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، اص رْت استقبی کبسکٌبىتَرِ ثِ سالهت . کٌذ ایفب هی ، ًقص هْوی دس تضویي پَیبیی ٍ کبسآهذی ّش ربهؼِػوَهی سالهت  سهیٌِ ٍ ّذف:

 هذل کبسگیشی ثِ تبحیش  .  هغبلؼِ حبضش ثِ هٌظَسای ثشخَسداس است اص اّویت ٍیژُداًطزَیبى، پیطشفت تحػیلی  کوک ثِ تَاى ػلوی، ػولی ٍ

 اًزبم ضذ.اساک  ٍاحذ اسالهی اصاد داًطگبُ کبسکٌبى ػوَهی سالهت استقبء دس پٌذس

ثب استفبدُ اص  ًفش 120. تؼذاد ثبضذ هی لحبػ ًحَُ گشدآٍسی اعالػبت تَغیفی اص ًَع ػلیاص  ٍ کبسثشدی هغبلؼِ حبضش اص ًظش ّذف زرعی:رٍػ ت

 ءاستقب ّبی سفتبسیدادُ ّب ثب استفبدُ اص پشسطٌبهِ ٍیژگی ّبی فشدی ٍ ضیَُ فشهَل کَکشاى ٍ ثِ سٍش ًوًَِ گیشی عجقِ ای اًتخبة گشدیذًذ. 

 ٍ آصهَى ّبی آهبسی آًبلیض ٍاسیبًس ٍ سگشسیَى اًزبم ضذ 16ًسخِ  spssًشم افضاس ثب استفبدُ اص  ّب دادُتحلیل . ضذروغ آٍسی  سالهت

ػبعفی  -ضٌبختی سفتبسّبی عشیق اص ػوَهی سالهت دٌّذُ استقبء سفتبسی ًتبیذ  ثش تزشثیبت ٍ فشدی ّبی یبفتِ ّب ًطبى داد کِ ٍیژگییافتِ ّا: 

ٍ  ػبعفی ضٌبختی خبظ داسد. ّن چٌیي سفتبسّبی تبحیش ػبعفی ضٌبختی سفتبسّبی خبظ تزشثیبت ثش ٍ فشدی ّبیداسد. ٍیژگی تبحیش خبظ

 ثِ تؼْذ ػبعفی ثش ٍ ضٌبختی خبظ سقبثتی ٍ سفتبسّبی فَسی تشریحبت ٍ ّب داسد. خَاستِ سفتبسی تبحیش ثشػَاقت تزشثیبت ٍ فشدی ّبی ٍیژگی

 .داسد احش ثشًبهِ ارشای

 الگَ یک ثؼٌَاى هذل ایي ثکبسگیشی کِ گفت تَاى گشدیذ، هی تبییذ کبسکٌبى سالهت سغح استقبء دس هذل ایي تبحیش کِ اًزبیی اص ًتیجِ گیزی:

 .دّذ هی قشاس تبحیش تحت سا کبسکٌبى سالهت

 

 پٌذس. ػوَهی، هذل سالهت استقبء ی:ذیکل یّا ٍاصُ
 

 چكيده

 اراک ، داًؾکذُ علَم پشؽکی،گزٍُ تْذاؽت.داًؾگاُ آساد اعالهی  هکاتثِ: آدرط
Email: m-ghasemi@iau-arak.ac.ir 
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 هقذهِ 

 تَاًوٌذ ًَػی ثِ ثبیذ هشدم سالهت، بءاستق سٍیکشد اسبس ثش

 صًذگی ضیَُ ٍ پزیشفتِ سا خَد سالهتی هسئَلیت کِ ضًَذ

 ٍ تػحیح سالهتی، استقبی ٍ حفؼ کٌٌذ. ثشای سبلوی سا اتخبر

 سالهت رسوی، سٍحی، سٍاًی، ارتوبػی ٍ هؼٌَی ثْجَد

 دس صیبدی تحَّالت تغییش ٍ حبضش، قشى عی (.1(است ضشٍسی

 ٍ تحَالت تغییش ضبهل کِ است دادُ سٍی سالهت حیغِ

ٍ  سیبسی فشٌّگی، تحَّالت ّب،ثیوبسی الگَی تغییش روؼیتی،

ثشای  هشثَعِ الگَّبی ٍ تحَّالت ایي ضٌبسبیی است. ارتوبػی

هٌظَس  ثِ دسهبًی ٍ ثْذاضتی ّبی حیغِ اًذسکبساى دست توبهی

 دٌّذُ استقبء سفتبس [1]است ضشٍسی ٍ الصم هٌبست، سیضی ثشًبهِ

 اکخش است. صیشا سالهت دس قشى حبضش هْن حَصُ الهت هفَْمس

. ثبضذهی سالهتی حفؼ دس چبلص ثشگیشًذُ ضغلی دس ّبی ًقص

-ثیوِ کِ هغلت ایي ّوشاُ ثِ سالهتی هشاقجت ّضیٌِ افضایص

 اص حوبیت ثبضذ،ًوی هؤحش ّوَاسُ ثیوبساى ّبی خذهبت دسهبًی

 ، ثَیژُکبسکٌبى یيث دس سا آى تشٍیذ ٍ سالهت هفَْم استقبء

 افضایص هطبغل پش استشس ًظیش؛ خذهبت ثْذاضتی ٍ دسهبًی سا

 ..[2]است دادُ

 ػلتی، چٌذ پذیذُ یک ػٌَاى ثِ هحَس سالهت صًذگی سجک

 هیتَاًٌذ کِ سفتبس روؼی الگَّبی ثِ داللتی چٌذ ٍ ثؼذی چٌذ

 کٌٌذُتضویي ٍ سالهت ثِ هشثَط هطکالت اص رلَگیشی ثشای

 هتٌَع اثؼبدی اص ٍ ضَد هی هشثَط ثبضذ، شدف ثشای سالهت

 سفتبسّبی ًبهٌبست، خَدکٌتشلی، ٍ هٌبست تغزیِ ٍسصش، چَى

 صًذگی سجک صهیٌِ دس[3] است. ضذُ تطکیل... ٍ پیطگیشاًِ

 سفتبسّبی اص ایهزوَػِ دادى اًزبم دس اًسزبم هحَس، سالهت

 صًذگی سجک تؼشیف رَّشُ سالهتی، ٍ ثْذاضت ثب هشتجظ

 سبلْبی عی سبلن صًذگی ضیَُ َس است. هفَْمهح سالهت

 ضیَُ دس اٍلیِ هجبحج. ثَدُ سٍثشٍ هْوی تغییشات ثب گزضتِ

 هػشف ٍ ٍسصش تغزیِ، چَى هَضَػبتی ثش سبلن صًذگی

 ثْذاضتی ًظبهْبی ثبٍس سٍیکشد، ایي ثب. داضت تبکیذ دخبًیبت

هتوشکض ثَد  صًذگی ضیَُ تغییش ثشای آهَصش ٍ آگبّی استقب ثش

 پیطشفت ٍ ضذى غٌؼتی گستشش دلیل ثِ صًذگی کیفیت [4]

 قشاس هذًظش سا اًسبى صًذگی کوی ثؼذ ثِ تَرِ کِ فٌبٍسی ٍ

 صًذگی کیفی ّبیرٌجِ اص غفلت دًجبل ثِ ّوچٌیي ٍ دّذهی

 قشاس اًذیطوٌذاى تَرِ گزضتِ هَسد دِّ چٌذ عی اًسبى

 ضشایظ استقبی ساستبی دس تالضْبیی عشیق ایي اص تب گشفت

گیشد  ثطش غَست صًذگی کیفی ثؼذ ثِ ثخطیذى ثْجَد ٍ گیصًذ
[5] 

ثِ هٌظَس ثشًبهِ سیضی ثشای تغییش سفتبسّبی غیش ثْذاضتی  

هذلْبی هختلفی ٍرَد داسد کِ یکی اص آًْب هذل پٌذس است. 

هذل استقبی سالهتی پٌذس یکی اص هذل ّبی تَغیفی است کِ 

ص تئَسی سفتبسّبی ثْذاضتی سا تَغیف هی کٌذ. ایي هذل ا

ضٌبختی هطتق ضذُ کِ اسبس ٍ الگَی آى ثش پبیِ ًظشیِ 

یبدگیشی ارتوبػی پٌذٍسا ثب تبکیذ ثش ػَاهل اًگیضضی ٍ کست 

سفتبسّبی ثْذاضتی است.. ضٌبخت سفتبس ٍ ٍیژگی ّبی فشدی 

ثِ ّوشاُ افضایص خَدکبسآهذی ٍ دسک ٍ اغالح ٍ تقَیت سفتبس 

 سَال  ]6 [ذل استٍ ثْجَد استجبعبت هَلفِ ّبی اغلی ایي ه

 استقب دٌّذُ سفتبس ثیي ایي است کِ ساثغِ پژٍّص اسبسی

هحقق  ٍاقغ دس صًذگی کبسکٌبى چگًَِ است؟ کیفیت ٍ سالهت

 پٌذس ثش سالهت دٌّذُ استقب ثِ ثشسسی سفتبس  ثش آى است کِ

 ٍ ّبهتغیش چگًَِ ٍ ایٌکِ کبسکٌبى ثپشداصد صًذگی کیفیت

 ثب تَاًذ هی سالهت ٌّذُد استقب صًذگی سجک فبکتَسّبی

 ّوجستگی ٍ صًذگی استجبط کیفیت گًَبگَى اثؼبد ٍ هتغیشّب

 ثبضٌذ..  داضتِ

 تزرعی رٍػ

 ّذف لحبػ اص پژٍّص ایي دس سفتِثِ کبس  تحقیق سٍش

لحبػ ًحَُ گشدآٍسی اعالػبت تَغیفی اص ًَع اص ٍ  کبسثشدی

ایي تحقیق ضبهل کبسکٌبى حَصُ ربهؼِ آهبسی هی ثبضذ.  ػلی

بًٍت آهَصضی ٍ داًطکذُ ّبی ٍاثستِ ثِ داًطگبُ آصاد هؼ

است کِ  ثب تَرِ ثِ فشهَل کَکشاى حزن  اسالهی ٍاحذ اساک

 ًفش ثِ سٍش عجقِ ای اًتخبة گشدیذ کِ 123ًوًَِ ای هؼبدل 

پشسطٌبهِ تکویل   120پشسطٌبهِ تَصیغ ضذُ 123اص هزوَع 

سای . هحققیي پس اص  اخز هزَص اص ضٍَ ػَدت دادُ ضذُ است

پژٍّطی ٍ تحَیل آى ثِ قسوت ّبی هختلف داًطگبُ ثِ 

غَست حضَسی ثِ افشاد هَسد ثشسسی هشارؼِ ٍ پس اص 

اعویٌبى دادى دس خػَظ هحشهبًِ ثَدى اعالػبت افشاد 

 پشسطٌبهِ سا تحَیل ٍ پس اص تکویل ػَدت دادُ ضذ.
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ثَد.   Health Promoting Lifestyle  Profile: HPLPاثضاس گشداٍسی دادُ ّب پشسطٌبهِ استبًذاسد استقبی سالهت  

