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Background and Aim Women are the central pillar of social development and the main axis of family 
health. Success, survival, and promotion of society depend on the health of women in society. Since 
Health Promotion lifestyle and psychological well-being are important determinants of health, this study 
was conducted to determine the Health Promotion lifestyle and psychological well-being in women at-
tending the health centers of Arak City in 2019.
Methods & Materials In this cross-sectional study, among women who attended health centers in Arak 
City, 221 women who met the inclusion criteria were included in the study by continuous sampling and 
the form of demographic information, health promoting lifestyle profile-II (HPLP-II), and Ryff Psychological 
well-being Questionnaire was completed. Data were described using descriptive statistics of frequency, 
frequency percentage, mean, standard deviation, and data analysis by analysis of variance, independent 
t-test, and regression using SPSS software v. 19.
Ethical Considerations This study was approved by the Ethics Committee of Research Deputy of Iran Uni-
versity of Medical Sciences (Code: IR.IUMS.REC.1398.609).
Results The mean health-promoting lifestyle in the study units was 135.96; the mean physical activity 
components were 16.31; The mean nutrition was 26.41, with the lowest and highest scores, respectively. 
The mean psychological well-being in the study units was 72.29. The mean components of purpose in life 
were 10.76, and the mean personal growth was 13.19, with the lowest and highest scores, respectively. 
Age, chronic diseases, employment, number of children, and alcohol consumption had a significant nega-
tive relationship with a health-promoting lifestyle, and a woman’s and her husband’s education had a 
significant positive relationship with a health-promoting lifestyle (P<0.05). Overall demographic variables 
predict as much as 13% of health-promoting lifestyles. Age, number of children, and chronic physical and 
psychological diseases had a significant negative relationship with psychological well-being and economic 
status. A woman’s and her husband’s education had a significant positive relationship with psychological 
well-being. Overall, demographic variables predict as much as 10% of psychological well-being. 
Conclusion Considering that health-promoting lifestyle and psychological well-being are two critical de-
terminants of health, studying these two indicators and the factors affecting them can help Intervention 
planning to promote women’s physical and mental health.
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W
Extended Abstract

Introduction

omen are the central pillar of social de-
velopment and the main axis of family 
health. Success, survival, and promo-
tion of society depend on women’s 
health [1]. Middle age is a pivotal peri-

od in the whole period of life, and this period leads to vari-
ous physical, psychological, social, and family changes 
that strongly affect women’s health [3]. A healthy lifestyle 
is significant for maintaining health, improving quality of 
life, reducing disabilities caused by chronic diseases, and 
reducing mortality [7]. On the other hand, psychological 
well-being is an essential factor in the freshness and vital-
ity and increase of individual and social performance of 
women [13]. It also plays an influential role in preventing 
the occurrence of Psychopathy [14]. therefore, this study 
was conducted to determine the Health Promotion life-
style and psychological well-being in women attending 
the health centers of Arak City in 2019.

Materials and Methods

In this descriptive cross-sectional study, among women 
who attended health centers in Arak City, 221 women 
who met the inclusion criteria were included in the study 
by continuous sampling. Inclusion criteria included age 
30-60 years, no divorce and death of dears in the last six 
months, and no drug addiction. Demographic information 
form, Health Promoting Lifestyle Profile-II (HPLP-II), 
and psychological well-being were completed to collect 
data. HPLP II measures 52 healthy lifestyle behaviors on 
six scales, including responsibility for health, nutrition, 
physical activity, spiritual growth, stress management, 

and interpersonal relationships. The overall score of this 
tool is in the range of 52 to 208 [27]. The Ryff Psycholog-
ical Well-being Questionnaire (18 items) has 6 subscales 
of self-acceptance, positive relations with others, autono-
my, purpose in life, personal growth, and environmental 
Mastery. The overall psychological well-being score is 
obtained from the sum of the subscales’ scores. The total 
score range is 18 to 108 (25)0 Data were described using 
descriptive statistics of frequency, frequency percentage, 
mean, standard deviation, and data analysis by analysis of 
variance, independent t-test, and regression using SPSS 
software v. 19.

Results

The mean health-promoting lifestyle in the study units 
was 135.96, the mean physical activity components were 
16.31, and the mean nutrition was 26.41, respectively, the 
lowest and highest scores (Table 1). Age, chronic dis-
eases, employment, number of children, and alcohol con-
sumption had a significant negative relationship with the 
health-promoting lifestyle, and education of a woman and 
her husband had a meaningful positive relationship with 
the health-promoting lifestyle (P<0.05) (Table 2). The 
results of multiple regression between health-promoting 
lifestyle and demographic variables showed that after ad-
justing and maintaining the level of other variables, edu-
cational status (P=0.009) and job status (P=0.012) still de-
pend on lifestyle. Overall demographic variables predict 
as much as 13% of health-promoting lifestyles.

The mean psychological well-being in the study units 
was 72.29, the mean components of purpose in life were 
10.76, and the mean personal growth was 13.19, respec-
tively, the lowest and highest scores (Table 3). Age, num-
ber of children, and chronic physical and psychological 

Table 1. Determining each of the components of a health-promoting lifestyle in the studied women 

Average Based on 100±SDRang ObservedMean±SD (1-4)HPLP and Subscales

58.76±18.8611-3624.86±5.092.77±0.56Spiritual growth

57.05±18.3512-3524.40±4.952.71±0.55Health responsibility

60.62±16.2113-3624.37±4.382.81±0.49Interpersonal relations

44.18±14.739-3018.80±3.532.32±0.44Stress management

34.61±20.848-3116.31±52.03±0.62Physical activity

64.5±15.9716-3526.41±4.312.93±0.47Nutrition

53.82±13.0787-186135.96±20.402.61±0.39HPLP score  total
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Women have the lowest score in the components of phys-
ical activity, stress management, and purposefulness in 
life, which is a threat to their physical and psychological 
health during the transition from middle age. Inactivity in 
research samples can be explained by the fact that women 
do not perceive the physical activity as part of a healthy 
lifestyle [29]. This can be due to insufficient motivation, 
lack of correct belief, lack of equipment and facilities, and 
sufficient time [2]. Therefore, it is necessary to investigate 
the causes of women’s sedentary lifestyle, plan education-
al interventions, and adopt methods to improve physical 
activity. low scores in stress management and purpose in 
life indicate that Despite the employment of psychology 
experts in recent years in health centers and providing free 

diseases had a significant negative relationship with psy-
chological well-being and economic status. The education 
of a woman and her husband had a meaningful positive 
relationship with psychological well-being (P<0.05). Af-
ter adjusting and maintaining the level of other variables, 
psychological diseases remained an important factor in 
predicting psychological well-being (P=0.04). Overall, 
demographic variables predict as much as 10% of psy-
chological well-being.

