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  .، ایرانالبرزدانشگاه آزاداسالمی، ستادیار، گروه روانشناسی، واحد کرج، ا 3-

 خالصه

زناان اسات  اه     یائسگی بخشی از زندگی. سالمت جامعه در گرو تأمین نیازهای بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی زنان است: مقدمه

ایان   .های روانای زناان واروری اسات     منظور بهبود توانمندی  ای دارد و برنامه آموزشی مناسب به در بهداشت باروری اهمیت ویژه

 . فردی انجام شد پژوهش با هدف تعیین تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل ارتقاء سالمت پندر بر خودشکوفایی و روابط بین

شاال  در    از باین زناان یائساه   . آزمون و گروه  نترل باود آزمون، پسمطالعه از نوع  ارآزمایی بالینی با پیش این: ها روشمواد و 

هاای  صاور  تصاادفی در گاروه    نفر انتخاب و به 06شیوه هدفمند تعداد  به 8931مدارس دخترانه لیردولتی شهر تهران طی سال 

محقق سااخته و  -اطالعا  دموگرافیکپرسشنامه ها با استفاده از آوری دادهمعج. قرار گرفتند( نفر 96)و  نترل ( نفر 96)آزمایش 

 جلسه به 0سالمت در  ارتقادهندهدر گروه آزمایش، آموزش رفتارهای . سالمت انجام شد ارتقادهندهپرسشنامه استاندارد رفتارهای 

ها باا  داده. آزمون گرفته شدها پسآموزش از گروهپس از پایان . ساعت اجرا گردید 2مد    جلسه و هر جلسه به 8ای صور  هفته

 .ندمستق  و زوجی و تحلی   واریانس چندمتغیری تحلی  شد tهای  های آزمون روش

و  F ،660/6=p=39/3)ساالمت بار افاشایش خودشاکوفایی      آموزشای مبتنای بار مادل ارتقاای       اخلاه نتایج نشان داد مد :ها یافته

06/6=Eta )یائسه  فردی زنان و روابط بین(06/1=F ،663/6=p  18/6و=Eta )آزماون تاأثیر متبات و    گروه آزمایش در مرحله پس

 . داری داشته استمعنی

پژوهشاگران و  . تواند برای انتقال به مرحله یائسگی  ارساز باشاد  سالمت می آموزشی مبتنی بر مدل ارتقای  اخلهمد :گیری نتیجه

 . سالمت در زنان یائسه ایرانی استفاده  نند ارتقادهندهود رفتارهای توانند از مدل پندر برای بهب درمانگران می

 پندر فردی، زنان یائسه، مداخله آموزشی، مدل ارتقاء سالمت خودشکوفایی، روابط بین :یکلیدهای  واژه



 مریم بهنام مرادی و همکاران                                                                                      فردی زنان یائسه آموزشی بر خودشکوفایی و روابط بین  مداخلهتأثیر 

 8331 ، پاییز3 دوره سیزدهم، شماره                                                                    88                                       سالمت جامعه                                                           