ایي پشسطٌبهِ داسای یک اسصیبثی چٌذ ثؼذی اص سفتبسّبی استقب 

سٌزص ٍیژگی ّبی فشدی ٍ دٌّذُ سالهت است کِ ثِ 

تزشثیبت)سفتبس هشثَط ثِ گزضتِ ٍ ػَاهل ضخػی( ، سٌزص 

ضٌبخت ٍ ػَاعف خبظ )هٌبفغ ػول دسک ضذُ، هَاًغ -سفتبس 

دکبسآهذی دسک ضذُ، فؼبلیت هشثَط ثِ ػول دسک ضذُ، خَ

تبحیشات هَقؼیتی( ٍ ػبهل تبحیشات ثیي فشدی، ػبهل  ػَاعف،

سٌزص ًتیزِ سفتبس هی پشداصد. ثِ هٌظَس ثشسسی سٍایی 

پشسطٌبهِ اص ًظش اسبتیذ ساٌّوب ٍ غبحجٌظشاى ٍ کبسضٌبسبى 

 خجشُ استفبدُ گشدیذ. 

/. ثذست 87پبیبیی دسًٍی پشسطٌبهِ ثِ سٍش آلفبی کشًٍجبخ  

آهذ.  ثشای ّش آیتن پشسطٌبهِ اص هقیبس پٌذ گضیٌِ ای لیکشت 

استفبدُ ضذُ است. تزضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ثب استفبدُ اص ًشم 

دس دٍ سغح تَغیفی ٍ استٌجبعی  16ًسخِ  spssافضاس آهبسی 

ضذُ است. تحلیل ٍاسیبًس آصهَى سگشسیَى ثشای ثشسسی  اًزبم

 .آصهَى فشضیبت استفبدُ گشدیذ

 ّا یافتِ

سفتبس استقبء دٌّذُ  ذیثش ًتب بتیٍ تزشث یفشد یّبیژگیٍادػب: 

خبظ  یػبعف-یضٌبخت یسفتبسّب قیاص عش یسالهت ػوَه

 [7]داسد. شیتبح

ثش  ّبی فشدی ٍ تزشثیبتثِ هٌظَس ثشسسی اثتذا احش ٍیژگی

ثش ایي سفتبسّب ٍ سپس احش  خبظ یػبعف -یضٌبخت یسفتبسّب

هحبسجِ گشدیذُ  یء دٌّذُ سالهت ػوَهاستقب یسفتبس ذیًتب

 هی ثبضذ. 1است. چبسچَة ًظشی ایي هذل عجق ضکل 

 

 

 

 
 

 هذل ارتقاء عالهت پٌذر -1ؽکل 
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 ثش تزشثیبت ٍ فشدی ّبی ٍیژگی ًتبیذ حبغل اص ثشسسی احش

( 4( ٍ )2) رذٍلخبظ دس  ػبعفی  -ضٌبختی سفتبسّبی

 هٌؼکس ضذُ است:

 

 

 خاؿ عاعفی  -ؽٌاختی رفتارّای تز تجزتیات ٍ فزدی ّای ٍیضگی اثز هَى رگزعیَى جْت تزرعیخالصِ آس -(2) جذٍل

 عغح هعٌاداری ّوثغتگی تعذیل ؽذُ هجذٍر ضزیة ّوثغتگی ضزیة ّوثغتگی یزّای پیؼ تیيهتغ هذل

 000/0 298/0 304/0 551/0 بتیٍ تزشث یفشد یّب یژگیٍ 1

 

 خاؿ عاعفی  -ؽٌاختی رفتارّای تز تجزتیات ٍ فزدی ّای ضگیٍی جذٍل آًالیش ٍاریاًظ اثز -(3) جذٍل

 عغح هعٌاداری آسهَى فیؾز هیاًگیي هزتعات درجِ آسادی هجوَع هزتعات هذل

 32/5 1 32/5 سگشسیَى

 103/0 118 19/12 ثبقی هبًذُ 000/0 53/51

  119 52/17 کل

 

 ثش تزشثیبت ٍ فشدی ّبی ٍیژگی (، احش2) رذٍلثب تَرِ ثِ 

ثشآٍسد ضذُ  304/0خبظ ثشاثش ثب  ػبعفی  -ضٌبختی سفتبسّبی

تزشثیبت دس داًطگبُ  ٍ فشدی است؛ ثِ ػجبست دیگش ٍیژگی ّبی

اص ٍاسیبًس هشثَط ثِ  دسغذ 4/30آصاد اسالهی اساک، حذٍد 

 کٌذ. ّوچٌیي  یهخبظ سا تجییي  ػبعفی -ضٌبختی سفتبسّبی

 

 یک سگشسیًَی ًطبى داد کِ هذل Fهحبسجبت هشثَط ثِ آهبسُ 

ثیي ثِ خَثی قبدسًذ،  هذل هٌبسجی ثَدُ ٍ هتغیشّبی پیص

تحلیل ضشایت [10] ییي کٌٌذ.سا تجتغییشات هتغیش هالک 

 ( اسائِ ضذُ است:4) رذٍلسگشسیَى هذل دس 

 
 

 خاؿ عاعفی  -ؽٌاختی رفتارّای تز تجزتیات ٍ فزدی ّای ضزایة ٍیضگی -(4) جذٍل

 عغح هعٌاداری B SE (Beta) t هذل یزّای ٍارد ؽذُ در هذلهتغ

 بتیٍ تزشث یفشد یّب یژگیٍ
 249/0 53/2 هجذأػشؼ اص 

551/0 
17/10 000/0 

 000/0 17/7 057/0 408/0 ضشیت هتغیش
 

 05/0ی دس سغح ضغل یتقبضبّب(، 4) رذٍلثب تَرِ ثِ 

 تزشثیبت ٍ فشدی ّبی ٍیژگی یگشدثِ ػجبست ؛ است داس هؼٌی

 خبظ ػبعفی  -ضٌبختی سفتبسّبی داس هؼٌیپیص ثیٌی کٌٌذُ 

تَاى  یه، رذٍلی هَرَد دس ّب دادُثٌبثشایي ثش اسبس ؛ ثبضذ یه

 ( اسائِ ًوَد:1هؼبدلِ سگشسیَى سا ثِ ضشح هذل )

 

 

، رذٍلی هَرَد دس ّب دادُثٌبثشایي ثش اسبس ؛ ثبضذ یه 

 ( اسائِ ًوَد:1تَاى هؼبدلِ سگشسیَى سا ثِ ضشح هذل ) یه

 خاؿ پیؼ تیٌی ؽذُ عاعفی  -ؽٌاختی رفتارّای (Y; ) -53/2+ 41/0تجزتیات(  ٍ فزدی ّای )ٍیضگی (1)

 ّبی ثٌبثشایي ثب افضایص یک ٍاحذ دس ٍیژگی 1ثب تَرِ ثِ ضکل 

  63/0 ثِ اًذاصُ دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اساک تزشثیبت ٍ فشدی

ضَد.  یهخبظ افضٍدُ  ػبعفی  -ضٌبختی ٍاحذ ثِ سفتبسّبی

 لفِ ؤش ٍاقؼی ٍیژگی ّبی فشدی ٍ تزشثیبت ثش ه)ثشسسی تبحی

 

صهَى ّبی فشػی ثحج آػبعفی دس   -ضٌبختی ّبی سفتبسّبی

 ضذُ است(.

 خبظ ػبعفی  -ضٌبختی سفتبسّبی ًتبیذ حبغل اص ثشسسی احش

( 7( ٍ )5) رذٍلػوَهی  سالهت دٌّذُ استقبء سفتبسی ًتبیذ ثش

 هٌؼکس ضذُ است:

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

dh
j.l

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                             4 / 18

http://ndhj.lums.ac.ir/article-1-228-fa.html


 و همکاران قاسمی                        ...تأثیر به کارگیری مدل پندر در ارتقاء سالمت عمومی کارکنان  بررسی
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 عوَهی عالهت دٌّذُ ارتقاء رفتاری ًتایج تز خاؿ عاعفی  -ؽٌاختی رفتارّای رعی اثزآسهَى رگزعیَى تز -(5) جذٍل

 یدار هعٌیعغح  ّوثغتگی تعذیل ؽذُ هجذٍر ضزیة ّوثغتگی ضزیة ّوثغتگی یزّای پیؼ تیيهتغ هذل

 000/0 441/0 446/0 667/0 خبظ ػبعفی  -ضٌبختی سفتبسّبی احش 1

 

 عوَهی عالهت دٌّذُ ارتقاء رفتاری ًتایج تز خاؿ عاعفی  -ؽٌاختی رفتارّای زجذٍل آًالیش ٍاریاًظ اث -(6) جذٍل

 عغح هعٌاداری آسهَى فیؾز هیاًگیي هزتعات درجِ آسادی هجوَع هزتعات هذل

 12/17 1 12/17 سگشسیَى
82/94 

 

000/0 

 
 18/0 118 31/21 هبًذُ ثبقی

  119 43/38 کل

 

