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مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

مقاله پژوهشي

بکار گیری الگوی پرسید در بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی
زنان یائسه شهر بندرعباس
سکينه دادی پور،1یسری سياحی ، 2آذین علوی ،3کيميا نقوی ،4علی صفری مرادآبادی

*5

 -1کارشناس ارشد آموزش بهداشت مرکز تحقیقات باروری و ناباروری هرمزگان ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،هرمزگان ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
 -3متخصص زنان و زایمان مرکز تحقیقات مادر و کودک ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،هرمزگان ،ایران
 -4دانشجوی کارشناسی مامایی کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،هرمزگان ،ایران
 -5کارشناس ارشد آموزش بهداشت مرکز تحقیقات ارتقا سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
دریافت13/1/4 :

پذیرش13/12/11 :

چکیده:
مقدمه :یائسگي یک مرحله بحراني و مهمترین واقعه دوران میانسالي زنان به شمار مي رود که از یک سو باعث ایجاد مشکالت
فیزیولوژیک از جمله گرگرفتگي ،تعریق شبانه ،اضطراب،اختالل خواب واز سوی دیگر مي تواند اثرات معنا داری بر روی کیفیت
زندگي زنان یائسه بر جای بگذارد .مطالعه حاضر با هدف بکار گیری الگوی پرسید در بررسي عوامل مرتبط با کیفیت زندگي
زنان یائسه شهر بندرعباس صورت گرفت.
روش کار :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفي تحلیلي از نوع مقطعي بود .که بر روی  071زنان یائسه  01-56ساله شهر
بندرعباس صورت گرفت .روش نمونه گیری بصورت خوشه ایي تصادفي ساده و ابزارگرد آوری اطالعات پرسشنامه محقق
ساخته بود .داد ه ها از طریق نرم افزار  SPSS/16با استفاده از آمار توصیفي و تحلیلي مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت
 p<1/16از نظر آماری معني دار تلقي گردید.
یافته ها :میانگین سني افراد مورد مطالعه  67 ± 8/06سال و میانگین کیفیت زندگي زنان یائسه در این مطالعه ± 77/16
 75/57بدست آمد .بین کیفیت زندگي با عوامل قادر ساز ( ،)p=1/108عوامل تقویت کننده( ،)p=1/175و همچنین در عوامل
مستعد کننده بین نگرش ( )p=1/117و خود کارمدی درک شده (  )p=1/106ارتباط آماری معني داری مشاهده شد.
نتیجه نهایی :اجرای برنامه های آموزشي و بهداشتي توسط کارکنان بهداشتي ،جلب مشارکت سایر اعضای خانواده در
برنامههای ارتقای سالمت و ایجاد شبکه های حمایت اجتماعي به منظور ایجاد حمایت عاطفي درارتقای کیفیت زندگي زنان
یائسه بسیار حائز اهمیت است.
کلیدواژه ها :الگوی پرسید  /بندرعباس  /کیفیت زندگي  /یائسگي

 نویسنده مسئول :علی صفری مرادآبادی؛ کارشناس ارشد آموزش بهداشت مرکز تحقیقات ارتقا سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه،
ایران

Email: alisafari_31@yahoo.com
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مقدمه:

بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی یائسگی به قطع
دائمی قاعدگی به مدت  21ماه به علت از دست رفتن
فعالیت فولیکولهای تخمدان (بدون ارتباط با حاملگی و
شیر دهی و اختالالت هورمونی) گفته می شود( .)2در
واقع یائسگی یک پدیده سالمندی معمول و مهم در
زندگی زنان است که سبب انتقال به یک وضعیت زیستی
جدید شده و باعث از دست رفتن تدریجی فعالیت باروری
آنها می شود( .)1همچنین به عنوان یک مرحله بحرانی و
مهمترین واقعه دوران میانسالی ممکن است از یک سو
مشکالت فیزیولوژیک فراوانی از جمله گر گرفتگی ،تعریق
شبانه ،اضطراب ،سردرد ،خستگی ،تحریک پذیری و
اختالل خواب را به وجو آورد ( .)3از سوی دیگر می تواند
اثرات معنا داری بر کیفیت زندگی زنان یائسه داشته باشد.
با توجه به اهمیت کیفیت زندگی زنان در دوره پس از
یائسگی در سالهای اخیر این مسئله مورد توجه ویژه ایی
قرار گرفته است چرا که تقریبا بیش از یک سوم عمر زنان
در این دوره سپری می شود( .)4سازمان جهانی بهداشت
کیفیت زندگی را درک فرد از موقعیتشان در زندگی در
متن فرهنگ و نظام های ارزشی که در آن زندگی میکنند
و همچنین ارتباط با اهداف ،انتظارات ،و نیاز هایشان
تعریف می کند( .)4سن متوسط وقوع یائسگی در زنان
طبیعی بین  41-85سالگی و میانه آن  82/4سالگی
میباشد( .)8اما در مطالعات قبلی صورت گرفته در کشور
ایران سن یائسگی در مقایسه با کشور های دیگر پایین تر
بوده است( .)1 ,4 ,6-5در مطالعه ایی که توسط شبیری و
همکاران در سال  2331در شهر همدان صورت گرفته بود
حداقل سن یائسگی  18سال و حداکثر آن  66سال بود و
 21/8درصد افرادیائسگی زودرس (کمتر از  48سال) را
تجربه کرده بودند( .)2در مطالعه ایی دیگر توسط عبدالهی
و همکاران در سال  1621صورت گرفته سن یائسگی
 41/6بدست آمد( .)6مطالعه ایی توسط دالوری در سال
 1626صورت گرفت که  % 11/2زنان یائسه از درد
مفاصل 16/6 ،درصد از سر درد 43/3 ،از گر گرفتگی
شاکی بودند( .)5در مطالعه ایی دیگر که توسط اسدی و
همکاران در سال  1621انجام شد % 83/8 .از گر گرفتگی،
 %41/6از نوسان خلق و خوی 42/2 ،از خشکی واژن،
 % 46/4مشکالت خواب 35/1 ،از عرق شبانه شاکی
بودند( .)1در مطالعه  Lorenziو همکاران زنان در دوران
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قبل از یائسگی از کیفیت زندگی باالتری نسبت به زنان
یائسه برخوردار بودند( .)3در مطالعه عابدزاده و همکاران
زنان در دوران یائسگی کیفیت زندگی نامناسبی داشتند،
همچنین بین وضعیت اقتصادی ،رضایت از زندگی زناشویی
و تحصیالت با کیفیت زندگی رابطه معنی دار بود(.)26
مطالعات صورت گرفته در سالهای اخیر نشان دهنده تاثیر
منفی یائسگی بر کیفیت زندگی زنان بوده است (.)22-21
البته برخی مطالعات نیز اظهار داشتند یائسگی هیچ
تفاوتی بر کیفیت زندگی زنان ایجاد نمی کند(.)25-12
یکی از اهداف بهداشت برای همه در قرن  ،12ارتقای
کیفیت زندگی است .بنابراین استفاده از یک الگو به عنوان
چارچوبی برای شناسایی عواملی که در ضعف کیفیت
زندگی زنان یائسه و کاهش وضعیت سالمت آن ها دخیل
هستند ضروری به نظر می رسد .در این بین ،مدل پرسید
که توسط گرین و همکاران در سال  2316تدوین شده
است با یک چارچوب و طراحی خاص جهت شناسایی
نیازها در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت مورد استفاده
قرار می گیرد .در واقع این مدل مانند نقشه جاده بوده و
تئوری های تغییر رفتار بهداشتی بعنوان راههای
اختصاصی جهت رسیدن به مقصد میباشند( .)11از
ویژگی های بسیار مهم الگوی پرسید ارائه یک دید گاه
جامع به موضوع مورد نظر است که رفتار فرد را در سه
حیطه مهم مورد توجه قرار می دهد .حیطه اول عوامل
مستعد کننده هستند که انگیزه یا دلیل اساسی را برای
رفتار فراهم می کنند .در این مطالعه آگاهی ،نگرش و خود
کار آمدی درک شده به عنوان عوامل مستعد کننده در
نظر گرفته شد .عوامل قادر کننده نیز شامل فراهم نمودن
امکانات و خدمات و ایجاد مهارت هایی در جهت تغییر
رفتار می باشد .منابع اطالعاتی ،برگزاری کارگا ههای
آموزشی ،برخورداری از رژیم غذایی مناسب با دوران
یائسگی ،مهارت انجام ورزش های مورد نیاز جهت کنترل
عوارض این دوره ،گرفتاری های روزانه و دسترسی به
منابع مالی جزء عوامل قادرساز در نظر گرفته شدند،
همچنین عوامل تقویت کننده به دریافت تقویت بعنوان
بازخوردی پس از اتخاذ رفتار گفته می شود .در این
مطالعه درک زنان یائسه از حمایت دریافت شده از سوی
اطرافیان به عنوان عامل تقویت کننده در نظرگرفته
شد( ..)13مدل پرسید در مطالعات مختلف مربوط به
مشکالت بهداشتی مورد استفاده قرار گرفته است .مطالعه
http://nmj.umsha.ac.ir
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هزاو ه ایی و همکاران تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل
پرسید در کنترل کم خونی فقر آهن در کودکان  2-8سال
را نشان داد( .)14بر اساس مطالعه عروجی و همکاران در
سال  2332طراحی و اجرای برنامه آموزشی بر اسـاس
الگـوی پرسید می تواند در کاهش بروز تب مالت موثر
باشد( .)18همچنین مطالعـات دیگری هم کار آیی این
الگو را تایید نمودند ( .)16 ,11در کشور ما بیشتر
برنـامـهها و خدمات سالمت زنان اختصاص به موضوعات
خاصی مانند مسائل دوران بارداری و تنظیم خانواده دارند
و سایر نیاز های سالمت زنان از جمله مشکالت دوره
یائسگی مورد غفلت واقع شده است .توجه به کیفیت
زندگی زنـان یائسـه می تواند سالمت زنـان را بـرای بیش
از یک سـوم دوره زنـدگی تضمین نمـاید و سـال هـای
بعد از دوره باروری را برای آنها به سالهای مفید زندگی
تبـدیل نمـاید .لذا هدف از این مطالعه بکـار گیـری
الگـوی پرسید در بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی
زنان یائسه شهر بندرعباس بود .امید است نتایج این
تحقیق در جهت ارتقای کیفیت زندگی زنان یائسه بکار

