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ABSTRACT
Introduction: Health promoting behaviors are one of the key determinants of
health. One of the most important situations in which health promoting behaviors are
of particular importance, is about female marginalized households. Therefore, this
study was conducted to determine the mean scores of health promoting behaviors
and its six dimensions, and also its relation to self-efficacy, social support and
demographic factors in the women-headed families of Urmia suburb in 2017.
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Methods: This was a descriptive-analytic study and its statistical population was
all the female heads of the suburban families of Urmia of which 384 were selected.
Data were collected through demographic questionnaires, perceived social support,
general self-efficacy and Walker Health Promoting Behavior Inventory. Descriptive
statistics including mean and standard deviation were used to describe descriptive
characteristics and, Pearson and Kendall's correlation tests were used to describe
analytical features.

Original Article

Results: The mean of total health promoting behaviors was 111.62±20.45. Selfefficacy, perceived social support and demographic characteristics of marriage and
education had a significant positive correlation with health promoting behaviors
(P<0.001), but there was no significant positive correlation between occupation and
age with health promoting behaviors.
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Conclusion: According to the findings of this research, health authorities and
health care providers can found self-efficacy increase for female heads of households
by designing health promoting education programs. Also governmental
organizations and families with supplying necessary emotional supports can provide
an area of social support increase and consequently, a change in behavior, for
suburbanized female heads of households.
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چکیده
مقدمه :رفتارهای ارتقادهندة سالمت یکی از معیارهای عمدة تعیینکنندة سالمت است .یکی از
مهمترین موقعیتهایی که رفتارهای ارتقادهندة سالمت اهمیت ویژهای مییابند ،زنان سرپرست خانوار
حاشیهنشین هستند؛ بنابراین این پژوهش بهمنظور تعیین میانگین نمرات رفتارهای ارتقادهندة سالمت،
ابعاد ششگانة آن و ارتباط آن با خودکارآمدی ،حمایت اجتماعی و عوامل جمعیتشناختی در زنان
سرپرست خانوار حاشیهنشین شهر ارومیه در سال  1396انجام شد.
روشکار :مطالعة حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی است که جامعة آماری آن تمام زنان سرپرست خانوار
حاشیهنشین شهر ارومیه هستند که از میان آنها  384نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدندویس .دادههای این
مطالعه بهکمک پرسشنامههای جمعیتشناختی ،حمایت اجتماعی ادراکشده ،خودکارآمدی عمومی و
پرسشنامة رفتارهای ارتقادهنده سالمت والکر جمعآوری شده است .در ارائة ویژگیهای توصیفی از آمارهای
توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و در ارائة ویژگیهای تحلیلی از آزمون همبستگی پیرسون و
کندال با سطح معنیداری  5درصد استفاده شد.
یافتهها :میانگین کل رفتارهای ارتقادهندة سالمت  111/62 ±20/45بود .بین خودکارآمدی و

برای دانلود این مقاله ،کد زیر را
با موبایل خود اسکن کنید.

حمایت اجتماعی درکشده ارتباط مثبت معنیدار مشاهده شد ( .)P>0/001همچنین ،بین مشخصات
جمعیت شناختی تأهل و تحصیالت با رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت ،ارتباط مثبت معنیداری مشاهده
شد ( ،)P>0/001اما بین شغل و سن با رفتارهای ارتقادهندة سالمت ،ارتباط معنیداری وجود ندارد.
نتیجه گیری :با توجه به یافتههای پژوهش ،مسئوالن و مراقبان سالمت میتوانند با طرحریزی
برنامههایی در جهت ارتقای سطح خودکارآمدی ،زمینة تغییر رفتار را در زنان سرپرست خانوار حاشیهنشین
فراهم کنند .همچنین سازمانهای دولتی و خانوادهها نیز با حمایتهای عاطفی الزم برای این زنان ،زمینة
افزایش حمایت اجتماعی و بهدنبال آن تغییر رفتار را برای زنان سرپرست خانوار حاشیهنشین فراهم کنند.
کلیدواژهها :رفتارهای ارتقادهندة سالمت ،زنان سرپرست خانوار ،حاشیهنشینی ،خودکارآمدی،
حمایت اجتماعی

