1

زهرا ملکی

*3

2

فرزانه مباشری

موهبت والی

.1

دانشجوی کارشناسی ،بهداشت عمومی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران.

.2

دانشجوی دکترای تخصصی ،اپیدمیولوژی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.

.3

کارشناسیارشد ،اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران.

هدف:

رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت و سبک زندگی سالم استراتژیهای اصلی برای حفظ سالمتی است .به دلیل اهمیت سالمت زنان در ارتقاء سالمت

جامعه ،مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت زنان در شهرستان فسا در سال  1331انجام شد.

روشها:

این مطالعه توصیفی -تحلیلی ،روی  143زن مراجعهکننده به پایگاهها و مراکز بهداشتی درمانی صورت گرفت .نمونهها با استفاده از روش

نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه استاندارد  HPLP-IIبود .داده ها در نرمافزار  SPSSو با استفاده از روشهای آمار
توصیفی وآزمونهای تیمستقل ،پیرسون و آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج:

میانگین سنی شرکتکنندگان  23/81±8/11سال و میانگین کل  18/14±3/43 HPLP-IIبود .میانگین امتیاز خرده مقیاس شیوه زندگی ،2/1±0/1

مسئولیتپذیری سالمتی  ،2/7±0/1فعالیت فیزیکی  ،1/3±0/1تغذیه  ،3/0±0/4رشد معنوی  ،3/0±0/1روابط بین فردی  2/3±0/1و کنترل استرس
 2/1±0/1بود.بین خرده مقیاس فعالیت فیزیکی و شغل زنان رابطه معناداری وجود داشت ( .)P-Value≤0/001همچنین رابطه بین خرده مقیاسهای رشد
معنوی و روابط بین فردی با سطح تحصیالت نیز معنادار بود (به ترتیب  P-Value=0/011و .)P-Value=0/038
نتيجهگيری :نتایج این مطالعه نشان داد میانگین خرده مقیاس رشد معنوی از همه باالتر و فعالیت فیزیکی از همه کمتر بود .با توجه به اهمیت فعالیت
فیزیکی در سالمت زنان ،باید با راهکارهایی که سبب ایجاد انگیزه میشود ،سطح فعالیت فیزیکی آنان را افزایش داد.
کليدواژهها :رفتار ،ارتقا سالمت ،شیوه زندگی ،سالمت زنان.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله22/00/93 :

پذیرش مقاله22/7/60 :

ارجاع :ملکی زهرا ،والی موهبت ،فرزانه مباشری .رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در زنان شهرستان فسا .طب پیشگیری9622 .؛ .99-92:)6(7

بسیاری از بیماریها شناخته شده اسالت ( .)1،2مطالعالات

مقدمه
بنابراین ارتقاء و تأمین سالمت زنان یکالی از ارکالان مهالم

اثرگالالذار در بالالروز بیماریهالالای مالالزمن از جملالاله سالالرطان

پیشرفت جوامع میباشد و روز به روز توجه به این مهالم

کولالالون ،فشالالارخون بالالاال ،بیماریهالالای مالالزمن انسالالدادی

افزایش مییابد .از طرفی فعالیتهای ارتقاءدهنده سالالمت

ریوی ،سیروز کبدی ،زخم معده ،ایدز و بیماریهای قلالب

و سبک زندگی سالم از استراتژیهای مهم برای دستیابی

و عروق میباشد ( .)3براساس آمارهای گزارش شده در

به این رکن به شمار مالیآینالد ،همچنالین رفتارهالای ارتقالا

مورد علل اصلی مالر ومیرهالا ،سالبک زنالدگی ناسالالم و

دهنده سالمت به عنوان عامل زمیناله ای در عالدم ابالتال در

رفتارهای غیربهداشتی  13درصالد از ایالن علالل را شالامل

نویسنده مسئول :فرزانه مباشری،گروه پزشکی اجتماعی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا،فسا،ایران.
تلفن+29 2630006639 :

پست الکترونیکیfarzane.mobasheri@yahoo.com :

ORCID: 0000-0001-0912-892X
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سالالالمت زنالالان از اولویالالتهالالای هالالر جامعالالهای اسالالت

نشان دادهانالد کاله سالبک زنالدگی ناسالالم یکالی از عوامالل
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چکيده
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رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در زنان شهرستان فسا