گرفته شود..
روش کار:

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع
مقطعی است .جامعه مورد مطالعه را کلیه زنان 46-68
سال یائسه شهر بندر عباس تشکیل داد .حجم نمونه با
نظر مشاور آماری و با احتساب سطح اطمینان  38درصد،
 d=2/8و با استفاده از فرمول  216 n  z نفر
2

2

2

d

تعیین گردید .روش نمونه گیری خوشه ای ،و برای انتخاب
نمونه ها در هر خوشه از روش نمونه گیری تصادفی ساده
استفاده شد .به این صورت که از بین  16مرکز بهداشتی
درمانی شهر بندرعباس  26مرکز بصورت تصادفی برای
نمونه گیری انتخاب شدند .ابتدا سهمیه هر مرکز با توجه
به جمعیت تحت پوشش آنها تعیین گردید ..و در مرحله
بعد از بین زنان تحت پوشش به روش نمونه گیری
تصادفی ساده افراد واجدالشرایط انتخاب و سپس نمونه ها
به مراکز بهداشتی درمانی دعوت شدند .معیار های ورود به
مطالعه :زنانی بودند که به طور فیزیولوژیک یائسه شده
بودند و حداقل یکسال و حداکثر  26سال از قطع قاعدگی
آنها گذشته بود .در ضمن زنانی که سابقه هورمون درمانی

در طی  6ماه گذشته داشتند .هیسترکتومی شده بودند..

