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بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در بهورزان جوان مراکز بهداشتی درمانی روستایی 

 شهرستان ارومیه

 6، صابر پورمحمد5مهین علی نژاد،  4علی صدقیانی فر،  3سعید دشتی ،2مهدی عبدالکریمی ،*1مرادعلی زارعی پور 

 ارومیه ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیهدانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، مرکز بهداشت  -1

 دانشجوی دکترا، گروه آموزش یهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد -2،3

 مرکز بهداشت شهرستان ارومیه،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، MPHپزشک عمومی،  -4

 ارومیه ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  ارتقاء سالمت، مرکز بهداشتآموزش بهداشت کارشناسی ارشد -5

 ارومیه ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  آموزش بهداشت ارتقاء سالمت، مرکز بهداشتکارشناسی ارشددانشجوی  -6
 :zareipour_m@umsu.ac.ir Emailمرادعلی زارعی پور                                                              نویسنده مسئول:

 44432221936فاکس:      491141141294دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران     تلفن:آدرس: مرکز بهداشت ارومیه، 

 عامل عنوان به که باشد می سالمت کننده تعیین عمده معیارهای از یکی سالمت دهنده ارتقاء رفتارهای :مقدمه 

رفتارهای ارتقاء  تعیین هدف با مطالعه . اینشده است  شناخته ها بیماری از بسیاری به ابتال عدم در ای زمینه

 .در بهورزان جوان شهرستان ارومیه انجام گرفت عوامل مرتبط با آن دهنده سالمت و 

بهورز جوان خانه های بهداشت مراکز بهداشتی درمانی  012تحلیلی روی  –مطالعه ای توصیفی  این: روش ها 

مشتمل بر  ای ها، پرسشنامه داده گردآوری صورت گرفت. ابزار 1131روستایی شهرستان ارومیه در سال 

 در اه پرسشنامه این پایایی و روایی ،  رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت بود.و عوامل مرتبط خصوصیات دموگرافیگی

زیه تج آنالیز واریانس یک طرفهبا آزمون های آماری کای دو و داده ها است.  گرفته قرار تایید مورد قبلی مطالعات

 تحلیل شدند.

بود. بیشتـرین نمره در 4/135±4/23میانگین نمره کلی رفتارهای ارتقادهنده سـالمت در بهورزان جوان  :نتایج

بـه دسـت  25/14±26/5کمترین نمـره در بعد فعالیت بدنی و  34/35±34/6 مسئولیت پذیری سالمتبعد 

نتایج این مطالعه نشان داد که بین  خودکارآمدی و نمره کلی رفتارهای ارتقـاء دهنـده سـالمت و تمـام زیـر  .آمد

( همچنین بین رفتارهای ارتقاء دهنده p <441/4) .دامنه های آن همبستگی مثبت ومعنـی داری وجود داشـت

 (p <45/4و جنس ارتباط آماری معنی داری وجود داشت) تحصیالتبا سطح اقتصادی،  سالمت

سالمت  بر که تأثیری  و بهورزان جوان سالمت دهنده ارتقا زندگی سبک اهمیت به توجه با :نتیجه گیریبحث و 

این گروه  دهنده سالمترفتارهای ارتقاء  بهبودرسد برنامه های آموزشی در راستای  د به نظر میندار خو و جامعه

 که خود سطح اول ارایه مراقبتهای بهداشتی را تشکیل می دهند موثر باشد.

 مراکز بهداشتی درمانی، ، بهورز ان جوانسالمت رفتارهای ارتقاء دهنده واژه های کلیدی:
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 مقدمه:

 در مهم، ای زمینه عامل عنوان به که باشد می سالمت کننده تعیین عمده معیارهای از یکی بهداشتی رفتارهای

 با مستقیماً بیماریها از پیشگیری و سالمت ارتقاء طوریکه به است شده شناخته یهاربیما از بسیاری به ابتال عدم

 ( 1باشند) می ارتباط در رفتارها این

 افزایش برای افراد ساختن توانمند به منجر که است رفتارهایی انجام شامل سالمت، دهندهء ارتقا رفتارهای

 ارتقادهنده رفتارهای( 2.)شد خواهد جامعه و خود سالمت بهبود نهایت در و خود سالمت بر ها آن کنترل

