت حالت رفاه

و سالمت روانی شده است .اما در بُعد کارکرد

و آسایش کامل روانی ،جسمی و اجتماعی است و

اجتماعی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (.)8

فقط فقدان بیماری و نقص عضو نیست ( .)4با وجود

از جمله عواملی که منجر به ارتقاء سالمت عمومی

آن که آمارها حاکی از طول عمر بیشتر زنان نسبت به

زنان میشود خودکارآمدی است .خودکارآمدی اعتقاد

مردان است و لیکن کیفیت زندگی آنان به گونهای

فرد به داشتن توانایی برای سازماندهی وانجام سلسله

جدی دچار مشکل میباشد .زنـان به نسبـت بیـش از

اقدامات الزم برای رسیدن به یک هدف
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برای اقـدام ،عقیـده او در توانـاییاش بـرای اقـدام و

درک شده را برای زنان در حوزههای مردگرا نشان

تأثیرگذاری است ( .)9خودکارآمـدی بـه عنـوان یـک

میدهد .براساس نتایج این مطالعه خودکارآمدی منجر

مفهوم از مفاهیم یادگیری اجتماعی ،اولین بار در سال

به استقامت و قابلیت انعطاف پذیری مورد نیاز برای

 1997توســــط  Banduraمطــــرح گردیــــد (.)11

غلبه بر موانع علمی و حرفهای میشود (.)15

خودکارآمدی اطمینان خاطری است که شخص درباره

بنابر نظر  Fitzgeraldدرک احساس خودکارآمدی از

انجام فعالیت خاصی احساس مینماید .ایـن مفهـوم،

دو اصل مهم تشکیل شده که عبارت است از

میزان تالش و سطح عملکـرد فـرد را تحـت الشـعاع

انتظارات ادراکات فرد از تواناییهایش برای انجام

قــرار مــیدهــد .در فرآینــد تیییــر رفتــار ،ارتقــاء

رفتار خاص و انتظارات پیامد یعنی معتقد بودن به این

خودکارآمدی بسـیار قابـل اهمیـت اسـت .تکـرار در

امر که انجام رفتار خاص منجر به یک پیش آگهی

عملکرد ،ساده کـردن و تقسـیم نمـودن یـک کـار بـه

مناسب خواهد شد ( .)16حس خودکارآمدی باال

مراحل کوچک ،میتواند در انجام هر مرحلـه از کـار،

باعث تالش ،مقاومت و انعطاف بیشتری میشود.

فرد را خودکفا نموده و در نهایـت بـه خودکارآمـدی

افراد با خودکارآمدی باال معتقدند که قادرند به طور

کامل منجر گردد (.)11

مؤثری از رویدادهای زندگی خود تأثیر گرفته و

 Banduraمعتقد است قضاوت افراد درباره

نسبت به کسانی که خودکارآمدی پایینتری دارند

توانمندیهای خود (خودکارآمدی) تابع حاالت جسمانی

انتظار موفقیت بیشتری دارند (.)12

است که آنها نیز به نوبه خود متأثر از حاالت عاطفی

با توجه به اهمیت سالمت زنان و کم بودن مطالعات

شخص و به طور کلی کیفیت زندگی در تمام ابعاد آن

مداخلهای تئوری محور درباره سالمت عمومی زنان،

هستند.هیجانات منفی مانند ترس ،اضطراب ،تنش و

این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مداخله آموزشی

افسردگی سبب میشود که افراد در انجام وظایف،

براساس تئوری خودکارآمدی بر وضعیت سالمت

تواناییهای خود را دست کم بگیرند که این در واقع

عمومی در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی

مفهوم خودکارآمدی پایین است .بالعکس ،خودکار

درمانی شماره  2شهر چالوس انجام شد.

آمدی پایین نیز باعث میشود که حاالت روحی و
روانی مانند خستگی ،عصبانیت و درد و رنج در فرد به

مواد و روشها

وجود آید و منجر به نقصان کیفیت زندگی او شوند

این مطالعه مداخلهای در سال  1291در مرکز

( .)12به گفته  Banduraچهار منبع عمده برای

بهداشتی درمانی شماره  2چالوس انجام شد 121 .نفر

خودکارآمدی وجود دارد که عبارتند از تجربیات

از زنان مراجعه کننده برای دریافت خدمات به این

موفق قبلی ،تجارب جانشینی ،تشویق کالمی و

مرکز به روش تصادفی ساده از روی فهرست ثبت

برانگیختگی عاطفی ( .)14،12در مطالعهای که

شده در مرکز انتخاب شدند .معیار ورود به پژوهش،

توسط  Zedlinو  Pajaresدر زمینه باورهای

تمایل زنان به شرکت در مطالعه و عدم ابتال به

خودکارآمدی زنـان در مشاغل ریـاضی ،علـمی و

بیماری مزمن و مـعیار خروج از پژوهش ،عدم تمایل
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است .زنـان انتخاب شده به طور تـصادفی ساده به دو

هرگروه  65نفر در نظر گرفته شد.