سکینه دادی پورو همکاران

ملیت غیر ایرانی داشتند و دارای بیماری شدید جسمی و
روحی بودند از مطالعه حذف شدند .ابزار گرد آوری
اطالعات در این مطالعه شامل دو پرسشنامه پرسید و
کیفیت زندگی بود که مشخصات هر پرسشنامه در ادامه
ذگر می گردد .بودند .پرسشنامه اول .پرسشنامه محقق
ساخته ای بود که بر اساس عوامل مرحله تحلیل رفتاری
الگوی پرسید در  4بخش تدوین گردید .پایایی این
پرسشنامه توسط شریفی راد و همکاران در سال  2353با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  α=6/16مورد تائید قرار
گرفت .در مطالعه حاضر جهت تعیین پایایی نیز یک
مطالعه پایلوت در بین  16نفر از زنان گروه هدف صورت
گرفت و در نهایت پایایی این پرسشنامه  α=6/56بدست
آمد .بخش اول این پرسشنامه شامل  23سوال اطالعات
فردی در زمینه سن ،سن وقوع یائسگی ،سطح تحصیالت،
شغل و غیره بود .بخش دوم پرسشنامه اختصاص به
سنجش عوامل مستعد کننده داشت که در قالب  25سوال
آگاهی 3 ،سوال نگرش ،و  23سوال خود کار آمدی درک
شده تدوین شده بود .سواالت سنجش آگاهی به دو صورت
طراحی شدند .بدین ترتیب که  3سوال اول که در زمینه
آگاهی از عالئم ،عوارض و راه های کنترل این عوارض
بودند بصورت چند گزینه ایی و سایر سواالت به صورت
صحیح و غلط طراحی شده بود .در این بخش به هر پاسخ
صحیح امتیاز یک و به پاسخ غلط امتیاز صفر تعلق گرفت.
سواالت سنجش نگرش شامل  3سوال بود که به صورت
مقیاس لیکرت  3گزینه ایی (موافق ،بی نظر ،مخالف)
طراحی شد .باالترین امتیاز برای نگرش مثبت دو و
کمترین امتیاز برای نگرش منفی صفر در نظر گرفته شد.
سواالت سنجش خود کار آمدی درک شده شامل 23
سوال بودکه به صورت لیکرت  8گزینه ایی طراحی شد.
باالترین امتیاز برای خود کارآمدی درک شده  4و کمترین
امتیاز صفر در نظر گرفته شد .بخش سوم این پرسشنامه
اختصاص به سنجش عوامل قادر ساز داشت که در قالب 6
سوال سنجیده شد .پاسخ به این سواالت به صورت بلی یا
خیر طراحی شد .بدین صورت که به هر پاسخ بلی امتیاز
یک و به هر پاسخ خیر امتیاز صفر تعلق گرفت .در نهایت
بخش چهارم پرسشنامه مذکور به سنجش عوامل تقویت
کننده در قالب  4سوال می پرداخت .این سواالت درک
زنان یائسه را از حمایت دریافت شده از سوی اطرافیانشان
می سنجید .پاسخ به این سواالت بصورت بلی یا خیر

