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عوامل پیش بینی کننده سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت زنان در سنین باروری 
شهرخاش

علی پژهان1 
چکیده:

ــن،  ــای مزم ــه بیماری ه ــان ب ــای زن ــتر ابت ــال بیش ــی و احتم ــده اجتماع ــوالت عم ــه تح ــه ب ــا توج ــدف: ب ــه و ه زمین
مطالعــه ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت زنــان بــه ویــژه در ســنین بــاروری از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت، 
چــرا کــه زنــان محــور اساســی ســامت، پویایــی و اعتــاي خانــواده و جامعــه محســوب میشــوند. مطالعــه حاضــر بــا 
هــدف تعييــن عوامــل پیش بینــی کننــده ســبک زندگــی ارتقــاء دهنــده ســامت زنــان در ســنین بــاروری شــهر خــاش 

براســاس مــدل ارتقــاءء ســامت پنــدر)Pender(  انجــام شــد. 
ــان 15-49  ــر از زن ــه 200 نف ــا حجــم نمون ــی ب ــی به صــورت مقطع ــه توصیفــی- تحلیل ــن مطالع ــواد و روش هــا: ای م
ــه ای  ــری خوش ــد. روش نمونه گی ــام ش ــال 13۹۸ انج ــه ای در س ــری چندمرحل ــه روش نمونه گی ــاش ب ــهر خ ــاله ش س
ــده،  ــدی درک ش ــنامه های خودکارآم ــردي و پرسش ــخصات ف ــرم مش ــامل ف ــتفاده ش ــورد اس ــزار م ــه ای و اب چندمرحل
حمایــت اجتماعــی درک شــده، عواطــف درک شــده، موانــع درک شــده و ســبك زندگــي ارتقاءدهنــده ســامت، بــود. 
داده هــای جمــع آوری شــده بــا اســتفاده از نــرم افــزار )spss)v25 و بهره گیــری از روش هــای آمــار توصیفــی، ضریــب 
همبســتگی پیرســون، آزمــون تــی مســتقل، آنالیــز واریانــس یــک طرفــه و رگرســیون خطــی چندگانــه  تجزیــه و تحلیــل 

شــد.
یافته هــا: میانگیــن ســنی زنــان مــورد مطالعــه 10/11 + 33/94 میباشــد. 78% پاســخگویان متاهــل، اکثــراً 
خانــه د ار)5/%65( و از نظــر تحصیــات بیشــتر دیپلــم )5/%45( بودنــد. میانگیــن و انحــراف معیــار نمــره کلــی ســبک 
ــوط  ــود. بیشــترین میانگیــن مرب ــل دســتیابی 128-32  ب ــده ســامت 72/63 از محــدوده نمــره قاب زندگــی ارتقاءدهن
ــی  ــبک زندگ ــود. س ــاس ورزش 13/90 ب ــر مقی ــه زی ــوط ب ــن مرب ــن میانگی ــه 22/08 و کمتری ــاس تغذی ــر مقی ــه زی ب
ارتقاءدهنــده ســامت ارتبــاط معنــی دار مثبــت بــا خودکارآمــدی درک شــده، حمایــت اجتماعــی درک شــده و عواطــف 
درک شــده )p=0/001( و ارتبــاط معنــادار منفــی بــا موانــع درک شــده داشــت)p =0.005(. براســاس مــدل رگرســیون 
خطــی چنــد گانــه متغیرهــای خودکارآمــدی درک شــده )p=0/001(، حمایــت اجتماعــی درک شــده و عواطف درک شــده  
  )p=0/001( ,p=0.05(ــد ــاروری بودن ــان ســنین ب ــده ســامت در زن ــی ارتقاءدهن از پیش بینی کننده هــای ســبک زندگ

و 37 درصــد تغییــرات نمــره ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت وابســته بــه ســه متغیــر فــوق بــود.
نتیجه گیــری: ســبک زندگــی زنــان مطلــوب نمی باشــد و خودکارآمــدی درک شــده، مهمتریــن متغیــر تاثیرگــذار و 
ــنهاد  ــذا پیش ــود. ل ــه ب ــورد مطالع ــان م ــامت زن ــده س ــی ارتقاءدهن ــبک زندگ ــده س ــی کنن ــل پیش بین ــن عام مهمتری
می شــود، مداخاتــی جهــت بهبــود ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت زنــان ســنین بــاروری و افزایــش خودکارآمــدی 

ــان طراحــی و اجــرا شــود.  آن
 واژگانکلیدی: سبک زندگی، مدل ارتقاءء سامت پندر، زنان سنین باروری، شهر خاش

Pezhhan_ali@yahoo.com )1- استادیار جمعیت شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ، تهران، ایران )نویسنده مسئول

ترویجی
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مقدمه:

ــده  ــه ســبک زندگــی ارتقاءدهن ــژه توجــه ب ــه وی ــود ســبک زندگــی و ب امــروزه اصــاح و بهب

ســامت پیــش شــرط اساســی بــرای حفــظ و تقویــت ســامت افــراد محســوب می شــود.
)Pender & et al,2016(

انــواع  ماننــد چاقــي،  بیماری هــای مزمــن  انــواع  بهداشــتي،  از مشــكات  بســياري   

ــار  ــه رفت ــا نتیج ــی از آنه ــای ناش ــرگ و میره ــت و م ــون، دیاب ــاری خ ــرطان ها و پرفش س

ــه موقــع شناســایی و  و ســبک زندگــی افــراد اســت.)Chinekesh & et al,2018(  کــه اگــر ب

ــر ســامتی پیشــگیری می شــود  ــا ب ــاک آن ه ــروز پیامدهــای خطرن ــر داده شــوند، از ب تغیی

ــری،1396(.  ــور، باق ــپاه منص )س

ــعه یافته  ــورهای توس ــا در کش ــت،80%-70% مرگ ه ــی بهداش ــازمان جهان ــر س ــق نظ طب

ــا  ــط ب ــای مرتب ــل بیماری ه ــه دلی ــعه ب ــال توس ــورهای در ح ــا در کش ــرگ ه و50%-40%م

ســبک زندگــی رخ می دهــد.)Kaplan 2004( و ایــن رقــم تــا ســال 2030 بــه 75 درصــد مــرگ 

و میــر جهانــی خواهــد رســید )Declaration 2011( از ایــن رو مراقبت هــاي بهداشــتي نويــن 

بــه تدريــج تمرکــز خــود را از بررســي ميــزان مــرگ و ميــر بــه عنــوان پيامــد ســامتي، بــه 

ســمت گســتره هاي وســيع تــري نظيــر ارتقــاءء ســامت و ســبک زندگــي تغييــر داده اســت. 