گروه  65نفره مداخله و شاهد تقسیم شدند .به منظور

ابزار گـردآوری اطالعـات پرسشـنامههـای اسـتاندارد

پیشگیری از تورش احتمالی ،زنان انتخاب شده در دو

سـالمت عمـومی و خودکارآمـدی اسـت .پرسشـنامه

گروه ،از بین زنان مراجعه کننده به واحدهای مختلف

ســالمت عمــومی ) (GHQ-28از جملــه ابزارهــای

در روزهــای متفــاوت بودنــد و کــالسهایشــان در

غربـالگری مــورد اســتفاده در مطالعــات اپیــدمیولوژی

روزهای مختلف برگزار میشد تا دو گروه با یکـدیگر

اختالالت روانی است که شامل  28سـؤال اسـت کـه

ارتباط نداشته باشند.

توسط گلدبرگ در سال  1972ابـداع شـد و هـدف از

وضعیت سالمتی و خودکارآمدی زنان مورد بررسی با

طراحی آن کشـف و شناسـایی اخـتالالت روانـی در

استفاده از پرسشنامه استاندارد سالمت عمومی

مراکز بهداشـتی و موقعیـتهـای مختلـف بـود .ایـن

) (GHQ-28و پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی

پرسشــنامه از جملــه ش ـناختهتــرین ابــزار غربــالگری

عمومی ) (General Self-Efficacy Scaleمورد

اختالالت روانی است که تأثیر به سزایی در پیشـرفت

بررسی قرار گرفت .اعتبار پرسشنامه سالمت عمومی

پژوهشهای علوم رفتاری و روان پزشکی داشته است

و خودکارآمدی براساس آزمون محتوا (بررسی ده نفر

( .)17این پرسشنامه توسط  Goldbergو  Hillierدر

از متخصصین) کسب شد و پایایی این دو پرسشنامه

سال  1979تکمیل و تدوین یافت و سؤالهـای آن در

در یک مطالعه مقدماتی با تکمیل دو بار پرسشنامه با

برگیرنــده  4مقیــاس عالیــم جســمانی ،اضــطراب و

فاصله زمانی ده روز ،روی 11نفر از زنان مشابه نمونه

اخــتالل خــواب ،اخــتالل در کــارکرد اجتمــاعی و

و با استفاده از آزمون مجدد (سالمت عمومیr=1/82

افســردگی شــدید اســت ( .)18نــوع ســؤاالت چهــار

و خودکارآمدی عمومی  )r=1/84و آزمون آلفای

گزینهای (خیر ،کمی ،زیـاد و خیلـی زیـاد) اسـت .دو

کرونباخ (سالمت عمومی r= 1/82و خودکارآمدی

شیوه نمرهگذاری بـرای پرسشـنامه سـالمت عمـومی

 )r=1/81کسب شد.

