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Abstract
Background and Objective: Health promotion is a growing concern field. The
present study aimed to assess the effect of educational intervention via mobile on
health promoting behaviors of women who referred to health centers in BandarAbbas.
Methods: This interventional study included women who referred to health
centers in Bandar Abbas. The samples were randomly selected and divided into two
groups; intervention group (54 women) and control group (54 women). Data were
collected by Health promoting lifestyle profile II before and 3 months after the
intervention. The educational intervention via Whats App lasted 3 months. Data were
analyzed by SPSS-19.
Results: After the education significant increases were observed in all of domains
of health promoting behaviors in intervention group (P<0.05), but no significant increase
was observed in control group.
Conclusion: It is recommended that education via mobile be considered as an
effective method for health education, especially when the target population is not
accessible.
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مقالۀ پژوهشی

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

اریانمراکز بهداشتی درمانی بندرعباس
به

تأثیر مداخلة آموزشی با استفاده از تلفن همراه بر سبک زندگی زنان مراجعهکننده
فرزانه ابراهیمی ،1تیمور آقامالیی ،2صدیقه عابدینی ،2شیده رفعتی
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بهداشتی ـ درمانی شهر بندرعباس بودند .نمونهها بهطور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه کنترل (45
نفر) و مداخله ( 45نفر) جای گرفتند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامة استاندارد Health promoting
 lifestyle profile IIاستفاده کردند که این پرسشنامه قبل از اتمام مداخله و  3ماه بعد از آن ،استفاده شد.
برنامة آموزشی طراحیشده با استفاده از نرمافزار  Whats Appهم بهمدت  3ماه در گروه مداخله ارائه شده؛
سپس دادهها به کمک نرمافزار آماری  SPSSنسخة  81و آزمونهای آماری تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :نتایج افزایش معناداری را در نمرات گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در تمام حیطههای
پرسشنامه (مسئولیتپذیری فردی در برابر سالمتی ،فعالیت جسمی ،رفتارهای تغذیهای ،رشد روحی و
معنوی ،روابط بین فردی و کنترل استرس) نشان داد (.)P<5/54
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه و از آنجا که در این روش نیاز به مراجعة حضوری به مراکز
بهداشتی ـ درمانی وجود ندارد و میتوان جمعیت زیادی را در محدودۀ جغرافیایی گستردهای آموزش داد؛ لذا
پیشنهاد میشود در برنامههای آموزش سالمت از آن همچون یک کانال ارتباطی استفاده شود.
کلمات کلیدی :آموزش سالمت ،تلفن همراه ،سبک زندگی ،زنان
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلة آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

مقدمه
ارتقای سالمت ،فرایند توانمندسازی افراد برای افزایش
کنترل عوامل مرتبط با سالمت و درنتیجه افزایش سالمت افراد
است ( .)1آموزش سالمت ،حفاظت از سالمت ،پیشگیری از

سیگار ،فعالیت بدنی ،استرس و چگونگی استفاده از خدمات بهداشتی
درمانی مربوط است که فرد بهطور معمول انجام میدهد (.)4

در زندگی واقعی سبک زندگی ،محصولی از ترکیب انتخابها،
فرصتها و منابع است .سبک زندگیِ سالم منبع باارزشی بهمنظور
کاهش بروز و اثرگذاری مشکالت سالمتی ،افزایش بهبودی ،مقابله

ارتقای سالمت در مراقبتهای بهداشتی نقش محوری و بسیار
مهمی دارد .امروزه با توجه به هزینة باالی مراقبتهای بهداشتی ،بر
لزوم تغییر رویکرد درمانی به رویکرد پیشگیری از بیماری ،تأکید
بیشتری میشود .در همین راستا ،سازمان جهانی بهداشت بر اهمیت
ارتقای سالمت و سبک زندگی سالم ،خلق محیط حمایتکننده برای
سالمت ،جهتدهی مجدد خدمات بهداشتی و تعیین سیاستهای

زندگی به الگوهای روزانة زندگی فرد از قبیل نوع تغذیه و
عادتهای غذایی ،چگونگی گذراندن اوقاتفراغت ،عادت به مصرف