 خبظ ػبعفی  -ضٌبختی بیسفتبسّ (، احش5) رذٍلثب تَرِ ثِ 

 446/0ػوَهی ثشاثش ثب  سالهت دٌّذُ استقبء سفتبسی ًتبیذ ثش

 ػبعفی  -ضٌبختی ثشآٍسد ضذُ است؛ ثِ ػجبست دیگش سفتبسّبی

 6/44دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اسالهی اساک، حذٍد  خبظ

 سالهت دٌّذُ استقبء سفتبسی اص ٍاسیبًس هشثَط ثِ ًتبیذ دسغذ

کٌذ. ثؼجبست دیگش هَفقیتْبی گزضتِ،  یهػوَهی سا تجییي 

تزشثِ هفیذ ثَدى، هطگل گطب ثَدى، تَاًوٌذی فشدی، احسبس 

هخجت ثَدى، ثبصخَسد هغلَة، پطتکبس ٍ ّوت،  پیگیشی ثشای 

کست ًتیزِ ٍ سبیش ػَاهل سفتبسّبی ضٌبختی ػبعفی ثش 

سالهت ػوَهی تبحیش داسد.  ّوچٌیي هحبسجبت هشثَط ثِ آهبسُ 

F  کِ هذل سگشسیًَی یک هذل هٌبسجی ثَدُ ٍ ًطبى داد

سا هتغیشّبی پیص ثیي ثِ خَثی قبدسًذ، تغییشات هتغیش هالک 

( اسائِ 7) رذٍلییي کٌٌذ. تحلیل ضشایت سگشسیَى هذل دس تج

 است:  ضذُ

 

 یارتقاء دٌّذُ عالهت عوَه یرفتار جیًتاتیٌی در پیؼ خاؿ یعاعف -یؽٌاخت یرفتارّاضزایة  -(7) جذٍل

 عغح هعٌاداری B SE (Beta) t هذل ّای ٍارد ؽذُ در هذلیزهتغ

 خبظ یػبعف  -یضٌبخت یسفتبسّب
 439/0 -105/0 ػشؼ اص هجذاء

667/0 
239/0- 812/0 

 000/0 73/9 102/0 989/0 ضشیت هتغیش

 

 05/0ی دس سغح ضغل یتقبضبّب(، 7) رذٍلثب تَرِ ثِ 

 یػبعف  -یضٌبخت یسفتبسّب یگشدثِ ػجبست ؛ است داس هؼٌی

 دٌّذُ استقبء سفتبسی ًتبیذ داس هؼٌیپیص ثیٌی کٌٌذُ  خبظ

 ی هَرَد دس ّب دادُثٌبثشایي ثش اسبس ؛ ثبضذ یهػوَهی  سالهت

( اسائِ 2تَاى هؼبدلِ سگشسیَى سا ثِ ضشح هذل ) یه، رذٍل

 ًوَد:

 

 

 

 عوَهی پیؼ تیٌی ؽذُ تعاله دٌّذُ ارتقاء رفتاری ًتایج (Y; )-989/0خاؿ(  عاعفی  -ؽٌاختی )رفتارّای (2)

 

 ػبعفی  -ضٌبختی ثٌبثشایي ثب افضایص یک ٍاحذ دس سفتبسّبی

ٍاحذ ثِ  989/0 ثِ اًذاصُ دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اساک خبظ

.ضَد یهػوَهی افضٍدُ  سالهت دٌّذُ استقبء سفتبسی ًتبیذ
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 66                                                                                             1398 بهار و تابستان /1شماره / دهمدوره / توسعه پرستاری در سالمت 

   

 آسهَى فزض فزعی اٍل

زضتِ، ادػب: ٍیژگی ّبی فشدی ٍ تزشثیبت )سفتبس هشتجظ ثب گ

)هٌبفغ  ی ػبعفیخبظ ضٌبخت یسفتبسّبػَاهل ضخػی( ثش 

، ضذُ دسک یدسک ضذُ، هَاًغ دسک ضذُ، خَدکبس آهذ

 (فؼبلیت هشثَط ثِ ػبعفِ، تبحیشات ثیي فشدی، تبحیشات هَقؼیتی

 تبحیش داسد.

ثشای ثشسسی ایي فشؼ دس عی چٌذیي هشحلِ ثِ ثشسسی احش 

، هَاًغ دسک ضذُ، هٌبفغ دسک ضذُ سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ ثش

ٍ فؼبلیت هشثَط ثِ ػبعفِ ٍ سپس  ضذُ دسک یخَدکبس آهذ

ثِ ثشسسی احش ػَاهل ضخػی ثش تبحیشات ثیي فشدی، تبحیشات 

فشؼ دس ایي قسوت ثشسسی  6هَقؼیتی پشداختِ خَاّذ ضذ )

خَاّذ ضذ( )احش هتغیش هستقل ٍیژگی ّبی فشدی ٍ تزشثیبت 

ػبعفی دس فشؼ اغلی ی خبظ ضٌبخت یسفتبسّبهتغیش ٍاثستِ  

  هَسد سٌزص قشاس گشفتِ است(.

 الف. آسهَى فزض فزعی اٍل قغوت اٍل

 .داسد شیثش هٌبفغ دسک ضذُ تأح ادػب: سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ

ضذُ دس  دسک هٌبفغ ثش گزضتِ ثب هشتجظ سفتبس ثشسسی احش

 :.( هٌؼکس ضذُ است10( ٍ )8) رذٍل

 

 رفتار هزتثظ تا گذؽتِ تز هٌافع درک ؽذُ رعی اثزخالصِ آسهَى رگزعیَى جْت تز -(8) جذٍل

 یدار هعٌیعغح  ّوثغتگی تعذیل ؽذُ هجذٍر ضزیة ّوثغتگی ضزیة ّوثغتگی یزّای پیؼ تیيهتغ هذل

 000/0 108/0 115/0 339/0 سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ 1

 

 ؽذُ درک هٌافع تز گذؽتِ تا هزتثظ رفتار اثزاثز جذٍل آًالیش ٍاریاًظ  -(9) جذٍل

 عغح هعٌاداری آسهَى فیؾز هیاًگیي هزتعات درجِ آسادی هجوَع هزتعات هذل

 27/3 1 27/3 سگشسیَى

 214/0 118 20/25 ثبقی هبًذُ 000/0 34/15

  119 47/28 کل

 هٌبفغ ثش گزضتِ ثب هشتجظ سفتبس (، احش8) رذٍلثب تَرِ ثِ 

ش ثِ ػجبست دیگ؛ ثشآٍسد ضذُ است 115/0ضذُ ثشاثش ثب  دسک

 5/11دس داًطگبُ آصاد اساک، حذٍد  گزضتِ ثب هشتجظ سفتبس

کٌذ.  یهضذُ سا تجییي  دسک دسغذ اص ٍاسیبًس هشثَط ثِ هٌبفغ

ًطبى داد کِ هذل  Fّوچٌیي هحبسجبت هشثَط ثِ آهبسُ 

یش پیص ثیي دس حذ ٍ هتغسگشسیًَی یک هذل هٌبسجی ثَدُ 

تحلیل  ییي کٌذ.سا تجهتَسظ قبدساست، تغییشات هتغیش هالک 

 ( اسائِ ضذُ است:10) رذٍلضشایت سگشسیَى هذل دس 

 

 ؽذُ درک هٌافع تیٌی پیؼ در گذؽتِ تا هزتثظ رفتار ضزایة -(10) جذٍل

 عغح هعٌاداری B SE (Beta) t هذل یزّای ٍارد ؽذُ در هذلهتغ

 سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ
 302/0 40/3 ػشؼ اص هجذاء

339/0 
27/11 000/0 

 000/0 92/3 068/0 266/0 ضشیت هتغیش

 

 05/0دس سغح  گزضتِ ثب هشتجظ (، سفتبس10) رذٍلثب تَرِ ثِ 

پیص  گزضتِ ثب هشتجظ سفتبس یگشدثِ ػجبست ؛ است داس هؼٌی

تَاى  یهثبضذ ٍ  یه ضذُ دسک هٌبفغ داس هؼٌیثیٌی کٌٌذُ 

 ( اسائِ ًوَد:3هؼبدلِ سگشسیَى سا ثِ ضشح هذل )

 
 ؽذُ پیؼ تیٌی ؽذُ درک هٌافع( Y; ) 40/3-266/0گذؽتِ(  تا هزتثظ )رفتار                                                                          (3)
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 ب. آسهَى فزض فزعی اٍل قغوت دٍم

 شیتأحثِ ػول  ثش هَاًغ دسک ضذُ  ادػب: سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ

هَاًغ دسک ثش  سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ .ثِ هٌظَس ثشسسی احشداسد

دس یک هذل، اص آصهَى سگشسیَى خغی سبدُ  ثِ ػول ضذُ 

( هٌؼکس ضذُ 13( ٍ )11) رذٍلاستفبدُ ضذکِ ًتبیذ دس 

 است:

 
 

 

هزتثظ تاگذؽتِ تزهَاًع درک ؽذُ  تِ عول رفتار خالصِ آسهَى رگزعیَى جْت تزرعی اثز -(11) جذٍل

 عغح هعٌاداری ذُّوثغتگی تعذیل ؽ هجذٍر ضزیة ّوثغتگی ضزیة ّوثغتگی هتغیز پیؼ تیي هذل

 018/0 038/0 047/0 216/0 سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ 1

 هَاًغ دسک ضذُ  ثِ ػولهتغیش هالک: 
 

 رفتار هزتثظ تا گذؽتِ تز هَاًع درک ؽذُ  تِ عول جذٍل آًالیش ٍاریاًظ اثز -(12) جذٍل

 عغح هعٌاداری آسهَى فیؾز هیاًگیي هزتعات درجِ آسادی هجوَع هزتعات هذل

 99/1 1 99/1 ىسگشسیَ

 347/1 118 92/40 ثبقی هبًذُ 018/0 76/5

  119 92/42 کل

 

 ثش هَاًغ ثب گزضتِ هشتجظ سفتبس (، احش11) رذٍلثب تَرِ ثِ 

ثشآٍسد ضذُ است، ثِ ػجبست  047/0ػول ثشاثش ثب  ثِ  ضذُ دسک

دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اسالهی  ثب گزضتِ هشتجظ دیگش سفتبس