مقدمه
زنان زیربنای سالمت خانوادهها و جوامع هستند و اهمیت
ویژهای در تأمین و استمرار سالمت خانواده و جامعه دارند ].[1
طبق بیانیة سازمان بهداشت جهانی بهرهمندی از باالترین سطح
استاندارد قابلدستیابی سالمت ،از حقوق اساسی هر فردی است
و زنان بسیاری در دنیا از این حق اساسی محروم هستند ].[2
زنان برای اینکه بتوانند نقش مراقبتدهندگی خود را به نحو
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احسن انجام دهند ،باید سطح سالمت و رفاه خود را حفظ کنند
و ارتقا دهند ].[3
رفتارهای ارتقادهندة سالمت یکی از معیارهای عمدة
تعیینکننده سالمت است ] .[4والکر رفتارهای ارتقادهندة
سالمت را چنین تعریف کرده است :الگویی چندبعدی از ادراکات
و اعمال آغازشده با انگیزة خود شخص که به تداوم و تقویت

دورة  27شمارة  – 6بهمن و اسفند 1398

 396بررسی وضعیت رفتارهای ارتقاء دهندة سالمتی…

سطح سالمت و خودشکوفایی شخص کمک میکند و دارای
شش بعد تغذیه ،فعالیت فیزیکی ،مدیریت استرس ،روابط بین
فردی ،رشد معنوی و مسئولیتپذیری سالمت است ].[5
امروزه نقش عوامل فردی ،رفتاری و اجتماعی در ایجاد
رفتارهای سالم مطالعه شده است .یکی از فاکتورهای فردی و
رفتاری که از قدرت پیشبینیکنندگی باالیی در ایجاد رفتارهای
بهداشتی برخوردار است ،خودکارآمدی است .خودکارآمدی
اطمینانخاطری است که شخص دربارهة فعالیت خاصی
احساس میکند ] .[6افرادی که خودکارآمدی زیادی دارند،
موانع را بهکمک بهبود مهارتهای خودمدیریتی و پشتکار از
بین میبرند ،در برابر مشکالت ایستادگی میکنند و بر امور
کنترل بیشتری دارند،؛ از اینرو درک خودکارآمدی میتواند
سبب حفظ و نگهداری رفتارهای ارتقادهندة سالمتی شود ].[6
یکی دیگر از عوامل مهم پیشبینیکنندة رفتارهای
ارتقادهندة سالمت ،حمایت اجتماعی است ] .[7منظور از
حمایت اجتماعی ،برقراری تعامل اجتماعی است که با برقراری
ارتباط شروع میشود و با تداوم آن ،به ایجاد ارتباطی همدالنه
و درنهایت به شبکة ایمنی برای بیمار میانجامد ] .[8امروزه 60
درصد زنان جهان نانآور خانه هستند ] [9و  37/5درصد
خانوارهای جهان را زنان سرپرستی میکنند ] .[10طی
سالهای اخیر ،تعداد زنان سرپرست خانوار در کشورمان به علل
متعددی مانند افزایش طالق ،کاهش میزان ازدواج ،مرگومیر و
مهاجرتهای داخلی و خارجی روندی افزایش داشته است
] .[11زنان بیسرپرستی که بهناچار سرپرستی خانوادة خود را
بر عهده دارند ،جزء اقشار آسیبپذیر جامعه هستند؛ زیرا با
مشکالتی مانند فقر ،وضعیت اقتصادی نامناسب و مسئولیتهای
چندگانه روبهرو هستند و ممکن است در بسیاری موارد توانایی
حفظ و ارتقای سالمت خود را نداشته باشند ].[12
افراد برای کسب رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی باید
بتوانند نیازهای خود را شناسایی و درک کنند ،آنها را تحقق
ببخشند و محیط خود را تغییر دهند یا با آن سازگار شوند.
تأکید این تعریف بر ارتقای سالمت فرایندی است که افراد
بهکمک آن میتوانند سالمتی خود را کنترل کنند ].[13
موضوع سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی نیز یکی
از معضالت شهرهای بزرگ است که از طریق ایجاد یک محیط
نامناسب ،بر سالمت افراد تأثیر منفی دارد ] .[14تردیدی نیست
که یکی از راهکارهای مطلوب برای بهبود و ارتقای کیفیت
زندگی بشر ،شناسایی رفتارهای بهداشتی تأثیرگذار بر سالمت
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افراد جامعه است ] .[1 ،15با توجه به اینکه زنان سرپرست
خانوار ساکن در محلههای حاشیهنشین آسیبپذیری بیشتری
به مشکالت جامعه دارند .همچنین با توجه به کمبود پژوهش
در زمینه رفتارهای ارتقادهندة سالمت درمورد این زنان ،مطالعة
حاضر با هدف تعیین وضعیت رفتارهای ارتقادهندهةسالمتی و
ارتباط آن با خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در زنان سرپرست
خانوار حاشیهنشین انجام شده است.