بهداشت عمومی تأکید کرده است (.)5

بیماریها و خودمراقبتی از مباحث مهم ارتقای سالمت است (.)2

با عوامل استرسزا و ارتقای کیفیت زندگی است ( .)3سبک
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تاریخچة مقاله

زمینه و هدف :با توجه به نقش محوری ارتقای سالمت در مراقبتهای بهداشتی به آن توجه روزافزونی
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محیطشان با هم تعامل برقرار میکنند ـ توصیف میکند (.)6
تأمین و ارتقای سالمت در دو مقولة جداگانه و کامال مرتبط
با هم با عنوان شیوۀ زندگی سالم و مراقبت از بیماریها در نظر
گرفته میشوند (.)4

مردان وجود دارد (.)2
کشور ما هنوز در راه رسیدن به سالمت مطلوب است.
برخی زنان از مشکالتی چون آسیبهای پس از زایمان ،مشکالت
روحی و افسردگی ،فقر حرکتی و بسیاری بیماریهای دیگر رنج
میبرند؛ بنابراین الزم است برای حصول نتیجة بهتر ،اقدامات
عملی مناسبتری انجام گیرد .زنان محور سالمت خانواده و باعث
رشد و پویایی خانواده و نسلهای آیندۀ هستند .نقش فرهنگ،
دین و معنویات در سالمت زنان بسیار مهم است (.)2
آموزش سالمت سعی میکند تا برای مردم جامعه ،فرصت
کسب اطالعات و مهارتهای الزم برای اتخاذ تصمیمهای
باکیفیت را فراهم کند .یکی از نکات مهم در برنامهریزیهای
آموزشی ،انتخاب مناسبترین روشها و رسانههای آموزشی برای
انتقال اطالعات به مخاطب است تا منجر به یادگیری مطلوب
فراگیران شود (.)7

تلفن همراه ابزار پیچیدهای است که مردم را به دنیایی از
اطالعات متصل میکند .گوشیهای هوشمند بر تمام جنبههای
زندگی مردم مثل حفظ روابط اجتماعی از طریق تلفن ،گفتوگو
از طریق پیامهای متنی و استفاده از ابزارهایی مانند فیسبوک و
اسکایپ تأثیر گذاشته است (.)8

قرن  88میالدی سواد ،دیگر به معنای توانایی خواندن و نوشتن
نیست؛ بلکه به معنای سواد الکترونیکی و بهعبارتی توانایی
استفاده از رسانههای الکترونیکی بهویژه اینترنت است و شامل
مؤلفههای دیگری هم میشود (.)19
دنیای مجازی با ارائة منابع متعدد ،بازخورد فوری و امکان
بهاشتراکگذاری اطالعات ،قادر است به مردم کمک کند تا
اطالعات و دانشی که به آن نیاز دارند را بهسرعت بهدست آورند و
از برنامههای کاربردی متنوعی حمایت میکند که سبب تسهیل
تعامل و ارتباط افراد و بهاشتراکگذاری مطالب میشود .عالوه بر
این ،ترکیب دستگاه تلفن همراه و نرمافزارهای کاربردی میتواند
در موقعیتهای یادگیری سودمند باشد و باعث افزایش یادگیری
در دورههای آموزش بهداشت شود (.)11
میزان اهمیت شبکههای اجتماعی در ایجاد بسیج عمومی و
انتقال اطالعات به صورت تکثیر ویروسی ،قابلیت نرمافزارها در
استفاده از متن صوتی و تصاویر بهصورت فیلم و عکس برای
اطالعرسانی و مقبولیت استفاده از شبکههای اجتماعی در بین
جوانان ،همچنین راحتی دسترسی به مطالب آموزشی در هر
زمانی از شبانهروز میتواند ابزار مفیدی برای ارتقای سبک زندگی
اسالمی ـ ایرانی بهشمار رود .از آنجا که مطالعات انجامشده
دراینباره در ایران اندک است ،همچنین با توجه به اهمیت
سالمت زنان بهعنوان بخشی از اعضای جامعه و نقش آنان در
سالمت خانواده بهعنوان مادر و همسر و وجود اطالعات کم در
این زمینه ،پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر مداخلة آموزشی با
استفاده از تلفن همراه بر سبک زندگی زنان مراجعهکننده به
مراکز بهداشتی ـ درمانی بندرعباس انجام شده است.
روش بررسی
این مطالعه به روش مداخلهای انجام شد .جمعیت مطالعه
شده ،زنان متأهل مراجعهکننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی شهر
بندرعباس بودند و در این مطالعه از روش نمونهگیری چندمرحلهای
استفاده شد .بدین صورت که از  88مرکز بهداشتی ـ درمانی
سطح شهر بندرعباس 0 ،مرکز بهصورت تصادفی انتخاب شدند3 .
مرکز بهعنوان مداخله و  3مرکز بهعنوان کنترل در نظر گرفته
شد .مراکز مداخله و کنترل طوری انتخاب شدند که بهلحاظ
خصوصیات فرهنگی و اجتماعی نزدیک به هم باشند .سپس
13
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مهمترین مسئلهای که سالمت جسمی زنان ایرانی را تهدید
میکند مجموعهای شامل تغذیة نامناسب ،کمتحرکی و چاقی
است که به بیماریهای قلبی ـ عروقی و سندروم متابولیک منجر
میشود .حدود نیمی از جمعیت زنان 84-05سالة کشور دچار
مشکل اضافهوزن هستند .عالوه بر مسئلة فوق ،درصد باالیی از
دختران ایرانی با مشکل فقرآهن و کمخونی هم مواجهاند .از دیگر
مشکالت زنان ایرانی ،فقر حرکتی است که در تمامی مراحل رشد
آنها ،از کودکی گرفته تا بلوغ و میانسالی دیده میشود .گزارشهایی
نیز دربارۀ شیوع بیشتر بیماری افسردگی میان زنان در مقایسه با