Discussion

The results showed that women’s lifestyle and psycho-
logical well-being are far from reaching the desired state. 

Table 2. Results of measuring the relationship between health-promoting lifestyle and demographic variables in the studied women

Test resultsCorrelationDemographic Variables

P=0.028R=-0.15Age

P=0.041R=-0.14Number of children

Test resultsMean±SDNo.Demographic profile

F=0.487142.06±18.158Single

Marital status
P=0.615

135.87±20.76204Married

132.50±12.759Widow-Divorced

T=2.835
129.38±22.0956Yes

Chronic disease df=219

P=0.005138.19±19.35165No

F=10.182125.01±23.3042Illetrate

Education P=0.00140.95±17.76108Secondary

134.83±19.5971College

T=2.03  df=21637.14±20.59181Housewife
Job

P=0.043129.67±17.8136Employee

F=2.555140.90±17.2626Good

Income
P=0.08

136.58±20.43158Moderate

129.81±21.3937Poor

T=1.96
124.23±12.8911Yes

Drinking df=214

P=0.05136.58±20.65205No
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counseling for clients. Still, serious planning for effective 
counseling and holding a training class seems necessary. 
Also, keeping extensive training courses for primary 
health care providers to screen clients accurately can help 
promote women’s health.

Several demographic variables were related to lifestyle 
and psychological well-being. Paying attention to these 
variables can open a comprehensive view for women’s 
health authorities to take action by using appropriate 
methods and educational, clinical, and research interven-
tions for promoting physical and psychological women’s 
health
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Table 3. Determining each of the components of psychological well-being in the studied women

Rang ObservedMean±SDPsychological Well-being and Subscales

5-1812.07±2.73Self-Acceptance

3-1711.84±2.03Autonomy

3-1610.76±2.11Purpose in Life

5-1813.19±2.80Personal Growth

7-1812.69±2.26Environmental Mastery

4-1811.76±2.85Positive Relations

43-9772.29±9.85Psychological Well-Being
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 نویسنده مسئول:
دکتر مهرنوش اینانلو

نشانی: تهران، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه پرستاری و روانپزشکی و پرستاری کودکان.
تلفن: 3225761 )912( 98+

inanlou.m@iums.ac.ir :پست الکترونیکی

زمینه و هدف زنان ستون اصلی توسعه اجتماعی و محور اصلی سالمت خانواده هستند. موفقیت، بقا و ارتقای جامعه به سالمت زنان 
جامعه وابسته است. از آنجایی که سبک زندگی ارتقادهنده سالمت و بهزیستی روان شناختی از تعیین کننده های مهم سالمت هستند، 
این پژوهش با هدف تعیین سبک زندگی ارتقادهنده سالمت و بهزیستی روان شناختی در زنان مراجعه کننده به پایگاه های سالمت اراک 

در سال 1398 انجام شد.

مواد و روش ها در این مطالعه مقطعی از بین زنان مراجعه کننده به پایگاه های سالمت شهر اراک، 221 خانم که معیار ورود به مطالعه را 
داشتند به صورت نمونه گیری مستمر وارد مطالعه شده و فرم اطالعات جمعیت شناختی، پرسش نامه سبک زندگی ارتقادهنده سالمت 
و پرسش نامه بهزیستی روان شناختی را تکمیل کردند. توصیف داده ها با استفاده از آماره های توصیفی فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، 
 SPSS انحراف معیار و تحلیل داده ها به وسیله آزمون های آنالیز واریانس، تی مستقل و رگرسیون با استفاده از نسخه 19 نرم افزار نسخه

انجام شد.

مالحظات اخالقی این مطالعه با کد اخالق IR.IUMS.REC.1398.609 به تصویب کمیته اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران رسیده است.

یافته ها میانگین سبک زندگی ارتقادهنده سالمت در واحدهای مورد پژوهش 135/96 بود. مؤلفه های فعالیت بدنی با میانگین 
16/31 و تغذیه با میانگین 26/41، به ترتیب کمترین و بیشترین امتیاز را داشتند. میانگین بهزیستی روان شناختی در واحدهای 
موردپژوهش 72/29 بود. مؤلفه های هدفمندی با میانگین 10/76 و رشد فردی با میانگین 13/19 به ترتیب کمترین و بیشترین 
ارتباط  ارتقادهنده سالمت  با سبک زندگی  الکل  بیماری های مزمن، اشتغال، تعداد فرزندان و مصرف  امتیاز را داشتند. سن، 
معنادار منفی و تحصیالت زن و همسرش با سبک زندگی ارتقادهنده سالمت ارتباط معنادار مثبت داشتند. درمجموع، متغیرهای 
جمعیت شناختی در حد 13 درصد سبک زندگی ارتقادهنده سالمت را پیش بینی می کند. سن، تعداد فرزندان، وجود بیماری های 
مزمن جسمی و بیماری های اعصاب و روان با بهزیستی روان شناختی ارتباط معنادار منفی و وضعیت اقتصادی، تحصیالت زن 
و همسرش با بهزیستی روان شناختی ارتباط معنادار مثبت داشت. درمجموع، متغیرهای جمعیت شناختی تا ده درصد بهزیستی 

روان شناختی را پیش بینی می کنند.

نتیجه گیری با توجه به اینکه سبک زندگی ارتقادهنده سالمت و بهزیستی روان شناختی دو تعیین کننده مهم سالمت محسوب می شوند، 
بررسی این شاخص ها وعوامل مؤثر بر آن ها می تواند به برنامه ریزی مداخالت برای ارتقای سالمت جسمی و روانی زنان کمک کند.

