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Abstract
Introduction: Regular and daily physical activity delays the midlife and menopausal consequences and promotes the women’s quality of life. Physical activity
increases management of diabetes, cardiovascular disease, osteoporosis and high
blood pressure. Purpose of this study is to determine the impact of model based
education on midlife women’s physical activity in Hamadan.
Methods: 122 midlife women 50 to 64 years old chosen by random sampling
participated in this experimental study. The questionnaire was designed by researcher and measured the model structures. Pedometer was utilized to measure walking
and BMI was measured as physical activity consequences.
Results: After three months, evaluation showed significant changes in PRECEDE model structures (P˂0/001). Walking increased (P˂0/001). BMI decreased
significantly (P˂0/001).
Conclusion: Changes were observed in structures based on PRECEDE model.
Walking showed successfulness for midlife women. Reducing BMI was observed.
Keywords: Educational Program, Physical Activity, PRECEDE Model, Midlife
Women, Pedometer.
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چکیده
مقدمه :ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمی منﻈﻢ و روزانه ،عوارض میانسالی و ياﺋﺴﮕﯽ را به تاﺧیر مﯽاندازد و سﺒﺐ ارتقای ﮐیفیﺖ
زندﮔﯽ زنان مﯽشود .اين ﻓﻌالیﺖها مديريﺖ بیماریهای ديابﺖ و ﻗلﺒﯽ و عروﻗﯽ و پوﮐﯽ استﺨوان و ﻓشارﺧون باﻻ
را هﻢ اﻓﺰايﺶ مﯽدهد .هدف اين مﻄالﻌه ،تﻌیین تﺄﺛیر آموزش مﺒتنی بر مدل ،بر ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانی زنان میانسال
شهر همدان بود.
روش کار :در اين مﻄالﻌۀ تجربی 122،زن میانسال  50تا 64سال ،بهصورت تﺼادﻓی ساده انتﺨاب و شرﮐﺖ
داشتند .ابﺰار مﻄالﻌه پرسﺶنامۀ مﺤقﻖ ساﺧتۀ پرسید ،براي سنجﺶ سازههاي مدل پرسید و ﺣمايﺖ اﺟتماعﯽ
بود .از ﮔام شمار براي سنجﺶ پیادهروی ،از شاﺧﺺ  BMIبراي ارزشیابی پیامد رﻓتار ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ استفاده
شد.اديتنتهتهنتدو.ﮐقیﻢ.بويیااﺋمﺌکموبکوﮐی
P
:یافتهها  :در ارزشیابی سه ماه بﻌد ،تﻐییرات مﻌنیداری در سازههای مدل پرسید مالﺣﻈه شد ).( >0/001
پیادهروی زنان میانسال اﻓﺰايﺶ ياﻓﺖ ) (P>0/001و شاﺧﺺ تودة بدنی ،بهصورت مﻌنیداری ﮐاهﺶ نشان داده
اسﺖ )/.(P>0/001
نتیجهگیری :مدل پرسید و ﺣمايﺖ اﺟتماعﯽ ،تﻐییرات سازهها را نشان داد و پیادهروي مناسﺐترين ورزش برای
زنان میانسال انتﺨاب شد و موﻓقیﺖ ﻻزم را نشان داد و عالوه بر آن ﮐاهﺶ شاﺧﺺ توده بدنی هﻢ ﮔﺰارش شد.ده
بوی ﺟمﻌیﺖ عمومی باﻻتر بوده و در اﻓراد دارای سابقه آلرژی اين نﺴﺒﺖ بیشتر اسﺖ.
واژههای کلیدی :برنامۀ آموزشی ،ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ ،مدل پرسید ،زنان میانسال ،ﮔام شمار.

Hazavehei@yahoo.com

مقدمه

میانسالی دورهاي از زندﮔﯽ ﻓرد بین ﺟوانﯽ تا سالمندي
اسﺖ .در اين دوره نیمﯽ از زندﮔﯽ ﻓرد سﭙري شده و بايد در
سﺒﮏ زندﮔﯽ تﻐییرات مﻄلوب را ايجاد و در راستای رسیدن
به سالمندي سالﻢ ﮐوشﺶ ﮐند .باﻻرﻓتن سن ،با ﮐاهﺶ
ﻇرﻓیﺖ ﺟﺴمﯽ و ذهنﯽ ،اﺧتالل و بدتر شدن وﺿﻌیﺖ ﻗلﺒﯽ
و عروﻗﯽ ،تنفﺴﯽ و سیﺴتﻢ عﺼﺒﯽ ـ ماهیﭽهاي همراه اسﺖ
[ .]1،2در میانسالی ،زنان بهدلیﻞ شروع ياﺋﺴﮕﯽ ﻗﺒﻞ ،ﺣین
و بﻌد از آن ،با تﻐییرات ﻓیﺰيولوژيکﯽ زيادي مواﺟه هﺴتند.
تﻐییراتﯽ ﮐه منجر به امراض ﻗلﺒﯽ و عروﻗﯽ ،تنفﺴﯽ ،ديابﺖ،
ﻓشارﺧون باﻻ ،آرتريﺖ ،سرطان و پوﮐﯽ استﺨوان در سالهاي
بﻌد میشود و عوارض میانسالی و اﻓﺰايﺶ سن را تشديد
مﯽﮐند .اين بیماريها نه تنها برﮐیفیﺖ زندﮔﯽ زنان تاﺛیر
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