ســبک زندگــي ارتقاءءدهنــدة ســامت عبــارت اســت از، فرآینــد توانمندســازي افــراد بــراي 

افزايــش کنتــرل بــر ســامت خــود و بهبــود ســطح آن  )Chen & et a 2014( ســبک زندگــی 

ارتقاءدهنــده ســامت شــیوه زندگــی متعــادل شــناخته می شــود کــه در آن افــراد همــواره 

انتخاب هایــی آگاهانــه در مــورد وضعیــت ســامت و بهداشــت خــود دارنــد. )محمــد علیــزاده 

و همــکاران،1392( و از طریــق انجــام رفتارهایــی ماننــد داشــتن فعالیــت بدنــی منظــم و 

رژیــم غذایــی ســالم، برقــراری روابــط دوســتانه بــا دیگــران، کنتــرل و کاهــش اســترس در 

زندگــی روزمــره و ســایر مــوارد، ســطح ســامت خــود را بهبــود می بخشــند. 

ــامت و  ــده س ــای ارتقاءدهن ــت رفتاره ــده جه ــی کنن ــع و پیش گوی ــای جام ــی از الگوه یک

ــر در رفتارهــای ارتقــاءء  ــرای کشــف عوامــل موث کیفیــت زندگــی کــه چارچــوب تئوریکــی ب

ســامت و کیفیــت زندگــی فراهــم آورده، مــدل ارتقــاءء ســامت پنــدر مــی باشــد. در ایــن 

الگــو مفاهیــم تعییــن کننــده رفتارهــاي ارتقــاءء دهنــده  ســامت شــامل: 1( تجربه هــا و 

ــاري  ــج رفت ــار و 3( نتای ــی رفت ــناخت هاي اختصاص ــات و ش ــردي 2( احساس ــاي ف ویژگیه
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ــا  ــه صــورت مســتقیم و ی ــه ب ــات فــردي مفهومــی اســت ک ــات و خصوصی می باشــد. تجربی

ــرار داده و  ــر ق ــت تأثی ــار را تح ــاري، رفت ــف رفت ــناخت و عواط ــق ش ــتقیم از طری غیرمس

شــامل عوامــل شــخصی و رفتارهــاي مرتبــط قبلــی می باشــد. درحالیکــه مفهــوم شــناخت 

ــرار داده و  ــود ق ــر خ ــت تأثی ــار را تح ــتقیم رفت ــورت مس ــه ص ــار ب ــاص رفت ــف خ و عواط

شــامل ســازه هایی از جملــه فوایــد و موانــع درك شــده، خودکارآمــدي درك شــده، عواطــف 

ــت.  ــی اس ــاي موقعیت ــردي و تأثیرگذارنده ه ــن ف ــاي بی ــر گذارنده ه ــار، تأثی ــا رفت ــط ب مرتب

بــه بیــان پنــدر، رفتارهــای ارتقــاءء ســامت، بــه خصــوص هنگامــی کــه بــا ســبک زندگــی 

ســالم سازگارشــود، بــه گســترش ســامت، افــزودن توانایی هــای ســاختاری و کیفیــت بهتــر 

)Pender 2011( ــود ــر می ش ــد منج ــل رش ــه مراح ــی در هم زندگ

ــه،  ــار مؤلفــه تغذي ــدة ســامت شــامل چه ــي ارتقاءدهن ــن مؤلفه هــاي ســبک زندگ مهمتري

ــر  ــروری ب ــد. م ــامت می باش ــاره س ــري درب ــئوليت پذي ــترس و مس ــت اس ورزش، مديري

مطالعــات انجــام شــده، نشــان می دهــد کــه ســبک زندگــی بــا ویژگی هــای فــردی- اجتماعــی 

ــطح  ــه س ــانی ک ــت کس ــی از آن اس ــات حاک ــی مطالع ــای برخ ــاط دارد. یافته ه ــراد ارتب اف

ــد )2010  ــروی می کنن ــاءء ســامت پی ــای ارتق ــر از رفتاره ــد، کمت ــری دارن ــات پایینت تحصی

ــای  ــروی از رفتاره ــال پی ــر، احتم ــود همس ــان،1394( وج ــزدی راد و ضارب Lim & et al( ای

ارتقــاءء ســامت را افزایــش می دهــد )حاجــي زاده ميمنــدي و دهقــان چنــاري 1394 

ــان  ــر روی زن ــران ب ــکاران، در ته ــد و هم ــه میرغفورون Hirth,1394 ,Lim & et al(. مطالع

ســنین بــاروري نیــز نشــان داد کــه حمایــت اجتماعــی، ســن، تأهــل و تحصیــات از جملــه 

 Mirghafourvand 2015( ــند ــامت می باش ــده س ــاي ارتقاءدهن ــا رفتاره ــط ب ــل مرتب عوام

ــل در  ــن عام ــی مهمتری ــت اجتماع ــکاران )1391( حمای ــد و هم ــه موح et a &(. در مطالع

ســبک زندگــی ســالمندان شــناخته شــده اســت و پیش بینــی کننــده قــوی ارتقــاءء ســامت 

افــراد اســت. مطالعــه انجــام شــده توســط میرغفورونــد و همــکاران، نیــز نشــان داد، ســن 

ــتند )2015  ــامت هس ــده س ــاء دهن ــاي ارتق ــا رفتاره ــط ب ــل مرتب ــه عوام ــد از جمل و درآم

.)Mirghafourvand & et a

 همچنیــن صاحبنظــران معتقدنــد ســبك زندگــي ارتقــاء دهنــده ســامت، منبعــي ســودمند 