کلیدواژه ها: 
زنان، سالمت، سبک 

زندگی، بهزیستی، 
بهزیستی روان شناختی 
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مقدمه

زنان سنگ بنای سالمت خانواده و توسعه اجتماعی هستند. 
موفقیت، بقا و ارتقای جامعه به سالمت زنان جامعه وابسته است 
]1[. آنان در جامعه و خانواده نقش ها و مسئولیت های مهمی دارند 
و سالمت جسمی و روانی پیش نیاز اصلی ایفای موفقیت آمیز نقش 
آن هاست. سالمت زنان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از منظر 
سازمان ملل است ]2[. دوران میانسالی )60-30 سال( به عنوان 
یک دوره محوری در کل دوره زندگی است و این دوره با تغییرات 
مختلف جسمی، روانی، اجتماعی و خانوادگی همراه است که 
به شدت بر سالمت زنان تأثیر می گذارد ]3[. طبق آمار رسمی 
در سال 1395، این گروه سنی 41 درصد از جمعیت زنان کشور 
و در شهر اراک 44 درصد جمعیت زنان را به خود اختصاص 
داده است و با توجه به هرم جمعیتی در ایران، میزان این گروه 
جمعیتی در حال افزایش است ]4[. همین امر، برنامه ریزی برای 
سالمت آن ها را مهم تر می کند. تا جایی که اجرای خدمات نوین 
سالمت میانساالن از سیاست های جدید وزارت بهداشت برای این 

گروه سنی است. 

الگوی سبک زندگی  انتخاب ها و  شواهد علمی نشان می دهد 
افراد بر سالمت و طول عمر آن ها تأثیرگذار است ]5[. مشخصه ای 
بیماری ها و جدی  و همه گیر شدن  اپیدمیولوژیک1  تغییر  با  که 
نمایان کرده  را  بیشتر خود  غیرواگیر  بیماری های  شدن موضوع 
است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی2، پنج نوع بیماری 
به عنوان مهم ترین بیماری های مزمن درجهان شناخته شده اند که 
عبارت اند از: چاقی، سکته قلبی، دیابت، سرطان و پوکی استخوان 
که تمامی آن ها با سبک زندگی ارتباط مستقیم دارند ]6[. با توجه 
به اینکه سال های زیادی از عمر زنان با بیماری و ناتوانی سپری 
می شود، سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت برای حفظ سالمتی و 
ناتوانی های ناشی از بیماری های  بهبود کیفیت زندگی و کاهش 
مزمن بسیار بااهمیت است و سبب کاهش واضح در مرگ ومیرها 
خواهد شد ]7[. بنابر اظهار سازمان بهداشت جهانی هر ساله 40 
میلیون مرگ یا 70 درصد از کل مرگ ها، قابل پیشگیری است ]8[. 
عالوه بر این، سبک زندگی ارتقادهنده سالمت منبعی باارزش برای 
مقابله مؤثر با عوامل استرس زای زندگی است و روشی برای افزایش 
بهزیستی و خودشکوفایی بـه حساب می آید. با این حال، مطالعات 
مختلف در ایران نشان داده است سبک زندگی زنان مطلوب نیست. 
در پژوهش پارسا مهر و همکاران میانگین سبک زندگی ارتقادهنده 
سالمت در بین زنان کمتر از مردان بوده ]9[ و در مطالعه انجام شده 
توسط طل و همکاران نمرات سبک زندگی ارتقادهنده سالمت در 
زنان 49-15ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب 

شهر تهران از متوسط نمره نیز پایین تر گزارش شده است ]10[. 

1.Epidemiology
2. World Health Organization (WHO)

یک  بهداشت  و  سالمت  شاخص های  مهم ترین  از  دیگر  یکی 
روان  سالمت  شاخص های  است.  جامعه  آن  روان  سالمت  جامعه 
زنان نشان دهنده اثربخشی اقدامات و برنامه های ارتقای سالمت و 
روان شناختی  بهزیستی   .]11[ است  روانی  از مشکالت  پیشگیری 
یکی از شاخص های ارزیابی سالمت روان است که عامل مهمی در 
طراوت و شادابی و افزایش عملکرد فردی و اجتماعی زنان است و در 
پیشگیری از بروز بیماری های روان نقش مؤثری را ایفا می کند ]13 
،12[. در صورتی که به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد، فراوانی 
مشکالت روانی و رفتاری رو به فزونی خواهد گذاشت. در حال حاضر، 
برآورد  درصد   42/4 زنان  در  روان پزشکی  اختالالت  شیوع  میزان 
شده است ]14[. عوامل فیزیولوژیک، استرس های محیطی و شغلی، 
وظایف فزاینده وگاه متضاد زنان، فرسودگی و خستگی، ناامیدی، 
اجتماعی،  فعالیت های  و  نقش ها  خانوادگی،  روابط  مادی،  شرایط 
عواملی هستند که در بهزیستی روان شناختی نقش دارند ]16 ،15[.

مطالعات طولی نشان می دهد عالوه بر اینکه سطح باالیی از 
بهزیستی روانی یک عامل محافظ در برابر بیماری های روان شناختی 
حتی  و  کار  در  بهره وری  افزایش  سبب  است،  روان پزشکی  و 
افزایش سالمت جسمی می شود ]18 ،17[. اختالل در بهزیستی 
روان شناختی با افزایش خطر ابتال به بیماری های جسمی و حتی 
مرگ ومیر ناشی از برخی از بیماری های قلبی عروقی، سکته مغزی 
و برخی از سرطان ها رابطه دارد ]20 ،19[. این ارتباط ممکن است 
با افزایش سن پررنگ تر شود، زیرا شیوع بیماری مزمن با افزایش 
سن زیادتر می شود و بهزیستی روان شناختی به عنوان عاملی برای 
افزایش امید به زندگی و درمان بیماری تهدید کننده زندگی عمل 
می کند ]19[. این در حالی است که بسیاری از مطالعات طولی 
انجام  شده از پسرفت تدریجی بهزیستی روان شناختی و افسردگی 
و اضطراب در زنان میانسال و در دوران انتقال به یائسگی خبر 
داده اند ]21[. عوامل فیزیولوژیک، استرس های محیطی و شغلی، 
مشارکت  محدودیت  همچنین  و  رضایت  منبع  بودن  محدود 
زنان،  متضاد  گاه  و  فزاینده  وظایف  جامعه،  در  زنان  اجتماعی 
نقش ها و مسئولیت های اجتماعی زنان در دوران میانسالی، مانند 
از مراقبت  ناشی  مادربزرگ بودن و خستگی و محدودیت های 
از نوه ها و همچنین افزایش مشکالت خانوادگی، مانند بیماری 
شریک زندگی یا فوت والدین سالخورده آن ها، تأثیر قابل توجهی 
بر وضعیت بهزیستی آنان دارد ]16 ،15 ،13[. مطالعات در بیش 
بهزیستی  سطح  پایین ترین  که  می دهد  نشان  کشور،  از 160 

روان شناختی در محدوده سنین 55-45 سالگی است ]19[ .

