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 جسمی فعاليت ارتقائ در خودکارآمدی راهبردهای بر مبتنی دیابتی زنان توانمندسازی

 2*پيمان نوشين ،1زاده مهدي مهرالسادات

 .ايران تهران، ايران، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده سالمت، ارتقائ و بهداشت آموزش دكتراي دانشجوي. 1

 .ايران مشهد، مشهد، پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده بهداشتي، علوم تحقيقات مركز مديريت، و بهداشت گروه . دانشيار2

 

يکي از ابعاد مهم سبک زندگي سالم از موثرترين راهکارها براي كاهش خطر بيماريهاي غير فعاليت جسمي منظم به عنوان  مقدمه و هدف:

هدف: اين مطالعه با هدف ارتقائ توانمندسازي زنان ديابتي مبتني بر راهبردهاي خودكارآمدي  .واگير از جمله؛ ديابت مليتوس محسوب مي شود
 .در ارتقائ فعاليت جسمي انجام گرفت

نفر از زنان ديابتي به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه مداخله و  82پژوهش حاضر كارآزمايي شاهددار تصادفي است كه  :هاوش مواد و ر

كنترل تخصيص يافتند، ابزار جمع آوري اطالعات، پرسشنامه چند قسمتي بود كه روايي و پايايي آن در مطالعه پايلوت تعيين گرديد. مداخله 
هفته  10دوره؛ شروع مداخله، بالفاصله و  3و عملي بر اساس راهبردهاي خودكارآمدي اجرا شد. ارزشيابي مداخله در  جلسه تئوري 7آموزشي در 

 P<05/0پس از مداخله انجام شد و داده ها با استفاده از آزمونهاي تحليل واريانس مشاهدات تکراري،فريدمن و تي مستقل در سطح معناداري 

 بررسي شدند

خودكارآمدي وظيفه  (05/0Pه تحت مطالعه قبل از مداخله تفاوت معناداري از نظر متغيرهاي بررسي شده نداشتنددو گرویافته ها:

(2df=،62/6F=،037/0=P) آگاهي ،(79/1df=،515/20F=،001/0P<) ( 2و فعاليت جسميdf=،12/115chi=،004/0=P) 

و قندخون ناشتا  (59/3df=،001/0=Pشاخص توده بدني)يافته ها نشان داد؛ درگروه مداخله كاهش معناداري در  مشاهده شد.

(45/2df=،019/0=P) ت.در مرحله پيگيري در مقايسه با قبل از مداخله وجود داش 

برنامه توانمندسازي از طريق راهبردهاي خودكارآمدي باعث افزايش فعاليت جسمي، بهبود كنترل قند خون و شاخص توده بدني  نتیجه گیری:

 ه ديابت مي شوددر زنان مبتال ب
 

  فعاليت جسمي ،ديابت ،راهبردهاي خودكارآمدي ،توانمندسازي واژه های کلیدی:
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