اطالعات و ارتباط آسانتر بین افراد شده است ( .)0در آستانة
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 ،)8558( Penderمدل سبک زندگی ارتقادهندۀ سالمت را
بهعنوان نسخهای مکمل از مدلهای ارتقای سالمت طراحی کرد
که در آن ،سالمت بهمنزلة وضعیت پویایی مثبت ،نه صرفا نداشتن
بیماری ،تعریف شده است .در واقع این مدل ماهیت چندبعدی
افراد را ـ وقتیکه برای جستوجوی سالمت و ارتقای آن در

در سالهای اخیر میزان استفاده از تلفنهای همراه،
رایانههای جیبی و تلفنهای هوشمند بسیار زیاد شده است.
استفاده از این ابزارهای قابلحمل ،باعث دسترسی سریع به

فرزانه ابراهیمی و همکاران | تأثیر مداخلة آموزشی با استفاده از تلفن...

حجم نمونة الزم برای انجام مطالعه براساس مطالعة
 Tiznobaikو همکاران ( 45 )8583نفر برای گروه مداخله و 45
نفر برای گروه کنترل در نظر گرفته شد ( .)15قبل از توزیع

معیارهای ورود به مطالعه متأهل بودن ،داشتن خط تلفن
همراه و گوشی تلفن با سیستم اندروید و نصب بودن نرمافزار
 Whats Appروی گوشی ،داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن
و رضایت داوطلبانه برای شرکت در مطالعه بود و معیارهای خروج
از مطالعه مجرد بودن ،بیسواد بودن و نداشتن گوشی همراه و
نرمافزار  Whats Appبودند .ضمنا به شرکتکنندگان اطمینان
خاطر داده شد که شمارۀ تماسشان محرمانه باقی خواهد ماند.
برای تعیین وضعیت رفتارهای ارتقادهندۀ سالمت از
پرسشنامة  Health promoting lifestyle profile IIاستفاده شد.
این پرسشنامه دارای  48سؤال و  0حیطه شامل تغذیه )1
سؤال) ،فعالیت بدنی ) 1سؤال) ،مسئولیتپذیری در برابر سالمت
( 1سؤال( ،کنترل استرس ( 1سؤال) ،روابط بین فردی ( 1سؤال)
و رشد معنوی (1سؤال) است و سؤالهای آن براساس مقیاس
لیکرت طراحی شده و در آن از افراد خواسته میشود تا وضعیت
رفتارهای ارتقادهندۀ سالمت را با توجه به گزینههای :هرگز،
گاهی اوقات ،اغلب اوقات و همیشه انتخاب کنند .بهطورکلی نمرۀ
سبک زندگی ارتقادهندۀ سالمت و نمرۀ  0حیطة مطلوب با
استفاده از میانگین پاسخها برای تمامی  48سؤال و برای هر
حیطه بهصورت جداگانه محاسبه شد Mohammadi Zeidi .برای
ابزار  HPLPIIآلفای کرونباخ  5/15و برای  0حیطة آن ،طیف 5/71
تا  5/15را گزارش کردند ( .)5اعتبار و پایایی این پرسشنامه در ایران
بررسی و تأیید شده و ضریب آلفای کرونباخ برای کل ابزار  5/18و