بهزیسـتی روان شناختی جامعه از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر 
موفقیت برنامه های توسـعه است ]11[. بر اساس یافته های سنجش 
ملی سرمایه اجتماعی در سال 1394، تنها حدود 24 درصد از مردم 
کشور، آینده را بهتر ارزیابی می کنند. رتبه اول ناامیدی نسبت به 
استان  به  اجتماعی مربوط  یافته های طرح ملی سرمایه  آینده در 
مرکزی است ]23[. ارزیابی منفی نسبت به آینده می تواند بر بهزیستی 

روان شناختی افراد جامعه تأثیر منفی داشته باشد.
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علی رغم اینکه طی سال های اخیر تالش هایی در جهت افزایش 
سالمت زنان صورت گرفته و خدمات نوین سالمت زنان میانسال 
که از سیاست های جدید وزارت بهداشت است در کشور اجرا شده 
است، به نظر می رسد این اقدامات کافی نیست. پرستاران آموزش 
جامعه نگر در نظام سالمت به عنوان کارآمدترین نیروهای انسانی 
در سطح جامعه که در ارتباط نزدیکی با اقشار جامعه هستند، 
می توانند با توجه به تفاوت های فرهنگی و شناسایی منابع موجود 
بر ارتقای سالمت جسمی و روانی زنان تمرکز کرده و زنان را 
برای انتخاب های سالم در زندگی توانمند کنند و با طرح ریزی 
برنامه های آموزشی ارتقای سالمت جسمی و روانی، زمینه افزایش 
آگاهی و به دنبال آن تغییر رفتار و افزایش سالمت جسمی و روان 

را فراهم گنند ]24[.

جامعه ای  هر  در  ســـالمت  خدمات  ارائه  که  آنجایی  از 
مستلزم برآورد دقیقی از وضعیت سالمت افراد آن جامعه است 
روان شناختی  بهزیستی  و  ارتقادهنده سالمت  زندگی  و سبک 
این  تعیین  و  بررسی  است،  سالمت  مهم  تعیین کننده های  از 
شاخص ها یک ضرورت بســیار مهم در ارزیابی وضعیت ســالمت 
زنان برای دست اندرکاران و برنامه ریزان اســت تا بر اســاس آن 
اولویت های مهم ســالمت را درک و برنامه های ارائه شده را به نحو 

مطلوب اجرا کنند. 

مواد و روش ها

این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی در زنان مراجعه کننده به 
پایگاه های سالمت شهر اراک انجام شد. روش نمونه گیری به این 
صورت بود که شهر اراک به پنج منطقه شهرداری تقسیم شد. 
با توجه به اینکه پراکندگی پایگاه های سالمت در همه مناطق 
به  سالمت  پایگاه  سه  منطقه  هر  در  است،  یکسان  شهرداری 
صورت تصادفی انتخاب شد و حجم نمونه برای هریک از مناطق 
به  با توجه  نفر  برآورد شد و درنهایت 221  نفر  شهرداری 45 
معیارهای ورود در پژوهش، بر اساس روش نمونه گیری مستمر 
انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل سن 60-30 سال، 
عدم وقوع طالق و مرگ عزیزان طی شش ماه اخیر و عدم اعتیاد 
به مواد مخدر بود. اطالعات هر فرد از طریق پرسش نامه و با کسب 
رضایت آگاهانه فرد جمع آوری شد. برای گردآوری اطالعات، فرم 
جمعیت شناختی، پرسش نامه سبک زندگی ارتقادهنده سالمت 
و پرسش نامه هجده سؤالی بهزیستی روان شناختی ریف3 استفاده 
شد. فرم اطالعات جمعیت شناختی شامل سن، قد، وزن، سابقه 
بیماری های مزمن، میزان تحصیالت، وضعیت تأهل، شغل، میزان 
آخرین  سن  فرزندان،  تعداد  همسر،  شغل  همسر،  تحصیالت 
و  قهوه، مصرف سیگار  خانواده، مصرف  درآمد  وضعیت  فرزند، 
مصرف الکل بود. پرسش نامه بهزیستی روان شناختی توسط ریف  
دارای شش  آن  هجده سؤالی  فرم  شد.  طراحی  سال1989  در 

3.Reef Psychological well-being Questionnaire

زیرمقیاس پذیرش خود، ارتباط مثبت با دیگران، خودمختاری، 
هدفمندی، رشد شخصی و تسلط بر محیط است. هر زیرمقیاس 
خرده مقیاس  هر  برای  امتیاز  دامنه  است.  پرسش  سه  دارای 
18-3 است. شرکت کنندگان در مقیاس شش درجه ای از کاماًل 
موافق )نمره یک( تا کاماًل مخالف )نمره شش( به سؤاالت پاسخ 
نمرات  از مجموع  بهزیستی روان شناختی  نمره کلی  می دهند. 
زیرمقیاس ها به دست می آید. محدوده نمره کل 18 تا 108 است 
 .]25[ است  باالتر  روان شناختی  بهزیستی  بیانگر  باالتر  نمره  و 
خانجانی و همکاران به منظور بررسی ساختار عاملی فرم کوتاه 
)هجده سؤالی( در پژوهشی بر روی 976 دانشجو، نشان دادند 
این مقیاس از برازش خوبی برخوردار است. همسانی درونی این 
مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ4 برای همه زیرمقیاس ها 71.0 

به دست آمد ]26[.

پرسش نامه سبک زندگی ارتقادهنده سالمت5 که توسط والکر 
بر اساس مدل ارتقای سالمت پندر6 طراحی شد، برای سنجش 52 
رفتار سبک زندگی سالم در شش مقیاس شامل مسئولیت پذیری 
در مورد سالمت )نه مورد(، تغذیه )نه مورد(، فعالیت بدنی )هشت 
مورد(، رشد معنوی )نه مورد(، مدیریت استرس )هشت مورد( و 
روابط بین فردی )نه مورد( است. نمره کلی این ابزار در محدوده 52 
تا 208 است. نمرات باالتر نشان دهنده سبک زندگی سالم تر است 
]27[. والکر برای پرسش نامه سبک زندگی ارتقادهنده سالمت، 
آلفای کرونباخ 0/93 را گزارش کرد و برای شش زیرشاخه آن 

طیف 0/70 تا 0/87 را گزارش کر ]28[. 

برای بررسی پایایی پرسش نامه ها در این مطالعه از روش آزمون 
مجدد برای بیست نفر از جمعیت هدف استفاده شد و پایایی ابزار 
پرسش نامه سبک زندگی ارتقادهنده سالمت و بهزیستی روان شناختی 

به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/86 و 0/70 به دست آمد.