زهرا ملکی و همکاران

رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در زنان

و یا نگهداری سطح سالالمتی و خودشالکوفایی فالرد و یالا

عنوان محالور خالانواده در شالکلگیالری رفتارهالای سالبک

گروهها انجام گیرد ( )1و شامل مسئولیتپذیری سالمتی،

زندگی در سایر افراد جامعه ،بنابراین پژوهش حاضر بالا

رشد معنوی ،فعالیت فیزیکی ،تغذیه ،روابط بالین فالردی و

هدف بررسی وضعیت رفتارهای ارتقاءدهنده سالالمت در

کنتالالرل اسالالترس میباشالالد ( .)1رفتارهالالای ارتقاءدهنالالده

زنان مراجعهکننده به پایگاهها و مراکز بهداشالتی درمالانی

سالمت میتواننالد باعالت تالاثیر بالالقوه طالوالنی مالدت بالر

شهرستان فسا انجام شد تا با اطالع از وضالعیت موجالود

پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و کیفیت زندگی شالوند

و شناسایی رفتارهای ناسالم زنان بتوان گالام مالرثری را

که این تاثیرات با طوالنیتر شدن عمر ،کاهش هزینههالای

در راستای برنامهریزیهای بهداشتی مناسب و حرکت به

مراقبتهای بهداشالتی -درمالانی و افالزایش تولیالدات ملالی

سوی تأمین سالمت جامعه برداشت.

آشکار میگردد (.)7،8

مواد و روشها

رفتارهالالالای ارتقالالالاء سالالالالمت بالالالا عالالالادات غالالالذایی و
خودکارآمالالدی ارتبالالا مثبالالت داشالالتند و سالالبک زنالالدگی از

در این مطالعه مقطعی -تحلیلی جامعه مورد بررسالی

تعامل بین ویژگیهای شخصی ،روابط اجتماعی ،شالرایط

زنان مراجعهکننده به پایگاهها و مراکز بهداشالتی درمالانی

محیطالالی و موقعیالالتهالالای اجتمالالاعی -اقتصالالادی حاصالالل

در شهرستان فسا در نیمه اول سال  1331بودند و حجالم

میشود (.)1

نمونه برای انجام مطالعه بالا در نظالر گالرفتن اطمینالان 31

پیش از این مطالعاتی به بررسی وضالعیت رفتارهالای

دصد و خطای قابل قبول  ،0/01معادل  133نفالر بالرآورد

ارتقاءدهنده سالمت در گروههای مختلف پرداختهانالد کاله

شد ،ولی برای اطمینان بیشالتر از جامعاله مالورد پالژوهش

میانگین این رفتارها در مطالعاله حسالینی و همکالاران کالم

تعداد  143نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتنالد.

گزارش شد ( .)3مطلق و همکاران نیز گزارش نمودند کاله

جهت دستیابی به این تعالداد حجالم نموناله ابتالدا باله روش

میالالالانگین رفتارهالالالای ارتقاءدهنالالالده سالالالالمت در بالالالین

نمونهگیری خوشهای تعداد  4مرکز بهداشتی درمانی و 4

دانشجویان کم میباشد ( .)10حسینی و همکالاران هالم در

پایگاه بهداشتی از بین مراکز و پایگاههای بهداشتی شالهر

سال  1330در بررسی رفتارهای ارتقاءدهنده سالالمت در

فسا انتخاب شدند .در مرحله بعد با مراجعاله باله مراکالز و

مراجعین به مراکز بهداشتی شهری تهران ،بیشترین نمره

پایگاههای منتخب نموناله باله روش نمونالهگیری تصالادفی

رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت را برای خرده مقیاس رشد

انتخاب و پرسشنامه مربوطاله از طریالق مصالاحبه تکمیالل

معنوی با میانگین  3/43و کمتالرین نمالره را بالرای خالرده

شد.

مقیاس فعالیت بدنی با میانگین  2/08گالزارش نمودنالد کاله
میانگین کلی این رفتارها نیز کم بود (.)12
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سالمت شامل هر گونه فعالیتی میباشد که جهت افالزایش

و در نتیجه توسعه پایدار جامعه و نقش پر رنگ زنان باله
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میشود( .)4براساس نظریه پندر ،رفتارهالای ارتقاءدهنالده

ارتقاءدهنده سالمت ،در نیل به اهداف تأمین سالمت افراد

ابزار جمعآوری دادهها پرسشالنامه اسالتاندارد سالبک
زنالالدگی ارتقالالاء سالالالمت (Health-Promoting Lifestyle Profile:

سطح سالمتی سایر اعضای خانواده و اهمیت رفتارهالای

سالالالمت پنالالدر جهالالت تعیالالین اینکالاله افالالراد تالالا نالاله انالالدازه
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با توجه به نقش حیاتی سالمت زنان در حفظ و ارتقاء

) HPLP-IIبالالود .ایالالن پرسشالالنامه براسالالاس الگالالوی ارتقالالاء

زهرا ملکی و همکاران

رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در زنان

شد .مالحظات اخالقی نیز شامل کسالب رضالایت آگاهاناله

طراحی شده است (.)13
بالاله ایالالن ترتیالالب کالاله فراوانالالی رفتارهالالای ارتقاءدهنالالده

کتبی ،اطمینان از محرماناله بالودن اطالعالات و آزاد بالودن

سالالالمتی را در شالالش بعالالد رشالالد معنالالوی ( 3سالالوال)،

در شرکت یا عدم شرکت در هر مرحله از مطالعاله ،بالوده

مسئولیتپذیری سالمتی ( 3سالوال) ،فعالیالت جسالمانی (8

است.

کنتالالرل اسالالترس ( 8سالالوال) انالالدازهگیری مالالیکنالالد .ایالالن

نسالالخه  18و آزمالالونهالالای آمالالاری کالالایدو ،ت الیمسالالتقل،

پرسشنامه شامل  12سوال در طیالف لیکالرت  4گزینالهای

آنالیزواریالانس و ضالالریب همبسالالتگی پیرسالالون در سالالطح

است :هرگالز ( 1نمالره) ،گالاهی اوقالات ( 2نمالره) ،اغلالب (3

معناداری  P-Value≤0/01تجزیه و تحلیل شدند.

نمره) و همیشه ( 4نمالره) .محالدوده نمالره کالل رفتارهالای
ارتقاءدهنده سالمتی بین  12-208است و بالرای هالر بعالد

یافتهها
میانگین سنی شرکتکنندگان 23/81±8/11سال و

نمره جداگانه قابل محاسبه میباشد.
این پرسشنامه در کشالور مالا در سالال  1331توسالط

طیف سنی آنها  18-14سال بود و میانگین قد و وزن

حسالالینی و همکالالاران استانداردسالالازی شالالد و ضالالریب

آنها نیز به ترتیب  118/88±13/81سانتیمتر و

آلفایکرونباخ برای  1بعد ابزار از  0/70تا  0/81به دسالت

 14/41±12/30کیلوگرم بود .توزیع فراوانی متغیرهای

آمد ( .)13همچنالین مطالعاله ایالوبی و همکالاران ،شالاخ

دموگرافیک افراد شرکتکننده در مطالعه با جزئیات

آلفایکرونباخ هم برای کل مقیاسهالا و هالم بالرای خالرده

بیشتری در جدول  1ارائه شده است.

مقیاسها به ترتیب ( )0/78-0/12محاسبه گردیالده اسالت.
جهالالت حفالالظ وزن  1-4پاسالال هالالای عبالالارات و مقایسالاله
هدفمند امتیالازات در میالان خالرده مقیاسهالا اسالتفاده از
میانگین به جای مجموع امتیازات پیشنهاد شده و در ایالن
پژوهش هم رعایت شد (.)14
عالوه بر سواالت این پرسشنامه ،دادههایی در مالورد
ویژگیهای دموگرافیک افراد مورد مطالعاله (شالامل سالن،
قالالد ،وزن ،وضالالعیت تاهالالل ،شالالغل و تحصالالیالت) نیالالز
جمعآوری شد .معیارهای ورود به مطالعه داشتن سن 18

جدول  -1توزیع فراوانی متغيرهای دموگرافيک زنان مراجعهکننده
به پایگاهها و مراکز بهداشتی درمانی بهداشتی در سال 1331
متغیر
شهر
محل سکونت
روستا
متاهل
وضعیت
مطلقه
تاهل
بیوه
سیکل و
کمتر
تحصیالت
دیپلم
دانشگاهی
خانهدار
شغل
شاغل

فراوانی
48
85
484
4
4

درصد
84/7
84/3
54/6
0/7
0/7

86

35/2

84
35
430
43

33/6
27/2
50/5
5/4

میانگین نمرات ابعاد رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت
در زنان مورد مطالعه در جدول  2نشان داده شده است

سال به باال و سکونت در شهرستان فسا بود.
بهمنظور رعایالت ضالوابط اخالالق پالژوهش ،اطالعالات