میﮔذارد بلکه منجر به مرگ ايشان میشود .اﻓﺰايﺶ وزن،
چاﻗﯽ ،بیتﺤرﮐی و مﺼرف ﻏذاهاي چرب در اين دوران عامﻞ
ﺧﻄری براي ابتال به بیماریهای ﻗلﺒﯽ و برﺧﯽ سرطانها و
ديابﺖ و مرگ ناشﯽ از اين بیماريها اسﺖ [ ]3اما تﻐییرسﺒﮏ
زندﮔﯽ و مﺒادرت به ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانی منﻈﻢ و مﺆﺛر میتواند
سﺒﺐ ﮐاهﺶ عالﺋﻢ و در نهايﺖ اﻓﺰايﺶ امید به زندﮔی در
زنان میانسال شود [ .]4شکايﺖهای ناشﯽ از عوارض ياﺋﺴﮕﯽ
مﯽتواند با ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ و سﺒﮏ سالﻢ زندﮔﯽ ﮐاهﺶ يابد
[7ـ .]4داشتن ﻓﻌالیﺖ ﻓیﺰيکﯽ بهترين سﺒﮏ زندﮔﯽ براي
مديريﺖ مﺴاﺋلﯽ اسﺖ ﮐه با اﻓﺰايﺶ سن بهوﺟود مﯽآيند
ﺟﺴمانﯽ زنان میانسال نويد زندﮔﯽ سالﻢ و
[ .]8ﻓﻌالیﺖ
ِ
ﻓﻌال را ﺣتﯽ تا دورة سالمندي ايشان مﯽدهد [ .]9تداوم
دوره  25شماره  - 5بهمن و اسفند 1396
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ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ منﻈﻢ روزانه از توسﻌه و اﻓﺰايﺶ ناتوانﯽهاي
بﻌدي مﯽﮐاهد [ .]4ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ بر عملکرد مﻐﺰي در
سالمندي اﺛری مﺤاﻓﻈتﯽ دارد [ .]10در میانسالی ﻓﻌالیﺖ
ﺟﺴمانﯽ مناسﺐ بﺴیار مهﻢ اسﺖ زيرا موﺟﺐ تقويﺖ عملکرد
ﻓیﺰيکﯽ و ﻗدرت ماهیﭽهاي مﯽشود .با اﻓﺰايﺶ سن يکﯽ از
موارد مهﻢ در سالمتﯽ ﻓرد اسﺖ و درﺟمﻌیﺖ سالمند ﮐاهﺶ
اين عوامﻞ ﺧود منجر به اﻓﺰايﺶ ﺧﻄر و مشکالت سالمتﯽ
مﺜﻞ از دسﺖ دادن استقالل و ﮐاهﺶ طول عمر مﯽ شود
[ .]8،11داشتن تﺤرك ،تاﺛیر بﺴﺰايﯽ در عملکرد روزانه،
منجمله برﻗراري ارتﺒاط اﺟتماعﯽ دارد .تﺤرك يﻌنی توانايﯽ
راه رﻓتن بهصورت مﻄمﺌن و مﺴتقﻞ .از دسﺖ دادن تﺤرك در
سنین پیری مرﺣلهای بﺤرانﯽ از ﻓرايند ناتوانﯽ مﺤﺴوب شده
و ﺧﻄر مﻌلولیﺖ و مرگومیر را اﻓﺰايﺶ مﯽدهد [13ـ.]10
ورزش ﮐردن زياد ،باعﺚ بهﺒود وﺿﻌیﺖ بیماری و هﻢ چنین
موﺟﺐ پیشﮕیري از آسیﺐ عوامﻞ مﻀر بر سالمتﯽ میشود.
بر طﺒﻖ ﮔﺰارشهای سازمانهاي ﺟهانﯽ بهداشﺖ ﮐمتر
از  %40از زنان به ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ متوسﻂ تا شديد و 30
دﻗیقه در روز مﺒادرت مﯽورزند [ .]14مﻄالﻌات سازمان
ﺟهانی بهداشﺖ نشان می دهد ،در منﻄقۀ مديترانۀ شرﻗﯽ ﮐه
ﮐشور ايران بﺨشﯽ از آن اسﺖ ،ﮐﻢ تﺤرﮐی در اﻓراد  18سال
به باﻻ %42/8 ،و در زنان  %50و مردان  %36ﮔﺰارش شده
اسﺖ [ .]15در مﻄالﻌهاي ﮐه ﮐوهﭙايهزاده و همکاران بهمدت
5سال در ﺟمﻌیﺖ ايرانﯽ انجام دادهاند ،سﻄﺢ بﯽتﺤرﮐﯽ از
 %15در  2007تا  %21/50در  2011متﻐیر بوده اسﺖ.
بهويژه زنان ﮐﻢ تﺤركتر شناﺧته شدهاند و لﺰوم پرداﺧتن
به ﮐﻢتﺤرﮐﯽ در ايران بهويژه در زنان يکﯽ از مﺴاﺋﻞ سالمﺖ
عمومﯽ ذﮐر شده اسﺖ [.]16

برهانی ديﺰﺟی و همکاران سال 1393در مینو دشﺖ،
مﻄالﻌهای با عنوان اﺛرات مداﺧالت آموزشی براساس مدل
پرسید در رﻓتارهای ﺧودمراﻗﺒتی و ﮐنترلی در بیماران ديابﺖ
نوع  2در سال  2012انجام دادند .مشﺨﺺ شد ،ﮔروه مداﺧله
توانﺴته رﻓتارهای ﺧود مراﻗﺒتی را اﻓﺰايﺶ دهد [.]19
اين مﻄالﻌه با هدف ،تﻌیین تاﺛیر آموزش براساس مدل
مناسﺐ براي زنان میانسال شهر همدان و اراﺋۀ پیشنهادهايی
به شﺒکۀ بهداشتﯽ براي تدوين برنامههاي آموزشﯽ ﻗومیتﯽ و
ﻓرهنﮕﯽ بهتر براي زنان انجام شد.