 مقدمه

تاارین مراحاا   یکاای از بحراناای( menopause)یائسااگی      

ت اسا  اشتی زنان میانسالهای بهد ترین دلدله زندگی و از مهم

در خالل این دوران، زنان دساتخوش تغییارا  متعاددی    . ]8[

یائساگی  . ]2[ تواند چندین سال طول بکشاد  گردند  ه می می

دلیا  توقا      عبار  است از قطع عاد  ماهیانه در زنان  ه به

دهد و باعث پایان یافتن  های تخمدان روی می فعالیت فولیکول

هرگااه زناان    ،بادین ترتیاب   .شاود  مای  در زناان  روریدوران با

، داریمااه قطاع قاعادگی بادون ارتبااب باا باار         حداق  دوازده

شیردهی و یا سایر اختالال  هورماونی داشاته باشاند، یائساه     

 .  ]9، 0[ شوند تلقی می

ای طبیعی از زندگی اسات اماا زناان     اگرچه یائسگی مرحله     

د از آن تجرباه  ای را قبا  و بعا   زیادی مسائ  بهداشتی عدیاده 

 ند  ه در این  ، به همین دلی  شرایط ایجاب می]3[ نند  می

از نظر تأمین سبک زندگی سالم و ساالمت بیشاتر   زنان دوران 

ا ی از آن اسات  ها ح نتایج پژوهش. ]0[ دنمورد توجه قرار گیر

 health-promoting)دهنااده سااالمت  ااه رفتارهااای ارتقا

behaviors )هستند ننده سالمت  عیینترین عوام  ت از عمده 

ای در عاادم ابااتال بااه بساایاری از  عنااوان عواماا  زمینااه  و بااه

افاشایش  و  و باعاث حفاک  اار رد    اناد ا شناخته شدهه بیماری

 .]0، 3[ شوند  یفیت زندگی زنان می

ساالگی،   03الای   06شناسان، سن  ا تر روان اساس نظر بر     

نی و شرایط سن تغییرا  شخصیت در پاسخ به تغییرا  جسما

محور  ه  های رفتاری سالمت از جمله سازه .]2 [اجتماعی است

تااوان بااه   در ارتباااب نشدیااک بااا شخصاایت قاارار دارد، ماای   

 .]0[ اشاااااره  اااارد( self-actualization)خودشااااکوفایی 

عناوان تمایا  باه محقاق سااختن حادا تر         خودشکوفایی باه 

جای   سازد به وسط خود، فرد را قادر میهای بالقوه فرد ت توانایی

مسائ   وچک، به شک   ارآمدی روی مسائ  اساسای تمر اش   

پذیر باشد، هماواره از   نموده، در مقاب  اعتقادا  دیگران انعطاف

استقالل خود به شک  ماثثری اساتفاده نمایاد، و از زنادگی و     

وجاود دارد، آگاهاناه    "حال و ا نون"تمام دنیایی  ه در زمان 

کوفایی منجاار بااه درت بهتاار خودشاا. ]3-1[ اسااتفاده نمایااد

تاار بااا خااود و زناادگی،  واقعیاات و برقااراری رابطااه سااازگارانه

آوری در برابر استرس  و افشایش تاب مداری، پذیرش خود لهئمس

 .]86[ شود در فرد میتغییرا  زندگی و 

فردی زنان تاأثیر   توانند بر روابط بین های یائسگی می نشانه     

ی باار در دسااترس دانسااتن و فارد  روابااط بااین .]88[ بگذارناد 

 ه در مواقع نیاز مناابع حماایتی بارای      یفیت رابطه با افرادی

هاا نشاان    برخی پژوهش. ]82[  نند، تأ ید دارد فرد فراهم می

 و سواد ساالمت باه   ،طور ویژه  فردی به د  ه روابط بیننده می

 حال توسعه مانند ایاران  در زنان یائسه  شورهای در ،طور  لی 

 وقتای رواباط باین   . اسات پایین  ]83[ و هندوستان ]89، 80[

احساسا  و هیجانا  خاود را  تواند نمیفردی پایین باشد، فرد  

و  اباراز نمایاد  های  المی و لیر المی  درستی از طریق پیام  به

، 80[ گاردد  این امر موجب انشوا و مشکال  خُلقای در وی مای  

82[. 

منظاور     اه باه    نناده  یکی از الگوهای جامع و پیشاگویی      

سالمت استفاده شده و چاارچوبی    دهندهرفتارهای ارتقاافشایش 

،  ناد  ایجاد مای  رفتارهااین تئوریک برای  ش  عوام  مثثر بر 

 پناادر( health promotion model)ساالمت  ی مادل ارتقاا  

راهنماایی بارای     Pender’s HPM.]81[ ستا (8330سال )

ت  ه افراد را بارای  ه اسروانی پیچید- ش  فرایندهای زیستی

گیاری   تصمیم  رفتار بهداشتی خودانگیخته  رده و نحوه یارتقا

. ]1[ نمایاد  سالمت را تبیاین مای  با  مرتبطدر مورد رفتارهای 

تجربیاا  و خصوصایا     شام  سه عاما   سالمت یمدل ارتقا

نتاایج   هاای اختصاصای رفتاار، و    احساساا  و شاناخت   فردی،

ساالمت باه    تبط باا فتارهای مرر، مدلاین در . باشد رفتاری می

 .]81[ شود میمنتهی اثرا  بهداشتی و بهبود  یفیت زندگی 

در بهباود   Pender’s HPMهاای اخیار  اارایی     در ساال      

هاای باالینی و    جمعیات در شاناختی   بسیاری از مشکال  روان

. ]28-83[ تبیماران مشمن پششکی به تأیید تجربی رسیده اسا 

Khodaveisi در پژوهشی نشاان دادناد  اه     ]83[ و همکاران

فردی و سبک زندگی در زناان یائساه    میانگین نمره روابط بین

 ننده آموزش مبتنی بر مدل ارتقای دارای اوافه وزن دریافت 

 و Anderson. آزمون بهبود یافته اسات  سالمت در مرحله پس

 نناده در  شار ت زناان یائساه   در نشان دادند  ]26[ همکاران

نمره رشد روانای   ،سالمت ارتقادهندهتارهای آموزشی رف برنامه

پارداختن باه    .پذیری سالمتی افشایش یافتاه اسات   و مسئولیت

  یائسگی و درمان عالئم و عاوار  آن ناه تنهاا از جنباه      لهئمس



 مریم بهنام مرادی و همکاران                                                                                      فردی زنان یائسه آموزشی بر خودشکوفایی و روابط بین  مداخلهتأثیر 