وجود دارد .یکی روش سنتی است کـه گزینـههـا بـه

برای تعیین حجم نمونه از فرمول مقایسه میانگین

صـورت ( )1-1-1-1نمــره داده مـیشــود و حــداک ر

برای سالمت عمومی و خودکارآمدی در دو گروه غیر

نمره آزمودنی  28خواهد شد .روش دیگر روش نمره

وابسته استفاده شد .به فرض این که انحراف معیار

گذاری لیکرت است که گزینهها به صورت (-2-1-1

این دو شاخص  5و تفاوت میانگینهای سالمت

 )2نمره داده مـیشـود و حـداک ر نمـره آزمـودنی 84

عمومی و میانگینهای خودکارآمدی دو گروه

خواهد شد .بر این اساس کسب امتیار  1تا  27نشـانه

براساس مطالعه مقدماتی  2و  2/5باشد ،همچنین

سالمت عمـومی مطلـوب 28 ،تـا  55نشـانه سـالمت

خطای نوع اول و دوم به ترتیب  1/15و  1/2باشند،

عمومی تا حدی مطلـوب 56 ،تـا  84نشـانه سـالمت

به طور جداگانه برای سالمت عمومی و خودکارآمدی

عمــومی درحــد نــامطلوب اســت ( .)17در مطالعــه

دو عدد به دست آمد که با در نظر گرفتن عدد

پاالهنگ و همکاران به منظور اعتباریابی پرسشنامه 28

بزرگتر ،تعداد نمونه  62نفر به عنوان حداقل حجم

سؤالی سـالمت عمـومی ،ضـریب پایـایی پرسشـنامه
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نمونه انتخاب شد .در این مطالعه تعداد کل نمونه در
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 1/91بــوده اســت ( .)19در ایـن مطالعــه روش نمــره

نفره اجرا شد.

گذاری لیکرت مد نظر قرار گرفت.

اطالعات به دست آمده قبل از مداخله و یک ماه بعد

عمومی ) GSE (General Self-Efficacy Scaleبه

استفاده از روشهـای آمـاری توصـیفی ماننـد توزیـع

کار گرفته شد .این پرسشنامه توسـط نظـامی در سـال

فراوانی مطلق و نسـبی ،میـانگین و انحـراف معیـار و

 1996به فارسی ترجمه شده و در مطالعـات متعـددی

روشهــای آمــاری تحلیلــی شــامل آزمــون کــای دو،

نیز در ایران به کـار گرفتـه شـده اسـت .ایـن مقیـاس

ضریب همبستگی پیرسون ،تی مسـتقل ،تـی زوجـی،

شامل  11سؤال است که پاسخ آن به صـورت گزینـه-

آنــالیز واریــانس و فیشــر جهــت بررســی رابطــه بــین

های اصالً صحیح نیست ،بـه سـختی صـحیح اسـت،

متییرها ،مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفـت.

تقریباً صحیح است و کامالً صحیح است میباشد و از

دادههای کمی از توزیع نرمال برخوردار بودند.

 1تا  4درجهبندی شده است .اخذ نمـره بـاال در ایـن

کسب رضایتنامه کتبی ،محفـو مانـدن نـام افـراد و

مقیاس نشان دهنده خودکارآمدی عـمـومــی بــاالتر

اطالعات آنها در این مطالعه لحا شد .همچنـین در

اس ــت ( .)21ن ــحوه امت ــیازب ــندی Schwarzer

پایان مطالعه ،مداخلـه آموزشـی بـه طـور خالصـه در

براساس رتبهبندی چهار درجهای لیکرت انجـام شـده

مدت یک جلسه  45دقیقهای برای گروه کنترل ارایه و

اســت .بــدین ترتیــب در مقیــاس  11ســؤالی دامنــه

به آنها پمفلت مربوطه داده شد.

امتیازات بین 11تا  41خواهد بود .نمرات بـین  11تـا
 21به عنوان خودکارآمدی پایین ،نمـرات بـین  21تـا
 21به عنوان خودکارآمدی متوسط و نمرات بـاالتر از
 21به عنوان خودکارآمدی بـاال در نظـر گرفتـه شـده
است (.)21
پرسشنامهها توسط افراد نمونه در مدتی حدود پـانزده
دقیقه تکمیل شد و پرسشگر کارشناس ارشد آمـوزش
بهداشت بود .مداخله آموزشی براساس نتایج به دست
آمده از آزمون اولیه و تئوری خودکارآمدی با تکیه بـر
استفاده از افـرادی کـه در ایـن زمینـه تجـارب موفـق
داشـتند ،ایجـاد تجـارب جانشـین ،ترغیـب کالمــی و

نتایج

میــانگین و انحــراف معیــار ســن در گــروه مداخلــه
 22/19±8/29و در گروه کنتـرل  28/64±5/59بـود و
آزمون تی مستقل تفاوت معنـاداری بـین دو گـروه از
این نظر نشان نداد .میـانگین و انحـراف معیـار تعـداد
فرزندان در گروه آزمون  1/21±1/1و در گروه کنتـرل
 1/91±1/94بود و با استفاده از آزمون تی مستقل میان
دو گروه از این جهت تفاوت معنـادار مشـاهده نشـد.
همچنین دو گـروه از نظـر دیگـر متییرهـای زمینـهای
تفاوت معناداری نداشتند (جدول.)1