 زایی، بیماری کاهش مزمن، بیماری پیشرفت و ایجاد از پیشگیری برای بالقوه توانایی داشتن علت به سالمت

  (.3برخوردارهستند) خاصی اهمیت از جامعه در بهداشتی مراقبت بار کاهش و زندگی کیفیت بهبود

 سطح ارتقاء یا نگهداری و حفظ و خودکارآمدی از الگوی چندبعدی یک سالمت ارتقاء شیوه walker دیدگاه از

 (4)باشد می اشخاص کامل خودشکوفائی و رفاه

 وضعیت مهم های کننده تعیین از اشخاص اجتماعی روانی رفاه و سالمت دهنده ارتقاء رفتارهای رو این از و

 گذار تاثیر نیز زندگی شیوه با مرتبط اختالالت ایجاد جهت در بعدی خطرات روی بر رفتارها این هستند، سالمتی

 ارتباط ناسالم، زندگی سبک با ها هزینه همه از درصد 50 حدود در کانادا و متحده ایالت در که طوری به ،(5)است

 آندرصد 08-58 و پیشرفته کشورهای در ها مرگ درصد 08-08 بهداشت جهانی سازمان اعالم طبق بر (6)دارد

 (7)باشد می زندگی سبک با مرتبط عوامل اثر بر توسعه، حال در کشورهای در

 بهداشتی مراقبت دهندگان ارائه اصلی چالش و بوده المللی بین اولویت یک سالمتی رفتارهای ارتقایبنابراین 

 در خود تواناییهای مورد در فرد قضاوت را، خودکارآمدی ( 1987 ) بندورا (8)هستند آینده دهه چند طی در

 قصد در مهمی کننده بینی پیش عامل خودکارآمدی، است معتقد همچنین وی داند می مشخص، عملی انجام

 (3)یباشدم  بهداشتی الگوهای قبول توانایی و بهداشتی های رفتار انجام در افراد،

 زمینه، همین در است.  گرفته انجام مختلفی تحقیقات بهداشتی، های رفتار با کارآمدی خود ارتباط زمینه در
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 خودکارآمدی و بهداشتی رفتارهای بین معناداری و مثبت همبستگی ( 2006 ) همکاران و Sarkar بررسی نتایج

 نتایج (P =0/01)(12)داد نشان فرهنگ و نژاد به توجه با بهداشتی رفتارهای زمینه در دیابت به مبتال افراد در را

 (10،11) باشد می ارتباط این وجود کننده تائید نیز دیگر های بررسی

 موفق خود سالمت ارتقای و رفتار تغییر در بتوانند که این برای افراد که است این بر اعتقاد امروزهبنابراین 

 (33)ببینند کارآمد باشد، داشته وجود رفتار تغییر برای است ممکن که موانعی بر غلبه در را خودشان باید باشند،

  خویش در خطرساز عوامل تعدیل با ابتدا با توجه به اینکه در خط مقدم ارائه خدمات بهداشتی قرار دارند بهورزان

جمعیت قبال  خویش بلکه در قبال در تنها نه گروه این نمایند. اقدام درمان بر پیشگیری ارجحیت ترویج جهت درو 

 مثبت پذیری تاثیر کاهش موجب شده، یاد موارد رعایت عدم با عمالً بلکه هستند، مسئول تحت پوشش خود 

 مصرف عدم و ورزش ترویج همچون بهداشتی های رفتار اشاعه زمینه در مختلف تبلیغات و ها آموزش از جامعه

 و ها بیماری از پیشگیری و سالمت ارتقاء و حفظ در بهداشتی رفتارهای اهمیت به توجه با گردند می دخانیات

 هدف با مطالعه این ذال .دهند انجام زمینه دراین تحقیقی تا شدند آن بر پژوهشگران الگو، عنوان به بهورزان نقش

 طراحی مرکز بهداشت شهرستان ارومیه جوان بهورزان در و عوامل مرتبط با آن، بهداشتی رفتارهای وضعیت تعیین

 .گردد استفاده جامعه، در سالمت اشاعه جهت مناسب، راهکارهایی ارائه برای آن نتایج از تا شد اجرا و

  روش کار:

انجام گرفته  39در نیمه دوم سال  ومیهدر خانه های بهداشت، شهرستان ارتحلیلی  –توصیفی  مطالعه ایاین 

نفر بودند که درخانه بهداشت فعال در شهرستان  012زن و مرد شامل  جوان است جامعه مورد مطالعه همه بهورزان

مشتمل  ای ها، پرسشنامه داده گردآوری ابزار به ارایه خدمات بهداشتی اولیه به روستاییان اشتغال داشتند ورمیهار

 بود بر خصوصیات دموگرافیگی،  رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت و خودکارآمدی عمومی

 بر پرسشنامه این انگلیسی نسخه(Healthy Lifestyle Questionnaire ):سالم زندگی سبک پرسشنامه

 همکاران و Walker توسط که HPLP-II (Health Promoting Lifestyle Profile-II) مقیاس اساس

 و تیموری توسط پرسشنامه این فارسی نسخه روایی و پایایی (14)است شده ایجاد شده، ابداع 1987 سال در
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آلفای کرونباخ و ، با استفاده از روش ارزیابی همسانی درونی و آزمون مجدد ایران، در 2012 سال در همکاران

 ارتقادهنده زندگی سبک زیردامنه شش زمینه در آیتم 52 شامل  پرسشنامه این (15) بدست آمده است 15/4

 پذیری مسئولیت ،( آیت هفت)زندگی درك ،(آیتم شش)فیزیکی فعالیت ،(آیتم شش) تغذیه شامل سالمت

 طبق سواالت از یک هر. است( آیتم پنج)اجتماعی حمایت و (آیتم چهار) استرس کنترل ،( آیتم هشت)سالمت

 (،2)اوقات گاهی (،1)هرگز صورت به که دارد وجود پاسخ 4 سوال هر مقابل در شد امتیازدهی لیکرات طیف

 است 280تا  52  سالمتی دهنده ارتقاء رفتارهای کل نمره محدوده. شود می دهی نمره (4همیشه) و (،3)معموالً

 .است محاسبه قابل جداگانه نمره  بعد هر برای و

سئوال است که  ۷۱مقیاس دارای این  (16)جهت بررسی کار آمدی از مقیاس کارآمدی عمومی شرر استفاده شد 

ه گذاری مقیاس بشود. نمرهتنظیم میهر سئوال بر اساس مقیاس لیکرت از دامنه کامالً مخالفم تا کامالً موافقم 

از راست به چپ  ۷۵و  ۷۳، ۹، ۸، ۳، ۷های گیرد. سئوالامتیاز تعلق می ۵تا  ۷این صورت است که به هر ماده از 

رد ای که فشوند. بنابراین حداکثر نمرهگذری میها به صورت معکوس یعنی از چپ به راست نمرهو بقیه سئوال

ترجمه [ ۷۳۱۵]است. این مقیاس توسط براتی  ۷۱و حداقل نمره  ۸۵به دست آورد نمره  تواند از این مقیاسمی

در مطالعه صفاری و همکاران نیز روایی و پایایی این آزمون با استفاده از روش ارزیابی  .و اعتباریابی شده است

لعه الفای کرونباخ بر در این مطا (17) بدست آمده است 13/4آلفای کرونباخ و ، همسانی درونی و آزمون مجدد

بدست آمد. پرسشنامه ها  پس از توضیح اهداف  49/4نفر از بهورزان که به صورت تصادفی گرفته شد  34روی 

پژوهش و رضایت نمونه ها توسط بهورزان و با راهنمایی پرسشگر تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار 

spss16 واریانس یک طرفه و کای دو مورد تجزیه و تحلیل گردید. سطح معنی  و با استفاده از آزمونهای آنالیز

 .در نظر گرفته شد 45/4داری 

 

 نتایج:
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 45/61نفر بودند انجام گردید  214که تعداد  روستایی ارومیهبهورزان مراکز بهداشتی درمانی  روی بر مطالعه این

 46نفر( وضعیت اقتصادی متوسط و  144درصد ) 64نفر( متاهل،  169درصد ) 4/14نفر( زن،   121درصد )

 (.1در محدوده اضافه وزن داشتند )جدول شماره   (BMI)نفر( شاخص توده بدنی 94درصد )