ــاي  ــش هزينه ه ــر كاه ــمگيري ب ــي و تأثيرچش ــترس زاي زندگ ــل اس ــش عوام ــت كاه جه
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بهداشــتي، افزايــش طــول عمــر افــراد و بهبــود كيفيــت زندگــي آن هــا دارد. لــذا در جامعــه از 

اهميــت و جايــگاه ويــژه اي برخــوردار مي باشــد )Mo, Winnie 2010( و در ایــن میــان توجــه 

ــان، کــه نیمــی از جمعیــت جامعــه را تشــکیل می دهنــد،  ــه ســامت و رفــاه اجتماعــی زن ب

نــه تنهــا بــه منزلــه حقــی شــناخته شــده، بلکــه بــه دلیــل تأثیــر آن در ســامت خانــواده و 

جامعــه نیــز اهمیــت روز افزونــی یافتــه اســت. از آنجــا کــه نقــش زنــان در مراقبــت از خــود 

ــت  ــیار اهمی ــواده بس ــای خان ــایر اعض ــاران و س ــالمندان، بیم ــودکان، س ــزل از ک و  در من

دارد )24(، انتخــاب هــر نــوع ســبک زندگــی از ســوی زنــان، نــه تنهــا بــر زندگــی شــخصی 

ــر می گــذارد. عــدم توجــه  ــز تأثی ــر رفتارهــا و ســبک زندگــی ســایر افــراد نی آن هــا، بلکــه ب

بــه ســامت زنــان میتوانــد بــه مشــکات دائمــی در ســبک زندگــی و ســامت نســلهای آینــده 

)Baheiraei & et al 2012( .منجــر شــود

ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــت اس ــال 1395 جمعی ــماری در س ــن سرش ــاس آخری براس

ــاروری آن 720459 نفــر می باشــد کــه ایــن  ــان در ســنین ب 2775014 نفــر و جمعیــت زن

رقــم 52 درصــد جمعیــت زنــان و 26 درصــد جمعیــت اســتان را تشــکیل می دهــد. بــا ایــن 

وجــود تحقیقــات بســیار اندکــی بــه مطالعــه ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت در ایــن 

ــر  ــه ازای ه ــد ب ــتان 3/96  فرزن ــز در اس ــاروری کل نی ــزان ب ــت. می ــه اس ــنین پرداخت س

ــران(. از  ــار ای ــز آم ــاروری در کشــور می باشــد )ســایت مرک ــرخ ب ــن ن ــه باالتری زن اســت ک

طرفــی شــرایط فرهنگــی اجتماعــی، عــدم توســعه، ســواد پاییــن، عــدم دسترســی کامــل بــه 

امکانــات بهداشــتی درمانــی و نابرابری هــای اجتماعــی همــواره ســامت زنــان ایــن اســتان 

را تهدیــد میکنــد، بطوریکــه دراکثــر شــاخص های بهداشــتی نســبت بــه میانگیــن کشــوری از 

ــد. ــری برخوردارن ــرایط نامطلوب ت ش

ــی  ــیوه زندگ ــامت و ش ــده س ــای ارتقاءدهن ــه فعالیت ه ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــن ب  بنابرای

ســالم، اســتراتژی های اصلــی تســهیل و حفاظــت  ســامتی اند و نظــر بــه اینکــه در شــهر 

خــاش، مطالعه ایــي در زمينــه ســبك زندگــي ارتقاءدهنــده ســامت و عوامــل آن در میــان 

زنــان ســنین بــاروری انجــام نشــده اســت، لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعييــن عوامــل 

پیش بینــی کننــده ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت زنــان 49-15 شــهر خــاش بر اســاس 

مــدل ارتقــاءء ســامت پنــدر، انجــام شــد. 
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موادوروشها:

ــز  ــه روش مقطعــی در پایی پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی- تحلیلــی اســت کــه ب

ــان 15-49  ــر از زن ــامل 200 نف ــه ش ــن مطالع ــرکت کنندگان در ای ــد. ش ــام ش 1398 انج

ــه  ــه ای انتخــاب شــدند. ب ــد مرحل ــری چن ــه روش نمونه گی ــه ب ــد ک ســاله شــهر خــاش بودن

ایــن صــورت کــه در ابتــدا از مناطــق مختلــف شــهر به صــورت تصادفــی 10 بلــوک  و ســپس 

ــازل به صــورت  ــه درب من ــه ب ــا مراجع ــوک 20 زن 49-15 ســاله واجــد شــرایط ب در هــر بل

یکــی در میــان بطــور تصادفــی انتخــاب و وارد مطالعــه شــدند. 

ــک، پرسشــنامه های  ــرم مشــخصات دموگرافی ــا اســتفاده از ف ــن پژوهــش ب ــا در ای داده ه

خودکارآمــدی درک شــده، حمایــت اجتماعــی درک شــده، عواطــف درک شــده، موانــع درک 

ــات  ــرم اطاع ــد. ف ــع آوری ش ــامت جم ــده س ــی ارتقاءدهن ــبک زندگ ــاخص س ــده و ش ش

ــت،  ــوار، قومی ــد خان ــزان درآم ــات، شــغل، می ــات ســن، تحصی ــک شــامل اطاع دموگرافی

ــود. ــدان ب مذهــب، تعــداد فرزن

پرسشــنامه خودکارآمــدی درک شــده، کــه از مقیــاس ســامت اســمیت  و همــکاران اقتبــاس 

شــده و شــامل 8 ســئوال براســاس مقیــاس 5 درجــه ای لیکــرت از طیــف »کامــاًً موافــق« 

ــا  ــن 8 ت ــاس بی ــن مقی ــره در ای ــف« طراحــی شــده اســت. محــدوده نم ــاًً مخال ــا »کام ت

40 اســت. امتیــاز باالتــر در ایــن مقیــاس بیانگــر ایــن اســت کــه فــرد از توانایــی باالیــی در 

کنتــرل نتایــج و پیامدهــای برنامه هــای مرتبــط بــا ســامتش برخــوردار اســت. پایایــی ابــزار 

ــزارش  ــکاران، 0/84گ ــمیت و هم ــه اس ــاخ در مطالع ــای کرونب ــب آلف ــتفاده از ضری ــا اس ب

شــد) Smith & et al,1995( در مطالعــه حاضــر پایایــی ابــزار بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای 

کرونبــاخ 0/77 محاســبه شــد. 