حــاالت عــاطفی و جســمی طراح ـی و در دو جلســه
آموزشی 61و  55دقیقـهای بـا روشهـای سـخنرانی،
پرسش و پاسخ ،نمایش عملی ،هـدایت و راهنمـایی،
مشاوره و دادن پمفلـت در گـروه آزمـون اجـرا شـد.
مداخله در زنان گروه آزمون در گروههای پـنج تـا ده
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از مداخله در نرم افزار  SPSSنسخه  19وارد شد و با
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جدول  :1مقایسه مشخصات دموگرافیک در زنان مورد مطالعه
گروه آزمون
مشخصات دموگرافیک
شغل

وضعیت تحصیالت

سن

تعداد فرزندان

گروه کنترل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

شاغل

23

35/1

21

31/8

خانهدار

12

61/6

15

61/2

مجرد

1

93/8

95

23/9

متأهل

55

81/9

51

56/1

مطلقه

9

9 /5

1

1

ابتدایی و راهنمایی

95

23/9

99

96/1

متوسطه

25

38/5

26

11

دانشگاهی

25

38/5

28

13/9

21-31

13

66/2

11

65/5

39-11

21

31/8

21

31/8

19-51

2

3

9

9 /5

بدون فرزند

98

25/5

25

19/5

یک یا دو فرزند

31

61

33

51/8

سه فرزند و بیشتر

8

92/3

5

5 /5

جمع

65

911

65

911

1/55
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وضعیت تأهل

آزمون کای دو
P-value

1/26

1/66

1/35

1/99

قبل از مداخله براساس آزمون تی مستقل دو گروه از

مداخلــه در مقایســه بــا گــروه شــاهد افــزایش

نظر میانگین نمرات سالمت عمومی و خودکارآمدی

معنادارداشت (جدول.)2

تفاوت معناداری نداشتند ،اما بعد از مداخله میـانگین
نمرات سـالمت عمـومی و خودکارآمـدی در گـروه

جدول :2مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره سالمت عمومی و خودکارآمدی قبل و بعد از مداخله در دو گروه
قبل از مداخله
متغیر

Independent
t- test
P-value

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

گروه آزمون

گروه کنترل

سالمت عمومی

91/16 ± 93/55

22/13 ±91/11

1/12

خودکارآمدی

39/36± 5/11

28/23 ± 6/15

1/61
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بعد از مداخله

Independent
t- test
P-value

گروه آزمون

گروه کنترل

92/86 ± 5/83

22/13 ±93/61

1/119

33/89 ±1/19

28/55 ± 5/56

1/115
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از مداخله در هر گروه آورده شده است.

در جدول  2نتایح مقایسه میانگین وانحراف معیار
نمرات سالمت عمومی و خودکارآمدی قبل و بعد

جدول :3مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره سالمت عمومی و خودکارآمدی قبل و بعد از مداخله در دو گروه
گروه آزمون
انحراف معیار  ±میانگین

متغیر

انحراف معیار  ±میانگین

قبل از مداخله

بعد از مداخله

سالمت عمومی

91/16 ± 93/55

22/13 ±91/11

1/119

خودکارآمدی

39/36± 5/11

28/23 ± 6/15

1/119

قبل از مداخله

بعد از مداخله

22/13 ± 91/11

22/13 ±93/61

1/66

33/89 ±1/19

28/55 ± 5/56

1/91

همچنین قبل از مداخله براساس آزمون کـای دو ،دو

برخوردار بودند .همچنـین پـس از مداخلـه براسـاس

گروه از نظر دسته بندی سالمت عمومی (مطلوب ،تـا

آزمون کای دو ،وضـع دو گـروه از نظـر دسـتهبنـدی

حدی مطلوب ،نامطلوب) و دستهبندی خودکارآمـدی

خودکارآمدی تفاوت معنادار داشت و  86/2درصـد از

(ضــعیف ،متوســط ،خــوب) نیــز اخــتالف معنــادار

زنان گروه مداخله در برابر  47/7درصد از زنان گـروه

نداشتند ،اما بعـد از مداخلـه وضـع دو گـروه از نظـر

شاهد از خودکارآمدی خوبی برخوردار بودند (جدول

دستهبندی نمره سالمت عمومی تفاوت معنادار داشت

.)4

و  92/8درصــد زنــان گــروه مداخلــه در برابــر 69/2
درصد زنان گروه شـاهد از سالمـت عمومـی خوب
جدول :4مقایسه دسته بندی نمره سالمت عمومی و خودکارآمدی در دو گروه قبل و بعد از مداخله
کنترل