 8331 ، پاییز3 دوره سیزدهم، شماره                                                                     8                                       سالمت جامعه                                                           

. های اجتماعی نیش بسیار حائش اهمیت است بلکه از جنبه ،فردی

عناوان محاور عااطفی و روانای       نظر باه اهمیات نقاش زن باه    

روانی  نواده، توجه به  یفیت زندگی و ح  مشکال  جسمی،خا

سالمت خانواده و در نهایت جامعاه   یها بر ارتقا و اجتماعی آن

تعاداد   ،در ایاران   اه در حاالی  . ]22[ بسیار مثثر خواهد باود 

های سالمت دربااره یائساگی را دریافات     زیادی از زنان آموزش

ساالمت   یهای ارتقایشگیرانه سالمت و رفتاراند، اعمال پ نکرده

های بهداشتی مسائول   ها لیرمعمول بوده و سیستم مراقبت آن

از . ]89[ بایااد پاسااخگوی نیاااز بهداشااتی زنااان یائسااه باشااد 

و بررسای ادبیاا  تحقیاق     ]29[ دیگرسو، مرور سیساتماتیک 

عناوان یاک مداخلاه      به HPMنشان داد  ه اثربخشی آموزش 

اجتماااعی در -آموزشاای باارای رفتارهااای بهداشااتی و رواناای  

م یائساگی در ایاران   ئا ویژه زنان باا عال  های متفاو  به جمعیت

با توجه به اهمیت آنچه گفته شد هدف این . استنشده بررسی 

تعیین اثربخشای مداخلاه آموزشای مبتنای بار مادل        ،مطالعه

فاردی   بر خودشکوفایی و روابط بین Pender’sسالمت  یارتقا

 . در زنان یائسه بود

 