روش کار

در اين مﻄالﻌۀ تجربی ﮐه در سال های  1395الی 1396
انجام شد 122 ،زن میانسال  50تا  64ساله شهر همدان
ﮐه در مﻄالﻌههای ﻗﺒلﯽ [ ،]20به عنوان ﮐﻢ تﺤركترين
سنین میانسالی تشﺨیﺺ داده شده بودند و تا پايان پژوهﺶ
مشارﮐﺖ داشتند ،وارد مﻄالﻌه شدند .اين اﻓراد از مراﮐﺰ و
پايﮕاههاي ﮐﻢ تﺤرك انتﺨاب شدند ﮐه به روش تﺼادﻓی ساده
و بر ﺣﺴﺐ نقشۀ تهیه شده از وﺿﻌیﺖ ﮐﻢتﺤرﮐﯽ شهر همدان
در مﻄالﻌههای ﻗﺒلﯽ مشﺨﺺ شد [.]20
مﻌیارهای ورود به مﻄالﻌه از اين ﻗرار بود :زن بودن،
داشتن64ـ 50سال ،ساﮐن شهر همدان )شاﻏﻞ و ﺧانه دار(
بودن ،ساﮐن منﻄقه بودن ،سالﻢ بودن )نداشتن مﺤدوديﺖ
ﺣرﮐتﯽ يا بیماري ﺟدي ديابﺖ ،ﻗلﺒﯽ و عروﻗﯽ ،ﻓشا ِر ﺧون،
داشتن توانايﯽ
پوﮐﯽ استﺨوان پیشرﻓته( ،داوطلﺐ بودن و
ِ
انجام ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ.
ﺣجﻢ نمونه
2



2 z α + z1− β  δ 2
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d

در اين مﻄالﻌه برای مداﺧلۀ آموزشﯽ و تﻌیین اﺛر ﻓﻌالیﺖ
ﺟﺴمانی زنان میانسال شهر همدان ،از مدل پرسید استفاده
شد .در ﮐتاب مرﺟﻊ ﮔالنﺰ،ﮐاربرد مدل پرسید براي ﻓﻌالیﺖ
ﺟﺴمانﯽ اﻗشار مﺨتلﻒ ذﮐر شده اسﺖ [ .]17اين مدل هﻢ
براي تﺤلیﻞ رﻓتار و هﻢ برنامهريﺰي براي اﺟراي آموزش و
ارزشیابﯽ نهايﯽ )ارزشیابﯽ تاﺛیر،پیامد ،ﻓرآيند( ﻗابلیﺖ باﻻيﯽ
نشان داده اسﺖ .در اين مدل ﺟهﺖ ﺣرﮐﺖ از پیامد رﻓتار به
سمﺖ تﻌیین ﮐنندههاي رﻓتار اسﺖ تا به مداﺧلههای آموزشﯽ
و مديريتﯽ مﯽرسد .اين مدل نقشۀ راه اسﺖ و بهصورت عملﯽ
و منﻄقﯽ و سیﺴتماتیﮏ مﺤققان را ياري مﯽدهد تا برنامۀ
ﺟامﻊ آموزش بهداشﺖ و ارتقاي سالمﺖ را چه در سﻄﺢ ﻓردي
و چه در سﻄﺢ ملﯽ به اﺟرا درآورند و بهنﺤو اﺣﺴن ارزشیابﯽ
نیﺰ بکنند .سه مفهوم مﺴتﻌدﮐننده ،تقويﺖ ﮐننده و ﻗادر
ﮐننده از مفاهیﻢ عمده در پرسید هﺴتند [.]17

روش نمونهﮔیري آن بود ﮐه بﻌد از مشﺨﺺ شدن سن و
مﻌیارهاي ﺣﻀور زنان میانسال ،با شرﮐﺖ در ﺟلﺴات رابﻄین
بهداشتﯽ ،اهداف طرح تﺤقیقاتﯽ با ايشان در میان ﮔذاشته
سال تﺤﺖ پوشﺶ
شد .مقرر شد هر رابﻂ داوطلﺐ ،زنان میان ِ
ﺧود را با نشانی و شماره تلفن مﻌرﻓﯽ ﮐند .از میان مﻌرﻓﯽ
شدﮔان 5 ،تا  6زن میانسال بهصورت تﺼادﻓﯽ ساده ،از طرف
هر رابﻂ بهداشتﯽ ) 4نفر رابﻂ داوطلﺐ در هر مرﮐﺰ( انتﺨاب
شدند.

دشمنﮔیر و همکاران در سال1394در تهران مﻄالﻌهاي با
عنوان اﺛر مداﺧلۀ آموزشﯽ براساس مدل پرسید روي ﻓﻌالیﺖ
ﺟﺴمانﯽ اﻓراد سالمند انجام دادند .در اين مﻄالﻌه  80مرد و
زن  75تا 90سال را با ﮔروه ﮐنترل بهصورت مﻄالﻌۀ تجربﯽ
ﻗﺒﻞ و بﻌد از مداﺧله بررسی ﮐردند .دشمنﮔیر نتیجهﮔیري
ﮐرده اسﺖ ﮐه مدل پرسید مدل مناسﺒی براي تشﺨیﺺ و
اﺟراي برنامههاي آموزشﯽ سالمندان اسﺖ [.]18

پرسﺶنامه شامﻞ اطالعات زمینهاي و دموﮔراﻓیﮏ بهعالوه
سﺆالهايی دربارة سازههاي پرسید ﮐه در بﺨﺶ عوامﻞ تقويﺖ
ﮐننده يﮏبار بهطورﮐلﯽ به عنوان سازة تقويﺖ ﮐننده در

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

در مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر از هر ﮔروه مداﺧله و ﮐنترل دو نفر
ريﺰش وﺟود داشﺖ و تﺤلیﻞ نهايﯽ روي  61نفر در ﮔروه
مداﺧله و  61نفر در ﮔروه ﮐنترل انجام شد.