روش بررسی
پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و مقطعی است که در
سال  1396انجام شده است .جامعة آماری شامل همة زنان
سرپرست خانوار حاشیهنشین شهرستان ارومیه بودند .حجم
نمونه به روش تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران t(=n
 384 ]pq2+t2d)1N-([ / ) pqN2نفر تعیین شد .در این
مطالعه ،معیارهای ورود به پژوهش شامل ساکن حاشیة شهر
ارومیه ،سرپرست خانواربودن زن در زمان تکمیل پرسشنامه،
رضایتمندی برای شرکت در مطالعه و نداشتن سابقة بستری
در بخش روان بود .افرادی که تمایلی به شرکت در مطالعه
نداشتند یا زمان کافی برای پاسخ به پرسشنامه را نداشتند یا
پرسشنامه را ناقص تکمیل میکردند ،وارد مطالعه نشدند.
بخش اول پرسشنامه شامل  14پرسش دربارة مشخصات
جمعیت شناختی زنان سرپرست خانوار حاشیهنشین بود.
بهمنظور بررسی رفتارهای ارتقادهندة سالمتی ،از پرسشنامة
استاندارد سبک زندگی ارتقادهندة سالمت ( Health
 )Promotion Lifestyle Profile II = HPLP-IIاستفاده شد.
این پرسشنامه را والکر و همکاران ( )1987طراحی کردهاند.
در پژوهش ما از نسخة ایرانی  Mohhamadiو همکاران
استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/82گزارش
شده است ] .[16پرسشنامة سبک زندگی ارتقادهندة سالمت
والکر ،شامل  52پرسش در ابعاد ششگانة تغذیه ،فعالیت
جسمی ،مدیریت استرس ،رشد روحی ،مسئولیتپذیری
سالمت ،و ارتباطات بین فردی است .طیف پاسخگویی آن نیز
از نوع لیکرت است که در مقابل هر گزینه  4پاسخ وجود دارد
که بهصورت هرگز ( ،)1گاهی اوقات ( ،)2اغلب ( )3و همیشه
( )4امتیازدهی شد ] .[5با نمرهدهی مناسب به هر پرسش
در  6بعد رفتارهای ارتقادهندة سالمت ،نمرة کلی رفتارهای
ارتقادهندة سالمتی تعیین شد .برای هر بعد نمرة جداگانه
قابلمحاسبه است .برای به دست آوردن امتیاز کلی
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پرسشنامه ،مجموع امتیازات همة پرسشها با هم جمع شد.
در هر بعد نمرة باالتر نشاندهندة وضعیت بهتر بود.
بهمنظور بررسی خودکارآمدی ،در این مطالعه از نسخة
فارسی پرسشنامة خودکارآمدی عمومی ) 1) GSE-10که
 Rajabiاعتبار سنجی کرده و ضریب آلفای کرونباخ 0/84
بهدستآمده ،استفاده شد .این پرسشنامه شامل  10پرسش
ال
در مقیاس درجهبندی لیکرت از «اصالً صحیح نیست تا کام ً
صحیح است» و محدوةه نمرة کل قابلکسب از این مقیاس
بین  10 -40است که اخذ نمرة باالتر در این مقیاس
نشاندهندة خودکارآمدی عمومی باالتر است.
برای سنجش حمایت اجتماعی ،از نسخة فارسی
پرسشنامة حمایت اجتماعی ادراکشده ( 2(MSPSSاستفاده
شد که  Salimiو همکاران اعتبارسنجی کردند و ضریب
آلفای کرونباخ سه بعد حمایت اجتماعی دریافتشده از سوی
خانواده ،دوستان و افراد مهم زندگی را بهترتیب 0/86 ،0/89
و  0/82گزارش کردهاند ] .[17این پرسشنامه را  Zemetو
همکاران در سال  1988بهمنظور سنجش حمایت اجتماعی
ادراکشده از سوی خانواده ،دوستان و افراد مهم زندگی فرد
تهیه کردهاند .این مقیاس  12گویه دارد و پاسخگو نظر خود
را در مقیاس پنجگزینهای از نمرة یک برای کامالً مخالفم تا
ال موافقم مشخص میکند که نمرة باالتر
پنج برای کام ً
نشاندهندة وضعیت بهتر و نمرة پایین نشاندهندة وضعیت
بدتر است ].[18
نمونهگیری به روش نمونهگیری جدول اعداد تصادفی و
براساس معیارهای ورود به مطالعه از زنان سرپرست خانوار
تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت حاشیة شهر انجام