 بود. بهورزان بیشتـرین 41/135±44/24میانگین نمره کلی رفتارهای ارتقادهنده سـالمت در بهورزان 

 25/14±26/5نمـره را در بعد فعالیت بدنی  و کمترین 34/34±34/4نمره را در بعد مسئولیت پذیری سالمت 

بود و دامنه عملی مشاهده شده نمـرات    65±14بـه دسـت آورده بودند. میانگین نمره خودکارآمـدی در بهورزان 

قرار داشت. خودکارآمدی با نمره کلی سبک زنـدگی ارتقـاء دهنـده سـالمت و تمـام  34-15آنان در محدوده 

(، r= 114/4مبستگی مثبت معنـی داری داشـت امـا در  ابعــاد حمایــت بین فردی )زیـر دامنه های آن ه

 (.2( ضعیف بود )جدول شماره r =154/4فعالیــت بدنی )

نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و کای دو نشان داد که بین نمره کلی سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت با 

( به صورتی که نمره p <5/4و جنس ارتباط آماری معنی داری وجود داشته ) ، میزان تحصیالتسطح اقتصادی

ز با سن، و زن بودند بهتر بود و نی داشتند و تحصیالت باالی سبک زندگی در بین بهورزانی که سطح اقتصادی بهتر

 (.1اره )جدول شم (p>45/4سابقه کاری، شاخص توده بدنی، و وضعیت تاهل ارتباط آماری معنی داری نداشت )

 جوان ارتقا دهنده سالمت در بهورزان رفتارهایاجتمــاعی بــا  -ارتبــاط مشخــصات فــردی 1جـدول شـماره     

 درصد تعداد مشخصات دموگرافیک

 5/31 12 مرد *جنس

 5/61 121 زن 

 9/14 41 مجرد وضعیت تأهل

 5/14 169 متأهل 

 4/14 31   سال 25کمتر از   سن

 4/45 96 سال 34تا  25 

 6/39 13 سال 35تا  34 

 3/3 4 ابتدایی میزان تحصیالت*

 9/15 34 راهنمایی 

 1/66 144 دیپلم 

 14 29 کاردانی و کارشناسی 

 14 21 خوب *وضعیت اقتصادی

 1/66 144 متوسط  
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 3/23 49 ضعیف 

 5/1 3 کم وزن– 11کمتر از  **شاخص توده بدنی

 44 14 وزن طبیعی -9/24تا  5/11 

 46 94 اضافه وزن  -9/29تا  25 

 5/13 26 1چاقی درجه – 34باالتر از  

 * 50/5>P      **  تقسیم بندی شاخص توده بدنی براساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت 

 

 

ارتقــا دهنــده ســالمت، زیردامنه های آن و ارتباط خودکارآمدی با آن ها در  رفتارهایوضــعیت   :2جـدول شـماره 

 جوان بهورزان

 ارتباط با خودکارآمدی  متغیر

 R P   میانگین )انحراف معیار( 

49/82( 31/6) خود شکوفایی  435/4 441/4> 

13/10( 13/3) مسئولیت پذیری سالمت  051/2 441/4>  

82/88( 99/9) حمایت بین فردی  184/2 441/4>  

62/31( 90/1) مدیریت استرس  110/2 441/4>  

80/93( 86/0) فعالیت بدنی  154/2 441/4>  

32/88( 32/9) رفتارهای تغذیه ای  151/2 441/4>  

38/06( 35) خودکارآمدی  - 441/4>  

 

رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در سطح نشان می دهد که خودکارامدی با تمامی مقیاس های  0نتایج آزمون همبستگی جدول 

 معنی دار و جهت معنی داری در جهت مثبت می باشد. 21/2

 بحث: 
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به نظر میرسد  داد. نشان را داری معنی اختالف زنان و مردان در سالمت دهنده ارتقاء های رفتار مطالعه حاضر، در

 مطالعه دربهورزان مرد در مقایسه با زن در معرض خطرات بیشتری که سالمتی آنها را تهدید می نماید، باشند. 

