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THE EFFECT OF EDUCATIONAL INTERVENTION BASED ON PRECEDE-PROCEED MODEL ON QUALITY OF LIFE

 The Effect of Educational Intervention Based on PRECEDE-PROCEED 
Model on the Life Quality of Women-Headed Households Covered 

By Tehran Welfare Organization

ABSTRACT
   Background    and objective: The women-headed households are more suscepti-
ble to social damages than other women. Such condition remarkably influences 
the women’s health-related life quality. The present study was aimed to inves-
tigate the effect of the educational intervention based on PRECEDE-PROCEED 
model on the quality of life in women-headed households covered by the Teh-
ran Welfare Organization.
  Materials and methods: About 180 household-head women, from among the 
women under the protection of Tehran Welfare Organization, participated in 
this quasi experimental witnessed study. Sampling was done through multi-
stage random sampling method. Instruments used for gathering data included 
life quality standard questionnaire (WHOQOL-BREF) and a researcher-made 
questionnaire about the structures of ecologic and educational diagnosis phase 
of the PRECEDE-PROCEED model whose validity and reliability were approved 
in the primary study. Based on the results obtained from the primary filling of 
the questionnaire, the appropriate educational intervention was designed and 
performed in the case group. One month and three months after the inter-
vention, data were analyzed by SPSS 15 using the descriptive (the mean, SD, 
frequency and percentage) and analytical tests (t, Mann–Whitney, Chi Square, 
ANOVA with repeated measures, and Freedman tests).
Results: Before intervention no significant difference was observed between 
the mean scores of the life quality, behavioral factors, and knowledge, ena-
bling, and reinforcing factors among the two groups. But one month and three 
months after intervention a significant difference was observed between the 
mean score of the life quality (p = 0.001), behavioral factors (p = 0.001), and 
knowledge (p = 0.001), enabling (p < 0.001), and reinforcing factors (p = 0.001) 
in the two groups.
Conclu  sion: Educational intervention through the PRECEDE-PROCEED model ef-
fects the women-headed households’ quality of life improvement.
Paper Type: Research Article.
Keywords: Quality of life, women-head household, PRECEDE-PROCEED model, 
Ecological and educational assessment, Tehran Welfare Organization, Tehran 
province.
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صلن
تأثير مداخله آموزشى مبتنى بر الگوى پرسيد- پروسيد روى كيفيت زندگى ف

تأثير مداخله آموزشى مبتنى بر الگوى پرسيد- پروسيد روى كيفيت زندگى زنان سرپرست 
خانوار تحت پوشش بهزيستى تهران

چكيد   ه
زمينه و هدف: زنان سرپرست خانوار بيش از ساير زنان در معرض آسيب هاى اجتماعى قرار مى گيرند. 
اين وضعيت تأثير قابل مالحظه اى بر كيفيت زندگي مرتبط با سالمت زنان دارد. هدف اين مطالعه تعيين 
تأثير مداخله آموزشى مبنى بر الگوى پرسيد- پروسيد روى كيفيت زندگى زنان سرپرست خانواده تحت 

پوشش بهزيستى تهران بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربى شاهددار 180 زن سرپرست خانواده سازمان بهزيستى استان 
پرسشنامه  داده ها  گردآورى  ابزار  بود.  چندمرحله اى  تصادفى  نمونه گيرى  روش  داشتند.  شركت  تهران 
استاندارد كيفيت زندگى سازمان جهانى بهداشت (WHOQOL-BREF) و پرسشنامه محقق ساخته سازه هاى 
مطالعه  در  آن  پايايى  و  روايى  كه  بود؛  پرسيد-پروسيد  الگوى  اكولوژيك  و  آموزشى  تشخيص  مرحله 
مقدماتى سنجيده شد. بر اساس نتايج به دست آمده از تكميل اوليه پرسشنامه ها، مداخله آموزشى مناسب 
از  استفاده  با   15 SPSS در  داده ها  مداخله  از  بعد  ماه  سه  و  يك  شد.  اجرا  آزمون  گروه  در  و  طراحى 
آزمون هاى توصيفى (ميانگين، انحراف معيار، تعداد و درصد) و آزمون هاى تحليلى (آزمون تى، من ويتنى، 

كاى اسكوئر، تحليل اندازه هاى مكرر و فريدمن) تجزيه وتحليل شد.
يافته ها: قبل از مداخله ميان ميانگين نمرات كيفيت زندگى، عوامل مستعدكننده، قادركننده، تقويت كننده 
و عوامل رفتارى در دو گروه تفاوت معنادار مشاهده نشد. يك و سه ماه بعد از مداخله ميان ميانگين نمره 
كل كيفيت زندگى (p=0/001)، عوامل مستعدكننده (p=0/001)، قادركننده (p=0/001)، تقويت كننده 

.(p=0/001) و عوامل رفتارى در دو گروه تفاوت معنادار مشاهده شد (p=0/001)
نتيجه گيرى: مداخله آموزشى از طريق الگوى پرسيد بر ارتقاء كيفيت زندگى اين زنان مؤثر است.

نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.
كليدواژه: كيفيت زندگي، زنان سرپرست خانوار، الگوى پرسيد-پروسيد، تشخيص آموزشى و اكولوژيك، 

سازمان بهزيستى تهران، استان تهران.
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مقدمه صل
زناِن سرپرست خانواده، زنانى هستند كه همسرشان از آن ها طالق 
گرفته، فوت شده، ازكارافتادگى شده يا معتاد شده اند. درنتيجه، اين 
زنان مجبورند به جاى همسر، سرپرستى خانواده و مسئوليت اداره 
آن را به عهده گيرند (1). اين زنان در معرض آسيب هاى اجتماعى 
قرار دارند (1-2). مطالعات نشان مى دهد 37٪ خانوارهاى جهان را 
زنان سرپرستى مى كنند (3). در كشورهاى درحال توسعه ٪10/48 
سرپرستان خانواده زن هستند. آمار زناِن سرپرست خانواده در سال 
سال 1390  در  آمار  اين  است.  اعالم شده  ايران، ٪9/1  در   1383
روانى  جسمانى،  وضعيت  است (5-4).  افزايش يافته  به ٪12/5 
آن ها  زندگى  كيفيت  بر  سرپرست  زنان  آسيب پذير  اجتماعى  و 