 اهروشمواد و 

آزماون باا   آزمون و پاس ی با طرح پیشبالیناین  ارآزمایی      

مطالعه حاور در مر ش ثبت  ارآزماایی  . گروه  نترل انجام شد

. باه ثبات رساید   ( IRCT61920709961007)بالینی ایاران  

مادارس  جامعه آمااری شاام  تماامی زناان یائساه شاال  در       

ابتادا  . باود  8931-31ترانه لیردولتی شهر تهران طی سال دخ

نوب، شرق، لارب و مر اش شاهر    مناطق شمال، جهر یک از از 

 2ای  چندمرحلاه ای  گیری تصادفی خوشه به روش نمونهتهران 

منطقه  3)ی اول  مدرسه لیردولتی در مقطع تحصیلی متوسطه

. انتخااب شاد  ( مدرساه  86صور   لای شاام      در مجموع به

شال  ائسه از زنان ی( نفر 06جمعاً )نفر  0سپس، از هر مدرسه 

در دو گاروه آزماایش و  نتارل     ( شای قرعه)  شیوه تصادفی  به

   .گمارش شدند

و  63/6آلفاای    آمااری، ساط     ونه با توجه به توانحجم نم     

معیارهای ورود باه پاژوهش شاام      .انتخاب شد 1/6اثر   اندازه

سااس  ا سال، داشتن عالئم یائسگی بار  03الی  03دامنه سنی 

و تشاخی  یائساگی توساط متخصا       دنیگشارش خود آزمو

صاور  رسامی یاا قاراردادی،       ، شال  بودن در مدرسه بهزنان

. روایت و تمای  مبنای بار شار ت در جلساا  آموزشای باود      

جلساه در طای    8بایش از   معیارهای خروج نیش شاام  لیبات  

-دارو درمانی)های بهداشت روان دریافت درمان دوره آموزش و

 .شر ت در این پژوهش بودهمشمان با ( درمانی روان

 Pender’sجلسه آموزش مبتنی بر  0گروه آزمایش تحت      

HPM  الزم باه ک ار   . (هسااعت  2جلسه  8ای  هفته)قرار گرفت

 است  ه در این پژوهش افت آزمودنی رُخ نداد و گاروه  نتارل  

در  اربنادی  اتمام پاژوهش و معلاوم شادن نتاایج،     بعد از نیش 

منظاور پیشاگیری از تباادل      باه . ددرمانی وارد شادن -آموزشی

 هاای پاژوهش، هار    بین گروه اطالعا  یا تورش توزیع اطالعا 

آماوزش توساط متخصا      .دشا  ارزیاابی طاور مجاشا     گروه به

هااای یااک مر ااش روان  شناساای سااالمت در یکاای از اتاااق روان

محتاوای جلساا  باا    . درمانی در سط  شهر تهران انجاام شاد  

سالمت روانای   ارتقادهندهفتارهای استفاده از منابع مربوب به ر

. ]81[ تدوین شاده اسات  Pender's (8330 )توسط و جسمی 

مادل  خالصه محتاوای جلساا  آماوزش مبتنای بار       8جدول 

 .دهد را نشان میسالمت  یارتقا

این پژوهش دارای تأییدیه رعایت اصول اخالقی پژوهش از      

از اخاذ  پاس  . المل   ایش باود   اسالمی واحد بین دانشگاه آزاد

آزماون انجاام    مرحله پیش ،نامه  تبی موافقت و امضای روایت

. بااود پایااان مداخلااهماااه پااس از  8، آزمااون پااسزمااان  .شااد

 :ها با  مک ابشارهای زیر انجام شد آوری داده جمع

شاام    پرسشانامه ایان  : یاک اطالعاا  دموگراف  پرسشنامه     

رزناد و  در مورد گروه سنی، تحصیال ، تأه ، تعاداد ف  تیاالثس

 . تاریخچه ووعیت طبی بود

ساااالمت  ارتقادهنااادهپرسشااانامه اساااتاندارد رفتارهاااای   

(PHPLPII= Portuguese health-promoting lifestyle 

profile :)   توساط   8311این پرسشانامه در ساالWalker  و

رشد روانی و  زیرمقیاس 0ال و ثس 32همکاران تدوین و شام  

 3  ساثاال )پذیری  مسئولیت، (1الی  8  سثاال)خودشکوفایی 

، مادیریت  (96الای   29  ساثاال )فاردی   ، رواباط باین  (22الی 

 91  ساثاال )، فعالیت جسامانی  (91الی  98  سثاال)استرس 

گاذاری   رهنما . اسات ( 32الای   03  ساثاال )، و تغذیه (00الی 

، گااهی  8= هرگاش )ای  درجاه  0صاور  لیکار      پرسشنامه باه 
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. شااود انجااام ماای( 0= شااهو همی 9= ، اللااب اوقااا 2= اوقااا 

اساات و باارای هاار  32-261نمااره  اا  پرسشاانامه   محاادوده

نشان نمرا  باالتر . زیرمقیاس نمره جداگانه قاب  محاسبه است

. ساالمت اسات   ارتقادهندهتر رفتارهای  ووعیت مطلوبدهنده 

 30/6 رونبااخ   شنامه پایایی آن را با روش آلفایسازندگان پرس

 11/6الاای  13/6ای بااین  دامنااه هااای آن را در و زیرمقیاااس

و  Mohammadi Zeidiدر ایااران . ]20[ انااد گااشارش  اارده

 رونبااخ   یی این پرسشنامه را با روش آلفایپایا ]23[ همکاران

 38/6الای   00/6ین ای ب های آن را در دامنه و زیرمقیاس 12/6

نیاش پایاایی اباشار باا روش     در پاژوهش حاوار   . اند برآورد  رده

 01/6ای بین  های آن در دامنه زیرمقیاسو  13/6خ  رونبا آلفای

 .محاسبه شد 13/6الی 

هااای آمااار توصاایفی   هااا از روش  منظااور تحلیاا  داده  بااه     

زوجای و   tمساتق  و   tهاای   ، آزمون(معیار میانگین و انحراف)

 مااک بااا ( MANCOVA)تحلیاا   واریااانس چناادمتغیری 

و ساط    دیاد گر اساتفاده  23ه نساخ  SPSSافاشار آمااری    نرم

 .در نظر گرفته شد 63/6داری  معنی

 
 پندرسالمت  یای از محتوای جلسات آموزشی مبتنی بر مدل ارتقاخالصه -1جدول 

 

 شرح جلسات جلسه

 .حذف عادات غیربهداشتی در زندگی آموزش الگوها و رفتارهای مربوط به تغذیه مناسب و کافی، سعی در تغییر نگرش و باورهای بهداشتی و متقاعدسازی افراد گروه مداخله به 8

بـه  های جسمانی و ورزشی مناسب در یائسگی، افزایش حس خودکارآمدی، سعی در تغییر نگرش و باورهای بهداشتی و متقاعدسـازی افـراد گـروه مداخلـه      آموزش الگوها و فعالیت  

 . های جسمانی مناسب در یائسگی فعالیت

 . و تعارض در تعامالت اجتماعی و زندگی فردی در زنان یائسه مسئلهاط برقرار کردن کالمی و غیرکالمی، آموزش سبک حل های ارتب آموزش مفهوم ارتباط، روش 3

یـه و ثانویـه و   های افزایش رشد روانی و خودشکوفایی در یائسگی، کمک به زنان یائسه در شناسایی و تمایزگذاری بین نیازهای اساسی اول تعریف خودشکوفایی، آموزش مفاهیم و راه 6

 .های زندگی شخصی ها و هدف گذاری بین اولویت ارزش

پـذیری در   های افزایش مسـئولیت  روزی، آموزش مفاهیم و راه/ساعت زندگی شبانه 6 فردی، توجه به زمان اکنون و استفاده از  های افزایش حمایت در روابط بین آموزش مفاهیم و راه 0