براي اندازهﮔیري مشﺨﺼات دموﮔراﻓیﮏ و اندازهﮔیري
سازههاي مدل پرسید بﻌد از تﻐییرات ﺣاصﻞ از مداﺧالت،
از پرسﺶنامه و براي اندازهﮔیری رﻓتار ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ زنان
میانسال شهر همدان از ﮔام شمار استفاده شد.
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پرسید سنجیده شد و بار ديﮕر ،سنجﺶ و ارزيابﯽ ﺣمايﺖ
اطالعاتﯽ :ﺣمايﺖ عاطفﯽ يا اﺣﺴاسﯽ :ﺣمايﺖ ابﺰاري يا
وسیله اي :ﺣمايﺖ بازﺧوردي يا ابﺰاري نیﺰ سﺆاﻻت دسته
بندي و سنجیده شد .عالوه بر آن ﺣمايﺖ ﺧانواده ،همﺴايهها
و دوستان ،ﺣمايﺖ رابﻄین و ﮐارشناس بهداشتﯽ ،دستهبندي
شده و تجﺰيه و تﺤلیﻞ شد.
در اين مداﺧله ،ابﺰاري به نام ﮔام شمار براي اندازهﮔیری،
پیادهروي و ﻓﻌالیﺖهاي ﺟﺴمانﯽ زنان میانسال بهﮐار ﮔرﻓته
شده اسﺖ .در ﮔام شمار تﻌداد ﮔامها و مﺴاﻓﺖ طﯽ شده و
ﮐالري مﺼرﻓﯽ روزانه به صورت میانﮕین مﺤاسﺒه شد.
در مﻄالﻌههای ﻗﺒلﯽ دربارة وﺿﻌیﺖ ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ زنان
میانسال شهر همدان ،مشﺨﺺ شد ﮐه آﮔاهﯽ ،نﮕرش و
ﺧودﮐارآمدي زنان میانسال ،ﮐﻢ و پیﺶبینﯽ ﮐنندة رﻓتار
ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ ايشان اسﺖ [ .]20بنابراين در مرﺣلۀ مداﺧله،
نیاز به آموزش و تشکیﻞ ﮐالسهای آموزشی برای اﻓﺰايﺶ
آﮔاهی و بﺤﺚ ﮔروهی برایِ بهﺒود نﮕرش و رﻓﻊ موانﻊ ﻓﻌالیﺖ
ﺟﺴمانی ،هﻢ چنین ورزش سالنی برای اﻓﺰايﺶ ﺧودﮐارآمدی
و مهارت پیادهروی منﻈﻢ به وسیلۀ مربی ﮐارشناس تربیﺖ
بدنی ،در نﻈر ﮔرﻓته شد .با تﻐییر عوامﻞ روانشناﺧتﯽ مﺜﻞ
آﮔاهﯽ و نﮕرش و ﺧودﮐارآمدي مﯽتوان انتﻈار داشﺖ ﮐه
رﻓتار پیادهروي در زنان میانسال اﻓﺰايﺶ بیابد [.]22،23
در مﻄالﻌۀ پیشین ،پﺲ از عوامﻞ مﺴتﻌد ﮐننده ،عوامﻞ
تقويﺖ ﮐنندة پیﺶبینی ﮐنندة ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانی زنان بهويژه
میانساﻻن تشﺨیﺺ داده شد .بنابراين ،برای اﻓﺰايﺶ تقويﺖ
ﮐنندهها نیاز به طراﺣی مواردی برای تﻌیین دﻗیﻖ عوامﻞ
تقويﺖ ﮐنندة پیﺶبینی ﮐنندة ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانی زنان بود.
پﺲ با تشکیﻞ شﺒکۀ اﺟتماعی میان زنان شرﮐﺖﮐنندهای ﮐه

همﺴايۀ يکديﮕر بودند و در بیشتر مراسﻢ اﺟتماعی به ياري و
ﺣمايﺖ هﻢ مﺒادرت مﯽﮐردند و در مﺼاﺣﺒههاي ﻓردي به اين
امر تاﮐید داشتند ،صورت ﮔرﻓﺖ .همﺴايهها نﺴﺒﺖ به هﻢ انواع
ﺣمايﺖهای اﺟتماعی )اطالعاتﯽ ،ابﺰاري ،عاطفﯽ ،بازﺧوردي(
را ابراز میﮐردند .تقويﺖﮐنندهها با اﻓﺰايﺶ ﺣمايﺖهاي
دوستان ،همﺴايﮕان ،ﮐارشناس و رابﻂهای بهداشتﯽ از
ﺧانواده به سمﺖ ﻓراهﻢﮐنندﮔان سالمﺖ )ﮐارشناس بهداشﺖ
و رابﻂها( در منﻄقه و همﺴايﮕان سوق داده شد .ﺣمايﺖهاي
اطالعاتﯽ ،ابﺰاري ،بازﺧوردي و اﺣﺴاسﯽ هﻢ به ايشان آموزش
داده شد.
تجﺰيه و تﺤلیﻞ مﻄالﻌۀ مداﺧلهاي :با استفاده از شاﺧﺺهاي
مرﮐﺰي و پراﮐندﮔﯽ ،هﻢ چنین ﺟداول تواﻓقﯽ دادهها توصیﻒ
شده و با استفاده از آزمونهاي tمﺴتقﻞ t ،زوﺟی ،ﮐاي اسکوﺋر
و تﺤلیﻞهاي چند متﻐیره به مقايﺴۀ نتايﺞ در ﮔروهها پرداﺧته
شد .سﻄﺢ مﻌنﯽداري ﮐمتر از 0/0 5بود و از نرم اﻓﺰارSPSS
نﺴﺨۀ  20استفاده شد .مقادير ﮔﻢ شده با استفاده از روش
 Hot-deckبرآورد شد و پﺲ از آن روي دادههاي ﮐامﻞ شده،
تﺤلیﻞ انجام شد.