  ضذُ دسک اص ٍاسیبًس هشثَط ثِ هَاًغ دسغذ 7/4اساک، حذٍد 

کٌذ. ّوچٌیي هحبسجبت هشثَط ثِ آهبسُ  یهػول سا تجییي  ثِ

F  ٍ ًُطبى داد کِ هذل سگشسیًَی یک هذل هٌبسجی ثَد

سا هتغیشّبی پیص ثیي ثِ خَثی قبدسًذ، تغییشات هتغیش هالک 

( 13) رذٍلییي کٌٌذ. تحلیل ضشایت سگشسیَى هذل دس تج

 ذُ است:  اسائِ ض

 

 هَاًع درک ؽذُ  تِ عولدر پیؼ تیٌی  رفتار هزتثظ تا گذؽتِضزایة  -(13) جذٍل

 عغح هعٌاداری B SE (Beta) t هذل هتغیز ّای ٍارد ؽذُ در هذل

 سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ
 385/0 37/3 ػشؼ اص هجذاء

216/0 
76/8 000/0 

 018/0 39/2 087/0 208/0 ضشیت هتغیش

 05/0دس سغح  سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ(، 13) ٍلرذثب تَرِ ثِ 

پیص سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ  یگشدثِ ػجبست ؛ است داس هؼٌی

؛ ثبضذ یهثِ ػول  هَاًغ دسک ضذُ  داس هؼٌیثیٌی کٌٌذُ 

تَاى هؼبدلِ  یه، رذٍلی هَرَد دس ّب دادُثٌبثشایي ثش اسبس 

 ( اسائِ ًوَد:4سگشسیَى سا ثِ ضشح هذل )

 
 خاؿ پیؼ تیٌی ؽذُ عاعفی  -ؽٌاختی رفتارّای (Y; ) 37/3+ 208/0تجزتیات(  ٍ فزدی ّای )ٍیضگی                                              (4)

 تزشثیبت ٍ فشدی ّبی ثٌبثشایي ثب افضایص یک ٍاحذ دس ٍیژگی

ٍاحذ ثِ  208/0 ثِ اًذاصُ دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اساک

 ضَد. یهبظ افضٍدُ خ ػبعفی  -ضٌبختی سفتبسّبی

 

 

 

 ج. آسهَى فزض فزعی اٍل قغوت عَم

 شیدسک ضذُ تأحخَدکبسآهذی ثش  ادػب: سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ

 .داسد

 ( هٌؼکس ضذُ است:16( ٍ )14) رذٍلًتبیذ دس 
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 68                                                                                             1398 بهار و تابستان /1شماره / دهمدوره / توسعه پرستاری در سالمت 

   

 درک ؽذُ یخَدکارآهذ رفتار هزتثظ تاگذؽتِ تز خالصِ آسهَى رگزعیَى جْت تزرعی اثز -(14) جذٍل

 عغح هعٌاداری ّوثغتگی تعذیل ؽذُ هجذٍر ضزیة ّوثغتگی ضزیة ّوثغتگی پیؼ تیيهتغیز  هذل

 001/0 084/0 091/0 302/0 سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ 1

 دسک ضذُ یخَدکبسآهذهتغیش هالک: 
 

 درک ؽذُ یرفتار هزتثظ تا گذؽتِ تز خَدکارآهذ جذٍل آًالیش ٍاریاًظ اثز -(15) جذٍل

 عغح هعٌاداری آسهَى فیؾز هیاًگیي هزتعات یدرجِ آساد هجوَع هزتعات هذل

 17/179 1 171/179 سگشسیَى

 12/14 118 79/1784 ثبقی هبًذُ 001/0 84/11

  119 967/1963 کل

 

ثش  سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ (، احش14) رذٍلثب تَرِ ثِ 

ثشآٍسد ضذُ است؛ ثِ  091/0ثشاثش ثب دسک ضذُ خَدکبسآهذی 

دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد  تجظ ثب گزضتِػجبست دیگش سفتبس هش

اص ٍاسیبًس هشثَط ثِ  دسغذ 1/9اسالهی اساک، حذٍد 

کٌذ. ّوچٌیي هحبسجبت  یهسا تجییي  دسک ضذُخَدکبسآهذی 

ًطبى داد کِ هذل سگشسیًَی یک هذل  Fهشثَط ثِ آهبسُ 

هٌبسجی ثَدُ ٍ هتغیشّبی پیص ثیي ثِ خَثی قبدسًذ، تغییشات 

یي کٌٌذ. تحلیل ضشایت سگشسیَى هذل دس یسا تجهتغیش هالک 

 ( اسائِ ضذُ است: 16) رذٍل

 

 درک ؽذُ یخَدکارآهذدر پیؼ تیٌی  رفتار هزتثظ تا گذؽتِضزایة  -(16) جذٍل

 عغح هعٌاداری B SE (Beta) t هذل هتغیز ّای ٍارد ؽذُ در هذل

 سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ
 54/2 65/20 ػشؼ اص هجذاء

302/0 
13/8 000/0 

 001/0 44/3 571/0 96/1 شیت هتغیشض

 05/0دس سغح  سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ(، 16) رذٍلثب تَرِ ثِ 

پیص سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ  یگشدثِ ػجبست ؛ است داس هؼٌی

؛ ثبضذ یه دسک ضذُ یخَدکبسآهذ داس هؼٌیثیٌی کٌٌذُ 

تَاى هؼبدلِ  یه، رذٍلی هَرَد دس ّب دادُثٌبثشایي ثش اسبس 

 ( اسائِ ًوَد:5ا ثِ ضشح هذل )سگشسیَى س

 خاؿ پیؼ تیٌی ؽذُ عاعفی  -ؽٌاختی رفتارّای (Y; )65/20+ 97/1تجزتیات(  ٍ فزدی ّای )ٍیضگی                      (5)

  

 تزشثیبت ٍ فشدی ّبی ٌبثشایي ثب افضایص یک ٍاحذ دس ٍیژگیث

ٍاحذ ثِ  97/1 ثِ اًذاصُ دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اساک

 ضَد. یهخبظ افضٍدُ  ػبعفی  -ضٌبختی ّبیسفتبس

 

 

 د. آسهَى فزض فزعی اٍل قغوت  چْارم

 فؼبلیت ّبی هشثَط ثِ ػبعفِثش  ادػب: سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ

:( هٌؼکس ضذُ است19( ٍ )17) رذٍل.ًتبیذ دس داسد شیتأح

  

 هزتَط تِ عاعفِ یّا تیلفعا رفتار هزتثظ تاگذؽتِ تز خالصِ آسهَى رگزعیَى جْت تزرعی اثز -(17) جذٍل

 عغح هعٌاداری ّوثغتگی تعذیل ؽذُ هجذٍر ضزیة ّوثغتگی ضزیة ّوثغتگی هتغیز ّای پیؼ تیي هذل

 001/0 089/0 097/0 311/0 سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ 1

 هشثَط ثِ ػبعفِ یّب تیفؼبلهتغیش هالک: 
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 هزتَط تِ عاعفِ یّا تیالرفتار هزتثظ تا گذؽتِ تز فع جذٍل آًالیش ٍاریاًظ اثز -(18) جذٍل

 عغح هعٌاداری آسهَى فیؾز هیاًگیي هزتعات درجِ آسادی هجوَع هزتعات هذل

 88/2 1 88/2 سگشسیَى

 227/0 118 83/26 ثبقی هبًذُ 001/0 67/12

  119 71/29 کل

 

فؼبلیت ثش  سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ (، احش17) رذٍلثب تَرِ ثِ 

ثشآٍسد ضذُ است؛ ثِ  097/0ثب ثشاثش  ّبی هشثَط ثِ ػبعفِ

دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد  ػجبست دیگش سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ

اص ٍاسیبًس هشثَط ثِ فؼبلیت  دسغذ 7/9اسالهی اساک، حذٍد 

کٌذ. ّوچٌیي هحبسجبت  یهّبی هشثَط ثِ ػبعفِ سا تجییي 

ًطبى داد کِ هذل سگشسیًَی یک هذل  Fهشثَط ثِ آهبسُ 

شّبی پیص ثیي ثِ خَثی قبدسًذ، تغییشات هٌبسجی ثَدُ ٍ هتغی

ییي کٌٌذ. تحلیل ضشایت سگشسیَى هذل دس سا تجهتغیش هالک 

 ( اسائِ ضذُ است:19) رذٍل

   

 هزتَط تِ عاعفِ یّا تیفعالدر پیؼ تیٌی  رفتار هزتثظ تا گذؽتِضزایة  -(19) جذٍل

 عغح هعٌاداری B SE (Beta) T هذل هتغیز ّای ٍارد ؽذُ در هذل

 بس هشتجظ ثب گزضتِسفت
 312/0 15/3 ػشؼ اص هجذاء

311/0 
10/10 000/0 

 001/0 56/3 070/0 249/0 ضشیت هتغیش

 

 05/0دس سغح  سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ(، 19) رذٍلثب تَرِ ثِ 

پیص سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ  یگشدثِ ػجبست ؛ است داس هؼٌی

؛ ثبضذ یه هشثَط ثِ ػبعفِ یّب تیفؼبل داس هؼٌیثیٌی کٌٌذُ 

تَاى هؼبدلِ  یه، رذٍلی هَرَد دس ّب دادُثٌبثشایي ثش اسبس 

 ( اسائِ ًوَد:6سگشسیَى سا ثِ ضشح هذل )

 خاؿ پیؼ تیٌی ؽذُ عاعفی  -ؽٌاختی رفتارّای (Y; )15/3+ 249/0تجزتیات(  ٍ فزدی ّای )ٍیضگی     (6)

 

 تزشثیبت ٍ فشدی ّبی ثٌبثشایي ثب افضایص یک ٍاحذ دس ٍیژگی

ٍاحذ ثِ  249/0 ثِ اًذاصُ کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اساکدس 

 ضَد.  یهخبظ افضٍدُ  ػبعفی  -ضٌبختی سفتبسّبی
 

 ُ. آسهَى فزض فزعی اٍل قغوت  پٌجن

 .داسد شیتأح یفشد يیث شاتیثش تبح یػَاهل ضخػادػب: 

 :( هٌؼکس ضذُ است22( ٍ )20) رذٍلًتبیذ دس 

 