 . ئسگیزمینه سیک زندگی سالم در دوران یا

 . آزمون های مقابله با آن، شناسایی عوامل فشارزای زندگی و یادگیری فنون مدیریت هیجانی، اجرای مرحله پس آموزش مفاهیم استرس و راه 6

 

 ها یافته

 ± 00/0آزماایش،    در گاروه  یسنو انحراف معیار میانگین      

آزماون  . باود ساال   61/39 ± 18/2 ، نترلو در گروه  66/32

از نظاار متغیرهااای  نشااان داد  ااه دو گااروه     ااایذور مجاا

داری  و اخاتالل معنای  مگان بودناد   های  دموگرافیاک و زمیناه  

 . (2جدول )نداشتند 

 
 1931های آزمایش و کنترل شاغل در مدارس غیردولتی شهر تهران طی سال زنان یائسه در گروهشناختی های جمعیتویژگی -2جدول 

 متغیر پژوهش

 گروه پژوهش

p  آزمایش(30=n) 

 (فراوانی)درصد 

 (n=30)کنترل 

 (فراوانی)درصد 

 وضعیت تحصیلی

 (نفر 88) 3 (نفر 1)   فوق دیپلم

 (نفر 86) 0 (نفر 81) 6 کارشناسی 0/  8

 (نفر 3) 8 (نفر 6) 8 کارشناسی ارشد

 وضعیت تأهل

 (نفر 0 ) 6 (نفر   ) 7 متأهل

 (نفر 6) 8 (نفر 3) 8 مطلقه 03/0 

 (نفر 6)   (نفر 0) 8 بیوه

 تعداد فرزند

 (نفر 6) 8 (نفر 3) 8 ندارد

 (نفر 80) 0 (نفر 7)    الی  8 803/0

 (نفر 88) 3 (نفر 0 ) 6 و بیشتر 3

 تاریخچه طبی

 (بیماری زنانه)

 (نفر 83) 6 (نفر 88) 3 بلی/قبل از یائسگی
807/0 

 (نفر 87) 0 (نفر 83) 6 خیر/قبل از یائسگی

 p<00/0دار  اختالف معنی* ر کایمجذو: نوع آزمون
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در گاروه دریافات  نناده    زوجی نشاان داد   tنتایج آزمون      

Pender’s HPM     باارخالف گااروه  نتاارل بااین میااانگین

آزماون متغیرهاای وابساته خودشاکوفایی و      آزمون و پس پیش

(. 9جادول  )داری وجاود دارد   فاردی تفااو  معنای    روابط بین

ی هاا  مساتق  نشاان داد  اه گاروه     tنتاایج آزماون   همچنین، 

و  نتااارل در مراحااا   Pender’s HPMدریافااات  نناااده 

و  t=-931/6)آزماون از نظار خودشاکوفایی     آزمون و پس پیش

63/6<p ) فاردی   و روابط باین(088/6-=t  63/6و<p )   تفااو

 .داری نداشتند معنی

 

 (2n=8n=06) 1931سال  درآزمون  آزمون پس های آزمایش و کنترل در مراحل پیشگروهمتغیرهای پژوهش در  معیار میانگین و انحراف -9جدول 

 گروه متغیرها
 آزمون پس آزمون پیش

p 
 میانگین ±معیار  انحراف میانگین ±معیار  انحراف

 خودشکوفایی
 *008/0 6 /67±  3/0  73/86±  03/3 آموزش

 67/0  36/83 ±  /10 33/86 ±  /36 کنترل

 فردی بین روابط
 *008/0 8 /88 ± 66/6 77/83 ±  /10 آموزش

 383/0 83/ 7 ±  /73 83/ 6 ±  /73 کنترل

 p<00/0دار  اختالف معنی*تی زوجی، : آزمون

 

حا ی از نرماال باودن   اسمیرن  -آزمون  ولموگروفنتایج      

، 33/6آزمون لاوین باا اطمیناان     .(p>63/6) بودها  دادهتوزیع 

نیاش   بررسای آزماون ام باا س   . را نشاان داد  ها برابری واریانس

 -هااای واریااانس  نشااان داد  ااه مفرووااه همگناای ماااتریس  

  (.p>63/6) وواریانس رعایت شده است 

با توجه به اینکه آماره آزمون برای متغیرهای پژوهش برابر      

داری متناظر باا اثار تعااملی     و سط  معنی 068/6و  123/6با 

بود،  63/6ه برای هر دو متغیر بیش از آزمون و گرو نمرا  پیش

     . فار  همگنای شایب خطای رگرسایون برقارار گردیاد        یشپ

-های چندمتغیری معنای دهد تمامی آزموننشان می 0جدول 

بیانگر وجود اثر اصلی مربوب به عام  زمان و نیش  دار هستند و 

ه اثاار تعاااملی بااین زمااان و گااروه باار روی متغیرهااای وابساات 

دهناده اثربخشای    نشاان و  (فاردی  و روابط باین خودشکوفایی )