آزمون
دستهبندی

قبل از مداخله

بعد از مداخله

قبل از مداخله

بعد از مداخله

سالمت عمومی مطلوب

18

69

15

15

سالمت عمومی تاحدی مطلوب

95

1

95

96

سالمت عمومی نامطلوب

2

1

3

1

جمع

65

65

65

65

خودکارآمدی ضعیف

9

9

6

5

خودکار آمدی متوسط

29

8

32

21

خودکار آمدی خوب

13

56

25

39

جمع

65

65

65

65

آزمون کای دو
P-value
بعد از مداخله
قبل از مداخله
1/12

1/18

1/119

1/119

میانگین نمره ابعاد سـالمت عمـومی شـامل شـکایات

افســردگی در دو گــروه قبــل از مداخلــه نیـز تفــاوت

جســمانی ،خــواب و اضــطراب ،کــارکرد اجتمــاعی و

معناداری نداشت .اما بعد از مداخله براسـاس آزمـون
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Paired
t- test
P-value

گروه کنترل

Paired
t- test
P-value
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تی مستقل میان نمرات میانگین ابعاد سالمت عمـومی
در دو گروه تفاوت معنادار مشاهده شد (جدول.)5


جدول :5مقایسه میانگینهای ابعاد سالمت عمومی در دو گروه آزمون و کنترل قبل و بعد از مداخله
قبل از مداخله
انحراف معیار  ±میانگین

متغیر

بعد از مداخله
انحراف معیار  ±میانگین
گروه آزمون

گروه کنترل

گروه آزمون

گروه کنترل

3/53 ± 2/31

5/81 ±3/81

1/1119

شکایت جسمانی

5/33 ± 1/19

6/11 ±1/16

1/21

5/85±1/19

1/1119

خواب و اضطراب

5/13±1/15

6/16 ±1/66

1/22

3/13±33/96

1/1119

کارکرد اجتماعی

6/53±3/58

5/31±3/36

1/35

1/61±2/15

5/21±3/22

1/1119

افسردگی

9/15 ±3/21

3/15 ± 1/51

1/33

9/11±9/55

3/11±1/26

بعد از مداخله با استفاده از آزمون ضـریب همبسـتگی

کمتر ،سالمت عمـومی بهتـر و خودکارآمـدی بیشـتر

پیرســون میــان ســالمت عمــومی و خودکارآمــدی

مشاهده شد .اما رابطه معنیداری میان سالمت عمومی

همبســـتگی منفــی  ،)P=1/1111( r=-1/57میــان

با شیل ،وضعیت تأهل ،سطح تحصـیالت و همچنـین

سالمت عمومی و تعـداد فرزنـدان همبسـتگی م بـت

خودکارآمــدی بــا شــیل و وضــعیت تأهــل ،ســطح

 )P=1/11( r=1/21و میــان خودکارآمــدی و تعــداد

تحصیالت مشاهده نشد (جدول .)6

فرزنـــدان همبســـتگی منفـــی )P=1/12( r=-1/26
مشاهده شد .بدین صورت کـه در زنـان دارای فرزنـد
جدول  :6بررسی همبستگی پیرسون میان متغیرهای مورد بررسی درگروه آزمون بعد از مداخله
متغیر
نمره خودکارآمدی
نمره سالمت عمومی

سن
r

تعداد فرزند

-1/951

-1/263

P.value

1/966

1/131

r

1/921

1/396

P.value

1/316

1/191

نمره خودکارآمدی

نمره

-1/551

-

1/1119

پس از مداخله ،مقایسه میانگین نمرات ابعـاد سـالمت

و اضـطراب  ،P=1/11کـارکرد اجتمـاعی P=1/12و

در دو گروه سنی  21-21و  21- 41بـراساس آزمـون

افسردگی  .)P=1/11همچنین مقایسه میانگین نمـرات

تی مستقل نشان داد کـه گـروه سـنی  21-21سـال از

افسردگی و کارکرد اجتماعی در زنان مجرد و متأهـل

وضعیت مـطلوبتری در همه ابعاد سالمـت عمـومی

با استفاده از آزمـون تــی مستــقل نشــان داد میــان

بـرخـوردار بود (شکایات جـسمانی ،P=1/11خـواب

افـسردگـی و کـارکـرد اجتمـاعی بـا وضـعیت تأهـل
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 .)P=1/116به ایـن صـورت کـه افسـردگی در زنـان