به ابعاد

رشد معنوی و فعالیت فیزیکی بود.
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کالالافی در مالالورد هالالدف و نحالالوه اجالالرا و نیالالز اسالالتفاده از

که بیشترین و کمترین نمره به ترتیب مربو
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سوال) ،تغذیه( 3سوال) ،روابالط بالین فالردی ( 3سالوال) و

دادههالالای جمالالعآوری شالالده توسالالط نالالرمافالالزار SPSS
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رفتارهالای ارتقاءدهنالالده سالالالمتی را انجالام مالالیدهنالالد،

یافتههای پالژوهش در اختیالار شالرکتکنندگان قالرار داده

زهرا ملکی و همکاران

رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در زنان

] [ DOI: 10.29252/jpm.7.3.19

جدول  -2ميانگين و انحراف معيارابعاد رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در زنان
ابعاد رفتارهای
ارتقاءدهنده سالمت
ارتقا بهداشت در شیوه-
ی زندگی
مسئولیتپذیری سالمتی
فعالیت فیزیکی
تغذیه
رشد معنوی
روابط بین فردی

انحراف
معیار±میانگین

حداقل

حداكثر

2/87±0/64

4/00

8/00

2/73±0/85
4/50±0/87
3/00±0/88
3/08±0/84
2/52±0/88

4/85
4/00
4/74
4/67
4/86

3/74
3/78
3/74
8/00
8/00

کنترل استرس

2/87±0/88

4/34

3/36

در سنجش ارتبا

ارتقاءدهنده سالمت با مشخصات دموگرافیک ،نتایج

فعالیت فیزیکی دیده شد (( (r=-100 ،P-Value≤0/001جدول

آزمون تیمستقل ارتبا

.)3

معناداری را بین خرده مقیاس

فعالیت فیزیکی و شغل زنان نشان داد ( )P-Value≤0/001و
جدول شماره  -3رابطه بين ابعاد رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت با شغل زنان
شاغل ( 13نفر)

خانه دار ( 131نفر)

انحراف
معیار±میانگین

انحراف
معیار±میانگین

مقدار احتمال

ارتقا بهداشتدر شیوه
زندگی

1/03±1/10

4/83±1/22

0/312

مسئولیتپذیری سالمتی

21/28±4/20

24/13±4/30

0/823

فعالیت فیزیکی

14/32±4/41

11/83±4/21

1/111

*

تغذیه

27/88±3/23

21/10±4/03

0/111

رشد معنوی

27/84±4/10

27/13±4/01

0/131

روابطبین فردی
کنترلاسترس

ابعاد رفتارهای
ارتقاءدهنده سالمت

21/72±3/78

21/011±4/10

0/701

20/87±2/60

20/64±3/20

0/772

نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد بین خرده
مقیاسهای رشد معنوی و روابط بین فردی با سطح

تحصیالت رابطه معنادار وجود دارد سطح معناداری به
ترتیب (( (P-Value=0/038 ،P-Value=0/011جدول .)4

جدول  -4رابطه بين ابعاد رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت با سطح تحصيالت زنان
انحراف
معیار±میانگین

انحراف
معیار±میانگین

انحراف
معیار±میانگین

ارتقا بهداشتدر
شیوه زندگی
مسئولیتپذیری
سالمتی
فعالیت فیزیکی

8/74 ± 4/24

5/42±4/47

8/07±4/47

0/475

23/40±4/34

28/37±8/65

28/58±8/07

0/478

48/88±8/65

48/70±8/02

48/65±8/55

0/275

تغذیه

26/45±8/74

27/44±3/35

26/84±3/87

0/280

* 26/88±8/64
* 28/04±8/24
45/40±3/50

* 24/68±3/58
* 27/88±8/04
24/28±3/24

27/86±8/30
26/78±8/30
20/52±3/78

0/034
0/044
0/405

ابعاد رفتارهای
ارتقاءدهنده سالمت

رشد معنوی
روابطبین فردی
کنترلاسترس
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سيکل و کمتر ( 15نفر)

دیپلم ( 44نفر)

دانشگاهی ( 33نفر)

مقدار احتمال
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خرده مقیاسهای رفتارهای

یک رابطه معکوس ضعیفی بین سن زنان با خرده مقیاس

زهرا ملکی و همکاران

رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در زنان

مقیاس فعالیت فیزیکی با محل سکونت رابطه معنادار

رابطه معنادراری مشاهده نشد ( جدول.)1

وجود داشت ( )P-Value=0/011و میانگین فعالیت فیزیکی
جدول  -1رابطه بين ابعاد رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت با محل سکونت زنان
روستا ( 13نفر)