تأثيرگذار است (1، 7-6).
امور  درباره  فرد  درونى  آرامش  به عنوان  زندگى  كيفيت 
مى كند  زندگى  آن  در  كه  جامعه اى  و  طبيعت  خود،  به  مربوط 
تعبير مى شود(8). كيفيت زندگى داراى ابعاد جسمانى، روانى و 
اجتماعى است (9-10). كيفيت زندگى به وسيله فرد و به صورت 
نمود  مشكالت  بر  آمدن  فائق  توانايى  و  خوشحالى  رضايتمندى، 

پيدا مى كند (12-10).
مطالعات نشان داده است موانع و مشكالت فردى و اجتماعى 
آنان  در  افسردگى  دارد،  وجود  سرپرست  زنان  راه  سر  بر  زيادى 
برخوردارند  پايين ترى  زندگى  كيفيت  از  و  مى شود  ديده  بيشتر 
(7، 14-13). امروزه نقش آموزش بهداشت از طريق مداخالت 
نظريه محور بر ارتقاء سالمت مشخص شده است. انجام پژوهش هاى 
نظريه محور به منظور شناسايي عواملي كه در ضعف كيفيت زندگي 
مناسب  مداخالت  طراحى  و  دارند  نقش  خانواده  سرپرست  زنان 
ضرورى است. كاربرد الگوي پرسيد در پيش بينى كيفيت زندگي 
است  داده شده  نشان  ديگر  مطالعات  در  مردم  مختلف  گروه هاى 
(17-15). الگوى پرسيد در تجزيه وتحليل مشكالت بهداشتى يا 
مؤثر بر وضع سالمت افراد كاربرد  بهداشتى و عوامل  رفتارهاى 
الگوى  مى كند.  تأكيد  ارزشيابى  و  مداخله  جزء  دو  بر  و  دارد 
پرسيد پس از ارائه آن در سال 1980 در طى سه دهه با افزايش 

بخش پروسيد به آن تكميل شد. الگوى پرسيد- پروسيد شامل 8 
مرحله است: 1) تشخيص اجتماعى، 2) تشخيص اپيدميولوژيك، 
مستعدكننده،  (عوامل  اكولوژيك  و  آموزشى  تشخيص   (3
اجرا، 6)  مديريتى، 5)  تشخيص  قادركننده)، 4)  و  تقويت كننده 
نتايج.  ارزشيابى   (8 و  تأثير  ارزشيابى   (7 فرايندى،  ارزشيابى 
عوامل مستعدكننده، عواملي هستند كه انگيزه اساسي براي رفتار 
را پديد مى آورند؛ مانند آگاهي و نگرش. عوامل قادركننده شامل 
به  مى توانند  هستند كه  موانعي  مهارت ها، منابع يا  مانند  مواردى 
تغييرات محيطي و رفتاري كمك كنند يا مانع آن شوند. عوامل 
منابع  به  دسترسي  مانند  مواردى  دربرگيرنده   نيز  قادركننده  
اطالعاتي و  مالي است. عوامل تقويت كننده شامل بازخوردهايي 
است كه فرد از ديگران، به دنبال سازگاري با يك رفتار دريافت 
مى كند و مى تواند تداوم يك رفتار را تقويت و يا تضعيف كند 

 .(16-19)
و  رفته  بكار  مختلف   مطالعات  در  پروسيد  پرسيد-  الگوى 
كارايى آن نيز براى ارتقاء كيفيت زندگى تائيد شده است (24-

20). در اين الگو عوامل مختلفي، كه وضعيت سالمت را شكل 
مى دهند، بررسى و تفسير مى شوند. در زمينه مداخله براى ارتقاء 
كيفيت زندگى زناِن سرپرست خانوار تحقيقات اندكى انجام شده 
است و در اكثر اين تحقيقات فقط وضعيت كيفيت زندگى اين 
گروه بررسى شده است. هدف اين مطالعه تعيين تأثير مداخله بر 
پرسيد-  الگوى  اكولوژيك  و  آموزشى  تشخيص  مرحله  اساس 
پروسيد بر كيفيت زندگى زنان سرپرست خانواده بهزيستى استان 
تهران است. نتايج اين مطالعه در طراحى مداخالِت مناسب براى 

ارتقاء كيفيت اين زنان كاربرد خواهد داشت.

مواد و روش ها
در اين مطالعه نيمه تجربى شاهددار حجم نمونه موردنياز، بر اساس 
مطالعه قبلي (23) و با توجه به فرمول مقايسه ميانگين دو گروه 
غيروابسته و با احتساب 1/76 به ازاى تفاوت ميانگين هاى ابعاد 
كيفيت زندگى بعد از مداخله در دو گروه، سطح اطمينان 95 ٪ و 
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، در هر يك از دو گروه كنترل و آزمون، ف خطاى اول 0/05

در سطح اطمينان 95 درصد، 82 نفر تعيين شد. براى جلوگيرى 
درصد   10 گرفتن  نظر  در  با  مداخله،  از  بعد  نمونه  ريزش  از 
گروه  هر  در  كل  نمونه  تعداد  گروه)  هر  در  نفر  اضافى (8  نمونه 
تصادفى  نمونه گيرى  روش  شد.  برآورد  نفر  آزمون) 90  و  (كنترل 
چندمرحله اى بود. ابتدا از بين مراكز بهزيستى، 5 مركز به صورت 
تصادفى انتخاب گرديد و سپس تخصيص تصادفى مراكز به دو 
گروه كنترل (3 مركز) و آزمون (2 مركز) انجام گرفت. گروه هاى 
ارتباط  هم  با  تا  شدند  انتخاب  جداگانه  مراكز  از  كنترل  و  آزمون 
نداشته باشند. پس از تائيد عنوان پژوهش در كميته اخالق و انجام 
فهرست  به دست  آوردن  جهت  فوق،  مراكز  با  الزم  هماهنگى هاى 
موجود  پرونده هاى  از  مراكز،  پوشش  تحت  خانواده  سرپرست  زنان 
در مراكز بهزيستى استفاده شد. معيار ورود به مطالعه آزمودنى ها 
زنان سرپرست شاغل تحت پوشش سازمان بهزيستى استان تهران 
بود. براي زنان موردمطالعه جلسه توجيهي در مورد اهميت طرح، 
معيارهاي ورود و خروج مطالعه و چگونگي تكميل پرسشنامه ها 
برگزار شد. به آن ها اطمينان داده شد كه كليه اطالعات پرسشنامه 
و نتايج آن محرمانه است و از داده ها به صورت كلى استفاده خواهد 
شد. از افراد شركت كننده در پژوهش رضايت نامه كتبى گرفته شد.