 . مداخله است

 
 1931های چندمتغیری برای متغیرهای پژوهش بین زنان یائسه شاغل در مدارس غیردولتی شهر تهران طی سال نتایج آزمون -4جدول 

 

 F Pضریب  مقدار شاخص متغیر پژوهش

ی
خودشکوفای

 

تأثیر زمان
 

 *008/0 88/ 3 0/ 67 اثر پیالیی

 *008/0 88/ 3 163/8 المبدای ویلکز

 *008/0 88/ 3  /33 اثر هلتینگ

 *008/0 88/ 3  /11 بزرگترین ریشه ری

تأثیر گروه
 

 *008/0 66/81 673/0 اثر پیالیی

 *008/0 66/81 178/8 المبدای ویلکز

 *008/0 66/81  /30 اثر هلتینگ

 *008/0 66/81  /30 بزرگترین ریشه ری

رو
ن
ط بی

اب
 

ی
فرد

 

تأثیر زمان
 

 *008/0 80 /36 166/0 اثر پیالیی

 *008/0 80 /36 880/8 المبدای ویلکز

 *008/0 80 /36 73/86 اثر هلتینگ

 *008/0 80 /36 61/86 بزرگترین ریشه ری

تأثیر گروه
 

 *008/0 80 /36 130/0 اثر پیالیی

 *008/0 80 /36 836/8 المبدای ویلکز

 *008/0 80 /36 73/86 تینگاثر هل

 *008/0 80 /36 73/86 بزرگترین ریشه ری

 p<00/0دار  اختالف معنی*
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در آماوزش  با توجه به باالتر بودن میاانگین نمارا  گاروه         

تاوان نتیجاه    آزمون، مای  مقایسه با گروه  نترل در مرحله پس

بار   Pender’s HPMگرفت  ه مداخله آموزشای مبتنای بار    

  تأثیر این مداخلاه . ی مورد مطالعه تأثیرگذار بوده استمتغیرها

ترتیاب برابار باا     فردی به آموزشی بر خودشکوفایی و روابط بین

های فردی در  تفاو  %9/06بوده است؛ یعنی  182/6و  069/6

های فاردی در   تفاو  %2/18آزمون خودشکوفایی و  نمرا  پس

  ر مداخلاه فاردی مرباوب باه تاأثی     آزمون روابط بین نمرا  پس

 . (3جدول ) وده استبآموزشی 

 
  1931در سال فردی در گروه های آزمایش و کنترل  سالمت پندر بر خودشکوفایی و روابط بین ینتایج تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل ارتقا -5جدول 

 

 توان آماری اثراندازه  F P میانگین مجذورات درجه آزادی منبع اثر متغیرهای پژوهش

 خودشکوفایی

 687/0 300/0 0/ 00 001/1 76/66  8 آزمون پیش

 186/0 603/0 006/0 037/3 11/63  8 گروه

     663/803 06 خطا

 فردی روابط بین

 0/ 37 688/0 0/ 00  8/ 16  668/88 8 آزمون پیش

 380/0 0/ 78 003/0 606/1 3 736/8 8 گروه

     80 /307 06 خطا

 p<00/0دار  اختالف معنی*

 

 بحث

موزشای  لعه باا هادف تعیاین اثربخشای مداخلاه آ     این مطا     

سالمت پندر بار خودشاکوفایی و رواباط     یمبتنی بر مدل ارتقا

پژوهش حاوار نشاان داد  اه    . انجام شد فردی زنان یائسه بین

سااالمت باعااث افااشایش   یاساااس ماادل ارتقااا  آمااوزش باار

گروه آزمایش نسابت باه گاروه    های  خودشکوفایی در آزمودنی

هاای   ی این پژوهش با نتایج پژوهشها یافته.  نترل شده است

Asrami 80[ و همکااااران[ ،Anderson و همکااااران ]26[ ،

Tadayon 20[ و همکاااران[ ،Kamran و همکاااران ]و ] 21

Shabibi باشد همسو می ]21[ و همکاران. 