 یفزد يیت زاتیتاث تز یعَاهل ؽخص تزرعی اثزخالصِ آسهَى رگزعیَى جْت  -(20) جذٍل

 عغح هعٌاداری ّوثغتگی تعذیل ؽذُ هجذٍر ضزیة ّوثغتگی ضزیة ّوثغتگی هتغیز ّای پیؼ تیي هذل

 002/0 074/0 081/0 285/0 یػَاهل ضخػ 1

 هتغیش هالک: تبحیشات ثیي فشدی

 یزدف يیت زاتیتز تاث یعَاهل ؽخص جذٍل آًالیش ٍاریاًظ اثز -(21) جذٍل

 عغح هعٌاداری آسهَى فیؾز هیاًگیي هزتعات درجِ آسادی هجوَع هزتعات هذل

 96/3 1 96/3 سگشسیَى

 378/0 118 61/44 ثبقی هبًذُ 002/0 47/10

  119 56/48 کل
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 يیث شاتیثش تبح یػَاهل ضخػ (، احش20) رذٍلثب تَرِ ثِ 

َاهل ػثشآٍسد ضذُ است؛ ثِ ػجبست دیگش  081/0ثشاثش ثب  یفشد

 1/8دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اسالهی اساک، حذٍد  یضخػ

ی سا تجییي فشد يیث شاتیتبحاص ٍاسیبًس هشثَط ثِ  دسغذ

ًطبى داد کِ  Fکٌذ. ّوچٌیي هحبسجبت هشثَط ثِ آهبسُ  یه

هذل سگشسیًَی یک هذل هٌبسجی ثَدُ ٍ هتغیشّبی پیص ثیي 

ٌذ. تحلیل ییي کٌسا تجثِ خَثی قبدسًذ، تغییشات هتغیش هالک 

( اسائِ ضذُ است:22) رذٍلضشایت سگشسیَى هذل دس 

  

 یفزد يیت زاتیتاثی در پیؼ تیٌی عَاهل ؽخصضزایة  -(22) جذٍل

 عغح هعٌاداری B SE (Beta) T هذل هتغیز ّای ٍارد ؽذُ در هذل

 یػَاهل ضخػ
 440/0 66/2 ػشؼ اص هجذاء

285/0 
05/6 000/0 

 002/0 24/3 101/0 327/0 ضشیت هتغیش

 

 05/0ی دس سغح ػَاهل ضخػ(، 22) رذٍلثب تَرِ ثِ 

ی پیص ثیٌی ػَاهل ضخػ یگشدثِ ػجبست ؛ است داس هؼٌی

ثٌبثشایي ثش اسبس ؛ ثبضذ یهتبحیشات ثیي فشدی  داس هؼٌیکٌٌذُ 

تَاى هؼبدلِ سگشسیَى سا ثِ  یه، رذٍلی هَرَد دس ّب دادُ

 ( اسائِ ًوَد:7ضشح هذل )

 خاؿ پیؼ تیٌی ؽذُ عاعفی  -ؽٌاختی رفتارّای (Y; )66/2+ 327/0تجزتیات(  ٍ فزدی ّای )ٍیضگی                                              (7)

 

 تزشثیبت ٍ فشدی ّبی ثٌبثشایي ثب افضایص یک ٍاحذ دس ٍیژگی

ٍاحذ ثِ  327/0 ثِ اًذاصُ دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اساک

 ضَد.  یهفضٍدُ خبظ ا ػبعفی  -ضٌبختی سفتبسّبی

 

 ٍ. آسهَى فزض فزعی اٍل قغوت  ؽؾن

 .داسد شیتأح تبحیشات هَقؼیتیثش  یػَاهل ضخػادػب: 

:( هٌؼکس ضذُ است25( ٍ )23) رذٍلًتبیذ دس 
  

 یتیهَقع زاتیتاث تز یعَاهل ؽخص خالصِ آسهَى رگزعیَى جْت تزرعی اثز -(23) جذٍل

 عغح هعٌاداری ّوثغتگی تعذیل ؽذُ ضزیة ّوثغتگیهجذٍر  ضزیة ّوثغتگی هتغیز ّای پیؼ تیي هذل

 000/0 223/0 229/0 479/0 یػَاهل ضخػ 1

 یتیهَقؼ شاتیتبحهتغیش هالک: 

 یتیهَقع زاتیتز تاث یعَاهل ؽخص جذٍل آًالیش ٍاریاًظ اثز -(24) جذٍل

 عغح هعٌاداری آسهَى فیؾز هیاًگیي هزتعات درجِ آسادی هجوَع هزتعات هذل

 47/7 1 47/7 سگشسیَى

 213/0 118 09/25 ثبقی هبًذُ 000/0 14/35

  119 56/32 کل

 

 تبحیشات هَقؼیتیثش  یػَاهل ضخػ (، احش23) رذٍلثب تَرِ ثِ 

ػَاهل ثشآٍسد ضذُ است؛ ثِ ػجبست دیگش  229/0ثشاثش ثب 

 9/22دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اسالهی اساک، حذٍد  یضخػ

کٌذ.  یهحیشات هَقؼیتی سا تجییي اص ٍاسیبًس هشثَط ثِ تب دسغذ

ًطبى داد کِ هذل  Fّوچٌیي هحبسجبت هشثَط ثِ آهبسُ 

سگشسیًَی یک هذل هٌبسجی ثَدُ ٍ هتغیشّبی پیص ثیي ثِ 

ییي کٌٌذ. تحلیل سا تجخَثی قبدسًذ، تغییشات هتغیش هالک 

 ( اسائِ ضذُ است: 25) رذٍلضشایت سگشسیَى هذل دس 
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 یتیهَقع زاتیتاثی در پیؼ تیٌی صعَاهل ؽخضزایة  -(25) جذٍل

 عغح هعٌاداری B SE (Beta) T هذل هتغیز ّای ٍارد ؽذُ در هذل

 یػَاهل ضخػ
 33/0 46/2 ػشؼ اص هجذاء

479/0 
46/7 000/0 

 000/0 93/5 076/0 450/0 ضشیت هتغیش

 

 05/0ی دس سغح ػَاهل ضخػ(، 25) رذٍلثب تَرِ ثِ 

ی پیص ثیٌی هل ضخػػَا یگشدثِ ػجبست ؛ است داس هؼٌی

ثٌبثشایي ثش اسبس ؛ ثبضذ یهتبحیشات ثیي فشدی  داس هؼٌیکٌٌذُ 

تَاى هؼبدلِ سگشسیَى سا ثِ  یه، رذٍلی هَرَد دس ّب دادُ

 ( اسائِ ًوَد:8ضشح هذل )

 ی ؽذُخاؿ پیؼ تیٌ عاعفی  -ؽٌاختی رفتارّای (Y; )46/2+ 450/0تجزتیات(  ٍ فزدی ّای )ٍیضگی                     (8)

 

 تزشثیبت ٍ فشدی ّبی ثٌبثشایي ثب افضایص یک ٍاحذ دس ٍیژگی

ٍاحذ ثِ  450/0 ثِ اًذاصُ دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اساک

 ضَد.  یهخبظ افضٍدُ  ػبعفی  -ضٌبختی سفتبسّبی

 
 

 

 

 آسهَى فزض فزعی دٍم

)سالهت سفتبس ػَاقت ثش  یػبعف ضٌبختی خبظ یسفتبسّبادػب: 

 .ػوَهی(تبحیش داسد

ّب تَسظ آصهَى کَلوَگشٍف ٍ اثتذا ضشط ًشهبل ثَدى دادُ

 (، ثشسسی ضذُ است:26) رذٍلاسویشًف دس 
 

 آسهَى کَلوَگزٍف اعویزًف -(26) جذٍل

 ًزهال/ غیزًزهال یدار هعٌیعغح  هیاًگیي آهارُ ًام هتغیز

 ًشهبل 057/0 30/4 084/0 یػبعف یخبظ ضٌبخت یسفتبسّب

ثَدُ  05/0داسی ثضسگتش اص ح هؼٌی(، سغ26) رذٍلثب تَرِ ثِ 

ٍ هتغیش سفتبسّبی خبظ ضٌبختی ػبعفی  اص تَصیغ ًشهبل 

 تجؼیت هی کٌذ.

 

 (یتز عَاقة رفتار )عالهت عوَه یعاعف یخاؿ ؽٌاخت یرفتارّا تک ًوًَِ ای تزای اثز  tًتیجِ آسهَى -(27) جذٍل

 هیاًگیي تعذاد هَثز تز عالهت عوَهی لفِؤه
اًحزاف 

 هعیار

درجِ 

 آسادی

T ِهحاعث

 ؽذُ

عغح 

 هعٌاداری

رد یا قثَل 

 فزض
 تأثیزگذاری

 هؤحش قجَل 000/0 17/37 119 384/0 30/4 120 یػبعف یخبظ ضٌبخت یسفتبسّب

 

 05/0کوتش اص  آصهَىی داس هؼٌیسغح (، 27) رذٍلثب تَرِ ثِ 

ثش ػَاقت سفتبس  یػبعف یخبظ ضٌبخت یسفتبسّبٍ  است

داًطگبُ آصاد اساک احشگزاس هی ثبضذ،  کبسکٌبى (ی)سالهت ػوَه

لزا گشدد. سد هی  95/0سا ثب اعویٌبًی ثبالتش اص  H0فشؼ پس 

ثش  یػبعف ضٌبختی خبظ یکِ سفتبسّب ًوَدهی تَاى ادػب 

 .)سالهت ػوَهی(تبحیش داسدسفتبس ػَاقت 

 آسهَى فزض فزعی عَم

ادػب: ٍیژگی ّبی فشدی ٍ تزشثیبت )سفتبس هشتجظ ثب گزضتِ، 

 ی )سالهت ػوَهی(تبحیش داسد.ػَاقت سفتبس ثشل ضخػی( ػَاه

ّب تَسظ آصهَى کَلوَگشٍف ٍ اثتذا ضشط ًشهبل ثَدى دادُ

(، ثشسسی ضذُ است28) رذٍلاسویشًف دس 
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 آسهَى کَلوَگزٍف اعویزًف -(28) جذٍل

 ًزهال/ غیزًزهال یدار هعٌیعغح  هیاًگیي آهارُ ًام هتغیز

 ًشهبل 063/0 35/4 104/0 بتیٍ تزشث یفشد یّب یژگیٍ

 

هی  05/0داسی ثضسگتش اص (، سغح هؼٌی28) رذٍلثب تَرِ ثِ 

ٍ  یفشد یّب یژگیٍثبضذ ٍ هی تَاى ادػب ًوَد کِ هتغیش 

اص تَصیغ ًشهبل تجؼیت هی کٌذ بتیتزشث

. 

