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 پوست 3199

 ینشانه ها رشیبر پذ یتیگروه حما فرد محور و یریادگی وهیدو ش به بهداشت آموزشریتاث
 یائسگیآزاردهنده 

 کشاورز میمر، رکیآرزو پ *,یزدخواستیمنصوره گان(: ) سندهینو
 تهران یعلوم پزشک دانشگاهسازمان: 

 Mansoyazd@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

. اندشادهراستای ارتقاء سالمت زنان یائسه معرفای  کاربردی در شیوه هایی عنوانبهی فرد محور و گروه حمایتی آموزششیوه های : مقدمه

 .نشانه های آزاردهنده یائسگی بررسی گردید لذا در پژوهش حاضر اثر بخشی این دو روش بر

درماانی  –مرکاز بهداشاتی  در 0382از اواخار مارداد الای دی مااه ساال  مطالعه میدانی حاضر در عرصه و یک ساوکور،روش تحقیق: 

آساان انتخااب و باه  گیرینموناهباه روش  زن یائسه واجد شرایط پس از کسب رضایت 062سعادتمندی شهرستان رباط کریم انجام شد. 

و  جنسای اجتمااعی، جسامی، -دو گروه آزمون و یک گروه کنترل قرار گرفتند. نمرات ابعاد وازوماو تاور، روانای روش گمارش تصادفی در

محاسابه و  (MENQOLیائساه )ی کیفیات زنادگی زناان  نامهپرساشباا  قبل وسه ماه پس از پایان مداخله ئسهکیفیت زندگی زنان یا

 .انجام نشد ایمداخلهمقایسه گردید. در گروه کنترل 

از اجتمااعی ) -روانای (، ابعااد86/06 ±30/2باه  28/02 ±66/3ا از )در نمارات وازوموتاور  داریمعنایدر گروه حماایتی، تفااوت نتایج: 

( و 26/08 ±62/2باه  66/06 ± 16/2)از جنسای  (02/26 ±22/06به  16/62 ±82/08از )جسمی ، (63/88±80/01به  20/01±36/38

 ±20/2از فرد محاور نمارات ابعااد وازوموتاور ) آموزشو در گروه ( =1110/1P) ،31/003±66/36به  66/023±60/38از کیفیت زندگی 

(، 68/60 ±62/02باه  18/62 ± 16/08)از جسمی (، 08/86±83/01به  81/36±11/00اجتماعی )از  -(، روانی26/06 ±86/6به  38/06

گزارش گردید. ( =1110/1P) ،86/003±36/ 61 به (060/ 21±12/60از )زندگی و کیفیت  (11/08± 26/6به  36/02 ±01/6)از جنسی 

 .در گروه کنترل دیده نشدابعاد و کیفیت زندگی  در نمرات داریمعنیتفاوت 

در جهات  صارفهبهمقرونو  راهکارهای مراقبتای مناساب عنوانبه تواندمیی گروه حمایتی و فرد محور آموزششیوه : گیرینتیجهبحث و 

 .اجرا گردد و بهبود کیفیت زندگی زنان یائسه ارتقا سالمتی

یائسگی ،یزندگ تیفیک فرد محور، یریادگی ،یتیحما گروه بهداشت، آموزش کلمات کلیدی:

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