كيفيت  استاندارد  پرسشنامه  شامل  داده ها  گردآورى  ابزار 
زندگى سازمان جهانى بهداشت1 بود كه اين پرسشنامه در ايران 
توسط نجات و همكاران (24) ترجمه و اعتبارسنجى شده است؛ 
پرسشنامه  اين  بود.  باالى 0/7  حيطه ها  تمام  در  كرونباخ  آلفاى 
داراى چهار حيطه سالمت جسمانى (7 سؤال)، سالمت روانى (6 
سؤال)، سالمت اجتماعى (3 سؤال)، و سالمت محيط (8 سؤال) 
است. اين پرسشنامه دو سؤال ديگر نيز دارد؛ كه به هيچ يك از 
به  را  زندگى  كيفيت  و  سالمت  وضعيت  و  ندارد  تعلق  حيطه ها 
شكل كلى مورد ارزيابى قرار مى دهند. پس پرسشنامه درمجموع 
زندگى  كيفيت  كِل  نمره  مطالعه  اين  در  است.  سؤال  شامل 26 

مالك بود. 

1.  WHOQOL-BREF

ابزار ديگر گردآورى داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس 
پرسيد-پروسيد  الگوى  اكولوژيك  و  آموزشى  تشخيص  مرحله 
روايى  روش  از  پرسشنامه  اين  علمى  اعتبار  تعيين  جهت  بود. 
محتواى  روايى  كسب  براى  شد.  استفاده  كيفى  و  كمى  محتوايى 
كيفى از كتب، مجالت و مقاالت علمى و هم چنين با الگوگيرى 
كشورها  ساير  و  ايران  در  انجام شده  تحقيقات  پرسشنامه هاى  از 
ابزار گردآورى داده ها تهيه شد. سپس براى تعيين روايى محتوايى 
متخصصان  و  اساتيد  از  نفر  اختيار 11  در  پرسشنامه   به صورت 
سرپرست  زنان  مسئول  ارشد  كارشناسان  و  بهداشت  آموزش 
خانواده در بهزيستى قرار گرفت. شاخص روايى محتوايى 0/89 
علمى  روايى  و  آمد  دست  به   0/79 محتوايى  روايى  نسبت  و 
مقدماتى  آزمون  طريق  از  همچنين  گرفت.  قرار  تائيد  مورد  آن 
روى 15 نفر كه شبيه افراد نمونه بودند، تجانس درونى ابزار با 
آزمون آلفاكرونباخ براى سازه آگاهى 0/702، براى سازه نگرش 
عوامل  سازه  براى  قادركننده 0/74،  عوامل  سازه  براى   ،0/80
تقويت كننده 0/80، براى سازه عوامل رفتارى 74 /0 و در كل 
براى  مجدد  آزمون  از  استفاده  با  آن  پايايى  بود.  سؤاالت 0/76 
سازه آگاهى 0/95، براى سازه نگرش 0/92، براى سازه عوامل 
قادركننده 0/94، براى سازه عوامل تقويت كننده 97 /0، براى 
سازه عوامل رفتارى 97 /0، در كل سؤاالت 0/95 بود كسب 

شد. 
اكولوژيك  و  آموزشى  تشخيص  محقق ساخته  پرسشنامه 
متغيرهاى  سؤال  بود: 9  سؤال  شامل 60  پرسيد-پروسيد  الگوى 
جمعيت شناختى، 24 سؤال درباره عوامل مستعدكننده، 15 سؤال 
تقويت كننده  عوامل  زمينه  در  قادركننده، 8 سؤال  عوامل  درباره 
و 13 سؤال در زمينه علل رفتارى. سؤاالت عوامل مستعدكننده 
شامل دو بخش آگاهى و نگرش بود. سؤاالت بخش آگاهى شامل 
كيفيت  ابعاد  درباره  سؤاالتى  (مانند  بود  چهارگزينه اى  سؤال   8
بخش  سؤاالت  افسردگى).  عالئم  و  تغذيه اى  نيازهاى  زندگى، 
موافقم،  (كامًال  پنج تائى  ليكرت  مقياس  با  سؤال   16 نگرش 
شامل  و  بود  مخالفم)  كامًال  يا  مخالفم  ندارم،  نظرى  موافقم، 