 یرفتار عَاقة تز اتیٍ تجزت یفزد یّا یضگیٍ تک ًوًَِ ای اثز  tآسهَى -(29) جذٍل

 هیاًگیي تعذاد ز عالهت عوَهیهَلفِ هَثز ت
اًحزاف 

 هعیار

درجِ 

 آسادی

T ِهحاعث

 ؽذُ

عغح 

 هعٌاداری

رد یاقثَل 

 فزض
 تأثیزگذاری

 هؤحش قجَل 000/0 43/28 119 518/0 34/4 120 بتیٍ تزشث یفشد یّب یژگیٍ

 

کوتش اص  آصهَىی ایي داس هؼٌیسغح (، 29) رذٍلثب تَرِ ثِ 

)سفتبس هشتجظ ثب بتیشثٍ تز یفشد یّبیژگیٍٍ  است 05/0

-( ی)سالهت ػوَهی ( ثشػَاقت سفتبسیگزضتِ، ػَاهل ضخػ

ثبضذ، ٍ فشؼ هحقق کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اساک احشگزاس هی

سا ثب اعویٌبًی ثبالتش  H0فشؼ پس  ضَد.هَسد قجَل ٍاقغ هی

 یّبیژگیکِ ٍ کشدتَاى ادػب لزا هیگشدد. سد هی  95/0اص 

( یشتجظ ثب گزضتِ، ػَاهل ضخػ)سفتبس ه بتیٍ تزشث یفشد

 .تبحیش داسد( ی)سالهت ػوَهیثشػَاقت سفتبس

 آسهَى فزض فزعی چْارم

ادػب: خَاستِ ّب ٍ تشریحبت فَسی سقبثتی ثش تؼْذ ثِ ارشای 

 ثشًبهِ احش داسد.

 :( هٌؼکس ضذُ است32( ٍ )30) رذٍلًتبیذ دس 

 

 

 

 

 تزًاهِ یتز تعْذ تِ اجزا یرقاتت یفَر حاتیتِ ّا ٍ تزجخَاع خالصِ آسهَى رگزعیَى جْت تزرعی اثز -(30) جذٍل

 یدار هعٌی ّوثغتگی تعذیل ؽذُ هجذٍر ضزیة ّوثغتگی ضزیة ّوثغتگی هتغیز ّای پیؼ تیي هذل

 013/0 043/0 051/0 227/0 یسقبثت یفَس حبتیّب ٍ تشر خَاستِ 1

 هتغیش هالک: تؼْذ ثِ ارشای ثشًبهِ

 

 تزًاهِ یتز تعْذ تِ اجزا یرقاتت یفَر حاتیخَاعتِ ّا ٍ تزج ًظ اثزجذٍل آًالیش ٍاریا -(31) جذٍل

 عغح هعٌاداری آسهَى فیؾز هیاًگیي هزتعات درجِ آسادی هجوَع هزتعات هذل

 51/2 1 51/2 سگشسیَى

 392/0 57 25/46 ثبقی هبًذُ 018/0 39/6

  58 76/48 کل

 

فَسی خَاستِ ّب ٍ تشریحبت  (، احش30) رذٍلثب تَرِ ثِ 

ثشآٍسد ضذُ  051/0سقبثتی ثش تؼْذ ثِ ارشای ثشًبهِ ثشاثش ثب 

دس  است؛ ثِ ػجبست دیگش خَاستِ ّب ٍ تشریحبت فَسی سقبثتی

اص  دسغذ 1/5کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اسالهی اساک، حذٍد 
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کٌذ.  یهٍاسیبًس هشثَط ثِ تؼْذ ثِ ارشای ثشًبهِ سا تجییي 

بى داد کِ هذل ًط Fّوچٌیي هحبسجبت هشثَط ثِ آهبسُ 

سگشسیًَی یک هذل هٌبسجی ثَدُ ٍ هتغیشّبی پیص ثیي ثِ 

ییي کٌٌذ. تحلیل سا تجخَثی قبدسًذ، تغییشات هتغیش هالک 

 ( اسائِ ضذُ است: 32) رذٍلضشایت سگشسیَى هذل دس 

 

 

 تزًاهِ یتعْذ تِ اجزادر پیؼ تیٌی  یرقاتت یفَر حاتیخَاعتِ ّا ٍ تزجضزایة  -(32) جذٍل

 عغح هعٌاداری B SE (Beta) t هذل ای ٍارد ؽذُ در هذلهتغیز ّ

 یسقبثت یفَس حبتیخَاستِ ّب ٍ تشر
 303/0 44/3 ػشؼ اص هجذاء

227/0 
36/11 000/0 

 013/0 53/2 072/0 183/0 ضشیت هتغیش

 

ّب ٍ تشریحبت فَسی سقبثتی خَاستِ(، 32) رذٍلثب تَرِ ثِ 

ّب ٍ خَاستِ یگشدثِ ػجبست ؛ است داس هؼٌی 05/0دس سغح 

تؼْذ ثِ  داس هؼٌیتشریحبت فَسی سقبثتی پیص ثیٌی کٌٌذُ 

ی هَرَد دس ّب دادُثٌبثشایي ثش اسبس ؛ ثبضذ یهارشای ثشًبهِ 

( اسائِ 9تَاى هؼبدلِ سگشسیَى سا ثِ ضشح هذل ) یه، رذٍل

 ًوَد:

 

 
 تعْذ تِ اجزای تزًاهِ پیؼ تیٌی ؽذُ (Y; )44/3+ 183/0تزجیحات فَری رقاتتی(  ّا ٍخَاعتِ)                                                    (9)

 

ّب ٍ تشریحبت فَسی خَاستِثٌبثشایي ثب افضایص یک ٍاحذ دس 

ٍاحذ ثِ  183/0 ثِ اًذاصُ سقبثتی دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اساک

 ضَد.  یهتؼْذ ثِ ارشای ثشًبهِ خبظ افضٍدُ 

  

 

 

 نآسهَى فزض فزعی پٌج

هٌبفغ دسک ضذُ، ادػب: سفتبسّبی خبظ ضٌبختی ٍ ػبعفی )

، فؼبلیت هشثَط ثِ ضذُ دسک یهَاًغ دسک ضذُ، خَدکبس آهذ

 .ثشًبهِ احش داسد یثش تؼْذ ثِ ارشا ػبعفِ(

:( هٌؼکس ضذُ است35( ٍ )33) رذٍلًتبیذ دس 
  

 

 تزًاهِ یتعْذ تِ اجزااعفی تز خالصِ آسهَى رگزعیَى جْت تزرعی اثز رفتارّای خاؿ ؽٌاختی ٍ ع -(33) جذٍل

 عغح هعٌاداری ّوثغتگی تعذیل ؽذُ هجذٍر ضزیة ّوثغتگی ضزیة ّوثغتگی هتغیز ّای پیؼ تیي هذل

1 

 هٌبفغ دسک ضذُ

 هَاًغ دسک ضذُ

 دسک ضذُ یخَدکبسآهذ

 هشثَط ثِ ػبعفِ تیفؼبل

490/0 240/0 214/0 000/0 

 ثشًبهِ یتؼْذ ثِ ارشاهتغیش هالک: 
 

 تزًاهِ یتز تعْذ تِ اجزای ٍ عاعف یخاؿ ؽٌاخت یرفتارّا جذٍل آًالیش ٍاریاًظ اثز -(34) جذٍل

 عغح هعٌاداری آسهَى فیؾز هیاًگیي هزتعات درجِ آسادی هجوَع هزتعات هذل

 93/2 4 71/11 سگشسیَى

 322/0 115 05/37 ثبقی هبًذُ 000/0 087/9

  119 76/48 کل
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بسّبی خبظ ضٌبختی ٍ ػبعفی سفت (، احش33) رذٍلثب تَرِ ثِ 

، ضذُ دسک یهٌبفغ دسک ضذُ، هَاًغ دسک ضذُ، خَدکبس آهذ)

ثشاثش ثب ثشًبهِ  یثش تؼْذ ثِ ارشا فؼبلیت هشثَط ثِ ػبعفِ(

ثشآٍسد ضذُ است؛ ثِ ػجبست دیگش سفتبسّبی خبظ  240/0

ضٌبختی ٍ ػبعفی دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اسالهی اساک، 

سا  ثشًبهِ یتؼْذ ثِ ارشاس هشثَط ثِ اص ٍاسیبً دسغذ 24حذٍد 

ًطبى داد  Fکٌذ. ّوچٌیي هحبسجبت هشثَط ثِ آهبسُ  یهتجییي 

کِ هذل سگشسیًَی یک هذل هٌبسجی ثَدُ ٍ هتغیشّبی پیص 

ییي کٌٌذ. سا تجثیي ثِ خَثی قبدسًذ، تغییشات هتغیش هالک 

( اسائِ ضذُ است:35) رذٍلتحلیل ضشایت سگشسیَى هذل دس 

  

 تزًاهِ یتعْذ تِ اجزا تزی ٍ عاعف یخاؿ ؽٌاخت یرفتارّاضزایة  -(35) جذٍل

 عغح هعٌاداری B SE (Beta) t هذل هتغیز ّای ٍارد ؽذُ در هذل

 

 هٌبفغ دسک ضذُ

 هَاًغ دسک ضذُ

 دسک ضذُ یخَدکبس آهذ

 هشثَط ثِ ػبعفِ تیفؼبل

 . ػشؼ اص هجذاء1

 ضشیت هتغیش

 ضشیت هتغیش

 ضشیت هتغیش

 ضشیت هتغیش

609/0 

307/0 

209/0 

000/0 

302/0 

611/0 

119/0 

100/0 

020/0 

164/0 

235/0 

196/0 

000/0 

164/0 

996/0 

58/2 

09/2 

003/0- 

83/1 

322/0 

011/0 

038/0 

997/0 

045/0 

 