http://nmj.umsha.ac.ir

دوره بیست و سوم ،شماره  ،1بهار  ،1314شماره مسلسل 44

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

طراحی شد .بدین صورت که به هر پاسخ بلی امتیاز یک و
به هر پاسخ خیر امتیاز صفر تعلق گرفت .میانگین نمرات
کسب شده در تمامی بخش های این پرسشنامه به صورت
درصد بیان گردید.
پرسشنامه دوم :پرسشنامه استاندارد جهت سنجش
کیفیت زندگی زنـان یائسـه بـود کـه در طی تحقیقی در
سطح شهـر اصفهان بر اسـاس پرسشنـامه استاندارد
کیفیت زندگی زنان یائسه ،آخرین ویرایش جاکولین
 1664مـربـوط به انجمن بهداشت زنـان تورنتـو کـانـادا
به اضـافه پرسشنـامه انجمن منـوپـوز آمریکا تدوین شد.
این پرسشنـامه پس از تعیین روایـی و پـایـایـی
 α=%6/16مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه که
شامل  13سوال می باشد کیفیت زندگی زنان یائسه را در
 8حیطه روانی ،جسمی ،اجتماعی ،جنسی ،فعالیت های
فیـزیکی می سنجید .پرسشنـامه پس از ارائـه تـوضیحـات

کافی در رابطه با هدف از انجام طرح و توجیه آنها و کسب
رضایت در اختیار افراد مورد مطالعه قرار گرفت .پس از
گرد آوری داده ها که به صورت مصاحبه با زنان یائسه
تکمیل گردید .اطالعات با استفاده از نرم افزار  SPSS/16و
از طریق آزمون های همبستگی اسپیرمن و پیرسون،
آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت p<6/68 .از نظر آماری معنی دار
تلقی گردید.
یافته ها:

مطالعه حاضر بر روی  216زن یائسه باالی  46سال
شهر بندر عباس صورت گرفت .میانگین سنی افراد مورد

مطالعه  81 /66± 5/28و میانگین سنی شروع یائسگی در
این افراد  81/11 ± 44/23بود 83 .نفر ( )% 32/1بیسواد،
 284نفر ( )% 36/6خانه دار 216 ،نفر ( )% 14/2متاهل
بودند( .جدول )2

جدول : 1توزیع فراوانی متغير های جمعيت شناختی در افراد مورد مطالعه
متغیر

گروه

فراوانی

درصد

مجرد
متاهل
مطلقه
بیوه

5
216
3
33

4/1
14/2
2/5
23/4

وضعیت تاهل

وضعیت اشتغال
خانه دار
شاغل

284
26

36/6
3/4

بیسواد
خواندن و نوشتن
ابتدایی و راهنمایی
متوسطه و دیپلم
دانشگاهی

83
48
16
18
11

32/1
16/8
22/5
24/1
28/3

تحصیالت

وضعیت اقتصادی
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

21
86
56
11

1/2
31/3
41/2
21/3

ارزیابی وضعیت سالمت
خود
ضعیف

28

5/5

نسبتا خوب

13

46/8

خوب

66

35/5

عالی

26

8/3
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یافته های این مطالعه ارتباط معکوس معنی دار ی بین

تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد بین وضعیت اشتغال و

کیفیت زندگی زنان یائسه و سن آنان را نشان داد

کیفیت زندگی زنان یائسه رابطه معنی دار بود

( p>6/662و  .)r=–6/113با افزایش سن کیفیت زندگی

(.)p=6/613

زنان یائسه کاهش پیدا کرده بود .همچنین بین وضعیت
تاهل و کیفیت زندگی زنان یائسه رابطه معنی داری

بین تحصیالت و کیفیت زندگی زنان یائسه نیز رابطه
معنی دار بود ( p>6/662و ( .)r=6/418جدول )1

مشاهده شد (.)p=6/663
جدول  : 2بررسی ارتباط بين متغير های جمعيت شناختی در افراد مورد مطالعه با کيفيت زندگی زنان یائسه
متغیر