بهمدت  3ماه ،هر هفته دو مطلب آموزشی از طریق تلفن
همراه و با استفاده از نرمافزار  Whats Appبه گروه مداخله انتقال
داده شد .ضمنا زمان ارسال مطالب آموزشی با هماهنگی افراد
شرکتکننده در گروه مداخله تعیین شد .محتوای برنامة آموزشی
شامل تغذیه (داشتن الگوی غذایی مناسب) ،ورزش )تعقیب الگوی
ورزشی منظم( ،مسئولیتپذیری سالمت (مسئولیتپذیری از
طریق اتخاذ سبک زندگی سالم) ،مدیریت استرس (شناسایی
منابع استرس و اقدام جهت کنترل استرس) ،حمایت بین فردی
حفظ روابط همراه با احساس نزدیکی( ،خودشکوفایی و رشد
معنوی (داشتن حس هدفمندی و رضایتمندی) بود .بهعنوان
مثال دربارۀ تغذیة سالم محتوای آموزشی شامل شیوۀ زندگی
سالم ،روند پایش وزن با استفاده از جدول شاخص تودۀ بدنی،
انتخاب غذای سالم ،داشتن یک زندگی فعال و راههای صحیح
کاهش وزن بود .پس از ارسال مطالب از طرف پژوهشگر پیگیری
الزم دربارۀ اینکه آیا مطالب بهدست شرکتکنندگان در مطالعه
رسیده یا خیر انجام میشد .ضمنا چنانچه شرکتکنندگان در
مطالعه ،سؤال ،اشکال یا ابهامی دربارۀ مطالب آموزشی ارسالی
داشتند از طریق همان نرمافزار با پژوهشگر درمیان میگذاشتند.
 3ماه پس از اتمام مداخله مجددا پرسشنامهها در اختیار
افراد شرکتکننده در مطالعه (گروههای مداخله و کنترل) قرار
گرفت و پس از تکمیل جمعآوری شد .الزم به ذکر است که در
این مدت به گروه کنترل هیچ آموزشی دربارۀ سبک زندگی سالم
داده نشد.
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS
نسخة  81انجام شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها ابتدا نمرات خام
هرکدام از ابعاد پرسشنامه محاسبه شد .نمرۀ خام ابعاد تغذیه،
مسئولیتپذیری در برابر سالمت ،روابط بین فردی و رشد معنوی
بین  1تا  30و بُعد کنترل استرس و فعالیت بدنی بین  1تا 38
بود .سپس هرکدام از نمرات خام تبدیل به نمرۀ استاندارد شد،
بهگونهای که نمرۀ استاندارد هر بُعد بین صفر تا  855متغیر بود.
نمرۀ باالتر نشاندهندۀ رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی بیشتر و
بهتر است .برای مقایسة وضعیت رفتارهای ارتقادهندۀ سالمت در
گروه مداخله و کنترل از آزمون تی مستقل و برای مقایسة
رفتارهای ارتقادهنده سالمت پیش و پس از مداخله در هر گروه
از آزمون تی زوجی استفاده شد.
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پرسشنامهها هماهنگیهای الزم با مرکز بهداشت شهرستان
بندرعباس و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش آن انجام شد.
همچنین قبل از تکمیل پرسشنامهها توضیحات الزم دربارۀ هدف
مطالعه ،محرمانه باقی ماندن اطالعات و نحوۀ تکمیل پرسشنامه
به زنان داده شد .سپس پرسشنامهها بین زنانی که به شرکت در
مطالعه راضی بودند؛ توزیع و به روش خودایفایی تکمیل شد .در
صورت وجود ابهام هم توضیحات الزم ارائه شد .این مطالعه به
تصویب شورای پژوهشی و کمیتة اخالق دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان رسید (کد .)13831

