
 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پرستاری مامایی

 

 عنوان:

دهنده سالمت در  ارتقا یپندر بر رفتارها یبر الگو یآموزش سبك زندگی مبتن ریتأث یبررس

  پرستاران
 

 (.M.Sc)پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد 

 سالمت جامعه در پرستاری

 

 

 نگارنده :

 علیرضا افشار

 

 راهنما:استاد 

 سریه پورتقیدکتر  

 

 استاد مشاور:

 رضا نگارندهدکتر  

 

  1398سال 

 

 



 چکیده

ی مهم وضعیت سالمت در سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت یک عامل تعیین کننده مقدمه و هدف: 

ها آن یدارند رفتارها مارانیدهنده در ارتقا سالمت بنقش آموزش کهنیعالوه بر ا پرستارانپرستاران است. 

است که پرستاران ایرانی از لحاظ فعالیت فیزیكی و . شواهد نشان دادهاست یاجتماع یهاگروه گرید یالگو

است که پرستاران آگاهی کافی در خصوص اهمیت سبک  و این در حالی تغذیه در شرایط مطلوبی نیستند

ی با در نظر گرفتن ابعاد آموزش ی لهمداخرسد طراحی زندگی و راهكارهای ارتقا سالمت دارند. لذا به نظر می

پژوهش حاضر با باشد.  فردی و اجتماعی و بررسی عوامل موثر بر سبک زندگی پرستاران ضرورت داشته

ارتقادهنده سالمت پرستاران  یپندر بر رفتارها یبر الگو یزندگی مبتن سبکآموزش  ریتأثیین هدف تع

 انجام شد.
 

 از نفر 138 یرو بر که باشدیم سوکور کیبالینی شاهددار  ییمطالعه کار آزما کیحاضر  پژوهشکار:  روش

 روش از استفاده با یریگنمونه. شد انجام 1398 سال در تهران ینیخم امام مارستانیب در شاغل پرستاران

 در را پندر یالگو بر یمبتن یآموزش برنامه آزمون گروه. شد انجام کنترل و آزمون گروه دو در یسازیتصادف

 و کیدموگراف پرسشنامه از استفاده با هاداده. نمودند افتیدر هفته چهار طول در یاقهیدق 60 جلسه 4

از مداخله  بعد هفته 8 و قبل( HPLP-II) سالمت ارتقادهنده یزندگ سبک شده خالصه استاندارد اسیمق

در  یمستقل و زوج Tهای آماری وارد، سپس با استفاده از آزمون 23نسخه  SPSSافزار آوری و در نرمجمع

  شد. لیتحل هیتجز P<05/0 یداریسطح معن

در  و 3/17± 16/6 کنترلبعد از مداخله در گروه  یكیزیف تیفعال نمره اریو انحراف مع نیانگیم: هاافتهی

 گروه دراز مداخله  بعد مناسب هیتغذ یالگونمره  نیانگیم زیو ن باشد یم 23±57/4 آزمونگروه 

 تیفعال زانیاز مداخله م بعد نیا بنابر. باشد یم 25/31±11/2 مونزآگروه  درو  65/24±61/4کنترل

 گروه دو در مستقلیت آزمون نیهمچنشد.  شتریآزمون نسبت به گروه کنترل ب گروه هیو نوع تغذ یكیزیف

از  بعد مناسب هیتغذ یالگوو  یكیزیف تیفعال نمرات كهیبطور داد، نشان یداریمعن تفاوت کنترل و آزمون

 (.P<01/0) است افتهی شیافزابه گروه کنترل بطور معنادار  نسبتگروه آزمون  درمداخله 

های الگوی ارتقای سالمت پندر با توجه به نتایج بدست آمده، مداخله آموزشی مبتنی بر سازهگیری: نتیجه

توان ی پرستاران موثر بوده است و میكیزیف تیفعال و هیتغذابعاد  دردر بهبود رفتارهای ارتقادهنده سالمت 

ریزی مداخالت به منظور تغییر رفتار، بهبود و ارتقا سالمت پرستاران را به عنوان چارچوبی جهت برنامهآن

  استفاده کرد.
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Abstract 

 

Introduction and Objective: Health promoting lifestyle is an important 

determinant of health status of nurses and the health of nurses affects patients' 

health. The purpose of this study was to investigate the effect of Pender based 

lifestyle training on health promoting behaviors in nurses. 

Methods: This study is a single blind clinical trial study performed on 138 

nurses working in Imam Khomeini hospital in Tehran in 1398. Sampling was 

done using Random block layout into two experimental and control groups. The 

experimental group received a Pender -based training program in four 60-

minute sessions over four weeks. Data were collected by demographic 

questionnaire and HPLP-II standardized questionnaire. Data were then analyzed 

using independent and paired T-tests and repeated measures ANOVA at the 

significant level of P <0.05. 

Results: The mean and standard deviation of physical activity and type of 

nutrition in the experimental group before and after the intervention were 18.81 

± 4.75, 24.75 ± 3.57 and in the control group pre and post intervention were 23 

± 4.57, 31.25 ± 2.11 respectively. Therefore, after the intervention, the physical 

activity and the type of nutrition in the experimental group were higher than the 

control group.  There was also a significant difference between the two groups 

in the experimental and control groups, indicating that physical activity and type 

of nutrition increased in the experimental group after the intervention (P <0.01). 

Conclusion: According to the results, educational intervention based on Pender 

Health Promotion Model constructs is effective in improving nurses' health 

promoting behaviors and can be used as a framework for planning of 

interventions to change behavior, improvement and upgrade the health of 

nurses. 
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