     Asrami ارتقااای نشااان دادنااد برنامااه ]80[ و همکاااران 

بر بهبود سبک زندگی زنان یائسه روستایی مثثر باوده   ،سالمت

است و  یفیت خواب زناان یائساه باا شار ت در ایان برناماه       

 و همکااران  Kamranنتاایج تحقیاق    .]20[ یاباد  افشایش مای 

نشان داد  اه شار ت در جلساا  آموزشای مبتنای بار        ]21[

Pender’s HPM   و هاای فیشلاوکیکی    منجر به بهبود شااخ

 و همکااران  Alavianiهمچناین،  . زنان شده است رشد روانی

میاانگین نمارا  سابک زنادگی و احسااس      نشان دادند  ]23[

 ی ه برنامه ارتقا افرادیدر آزمون  در مرحله پسخودشکوفایی 

در  .اسات  هیافتا سالمت پندر را دریافات  ارده بودناد، بهباود     

 یتقاا هاای ار  هادف برناماه  تاوان گفات،    تبیین این یافتاه مای  

وسایله   به انجاام رفتارهاای بهداشاتی باه    افراد تشویق  ،سالمت

چگونگی انجام آموزش و مدیریت صحی  این رفتارها،  مک به 

متقاعد ساختن افاراد باه تغییار عاادا      ها و  گرفتن صحی  آن

ایجااد انگیاشه بارای خواساتن      ،در این بین. لیربهداشتی است

هاا و   غییر نگارش تغییر از طریق افشایش حس خود ارآمدی و ت

جهات رشاد روانای و    هاای اساسای    باورهای فرد یکای از گاام  

ساالمت   ءمداخله آموزشی مبتنی بر ارتقاا . استخودشکوفایی 

دهد تاا باین    با افشایش احساس خود ارآمدی به فرد امکان می

پیوناد ایجااد    "ا ناون و گذشاته  "نیازهای متعدد خود و زمان 

میانساالی و یائساگی   احساس انسجام خاود را در سانین     ند،

همچنان حفک نماید و با پذیرش ووعیت جدید و تاا حادودی   

پذیر و پذیرا باا دوره یائساگی و    ناشناخته خود با دیدی انعطاف

این ترتیب، امکان رشاد  ه تغییرا  همراه با آن مواجه گردد و ب

فرد در دوران یائسگی نسبت به . دشو روانی برای فرد فراهم می

هاای   تر واقعیات  امکان شناخت بهتر و منطقیدوران قب  از آن 

هاای جامعاه دارد و    زندگی و صفا  زنانه خود را بدون قضاو 

تواند بهتار وواعیت زناناه خاود را اساتدالل نمایاد و باین         می

 .]96[ عملکردهای شناختی خود اتحاد برقرار سازد

فردی  دیگر یافته پژوهش حاور مبنی بر افشایش روابط بین     

 یاساس مداخله آموزشی مبتنی بر مدل ارتقا یائسه بردر زنان 

، ]98[ و همکااران  Goodarzi-Khoiganiج باا نتاای   سالمت،
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Shaahmadi 92[ و همکاااران[ ،Bahari و همکاااران ]و  ]99