ــده  ــاس ش ــکاران اقتب ــی  و هم ــزار کانت ــده، از اب ــی درک ش ــت اجتماع ــنامه حمای پرسش

ــت و  ــواده، دوس ــامل: خان ــزا ش ــع مج ــی از 3 منب ــت اجتماع ــزار حمای ــن اب ــت. در ای اس

ــاس  ــئوال در مقی ــامل 12 س ــنامه ش ــود. پرسش ــی می ش ــخص بررس ــرای ش ــم ب ــرد مه ف

ــده  ــی ش ــف« طراح ــاً مخال ــا »کام ــق« ت ــاً مواف ــف »کام ــرت از طی ــه ای لیک ــت درج هف

اســت و بــرای هــر منبــع  4 ســئوال اختصــاص یافتــه اســت. محــدوده نمــره در هــر منبــع 

بیــن 4 تــا 24 میباشــد. امتیــاز باالتــر حاکــی از کســب حمایــت بیشــتر از ســوی دوســتان، 
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خانــواده و ســایر افــراد مهــم میباشــد. ضریــب آلفــای کرونبــاخ گــزارش شــده توســط کانتــی 

و همــکاران بــرای کل منابــع ایــن ابــزار 0/91 و بــرای منابــع بطــور جداگانــه بیــن 0/90 تــا 

ــا  ــزار ب ــی اب ــه حاضــر پایای ــوده اســت )Canty-Mitchell, Zimet 2000(. در مطالع 95/ 0 ب

ــاخ 0/88 محاســبه شــد.  ــب آلفــای کرونب اســتفاده از ضری

پرسشــنامه عواطــف درک شــده، برگرفتــه از ابــزار واتســون  و همــکاران، شــامل20 ســئوال 

بــر اســاس مقیــاس 5 درجــه ای لیکــرت از طیــف »اصــاً« تــا »کامــاً« طراحــی شــده اســت 

ــت.  ــئوال( اس ــی )10 س ــه منف ــئوال( و عاطف ــت )10 س ــه مثب ــش،  عاطف و دارای دو بخ

محــدوده نمــرات در هــر بخــش بیــن 10 تــا 50 مــی باشــد و امتیــاز باالتــر حــاالت عاطفــی 

بهتــری را در طــی 24 ســاعت گذشــته گــزارش می کنــد. واتســون و همــکاران ضریــب الفــای 

ــد  ــزارش نمودن ــی 0/91 گ ــف منف ــرای عواط ــت 0/94 و ب ــف مثب ــرای عواط ــاخ را ب کرونب

ــب آلفــای  ــا اســتفاده از ضری ــزار ب ــی اب ــه حاضــر پایای )Watson & et al 1998(. در مطالع

کرونبــاخ 0/75 محاســبه شــد.

 پرسشــنامه موانــع درک شــده، از ابــزار بکــر  و همــکاران اقتبــاس شــده و دارای 18 ســئوال 

در مقیــاس 4 درجــه ای لیکــرت از طیــف »هرگــز« تــا »همیشــه« اســت. محــدوده نمــرات 

ــرای  ــه پاســخگو ب ــن اســت ک ــده ای ــر مشــخص کنن ــاز باالت ــا 72 میباشــد. امتی ــن 18 ت بی

انجــام رفتارهــای ارتقاءدهنــده ســامت بــا موانــع بیشــتری مواجــه اســت. ضریــب آلفــای 

ــاز آزمــون 0/75 گــزارش شــد  کرونبــاخ توســط بکــر و همــکاران0/80 و ضریــب آزمــون- ب

Becker, Stuifbergen 2004. در مطالعــه حاضــر پایایــی ابــزار بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای 

کرونبــاخ 0/83 محاســبه شــد. 

شــاخص ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت، والکــر و همــکاران کــه شــامل 32 ســئوال 

بــر اســاس مقیــاس 4 درجــه ای لیکــرت از طیــف »هرگــز« تــا »همیشــه« در چهــار مولفــه 

تعذیــه، ورزش، کنتــرل اســترس )مدیریــت اســترس( و مســئولیت پذیــری از ســامت 

خویشــتن طراحــی شــده اســت. محــدوده نمــرات 32 تــا 128 می باشــد. امتیازهــای باالتــر، 

ــری  ــامت مطلوب ت ــده س ــی ارتقاءدهن ــبک زندگ ــخگویان از س ــه پاس ــت ک ــانگر آن اس نش

ــد. ضریــب آلفــای کرونبــاخ توســط واکــر و همــکاران 0/94 گــزارش شــد )1395  برخوردارن

Walker & et al(. در مطالعــه حاضــر پایایــی ابــزار بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
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0/89 محاســبه شــد.

روایــی ســازهای نیــز بــا اســتفاه از نــرم افــزار spss و از طریــق تحلیــل عاملــی مــورد بررســی 

قــرار گرفــت. براســاس نتایــج بــه دســت آمــده، ضریــب شــاخص کفایــت نمونــه )KMO( در 

هــر ســازه بــاالی 0/80 و  نشــان دهنــده آن اســت کــه ســازه هــای ابــزار از روایــی مناســبی 

ــت. برخوردار اس

 پرسشــنامه هــا توســط پرسشــگران آمــوزش دیــده و بــا مراجعــه حضــوری بــه درب منــازل 

ــود، خــود  ــا ســواد ب ــه فــرد ب پاســخگویان در یــک جلســه تکمیــل شــد. در صورتی کــه نمون

پاســخگو پــس از توجیــه و توضیــح پرسشــگر در خصــوص نحــوه پاســخگویی بــه ســواالت، 

پرسشــنامه را تکمیــل می کــرد و در صــورت بی ســواد یــا کــم ســواد بــودن نمونــه، پرسشــنامه 

ــدگان در  ــارکت کنن ــی مش ــد. تمام ــل  می ش ــه تکمی ــورت مصاحب ــگر به ص ــط پرسش توس

مطالعــه حاضــر، از اهــداف مطالعــه آگاه بــوده و رضایــت نامــه کتبــی آگاهانــه از آنــان اخــذ 

ــه بــودن اطاعــات، تکمیــل پرسشــنامه ها بــدون  گردیــد.  همچنیــن جهــت حفــظ محرمان

ذکــر نــام صــورت گرفــت. 

داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss نســخه 25 و آزمون هــای آمــاری ضریــب همبســتگی 

پیرســون، آزمــون تــی مســتقل، آنالیــز واریانــس یــک طرفــه و رگرســیون خطــی چندگانــه به 

روش Enter تجزیــه و تحلیــل شــد. قبــل از تحلیــل چنــد متغیــره، پیــش فرض های رگرســیون 

شــامل نرمــال بــودن مانده هــا، همگنــی تغییــرات مانده هــا، هــم خطــی داده هــای پــرت و 

اســتقال مانده هــا بررســی شــد. ســطح معنــی داری بــرای تمامــی آزمون هــا کمتــر از 0/05 

ــد. منظور ش

یافتهها:
بــر اســاس یافته هــا میانگیــن ســنی زنــان مــورد مطالعــه 10/11 + 33/94 میباشــد. %78 

ــرا بلــوچ  ــوه و از نظــر قومیــت اکث ــا بی پاســخگویان متاهــل، 18% مجــرد و 4% مطلقــه ی

)5/%92( بودنــد. اکثــرا زنــان مــورد مطالعــه خانــه دار)5/%65( و از نظــر تحصیــات بیشــتر 

دیپلــم)5/%45( بودنــد. اکثــر پاســخگویان میــزان دسترســی خــود را بــه خدمــات بهداشــتی 

درمانــی در حــد متوســط )%42( اعــام کــرده بودنــد.
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میانگیــن نمــره کلــی ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت 72/63  از محــدوده نمــره  قابــل 

دســتیابی  128-32 بــود. در بیــن ابعــاد ســبک زندگــی، بیشــترین نمــره را تغذیــه بــا میانگیــن 

22/08 کمتریــن نمــره را ورزش بــا میانگیــن 13/9 بــه خــود اختصاص داده اســت )جدول1(.

ــامت  ــده س ــی ارتقاءدهن ــبک زندگ ــره س ــن نم ــس میانگی ــز واریان ــون آنالی ــاس آزم براس

درآمــد  میــزان   ،)0.02=p( تحصیــات   ،)0.002=p(ســن متغیرهــای  براســاس 

ــور  ــی)p>0.001( بط ــتی درمان ــات بهداش ــه خدم ــی ب ــزان دسترس ــوار)p=0.01( و می خان

معنــاداری متفــاوت بــود. بطــوری کــه افــراد گــروه ســنی 49-40 ســال )بــا میانگیــن75/68(، 

افــراد باتحصیــات عالیــه )بــا میانگیــن 75/73(، افــراد بــا درآمــد خانــوار بیــش از 4 میلیــون 

ــات  ــه خدم ــاد ب ــی زی ــاد و خیل ــی زی ــه دسترس ــرادی ک ــن 80/86( و اف ــا میانگی ــان )ب توم

ــه  ــری نســبت ب ــی ســالم ت ــن79/84( ســبک زندگ ــا میانگی ــی داشــتند، )ب بهداشــتی درمان

ــل و  ــت تاه ــای وضعی ــاس متغیره ــر اس ــن ب ــدول2(. همچنی ــتند )ج ــا داش ــایر گروهه س

ــت. ــاداری نداش ــاوت معن ــی تف ــبک زندگ ــرات س ــن نم ــدان میانگی ــداد فرزن تع

ــاءء  ــدل ارتق ــای م ــا متغیره ــامت ب ــده س ــاءء دهن ــی ارتق ــبک زندگ ــه س ــی رابط در بررس

ســامت پنــدر، نتایــج نشــان داد ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت بــا متغیرهــای 

  )0.001<p(خودکارآمــدی درک شــده، حمایــت اجتماعــی درک شــده رابطــه مثبــت معنــی دار

ــده آن  ــط نشــان دهن ــن رواب ــع درک شــده رابطــه معکــوس دارد)p>0.001(. ای ــا موان و  ب

اســت کــه وقتــی خودکارآمــدی درک شــده و حمایــت اجتماعــی درک شــده افزایــش یابــد، 

ــع درک  ــز افزایــش خواهــد یافــت. امــا وقتــی موان ــده ســامت نی ســبک زندگــی ارتقاءدهن

ــد، ســبک زندگــی مــروج ســامت کاهــش خواهــد یافــت. همچنیــن در  شــده افزایــش یاب

بیــن متغیرهــای مــدل ارتقــاءء ســامت، خودکارآمــدی درک شــده بــا r 0/60 = بیشــترین 

رابطــه را بــا ســبک مــروج ســامت زنــان داشــته اســت. بیــن ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده 

ــاداری وجــود نداشــت. )جــدول3(.  ــز رابطــه معن ســامت و عواطــف درک شــده نی

بــه منظــور بررســی پیش بینــی کننده هــای ســبک زندگــی ارتقــاء دهنــده از تحلیــل 

رگرســیون خطــی چندگانــه اســتفاده شــد. یافته هــا نشــان داد، تمــام عاملهــای مــدل پنــدر، 

در پیــش بینــی ســبک زندگــی زنــان نقــش داشــتند. از میــان عاملهــا، متغیرخــود کارآمــدی 

ــأ  ــی ارتق ــبک زندگ ــی س ــی کنندگ ــدرت پیش بین ــترین ق ــا 0Beta/448= بیش ــده ب درک ش
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ــا  ــز ب ــع درک شــده نی ــب عامل هــای موان ــه ترتی ــد از آن ب ــده ســامت را داشــت و بع دهن

ــا  ــده ب ــف درک ش ــده 0Beta/148= و عواط ــی درک ش ــت اجتماع Beta-0/248= ، حمای

0Beta/133= پیش بینــی کننــده ســبک زندگــی بودنــد و بــا توجــه بــه مقــدار ضریــب تعییــن 

)Adjusted R2(، در مجمــوع ایــن 4 عامــل، 43 درصــد تغییــرات متغیــر ســبک زندگــی ارتقاءء 

ــدول4(. ــد. )ج ــی می کنن ــامت را پیش بین ــده س دهن

بحث:

یافته هــا نشــان می دهــد، بیــن ســن و ســبک زندگــی ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد و افــراد 

در ســنین باالتــر از ســبک زندگــی ســالم تــری برخــوردار بودنــد، کــه بــا نتایــج مطالعــه کانــت 

ســینگ  و همــکاران )2006( و الکنــدری و همــکاران )2008( کــه بــه ارتبــاط معکوســی بیــن 

ســن و ســبک زندگــی دســت یافتــه بودنــد، مغایــرت داشــت. ایــن مســأله میتوانــد بــه علــت 

تفــاوت در نمونه هــای مــورد بررســی باشــد.