گروه

میانگین

P

مجرد
متاهل
مطلقه
بیوه

56/18 ± 11/21
13/24 ± 18/41
212/66 ± 36/61
53/36 ± 15/33

6/663

وضعیت تاهل

وضعیت اشتغال
خانه دار
شاغل

15/68 ± 11/22
61/51 ± 11/35

6/613

تحصیالت
بیسواد

58/25 ± 15/11

خواندن و نوشتن

53/56 ± 18/65

ابتدایی و راهنمایی

16/56 ± 25/35

متوسطه و دیپلم

63 /66± 23/56

دانشگاهی

84/66 ± 25/65

میانگین کیفیت زندگی زنان یائسه در این مطالعه
 16/61 ± 11/68بدست آمد .بیشترین نمره میانگین در
مراحل تحلیل رفتاری الگوی پرسید مربوط به مرحله خود
کار آمدی ( )63/63 ± 26/65و کمترین نمره میانگین
مربوط به مرحله آگاهی ( )33/61 ± 5/61بود ( .جدول )3
جدول  :3ميانگين نمره کيفيت زندگی و عوامل مراحل تحليل
رفتاری الگوی پرسيد
متغیر

میانگین

کیفیت زندگی زنان یائسه

16/61 ± 11/68

آگاهی

33/61 ± 5/61

نگرش

81/31 ± 23/35

خود کارآمدی

63/63 ± 26/65

عوامل قادر ساز

44/85 ± 13/63

عوامل تقویت کننده

85/61 ± 31/11

بین عوامل قادر ساز در الگوی پرسید و کیفیت زندگی
زنان یائسه رابطه معنی داری وجود داشت.)P= 6/645( .

>6/662

همچنین بین مرحله عوامل تقویت کننده در الگوی پرسید
و کیفیت زندگی زنان یائسه رابطه معنی دار بود
( .)p=6/616بین نگرش و کیفیت زندگی زنان یائسه نیز
رابطه معنی دار بود ( .)p=6/661همچنین بین
خودکارآمدی درک شده و کیفیت زندگی زنان رابطه معنی
دار بود ( .)p=6/648ولی بین کیفیت زندگی یائسه با
آگاهی رابطه معنی دار نبود (.)p=6/366
بحث:

بررسی حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سازه های
الگوی پرسید با کیفیت زندگی زنان یائسه صورت پذیرفت.
تجزیه و تحلیل داده ها ارتباط آماری معنی داری را بین
کیفیت زندگی زنان با عوامل قادر کننده نشان داد .یکی از
این عوامل قادر ساز کسب اطالعات و شرکت در برنامههای
آموزشی پیرامون عالئم و عوارض و راههای مقابله با
عوارض یائسگی بود .نتایج مطالعات مختلف نشان داد که
اجرای برنامه های آموزشی درزمینه یائسگی می تواند بر
سالمت جسمی و روانی زنان یائسه موثر واقع شود (,13
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مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