خبظ  یسفتبسّبثؼذ  4(، اص ثیي 35) رذٍلثب تَرِ ثِ 

هَاًغ دسک  ، هٌبفغ دسک ضذُثؼذ یؼٌی:  3ضشیت  ،یضٌبخت

 داس هؼٌی 05/0دس سغح  َط ثِ ػبعفِهشث تیفؼبل ٍ   ضذُ

  هَاًغ دسک ضذُ ، هٌبفغ دسک ضذُتٌْب  یگشدثِ ػجبست ؛ است

تؼْذ ثِ  داس هؼٌیپیص ثیٌی کٌٌذُ  هشثَط ثِ ػبعفِ تیفؼبل ٍ 

ی هَرَد دس ّب دادُثٌبثشایي ثش اسبس ؛ ثبضٌذ یهارشای ثشًبهِ 

ِ ( اسائ10تَاى هؼبدلِ سگشسیَى سا ثِ ضشح هذل ) یه، رذٍل

:ًوَد

 
 پیؼ تیٌی ؽذُ تزًاهِ یتعْذ تِ اجزا (Y; )307/0( هٌافع درک ؽذُ+ )209/0(هَاًع درک ؽذُ+ )302/0(هزتَط تِ عاعفِ تیفعال)      (10)

 

هَاًغ دسک  ، هٌبفغ دسک ضذُثٌبثشایي ثب افضایص یک ٍاحذ دس 

دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد  هشثَط ثِ ػبعفِ تیفؼبل ٍ   ضذُ

تؼْذ ثِ  ٍاحذ ثِ  302/0ٍ  209/0، 307/0ذاصُ  ثِ اً اساک

 ضَد.   یهافضٍدُ  ثشًبهِ یارشا

 

 آسهَى فزض فزعی ؽؾن

ادػب: سفتبسّبی خبظ ضٌبختی ٍ ػبعفی)تبحیشات ثیي فشدی ٍ 

 .ثشًبهِ احش داسد یثش تؼْذ ثِ ارشا تبحیشات هَقؼیتی(

:( هٌؼکس ضذُ است38( ٍ )36) رذٍلًتبیذ دس 

: 

  

 تزًاهِ یتعْذ تِ اجزاآسهَى رگزعیَى جْت تزرعی اثز رفتارّای خاؿ ؽٌاختی ٍ عاعفی تز  صِخال -(36) جذٍل

 عغح هعٌاداری ّوثغتگی تعذیل ؽذُ هجذٍر ضزیة ّوثغتگی ضزیة ّوثغتگی هتغیز ّای پیؼ تیي هذل

1 
 تبحیشات ثیي فشدی

 تبحیشات هَقؼیتی
591/0 349/0 339/0 000/0 

 ثشًبهِ یتؼْذ ثِ ارشاهتغیش هالک: 
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 تزًاهِ یتز تعْذ تِ اجزای ٍ عاعف یخاؿ ؽٌاخت یرفتارّا جذٍل آًالیش ٍاریاًظ اثز -(37) جذٍل

 عغح هعٌاداری آسهَى فیؾز هیاًگیي هزتعات درجِ آسادی هجوَع هزتعات هذل

 51/8 2 02/17 سگشسیَى

 271/0 117 74/31 ثبقی هبًذُ 000/0 37/31

  119 76/48 کل

 

سفتبسّبی خبظ ضٌبختی ٍ ػبعفی  (، احش36) رذٍل ثب تَرِ ثِ

، ضذُ دسک یهٌبفغ دسک ضذُ، هَاًغ دسک ضذُ، خَدکبس آهذ)

ثشاثش ثب ثشًبهِ  یثش تؼْذ ثِ ارشا فؼبلیت هشثَط ثِ ػبعفِ(

ثشآٍسد ضذُ است؛ ثِ ػجبست دیگش سفتبسّبی خبظ  349/0

ضٌبختی ٍ ػبعفی دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اسالهی اساک، 

 ثشًبهِ یتؼْذ ثِ ارشااص ٍاسیبًس هشثَط ثِ  دسغذ 9/34د حذٍ

ًطبى  Fکٌذ. ّوچٌیي هحبسجبت هشثَط ثِ آهبسُ  یهسا تجییي 

داد کِ هذل سگشسیًَی یک هذل هٌبسجی ثَدُ ٍ هتغیشّبی 

ییي سا تجپیص ثیي ثِ خَثی قبدسًذ، تغییشات هتغیش هالک 

ِ ضذُ ( اسائ38) رذٍلکٌٌذ. تحلیل ضشایت سگشسیَى هذل دس 

است:

  

 تزًاهِ یتعْذ تِ اجزا تزی ٍ عاعف یخاؿ ؽٌاخت یرفتارّاضزایة  -(38) جذٍل

 عغح هعٌاداری B SE (Beta) t هذل هتغیز ّای ٍارد ؽذُ در هذل

 

 تبحیشات ثیي فشدی

 تبحیشات هَقؼیتی

 . ػشؼ اص هجذاء1

 ضشیت هتغیش

 ضشیت هتغیش

608/0 

310/0 

527/0 

456/0 

077/0 

094/0 

309/0 

430/0 

335/1 

012/4 

579/5 

184/0 

000/0 

000/0 

ی خبظ ضٌبخت یسفتبسّبثؼذ  2(، اص ثیي 38) رذٍلثب تَرِ ثِ 

 شاتیتبحی ٍ فشد يیث شاتیتبحثؼذ یؼٌی:  2ٍ ػبعفی، ضشیت ّش 

  یگشدثِ ػجبست ؛ است داس هؼٌی 01/0دس سغح ی تیهَقؼ

 ی پیص ثیٌی کٌٌذُتیهَقؼ شاتیتبحی ٍ فشد يیث شاتیتبح

ثٌبثشایي ثش اسبس ؛ ثبضٌذ یهداس تؼْذ ثِ ارشای ثشًبهِ  هؼٌی

تَاى هؼبدلِ سگشسیَى سا ثِ  یه، رذٍلی هَرَد دس ّب دادُ

 اسائِ ًوَد:( 11ضشح هذل )
 

 

 

 

 پیؼ تیٌی ؽذُ تزًاهِ یتعْذ تِ اجزا (Y; )310/0ی(فزد يیت زاتیتاث+ )527/0ی(تیهَقع زاتیتاث) (11)
 

ی) ضبهل فشد يیث شاتیتبحک ٍاحذ دس ثٌبثشایي ثب افضایص ی

هَلفِ ّبی ّوکبسی ٍ هطبسکت، کبسگشٍّی، سبصگبسی 

ارتوبػی، تقبثل ثیي فشدی، سٍاثظ دسٍى گشٍّی، ّوجستگی 

ی) ضبهل: حَادث ارتوبػی، تیهَقؼ شاتیتبحارتوبػی(  ٍ 

هػیجتْبی صًذگی، ثحشاى ّبی اقتػبدی، پیص ثیٌی ّبی 

ست هحیغی، استشس کبسی( لَدگی ّبی صیآًبکبسآهذ هحیغی، 

 ٍاحذ  527/0، 310/0ثِ اًذاصُ  دس کبسکٌبى داًطگبُ آصاد اساک

)ضبهل: تفکش هٌغقی، داضتي ثشًبهِ  ثشًبهِ یتؼْذ ثِ ارشا ثِ 

سیضی کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت، قذست تغییش ثشًبهِ ّب، استٌتبد 

 ضَد.   یهاص ثشًبهِ ّب( افضٍدُ 

 گیزی تحث ٍ ًتیجِ

 دس پٌذس هذل کبسگیشی ثِ تبحیش ثشسسیّص ثِ دًجبل ایي پژٍ

اساک  ٍاحذ اسالهی اصاد داًطگبُ کبسکٌبى ػوَهی سالهت استقبء

 ٍ فشدی ّبی ٍیژگی حبکی اص آى است کًِتبیذ  ثبضذ، یه

 اص ػوَهی سالهت دٌّذُ استقبء سفتبسی ًتبیذ  ثش تزشثیبت

 یداسد؛ ٍیژگ تبحیش خبظ ػبعفی  -ضٌبختی سفتبسّبی عشیق

 ػَاهل گزضتِ، ثب هشتجظ سفتبس)تزشثیبت  ٍ فشدی ّبی

 دسک هٌبفغ) ػبعفی ضٌبختی خبظ سفتبسّبی ثش( ضخػی

 هشثَط فؼبلیت دسکطذُ، آهذی خَدکبس ضذُ، دسک هَاًغ ضذُ،
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ٍ ّوچٌیي  ( هَقؼیتی تبحیشات فشدی، ثیي تبحیشات ػبعفِ، ثِ

 سالهت) سفتبس ػَاقت ثش ػبعفی ضٌبختی خبظ سفتبسّبی

 ثب هشتجظ سفتبس)تزشثیبت ٍ فشدی ّبی ٍ ًیض ٍیژگی (یػوَه

 تبحیش(ػوَهی سالهت)سفتبسی ثشػَاقت( ضخػی ػَاهل گزضتِ،

 ثِ تؼْذ ثش سقبثتی فَسی تشریحبت ٍ ّب خَاستِ [8]داسد.

 ٍ ضٌبختی خبظ ّویي عَس سفتبسّبی .داسد احش ثشًبهِ ارشای

 آهذی خَدکبس ضذُ، دسک هَاًغ ضذُ، دسک هٌبفغ)ػبعفی

 ثشًبهِ ارشای ثِ تؼْذ ثش( ػبعفِ ثِ هشثَط فؼبلیت ضذُ، سکد

 ثیي تبحیشات)ػبعفی ٍ ضٌبختی خبظ ٍ ّوچٌیي سفتبسّبی

دس  .داسد احش ثشًبهِ ارشای ثِ تؼْذ ثش( هَقؼیتی تبحیشات ٍ فشدی

(، ًطبى دادُ اًذ کِ 1390) ٍ ّوکبساىایي ساستب، ثْوي پَس 

ًبهِ ّبی هذاخلِ ای کبسضٌبسبى ثْذاضت هذاسس هی ثبیست ثش

سیضی ًوبیٌذ کِ عشح HPMهشحلِ ثِ هشحلِ ثش اسبس هذل 

دس آى استقبی خَدکبسآهذی دسک ضذُ، تؼْذ ثِ عشح ػول ٍ 

ّبی ثشًبهِ ثبضٌذ. ثبیذ ّبی ثیي فشدی اص اٍلَیتتبحیشگزاسًذُ

سیضی رْت استقبی ثْذاضت دّبى ٍ دًذاى دس ٌّگبم ثشًبهِ

ا رْت غلجِ ثش هَاًغ اًزبم داًص آهَصاى، ساّجشدّبیی س

سفتبسّبی ثْذاضت دّبى ٍ دًذاى پیطٌْبد داد تب ایٌکِ هٌبفغ 

اًزبم ایي سفتبسّب سا ثشای آًْب ثبصگَ ًوَد. ًتبیذ ًطبى دٌّذُ 

آى است کِ هی تَاى ایي الگَ سا دس ضْش هشیَاى ثِ ػٌَاى 

چبسچَثی رْت ثشًبهِ سیضی هذاخالت دس رْت پیص ثیٌی، 

بی سفتبسّبی ثْذاضت دّبى ٍ دًذاى داًص آهَصاى ثْجَد ٍ استق

(، 1389ّوچٌیي هحوذیبى ٍ ّوکبساى ) [9]ثِ کبسگشفت.