ــا را  ــگیری از بیماری ه ــان و پیش ــت، درم ــکان مراقب ــتی ام ــات بهداش ــه خدم ــی ب دسترس

ــز  ــه حاضــر نی ــر اســت. در مطالع ــی ســامت محــور مؤث ــاءء ســبک زندگ فراهــم و در ارتق

میانگیــن نمــره ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت در افــرادی کــه دسترســی زیــاد و خیلــی 

زیــاد بــه خدمــات بهداشــتی درمانــی داشــتند، بیشــتر از ســایر گروه هــا بــود. نــوع مطالعــه، 

تفاوتهــای فــردی، فرهنگــی و اجتماعــی از محدودیت هــای مطالعــه بودنــد کــه می توانــد بــر 

ــه پرسشــنامه تأثیر گــذار باشــد.   نحــوه پاســخگویی ب

ــر از  ــر کمت ــه حاض ــان در مطالع ــامت زن ــده س ــی ارتقاءدهن ــبک زندگ ــره س ــن نم میانگی

متوســط اســت و ایــن در حالــی اســت کــه  ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت یــک عامــل 

تعییــن کننــده مهــم در وضعیــت ســامت اســت )Wei & et al 2012( در مطالعــه یاراحمــدی 

ــاس  ــی ســامت محــور 12/8+ 54 )در مقی ــن نمــره ســبک زندگ و روســتا )1392( میانگی

صفــر تــا 100( و در ســطح متوســط بــه بــاال گــزارش شــده اســت. در مطالعــه انجــام گرفتــه 

توســط لیــم  و همــکاران )2010( نیــز نمــره ســبك زندگــي ارتقاءدهنــده ســامت در زنــان 

مــورد مطالعــه، نزديــك بــه نمــره ميانگيــن میباشــد. 

ــده ســامت در ســنین  ــی ارتقاءدهن ــبک زندگ ــاد س ــه حاضــر در بررســی ابع ــج مطالع نتای
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ــه  ــوط ب ــی مرب ــبک زندگ ــاد س ــان ابع ــت از می ــن وضعی ــه مطلوب تری ــان داد ک ــاروری نش ب

تغذیــه و نامطلوب تریــن آنهــا مربــوط بــه ورزش می باشــد. در مطالعــه یاراحمــدی و روســتا 

)1392( نیــز نتایــج مشــابه و بیشــترین نمــره ســبک زندگــی را تغذیــه و کمتریــن نمــره را 

ــژاد  و  فعالیــت فیزیکــی بــه خــود  اختصــاص داده اســت. همچنیــن در مطالعــه حســین ن

همــکاران )1392( دانشــجویان در بعــد تغذیــه نمــره متوســطی را کســب نمــوده بودنــد، امــا 

ــن مطالعــه  ــا یافته هــای ای ــه ب ــری داشــتند، ک ــا فعالیــت جســمانی نمــره کمت در رابطــه ب

مطابقــت دارد. امــا نتایــج مطالعــه دوکاس و همــکاران )2003( نشــان داد کــه زنــان 

ــمانی  ــت جس ــوب فعالی ــبک مطل ــاي و س ــط تغذیه ه ــبک متوس ــپانیایی داراي س ــاردار اس ب

بودنــد و مطالعــه چــن  و همــکاران )2007( در تایــوان نیــز نشــان داد، زنــان بــاردار ســبک  

ــا یافته هــای  ــوب و فعالیــت جســمی متوســطی داشــتند، کــه متفــاوت ب تغذیه هــاي نامطل

ــی و ســبک  ــل فرهنگ ــه دالی ــا ب ــن تفاوت ه ــه نظــر میرســد، ای ــه می باشــد. ب ــن مطالع ای

زندگــی متفــاوت زنــان در کشــورهای مختلــف باشــد.

ــده و  ــدی درک ش ــا خودکارآم ــامت ب ــده س ــی ارتقاءدهن ــبک زندگ ــا، س ــاس یافته ه براس

حمایــت اجتماعــی درک شــده رابطــه معنــادار مثبــت و بــا موانــع درک شــده ارتبــاط معکوس 

داشــت. بــه عبارتــی وقتــی خودکارآمــدی درک شــده و حمایــت اجتماعــی درک شــده افزایــش 

یابــد، ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت نیــز افزایــش خواهــد یافــت. امــا وقتــی موانــع 

درک شــده افزایــش یابــد، ســبک زندگــی ارتقــاءء ســامت کاهــش خواهــد یافــت. 