شد .روش گردآوری دادهها براساس مصاحبة حضوری و
چهره به چهره بود .در برخی موارد مصاحبه بهصورت ترکیبی
از مصاحبة حضوری و تلفنی صورت گرفت .مدتزمان
پرکردن پرسشنامهها برای هر فرد به طور متوسط  30الی
 45دقیقه و کل پرسشگری  3ماه بود .درنهایت بهمنظور
تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آزمونهای
همبستگی پیرسون و کندال و رگرسیون خطی ،با سطح
معنیداری  5درصد ،با بهرهگیری از نرمافزار  SPSSنسخة
 )SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA( 25استفاده شد.

یافته ها
بیشتر زنان سرپرست خانوار حاشیة شهر که در این پژوهش
شرکت کردند ،بیسواد بودند یا تحصیالت آنها ابتدایی بود73/7 .
درصد از زنان سرپرست خانوار حاشیه شهر ،خانهدار و بدون درآمد
بودند 70/8 .درصد از زنان سرپرست خانوار شرکتکننده در
پژوهش ،وضعیت اقتصادی خود را در حد دخل کمتر از خرج
گزارش کردند 43/8 .درصد آنان نیز بیش از پنج سال بود که
سرپرستی خانوار را به عهده داشتند و همسر  53/6درصد از آنان
در قید حیات نبودند 54/9 .درصد منزل شخصی داشتند و 59/1
درصد اوقات فراغت نداشتند .همچنین  44/53درصد بیماری
مزمن داشتند که از این مقدار  18/8درصد به بیماری فشارخون
مربوط بود 41/7 .درصد افراد دارای بیماری مزمن دارو مصرف
میکردند 68/2 .درصد اعضای تحت تکفل زنان سرپرست خانوار
سالم بودند و  77/1درصد بیمه نداشتند و  59/1درصد زنان
سرپرست خانوار درآمد متغیر داشتند( .جدول.)1

جدول  .1توزیع فراوانی مشخصات جمعیتشناختی کیفی
متغیر
سن
رنج سنی ( 18-78سال)
میانگین سن ()47/68

تعداد (درصد)
کمتر از  35سال

(81)21/1

 35تا  45سال

(82)21/4

 45تا  55سال

(115)29/9

باالی  55سال

(106)27/6

بیسواد

(167)43/5

ابتدایی

(131)34/5

متوسطه

(73)19

تحصیالت دانشگاهی

(13)3/4

تحصیالت

)General Self-Efficacy Scale (10
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1.

2.

the Multidimensional Scale of Perceived Social Support
((MSPSS
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متغیر

وضعیت تأهل

تعداد (درصد)
مجرد

(6)1/6

متأهل (معلول ،از کارافتاده ،زندانی ،معتاد ،ترک کرده)

(116)30/2

فوت همسر

(206)53/6

مطلقه

(56)14/6

شاغل

(101)26/3

خانهدار

(283)73/7

دخل بیشتر از خرج

(11)2/9

دخل برابر خرج

(101)26/3

دخل کمتر از خرج

(272)70/8

شخصی

(211)54/9

استیجاری

(173)45/1

کمتر از یک سال

(72)18/8

 1تا  5سال

(144)37/5

بیشتر از  5سال

(168)43/8

وضعیت اشتغال

وضعیت اقتصادی

وضعیت مسکن

مدت سرپرستی

تغذیه ،فعالیت جسمی ،مدیریت استرس ،رشد روحی،
مسئولیتپذیری سالمتی و ارتباطات بینفردی در ارتباط با ابعاد
ششگانة رفتارهای ارتقادهندة سالمت نشان میدهد میانگین
نمرة رفتارهای ارتقادهندة سالمت در بعد رشد روحی ± 4/31
 ،18/59در بعد مسئولیتپذیری سالمتی  ،20/28 ± 4/62در
بعد ارتباط بینفردی  ،20/12 ±4/59در بعد مدیریت استرس
 ،17/55 ±3/95در بعد فعالیت جسمانی  18/45 ±4/11و بعد