شهر ( 44نفر)

انحراف
معیار±میانگین

انحراف
معیار±میانگین

مقدار احتمال

ارتقا بهداشتدر شیوه
زندگی

1/03±1/17

4/83±1/27

0/312

ابعاد رفتارهای
ارتقاءدهنده سالمت

فعالیت فیزیکی

14/32±4/13

11/83±4/48

0/011

تغذیه

27/88±3/32

21/10±4/03

0/111

رشد معنوی

27/84±4/14

27/13±4/11

0/133

روابطبین فردی

21/72±3/37

21/011±4/11

0/107

کنترلاسترس

20/11±3/71

20/11±3/17

0/372

در این مطالعه متاهل بودند و این افراد به دلیل

بحث و نتيجهگيری
در بررسی رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در میان

مشغلههای زیاد زندگی از جمله امور خانهداری ،مراقبت

به بعد رشد معنوی و

از فرزندان و ...زمان زیادی را به فعالیتهای فیزیکی از

به بعد فعالیت فیزیکی بود که این

جمله پیادهروی ،ورزش و ...اختصاص نمیدادند .به طور

یافته با نتیجه مطالعه رستگار و همکارانش بر روی

کلی وضعیت تاهل بر سالمت افراد تاثیر میگذارد .در

رابطین سالمت شهرستان مشهد و مطالعه  Quintilianiو

ایران نیز زنان متاهل به علت مسئولیت در قبال انجام

همکاران که در آن رفتارهای ناسالم زنان در بعد فعالیت

وظایف خانهداری ،فعالیت فیزیکی کمتری دارند و

فیزیکی را بیشتر گزارش کرده بود ،همسو میباشد

همچنین از تغذیه ناسالم و توجه کمتر به سالمتی خود

(.)11،11

برخوردارند ( .)13در مطالعه  D Souzaو همکاران که بر

زنان ،بیشترین نمره مربو
کمترین نمره مربو

یافتههای مطالعه  Zhangو همکاران در زمینه فعالیت

روی زنان هندی صورت گرفته بود ،زنان متاهل هندی

فیزیکی و رشد معنوی با مطالعه حاضر همخوانی دارد

پیش از توجه به سالمت خود به نقش همسری ،مادری و

( .)17اما در یک پژوهش دیگر که بر روی زنان آمریکایی

مراقبتی خود در خانواده بیشتر اهمیت میدادند ()20

در میان سایر ابعاد داشت که با مطالعه حاضر همخوانی

شغل زنان رابطه معناداری مشاهده شد به طوری که

ندارد ( )18علت این تناقض را میتوان اینگونه استنبا

زنان خانهدار نسبت به زنان شاغل فعالیت فیزیکی کمتری

کرد که ایران از لحاظ اعتقادات دینی و مذهبی قویتر

داشتند که میتوان اینگونه توجیه کرد عدم تحرک و

میباشد ( .)12همچنین کمتر بودن نمره بعد فعالیت

فعالیت بدنی مناسب از پیامدهای نسل امروز است که

فیزیکی میتواند به این دلیل باشد که اکثر شرکتکنندگان

میتواند به دالیلی همچون سرگرمی مرتب با تلویزیون،
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مسئولیتپذیری سالمتی

21/28±4/13

24/13±4/33

0/872
*
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نتایج آزمون تیمستقل نشان داد تنها بین خرده

در شهر بیشتر از روستا بود .در سایر خرده مقیاسها

رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در زنان

باشد و به دلیل اینکه اکثر

میباشد و الزم است متخصصان و ارائهدهندگان خدمات

زنان شرکت کننده در این مطالعه خانهدار بودند این نتایج

بهداشتی درمانی بر حیطه فعالیت فیزیکی زنان توجه

دور از انتظار نبود .از طرفی شاغل بودن خود ،باعت

بیشتری داشته باشند.

افزایش سطح فعالیت فیزیکی افراد میشود که در این
مورد مطالعه مشابهی یافت نشد.

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به کم بودن
حجم نمونه که منجر به عدم تعمیمپذیری مطالعه میشود

معکوس ضعیفی دیده شده است که میتواند به این دلیل

نمونه بیشتر نیز انجام شود ،همچنین طوالنی بودن

باشد که با افزایش سن ،سطح فعالیت فیزیکی و تحرک

پرسشنامه تا حدودی باعت آزردگی خاطر برخی از

زنان کاهش مییابد و تمایل زیادی برای ورزش کردن

شرکتکنندگان میشد.