در مطالعــه حاضــر، از بیــن متغیرهــای مــدل ارتقــاءء ســامت، خودکارآمــدی درک شــده کــه 

اشــاره بــه ارزیابــی و قضــاوت فــرد دربــاره توانایی هــای خــود بــرای حفــظ یــا بهبــود ســامتی 

دارد، مهمتریــن متغیــر تأثیرگــذار و مهمتریــن عامــل پیش بینــی کننــده ســبک زندگــی ارتقــاءء 

دهنــده ســامت زنــان مــورد مطالعــه می باشــد. یافتــه پژوهــش حاضــر بــا نتایــج حاصــل 

ــر  ــات مطابقــت دارد. در اکث ــدر، در ســایر مطالع ــاء ســامت پن ــدل ارتق ــری م ــه کارگی از ب

ــوان  ــه عن ــز، خودکارآمــدی ب ــه براســاس مــدل ارتقــاءء ســامت نی مطالعــات صــورت گرفت

موثرتریــن عامــل در انجــام ایــن رفتارهــا گــزارش شــده اســت. )روســتا و احمــدی 1395، 

.)Wei & et al 2012 ،1391 روزبهانــی و همــکاران
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نتیجهگیری:

یافته هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه میانگیــن نمــره ســبک زندگــی زنــان و همچنیــن 

ــی  ــدان مطلوب ــرایط چن ــامت از ش ــئولیت پذیری س ــاد ورزش و مس ــرات ابع ــن نم میانگی

برخــوردار نیســتند و نیازمنــد اجــرای مداخــات الزم جهــت بهبــود ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده 

ــذا پیشــنهاد می شــود آمــوزش و اطــاع رســانی  ــاروری میباشــد. ل ــان ســنین ب ســامت زن

کافــی بــه زنــان ســنین 49-15 در زمینــه مســئولیت پذیــری ســامت و انجــام فعالیت هــاي 

ــای  ــود فضاه ــه کمب ــت ب ــا عنای ــن ب ــرد. همچنی ــورت گی ــم، ص ــح و منظ ــمانی صحی جس

ــالم،  ــی س ــبک زندگ ــت ورزش در س ــتان و اهمی ــوان در اس ــرای بان ــی ب ــی و ورزش تفریح

ضــروری اســت ایــن مهــم بیشــتر مــورد توجــه مســئوالن امــر قــرار گیــرد.

ــده  ــاءء دهن ــی ارتق ــبک زندگ ــدی در س ــت خودکارآم ــه و اهمی ــای مطالع ــاس یافته ه براس

ســامت زنــاُن ضــروری اســت، مدیــران و سیاســتگذاران حــوزه ســامت زنــان، برنامه هــای 

آموزشــی مناســبی را در جهــت افزایــش خودکارآمــدی زنــان طراحــی و اجرا نماینــد. از طرفی 

بــا عنایــت بــه اینکــه یافته هــای مطالعــه نشــان داد، حمایــت اجتماعــی بــه عنــوان دومیــن 

ــا توجــه بــه اهميــت ارتباطــات  عامــل پیش بینــی کننــده ســبک زندگــی زنــان میباشــد، و ب

ــي و در  ــرمايه اجتماع ــاد س ــي در ايج ــاي اجتماع ــورداري از حمايت ه ــردي و برخ ــن ف بي

ــه تقویــت شــبکه های حمایتــی  ــذا ضــروری اســت در زمین ــان، ل ــود ســامت زن نتيجــه، بهب

زنــان در خانــواده و اجتمــاع اقدامــات موثــر صــورت گیــرد.
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جدول1:میانگیننمراتسبکزندگیارتقاءءدهندهسالمتوابعادآندرمواردزیر

 دامنه نمراتانحراف معیارمیانگینشاخص

 نمره کل سبک زندگی ارتقاءء
128-72/6315/5532دهنده سالمت

32-22/084/998تغذیه

32-13/94/948ورزش

32-20/054/548مدیریت استرس

32-16/65/378مسئولیت پذیری سالمت

جدول2:مقایسهمیانگیننمراتسبکزندگیارتقاءءدهندهسالمتبهتفکیکمتغیرهایسن،
تحصیالت،درآمدخانوارودسترسیبهخدماتبهداشتیدرمانی

F*Pانحرافمعیارمیانگینتعدادطبقاتمتغیر

سن

15-192369/5221/35

3/150/02
20-294267/2110/92

30-396573/9514/64

40-497075/6815/83

تحصیالت

2577/7218/77بیسواد

5/270/002
10972/8515/12کمتر از دیپلم

2863/0313/94دیپلم

3875/7312/91تحصیالت عالیه

درآمد )میلیون تومان(

4072/2217/13 کمتر از یک

3/160/01

5268/0915/08یک تا دو

5174/7415/58دو و صد تا سه 

3170/8713/66سه و صد تا چهار

2380/8613/63بیش ازچهار

 دسترسی به خدمات بهداشتی
درمانی

5261/3612/7کم و خیلی کم

26/180/000 8474/1113/4متوسط

86479/8415/38زیاد و خیلی زیاد
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جدول3:همبستگيمیانسبکزندگیارتقاءدهندهسالمتبامتغیرهایمدلارتقاءءسالمت
درزنانسنینباروریشهرخاش

rPمتغیر

0/600/000خودکارآمدی درک شده

0/410/000 حمایت اجتماعی درک شده

0/030/61عواطف درک شده

0/440/000-موانع درک شده

جدول4:قدرتپیشبینیکنندگیمتغیرهایمدلارتقاءءسالمتبرسبکزندگیزنانسنینباروری
شهرخاش

متغیرهایپیشبینی
tpضرایباستانداردشدهضرایباستاندارنشده

BStd.ErrorBeta

1/470/20/4487/08 خودکارآمدی درک شده 

0/180/070/1482/470/01 حمایت اجتماعی درک شده

0/270/110/1332/430/01عواطف درک شده

4/120/000-0/248-0/450/11-موانع درک شده 
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منابع:

ــا وضعیــت ســامت  ــرج )1394( رابطــه ســواد ســامت ب ــان ای ــزدی راد حســین، ضارب - ای

ــتان.  ــه بلوچس ــامت در منطق ــات س ــتفاده از خدم ــگیرانه و اس ــای پیش ــی، رفتاره عموم

ــه. دوره 2، شــماره3، صــص50-43. ــه آمــوزش و ســامت جامع مجل

ــی ســامت  ــم )1394( ســبک زندگ ــاری، مری ــان چن ــدی، مســعود؛ دهق - حاجــی زاده میمن

محــور و رضایتمنــدی زناشــویی در بیــن زنــان متأهــل شــهر یــزد، فصلنامــه زن در فرهنــگ 

ــر، دوره 7 - شــماره 1، صــص 61-76.  و هن

ــر اســاس الگــوی  - حســین نژاد مریــم، کانتــرزاده مریــم )1392( بررســی شــیوه زندگــی ب

ارتقــاءء ســامت پنــدر، بیــن دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی کرمــان، فصلنامــه آمــوزش 

بهداشــت و ارتقــاءء ســامت، ســال اول، شــماره 4. صــص15-28.