 نیز دیگری مطالعات همچنین( 18)شد گزارش حاضر مطالعه های یافته مشابه نتایج شد انجام درمکزیک که ای

مطالعه مظلومی در  در اما (13)اند کرده گزارش حاضر مطالعه با همسو نتایجی شد، انجام ایران در معلمان در که

 اختالف جنس دو بین گرفت، انجام پرستاری روی دانشجویان بر که Choi اساتید دانشگاه علوم پزشکی و 

 (.5-02نشد) مشاهده معناداری

Diez مکزیکی دردانشجویان ،Chang افزایش با که کرد بیان مطلق در دانشجویان ایرانی تایوانی و نوجوانان در 

 درآمد، میزان رفتن بود باالتر خواهد تر بیش ها آن در سالمت دهنده ارتقا رفتارهای انجام درآمد احتمال میزان

 توان می که توضیحی (. 38-23-22بود) خواهد بیشتر نیز سالمت دهنده ارتقا زندگی سبک نمره میانگین

 میزان رفتن باال با امروزی، زندگی در اقتصادی وضعیت اهمیت به توجه با که است این کرد بیان یافته این برای

 ورزش تغذیه، جمله از ها زمینه در تمام معیشت وضعیت بهبود و زندگی تسهیالت کردن فراهم امکان درآمد،

 نهایت در و روزمره های نگرانی و ها تنش کاهش باعث حدودی تا موضوع همین و بود خواهد تر بیش ... و

 شود می افراد سالمتی وضعیت بهبود

 ارتقادهنده رفتارهای کلی نمره میانگین و بود سالمت ارتقادهنده رفتارهای بر مؤثر عوامل از یکی تحصیالت

و  بود. محمد علیزاده بهورزان با مدرك پایین از تر بیش داری معنی طور بهورزان دارای مدرك باال به در سالمت

 آمده دست نمره به میانگین تحصیالت، سطح افزایش با کردند در مطالعه خود در نوجوانان سنندج بیان همکاران

 و اجتماعی حمایت استرس، مدیریت تغذیه، ازجمله آن از هایی زیردامنه و سالمت دهنده ارتقا رفتارهای برای

 با که کرد بیان  تایوانی نوجوانان روی خود مطالعه در نیز  Chang (  3یافت) خواهد افزایش زندگی درك

 (23)بود خواهد تر بیش ها آن در سالمت دهنده ارتقا رفتارهای انجام احتمال تحصیالت میزان افزایش
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  41/135±44/24 حاضر مطالعهجوان  بهورزان در سالمتی دهنده ارتقاء رفتارهای امتیاز میانگین کلی طور به

 یا معموالً را سالمتی دهنده ارتقاء رفتارهای درصد بهورزان 56که آن است از حاکی نمره این که است بوده

درصد اعضاء هیات علمی علوم پزشکی گیالن  66و همکاران که  وخشوریکه با مطالعه انجام میدهند همیشه

 همچنین با مطالعه  جلیلی و همکاران که میانگین نمره رفتارهای ارتقاء (1)رفتاهای بهداشتی را انجام می دادند

در  Tokgözدر حالی که در مطالعه  (، همخوانی دارد01بود) 114دهنده سالمت در دانشجویان علوم پزشکی 

رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت پائین تر از مطالعه  در معلمان کرمان، همکاران غفاری نژاد و واساتید دانشگاه ترکیه 

ء دهنده سالمت بهورزان همسطح اعضاء هیات علمی نتایج نشانگر آن است که رفتارهای ارتقا (13 -02حاضر بود)

در جامعه به عنوان مروجین سالمت و بهورزان و دانشجویان علوم پزشکی است و این امر شاید به علت نقشی که 

 باشد.  ،آموزش دهندگان سالمت بازی میکنند

بود که با مطالعات    بهورزان در فیزیکی فعالیت مجموعه زیر به مربوط شده در شش بعد، کسب نمره کمترین

chen ،(05-5مظلومی و همکاران همخوانی داشت) ادغام ها آن روزانه زندگی در ورزش که است این گویای که 

 لذا باشد روستا اجتماعی فرهنگی لحاظ شرایط به یا زیاد کاری مشغله دلیل به است ممکن این و است نشده

 .نمود طراحی ها آن کاری ساعات در را ای ویژه ورزشی های برنامه بایستی دربهورزان فیزیکی فعالیت ارتقاء جهت

ارتقاء  یرفتارها شده در شش بعد کسب نمره بیشتـرین (-0526-5مظلومی)، Lee ،chen بر خالف مطالعات