تغذیه  17/35 ±4/24بود .همچنین میانگین کل رفتارهای
ارتقادهندة سالمت  111/62 ±20/45بود (جدول.)2
میانگین نمرة حمایت اجتماعی زنان سرپرست خانوار
حاشیة شهر ارومیه ،از سوی دوستان  ،11/10 ± 3/97از نظر
خانواده  ،13/31 ± 3/76از دیدگاه دیگران  13/20 ± 3/77و
میانگین نمرة حمایت اجتماعی کل  37/61 ± 9/24بودند
(جدول .)2میانگین نمرة خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار
حاشیة شهر ارومیه  23/67 ±6/31بود (جدول.)2

جدول  .2میانگین نمرات رفتارهای ارتقادهنده سالمت در ابعاد ششگانه آن و خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در زنان سرپرست
خانوار حاشیهنشین شهر
ابعاد

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

خودشکوفایی ()9-36

18/59

4/31

10

33

مسئولیتپذیری در مورد سالمت ()9-36

20/28

4/62

10

34

حمایت بین فردی ()9-36

20/12

4/59

10

32

مدیریت استرس ()8-32

17/55

3/95

9

31

ورزش ()8-32

17/73

4/11

9

29

تغذیه ()9-36

17/35

4/24

9

31

رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت کل

111/62

20/45

64

185

خودکارآمدی ()10-40

23/60

6/02

10

40

حمایت اجتماعی ()12-60

37/61

9/24

12

60

حمایت اجتماعی از سوی دوستان ()4-20

11/10

3/97

4

20

حمایت اجتماعی از سوی خانواده ()4-20

13/31

3/76

4

20

حمایت اجتماعی از سوی دیگران ()4-20

13/ 20

3/77

4

20
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برای بررسی ارتباط رفتارهای ارتقادهندة سالمتی با عوامل
جمعیتشناختی براساس آزمون همبستگی کندال مشخص شد
میزان همبستگی رفتارهای ارتقادهندة سالمت با سنR=0/054 ،
و با اشتغال  R=-0/072بوده که در سطح خطاپذیری  5درصد
معنیدار نیست ،اما میزان همبستگی رفتارهای ارتقادهندة سالمت
با تحصیالت ( )R=0/166و وضعیت تأهل ( )R=-0/101در سطح
خطاپذیری  5درصد معنیدار است (جدول )4؛ به عبارت دیگر
افزایش میزان یکی از متغیرهای تحصیالت و تأهل و رفتارهای
ارتقادهندة سالمتی رابطهای مستقیم با یکدیگر دارند ،اما با اشتغال
و سن ارتباط مستقیمی ندارند.

برای بررسی ارتباط رفتارهای ارتقادهندة سالمتی با میزان
خودکارآمدی و حمایت اجتماعی براساس آزمون همبستگی
پیرسون ،میزان همبستگی رفتارهای ارتقادهندة سالمت با
خودکارآمدی  R=0/57و میزان همبستگی رفتارهای ارتقادهندة
سالمت با حمایت اجتماعی  R=0/45بود که در سطح خطاپذیری
 5درصد معنیدار است (جدول )3؛ به عبارت دیگر افزایش میزان
یکی از متغیرهای حمایت اجتماعی ،خودکارآمدی و رفتارهای
ارتقاء دهنده سالمتی رابطه مستقیم با همدیگر دارند .در صورت
افزایش نمره خودکارآمدی ،نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی
نیز افزایش مییابد .همچنین در صورت افزایش نمره حمایت
اجتماعی ،نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی نیز افزایش مییابد.