 263

وار
ت...ان

پرس
 سر

نان
ى ز

ندگ
ت ز

يفي
ى ك

 رو
سيد

پرو
د- 

رسي
ى پ

لگو
بر ا

نى 
 مبت

شى
موز

له آ
داخ

ير م
  تأث

ن /
كارا

و هم
حى 

ندارد»،  صل معنايى  من  براى  زندگى  كيفيت  مانند «ارتقاى  سؤاالتى 
«تغذيه مناسب براى من امكان پذير است» يا «انجام ورزش براى 
پنج  قادركننده  عوامل  سؤاالت  مقياس  است.  است.»  مشكل  من 
گزينه اى (هميشه، اغلب اوقات، بعضى اوقات، به ندرت يا هرگز) 
بود. نمونه سؤاالت آن نيز عبارت بودند از: «براى انجام فعاليت 
زمانى  كارم  محيط  «در  اختياردارم»،  در  كافى  زمان  ورزشى 
عوامل  مقياس  دارم.»  شخصى  فعاليت  انجام  يا  استراحت  براى 
در  و  خير)  يا  (بلى  دوگزينه اى  سؤاالت  برخى  در  تقويت كننده 
برخى سؤاالت پنج گزينه اى (هميشه، اغلب اوقات، بعضى اوقات، 
از:  بودند  عبارت  نيز  آن  سؤاالت  نمونه  بود.  هرگز)  يا  به ندرت 
«قوانين  محيط كار مرا براى داشتن زندگى بهتر كمك مى نمايد» 
سه  رفتارى  علل  سؤاالت  مقياس  هستم.»  رفاه  صندوق  يا «عضو 
نيز  آن  سؤاالت  نمونه  بود.  حدودى)  تا  يا  خير  (بلى،  گزينه اى 
عبارت بودند از: «از رژيم غذايى  مناسب و سالم استفاده مى كنم»، 
«به اندازه كافى مى خوابم»يا «ورزش مى كنم.» نحوه امتيازدهى در 
بود  صورت  اين  به  مستعدكننده (آگاهى)  عوامل  سؤاالت  بخش 
غلط  پاسخ  به  و  مى گرفت  تعلق   1 امتياز  صحيح  پاسخ  به  كه 
امتيازى تعلق نمى گرفت. با توجه به اين كه در برخى از سؤاالت 
آگاهى امكان انتخاب بيش از يك گزينه وجود داشت، لذا نمره 
هر  براى  بود.   22 تا   0 محدوده  در  سازه  اين  در  اكتساب  قابل 
 1 بين  امتياز  مستعدكننده  عوامل  نگرش  بخش  سؤاالت  از  يك 
تا 5 در نظر گرفته شد. در نمره گذارى ليكرت به جهات مثبت و 
منفى سؤاالت نيز توجه شد. يعنى اگر جمله مثبت بود، بيشترين 
نمره به گزينه كامًال موافقم و در غير اين صورت بيشترين نمره 
اكتساب  قابل  نمره  لذا  مى گرفت.  تعلق  مخالفم  كامًال  گزينه  به 
سازه  نمره گذارى  بود.   80 تا   16 بين  محدوده  در  سازه  اين  در 
عوامل قادركننده با مقياس ليكرت با طيف 1 تا 5  (هميشه، اغلب 
دوگزينه اى  سؤاالت  و  هرگز)  يا  به ندرت  بعضى اوقات،  اوقات، 
(بلى يا خير) بود. به پاسخ بلى  امتياز 1 تعلق گرفت و به پاسخ 
خير امتيازى تعلق نمى گرفت. ازآنجاكه در اين بخش 9 سؤال كه 
با مقياس ليكرت سنجيده مى شد و 3 سؤال به صورت  دوگزينه اى 

(بلى خير) بود، لذا نمره قابل اكتساب در اين سازه در محدوده بين 
9 تا 48 بود. سازه عوامل تقويت كننده با مقياس ليكرت با طيف 
هرگز)  يا  به ندرت  بعضى اوقات،  اوقات،  اغلب  تا 5 (هميشه،   1
بود. لذا نمره قابل اكتساب در اين سازه در محدوده  8 -40 بود و 
سؤاالت علل رفتارى سه گزينه اى (بلى، خير يا تا حدودى) بود. به 
پاسخ بلى امتياز 2 و به پاسخ تا حدودى امتياز 1 تعلق  گرفت و 
به پاسخ خير امتيازى تعلق نمى گرفت. حداقل و حداكثر امتيازات 
اين بخش 0 تا 26 بود. معيار دسته بندى در تمام متغيرهاى اصلى 

ميانگين ± انحراف معيار بود. 
با  همراه  پرسشنامه ها  تكميل  از  به دست آمده  نتايج  اساس  بر 
مصاحبه كه با موافقت زنان سرپرست خانواده و در محيط خصوصي 
انجام شد، مداخله آموزشى بر اساس مرحله تشخيص آموزشى و 
از  تعدادى  تائيد  به  و  طراحى  پرسيد-پروسيد  الگوى  اكولوژيك 
متخصصان رسيد. مداخله شامل 10 جلسه آموزشى بود. مدت هر 
جلسه 45 دقيقه بود؛ كه با روش هاى سخنرانى، بحث گروهى (در 
پرسش  نفره)،   6-5 گروه هاى  به  زنان  تقسيم بندى  و  جلسه  سه 
ارائه  با  و  بهزيستى  مددكاران  با  زنان  مشاوره  جلسات  پاسخ،  و 
مواد آموزشى شامل وبالگ (براى زنان و فرزندان)، لوح فشرده 

آموزشى و كتابچه آموزشى اجرا شد.
نگرش  و  آگاهى  ارتقاء  براى  مباحثى  طراحى شده  مداخله  در 
به عنوان عوامل مستعدكننده در نظر گرفته شد. اين مباحث شامل 
و  سالم  تغذيه  بهبود  راهكارهاى  زندگى،  كيفيت  درباره  مطالبى 
ارزان، تفريحات سالم و ارزان، خواب راحت، بهبود شرايط محيط 
استرس،  و  اضطراب  با  مقابله  راهه اى  خانه،  محيط  شرايط  كار، 

پرورش تفكر مثبت در خود بود.
شامل  را  موارد  اين  قادركننده  عوامل  طراحى شده  مداخله  در 
مى شد: ارائه كتابچه راهكارهاي بهبود ابعاد مختلف كيفيت زندگى، 
آموزشى،  فيلم  و  اساليدها  نمايش  آموزشى،  كالس هاى  برگزارى 
آموزش مهارت هاى مقابله با استرس، اضطراب، افسردگى، صرف 
هزينه كمتر براى تغذيه سالم و مناسب، نشستن و ايستادن صحيح 
از  خانواده  هزينه  كاهش  پياده روى،  و  نرمش  انجام  كار،  هنگام 
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طريق حذف موارد غيرضرورى، بهبود ارتباط با خانواده، شركت در ف

مجالس مذهبى و كمك مالى (دريافت وام و كمك هزينه از مراكز 
خيريه) و غيرمالى (مواد غذايى اوليه مانند گوشت و روغن).