که این امر  مسئولیت پذیری بهورزان را نشان می دهد  بود مسئولیت پذیری سالمت بعد مربوط به دهنده سالمت

 .ده استشمسئولت پذیری سالمت شاید بدلیل حس مسئولیتی که بهورزان در قبال جامعه دارند باعث تقویت که 

 موارد به نسبت بهورزان، اکثریت که است آن دهنده نشان خودکارآمدی بخش در جوان بهوزران نمره میانگین

 کسب را مطلوب امتیاز درصد 75واقع در بودند. برخوردار باالیی نسبتاً خودکارآمدی از سواالت، در شده ذکر

 مرتبط خودکارآمدی بودن نتایج باال (1-5)همکاران همخوانی داشت مظلومی ووخشوری و پوربا مطالعه  اند نموده

 شایدبهورزان  خودکارآمدی بودن باال کند، می تصور پژوهشگر را نشان می دهد بهورزان در بهداشتی رفتارهای با
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 طرفی از. بینند می بهداشتی رفتارهای انجام به نسبت بیشتری توانایی خود در افراد این که باشد آن دلیل به

   .است داشته نقش آنان خودکارآمدی بردن باال در معلمنقش  ،در روستا بودن الگو مثل عواملی شاید

 افزایش را سالمت ارتقاء رفتارهای و کاری برنامه یک به التزام احتمال که است رفتاری درك یک کارآمدی خود

 میباشد رفتار تغییر در شخصی فاکتور مهمترین و دارد رفتارها دوام و حفظ پذیرش، در اساسی نقش و میدهد

ارتقـاء دهنـده سـالمت و تمـام زیـر دامنه های آن  رفتارهاینمره کلی  بین معناداری ارتباط پژوهش این در (3)

 بهداشتی رفتارهای یافت، می بهورزان افزایش خودکارآمدی هرچه که معنی گردید بدین مشاهده خودکارآمدی با

در مطالعاتی که برای رفتارهای بهداشتی صورت گرفته، نقش خودکارآمدی به عنوان  کرد. می پیدا افزایش نیز آنان

 دارد هماهنگی حاضر مطالعه نتایج با نتیجه این (02 -11-5 -1)بینی کننده رفتار، تایید شده است عامل پیش

 دارد، اهمیت روانشناختی متغیرهای گرفتن نظر در بهداشت آموزش های برنامه طراحی در که است آن  بیانگر و

 نتیجه بی رفتار تغییر برای کوشش نشود گرفته نظر در شخصی عوامل و رفتاری های انگیزه اگر که طوری به

 با برخورد در حتی و میشوند برانگیخته بهداشتی رفتارهای انجام برای زمانی افراد میرسد به نظر بود خواهد

 ..دارند کنترل شان بهداشتی رفتار بر که کنند احساس که میدهند انجام را بهداشتی رفتارهای چالشها

 نتیجه گیری:

 در سالمت ی دهنده ارتقاء رفتارهای انجام که است این دهنده نشان بررسی های یافته گفت میتوان کل در

. داشتند کمترین نمـره را در بعد فعالیت بدنیجوان  بهورزان اما دارد قرار قبولی قابل سطح در جوان بهورزان

 پیشنهادشد  شناخته سالمت دهنده ارتقا رفتارهای انجام در سازه ترین مهم عنوان به همچنین خودکارآمدی

 مرکز با مشارکت جامعی برنامه فعالیت بدنی بخصوص سالمت دهنده ی ارتقاء رفتارهایارتقای  جهت میگردد

 اجرا به دانشگاه سطح در و طراحی بهورزان، خود مشارکت جلب و بهداشتی معاونت دانشگاه، آموزش توسعه

 .باشد بهورزان خودکارآمدی ارتقای مبنای بر باید برنامه این است بدیهی درآید.
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 و خودکارآمدی های کننده تسهیل و موانع تعیین زمینه در کمی و کیفی های پژوهش که شود می پیشنهاد

  راهکارهای ارائه برای تواند می تحقیقات گونه این نتایج که گیرد انجام بهورزان سالمت دهنده ارتقا رفتارهای

 باشد کننده کمک زمینه این در ؤثرم
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