ارتقاء رفتارهای ارتقاء دهنده سـالمت در زنـان دارای

مجـرد بیشـتر بـود و زنـان شـاغل کـارکرد اجتمــاعی

سندرم فیبرومیالژیا همخوانی دارد ( .)25بدین صورت

نامطلوبتری داشتند .آزمون رگرسیون خطی نیز نشان

که ارتقـاء خودکارآمـدی در اتخـار رفتارهـای ارتقـاء

داد از بـین ســازههــای دارای همبســتگی معنــیدار بــا

دهنده سالمت نقش دارد .این یافته نشان دهنده تـأثیر

سالمت عمومی (شامل خودکارآمدی و تعداد فرزند)،

مداخله انجام شده بر ارتقـاء وضـع سـالمت عمـومی

خودکارآمدی به تنهایی تا  27درصـد قـادر بـه پـیش

زنان مورد بررسی است.

بینــی تیییــرات ســالمت عمــومی بــود (P>1/1111

همچنین قبل از انجام مداخلـه آموزشـی در دو گـروه

 )R2 =1/27,و با افزودن متییر تعداد فرزنـدان میـزان

مداخله و کنترل تفاوت معنیداری میان میانگین نمـره

پیش بینی تیییرات سالمت عمومی فقط تا  29درصـد

خودکارآمدی وجـود نداشـت .در حـالی کـه بعـد از

افزایش یافت (.)R2 =1/29, P>1/1111

مداخله آموزشی نمره گروه مداخله نسـبت بـه گـروه

بحث

پژوهشهای انجام شـده در ایـران ،نشـان مـیدهنـد
جامعه زنان به دالیل مختلف در مقایسـه بـا مـردان از
مشکالت و مسائل بیشتری رنج میبرند و از وضعیت
مساعد سالمتی برخوردار نبوده و همگام با زنان دیگر
کشورها ،اختالالت و آسیبهای فیزیولوژیکی و روان
شـــناختی متعـــددی را تجربـــه مـــیکننـــد (.)22
خودکارآمدی یـک درک رفتـاری اسـت کـه احتمـال
التزام به یک برنامه کاری و رفتارهای ارتقـاء سـالمت
را افزایش میدهد ( )22و نقـش اساسـی در پـذیرش،
حفظ و دوام رفتارها دارد و مهمترین فاکتور شخصـی
در تیییر رفتار میباشد (.)24
در ایـــن مطالعـــه ،دو گـــروه از نظـــر متییرهـــای
دموگرافیک تفاوت معنـادار نداشـتند و قبـل از انجـام
مداخله آموزشی براساس تئوری خودکارآمـدی ،میـان
میانگین نمـره سـالمت عمـومی دو گـروه مداخلـه و
کنترل تفاوت معنیداری وجـود نداشـت .امـا بعـد از
مـداخـله آموزشـی نمره گروه مداخـله در این زمیـنه
نسبت به گروه کنترل به طور معنیداری افزایش یافت
که با نتایج مطالعه  Stuifbergenو همکاران در زمینه
958

کنترل به طور معنیداری افزایش یافـت کـه بـا یافتـه
های مطالعه مرادی و همکاران بـا عنـوان اثـر بخشـی
آموزش گروهی خودکارآمـدی بـر کیفیـت زنـدگی و
رفتار کارآفرینانه زنان دچار ناتوانی جسمی -حرکتـی
( )26و مطالعــه  Bernalبــا عنــوان همبســتگی
خودکارآمــدی و خــود مراقبتــی در میــان بزرگســاالن
اسپانیایی مبتال بـه دیابـت همخـوانی دارد ( .)27ایـن
یافتــههــا بــر تـأثیر مداخلــه بـه کــار رفتــه بــر ارتقــاء
خودکارآمدی زنان مورد بررسی تأکید دارد .در مطالعه
حاضر قبل از مداخلـه ،دو گـروه از نظـر دسـتهبنـدی
ســالمت عمــومی (مطلــوب ،تــا حــدی مطلــوب،
نامـطلوب) و دستـهبندی خـودکـارآمـدی (ضعیـف،
متوسط ،خوب) تفاوت معنیداری نداشتند ،اما بعـد از
مداخله آموزشی این دستهبندی در گـروه مداخلـه بـه
طور معناداری بهبود یافت .به طوری که  92/8درصـد
از ســـالمت عمـــومی مطلـــوب و  86/2درصـــد از
خودکارآمــدی خــوب برخــوردار شــدند .بنــابراین
مـداخله بـراساس تئوری خـودکـارآمدی میتواند در
ارتقاء دستهبنـدی سـالمت عمـومی و خودکارآمـدی
مؤثر باشد.
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رابطـــه آمـــاری معنـــیدار وجـــود دارد ( P=1/12و