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS انجام 
شد. از آمار توصیفی برای تعیین سبک زندگی ارتقادهنده سالمت، 
بهزیستی روان شناختی و متغیرهای جمعیت شناختی استفاده شد. 
بررسی  برای  نیز  رگرسیون9  و  تی مستقل8  و  آنووا7  آماری  آزمون 
متغیرهای  با  روان شناختی  بهزیستی  و  زندگی  بین سبک  ارتباط 
جمعیت شناختی به کار رفت. آزمون کولموگروف -اسمیرنوف10 برای 

بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه استفاده شد.

4. Cronbach's alpha
5. Health Promoting Lifestyle Profile-II (HPLP-II)
6. Pender
7. Anova
8. Independent-t-test 
9. Regression Analysis
10. Kolmogorov–Smirnov test
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یافته ها

ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های پژوهش در این مطالعه 
زنان  سنی  معیار  انحراف  و  میانگین  که  داشت  این  بر  داللت 
موردمطالعه 7/80 ± 40/46 سال بود. اکثر افراد موردمطالعه متأهل 
)92/3درصد( و خانه دار )83/3 درصد( و با تحصیالت متوسطه 
افراد  بدن11 66/52 درصد  توده  بودند. شاخص  )48/9 درصد( 
مورد مطالعه، در محدوده اضافه وزن و چاقی قرار داشت. میانگین 
و انحراف معیار شاخص توده بدن، 4/87 ± 27/24 بود. وضعیت 
بود. 25/33  متوسط  سطح  در  زنان  از  درصد  اقتصادی 71/5 

11. Body Mass Index 

درصد افراد مورد مطالعه، حداقل مبتال به یک بیماری مزمن بودند 
و بیشترین شیوع بیماری مزمن در افراد مورد مطالعه فشار خون 
باال )9/5 درصد( بود. 5/1 درصد از جامعه مورد پژوهش سابقه 
مصرف الکل داشتند و 5/45 درصد نیز سیگار مصرف می کردند.

بر اساس جدول شماره 1 میانگین سبک زندگی ارتقادهنده 
به  توجه  با  بود.   135/96 موردپژوهش  واحدهای  در  سالمت 
میانگین بر مبنای 100، نمره سبک زندگی 53/82 بود. یعنی 
کل  نمره  درصد   53 متوسط  به طور  مورد پژوهش  واحدهای 
پرسش نامه را کسب کرده اند. ُبعد تغذیه بیشترین میانگین نمره 
برابر 64/5 و ُبعد ورزش و فعالیت بدنی کمترین میانگین نمره 

برابر 34/61 را داشت.

جدول 1. تعیین هر یک از مؤلفه های سبک زندگی ارتقادهنده سالمت در زنان مورد مطالعه

مؤلفه های سبک زندگی 
ارتقادهنده سالمت 

میانگین هر 
گویه± انحراف معیار 

)1 - 4(
میانگین بر مبنای 100 ± انحراف معیاردامنه میانگین ± انحراف معیار

18/86±3658/76-5/0911±0/5624/86±2/77رشد معنوی و خودشکوفایی

18/35±3557/05-4/9512±0/5524/40±2/71مسئولیت پذیری در برابر سالمت

16/21±3660/62-4/3813±0/4925/37±2/81روابط بین فردی

14/73±3044/18-3/539±0/4418/80±2/32مدیریت استرس

20/84±3134/61-5/008±0/6216/31±2/03ورزش و فعالیت بدنی 

15/97±3564/5-4/3116±0/4726/41±2/93تغذیه 

13/07±18653/82-20/4087±0/39135/96±2/61سبک زندگی ارتقادهنده سالمت

جدول 2. تعیین هر یک از مؤلفه های بهزیستی روان شناختی در زنان مورد مطالعه

دامنهمیانگین ± انحراف معیارمؤلفه های بهزیستی روان شناختی

18-73.25 ± 07.12پذیرش خود 3-18

17-03.23 ± 84.11خودمختاری 3-18

16-11.23 ± 76.10هدفمندی 3-18

18-80.25 ± 19.13رشد شخصی 3-18

18-26.27 ± 69.12تسلط بر محیط 3-18

18-4 85.2 ± 76.11 ارتباط مثبت با دیگران 3-18

97-85.943 ± 29.72 بهزیستی روان شناختی 18-108
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جدول 3. نتایج سنجش ارتباط سبک زندگی ارتقادهنده سالمت و متغیرهای جمعیت شناختی در زنان موردمطالعه

نتایج آزمونهمبستگیمشخصات جمعیت شناختی

R= -0.15P=0.028سن

R= -0.14P=0.041تعداد فرزندان

نتایج آزمونمیانگین± انحراف معیارتعدادمشخصات جمعیت شناختی

 شاخص توده بدنی

65.19P=0.613 ±7457.137زیر 9.24
25-9.299591.135±28.20

F=0.491
79.22±305280.133 و باالتر

وضعیت تاهل
15.18F=0.487±806.142مجرد
76.20±20487.135متأهل

P=0.615
75.12±950.132بیوه-مطلقه

بیماری مزمن
09.22±5638.129بلی

T=2.835
df=219

35.19P=0.005±16519.138خیر

تحصیالت

30.23F=10.182±4201.125بی سواد-کم سواد

76.17P=0.000±10895.140متوسطه

59.19±7183.134دانشگاهی

شغل
59.20T=2.03±18114.137خانه دار

df=216 

81.17P=0.430±3667.129کارمند

تحصیالت همسر

16.22F=4.656±4199.128بی سواد-کم سواد

59.20±8937.140متوسطه
P=0.011

20.19±7338.134دانشگاهی

میزان درآمد
26.17F=2.555±2690.140خوب

43.20±15858.136متوسط
P=0.080

39.21±3781.129ضعیف

مصرف الکل
89.12 ±1123.124بلی

T=1.96

df=214

65.20P=0.05 ±20558.136خیر

روان شناختی  بهزیستی  میانگین  اساس جدول شماره 2  بر 
و  رشد شخصی  ُبعد  است.  مورد پژوهش 72/29  واحدهای  در 
هدفمندی به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین نمره را داشتند.

