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تاریخ دریافت95/2/15 :

چکیده
مقدمه :رفتارهای ارتقاء سالمت شامل رفتارهایی است که طی آن فرد به تغذیه مناسب ،ورزش مرتب ،دوری از رفتارهای مخرب و مواد
مخدر ،محافظت در برابر حوادث ،تشخیص به موقع نشانه های بیماری در بُعد جسمی ،کنترل عواطف ،احساسات و افکار ،کنار آمدن با استرس و
مشکالت روحی روانی ،سازگاری و اصالح روابط بین فردی در بُعد اجتماعی می پردازد.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود که به روش مقطعی در بین  185نفر از کارمندان که به صورت انتخاب آسان
(در دسترس) در سال  1393در دانشگاه علوم پزشکی ایالم انجام شد .ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد سبک زندگی ارتقاء دهنده
سالمت( )HPLP IIبود که ابعاد آن شامل فعالیت فیزیکی ،مدیریت استرس ،رشد معنوی ،تغذیه ،مسئولیت پذیری سالمتی و روابط بین فردی بود.
بعد از جمع آوری داده ها ،ورود اطالعات در نرم افزار آماری  SPSS vol.21انجام شد و با انجام آزمون های آماری توصیفی ،آنالیز واریانس،
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت .سطح معنی داری در این مطالعه کمتر از  0/05بود.
یافته های پژوهش :در این مطالعه میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه  35/08سال با انحراف معیار  7/78بود که  42/7درصد
مرد و  53/5درصد زن بودند .میانگین نمره رفتار ارتقاء دهنده در کارمندان  130/47به دست آمد که بیشترین نمره رفتار در بُعد رشد معنوی و
کمترین نمره در بُعد فعالیت فیزیکی بود .مدل های رگرسیونی بُعد فعالیت فیزیکی( )P=0.006و بُعد تغذیه( )P=0.036با متغیرهای دموگرافیک
معنادار بود.
بحث و نتیجه گیری :با استناد به نتایج حاصل از مطالعه ،نمره فعالیت فیزیکی نسبت به سایر ابعاد رفتار ارتقاء دهنده سالمت در سطح
پایین تری بود .پیشنهاد می شود که جهت بررسی عوامل موثر بر رفتارهای ارتقاء دهنده کارمندان و بهبود وضعیت انجام این رفتارها در این گروه
عوامل دیگری جستجو شود تا بر آن اساس اقدامات مداخله ای بهتر و موثرتری در زمینه رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت کارمندان صورت پذیرد.
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مقدمه
مفاهیم کار و زندگی بیشترین و قوی ترین پیوند را
با فرد و جامعه دارند و ایجاد تعادل بین آن ها از ارزش
و اهمیت باالیی برخوردار است( .)1محیــط کـــار از
محرک های فیزیکی ،روانی و اجتماعی تشکیل شده
است که هر کدام از آن ها می توانند عامل ایجاد
خستگی و دلتنگی به حساب آیند و این استرس ها و
فشارها می تواند بر رفاه فیزیکی و روحی-روانی،
سالمتی و عملکرد آن به صورت نامطلوب تاثیرگذار
باشد(.)2
برخی از مطالعات نشان داده اند که نیازهای
فیزیکی و روانی-اجتماعی ممکن است دلیلی برای
تغییر شغل در شاغالن بخش سالمت باشد(.)3
کارمندی یکی از شــغل های کــم تحرک و از دسته
شغل های پرکاربرد در جامــعه ایـــران می باشــد که
می تواند تمامی مضرات کم تحرکی را در پی داشته
باشد .در حالی که به نسبت سایر مشاغل توجه کمتری
به آسیب ها و ناهنجاریهای این طیف از جامعه شده
است و اکثر مطالعات در سایر مشاغل انجام شده
است( .)4گر چه شکایات در مورد نشانه های اختالل
جسمی و روانی به طور روزمره ثبت می شوند اما به
میزان کافی برای مراقبت از سالمتی کارکنان در محیط
کار مورد مطالعه قرار نمی گیرد(.)5
تستا و سیمونسون در سال  1996کیفیت زندگی را
ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی می دانند که محدود به
تجارب ،اعتقادات ،انتظارات و ادراک فرد است .سازمان
بهداشت جهانی( )WHOتعریف جامعی از کیفیت
زندگی ارائه می دهد« :ادراک افراد از موقعیت زندگی
در متن فرهنگ و نظام های ارزشی که در آن زندگی
می کنند که متاثر از اهداف ،انتظارات ،ارتباطات و
نیازهای مورد انتظار فرد است»( .)6بر طبق تئوری های
نظریه پردازان ،سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت
تاثیرات مثبتی بر کیفیت زندگی دارد ،به طوری که افراد
با سبک زندگی ارتقاء دهنده ،سالم تر بوده و بار بیماری
و ناتوانی کمتری خواهند داشت .در مطالعه ای که در
کره بر روی  117مرد بازنشسته و  135جانباز مسن
باالی  65سال انجام شده بود ،مشخص گردید که
رابطه مثبتی بین رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت و
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کیفیت زندگی وجود دارد( .)7مجله آمریکایی ارتقاء
سالمت ،ارتقاء سالمت را به عنوان علم و هنر کمک به
افراد برای تغییر سبک زندگی جهت حرکت به سوی
حالتی مطلوب از سالمتی(تعادلی از سالمت فیزیکی،
عاطفی ،اجتماعی ،معنوی و عقالنی) تعریف میکند(.)8
رفتارهای ارتقاء سالمت شامل رفتارهایی است که
طی آن فرد به تغذیه مناسب ،ورزش مرتب ،دوری از
رفتارهای مخرب و مواد مخدر ،محافظت در برابر
حوادث ،تشخیص به موقع نشانه های بیماری در بُعد
جسمی ،کنترل عواطف ،احساسات و افکار ،کنار آمدن با
استرس و مشکالت روحی روانی ،سازگاری و اصالح
روابط بین فردی در بُعد اجتماعی می پردازد( .)9شش
جزء مهم رفتارهای ارتقاء سالمت شامل فعالیت
فیزیکی ،مدیریت استرس ،رشد معنوی ،روابط بین
فردی ،مسئولیت سالمتی و تغذیه است .آمار ارائه شده
در مورد دالئل مرگ بیانگر آن است که  53درصد از
علل مرگ ،مربوط به سبــک زندگــی و رفتارهای
غیربهداشتی است .سازمان جهانی بهداشت در سال
 2002مطرح کرده که  60درصد کیفیت زندگی و
سالمت افراد بستگی به رفتار و شیوه زندگی آن ها
دارد(.)10
مطالعات مختلفی به بررســی وضعــیت رفتارهای