این پرسشنامه قبل از مداخلة آموزشی و  3ماه بعد از آن استفاده شد.

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.81

برحسب جمعیتی که هر مرکز بهداشتی ـ درمانی پوشش میداد،
در هر مرکز تعداد نمونههایی که به آنها نیاز بود ،از بین مراجعان
انتخاب شدند.

حیطههای ششگانه بین  5/05تا  5/18بهدست آمده است (.)5
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یافتهها
میانگین سنی گروه مداخله  34/8سال با انحرافمعیار 1/4
و گروه کنترل  35/7سال با انحرافمعیار  1/0بود و اختالف
آماری معناداری بین آنها وجود نداشت .اکثر افراد گروه مداخله و
گروه کنترل تحصیالت زیردیپلم داشته و خانهدار بودند و از این
نظر هم اختالف آماری معناداری بین آنها وجود نداشت.

جدول  .1مقایسة رفتارهای ارتقادهندة سالمت در گروه مداخله پیش و پس از مداخلة آموزشی
رفتارهای ارتقادهندة سالمت

قبل از مداخله
میانگین

بعد از مداخله

انحرافمعیار

میانگین

آزمون تی زوجی

تفاوت میانگینها

P-Value

انحرافمعیار

فعالیت جسمی

51/4

87/3

48/3

84/5

3/1

<5/558

رفتارهای تغذیهای

78/7

5/0

70/57

85/1

3/3

<5/558

رشد روحی و معنوی

78/5

88/4

78/1

88/7

8/5

<5/558

روابط بین فردی

01/8

88/51

78/1

88/7

8/5

<5/558

کنترل استرس

00/5

85/0

01/4

83/1

8/51

<5/558

جمع

04/5

85/1

01/8

1/1

8/7

<5/558

شش حیطة بررسی شده بین دو گروه ،اختالف آماری معنیداری
وجود ندارد (جدول .)3

در گروه کنترل قبل از مداخله و  3ماه بعد از آن دربارۀ
رفتارهای ارتقادهندۀ سالمت ،نهتنها افزایش معنیداری مشاهده
نشد؛ بلکه در ابعاد رفتارهای تغذیهای ،رشد روحی و معنوی و
کنترل استرس ،کاهش معنادار رفتارها مشاهده شد (جدول .)8

با مقایسة گروه مداخله و گروه کنترل از نظر رفتارهای
ارتقادهندۀ سالمت بعد از مداخله مشخص شد؛ بین دو گروه در
تمام حیطههای بررسیشده اختالف آماری معنیداری وجود دارد
( )P>5/558و در تمام این حیطهها وضعیت رفتارهای ارتقادهندۀ
سالمت در گروه مداخله بهتر از گروه کنترل است (جدول .)5

با مقایسة گروه مداخله و گروه کنترل از نظر رفتارهای
ارتقادهندۀ سالمت قبل از مداخله مشخص شد که در هیچکدام از

جدول  .2مقایسة رفتارهای ارتقادهندة سالمت در گروه کنترل پیش و پس از مداخلة آموزشی
رفتارهای ارتقادهندة سالمت

مرحلة پیش از مداخله
میانگین

انحرافمعیار

مرحلة پس از مداخله
میانگین

انحرافمعیار

تفاوت میانگینها

آزمون تی زوجی
p-Value

مسئولیتپذیریفردی سالمتی

01/3

85/5

04/8

85/1

-3/8

5/81

فعالیت جسمی

54/0

85/51

51/4

87/3

8/1

5/33

رفتارهای تغذیهای

71/0

85/1

78/7

88/7

-4/1

>5/558

رشد روحی و معنوی

77/5

88/1

78/4

88/3

-4/1

>5/58

روابط بین فردی

75/1

88/5

01/8

88/8

-8/7

5/83

کنترل استرس

78/4

83/55

00/53

85/0

-4/51

>5/55

جمع

01/7

1/53

04/5

85/7

-3/3

>5/55
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مسئولیتپذیری فردی سالمتی