جدول  .3بررسی میزان همبستگی رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی با خودکارآمدی و حمایت اجتماعی

رفتارهای ارتقادهنده سالمت

نتایج آزمون پیرسون

حمایت اجتماعی

خودکارآمدی

ضریب همبستگی )(r

0/45

0/57

احتمال معنی داری

0/001

0/001

جدول شماره  .4بررسی ارتباط رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت با مشخصات جمعیت شناختی
رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت
متغیرها

ضریب همبستگی *

احتمال معنی داری

سن

0/054

0/164

تحصیالت

0/166

0/000

تأهل

-0/101

0/009

اشتغال

-0/072

0/087

* آزمون همبستگی کندال

بحث
هدف از این مطالعه بررسی ارتباط رفتارهای ارتقادهندة
سالمتی با خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در زنان سرپرست
خانوار حاشیة شهر ارومیه است .نتایج این مطالعه نشان داد،
وضعیت رفتارهای ارتقادهندة سالمت ،در زنان سرپرست
خانوار متوسط و پایین است و آنها بیشترین و کمترین نمره
را در ابعاد مسئولیتپذیری و تغذیه به دست آوردند که با
مطالعة  Mohammadbeigiو همکاران و مطالعة  Abediو
همکاران در بعد مسئولیتپذیری همسو بود ] .[19 ،20در
مطالعه  Weiو همکاران و  Raiyatو همکاران ،کمترین نمره
به بعد مسئولیتپذیری سالمت مربوط بود که با نتایج این
تحقیق همخوانی نداشت ] .[21 ،22دلیل این امر میتواند به
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

وجود مراکز خدمات جامع سالمت در حاشیة شهر ،پیگیری
فعال خانوارها از سوی سیستم بهداشتی و دسترسی آسان زنان
سرپرست خانوار به خدمات سالمتی در شهرستان ارومیه باشد.
در مطالعة  Salahshooriو همکاران خردهمقیاس تغذیه و
فعالیت فیزیکی از دیگر خردهمقیاسها پایینتر بود که با
مطالعة حاضر همسوست ] . [23در مطالعة  Roostaو
همکاران ،بعد تغذیه باالترین نمره را داشت که با مطالعة حاضر
همسو نیست ] . [24این تفاوت میتواند به این دلیل باشد که
در مطالعة حاضر گروه هدف ،زنان سرپرست خانواده
حاشیهنشین بودند که تحصیالت و درآمد پایینی داشتند.
میانگین نمرات خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار
حاشیهنشین پایین بود .در مطالعة  Roostaو همکاران میانگین
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نمرات خودکارآمدی زنان سنین باروری متوسط و باالتر بود
که با مطالعة حاضر همسو نیست ] .[24این تفاوت میتواند به
این دلیل باشد که در مطالعة حاضر گروه هدف ،زنان سرپرست
خانوادة حاشیهنشین بودند که تحصیالت و درآمد پایینی
داشتند .به نظر میرسد درآمد پایین این زنان بر بعد تغذیة
این خانوارها تأثیر منفی دارد.
میانگین نمرات خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار
حاشیهنشین پایین بود .در مطالعة  Roostaو همکاران میانگین
نمرات خودکارآمدی زنانی که در سنین باروری هستند ،رو به
باالست که با مطالعة حاضر همسو نیست ] .[24این موضوع
را میتوان بهدلیل تفاوت افراد مورد مطالعه توجیه کرد که در
مطالعة  Roostaو همکاران گروه سنی زنان سنین باروری بوده
و هویت طبقاتی بیشتر افراد متوسط است؛ درحالیکه در
مطالعة حاضر زنان سرپرست خانوار حاشیهنشین با همة سنین
را شامل میشد و بیشتر افراد وضعیت اقتصادی و تحصیالت
پایینی داشتند .براساس نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،زنان
سرپرست خانوار حاشیهنشین با خودکارآمدی پایین ،وضعیت
سالمت پایینتری دارند.
در این مطالعه میانگین نمرات حمایت اجتماعی زنان
سرپرست خانوار حاشیهنشین در حد متوسط بود .مطالعة
 Khaliliو همکاران دربارة سالمندان نشان داد حمایت
اجتماعی درکشده در تمام ابعاد در زنان کمتر از مردان است
][25؛ درحالیکه در مطالعة  Chengو  Chanزنان نسبت به
مردان حمایت دوستانشان را بیشتر از سایر حمایتها ذکر
کردند ].[26
بیشتر زنان سرپرست خانوار حاشیة شهر ،در این مطالعه
بیسواد بودند یا تحصیالت آنها ابتدایی بود .سطح تحصیالت
پایین یکی از علل مهم جذبنشدن در بازارهای کار است.
پژوهشهای انجامشده در زمینة وضعیت اشتغال زنان
سرپرست خانوار نیز نشان میدهد این زنان بهدلیل برخورداری
از سطوح پایینتر سواد فرصتهای شغلی محدودتری در
مقایسه با مردان سرپرست خانوارها دارند ] [27و بهطور
تقریبی بیشتر آنها به کارهای موقتی مانند کارهای یدی یا
کارگری و خانهداری مشغول هستند ].[27
نتایج نشان میدهد میان رفتارهای ارتقادهندة سالمت با
خودکارآمدی و همچنین رفتارهای ارتقادهندة سالمت با
حمایت اجتماعی و مشخصات دموگرافیک (تحصیالت و تأهل)
در زنان سرپرست خانوار حاشیهنشین ارتباطی وجود دارد و
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

