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  پروسید -عوامل موثر بر رفتار هاي تغذیه اي سالم رابطان بهداشتی شهر رشت بر اساس مدل پرسید
  *5، مریم دفاعی4، مرجان مهدوي روشن3، زهرا عطرکار روشن2، پریسا کسمایی1فردین مهرابیان

  دانشیار  و دکتراي تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران . 1
  نشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایراناستادیار و دکتراي تخصصی آموزش بهداشت وارتقا سالمت، دا. 2
  استادیار و دکتراي تخصصی آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران. 3
  استادیار و دکتراي تخصصی علوم تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران. 4
 )نویسنده مسئول( د آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن ، رشت، ایراندانشجوي کارشناسی ارش. 5
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 عوامـل  جمله از تغذیه و بوده مردم زندگی نادرست شیوه امروزي، متمدن جامعه بهداشتی معضالت از یکی :مقدمه و هدف

کدیگر مرتبط هستند، بسیاري از بیماریها ریشه در رفتارهـا و عـادات نادرسـت    سالمتی و رفتار با ی .است شیوه زندگی بر مؤثر
پروسـید انجـام    -تعیین عوامل موثر بر رفتار تغذیه اي رابطان بهداشتی، بر اساس مدل پرسـید  این پژوهش با هدف. افراد دارد

 .شد

نفـر از رابطـان بهداشـتی     153پژوهش  جامعه و محیط. و مقطعی بود توصیفی، تحلیلیپژوهش از دسته مطالعات  :روش کار
ابـزار پـژوهش   . فعال در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههاي بهداشتی شهر رشت بودند که به روش سرشماري انتخـاب شـدند  

 SPSS18براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماري . پروسید بود-پرسشنامه خودایفاي روا و پایا و بر اساس مدل پرسید
  .اخص هاي آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شدو ش

) β=16/0(، عوامل تقویت کننـده )β=40/0(، نگرش)β=30/0(آگاهی. سال بود 03/43 ± 11/9میانگین سنی رابطان  :یافته ها
بـین تمـامی سـازه هـاي مـدل پرسـید بـا رفتـار تغذیـه اي،           . ، عوامل موثر بر رفتار تغذیـه اي بودنـد  ) β=14/0(و قادر کننده 

 .همبستگی مستقیم و معنی داري مشاهده شد

. نگرش، آگاهی و عوامل تقویت کننده و قادر کننده به ترتیب، مهمترین عوامل موثر بر رفتـار تغذیـه اي بودنـد    :نتیجه گیري
 با توجه به همبستگی مستقیم بین سازه. وضعیت نگرش و عوامل تقویت کننده، مطلوب و سایر سازه ها در سطح متوسط بودند

-اسـاس مـدل پرسـید    هاي مدل پرسید و رفتار تغذیه اي رابطان بهداشتی، پیشنهاد می شود مداخالت آموزشی مقتضـی  بـر  
  .به منظور ارتقاي رفتارهاي تغذیه اي صورت گیرد پروسید

 پروسید، رابطان بهداشتی، رفتار تغذیه اي -مدل پرسید :کلید واژه ها
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