در مداخله طراحى شده براى گروه آزمون شامل اين مواردمى شد: 
طرف  از  تشويق  و  عاطفى  حمايت  شامل  تقويت كننده  عوامل 
مددكاران، استفاده از تجربيات زنان سرپرست موفق، حمايت عاطفى 
از طرف فرزندان، پخش جمالت اميددهنده صوتى در آسانسور مركز 
بهزيستى و امكان برقرارى تماس تلفنى زنان سرپرست با آموزشگر 

در صورت نياز جهت پاسخگويى به سؤاالت آنان.
شامل  را  موارد  اين  رفتارى  علل  طراحى شده  مداخله  در 
مى شد: استفاده از رژيم غذايى سالم و ارزان، پياده روى تا محل 
كار، استفاده از راهكارهاى بهبود خواب، استفاده از راهكارهاى 
كنترل خشم و اضطراب و افسردگى و تكنيك آرام سازى، كاهش 
مؤثر  و  اصولى  راهكارهاى  از  استفاده  خانواده،  اضافه  هزينه هاى 
براى بهبود شرايط محيط كار و محل سكونت و انجام تفريحات 

سالم و ارزان؛ كه به عنوان رفتارهاي سالم در نظر گرفته شد.
زنان  موافقت  با  پرسشنامه ها  مداخله،  از  پس  ماه  سه  و  يك 

سرپرست خانواده و در محيطي كامًال خصوصي تكميل شدند. به 
پژوهشگران  از  يكى  توسط  پرسشنامه  سؤاالت  كه  صورت  اين 
شدند.  تكميل  گروه  دو  در  ايشان  توسط  و  مى شدند  پرسيده 
داده ها در SPSS 15 با استفاده از آزمون هاى توصيفى (ميانگين، 
(آزمون  تحليلى  آزمون هاى  و  درصد)  و  فراوانى  انحراف معيار، 
فريدمن)  و  مكرر  اندازه هاى  تحليل  كاى اسكوئر،  من ويتنى،  تى، 

تجزيه وتحليل و مقايسه شدند.

يافته ها
كنترل  گروه  و   42/30±8/02 آزمون  گروه  سنى  ميانگين 
دو  در  مستقل  تى  آزمون  انجام  از  پس  بود.   44/49±9/50
نشد  مشاهده  معنادار  اختالف  شركت كنندگان  سن  ازنظر  گروه 
(p=0/09). ميانگين بعد خانوار گروه آزمون 0/7±2/4 و در 
گروه كنترل 0/6±2/3 به دست آمد. پس از انجام آزمون من ويتنى 
معنادار  اختالف  شركت كنندگان  خانوار  بعد  ازنظر  گروه  دو  در 
جمعيت شناختى  مشخصات  ساير   .(p=0/391) نشد  مشاهده 

افراد موردبررسى در جدول 1 نشان داده شده است.
جدول 1. وضعيت متغيرهاي جمعيت شناختى افراد موردبررسى

متغير 
آزمون χ2كنترلآزموندسته بندىموردبررسى

p-value درصدتعداددرصدتعداد

وضعيت تأهل
5662/26572/2مطلقه مجرد

0/178 1921/11011/1متأهل
1516/71516/7بيوه

مقطع تحصيلى

22/288/9بى سواد

0/178 1820/01617/8ابتدايى
2831/12426/7راهنمايى
3336/73842/2ديپلم

910/044/4دانشگاهى

نوع استخدام
8695/67987/8روزمزد

0/059
44/41112/2قراردادى و رسمى

علت سرپرستى

1516/71516/7 بيوه

0/057 5358/96572/2مطلقه
ساير علل (اعتياد، زندانى بودن همسر، 

2224/41011/1متوارى بودن همسر، بيمارى)
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گروه  صل در  مداخله  از  قبل  زندگى  كيفيت  كل  نمره  ميانگين 
كنترل 45/54±10/89  گروه  در  و  آزمون 43/45±12/07 
معيار  اساس  بر  زندگى  كيفيت  دسته بندى  به  توجه  با  بود. 
 ،33/2-0 (ضعيف=   نمونه  كل  در  انحراف معيار  ميانگين± 
متوسط = 33/3- 66/4 و خوب = 66/5-100) وضع دو گروه 
گروه  در  جسمى  سالمت  بعد  ميانگين  بود.  متوسط  نظر  اين  از 
آزمون 14/25±49/80 و در گروه كنترل 9/1±50/91 بود. 
 46/75±16/80 آزمون  گروه  در  روانى  سالمت  بعد  ميانگين 
سالمت  بعد  ميانگين  بود.   46/99±12/66 كنترل  گروه  در 

كنترل  گروه  در  و  آزمون 38/24±15/84  گروه  در  اجتماعى 
گروه  در  محيط  سالمت  بعد  ميانگين  بود.   42/31±14/74
كنترل 37/36±13/31  گروه  در  و  آزمون 49/06±11/24 

بود.
اما يك و سه ماه پس از مداخله ميان ميانگين نمره كل كيفيت 
معنادار  تفاوت  كنترل  و  آزمون  گروه  دو  در  آن  ابعاد  و  زندگى 
مشاهده شد. تغييرات ابعاد كيفيت زندگى قبل و يك ماه بعد از 
مداخله در گروه آزمون و كنترل در زنان موردبررسى در جدول 

2 نشان داده شده است.
جدول 2. مقايسه تغييرات ابعاد كيفيت زندگى قبل، يك و سه ماه بعد از مداخله در گروه آزمون و كنترل در زنان سرپرست