04/8

85/1

07/0

83/1

8/5

<5/558

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.81

برای سنجش میزان تأثیر مداخلة آموزشی با استفاده از
تلفن همراه ،رفتارهای ارتقادهندۀ سالمت در گروه مداخله و
کنترل قبل از مداخله و  3ماه بعد از آن با هم مقایسه شد .آزمون
تی زوجی افزایش معنیداری ( )P>5/558در میانگین رفتارهای
ارتقادهندۀ سالمت پیش و پس از مداخلة آموزشی در گروه
مداخله نشان داد (جدول .)8

فرزانه ابراهیمی و همکاران | تأثیر مداخلة آموزشی با استفاده از تلفن...

رفتارهای ارتقادهندة سالمت

گروه مداخله

آزمون تی مستقل

گروه کنترل

مسئولیتپذیری فردی سالمتی

04/8

85/1

01/3

85/5

5/1

فعالیت جسمی

54/0

85/51

51/4

87/3

5/7

رفتارهای تغذیهای

78/7

88/7

71/0

85/1

5/5

رشد روحی و معنوی

78/5

88/4

77/5

88/1

5/4

روابط بین فردی

01/8

88/51

75/1

88/5

5/4

کنترل استرس

00/5

85/0

78/4

83/55

5/3

جمع

88/1

3/7

85/58

3/8

5/7

میانگین

انحرافمعیار

جدول  .4مقایسة گروه مداخله و گروه کنترل از نظر رفتارهای ارتقادهندة سالمت بعد از مداخلة آموزشی
رفتارهای ارتقادهندة سالمت

گروه مداخله

آزمون تی

گروه کنترل

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

P-Value

مسئولیتپذیری فردی سالمتی

07/0

83/1

04/8

85/1

<5/558

فعالیت جسمی

48/3

84/5

51/4

87/3

<5/558

رفتارهای تغذیهای

70/57

85/1

78/7

88/7

<5/558

رشد روحی و معنوی

78/1

88/7

78/4

88/3

<5/558

روابط بین فردی

78/1

85/0

01/8

88/8

<5/558

کنترل استرس

01/4

83/1

00/5

85/0

<5/558

جمع

01/88

1/1

04/5

85/7

<5/558

بحث

همخوانی دارد .در مطالعة  Abediو همکاران ( )13با هدف
مقایسة اثربخشی دو روش آموزشی سنتی و الکترونیکی شیوۀ
زندگی سالم در زمینة تغذیة افراد سالمند ،شیوۀ استفاده از فیلم
آموزشی بر باال رفتن میزان آگاهیهای تغذیهای سالمندان مؤثرتر

هدف این مطالعه تعیین تأثیر مداخلة آموزشی با استفاده از
تلفن همراه بر سبک زندگی زنان مراجعهکننده به مراکز بهداشتی
ـ درمانی بندرعباس بود .یافتههای مطالعه نشان داد که رفتارهای
ارتقادهندۀ سالمت بعد از آموزش با تلفن همراه در گروه مداخله
بهطور معنیداری افزایش یافته است.

 Parizadو همکاران ( )14نشان داد که بعد از آموزش و پیگیری

در بُعد رفتارهای تغذیهای ،آموزش با تلفن همراه باعث
اصالح عادات غذایی و بهبود رفتارهای تغذیهای مثبت شده بود.