يافتهها

ياﻓتهها نشان داد ،میانﮕین سنی ﮔروه مداﺧله 55/44
و میانﮕین ﮔروه ﮐنترل  54/40بوده و بین دو ﮔروه تفاوت
مﻌنﯽداري نﺒوده اسﺖ ) .(p=0/202تﻌداد ﻓرزندان ﮔروه
مداﺧله بهﮔونهای مﻌنیدار از ﮔروه ﮐنترل بیشتر بوده
) (p=0/006و تفاوتﯽ در میﺰان تﺄهﻞ دو ﮔروه مداﺧله و
ﮐنترل مشاهده نشده اسﺖ ) 45 .(p=0/569نفر از ﮔروه
مداﺧله بﯽسواد و  17نفر از ﮔروه ﮐنترل بﯽسواد بودهاند و
تفاوت مﻌنﯽدار بوده اسﺖ ) .(p>0/001از نﻈر شﻐلﯽ تفاوتﯽ

جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات تراز شده از  ،100سازههاي مدل پرسید در دوگروه مداخله و کنترل)قبﻞ و سه ماه بعد از مداخله(
متﻐیر

آگاهي

نگرش

خودکارآمدي

قبﻞ از مداخله

بعد از مداخله

p-value
Paired-test

مداﺧله

40/98±22/92

85/40±10/73

p-value
t-test

>0/001
>0/001

>0/001

*>0/001

68/41±14/09

78/13±9/79

گروه
ﮐنترل

مداﺧله

ﮐنترل
p-value
t-test
مداﺧله
ﮐنترل

p-value
t-test

مداﺧله

تقویت کننده

ﮐنترل

p-value
t-test

مداﺧله

قادر کننده

ﮐنترل

p-value
t-test

mean±sd

61/63±25/37

mean±sd

74/26±22/32

74/48±13/91

71/87±16/58

0/019

0/013

36/88±17/28

63/38±10/95

44/10±19/52

42/34±21/32

0/033

* >0/001

45/75±15/90

63/91±11/79

51/12±14/74

44/99±17/42

0/055

>0/001

66/51±16/01

72/83±10/36

66/04±13/08

67/33±11/93

0/860

0/007

>0/001
0/161
>0/001
0/444
>0/001
0/013
0/007
0/352

* مقادير  p-valueمﺤاسﺒه شده بر مﺒناي تﺤلیﻞ ﮐوواريانﺲ اسﺖ.
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 .158بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل بر فعالیت ...
جدول .2میانگین و انحراف معیار نمرات حمایت اجتماعي تراز شده از  ) 100اطالعاتي ،احساسي ،وسیلهاي ،بازخوردي( در دوگروه مداخله و
کنترل قبﻞ و سه ماه بعد از مداخالت آموزشي.
حمایت اجتماعي

حمایت اطالعاتي

حمایت ابزاري

حمایت احساسي

حمایت بازخوردي

گروه

قبﻞ از مداخله

mean±sd

بعد از سه ماه مداخله

ﮔروه مداﺧله

44/26±15/85

62/16±7/46

0/042

* >0/001

35/55±18/97

42/72±19/17

0/783

>0/001

58/11±19/02

79/59±8/96

0/042

* >0/001

45/90±20/97

73/67±13/79

0/048

* >0/001

ﮔروه ﮐنترل
p-value
)(t-test
ﮔروه مداﺧله
ﮔروه ﮐنترل
p-value
)(t-test
ﮔروه مداﺧله
ﮔروه ﮐنترل
p-value
)(t-test
ﮔروه مداﺧله
ﮔروه ﮐنترل
p-value
)(t-test

50/06±15/28

34/63±17/84

65/08±18/34

53/59±21/57

mean±sd

45/96±15/66

26/74±16/54

60/16±18/80

47/85±27/74

p-value
Paired t-test
>0/001
0/100
0/046

0/005
>0/001
0/100
>0/001
0/190

* مقادير  p-valueمﺤاسﺒه شده بر مﺒناي تﺤلیﻞ ﮐوواريانﺲ اسﺖ.

جدول  .3میانگین و انحراف معیار نمرات تراز شده از 100حمایت اجتماعي ) اعضاي خانواده ،همسایگان و دوستان ،رابطین بهداشتي( در
دوگروه مداخله و کنترل ،قبﻞ و سه ماه بعد از مداخلﮥ آموزشي
حمایت اجتماعي

اعضاي خانواده

دوستان و
همسایگان
مربي و رابطان
بهداشتي

قبﻞ مداخله

بعد از سه ماه مداخله

گروه

mean±Sd

mean±Sd

مداﺧله

48/82±18/11

60/65±14/75

p-value
)(t-test

0/256

>0/001

43/44±16/04

58/08±15/76

ﮐنترل

مداﺧله

ﮐنترل

p-value
)(t-test

مداﺧله

ﮐنترل

p-value
)(t-test

52/40±16/57

49/06±15/16

48/61±21/30

39/52±15/08

0/049

* >0/001

43/64±21/58

80/64±11/95

52/15±24/63
0/045

47/34±27/09

p-value
Paired t-test
>0/001
0/157
>0/001
0/001
>0/001
0/218

* >0/001

* مقادير  p-valueمﺤاسﺒه شده بر مﺒناي تﺤلیﻞ ﮐوواريانﺲ اسﺖ.