آزمون و احتمال آزمون كنترل ابعاد 
آزمون تى مستقل و من ويتنىكيفيت زندگى ميانگين و انحراف معيار ميانگين و انحراف معيار

p =0/116 و Z = -1/572 14/25±49/80 50/91±9/41 سالمت جسم

قبل از مداخله
p =0/749 و Z =- 3/20 16/80±46/75 12/66±46/99 سالمت روان

p = 0/053 و Z = -1/937 15/84±38/24 14/74±42/31 سالمت اجتماع
p =0/994 و Z =- 0/07 38/29±11/93 37/36±13/31 سالمت محيط
p =0/224 و t =1/219 43/45±12/07 45/54±10/89 كيفيت زندگى

p =0/026 و Z = -2/228 56/46±13/36 50/91±9/26 سالمت جسم

يك ماه بعد از 
مداخله

سه ماه بعد از 
مداخله

p >0/001 و Z = -4/188 14/92±56/85 12/42±47/08 سالمت روان
p =0/05   و Z = -1/96 14/36±47/03 13/74±42/50 سالمت اجتماع
p <0/001و Z = -5/863 49/06±11/24 37/15±12/97 سالمت محيط

p >  0/001 و t= - 4/872
p = 0/017 و Z = -2/395
p > 0/001 و Z = -4/267
p = 0/033 و Z = -2/136
p > 0/001 و t= -5/661
p > 0/001 و t= -4/977

53/21±10/29
56/74±12/89
56/85±14/51
47/31±15/69
48/99±11/50
53/34±10/17

45/69±10/41
50/99±9/10
47/22±12/12
42/22±14/50
37/29±13/01
45/76±10/24

كيفيت زندگى
سالمت جسم
سالمت روان
سالمت اجتماع
سالمت محيط
كيفيت زندگى

ميانگين نمره آگاهى قبل از مداخله در گروه آزمون 7/44 و 
در گروه كنترل 7/51 بود. ميانگين نمره نگرش در گروه آزمون 
عوامل  نمره  ميانگين  بود.   47/01 كنترل  گروه  در  و   48/54
كنترل 22/35  گروه  در  و  آزمون 23/13  گروه  در  قادركننده 
در  و   15/64 آزمون  گروه  در  تقويت كننده  نمره  ميانگين  بود. 
گروه  در  رفتارى  علل  نمره  ميانگين  بود.   15/97 كنترل  گروه 

آزمون 10/16 و در گروه كنترل 9/66 بود. با توجه به دسته بندى 
اين متغيرها بر اساس معيار ميانگين ± انحراف معيار در كل نمونه 
خوب =15- و  متوسط = 14-8  آگاهى (ضعيف= 7-0،  براى 

22)، براى نگرش (ضعيف= 16-37، متوسط = 38-58 و خوب 
= 59-80)، براى عوامل قادركننده (ضعيف = 9-22، متوسط 
= 23-35 و خوب = 36-48)، براى تقويت كننده ها (ضعيف = 
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8-17، متوسط = 18-27 و خوب = 28-40) براى علل رفتارى ف

(ضعيف= 0-8، متوسط = 9-16 و خوب = 17-26) بود. وضع 
دو گروه ازنظر اين متغيرهاى مطرح شده (آگاهى، نگرش، عوامل 
قادركننده، تقويت كننده ها و علل رفتارى) قبل از مداخله متوسط 

بود.
مستعدكننده،  عوامل  زندگى،  كيفيت  نمرات  ميانگين  ميان 
دو  در  مداخله  از  قبل  رفتارى  عوامل  و  تقويت كننده  قادركننده، 
گروه تفاوت معنادار مشاهده نشد. اما يك و سه ماه بعد از مداخله 
ميان ميانگين اين متغيرها تفاوت معنادار مشاهده شد (جدول 3).

كه  داد  نشان  مكرر  اندازه هاى  تحليل  آناليز  آزمون  نتايج 
ميانگين نمرات سازه هاى مرحله تشخيص آموزشى و اكولوژيك 
 (p=0/001) الگوى پرسيد-پروسيد، عوامل مستعدكننده نگرش
تقويت كننده  عوامل   ،(p=0/001) قادركننده  عوامل  و 

(p=0/001) و نمره كيفيت زندگى (p=0/001) وجود داشت. 
مداخله  از  بعد  ماه  سه  و  يك  آموزش،  از  قبل  مرحله  سه  در 
آموزشى در دو گروه آزمون و كنترل اختالف معنادارى داشت. 
بدين صورت كه افزايش معنادارى در ميانگين نمرات تمام سازه ها 

و كيفيت زندگى در گروه مداخله نسبت به شاهد وجود داشت.
نتايج آزمون فريدمن نشان داد كه ميانگين نمرات سازه هاى 
پرسيد-پروسيد،  الگوى  اكولوژيك  و  آموزشى  تشخيص  مرحله 
رفتارى  علل  و   (p  =  0/001) آگاهى  مستعدكننده  عوامل 
سه  و  ماه  يك  آموزش،  از  قبل  مرحله  سه  در   .(p  =  0/001)
ماه بعد از مداخله آموزشى در دو گروه آزمون و كنترل اختالف 
معنادارى داشت. بدين صورت كه افزايش معنادارى در ميانگين 
شاهد  به  نسبت  مداخله  گروه  در  رفتارى  علل  و  آگاهى  نمرات 

وجود داشت (جدول 3).
جدول 3. جدول توصيفى تحليلى مقايسه ميانگين نمره سازه هاى مرحله تشخيص آموزشى و اكولوژيك الگوى پرسيد-پروسيد و نمره كيفيت 

زندگى قبل، يك و سه ماه بعد از مداخله در دو گروه موردمطالعه

مرحله و 
گروه
متغير

يك ماه بعدقبل از آموزش    
 از آموزش

سه ماه بعد
 از آموزش

مقدار احتمال تحليل 
اندازه هاى مكرر و 

فريدمن انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينگروه

آگاهى
7/443/52919/142/70119/182/64آزمون

p=0/001
7/513/0807/683/1627/723/169كنترل

نگرش
48/548/7859/527/66859/577/612آزمون

p=0/001
47/016/19646/966/06347/006/028كنترل

قادركننده
23/135/71030/284/94530/364/942آزمون

p=0/001
22/355/35322/165/36122/165/359كنترل

تقويت كننده
15/644/24021/444/36321/464/363آزمون

p=0/001
15/974/46915/874/46015/844/456كنترل

علل رفتارى
10/164/53214/793/83215/043/868آزمون

p=0/001
9/663/6269/533/5199/563/515كنترل

كيفيت زندگى
43/4512/07353/2110/29153/3410/171آزمون

p=0/001
45/5410/89345/6910/41645/7610/247كنترل

بحث
در اين مطالعه قبل از مداخله وضع دو گروه موردبررسى، نمرات 
كيفيت زندگى و ابعاد آن متوسط بود. يافته حاضر مشابه نتيجه 