- روزبهانــی نســرین، غفرانی پــور فضــل اللــه، افتخــار اردبیلــی حســن، حاجــی زاده ابراهیــم 

)1391( ارتبــاط بیــن خودکارآمــدی، مراحــل تغییــر و رفتــار فعالیــت جســمانی زنــان بعــد از 

زایمــان مجلــه دانشــگاه علــوم پزشــكي اراك، ۱۵ )۹( :۷۱-۶۱.

- روســتا فاطمــه، احمــدی علــی )1395( خودکارآمــدی و رفتارهــای ارتقــاء  دهنــده ســامت 

زنــان ســنین بــاروری شــهر شــیراز در ســال 1392، مجلــه علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ایــام. ۲۴ )۲( :۱۰۰-۹۰.

- ســپاه منصــور، مــژگان، باقــری، فاطمــه )1396( پیــش بینــی ســبک زندگــی ارتقــاء دهنــده 

ســامت براســاس کانــون کنتــرل ســامت و ســبک های دلبســتگی، فصلنامــه علمــی- 

ــص 131-144. ــماره22، ص ــامت، دوره 6، ش ــی س ــی روانشناس پژوهش

ــژاد عليرضــا, پويــا فاطمــه )1381( بررســي رفتارهــاي ارتقــاء دهنــده ســامت  -غفــاري ن

در معلمــان شــهر كرمــان، مجلــه دانشــگاه علــوم پزشــکي گيــان:  پاييــز 1381، دوره 11، 

شــماره  43، صــص 1-9.

- محمــد علیــزاده چرندابــی ســکینه، میرغفورونــد مــژگان، توانانــژاد نیکتــا، کارخانــه مهســا 

)1392( ســبک زندگــی ارتقــاء دهنــده ســامت و خودکارآمــدی در نوجوانــان پســر، مجلــه 

دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران، جلــد 23، شــماره 109، صــص 152-162.

- محمديــان هاشــم، افتخــار اردبيلــي حســن، رحيمــي فروشــاني عبــاس، تقديســي 
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ــدر در  ــامت پن ــاءي س ــدل ارتق ــيابي م ــجاعي زاده داوود )1389( ارزش ــين، ش محمدحس

پيشــگويي کيفيــت زندگــي دختــران نوجــوان، مجله دانشــكده بهداشــت و انســتيتو تحقيقات 

ــص 1-13. ــماره 4، ص ــتي، دوره  8، ش بهداش

ــي  ــاي اجتماع ــن كننده ه ــول )1391( تعيي ــي رس ــيبه، صادق ــري نس ــد، زنج ــد مجي - موح

ــوردي ســالمندان  ــه م ــده ســامت ســالمندان )مطالع ــاء دهن ــي ارتق ــي ســبك زندگ جمعيت

ــماره 10. ــران، ش ــی ای ــن جمعیت شناس ــه انجم ــيراز(، نام ــهر ش ش

- یاراحمــدی علــی، روســتا فاطمــه )1392( ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســامت زنــان در 

ســنین بــاروری )مطالعــه مــوردی شــهر شــیراز(، نشــریه زن در توســعه و سیاســت، شــماره 

4، صــص 543-558.
-AlKandari F, Vidal VL, Thomas D. Health promoting lifestyle and body mass index among 
College of Nursing students in Kuwait: A correlational study. Nurs Health sci. 2008; 10)1(: 43 
- 50. doi: 10.1111/j.14422018.2007.00370-.x PMID: 18257831
-Becker H, Stuifbergen A. What make it so hard? Barriers to health promotion experienced by 
people with multiple sclerosis and polio. Family & Community Health. 2004;27)1(:75. DOI: 
10.109700008-200401000-00003727/ PMID: 14724504
-Baheiraei A, Mirghafourvand M, Mohammadi E, Mohammad-Alizadeh Charandabii S. 
The experiences of women of reproductive age regarding health-promoting behaviours: A 
qualitative study. BMC public health. 2012;12)1(:573.
- Canty-Mitchell J, Zimet GD. Psychometric Properties of the Multidimentsional Scale of 
Perceived Social Support in urban adolescents. American Journal of Community Psychology. 
2000;28)3(:391 - 400. doi: 10.1023/A:1005109522457 PMID: 10945123
- Chen, M.; Lai, L.; Chen, H.; and Gaete, J. Development and validation of the short-form 
adolescent health promotion scale. BMC Public Health,2014,14:1- 9.
- Chen MY, James K, Wang EK. Comparison  of health-promoting behavior between
-Taiwanese and American adolescents: a cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Stud 
2007; 44)1(: 59- 69.
- Chinekesh A, Hoseini SA, Shahbolaghi FM, Motlagh ME, Eftekhari MB, Ardalan G, et al. A 
comprehensive health plan:The lifestyle affecting factors in iranian youth. International Journal 
of Preventive Medicine. 2018; 9: 1. doi: 10.4103/ijpvm.IJPVM-309 - 17
- Chiou,A : Hsu, M. and Hung,M.Predictors of health-promoting behaviors in Taiwanese 
patients with coronary artery disease. Applied Nursing Research, 2016, 30: 1- 6.
-Declaration M. The first global ministerial conference on healthy lifestyles and 
noncommunicable disease control, Moscow. Geneva, World Health Organization; 2011.
-Dukas L, Willet WC, Giovannucci EL. Association between physical activity, fiber intake, and 
other lifestyle variables and constipation in a study of women. Am J Gastroenterol. 2003; 98)8(: 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

op
ul

at
io

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 16

https://populationmag.ir/article-1-681-fa.html


238                                                                                                                           فصلنامه جمعیت مشاره 115 و 116

17901796-. doi: 10.1111/j.15720241.2003.07591-.x PMID: 12907334.
-Hirth, J. The Effect of Social Networks and Social Support on the Relationship between Race. 
Ethnicity and Disability in Older Adults. 2010.
-Lim YM., Sung MH. & Joo KS. )2010(.» Factors affecting health-promoting behaviors of 
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