ارتقاء دهنده سالمتی در گروه های مختلف پرداخته اند.
محمودی و همکاران( )11بررسی وضعیت رفتارهای
ارتقاء دهنده سالمت مادران باردار سقز را انجام دادند
که میانگین نمره کل رفتارهای ارتقاء دهنده مادران
مطلوب بوده و رشد معنوی و فعالیت فیزیکی به ترتیب
بیشترین و کمترین نمره را از بین ابعاد رفتارهای ارتقاء
دهنده کسب کردند .بر اساس مطالعه سلحشوری و
همکاران( )12در بین سالمندان شهرستان دنا نیز
وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت سالمندان در
سطح مطلـــوبی نبــود .اما در مطـــالعه خزاعی و
همکاران( ،)13دانشجویان از نظر سبک زندگی ارتقاء
دهنده سالمت وضعیت متوسطی داشتند که کمترین
نمره در بُعد فعالیت بدنی و بیشترین نمره در بُعد تغذیه
بود.
بنا بر این نتایج این مطالعه می تواند به عنوان
اطالعات پایه برای طراحی مداخالت موثر به منظور
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بهبود رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت کارکنان مورد
استفاده سیاستگزاران و برنامه ریزان قرار گیرد .با تعیین
ارتباط عوامل شش گانه رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی
(تغذیه ،رشد معنوی ،فعالیت فیزیکی و )...با کل
رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت ،می توان عوامل موثر بر
سالمتی کارکنان را بهتر شناسایی کرده و این امر در
تصمیمگیری های آتی مبنی بر سالمت افراد جامعه و
خصوصاً کارکنان دانشگاه علوم پزشکی که رکن اصلی
و پیام آور سالمتی جامعه هستند ،توسط خود کارکنان
نیز مدنظر قرار گیرد .با توجه به اثر بهینه رفتارهای
ارتقاء دهنده سالمت بر کیفیت زندگی افراد و لزوم
بررسی بیشتر این رفتارها در پرسنل سازمان هایی که با
سالمت و بهداشت مرتبط اند ،در همین راستا مطالعه
حاضر با هدف بررسی وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده
سالمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال
 1393انجام گرفته است.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بود که به
روش مقطعی در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی
ایالم در سال  1393انجام شد .جامعه مورد بررسی کلیه
کارمندان دانشگاه علوم پزشکی(اعم از معاونت آموزشی،
معاونت پژوهشــی ،معـــاونت فرهنگی-دانشجویی و
سازمان مرکزی) استان ایالم بودند .روش نمونه گیری
در این پژوهش به صورت انتخاب آسان(در دسترس)
بود .بدین منظور تعداد  368پرسش نامه در بین
کارکنانی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند،
توزیع گردید و در نهایت  185پرسش نامه جمع آوری
گردید(میزان پاسخ برابر  50درصد) .معیارهای ورود به
مطالعه شامل داشتن حداقل یک سال سابقه کاری و
رضایت از شرکت در مطالعه بود.
ابـزار جمـــع آوری داده هـــای مـــطالعه شامل
پرسش نامه متغیرهای دموگرافیکی(سن ،سابقه کار،
جنس ،وضعیت تاهل ،میزان تحصیالت و وضعیت
اشتغال) و پرسش نامه استاندارد سبک زندگی ارتقاء
دهنده سالمـــت سچریـــست و همـــکاران()1995
( )HPLP IIبود که توسط شرکت کنندگان در مطالعه
به صورت خودگزارشی تکمیل گردید .پرسش نامه
سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت شامل  52ســوال
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می باشد و از طریق روش لیکرت  4گزینه ای(هرگز،
گاهی اوقات ،اغلب و همیشه) بررسی می گردد.
محدوده نمره کل رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت بین
 52تا  208است .نمرات باالتر نشان دهنده وضعیت
مطلوب سالمتی است .این پرسش نامه رفتارهای ارتقاء
دهنده سالمت را  6بعد مسئولیت پذیری سالمتی(9
سوال :از پرسنل بهداشتی جهت درک دستورالعمل ها و
توصیه های آنان سوال می کنم) ،فعالیت جسمانی(8
سوال :از یک برنامه ورزشی برنامه ریزی شده پیروی
می کنم) ،تغذیه( 9سوال :استفاده از قند ،شکر و یا
غذاهای حاوی قند و شکر را کم می کنم) ،رشد معنوی
( 9سوال :این احساس را دارم که در مسیر مثبت در
حال رشد و تغییر هستم) ،روابط بین فردی( 9سوال :با
اطرافیانم(خویشان و بستگانم) ارتباط مداوم داشته و
صله رحم به جا می آورم) و مدیریت استرس( 8سوال:
هر روز زمانی را برای تمدد و آرامش اعصاب اختصاص
می دهم) اندازه گیری می کند .والکر و همکاران
شاخص آلفای کرونباخ را برای این مقیاس 0/94
گــزارش کرده اند( .)14در مطالعات نوروزی در بیـــن
جانبـــازان شیمیایی( ،)15رشیدی در سالمندان( )16و
خزاعی در دانشجویان( )13از این پرسش نامه استفاده
نموده اند .ضمناَ الزم به ذکر است که شرکت در مطالعه
با کسب رضایت قبلی فرد بوده و هیچ گونه اجباری
برای شرکت در مطالعه وجود نداشته است .هم چنین در
کلیه مراحل تحقیق ،نهــایت رازداری در نگـــهداری
اطالعات شخصی فرد پاسخگو رعایت گردید .مقدار
آلفای کرونباخ پرسش نامه در هر کدام از این مطالعات
به ترتیب  0/94 ،0/92و  0/94گزارش شده است .با
توجه به این که پرسش نامه مورد استفاده استاندارد بود
هیچ گونه تغییراتی در سواالت آن اعمال نشد.
داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری
 SPSS vol.21انجام شد و با انجام آزمون های آماری
توصیفی ،آنالیز واریانس ،ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت.
سطح معنی داری در این مطالعه کمتر از  0/05بود.
یافته های پژوهش
میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه 35/8
سال با انحراف معیار  7/78بود که  42/7درصد مرد و
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 51/3درصد مرد بودند .اطالعات توصیفی متغیرهای