جدول .4میانگین و انحراف معیار تعداد گامها و مسافت طي شده ) (kmو انرژي مصرفي ) (Kcaloriطي یک روز در زنان میانسال شهر همدان
در دو گروه مداخله و کنترل قبﻞ و بعد از سه ماه مداخله
متﻐیر

تعداد گامها

انرژي مصرفي

kcalori

مسافت طي شده
km

گروه

قبﻞ از مداخله

mean±SD

سه ماه بعد از مداخله

p-value
Paired-test

مداﺧله

6130/49±2858/24

7347/93±3788/03

0/008

p-value
t-test

0/752

>0/001

228/97±106/31

275/23±140/38

ﮐنترل

مداﺧله

ﮐنترل

p-value
t-test

مداﺧله

ﮐنترل

p-value
t-test

6295/03±2873/31

232/76±95/7

mean±SD

4973/51±2504/59

185/57±93/45

0/836

>0/001

3/68±1/73

4/41±1/86

3/78±1/60
0/828

2/98±1/50

>0/001
0/005

>0/001
0/002

>0/001

>0/001

* مقادير  p-valueمﺤاسﺒه شده بر مﺒناي تﺤلیﻞ ﮐوواريانﺲ اسﺖ.
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جدول  .5میانگین و انحراف معیار میزان  BMIزنان میانسال شهر همدان در دوگروه مداخله و کنترل ،قبﻞ و بعد از سه ماه مداخله در سال .1394
 BMIقبﻞ از مداخله

 BMIبعد از مداخله

p-value
Paired t-test

مداخله

28/56±4/86

p-value
t-test

28/41±3/40

27/95±4/71
28/65±3/22

>0/001
0/098

0/836

0/344

گروه

کنترل

mean± sd

mean± sd

* مقادير  p-valueمﺤاسﺒه شده بر مﺒناي تﺤلیﻞ ﮐوواريانﺲ اسﺖ.

مشاهده نشده و ﺧانهدارها بیشترين نفرات هر دو ﮔروه را
تشکیﻞ دادهاند ).(p=0/5

بحث

در اين مﻄالﻌه ،در سازههاي مﺴتﻌدﮐنندة آﮔاهی و نﮕرش
ﺟﺴمانﯽ ﮔروه
به ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ و ﺧودﮐارآمدي در ﻓﻌالیﺖ
ِ
مداﺧله پﺲ از سه ماه آموزش و پیﮕیري تﻐییرات مﻌنﯽداري
مشاهده مﯽ شود) (p>0/001ﮐه نشان دهندة تﺄﺛیر آموزش
مﺒتنﯽ بر مدل ،به زنان میانسال بوده اسﺖ .ﮐاربرد مدل و
تﺌوريها در علوم رﻓتاري و روانشناﺧتﯽ در مﻄالﻌات متﻌدد
شناﺧته شده اسﺖ [ ]21با تﻐییر عوامﻞ روانشناﺧتﯽ مﯽتوان
انتﻈار داشﺖ در رﻓتا ِر ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ ،اﻓﺰايﺶ مشاهده ﮐرد
[ .]22،23در ﮔروه ﮐنترل پﺲ از سه ماه مداﺧله و پیﮕیري
در نمرات نﮕرش و ﺧودﮐارآمدي ايشان ﮐاهﺶ مشاهده
مﯽشود ﮐه دلیﻞ آن را آموزش نديدن ﮔروه ﮐنترل ،هنﮕام
بروز موانﻊ پیادهروي و ورزش روزانه ،هنﮕام سرماي سﺨﺖ
همدان مﯽدانیﻢ.
دشمنﮔیر مﻄالﻌهاي نیمهتجربﯽ در سال 1394روی80
سالمند انجام داد و از مدل پرسید براي اﻓﺰايﺶ ﻓﻌالیﺖ
ﺟﺴمانﯽ سالمندان استفاده ﮐرد .او در اين مﻄالﻌه نشان داد
ﮐه با استفاده از مدل پرسید ،عوامﻞ مﺴتﻌد ﮐنندة آﮔاهﯽ و
نﮕرش و ﺧود ﮐارآمدي سالمندان را اﻓﺰايﺶ داده اسﺖ [.]18
دشمنﮔیر در مﻄالﻌۀ ﺧود روي  80سالمند نشان داده
اسﺖ ،تشويﻖ ﺧانواده و ﮐارﮐنان بهداشتﯽ به انجام ﻓﻌالیﺖ
ﺟﺴمانﯽ در سالمندان ،تقويﺖ ﮐننده مﺤﺴوب شده اسﺖ
[ ]18اما در مﻄالﻌۀ ﺣاﺿر ،تشکیﻞ شﺒکهای اﺟتماعﯽ از
آموزش ﺣمايﺖ از يکديﮕر،
همﺴايﮕان و رابﻄان بهداشتﯽ و
ِ
تقويﺖ و ترﻏیﺐ به انجام پیادهروي روزانه در زنان ،همانﻄورﮐه
در ﺟدول  4مشاهده مﯽﮐنید ،باعﺚ اﻓﺰايﺶ پیادهروي منﻈﻢ
روزانه در ﮔروه مداﺧله شده اسﺖ.
ﮔروه مداﺧله پﺲ از سه ماه تﻐییرات مﻌنیداری در همۀ
انواع ﺣمايﺖ اﺟتماعی اعﻢ از ﺣمايﺖ اطالعاتﯽ ،وسیلهاي،
بازﺧوردي و اﺣﺴاسﯽ نشان دادند ).(p>0/001
ﮐاواﮐﯽ و همکاران در مﻄالﻌۀ ﺧود ،داشتن شﺒکۀ اﺟتماعﯽ
را سﺒﺐ ماندﮔاري انﮕیﺰه در ﺧود مراﻗﺒتﯽ و اتﺨاذ سﺒﮏ سالﻢ
زندﮔﯽ مﺜﻞ ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ مﯽدانند [ .]24در مﻄالﻌۀ
ﻓیﺴﭽر اﮔاراواي در سال  ،2008ﺣمايﺖ اﺟتماعﯽ بهويژه
ﺣمايﺖ اﺣﺴاسﯽ و ابﺰاري را در اﻓﺰايﺶ ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ و
ﺧودمراﻗﺒتﯽ از بیماري ﻗلﺒﯽ ،بﺴیار مﺆﺛر تلقی شده و آن را
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