طراحى  لزوم  بر  يافته  اين  است.   (7) همكاران  و  ريماز  مطالعه 
مداخله مناسب براى ارتقاء وضع كيفيت زندگى در اين زنان تأكيد 

دارد.
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مداخله  صل از  قبل  گروه  دو  وضع  حاضر  پژوهش  در  همچنين 
الگوى  اكولوژيك  و  آموزشى  تشخيص  مرحله  اجزاء  ازنظر 
پرسيد-پروسيد (آگاهى، نگرش، عوامل قادركننده و تقويت كننده 
و  متين  مطالعه  نتايج  با  نتيجه  اين  بود.  متوسط  رفتارى)  علل  و 
طراحى  ضرورت   بر  نتيجه  اين  دارد.  همخوانى   (25) همكاران 
و  قادركننده  عوامل  نگرش،  آگاهى،  ارتقاء  به منظور  مداخله 

تقويت كننده و علل رفتارى در زنان موردبررسى داللت مى كند.
يك و سه ماه پس از مداخله در گروه آزمون ميان ميانگين 
موردبررسى  زنان  نگرش  و  آگاهى  مستعدكننده  عوامل  نمره 
همكاران  و  يئو  مطالعه  در  شد.  مشاهده  آماري  معنادار  اختالف 
تغيير  بر  پرسيد-پروسيد،  الگو  اساس  بر  مداخله  تأثير  نيز   (26)
شده  عنوان  مثبت  نگرش  ايجاد  و  آگاهي  سطح  افزايش  رفتار، 
است؛ اين نتيجه مشابه يافته هاى مطالعه ُمشكي و همكاران (27) 
است. اين يافته نشان دهنده تأثير مداخله آموزشى بر اساس مرحله 
تشخيص آموزشى و اكولوژيك الگوى پرسيد-پروسيد بر ارتقاء 

آگاهى و نگرش زنان موردبررسى  است.
در اين تحقيق يك و سه ماه بعد از آموزش در گروه آزمون 
علل  و  تقويت كننده  قادركننده،  عوامل  نمرات  ميانگين  ميان 
رفتارى زنان سرپرست اختالف معنادار آماري به دست آمد. نتايج 
 ،(28) هو  و  دنگ   ،(25) همكاران  و  متين  مطالعات  از  حاصل 
نيز  همكاران(30)  و  نژاد  ابراهيمى    (29) همكاران  و  تقديسى 
مستعدكننده  عوامل  افزايش  بر  را  پرسيد-پروسيد  الگوى  تأثير 
(آگاهى، نگرش)، قادركننده و تقويت كننده نشان داد. مطالعات 
فيليپس و همكاران (31) و لي و همكاران (32) نيز بر كارايى 
الگوى پرسيد بر تغيير رفتار سالم و تسهيل خدمات بهداشتى تأكيد 
دارد. اين يافته نشان دهنده تأثير مداخله آموزشى بر اساس مرحله 
تشخيص آموزشى و اكولوژيك الگوى پرسيد-پروسيد بر ارتقاء 
عوامل قادركننده، تقويت كننده و علل رفتارى زنان موردبررسى  

است.
در اين مطالعه يك و سه ماه بعد از مداخله در گروه آزمون 
سالمت  و  روان  سالمت  جسمانى،  سالمت  نمرات  ميانگين 

و  تقديسى  مطالعه  در  داد،  نشان  آماري  معنادار  تفاوت  محيط 
سالمت  در  قابل توجهى  بهبود  مداخله  از  بعد  نيز  همكاران(29) 
عادليان راسي  پژوهش  از  حاصل  نتايج  شد.  مشاهده  جسمانى 
زمينه  در  آموزشى  مداخله  دادند  نشان  هم  همكاران(23)  و 
راهبردهاى مقابله اى بر بهبود كيفيت زندگى و سالمت جسمانى، 
مطالعه  در  است.  مؤثر  زنان  عمومى  سالمت  و  روان  سالمت 
هزاوه اى و همكاران(33) در زمينه بررسي تأثير برنامه آموزشي 
بر اساس الگوي پرسيد بر ميزان افسردگي بيماران با عمل جراحي 
آموزشي  عوامل  تمام  مداخله  از  پس  نيز  كرونر  عروق  باي پس 
در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد از سطح باالتري برخوردار 
بودند و توان ايجاد تغيير رفتار توسط اين الگو اثبات شد. نظري 
آموزشى  برنامه  اجراي  و  طراحى  دادند  نشان  همكاران(34)  و 
تشخيص  مرحله  سازه هاي  و  پرسيد-پروسيد  الگوي  بر  مبتنى 
عوامل  رفتار،  نگرش،  الگو (آگاهى،  اين  اكولوژيك  و  آموزشى 
قادركننده و عوامل تقويت كننده) سبب افزايش رفتارهاي ايمن 
در دانش آموزان مدارس ابتدايى شد. يافته هاى مطالعه اختياري و 
همكاران (35) نشان داد الگوي پرسيد-پروسيد الگويي مناسب 
براي برنامه ريزى و اجراي مداخالت پيشگيرى كننده از خشونت 
خود  مطالعه  در   (36) همكاران  و  صفاري  است.  نوجوانان  در 
قابل توجهى  موفقيت  به  منجر  پرسيد  الگوى  از  استفاده  دريافتند 
آن  از  مى توان   و  مى شود  نوجوانان  زندگي  سبك  بهبود  در 
در  كرد.  استفاده  برنامه ريزى،  در  كارآمد  الگوى  يك  به عنوان 
تحقيق شريفي راد و همكاران (37) نيز بعد از مداخله آموزشي، 
سالمنداني كه آموزش ديده بودند نسبت به گروه كنترل در عوامل 
نمره  تقويت كننده  قادركننده،  نگرش)،  و  (آگاهي  مستعدكننده 
باالتري را كسب كردند؛ كه همسو با نتايج مطالعه حاضر است.  
بنابراين، بر اساس اين يافته الزم است براى ارتقاء وضع سالمت 
خانوار  سرپرست  زنان  محيط  سالمت  و  روان  سالمت  جسمانى، 
مرحله  اساس  بر  آموزشى  مداخله  تهران  بهزيستى  پوشش  تحت 
طراحى  پرسيد-پروسيد  الگوى  اكولوژيك  و  آموزشى  تشخيص 