جدول شماره  .1اطالعات دموگرافیک کارمندان مورد مطالعه
متغیر
جنسیت

وضعیت تاهل

تحصیالت

سابقه کار

در بُــعـــد رشد معـــنوی و کمترین نمــــره در
بُعـــد فعــــالیـــت فـــیزیـــکی بود(جـدول شماره
.)2

هم چنین بر اساس آزمون های توصیفی میانگین
نمــره رفـــتار ارتـــقاء دهنـــــده در کارمـــندان
 130/47به دســـت آمد که بیشترین نمــره رفــــتار

جدول شماره  .2شاخص های توصیفی رفتار ارتقاء دهنده سالمت و ابعاد آن
متغیر
رفتار ارتقاء دهنده سالمت
مسئولیت پذیری سالمتی
فعالیت فیزیکی
تغذیه
مدیریت استرس
روابط بین فردی
رشد معنوی

انحراف معیار
21/14
4/70
4/01
4/22
4/12
4/67
5/41

میانگین
130/47
21/05
17/96
23/47
20/37
24/38
25/17

به منظور بررسی وضعیت نرمالیتی داده های مطالعه
از آزمــون های شاپیــــرو ویلک( )Shapiro-Wilkو
کولموگـروف اسمـــیرنوف()Kolmogrov-smirnov

کمترین
73
9
9
12
10
13
9

بیشترین
185
33
29
35
31
36
36

استفاده شد .آزمون های انجام شده نشان دهنده نرمال
بودن داده های جمع آوری شده بود(()P>0.05جدول
شماره .)3

جدول شماره  .3تست نرمالیتی داده ها
کولموگروف اسمیرنوف

شاپیرو ویلک
Sig.

d.f

Statistic

Sig.

d.f

Statistic

0/827

133

0/994

0/200

133

0/54

4

رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت
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وضعیت اشتغال

مرد
زن
بدون پاسخ
مجرد
متاهل
بدون پاسخ
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
بدون پاسخ
رسمی
پیمانی
قراردادی
سایر
بدون پاسخ
 1 -5سال
 5 -10سال
 10 -20سال
 20 -30سال
بدون پاسخ

تعداد
79
99
7
51
128
6
21
18
82
58
6
66
17
52
44
6
59
38
21
50
17

درصد
42/7
53/5
3/8
27/6
69/2
3/1
11/4
9/7
44/3
31/4
3/2
35/7
9/2
28/1
23/8
3/2
31/9
20/5
11/4
27/0
9/2
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زمینه ای در جدول شماره  1آمده است.
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جدول شماره  .4برآورد ضرایب رگرسیونی مربوط به اثرات مستقیم عوامل دموگرافیک بر فعالیت فیزیکی
متغیر
سن
جنس

B

β

P

0/036
-2/338

0/072
-0/299

0/653
**0/001

وضعیت تاهل
تحصیالت
وضعیت اشتغال
سابقه کار

1/435
0/251
0/299
0/241

0/162
0/061
0/091
0/077

0/077
0/536
0/329
0/649

*P<0.05, **P<0.01

تغذیه ای در کارمندان با تحصیالت مختلف یکسان
بود .سایر متغــــیرهای دمــــوگرافیک تبیین کننده
این رفــــتارها در کــــارمندان نــــبودنـــد(جدول
شماره .)5

هم چنین تحصیالت عامل تعیین کننده رفتارهای
تغذیه ای کارمندان بود .در این راستا ،بر اساس آزمون
پیش فرض برابری واریانس ها ،بین میانگین سطوح
مختلف تحصیالت تفاوتی وجود نداشت و میانگین رفتار

جدول شماره  .5برآورد ضرایب رگرسیونی مربوط به اثرات مستقیم عوامل دموگرافیک بر رفتارهای تغذیهای
متغیر
سن
جنس
وضعیت تاهل
تحصیالت
وضعیت اشتغال
سابقه کار