 .)1 ,4 ,22 ,26 ,21 ,15مطالعه روترن و همکاران در
سال  1668نشان داد  ،برگزاری کالس های آموزشی در
زمینه یائسگی باعث افزایش مسئولیت پذیری زنان یائسه
در قبال بهزیستی خود می شود و این امر نیز بر کیفیت
زندگی آنها موثر است( .)36یکی دیگر از عوامل قادر ساز
مورد بررسی در این مطالعه دسترسی به منابع مالی بود.
مطالعات نشان داده اند که فقر اقتصادی و عدم دسترسی
به منابع مالی باعث کاهش کیفیت زندگی زنان یائسه
میشود( .)28، 32-33به نظر می رسد تحمل عوارض
منوپوز در گرو هایی که از نظر اقتصادی ضعیف ترند بعلت
تغذیه نامناسب و عدم مراجعه به موقع به متخصصین
مشکل تر باشد .از دیگر عوامل قادر ساز که بر کیفیت
زندگی زنان یائسه موثر است مشغله ها و گرفتاری های
روزانه آنها می باشد .که نقشی بازدارنده در توجه آنها به
مشکالت خاص این دوران دارد .در مطالعه ما بیش از
 % 41/3زنان اظهار نمودند که گرفتاری های روزانه به آنها
فرصت پرداختن به مشکالت این دوران را نمی دهد.
مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان داد که
گرفتاری های روزانه یکی از عواملی است که اثرات منفی
بر کیفیت زندگی زنان یائسه به جای می گذارد.
همچنین یافته ها نشان داد میان کیفیت زندگی با
عوامل تقویت کننده این الگو ارتباط آماری معنی داری
وجود دارد .در این مطالعه عوامل تقویت کننده شامل
تقویت و حمایت اجتماعی درک شده توسط زنان بود.
مطالعات صورت گرفته در این زمینه حمایت اجتماعی
درک شده را از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی زنان
یائسه بر شمردند( .)21 ,15 ,34 ,38به گفته گنون
( )2333فقدان درک زنان یائسه از سوی اطرافیان باعث
کشانده شدن این زنان به مطب دکتر می شود( .)36به
نظر می رسد درک مشکالت زنان یائسه و حمایت از سوی
اطرافیان می تواند در بهبود کیفیت زندگی آنها نقش
مهمی داشته باشد .در مطالعه حاضر عوامل مستعد کننده
شامل آگاهی و نگرش و خود کار آمدی درک شده می
باشند .بین کیفیت زندگی زنان یائسه با آگاهی آنها
پیرامون یائسگی ارتباطی مشاهده نشد .نتایج این مطالعه با
مطالعه نوروزی و همکاران همسو ( )21و با برخی مطالعات
دیگر همخوانی نداشت ( .)4 ,13 ,31-33در مطالعه حاضر
بین کیفیت زندگی با نگرش زنان ارتباط آماری معنا داری
دیده شد .برخی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه
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موید یافته های ما بودند ( .)21، ,12 ,36 ,46-41نظر
میرسد عالئم و عوارض یائسگی در زنان با نگرش منفی با
شدت بیشتری رخ دهد و به تبع آن تاثیر منفی تری بر
کیفیت زندگی زنان یائسه داشته باشد .نتایج مطالعه حاضر
نشان داد بین خود کار آمدی با کیفیت زندگی زنان یائسه
ارتباط معنیداری وجود دارد .این یافته ها با نتایج سایر
مطالعات همخوانی داشت ( Gerbe .)21، 43-46و
همکاران در مطالعه خود نشان دادند اعتماد فرد به
تواناییهایش در درمان عالئم یائسگی از عوامل مهم تاثیر
گذار بر کیفیت زندگی زنان یائسه می باشد( .)46بر اساس
نتایج این مطالعه بین سن و کیفیت زندگی ارتباط آماری
معنی دار معکوسی مشاهده شد .بدین صورت که با افزایش
سن کیفیت زندگی زنان کاهش یافت .نتایج برخی
مطالعات در این زمینه با یافته های ما همسو بود (,21
 .)41-43طبق نتایج حاصل از مطالعه حاضر ،زنان متاهل
از کیفیت زندگی باالتری نسبت به زنان مطلقه و بیوه
برخوردار بودند .با توجه به شرایط روحی و روانی که زنان
مطلقه و بیوه نسبت به زنان متاهل در زندگی خود تجربه
می کنند مشاهده چنین نتایجی دور از انتظار نبود .در
مطالعات دیگر نیز وضعیت تاهل از عوامل تاثیر گذار بر
کیفیت زندگی زنان یائسه می باشد ( .)21 ,46 ,43در
مطالعه حاضر بین سطح تحصیالت و کیفیت زندگی زنان
یائسه ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد که با برخی
مطالعات صورت گرفته در این زمینه همسو بودند (,43
 .)24 ,21 ,34 ,46و با برخی مطالعات همخوانی نداشتند
( .)41 ,86گمان می رود کیفیت زندگی زنان با تحصیالت
باالتر بعلت دسترسی بیشتر به منابع اطالعاتی در وضعیت
مطلوب تری قرار داشته باشد .متغیر بعدی که در این
مطالعه با کیفیت زندگی ارتباط معنی داری داشت وضعیت
اشتغال بود .نتایج نشان داد زنان شاغل از کیفیت زندگی
بهتری نسبت به زنان خانه دار برخوردار بودند برخی
مطالعات صورت گرفته در این زمینه موید یافته های ما
هستند( .)24البته در برخی مطالعات نیز ارتباطی بین
کیفیت زندگی زنان یائسه با وضعیت اشتغال آنها یافت
نشد( .)21 ,86 ,82به نظر می رسد اشتغال زنان باعث
افزایش اعتماد به نفس و احساس قدرت آنها می گردد که
این خود باعث بهبود کیفیت زندگی آنها می شود .از
طرفی گمان می رود همراهی عوارض منوپوز با فشار
کارهای منزل ،تحمل این عوارض را برای زنان خانه دار
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 یقینـا تاثیـرگـذاری بر بـرخی عوامل از.اهمیت میبـاشد
 سطح، گرفتاری روزانه، سن،جمله وضعیت مـالی
 به نظر می رسد، لیکن.تحصیالت امری مشکل است
اجرای برنامه های آموزشی و بهداشتی توسط کارکنان
 جلب مشارکت سایر اعضای خانواده در برنامه،بهداشتی
های ارتقای سالمت و ایجاد شبکه های حمایت اجتماعی
به منظور ایجاد حمایت عاطفی مناسبترین و در دسترس
.ترین راهکار جهت ارتقای کیفیت زندگی آنها باشد
:سپاسگزاری