توصیه ﮐردهاند [.]25
عوامﻞ ﻗادر ﮐننده در ﮔروه مداﺧله ،پﺲ از سه ماه
مداﺧلۀ ﮐالسهای آموزشﯽ و ورزش سالنﯽ با مربﯽ ،تﻐییرات
مﻌنﯽداري را نشان داد.
دشمنﮔیر و برهانﯽ و استﺒﺼاري [ ]18،19،26نیﺰ در

مﻄالﻌۀ ﺧود ،تاﺛیر مدل پرسید را در تشﺨیﺺ و اﻓﺰايﺶ
عوامﻞ ،ﻗادر ﮐننده ذﮐر ﮐردهاند .لیکن در نشان دادن نوع
عوامﻞ ﻗادر ﮐننده ،موﻓﻖ عمﻞ نکردهاند .مﻌینﯽ و همکاران
[ ]27در مﻄالﻌۀ ﺧود تشﺨیﺺ تﺴهیالت ورزشﯽ و دسترسﯽ
دانشجويان به اين تﺴهیالت را به عنوان پیﺶبینﯽﮐنندة
ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ ايشان نام مﯽبرد.
استفاده از مدل پرسید و ﺣمايﺖ اﺟتماعی با تشکیﻞ
شﺒکۀ اﺟتماعی در زنان میانسال همدان مﺆﺛرتر بوده اسﺖ
و توصیه میشود .مدل پرسید مدلی ﮐارا و پذيرﻓتنی براي
آموزش زنان میانسال و تﻐییرات سازههاي تﺄﺛیرﮔذار روي
رﻓتار ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ ايشان اسﺖ.
رﻓتار ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ مناسﺐ براي میانساﻻن ،پیادهروي
منﻈﻢ روزانه تشﺨیﺺ داده شد .از ابﺰاری ﮐه میتواند ،میﺰان
پیادهروی و راهﭙیمايی روزانه را نشان دهد و رﻓتار ﻓﻌالیﺖ
ﺟﺴمانﯽ را اندازهﮔرﻓته و اﻓﺰايﺶ آن را پﺲ از مداﺧله نشان
دهد يﻌنﯽ ﮔام شمار استفاده شد.
اعﻀای ﮔروه مداﺧله پﺲ از مداﺧلۀ آموزشی تﻌداد ﮔامهای
ﺧود را از  6130/49ﮔام به  7347/93ﮔام اﻓﺰايﺶ دادهاند ﮐه
اﻓﺰايﺶ مﻌنﯽداري اسﺖ ).(p=0/008

در اين ﮔروه مﺴاﻓﺖ طی شده نیﺰ پﺲ از مداﺧلۀ آموزشﯽ،
تقريﺒاً يﮏ ﮐیلومتر به نﺴﺒﺖ ﮔروه ﮐنترل بیشتر پیاده روي
ﮐرده بودند ﮐه مﻌنﯽدار بوده اسﺖ ) . (p=0/002پﺲ از
مداﺧلۀ آموزشﯽ ،مﺴاﻓﺖ طی شدة اين ﮔروه در مقايﺴه با
ﮔروه ﮐنترل يﮏ ﮐیلومتر بیشتر بود ﮐه اين تفاوتی مﻌنادار را
نشان میدهد ).(p=0/002
در همین ﮔروه ،انرژي مﺼرﻓﯽ نیﺰ پﺲ از مداﺧله تقريﺒاً
دوبرابر شده اسﺖ و از  228/97ﮐیلوﮐالري به مﺼرف 275/23
ﮐیلو ﮐالري دسﺖ ياﻓتهاند ﮐه تﻐییری با مﻌنی بوده اسﺖ
).(p=0/005
شاﺧﺺ تودة بدنﯽ به عنوان پیامدی براي رﻓتار ﻓﻌالیﺖ
ﺟﺴمانﯽ زنان میانسال در نﻈر ﮔرﻓته شد ﮐه با اندازهﮔیری
آن نشان داد ،با مداومﺖ ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ چه تﻐییرات
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چشمﮕیری مﯽتوان انتﻈار داشﺖ .ﺟدول  5نشان مﯽدهد
ﮐه شاﺧﺺ تودة بدنی ﮔروه مداﺧله پﺲ از مداﺧله و سه ماه
آموزش و پیﮕیري ﮐاهﺶ مﻌنیداری داشته اسﺖ و از 28/56به
 27/95رسیده ﮐه تفاوت مﻌنﯽداری اسﺖ ). (p>0/001
در ترﮐیه روی 40میانسال ﻓﻌال ﮐه پیادهروي منﻈﻢ
روزانه بهمدت  45دﻗیقه داشتهاند ،با 40میانسال بدون
تﺤرك مﻄالﻌهاي مقايﺴهاي انجام دادند .نتايﺞ نشان داد،
میانساﻻنﯽ ﮐه ﻓﻌال بوده و پیادهروي مﯽﮐردند ،میانﮕین
نمرة شاﺧﺺ تودة بدنﯽشان  26/25بوده اسﺖ و میانساﻻن
ﻏیرﻓﻌال و بﯽتﺤرك میانﮕین نمرة شاﺧﺺ تودة بدنﯽشان
 28/15بوده ﮐه دو نمره اﺧتالف میانﮕین يﻌنی اﺧتالﻓی
مﻌنﯽدار را نشان میدهد .نتیجهﮔیري ﮐه داشتند ﺣکايﺖ
از پیشنهاد پیادهروي منﻈﻢ و روزانه به مدت  45دﻗیقه براي
سالمندان بود [.]28