متغیرهای خودکارآمدی ،حمایت اجتماعی ،متأهلبودن و
تحصیالت ،عوامل پیشگوییکنندة رفتارهای ارتقادهندة
سالمت در زنان سرپرست خانوار هستند.
در مطالعة حاضر ،پاسخگویان در سطح پایینی از
خودکارآمدی قرار دارند .در بررسی ارتباط خودکارآمدی با
هریک از ابعاد رفتارهای سالم ،نتیجة مطالعه نشان میدهد
خودکارآمدی با نمرة کلی رفتارهای ارتقادهندة سالمت و تمام
زیردامنههای آن بهجز روابط بینفردی ،همبستگی معناداری
دارد .نتایج این مطالعه با نتایج مطالعة  Roostaو همکاران ][28
و مطالعة  Abdolkarimyو همکاران همخوانی دارد ].[29
مطالعات متعددی ارتباط بین حمایت اجتماعی و سالمتی
را تأیید کردهاند؛ بهطوریکه نشان داده شده است افرادی که
از حمایت اجتماعی باالتری برخوردار هستند ،وضعیت سالمت
بهتری دارند ] .[30در همین راستا بررسی ارتباط رفتارهای
ارتقادهندة سالمت و حمایت اجتماعی درکشده در مطالعة
حاضر نشان میدهد میان حمایت اجتماعی درکشده و
رفتارهای ارتقادهندة سالمت و خردهمقیاسهای مدیریت
استرس ،فعالیت بدنی ،مسئولیتپذیری سالمت ،تغذیه و
خودشکوفایی ارتباط مثبت معنیداری وجود دارد ،اما بین
حمایت اجتماعی درکشده و روابط بینفردی ارتباط
معنیداری وجود ندارد .مطالعة  Chenaryو همکاران ] [31و
نتایج مطالعة  Adamsو همکاران با مطالعة حاضر همسو بود
] .[7نتایج این مطالعه نیز این موضوع را تأیید میکند؛
بهطوریکه زنان سرپرست خانوار حاشیهنشین با حمایت
اجتماعی متوسط و پایین ،وضعیت سالمت پایینتری دارند.
مطالعة حاضر نشان میدهد تحصیالت زن ،یکی از عوامل
تأثیرگذار بر رفتارهای ارتقادهندة سالمت است .نتیجة
مطالعات  Baharو همکاران در ترکیه ] [32و
 Mirghafourvandو همکاران ] [33این یافتة مطالعه را تأیید
میکنند .متأهلبودن از جمله عوامل جمعیتی بود که در این
مطالعه بر رفتارهای ارتقادهندة سالمت زنان تأثیرگذار بود.
اگرچه بهطورکلی در ارتباط وضع تأهل با رفتارهای ارتقادهندة
سالمت ،تحقیقات مختلف نتیجة یکسانی نداشتهاند ،نتیجة
مطالعة حاضر با یافتة  Roostaو همکاران مشابهت داشت؛ به
عبارت دیگر وجود همسر ،احتمال پیروی از رفتارهای
ارتقادهندة سالمت را افزایش میدهد ].[34
در مطالعة حاضر بین سن و رفتارهای ارتقادهندة سالمت
ارتباط معنیداری وجود ندارد .دربارة این موضوع یافتههای
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مطالعات مختلف نتایج ضد و نقیضی ارائه میکند؛ چنانکه
مطالعة  Weiو همکاران بر روی دانشجویان ژاپنی و
مطالعة  Mahmoodiو همکاران همراستا با یافتههای مطالعة
حاضر سن را مرتبط با رفتارهای ارتقادهندة سالمت نمیداند
][21 ،34؛ درحالیکه خالف این یافتهها را میتوان در نتایج
مطالعة  Beserو همکاران دربارة کارگران در ترکیه و ‐Al
 Kandariو همکاران بر روی دانشجویان پرستاری کویت
مشاهده کرد ].[35 ،36
در مطالعة حاضر بین وضعیت اشتغال و رفتارهای
ارتقادهندة سالمت ارتباط معنیداری وجود ندارد .همسو با
این مطالعه ،مطالعة موردی یاراحمدی و همکاران است ].[24
نتایج مدل رگرسیون خطی نشان میدهد افزایش
خودکارآمدی ،همبستگی مثبت معنیداری با رفتارهای
ارتقادهندة سالمتی دارد .این نتایج با نتایج
مطالعة  Mohammadbeigiو همکاران همسو بود ].[21
همچنین نتایج مدل رگرسیون خطی نشان میدهد افزایش
حمایت اجتماعی ،همبستگی مثبت معنیداری با رفتارهای
ارتقادهندة سالمتی دارد .این نتایج هم با نتایج مطالعة Bovier
و همکاران ] [30و سلحشوری و همکاران همسو بود ].[23
پیشنهاد برای پژوهشهای بعدی
با توجه به نتایج پژوهش و مشاهدات پژوهشگر پیشنهاد
میشود پژوهش بهصورت گسترده در کل کشور انجام شود
تا در صورت دستیابی به نتایج مشابه ،اهمیت بیشتری به
رفتارهای ارتقادهندة سالمت در زنان سرپرست خانوار داده
شود و با توجه به نتایج بهدستآمده ،اقدامات مناسب براساس
آداب و رسوم ،تحصیالت و فرهنگ مناسب مناطق مختلف
در نظر گرفته شود.