سخت تر کرده و باعث کاهش کیفیت زندگی آنها شده
.است
از جمله محدودیت های این مطالعه مقطعی بودن و
حجم زیـاد سواالت بود که به خستگی و عدم پاسخگویی
از طـرف زنان منجـر شد که تا حـدودی این مشکل
 از.توسط پرسشگـران آموزش دیـده برطـرف گردید
آنجایی که نتایج مطالعه حاضر قابل تعمیم به کل استان
 لذا پیشنهاد می شود مطالعات.هرمزگان نمی باشد
گسترده تری در این زمینه در تمام شهر های استان
.صورت بگیرد

 دانشگاه علوم3323 این مقاله حاصل طرح با کد
 بدین وسیله از معاونت محترم.پزشکی هرمزگان بوده است
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و کلیه زنان مورد
مطالعه که ما را در انجام این طرح یاری نمودند صمیمانه
.تشکر و قدردانی می گردد

با توجـه به ارتبـاط بین بـرخی عوامل فردی و
،اجتماعی با کیفیت زنـدگی زنان یـائسـه در این مطـالعـه
نگاهی همه جانبه به مشکالت سالمتی آنها بسیـار حـائز
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Abstract
Background: Menopause is considered a critical stage of life and the most profound event among

the middle-aged women. It is accompanied by not only physiological problems such as hot
flashes, night sweats, anxiety, and sleep disorders, but also significant changes in quality of life.
The present research sought to employ the PRECEDE model to investigate the determinants of
quality of life among postmenopausal women in Bandar Abbas, Iran.
Methods: The present research adopted a descriptive, analytical cross-sectional design. Cluster
sampling was applied to select a total of 170 postmenopausal women from Bandar Abbas. A
researcher-made questionnaire was used to collect data. Descriptive and inferential statistics
were used to analyze the collected data in SPSS/16. P values less than 0.05 were considered
significant.
Result: The mean age of the participants was 57.00 ± 8.15 years. The mean score of quality of life
among the studied postmenopausal women was 76.62 ± 27.05. There were significant relations
between quality of life and enabling and reinforcing factors (p=0.048 and 0.026, respectively).
Among all predisposing factors, attitude and perceived self-efficacy had significant relations with
quality of life (p=0.002 and 0.045, respectively).
Conclusion: Improving postmenopausal women’s quality of life requires the implementation of
education and health programs by health workers, encouragement of other family members to
contribute in health promotion programs, and development of social support networks to provide
women with emotional support.
Keywords: Bandar Abbas / Life Quality / Menopause/ Precede Model
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