نتیجهگیری

اين مﻄالﻌه پﺲ از تﺤلیﻞ ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ زنان میانسال
شهر همدان در مﻄالﻌههای ﻗﺒلﯽ [ ]20به اﻓﺰايﺶ آﮔاهی،
نﮕرش و ﺧودﮐارآمدی ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ)عوامﻞ مﺴتﻌدﮐننده(
براساس مدل پرسید منجر شد .ﺿﻌﻒ عوامﻞ تقويﺖ ﮐننده
را ﮐه مﻄالﻌات[ ]20نشان داد ،با ﺣمايﺖ اﺟتماعﯽ مناسﺐ،
تشکیﻞ شﺒکه اﺟتماعﯽ همﺴايﮕان و رابﻄان بهداشتﯽ برطرف
ﮐرد .تشکیﻞ شﺒکۀ اﺟتماعی زنان میانسال در اﻓﺰايﺶ
ﺣمايﺖهای اﺣﺴاسی و اطالعاتی و ابﺰاری و بازﺧوردی موﻓﻖ
داشﺖ و درياﻓﺖ ﺣمايﺖ اﺟتماعی را از همﺴايﮕان و رابﻄان
و ﮐارشناسان بهداشﺖ اﻓﺰايﺶ داد .اين مﻄالﻌه توانﺴﺖ ،به
الﮕوی پیادهروی با همﺴايﮕان به مدت يﮏ ساعﺖ در روز و
يﮏ ساعﺖ در بﻌدازﻇهر برای دستیابی به ده هﺰار ﻗدم روزانه
دسﺖ يابد ﮐه تﺄﺛیر سه يا پنﺞ روز ،ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانی روزی
نیﻢ ساعﺖ ،متوسﻂ تا شديد را برای میانساﻻن داشته باشد.
ابﺰار ارزيابی ﮔام شمار ﮐه نتايﺞ آن ،انﮕیﺰة مناسﺐ برای شروع
و ادامۀ پیادهروی ﻓراهﻢ آورد ،بهﺧوبی انتﺨاب و استفاده شد
و توانﺴﺖ اﻓﺰايﺶ تﻌداد ﮔامها ،مﺴاﻓﺖ طی شده و انرژی
مﺼرﻓی را به نﺤو مﻄلوب نشان دهد .ﮐاهﺶ شاﺧﺺ تودة
بدنی ،به عنوان پیامد رﻓتاری بهﺧوبی نشان داده شد .ﮐارايی
مدل پرسید و ﺣمايﺖ اﺟتماعی دربارة زنان میانسال شهر
همدان به عنوان مدل مناسﺐ زنان میانسال ﮐارايﯽ ﺧود را
نشان داد.
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نتیجهگیری نهایی
 .1بیتﺤرﮐی و ﮐﻢتﺤرﮐی زنان میانسال ،وﺟود برنامهای
ﺟامﻊ برای ارتقای سﺒﮏ سالﻢ زندﮔی در شﺒکههای بهداشتی
را برای ايشان ،طلﺐ میﮐند.
 .2آﮔاهسازي و ترﻏیﺐ زنان بهويژه میانساﻻن به سﺒﮏ
زندﮔﯽ سالﻢ و داشتن زندﮔﯽ ﻓﻌال در اولويﺖ برنامهها ،ﻻزم
بهنﻈر میرسد.
 .3اﻓﺰايﺶ مهارت و ﺧودﮐارآمدی زنان میانسال و رﻓﻊ
موانﻊ ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانی در بیرون منﺰل از واﺟﺒات تلقی
میشود.
 .4در آموزشهاي ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ از رﻓتارهاي مﻄلوب
اﺟرايی و مقﺒول براي میانساﻻن مﺜﻞ پیادهروی استفاده
شود.
 .5استفاده از مدل مناسﺐ ،مﺜﻞ پرسید با ﺣمايﺖ اﺟتماعی
در زنان میانسال ﮐه با تشکیﻞ شﺒکۀ اﺟتماعی پیادهروی
روزانه صورت ﮔرﻓﺖ ،برای ايجاد انﮕیﺰه و ترﻏیﺐ آنان ﻻزم
بهنﻈر میرسد.
 .6استفاده از ﮔامشمار به عنوان وسیلهای عینﯽ براي
سنجﺶ ﻓﻌالیﺖ ﺟﺴمانﯽ پیشنهاد مﯽشود.
 .7ايجاد امکانات ﻻزم و مﺤیﻂ مناسﺐ براي پیادهروي
میانساﻻن توصیه میشود.
 .8پرستاران و مراﻗﺒین سالمﺖ در برنامههای مراﻗﺒﺖ
و آموزش میانساﻻن و سالمندان بهويژه از مدل پرسید و
ﺣمايﺖ اﺟتماعی در زنان استفاده ﮐنند.

سپاسگزاری

اين مقاله ﻗﺴمتی از پايان نامۀ دﮐتری آموزش بهداشﺖ
با شمارة  ،9310095145مﺼوب آبانماه  1393اسﺖ ﮐه با
ﮐمﮏ و مﺴاعدت مﻌاونﺖ پژوهشی و مرﮐﺰ تﺤقیقات علوم
بهداشتی دانشﮕاه همدان انجام شده اسﺖ ﮐه بدين وسیله
از مﺴاعدتهای آنها ﻗدردانی میﮐنیﻢ .از بانوان میانسال
مناطﻖ مﺨتلﻒ شهر همدان ﮐه در تﺤقیﻖ اينجانﺐ همکاری
داشتند و رابﻄین زﺣمتکﺶ ﮐمال امتنان را دارم.
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