B

β

P

0/058
1/230
1/088
1/159
0/340
0/668

0/104
0/145
0/116
0/260
0/096
0/196

0/532
0/108
0/226
**0/009
0/330
0/261

*P<0.05, **P<0.01

5
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جهت بررسی ارتباط بین رفتارهای ارتقاء دهنده
سالمت با متغیرهای دموگرافیک کمی از آزمون ضریب
همبســتگی پیـــرسون و جهت بررسی ارتباط بین
رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت با متغیرهای دموگرافیک
کیفی چند سطحی از آزمون آنالیز واریانس استفاده شد.
بر این اساس بین متغیر سن با رفتارهای ارتقاء دهنده
ارتباط معنادار نبود( .)P=0.51در همین راستا جهت
بررسی ارتباط بین عوامل دموگرافیک کیفی با
رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت از تحلیل واریانس یک
طرفه استفاده شد ،که بر این اساس بین میانگین نمره
رفتار ارتقاء دهنده سالمت با سابقه کار(،)P=0.889
تحصیالت( )P=0.690و وضعیت اشتغال()P=0.944
رابطه معناداری مشاهده نشد.
نتایج آزمون تی مستقل( Independent Sample
 )T-Testنشان داد که بین وضعیت تاهل( t=0.675,
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 )P=0.501و جنسیت کارمندان شرکت کننده در
مطالعه( )t=0.358, P=0.721با رفتارهای ارتقاء دهنده
سالمت ارتباط معنادار آماری وجود ندارد.
برای تعیین عوامل دموگرافیک پیشگویی کننده
رفتار ارتقاء دهنده سالمت و نیز قدرت تبیین کنندگی
این متغیرها از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد .بر
این اســـاس ،مـــدل رگرسیــونی بُعد فعالیت
فیزیکی( )P=0.006و بُـــعد تغــــذیه( )P=0.036با
متغیرهای دموگرافیک معنادار بود .از بین متغیرهای
دموگرافیک جنسیت عامل تعیین کننده فعالیت فیزیکی
کارمندان بود(جدول شماره  .)4در این راستا آزمون تی
مستقل نشان داد که بین جنسیت کارمندان شرکت
کننده در مطالعه( )t=4.093, P=0.000با فعالیت
فیزیکی ارتباط معنادار آماری وجود دارد .به طوری که
میانگین فعالیت فیزیکی مردان بیشتر از زنان است.

بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در کارمندان دانشگاه  -...رقیه چناری و همکاران
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بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت رفتار ارتقاء
دهنده سالمت و ابعاد شش گانه آن در کارمندان
دانشگاه علوم پزشکی ایالم انجام شد .هم چنین ارتباط
متغیرهای دموگرافیک با رفتار ارتقاء دهنده و ابعاد آن
بررسی شد .بر اساس نتایج مشخص گردید که
کارمندان دانشگاه علوم پزشکی ایالم نمره رفتارهای
ارتقاء دهنده سالمتی آن ها نامطلوب بوده و رفتار
فعالیت فیزیکی ایشان در پایین ترین مقدار است و بُعد
رشد معنوی باالترین است .فعالیت فیزیکی مردان
بیشتر از زنان گزارش شد و متغیر تحصیالت با
رفتارهای تغذیه ای کارمندان ارتباط معناداری نشان
داد.
با استناد به نتایج حاصل از مطالعه ،رفتار ارتقاء
دهنده کارمندان در سطح نامطلوبی قرار دارد .همین
طور در مطالعه نوروزی( )15در جانبـــازان ،سنول()17
و رخشانی( )18در سالمندان نتایج به همین صورت بود.
مطالعات سنول و رخشانی در جامعه سالمندان انجام
شده و مطالعه نوروزی نیز در بین جانبازان شیمیایی
صورت گرفته است که به دلیل وضعیت خاص جسمی
و روحی این افراد این نتیجه معقول است .هم خوانی
مطالعه ما با این نتایج حاکی از آن است که کارمندان
نیز به دلیل استرس های محیط کار و کم تحرکی کمتر
به سالمتی خود اهمیت داده و سطح انجام این رفتارها
در آن ها کاهش مییابد .دلیل مقایسه این مطالعات با
مطالعه حاضر عدم دسترسی به مطالعه مـــشابه دیگر
می باشد.
در این مطالعه نمره فعالیت فیزیکی کارمندان نسبت
به سایر ابعاد رفتار ارتقاء دهنده در سطح پایین تری بود.
در مطالعه چیو( )19بر روی بیماران قلبی در تایوان،
بهار( )20در زنان ترکیه ای و بحیرایی( )21در زنان
ایرانی نیز کمترین نمره در بُعد فعالیت فیزیکی بود .اما
در مطالعه بهار( )20بیشترین نمره در بُعد روابط بین
فردی و رشد معنوی بود .همین طور در مطالعه
صحتی( )22و عمر( )23نتایج مشابه با مطالعه ما بود و
میانگین نمره رفتار فعالیت فیزیکی و رشد معنوی به
ترتیب بیشترین و کمترین نمرات را داشتند .در مطالعه
آقامالیی و همکاران( )24نیز هم راستا با مطالعه ما،
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فعالیت فیزیکی دانش آموزان بیشترین میانگین را
داشت و رشد معنوی کمترین مقدار را دارا بود .به طور
کلی در مطالعات ذکر شده فعالیت فیزیکی پایین ترین
مقدار را دارد و رشد معنوی نیز باالترین است .باال بودن
نمره روابط بین فردی در مطالعه بهار می تواند به دلیل
تفاوت های فرهنگی در جامعه ترکیه با ایران باشــد.
می توان چنین اظهار داشت که در جامعه ایرانی به
دلیل پایبندی بیشتر به اعتقادات دینی نسبت به جامعه
ترکیه ،رشد معنوی باالترین مقدار را دارا است .در
جامعه مورد بررسی ما نیز با توجه به شرایط کاری و
اصطالحاً پشت میز نشینی در کارمندان انتظار می رفت
که فعالیت فیزیکی کارمندان در سطح مطلوبی نباشد
که یافته ها این موضوع را تایید کرد.
در مطالعه حاضر میانگین رفتار فعالیت فیزیکی
مردان بیشتر از زنان بود که این نتیجه با یافته های
مطالعه فرزیان پور( )25که با هدف بررسی کیفیت
زندگی ساکنین خانه سالمندان در استان گلستان انجام
شده بود و نیز مطالعه رخشانی( )18در میان سالمندان
ایرانی ،هم خوانی دارد .به همین صورت در مطالعه
تیماره و همکاران( )26متوسط نمرات کسب شده بُعد
عملکرد جسمانی در مردان بیشتر از زنان بود .اما در
مطالعه آقانوری و همکاران( )27مردان و زنان ساکن
مناطق شهری از نظر میانگین رفتار فعالیت فیزیکی
تفاوت معناداری نشان ندادند .با توجه به این که مردان
به دلیل شرایط کاری معموالً اوقات بیشتری از وقت
خود را در بیرون از منزل سپری می کنند ،بنا بر این به
تبع آن فعالیت فیزیکی بیشتری نسبت به زنان خواهند
داشت.
یافته های مطالعه نشان داد که رفتارهای ارتقاء
دهنده سالمت ارتباطی با وضعیت تاهل ندارد .اما در
مطالعه فرزیان پور( )25که در بین سالمندان انجام شد