از راه دور با تلفن و سرویس پیامکوتاه ،میانگین قندخون ناشتای
نمونهها در گروه مداخله کاهش یافته است .در مطالعة Tiznobaik

در مطالعة  Tiznobaikو همکاران ( )15با استفاده از برنامة

( )15نیز بعد از مشاوره اختالف آماری معناداری در رژیم غذایی

آموزشی در رفتارهای تغذیهای و فعالیت جسمی زنان یائسه و
همسرانشان بهبودی ایجاد شد که با نتایج مطالعة حاضر

افراد گروه مداخله ایجاد شد .در مطالعة  Woollardو همکاران

بود که با مطالعة حاضر همخوانی دارد .همچنین یافتههای مطالعة

( )8114نیز مشاوره با پرستاران دربارۀ اصالح سبک زندگی باعث
10
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میانگین

انحرافمعیار

P-Value
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جدول  .3مقایسة گروه مداخله و گروه کنترل از نظر رفتارهای ارتقادهندة سالمت قبل از مداخلة آموزشی
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(.)16

زندگی سالمتمحور رابطة معناداری وجود دارد ( .)24مطالعة

در مطالعة حاضر بعد از مداخله ،میزان ورزش و فعالیت
جسمی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به گونهای معنادار
افزایش یافت Nisbeth .و همکاران ( )8555نیز در پژوهش خود
نشان دادند که اجرای برنامة آموزشی در راستای تغییر سبک
زندگی باعث افزایش میزان ورزش منظم در افرادِ این پژوهش شد

 Midgleyو همکاران ( )25نشان داد که مداخلة آموزشی در زمینة

( .)17مطالعة  Estebsariو همکاران ( )8585نیز نشان داد که
آموزش باعث بهبود  8/0امتیازی در وضعیت عملکرد جسمانی افراد
میشود ( .)18مطالعة  Khalilو همکاران ( )8583نشان داد

گامهای زنان شرکتکننده در مطالعه مؤثر بوده است (.)81
در رابطه با رفتارهای مدیریت استرس ،نتایج بهدست آمده
از این مطالعه ،بر مؤثر بودن آموزش بر کنترل استرس تأکید
داشت .مطالعة  Yazdaniو همکاران ( )8585نشان داد که آموزش
مهارتهای مدیریت استرس سبب افزایش سالمت روان و کاهش
اضطراب ،افسردگی و اختالل در عملکرد اجتماعی میشود (.)29
مطالعة  Yazdaniو همکاران ( )8555نشان داد که عوامل روانی،
اجتماعی و حفظ روابط فردی در بیماران قلبی بسیار مهم است
( .)21در این پژوهش نشان داده شد کسانی که از حمایت
اجتماعی ـ عاطفی کمتری برخوردار بودند بیش از سایرین در
معرض خطر پیشرفت بیماری قلبی قرار داشتند .در مطالعة
 )8553( Dennisاثر حمایتی مبتنی بر تلفن یک همکار در
پیشگیری و کاهشِ افسردگیِ پس از زایمان میان مادران در
معرض خطر نشان داده شد ( .)22مطالعة  Rajabiو همکاران
( )8588نشان داد مداخلة آموزشی از طریق تلفن همراه با
استفاده از پیامک در کاهش رفتار پرخاشگرانه و کنترل مدیریت
استرس نوجوانان اثربخش بوده است ( .)23دراینباره میتوان
گفت انتقال پیامها از طریق تلفن همراه نقش حمایتی داشته و
برای افراد اطمینانبخش بوده است.
مسئولیتپذیری فردی در برابر سالمتی از دیگر شاخههای
بررسیشده در این مطالعه بود که نتایج نشان داد مداخلة آموزشی با
استفاده از تلفن همراه باعث بهبود وضعیت مسئولیتپذیری فردی زنان
نسبت به سالمت شده است Asrami .در مطالعهای با هدف بررسی
ن در سن باروری نشان
وضعیت سبک زندگی ارتقادهندۀ سالمت زنا ِ
دادند که بین میزان استفاده از وسایل ارتباطی ،حمایت اجتماعی،

بهطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد مداخلة آموزشی از
راه تلفن همراه بر تمام ابعاد رفتارهای ارتقادهندۀ سالمت و سبک
زندگی سالم مؤثر بوده و موجب افزایش معنادار این رفتارها و بهبود
سبک زندگی سالم شده است .مطالعة  AhmadizadehFiniو
همکاران ( )8584نیز نشان داد مداخلة آموزشی بهشیوۀ همسانان
در تغییر رفتار نوجوانان در هر  0حیطة سبک زندگی سالم مؤثر
بوده است ( .)26در مطالعة  Kheirjooو همکاران ( )8583نیز
مشخص شد بین مؤلفههای سبک زندگی ارتقادهندۀ سالمت (بهجز
مدیریت استرس) ،شامل مسئولیتپذیری سالمت ،فعالیت بدنی،
تغذیه ،خودشکوفایی و حمایت بین فردی در زنان سالم با زنان مبتال
به آرتریت روماتوئید ،تفاوت آماری معناداری وجود دارد (.)27
مطالعة  )8557( SharifiRadنشان داد مداخلة آموزشی با استفاده
از تلفن همراه بر انجام خودآزمایی پستان در زنان مؤثر است (.)28
همچنین مطالعة  Absavaranو همکاران ( )8584نیز نشان داد
آموزش از طریق تلفن همراه (بلوتوث) بر ارتقای رفتارهای بهداشتی
و پیشگیریکننده مؤثر است (.)20

با توجه به مؤثر بودن آموزش رفتارهای ارتقادهندۀ سالمت
زنان از طریق تلفن همراه میتوان گفت تلفن همراه همچون
راهنمایی برای عمل (عالئم مثبتی که افراد از محیط اطراف و محیط
داخلی خود دریافت میکنند) و یک یادآور عمل کرده و انگیزۀ تغییر
و بهبود رفتارهای ارتقادهندۀ سالمت در افراد را فراهم نموده است .به
نظر میرسد در دسترس بودن تلفن همراه و همچنین یادآوری از
طریق آن سبب شده است تا رفتارهای ارتقادهندۀ سالمت افزایش
یابد و این موضوع تأکیدی بر استفاده از فناوریهای نوین بهویژه تلفن
همراه در آموزش سالمت است؛ چرا که تلفن همراه تقریبا در
دسترس همه قرار دارد و میتوان از این طریق بر کمبود بسیاری از
موانع ازجمله مشکل دسترسی به گروههای مختلف جامعه ،کمبود
منابع مالی و کمبود فضای فیزیکی غلبه کرد .یکی از محدودیتهای
این مطالعه این است که فقط زنان مراجعهکننده به مراکز بهداشتی و
درمانی شهر بندرعباس را بررسی کرده است؛ پس در تعمیم نتایج
حاصل از آن باید جانب احتیاط رعایت شود.
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استفاده از یک نرمافزار تلفن همراه به نام  Step upبرای کاهش
میزان چاقی و اضافهوزن ،نظارت بر فعالیت بدنی و شمارش تعداد

مسئولیتپذیری باعث افزایش عزتنفس در گروه مداخله شده است
که با نتایج بهدست آمده از مطالعة حاضر مطابقت دارد.

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.81

شد تا گروه کنترل مصرف چربی و نمک کمتری داشته باشند

خودکارآمدی سالمت عمومی و آگاهی از رفتارهای سالمتی با سبک

[ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.81 ]

...فرزانه ابراهیمی و همکاران | تأثیر مداخلة آموزشی با استفاده از تلفن

سپاسگزاری

نتیجهگیری

از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 مسئوالن مرکز بهداشت و مراکز،بهدلیل حمایت مالی از این پژوهش
.بهداشتی ـ درمانی شهر بندرعباس و شرکتکنندگان در مطالعه سپاسگزاریم
تعارض در منافع
.بین نویسندگان تعارضی در منافع گزارش نشده است

نتایج مطالعة حاضر نشان داد انتقال پیامهای سالمت از طریق
تلفن همراه میتواند بر رفتارهای ارتقادهندۀ سالمت زنان مؤثر
 از آنجا که در این مداخلة آموزشی نیاز به مراجعة حضوری.باشد
به مراکز بهداشتی و درمانی وجود ندارد و میتوان جمعیت زیادی
را در محدودۀ جغرافیایی گستردهای آموزش داد؛ پیشنهاد میشود
در برنامههای آموزش سالمت برای ترویج سبک زندگی سالم از
.آن همچون روشی مؤثر استفاده شود
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