ًطبى دادًذ کِ کلیِ سبصُ ّبی هذل استقبی سالهت ٍ سجک 

داسی ثب کیفیت صًذگی صًذگی هشٍد سالهت استجبط هؼٌی

دختشاى ًَرَاى داسًذ ٍ سبصُ خَدکبسآهذی ٍ ػَاعف دسک 

یطتشیي قذست پیطگَیی کٌٌذگی کیفیت ضذُ ثِ تشتیت ث

( هؼتقذ ثَدًذ 1391صًذگی سا داضتٌذ. حسیٌی ٍ ّوکبساى )

کِ داًطزَیبى پشستبسی ثؼٌَاى استقبءدٌّذگبى سالهتی ٍ اسایِ 

دٌّذگبى هشاقجت حشفِ ای، ًقص کلیذی دس استقبء سالهت 

داسًذ ٍ سجک صًذگی آًْب دس اسایِ ثْتش خذهبت ثِ ثیوبساى ٍ 

استقبء دٌّذُ  سفتبسحبئض اّویت است. لزا تؼییي  هذدرَیبى

سالهت دس داًطزَیبى پشستبسی اص اّویت ثشخَسداس است، 

ًتبیذ پژٍّص حبضش ثب ًتبیذ ثْوي پَس ٍ هحوذیبى ٍ ًَسٍصی 

 ّبی ایي پژٍّص؛ یبفتِ ثش اسبس (، هغبثقت داسد1392ًیب )

 اص آًزبیی کِ هیضاى ضبخع تَدُ ثذًی دس گشدد، یهپیطٌْبد 

سالهت ػوَهی کبسکٌبى تبحیش گزاس است کبسکٌبى ثبیذ ضبخع 

تَدُ ثذًی خَد سا دس حذ ًشهبل حفؼ کٌٌذ ٍ تَرِ کبفی ثِ آى 

ایي کِ ػَاهل سٍاى ضٌبختی ّوچٌیي ثب تَرِ ثِ  داضتِ ثبضٌذ.

،اػتوبد ثٌفس،خلق،ضخػیت ٍ ػَاهل ضخػی اص رولِ اًگیضش

ٍ ػَاهل  ، دیي ٍ هزّتفشٌّگی اص رولِ آداة ٍ سسَم

، تؼلقبت ارتوبػی ثش ارتوبػی اص رولِ تؼبهالت ثیي فشدی

 ضَدهی تَغیِ سالهت ػوَهی کبسکٌبى تبحیش گزاس است لزا

 .ضَد لحبػ ثخص ّش کبسکٌبى اًتػبة دس ضذُ رکش خػَغیبت

، کبسی ٍ رٌسی ثش اص آًزب کِ سػبیت ثْذاضت رسوی،سٍاًی

تَغیِ هیطَد سالهت ػوَهی کبسکٌبى تبحیش گزاس است لزا 

کبسکٌبى ًسجت ثِ سػبیت آى ّب تَرِ الصم داضتِ ثبضٌذ. 

، چشاکِ ایي ػَاهل ّوچٌیي داضتي تغزیِ سبلن ٍ اًزبم ٍسصش

ثش سالهت ػوَهی کبسکٌبى تبحیش گزاس است ٍ اًزبم 

کبسگشٍّی،هطَست ٍ ّوکبسی کشدى کبسکٌبى ثب یکذیگش کِ 

[ًتبیذ  10]هٌزش ثِ ثْجَد سالهت ػوَهی آى ّب هیطَد.

هغبلؼِ حبضش ًطبى دٌّذُ ایي هَضَع است کِ ایي الگَ قذست 

پیطجیٌی کٌٌذگی خَثی دس ثْجَد سالهت ػوَهی کبسکٌبى 

داًطگبُ آصاد اسالهی اساک داضتِ ٍ هی تَاًذ ثؼٌَاى چبسچَثی 

 رْت ثشًبهِ سیضی هذاخالت سالهتی ثکبس گشفتِ ضَد.

 

 تؾکز ٍ قذرداًی

قیقبتی هػَة داًطگبُ آصاد ایي هقبلِ ًتیزِ یک عشح تح 

اسالهی ٍاحذ اساک هی ثبضذ. لزا اص هؼبٍى هحتشم پژٍّطی 

داًطگبُ، هذیشاى ٍ کلیِ ّوکبساى گشاهی کِ هب سا دس اًزبم ایي 

 تحقیق یبسی ًوَدًذ تطکش هی ًوبیین.

. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

dh
j.l

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                            16 / 18

http://ndhj.lums.ac.ir/article-1-228-fa.html


 و همکاران قاسمی                        ...تأثیر به کارگیری مدل پندر در ارتقاء سالمت عمومی کارکنان  بررسی

 

1398بستان بهار و تا/ 1/ شماره دهموسعه پرستاری در سالمت/ دوره ت                                                                                              77                                                                            

 

 
References 

1. Lee RL, Loke AJ. Health-promoting behaviors and psychosocial well-being of university students in Hong Kong. 

Public health nursing. 2005;22(3):209-220. 

2. Havrylyshyn O, Nsouli SM. A decade of transition: achievements and challenges. International Monetary Fund. 

2001. 

3. Hosseini M, Ashktorab T, Taghdisi M. Health promotion lifestyle in nursing students: a systematic review. Journal of 

Health Promotion Management. 2013;2(1):66-79. 

4. Dalvandi A, Maddah SSB, Khankeh HR, Bahrami F, Hesam Zadeh A, Dalvandi N, et al. The Health-Oriented 

Lifestyle in Islamic Culture. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2013;1(4):332-343. 

5. Laal Ahangar M, Sajjadi H, Akbari Kamrani AA. Social Integration and Health-Related Quality of Life of Elderly 

Referred to a Health Center in Sabzevar. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2015;10(2):114-121. 

6. Norouzinia R, Aghabarari M, Kohan M, Karimi M. Health promotion behaviors and its correlation with anxiety and 

some students’ demographic factors of Alborz University of Medical Sciences. Journal of Health Promotion 

Management. 2013;2(4):39-49. 

7. Nutbeam D, Harris E, Wise W. Theory in a nutshell: a practical guide to health promotion theories: McGraw-Hill; 

2010. 

8. Bahmanpour K, Nouri R, Nadrian H, Salehi B. Determinants of oral health behavior among high school students in 

Marivan County, Iran based on the Pender's Health Promotion Model. Journal of School of Public Health and Institute 

of Public Health Research. 2011;9(2):93-106. 

9. Mohamadian H, Eftekhar Ardebili H, Rahimi Foroushani A, Taghdisi MH, Shojaiezade D. Evaluation of Pender's 

health promotion model for predicting adolescent girls' quality of life. Journal of School of Public Health and Institute 

of Public Health Research. 2011;8(4):1-13. 

10. Spratt J, Shucksmith J, Philip K, Watson C. Part of who we are as a school should include responsibility for well‐
being’: Links between the school environment, mental health and behaviour. Pastoral Care in Education. 

2006;24(3):14-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

dh
j.l

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                            17 / 18

http://ndhj.lums.ac.ir/article-1-228-fa.html


        ...                                                                   ...                      تأثیر به کارگیری مدل پندر در ارتقاء سالمت عمومی کارکنان بررسی  و همکاران قاسمی

 

 78                                                                                             1398 ستانتابو  بهار /1شماره / همددوره / توسعه پرستاری در سالمت 

                                                                                                          
   

 

The effect of applying Pender model on improving the general health of the staff of the 

Islamic Azad University of Arak Branch 
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Abstract 

Background and Aim: Public health plays an important role in ensuring the dynamism and efficiency of 

any society. Employees 'attention to health is of particular importance for enhancing students' academic, 

practical and academic achievement, identifying factors related to health behaviors, and providing 

appropriate and appropriate interventions to enhance their behaviors. To accomplish assigned tasks,so, The 

purpose of this study was to investigate the effect of applying Pender's model on improving the general 

health of the staff of the Islamic Azad University of Arak Branch. 

 Method and Materials: The purpose of this study was applied and in terms of the way of collecting 

descriptive data of causal type of 120 employees of Islamic Azad University of Arak. By using Cochran 

formula and by stratified sampling method.Data were collected using a questionnaire containing 

demographic characteristics and health promotion behaviors. Data were analyzed by SPSS software using 

ANOVA and regression tests 
Results: Findings showed that individual characteristics and experiences affect general health promotion 

behaviors through specific cognitive-emotional behaviors, individual characteristics and experiences affect 

certain cognitive-emotional behaviors, emotional cognitive-behavioral behaviors on outcomes Behavior has 

an impact, individual characteristics and experiences affect the behavioral effects, immediate demands and 

preferences of the competitor on the commitment to the implementation of the program, specific cognitive 

and emotional behaviors affect the commitment to the program, specific cognitive and emotional behaviors 

on commitment to implementation The program has an effect. 

Conclusion: According to the results of this study, since the impact of this model on improving the level of 

health of the staff of the Azad Islamic Branch of Arak Branch has been confirmed, it can be said that the use 

of this model affects the health of the staff. 

 

Keywords: General Health Promotion, Pender Model. 
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