رابطه معناداری بین کیفیت زندگی با وضعیت تاهل
مشاهده شد .در مطالعه تیماره و همکاران( )26نیز نتایج
به همین صورت بود و بیماران دیابتی متاهل نمرات
بهتری در کیفیت زندگی گرفته بودند .می توان چنین
بیان کرد که سالمندان به دلیل کهولت سن و ناتوانی
حاصله از بیماری های مزمن دوره سالمندی و بیماران
دیابتی به دلیل مشکالت ناشی از بیماری ،برای انجام
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کارهای روزمره خود نیازمند شخص دیگر خواهند بود
که بالتبع سالمندان و بیماران دیابتی متاهل از این نظر
حمایت بیشتری را دریافت نموده و کیفیت زندگی
بهتری نیز خواهند داشت .اما در مطالعه ما که از لحاظ
توزیع سنی اکثر شرکت کنندگان جوان بودند و بیماری
زمینه ای مشترکی نداشتند ،وضعیت تاهل رابطه
معناداری با انجام رفتارهای ارتقاء دهنده نشان نداد.
در مطالعه حاضر ،تحصیالت به عنوان عامل موثر
در رفتارهای تغذیه ای کارمندان شناخته شد .در مطالعه
چن و همکاران( )28نیز مشابه با مطالعه ما ،تحصیالت
عامل موثر در وضعیت تغذیه ای سالمندان تایوانی
شناخته شد .رخشانی و همکاران( )18نیز در بررسی
ارتباط رفتارهای ارتقاء دهنده با کیفیت زندگی
سالمندان ایرانی به این نتیجه رسیدند که هر چه سطح
تحصیالت باالتر باشد نمره رفتار ارتقاء دهنده و کیفیت
زندگی نیز افزایش می یابد .یافته مطالعه جئونگ()29
نیز هم راستا با مطالعه حاضر بود .چرا که وی نیز ارتباط
تحصیالت و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت زنان مبتال
به سرطان را در مطالعه خود نشان داد .اما در مطالعه
بهار( )20تحصیالت با رفتارهای تغذیه ای ارتباط
معناداری نشان نداد .ممکن است دلیل تناقض یافته
مطالعه بهار با سایر مطالعات ذکر شده سطح پایین
سطوح تحصیلی در جامعه مورد بررسی باشد.
در این مطالعه بین سن و رفتارهای ارتقاء دهنده
کارمندان ارتباط معــناداری دیـــده نشــد .در مطالعه
بهار( )20نیز ارتباط بین سن و رفتارهای ارتقاء دهنده
زنان معنادار نبود .اما در مطالعه رخشانی( )18ارتباط بین
سن با رفتارهای ارتقاء دهنده ســــالمت معنادار بود.
می توان چنین اظهار داشت با توجه به این که در
جامعه مورد مطالعه ما اکثر کارمندان در گروه سنی 30
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تا  40سال هستند و توزیع سنی گروه ها تفاوت چندانی
ندارد ،پس طبیعتاً انجام رفتارها نیز تفاوت آشکاری
نخواهد داشت .مطالعه رخشانی نیز در گروه سالمندان
انجام شده است که این رده سنی به دلیل بیماری های
خاص دوره سالمندی به تبع می بایست رفتارهای ارتقاء
دهنده را بیشتر انجام دهند.
از محدودیت های این مطالعه می توان به عدم
همکاری افراد نمونه با پژوهشگر اشاره نمود که با ارائه
معرفی نامه از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه این
مشکل تقریباً حل گردید .هم چنین به دلیل جمع آوری
نمونه از کلیه معاونت های دانشگاه ممکن است به
دلیل حجم کاری باال و کمبود وقت کارکنان در برخی
قسمت ها ،پرسش نامه ها تکمیل نمی گردید که سعی
شد جهت رفع این مشکل در ساعات اولیه وقت اداری
مراجعه نشده و حتی االمکان تکمیل پرسش نامه ها به
ساعات پایانی وقت اداری موکول شود و یا با مراجعه
مجدد در اوقات فراغت کارکنان ،مشکل حل شد.
از نتایج مطالعه چنین بر می آید که رفتارهای ارتقاء
دهنده سالمت کارمندان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
هم چنین بعضی از متغیرهای دموگرافیک با بعضی از
ابعاد این رفتارها(از جمله میزان تحصیالت با رفتارهای
تغذیه ای) ارتباط معناداری نشان دادند .اما در سایر ابعاد
ارتباطی بین متغیرهای دموگرافیک با این ابعاد یافت
نشد .لذا پیشنهاد می شود که جهت بررسی عوامل موثر
بر رفتارهای ارتقاء دهــنده کارمــــندان و بهبود
وضعیت انجام این رفتـــارها در این گـــروه عوامل
دیگری جستجو شود تا بر آن اساس اقــــدامات
مداخــــله ای بهــــتر و موثـــــرتری در زمــــینه
رفتــــارهای ارتقاء دهنده سالمت کارمندان صورت
پذیرد.
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Abstract