نتیجه گیری
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت
کرد میانگین نمرة رفتارهای ارتقادهندة سالمت زنان
سرپرست خانوار حاشیهنشین شهر ارومیه ،متوسط رو به
پایین است .با توجه به این مطلب ،این گروه از زنان به توجه
ویژه بهخصوص در بعد خودشکوفایی و تغذیه نیاز دارند.
همچنین براساس نتایج پژوهش حاضر ،خودکارآمدی و
حمایت اجتماعی ،همچنین تأهل و تحصیالت در حوزة
سالمت نیز بهعنوان عوامل مؤثر بر رفتارهای ارتقادهندة
سالمت در مطالعة حاضر تأیید شدند.

سپاسگزاری
نویسندگان از ریاست محترم مرکز بهداشت ارومیه و
کارکنان مراکز خدمات جامع سالمت حاشیة شهر ارومیه
بابت مساعدت و همکاری در این پژوهش کمال قدردانی را
دارند .این مقاله حاصل نتایج پایاننامة سهیال نجفی در
دانشگاه علومپزشکی ارومیه است که از سال  96تا  97انجام
شد و تمامی هزینههای آن بهصورت شخصی و از سوی ایشان
تقبل شده است.

تعارض در منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد

منابع مالی
منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است.
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پیوست

جدول ضمیمه شماره  .1واریانس رگرسیون خودکارآمدی و عوامل رفتاری
منبع

میانگین

درجه

توان دوم

آزادی

رگرسیون

2483/3

ماندهها

27/08

2

آماره F

0/000

مجموع

ضرایب رگرسیون

R2

متغیر

ضریب

Pvalu

ثابت ()c

6/95

0/000

ورزش

0/47

0/000

مسئولیت

0/39

0/000

0/32

جدول ضمیمه شماره  .2واریانس رگرسیون حمایت اجتماعی و عوامل رفتاری
منبع

میانگین

درجه

توان دوم

آزادی

رگرسیون

3183/7

ماندهها

74/62

مجموع
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2

آماره F

0/000

ضرایب رگرسیون

R2

متغیر

ضریب

Pvalu

ثابت ()c

19/13

0/000

استرس

0/65

0/000

تغذیه

0/41

0/000

0/18
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