Moshki همسویی دارد ]90[ و همکاران .Bahari و همکاران 

در پژوهشی نشان دادند شر ت در برنامه مداخله مبتنی  ]99[

فاردی و   سالمت پندر موجب بهبود رواباط باین   یمدل ارتقا بر

و  Moshki. یت زندگی در زنان یائسه شاده اسات  افشایش  یف

نیش همسو با یافته اخیر نشان دادند  اه برناماه    ]90[ همکاران

فردی، خودپذیری و احسااس   سالمت پندر بر روابط بین یارتقا

در  .ده اسات خود ارآمدی زنان یائسه گروه آزمایش اثربخش بو

 دلی  از دسات   توان گفت  ه زنان یائسه به تبیین این یافته می

 اهش می  جنسی، نسابت باه تصاویر    دادن توانایی باروری و  

اس تهدیااد و اوااطراب باااالیی نمااوده و ایاان شااان احساا زنانااه

آل زن در  باورهای نا ارآمد و لیرمنطقی نسبت به تصاویر ایاده  

اساتفاده از مکانیسام دفااعی     تواند منجر باه  دوران یائسگی می

فاردی و   گیاری و اناشوا از تعاامال  باین     سر وب و نیاش  نااره  

تعادی  و اصاالح باورهاای مرباوب باه      . ]93[ اجتماعی گاردد 

تجارب جدید زنان در دوران یائسگی و مدیریت سبک زنادگی  

فعال همراه باا باورهاای صاحی  بهداشاتی و رفتااری در ایان       

قباول تغییارا  موجاود،     ،شخصوص از طریق افاشایش انگیاش  

هایی مانند تعذیه ساالم،   احساس خود ارآمدی، افشایش فعالیت

پذیری نسبت به تغییرا  بدنی خود، تحرت و ورزش،  مسئولیت

و  هاای  المای   همراه با اساتفاده از مهاار    مسئلهتوانایی ح  

زدایی از تحوال  دوره یائسگی و  توانند منجر به فاجعه بدنی می

تفسیر نمودن این دوران شده و باین ترتیب امکاان   آور نیش رنج

 .ها فراهم آورد فردی بیشتری را برای آن برقراری روابط بین

زنان یائساه شاال    با توجه به اینکه پژوهش حاور بر روی      

انجاام شاده اسات و    در مدارس دخترانه لیردولتی شهر تهران 

تاوان  باود، نمای   لیرتصادفی و هدفمناد گیری به صور  نمونه

تعمایم داد و تعمایم نتاایج بایاد باا      سایر زناان  نتایج آن را به 

دیگر محدودیت این پژوهش، عدم انجاام  . احتیاب صور  گیرد

هاا باا   آوری دادهبا توجاه باه اینکاه جماع    . پیگیری بودمرحله 

دهای انجاام شاد امکاان ساوگیری و      های خاودگشارش مقیاس

اسااس نتاایج    بار  .ها وجود دارددهی آزمودنیتحری  در پاسخ

مبتنای بار مادل ارتقااء     شود  ه آماوزش  پژوهش پیشنهاد می

عناوان یاک روش آموزشای در جهات حفاک       سالمت پندر باه 

جامعااه و پیشااگیری از  دختااران و زنااان  سااالمت عمااومی  

. پیامدهای سبک زندگی نامناساب ماورد اساتفاده قارار گیارد     

هاای   نهمچنین، مقایسه تأثیر مدل ارتقاء سالمت پندر با درما

شناختی در زناان در دوران   های روان موج سوم رفتاری بر سازه

 .گردد یائسگی پیشنهاد می

 

های حاص  از این پاژوهش اثربخشای    یافته :گیری نتیجه     

ساالمت را بار افاشایش     یمداخله آموزشی مبتنی بر مدل ارتقا

.  ناد  فردی در زنان یائسه تأیید مای  خودشکوفایی و روابط بین

مدل به دلی  ارزان بودن، مثثر بودن، در این رسد  ه  مینظر  به

هاای   نیاک یتواناد در مرا اش و  ل   دسترس و  اربردی بودن می

درماااانی خاااانواده، مرا اااش درماااانی و -خااادما  بهداشاااتی

های  شناختی جهت بهبود سبک زندگی و بسیاری از سازه روان

رماانی بارای   -هاای بهداشاتی   شناختی در  نار سایر روش روان

شود محققاان و   توصیه می. ان یائسه مورد استفاده قرار گیردزن

ها در ایان   درمانگران در  ار با زنان یائسه و افشایش سالمتی آن

 . سالمت استفاده نمایند یدوران از برنامه ارتقا

 

 تعارض منافع

 .گونه تعار  منافعی وجود ندارد هیچ     

 

 سهم نویسندگان

گیری  نتیجهبندی و  جمعدۀ مقاله، نویسن: مرادی مریم بهنام     

ناماه و محمدرواا   اساتاد راهنماای پایاان    :حسن احدی. مقاله

 .استاد مشاور: صیرفی

 

 تشکر و قدردانی

رشاته  ناماه د تارای تخصصای    ز پایاان این مقاله برگرفته ا     

. باشااد ماایشناساای سااالمت نویساانده مساائول مقالااه    روان

و همچنین،  پژوهشدر  گان نند شر تپژوهشگران از زحما  

امکاان   اه  مدارس دخترانه لیردولتای شاهر تهاران    مسئولین 

صاامیمانه تشااکر و  اجاارای پااژوهش را تسااهی  نمودنااد،    

 .نمایند سپاسگشاری می
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Introduction: Community health is dependent on meeting women’s health, economic, and cultural needs. 

Menopause is a part of women’s life which has a particular importance in their reproductive health, and thus 

appropriate educational programs are needed to improve women’s mental capabilities. Acordingly, this study 

aimed to determine the effects of educational intervention based on Pender’s Health Promotion Model on 

self-actualization and interpersonal relations in menopausal women.  

Materials and Methods: This study was a clinical trial, with pre-test, post-test, and the control group. Of 

menopausal women working in non-government schools in Tehran in 2019, a total number of 60 women 

were selected by purposive sampling and were randomly divided into experimental (n=30), and control 

(n=30) groups. The required data were collected using a researcher-made demographic information checklist, 

and the Health Promotion Lifestyle Profile-II (PHPLP-II). The health promotion lifestyle program was 

administered for the particpants in the experimental group in six sessions, one session per week and each for 

two hours. At the end of the training program, the post-test was taken from the participants in bith groups. 

The collected data were analyzed using independent samples t-test, paired samples t-test, and multivariate 

analysis of covariance using SPSS software (version 25). 

Results: The results showed that educational intervention based on health promotion model had a positive 

and significant effect on increasing self-actualization (F=9.53, p=0.006, Eta=0.60) and interpersonal relations 

(F=8.40, p=0.009, Eta=0.71) in menopausal women in the experimental group as indicated by their post-test 

scores. 

Conclusion: The results showed that the educational intervention based on Pender’s Health Promotion 

Model can be effective in transition to the menopausal stage and researchers and therapists can use Pender’s 

model to improve health-promoting behaviors and lifestyle in Iranian inmenopausal women. 

Keywords: Self-actualization, Interpersonal relations, Menopausal women, Educational intervention, 

Pender’s Health Promotion Model 
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