Introduction: Health promoting behaviors
include behaviors that individuals pay to
proper nutrition, regular exercise, keeping
away from destructive behavior and drug,
protection against accidents, early detection
of physical symptoms, control of emotions,
feelings and thoughts, coping with stress
and psychological problems, adjustment
and
modification
of
interpersonal
relationships in the social dimension.

(ANOVA), Pearson Correlation Coefficient
and Linear Regression. In this study, the
level of significance was less than 0.05.
Findings: The mean score of promoting
behavior among the employees was 130.47.
The highest score was spiritual growth
aspect and the lowest was physical activity
aspect. Regression models of physical
activity (P=0.006) and nutrition aspects
(P=0.036)
were
significant
with
demographic variables.

Materials & Methods: This cross-sectional
study was performed on 185 employees of
Ilam University of Medical Sciences using
Convenience Method in 2014. Data was
collected through health-promoting lifestyle
questionnaire (HPLP II) with dimensions
including physical
activities, stress
management, spiritual growth, nutrition,
health and interpersonal relationships
responsibility. After data collection, the
data entry was done using SPSS 21
statistical software and then analyzed
through appropriate statistical tests of
descriptive statistics, Analysis of Variance

Discussion & Conclusions: According to
the results of our study, physical activity
score was lower than the other health
promotion behaviors dimensions. More
steps are suggested to be taken to determine
the effective factors to improve the health
promotion behaviors through impressive
interventions among such a class of
employees.
Keywords: health promotion, health
promoting behaviors, employees, Ilam
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