شود.
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در مطالعه حاضر مشخص شد مداخله آموزشى بر اساس مرحله ف

كيفيت  ارتقاء  بر  پرسيد  الگوي  اكولوژيك  و  آموزشى  تشخيص 
اين  است.  بوده  مؤثر  موردبررسى  خانوار  سرپرست  زنان  زندگى 
مداخله  تأثير  عنوان  با   (25) همكاران  و  متين  مطالعه  در  نتايج 
سالمندان  زندگى  كيفيت  بر  پرسيد  الگوى  اساس  بر  آموزشى 
آزمون شده  گروه  در  زندگى  كيفيت  معنادار  تغيير  به  منجر  كه 
با   (20) همكاران  و  دهدارى  مطالعه  در  شد.  داده  نشان  هم  بود 
عنوان تأثير آموزش بر مبناي الگوي پرسيد-پروسيد بر افزايش 
كيفيت زندگى بيماران پس از جراحى باي پس عروق كرونر نيز 
همين نتيجه به دست آمده است. همچنين مطالعه اى كه توسط چو 
بهبود  در  آموزشى  مداخله  تأثير  گرفت،  انجام  همكاران (38)  و 
سالمت فيزيكى به عنوان يكى از ابعاد كيفيت زندگى زنان كارگر 
تأثير  نيز   (15) همكاران   و  نادرى  پژوهشى  شد.  مطرح  مهاجر 
آموزش مهارت مديريت استرس بر افزايش كيفيت زندگى زنان 
شاغل را نشان داد. يافته هاى مطالعه پورنقاش تهراني و اعتمادي 
(39) تأثير الگوى پرسيد بر بهبود كيفيت زندگى بيماران پيوند 
كرونر را عنوان كرد. مطالعه سبزمكان و همكاران (21)  عروق 
را  پرسيد  الگوي  اساس  بر  آموزشى  برنامه  اثربخشى  و  كارايى 
در پيشگيري و كاهش ميزان افسردگى بيماران با عمل جراحى 
باي پس عروق كرونر و تغيير رفتار توسط اين الگو را نشان داد. 
در پژوهش عروجي و همكاران (40) نيز پس از مداخله آموزشى 
مستعدكننده  عوامل  نمرات  ميانگين  پرسيد  الگوى  اساس  بر 
و  قادركننده  عوامل  تقويت كننده،  عوامل  نگرش)،  و  (آگاهي 
تفاوت  كنترل  گروه  به  نسبت  آزمون  گروه  در  رفتاري  عوامل 

معناداري نشان داد. 
هرچند ارتقاء كيفيت زندگى و ايجاد زندگى سالم، در افراد 
بسيار  آموزش  طريق  از  صرفًا  خانواده  سرپرست  زنان  مخصوصًا 
و  بيشتر  زمان  صرف  سياست   گذاري،  به  نياز  و  است  مشكل 
مداخالت  نقش  ليكن  دارد،  آموزش  كنار  در  جانبى  حمايت هاى 
خصوصًا  مختلف  افراد  در  سالم  زندگى  شيوه  كسب  در  آموزشى 
زنان سرپرست خانواده كه بسيار آسيب پذير هستند، نبايد ناديده 

گرفته شود . اگر اين مداخالت به صورت علمى و برنامه ريزى شده 
پرسيد  الگوي  ازجمله  شناخته شده  و  جامع  الگوهاي  طريق  از 
صورت گيرد، به طور يقين نتايج بهتري را به همراه خواهد داشت. 
زيرا الگوهايى مثل پرسيد يك جنبش سيستماتيك را براى انجام 

رفتارهاي سالم در فرد رهبري مى كنند.
خودگزارش دهى و محدوديت تعميم نتايج به مراكز بهزيستى 
اين  رفع  براي  بودند.  مطالعه  اين  محدوديت هاى  از  تهران 
مراكز  در  مطالعه  انجام  و  شواهد  بر  مبتنى  مطالعه  محدوديت ها 

بهزيستى شهرهاى ديگر و مقايسه نتايج پيشنهاد مى شود.
نتيجه گيرى: مداخله آموزشى بر اساس مرحله تشخيص آموزشى 
و اكولوژيك الگوى پرسيد-پروسيد بر ارتقاء كيفيت زندگى زنان 
آموزشى  سازه هاي  بود.  تأثيرگذار  موردبررسى  خانواده  سرپرست 
الگوى پرسيد اعم از مستعدكننده، قادركننده و تقويت كننده روي 
عوامل رفتاري تأثير مى گذارند و منجر به كسب رفتارهاي سالم 
مى شود . اين رفتارها نيز به نوبه خود بر افزايش سطح سالمت و 
بنابراين،  است.  مؤثر  زندگى  كيفيت  سطح  افزايش  بر  آن  به تبع 
مى توان از اين الگو براى طراحى مداخالت به منظور ارتقاء كيفيت 
استان  بهزيستى  پوشش  تحت  خانوار  سرپرست  زنان  در  زندگى 
تهران استفاده كرد. همچنين براي دسترسى به افزايش مطلوب در 
مناسب  فاصله  رعايت  آموزشى،  مداخله  طريق  از  زندگى  كيفيت 
بعد از آموزش و دادن فرصت كافى به افراد براي ايجاد تغيير در 

رفتار ضرورت دارد.

سپاسگزاري
اين مقاله حاصل پايان نامه مقطع كارشناسى ارشد مصوب معاونت 
تحقيقات و فناورى دانشگاه علوم پزشكى ايران به شماره 25123 
است. نويسندگان از حمايت مالى اين معاونت، مسئوالن سازمان 
زنان  همكارى  و  صديقين  خيريه  موسسه  و  تهران  بهزيستى 

شركت كننده قدردانى مى كنند.
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