بر اساس جدول شماره 3 سن، بیماری های مزمن، اشتغال، 
تعداد فرزندان و مصرف الکل با سبک زندگی ارتقادهنده سالمت 

ارتباط معنادار منفی و تحصیالت زن و همسرش با سبک زندگی 
ارتقادهنده سالمت ارتباط معنادار مثبت داشت )P<0/05(. بر 
اساس جدول شماره 4 نتایج رگرسیون چندگانه بین سبک زندگی 
ارتقادهنده سالمت و متغیرهای جمعیت شناختی نشان دهنده 
آن بود که پس از تنظیم و ثابت نگهداشتن سطح بقیه متغیرها، 
همچنان وضعیت تحصیلی و وضعیت شغلی فرد بر سبک زندگی 

فاطمه خانی و همکاران. بررسی سبک زندگی ارتقادهنده سالمت و بهزیستی روان شناختی در زنان مراجعه کننده به پایگاه های سالمت شهر اراک
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جدول 4. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه بین سبک زندگی ارتقادهنده سالمت و متغیرهای جمعیت شناختی در زنان مورد مطالعه

متغیر
ضریب غیراستاندارد

.Tsigضریب استاندارد بتا

خطای معیارضریب

140/0514/249/830/00ضریب ثابت
0/410/380/151/070/284سن

1/030/30-0/09-1/851/80-تعداد فرزندان
0/099 1/66 - 0/23-0/33 0/55 -سن آخرین فرزند

تحصیالت
گروه مبنا )بی سواد-کم سواد(

11/814/480/292/640/009)متوسطه(
11/776/190/271/90/06)دانشگاهی(

وضعیت شغلی
گروه مبنا)خانه دار(

2/530/012-  0/22-4/89 12/36-)کارمند(

بیماری
0/625 0/49- 0/074-7/14 3/49-مزمن
0/0420/966-0/007-0/347/95-جسمی

تحصیالت همسر

گروه مبنا)بی سواد-کم سواد(
3/304/120/080/800/42)متوسطه (

0/42 0/81- 0/096-5/09 4/15- )دانشگاهی (

وضعیت اقتصادی
گروه مبنا )خوب(

1/160/25-  0/11-4/47 5/17- )متوسط(
1/340/182-  0/14-5/83 7/81- )ضعیف(
R2=0.190 ,R=0.436 ,ADJ.R2=0.132
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تغییر سطح  با  که  بدین صورت  بود.  مؤثر  ارتقادهنده سالمت 
تحصیالت از بی سوادـکم سواد به تحصیالت متوسطه و ثابت نگه 
داشتن بقیه متغیرها، نمره سبک زندگی 11/81 افزایش یافت. 
همین طور با تغییر وضعیت شغلی از خانه دار به کارمند و ثابت 
زندگی 12/36 کاهش  امتیاز سبک  متغیر ها،  بقیه  نگهداشتن 
یافت. درمجموع، متغیرهای جمعیت شناختی تا 13 درصد سبک 

زندگی ارتقادهنده سالمت را پیش بینی می کند.

وجود  فرزندان،  تعداد  سن،   ،5 شماره  جدول  اساس  بر 
بیماری های مزمن جسمی و بیماری های اعصاب و روان با بهزیستی 
روان شناختی ارتباط معنادار منفی و وضعیت اقتصادی و تحصیالت 
زن و همسرش با بهزیستی روان شناختی ارتباط معنادار مثبت 
داشت )P<0/05(. جدول شماره 6 نشان داد حتی پس از تنظیم و 
ثابت نگهداشتن سایر متغیرها، بیماری های اعصاب و روان همچنان 
عامل مهمی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی باقی ماندند )04/

P=0(. بدین صورت که واحدهای مورد پژوهش که ابتال به بیماری 
بیماری  به  مبتال  که  کسانی  به  نسبت  داشتند،  روان  و  اعصاب 
اعصاب و روان نبودند، به اندازه 8/30 نمره کمتری در بهزیستی 

روان شناختی کسب کردند. درمجموع، متغیرهای جمعیت شناختی 
تا 10 درصد بهزیستی روان شناختی را پیش بینی می کنند.

بحث

این پژوهش با هدف تعیین سبک زندگی ارتقادهنده سالمت و 
بهزیستی روان شناختی در زنان مراجعه کننده به پایگاه های سالمت 
ارتقادهنده  نتایج نشان داد نمره سبک زندگی  انجام شد.  اراک 
سالمت در جامعه مورد پژوهش 20/40 ± 135/96 بود. با توجه به 
حداقل و حداکثر امتیاز ابزار )208-52(، شرکت کنندگان در این 
مطالعه در سطح متوسط HPBs بودندکه مشابه زنان سنین باروری 
شیراز، زنان سنین باروری قم و زنان یائسه شهر نکا و کمتر از زنان 
سنین باروری شهر تهران، زنان میانسال شهر یزد و زنان عرب 
ساکن در آمریکا کمتر بودند. میانگین HPBs در مطالعه حاضر 
زنان سرپرست  زنان چینی شهری،  زنان ترک 64-18 سال،  از 
خانوار ایرانی، زنان میانسال بیرجند، زنان جنوب شهر تهران و از 
بزرگساالن 60-40ساله تایوان ]34-27 ،15 ،10، 7، 3[ بیشتر بود.

 مؤلفه های فعالیت بدنی با میانگین 31.16 و مدیریت استرس 
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جدول 5. نتایج سنجش ارتباط بهزیستی روان شناختی و متغیرهای جمعیت شناختی در زنان موردمطالعه