تأثیر مداخله به منظـور ارتقـاء خودکـار آمـدی بـرای
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سالمت عمومی شامل شـکایات جسـمانی ،خـواب و

کارگر کارخانههای قزوین همخوانی داشت (.)6

اضطـــراب ،کــارکرد اجتمـــاعی و افســردگی در دو

در مطالعه حاضـر زنـان شـاغل از کـارکرد اجتمـاعی

گـروه تفاوت معنـیدار نداشـت .امـا بعـد از مداخلـه

نامطلوب تری برخوردار بودنـد کـه بـا نتـایج مطالعـه

آموزشی بین دو گروه مداخله و کنترل از ایـن جهـت

شاهرخی با عنوان بررسی وضـعیت سـالمت عمـومی

اختالف معنادار مشاهده شد .نتایج به دسـت آمـده بـا

زنان کارگر کارخانههای قزوین همخوانی دارد ( .)6به

نتایج مطالعه قنبری و گودرزی بـا عنـوان اثـر بخشـی

نظر میرسد زنان شاغل با توجه به حجم و زمان کـار

مشاوره گروهی بـا رویکـرد معنـا درمـانی بـر ارتقـاء

روزانه برای اجرای سایر مسئولیتهـا و وظـایف (بـه

سالمت عمومی زنان آسیب دیده از زلزلـه همخـوانی

عنوان همسر و مادر) گاهی فشـار زیـادی را متحمـل

دارد ،البته در مطالعه قنبری بُعد کـارکرد اجتمـاعی بـر

میشوند و ایـن امـر عملکردهـای اجتمـاعی آنـان را

اثر مداخله به کار رفته افــزایش نیافتـه بـود ( )8کــه

تحت تأثیر قرار مـیدهـد Larsen .نیـز معتقـد اسـت

میتواند به تفاوت شرایط زمانی و مکـانی پـژوهش و

زنان شاغل گذشته از وظایف شیلی که گاه پرخطـر و

افراد نمونه مـرتبط باشـد .بنـابراین مداخلـه براسـاس

همراه با احتمال آسیب و اختالل بیشتری نسـبت بـه

تئوری خودکار آمدی در ارتقاء وضـع ابعـاد سـالمت

مردان است ،مسئولیت عمدهای در قبال فعالیـتهـای

عمومی در زنان مورد بررسی مؤثر بوده است.

بدون مزد خانگی دارند و این امـر باعـث فرسـودگی

در این پژوهش بین سالمت عمـومی و خودکارآمـدی

آنها میشود (.)28

همبستگی معکوس مشاهده شد .بدین صورت کـه بـا

در این پژوهش گروه سـنی  21-21سـال از سـالمت

افزایش نمـره خودکارآمـدی ،نمـره سـالمت عمـومی

عمومی مطلـوبتـر در همـه ابعـاد سـالمت عمـومی

کاهش مییافت به عبـارتی دیگـر وضـعیت سـالمت

برخــوردار بودنــد .ولــی در مطالعــه اپیــدمیولوژیک

عمومی بهتر میشد که با یافتـههـای مطالعـه Legato

وضعیت سالمت روانی افراد باالی  15سال در جامعه

تحت عنوان بررسی درک زنـان از وضـعیت سـالمت

شهری و روستایی شهرستان بروجن چنین نبود (.)29

عمومی شان همخـوانی دارد ( .)7ایـن یافتـه بـر ایـن

همچنین مطالعه شریفی و همکاران با عنـوان سـالمت

واقعیت تأکید دارد که بـا بهبـود خودکارآمـدی زنـان

روان و ارتباط آن با متییرهای جمعیتـی در خـانواده-

مورد بررسی ،سالمت عمومی آنان ارتقاء مییابد.