وجود ندارند.
در این مطالعه رابطه معناداری بین سطح تحصیالت

تشکر و قدردانی

و خرده مقیاسهای رشد معنوی و روابط بین فردی دیده

محققان بدینوسیله از کلیه پرسنل مراکز و پایگاههای

شد .حال آن که در مطالعه آذرطل و همکاران که به

بهداشتی درمانی شهرستان فسا کمال تشکر و قدردانی

بررسی عوامل موثر بر رفتارهای ارتقادهنده سالمت و

را دارند.

شادکامی در زنان پرداخته است ،سطح تحصیالت دیپلم
و باالتر از دیپلم با ابعاد روابط بین فردی و رشد معنوی
ارتبا

مثبت دیده شد که با مطالعه حاضر همخوانی

تأیيدیه اخالقی
این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد اخالق
 34111مصوب دانشگاه علوم پزشکی فسا است.

داشت (.)21
همچنین در مطالعهای که توسط  Molariusبر روی
زنان و مردان سوئدی صورت گرفت نشان داده شد که
سالمت ضعیف در مردان با تحصیالت پایین در ارتبا

تضاد منافع
نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی ندارند.

است اما در میان زنان رابطهای یافت نشد ( .)22اما در
مطالعات دیگر که توسط حسینپور و همکاران و همچنین
 Liو همکاران صورت گرفت تحصیالت را از جمله
متغیرهای اساسی در تعیین سالمت در زنان میدانند
(.)24،23

سهم نویسندگان
زهرا ملکی (نویسنده اول) نگارنده یافتهها ،بحت و
نتیجهگیری  41درصد؛ موهبت والی (نویسنده دوم)
نگارنده مقدمه و جمعآوری دادهها  10درصد؛ فرزانه
مباشری (نویسنده سوم و مسئول) روششناسی و

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که زنان از نظر رشد
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بین سن زنان با خرده مقیاس فعالیت فیزیکی رابطه

اشاره کرد .بنابراین پیشنهاد میشود مطالعهای با حجم

] [ DOI: 10.29252/jpm.7.3.19

رایانه و تلفن همراه مربو

زهرا ملکی و همکاران

نگارنده روش کار  41درصد.

معنوی در سطح مطلوب و از نظر فعالیت فیزیکی در

فعالیت فیزیکی در بین زنان ،لزوم اجرای برنامههای
آموزش سالمت با تاکید بر فعالیت فیزیکی ضروری

این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام شده است.
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سطح نامطلوب قرار داشتند .با توجه به پایین بودن سطح

حمایت مالی
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رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در زنان

Health-promoting behaviors in women in Fasa city
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Abstract
Introduction: Promotion of healthy behaviors and lifestyle are the major strategies to preserve the health.
Due to the importance of women's health in promoting the community health, the present study was conducted
to determine the status of women’s health promoting behaviors in Fasa in 2016.
Methods: This descriptive-analytical study was performed on 143 women referring to health centers. Samples
were selected using cluster sampling method. The data collection tool was the HPLP-II (Health Promotion
Lifestyle Profile II) standard questionnaire. Data were analyzed with SPSS-21 software using descriptive
statistics,
independent
t-test,
Pearson
correlation
coeffitient,
and
ANOVA
test.
Results :The mean age of the participants was 29.81±8.61 years and the average score of HPLP-II
questionnaire was 18.64±3.49. The mean score of the subscales including promotion of health in lifestyle,
health responsibility, physical activity, nutrition, spiritual growth, interpersonal relationship, and stress control
were 2.5±0.6, 7±0.5, 1.9±0.6, 3.0±0.4, 3.0±0.5, 2.9±0.5, and 2.6±0.5, respectively. There was a significant
relationship between the physical activity subscale and women’s occupation (P-Value≤0.001). The
relationships between the spiritual growth and interpersonal relationship subscales and the educational level
were
also
significant
(P-Values=0.038
and
0.011,
respectively).
Conclusion :The results of this study showed that the highest and the lowest average scores were for the
spiritual growth and physical activity subscales, respectively. Regarding the importance of physical activity in
women’s health, motivational approaches should be used to increase their physical activity.
Key Words: Behavior, Health Promotion, Lifestyle, Women's Health.
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