نتایج آزمونهمبستگیمشخصات جمعیت شناختی

0/20P= 0/004-سن

0/15P= 0/036-تعداد فرزندان

نتایج آزمونمیانگین±انحراف معیارتعدادمشخصات جمعیت شناختی

شاخص توده بدنی

18/5-24/97373/20± 9/96F= 0/416

25-29/99571/85± 9/07
P= 0/66

10/91 ±305272/00 و باالتر

وضعیت تأهل

10/54F= 0/483 ±872/94مجرد

9/67 ±20472/41متأهل
P= 0/618

13/69 ±969/17سایر

بیماری مزمن
16573/739/09خیر

T= 3/753

df= 216
5668/1610/86P= 0/00بله

بیماری های جسمی
4768/5311/10بلی

 T= -3/013
df= 216

17473/339/25P= 0/003خیر

بیماری اعصاب و روان
1363/9210/31بلی

 T= -3/211
df= 215

20872/769/58P= 0/002خیر

تحصیالت
4267/1410/44F= 8/85بی سواد ـ کم سواد
10872/639/74متوسطهـ  دیپلم

P= 0/00
7174/928/53دانشگاهی

شغل
18171/9910/19T=-1/48خانه دار

212df=

3674/677/80P=0/141کارمند

تحصیالت همسر
4167/4911/39F= 7/151بی سواد ـ کم سواد
8973/249/36متوسطهـ  دیپلم

P= 0/001
7374/168/15دانشگاهی

شغل همسر

6374/738/44F= 2/069کارمند
5370/1110/26کارگر

P= 0/086 5373/179/48آزاد
3170/7710/84بازنشسته
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با میانگین 18/80 کمترین نمره را داشتند. همانند سایر مطالعات 
پیشین در ایران و کشورهای خارجی، فعالیت بدنی کمترین امتیاز 
را داشت ]33-27 ،10 ،7 ،2[. با این حال، واقعیتی که مطالعات 
متعددی نشان داده اند این است که فعالیت بدنی تأثیر مثبت بر عالئم 
یائسگی و پیشگیری از آرتریت، پوکی استخوان و بیماری قلبی عروقی 
دارد.تحرک بدنی پایین زنان مورد مطالعه به عالوه چاقی و اضافه وزن 
)میانگین 27/24=شاخص توده بدنی( زمینه را برای ابتال به دیابت، 
پرفشاری خون، دیس لیپیدمی و آرتریت فراهم می کند و این یک 
تهدید جدی برای سالمت زنان میانسال خواهد بود ]7[. فعالیت بدنی 
ناکافی در زنان مطالعه حاضر و سایر مطالعات بیانگر این است که 
کم تحرکی به عنوان یک چـالش در تمـام کشـورها مطـرح اسـت. 
کم تحرکی در نمونه های پژوهش را می توان این گونه توضیح داد که 
زنان فعالیت بدنی را به عنوان بخشی از یک شیوه زندگی سالم درک 
نکرده اند ]29[ که می تواند ناشی از عدم انگیزه کافی، نداشتن باور 
صحیح، نبود تجهیزات و امکانات و زمان کافی باشد ]2[. بنابراین 
بررسی علل کم تحرکی زنان و برنامه ریزی مداخالت آموزشی و اتخاذ 

روش هایی برای بهبود فعالیت بدنی ضروری است.

بعد از فعالیت بدنی، کمترین نمره به مدیریت استرس اختصاص 
یافت. این یافته توانایی های ضعیف زنان را برای مدیریت عوامل 
استرس زا نشان می دهد که همسو با مطالعه هردان خلیل12 در 
زنان عرب چوآنگ13 در بزرگساالن و مطالعه طل در زنان همسو 

12. HardanKhalil 
13. Chuang 

است ]31 ،27 ،10[. بنابراین برای بهبود توانایی زنان در کنترل 
استرس باید از طرق مختلف مشاوره حضوری، راهنمایی تلفنی و 
برگزاری کالس های آموزشی حضوری و مجازی اقدامات موثری 

انجام شود.

با   سالمت  ارتقا دهنده  زندگی  سبک  بین  اولیه  تحلیل  در 
سن، تعداد فرزندان، وجود بیماری های مزمن، تحصیالت، شغل 
و تحصیالت همسر و مصرف الکل با سبک زندگی ارتقادهنده 
سالمت ارتباط معنادار آماری وجود داشت. پس از تعدیل مدل 
رگرسیون خطی، وضعیت تحصیلی و شغلی فرد بر سبک زندگی 

ارتقادهنده سالمت مؤثر بود.

حتی پس از تنظیم و ثابت نگه داشتن سایر متغیرها، تحصیالت 
عامل مهمی در رفتارهای ارتقادهنده سالمت بود. مطالعات ملی 
و بین المللی یافته های مشابهی را گزارش داده اند. به عنوان مثال 
انجذاب و همکاران باکویی، بحیرایی14 ، جینا15 و خامی نشان 
دادند ]35، 34 ،29 ،7 ،1[ افراد با سطح تحصیالت باالتر شیوه 
زندگی بهتری گزارش داده اند. تحصیالت یک عامل تأثیرگذار در 
سالمت زنان است و آموزش را باید یک عامل اصلی در توضیح 
نابرابری های بهداشتی دانست. افرادی که تحصیالت باالتری دارند 
ممکن است دسترسی بیشتری به اطالعات مربوط به سالمتی 

داشته باشند که منجر رفتارهای ارتقا دهنده سالمت می شود.

14. Baheiraei
15. Giena
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نتایج آزمونمیانگین±انحراف معیارتعدادمشخصات جمعیت شناختی

تعداد فرزندان

0975/3810/88F= 2/436
15772/149/47

P= 0/048
28973/428/51
34371/9411/60

41565/3310/89 و باالتر

میزان درآمد
2674/2910/78F= 5/821خوب

15873/149/45متوسط
P= 0/003

3767/439/70ضعیف

مصرف سیگار
1267/717/20بلی

 T= -1/687
df= 215

20872/629/93P= 0/093خیر

مصرف الکل
1168/655/38بلی

T= 1/23
df= 211

20572/6110/07P= 0/22خیر
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در مطالعه حاضر، زنان کارمند رفتار سالمتی کمتری از خود 
با  زنان  داد،  نشان  خود  بررسی  در  نیز  اسلوپن16  دادند.  نشان 
مشاغل فعال و استرس باال مشکالت بهداشتی بیشتری را گزارش 
می دهند ]36[. در مطالعه باکویی و احمدی و همکاران چنین 
ارتباط معناداری یافت نشد که احتمااًل نوع شغل و تعداد شاغلین 
در هر یک از مطالعات متفاوت و سبب تناقض در نتایج شده 
است ]29 ،28[. مطالعات بیشتری در گروه های مختلف شغلی 
پیشنهاد می شود. گرچه پیش بینی می شود وضعیت شغلی زنان 
تأثیر مثبتی بر توانمند سازی زنان داشته ]29[ و عامل مهمی در 
ارضای نیازهای اساسی آدمی و بهبود شرایط زندگی باشد ]2[، 
اما گاهی ممکن است به علت افزایش تعداد نقش هایی که زنان 
بر عهده دارند به همان میزان فشار جسمی و روانی بیشتری بر 
زنان وارد شده و زن شاغل فرصت استراحت و رسیدگی به خود 
و مراقبت مربوط به خود را نداشته باشد ]37[ و این منجر به 

پایین تر بودن نمره سبک زندگی می شود. 