های مراجعه کننده به مرکز بهداشت شیراز نیز نتایجی

در این مطالعه بین افسردگی و وضـعیت تأهـل زنـان

متفاوت با نتایج این مطالعه در برداشته است ( .)21در

مورد بررسی رابطه آماری معنیداری وجود داشت بـه

مطالعـه  Harphamو  Snoxellبـا عنـوان بررسـی

این صورت که نمره افسردگی در زنـان مجـرد بـاالتر

اختالالت روانی در جمعیت شهری جـوان در کلمبیـا

بـود .شاید در زنـان مـجـرد (به ویـژه آنـان کـه تنـها

( )21و مطالعــه  Winzaerو  Bruceforsدر مــورد

زنـدگی مـیکنند) به علت ایـن که از حمـایـتهـای

این که آیا مداخله کوتاه مدت منجر بـه ارتقـاء سـطح

روانی و عاطفی کمتـری برخوردارنـد ،احتمـال بـروز

سالمت عمومی و روانی در میان بزرگساالن میشود،

افسردگی بیشـتر اسـت .ایـن یافتـه بـا نتـایج مطالعـه

نیز یافتهها با نتایج ایـن مطالعـه متفـاوت بـوده اسـت
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در مطالعه حاضر قبل از مداخله میـانگین نمـره ابعـاد

شاهرخی در بررسی وضعیت سـالمت عمـومی زنـان
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شده از نظر بهتـر بـودن سـالمت روانـی یـا سـالمت

عمومی زنان مورد بررسی مؤثر بوده است و این

عمومی در گروه سنی  21-21و یا تـأثیر مداخلـه بـر

تئوری با توجه به اجزاء آن میتواند پایه و اساسی

ارتقاء بُعد سالمت روانی یا سـالمت عمـومی در ایـن

برای مداخالت آموزشی در این زمینه باشد .لذا برای

گروه سنی میتواند به تفاوت در نمونه مورد بررسـی،

ارتقاء رفتارهای بهداشتی و در نهایت پیشگیری از

شرایط پژوهش از نظر نوع مداخلـه ،تئـوری بـه کـار

مشکالت جسمانی ،اضطراب ،کارکرد اجتماعی و

رفته در مداخلـه و تفـاوت در روش مداخلـه مربـوط

افسردگی ،به کارگیری برنامه آموزشی که در این

باشد.

مطالعه طراحی و به کارگرفته شده است به عنوان یک

همکاری کم زنان منطقه ،درست پر نکردن اطالعات

الگو توصیه میشود.

خواسته شده در پرسشنامه از طرف زنان و عدم
تکمیل کامل پرسشنامه از مشکالت این مطالعه بودکه
راهکارهایی مانند گفتگو برای جلب همکاری زنان
مورد بررسی ،تکرار و تفهیم سؤال و پیگیری کامل
کردن پرسشنامه برای حل این مشکل به کار رفت.
همچنین تعمیمدهی محدود و وابسته بودن نتایج
پژوهش به شرایط مکانی و زمانی از محدودیتهای
این مطالعه است.
نتیجهگیری

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب مرکز ارتقاء
سالمت مبتنی بر مشارکت جامعه ،معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
تهران به شماره  19424است .همچنین نویسندگان
مقاله از همکاری کارکنان مرکز بهداشتی درمانی
شماره  2شهرستان چالوس و زنان مراجعه کننده به
این مرکز که در این مطالعه شرکت کردند،
سپاسگزاری میکنند.

در نهایت این مطالعه نشان داد مداخله طراحی شده
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Abstract
Background: Self-efficacy is one of the factors which is effective on promoting general
health. The aim of this research was to determine the effect of an educational intervention
based on self-efficacy theory on general health status of women.
Methods: The study is an interventional study carried out on 130 women visiting a health
center who were randomly divided into experimental and control groups of 65 people. The
data collection instruments were the standard General Health Questionnaire (GHQ-28) and
standard Self-efficacy questionnaire (GSE). The educational intervention was designed based
on the results from the initial test and the self-efficacy theory and was performed in two
educational sessions lasting 60 and 55 minutes by group discussion, short lecture, questions
and answers, demonstration, guidance, consultation and pamphlet. One month after the
intervention, post tests were done. Data were analyzed and compared in SPSS 19 software by
chi square, Correlation Co-efficient, Independent T and Exact Fisher tests.
Results: Before the intervention, there was no significant difference between the mean of
general health; self-efficacy and general health dimension scores between groups. But there
were significant differences after intervention (respectively P=0.0001, P=0.045 and
P=0.0001). There were significant inverse correlations between general health and selfefficacy and self-efficacy and number of children, but direct correlations between general
health and number of children, after intervention.
Conclusion: In designing interventions for improving women’s general health it is better to
focus on their self-efficacy.
Keywords: General health, Self-efficacy, Women, Educational intervention
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