16. Slopen 

در رابطه با بررسی بهزیستی روان شناختی، میانگین در جامعه 
در  اورنگ  پژوهش  مشابه  که  بود  مورد پژوهش 85.9 ± 29.72 
گروه بزرگساالن 46-26 سال بود و از مطالعه جبراییلی که در 
زنان بارور شهرستان مشکین شهر انجام شده بود، بیشتر بود ]39  
،38[. دلیل این نتیجه متناقض ممکن است مربوط به جامعه 
پژوهش باشد. چنانکه موقعیت اجتماعی و اقلیمی و فرهنگی 
جامعه  افراد  روان شناختی  بهزیستی  روی  بر  می تواند  جامعه 
تأثیرگذار باشد. مطالعات گسترده تر و بیشتری در این زمینه در 

شهرهای مختلف توصیه می شود. 

در میان خرده مقیاس های بهزیستی روان شناختی، بیشترین 
نمره در رشد فردی با میانگین 13/19 بود که با مطالعه بابایی گیوی 
و همکاران همسو است ]40[. باال بودن رشد فردی سبب می شود 
که شخص توانایی شکوفا کردن تمامی نیروها و استعدادهای خود 
را داشته باشد و توانایی های جدیدی در روبه رویی با شرایط دشوار 
کسب کند. این دگرگونی بر نگرش مثبت فرد به زندگی جلوه گر 
شده و رضایت از زندگی، بهزیستی روان شناختی و سالمت روان 
را به همراه دارد؛ کمترین میانگین نمره در حیطه هدف در زندگی 
با میانگین 10/76 بود که همسو با مطالعه اورنگ و همکاران 
است ]38[. هدفمندی، پایه سالمت روانی به شمار می رود ]40[ 

جدول 6. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه بین بهزیستی روان شناختی و متغیرهای جمعیت شناختی

مشخصات جمعیت شناختی
ضریب غیراستاندارد

.Tsigضریب استاندارد بتا
خطای معیارضریب

70/156/4810/830/00ضریب ثابت

0/080/180/060/430/67سن
0/0160/850/0020/0190/985تعداد فرزندان

0/920/36-0/13-0/150/16-سن آخرین فرزند

تحصیالت
گروه مبنابی سواد-کم سواد

2/042/110/100/970/334متوسطه
4/152/720/201/520/13دانشگاهی

بیماری ها
0/930/35-0/08-1/781/91-جسمی

2/920/04-0/20-8/302/84-اعصاب و روان

تحصیالت همسر
گروه مبنابی سواد-کم سواد

1/531/960/080/780/44متوسطه
0/392/440/020/160/87دانشگاهی

وضعیت اقتصادی

گروه مبناخوب
0/620/54-0/06-1/362/19-متوسط

1/810/07-0/19-4/992/76-ضعیف

R2=0/154 ،ADJR2=0/104 ،R=0/392
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و سبب تمایل به پیشرفت و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف 
می شود. به گونه ای که فرد احساس می کند زندگی ارزش زیستن 
را دارد. از طرفی معنا دادن به زندگی و داشتن هدف، بسیاری از 

مشکالت و رخدادهای ناگوار را تحمل پذیر می کند ]41[.

بر اساس مراقبت های انجام  شده در پایگاه های سالمت اراک، 
بیست درصد زنان در ارزیابی سالمت روان، غربال مثبت شده اند.

علی رغم اینکه طی سال های اخیر نیروی کارشناس سالمت روان 
در مراکز سالمت جذب شده است و امکان مشاوره رایگان برای 
مراجعین فراهم شده است، اما برنامه ریزی جدی برای مشاوره های 
اثربخش و برگزاری کالس های آموزش گروهی ضروری به نظر 
برای  گسترده  آموزشی  دوره های  برگزاری  همچنین  می رسد. 
و  ارزیابی  زمینه  در  اولیه  بهداشتی  مراقبت های  ارائه دهندگان 
مشاوره روان شناسی مراجعین می تواند کمک مؤثری برای ارتقای 

بهزیستی روان شناختی زنان باشد.

متغیرهای  با  روان شناختی  بهزیستی  ارتباط  مورد  در 
مطالعه  با  همسو  حاضر  مطالعه  نتایج  جمعیت شناختی، 
الله وردی پور نشان داد ]41[ زنان بی سواد-کم سواد از بهزیستی 
روان شناختی کمتری برخوردار بودند نسبت به کسانی که دارای 
سطح تحصیالت باالتر بودند. مطالعات مختلف تأکید کرده اند 
تحصیالت پایین تأثیرات منفی زیادی بر سالمت روان دارد. یک 
مطالعه در زنان هند نشان داد بین ابعاد مختلف بهزیستی در زنان 
تحصیل کرده و غیرتحصیل کرده تفاوت وجود دارد ]42[. بنابراین 
با فشارهای روانی و  توانایی مقابله  تحصیالت نقش مهمی در 
دشواری های زندگی دارد. بر این اساس حمایت های اجتماعی، 
گام  جامعه  در  زنان  تحصیل  برای  دولت  فرهنگی  و  اقتصادی 

بزرگی در افزایش سالمت جامعه خواهد بود.

در مطالعه حاضر همسو با مطالعه الله وردی پور زنانی که سابقه 
از بهزیستی روان شناختی  بیماری های مزمن را داشتند ]41[، 
کمتری برخوردار بودند. همین طور استپتو17 نشان داد افرادی 
که از بیماری هایی مانند بیماری قلب و عروق کرونر رنج می برند، 
خلق و خوی افسرده و اختالل در بهزیستی داشتند ]19[. با توجه 
به اینکه این موضوع تأثیر منفی بر روند کنترل بیماری دارد، لزوم 
انجام مشاوره های حضوری و تلفنی توسط کارشناسان سالمت 
سایر  کنار  در  بیماران  این  برای  مراکز جامع سالمت  در  روان 

مراقبت های جسمی ضروری به نظر می رسد.

در مطالعه حاضر، زنانی که اختالل اعصاب و روان داشته اند، 
و  وود18  بودند.  برخوردار  پایین تری  روان شناختی  بهزیستی  از 
همکاران در یک بررسی طولی ده ساله نشان دادند افراد با سالمت 
روانی 19پایین احتمااًل طی ده سال آینده افسرده می شوند ]43[. 

17. Steptoe 
18. Wood 
19. Psychological well-being

مطالعه ماچادو20 در دانشجویان نشان داد، استفاده از تکنیک های 
افزایش بهزیستی ذهنی21، سبب کاهش نشانه های اختالل روانی 
رایج در دانشجویان پزشکی شد ]44[. همه این مطالعات با نتایج 

مطالعه حاضر همسو است.

در مطالعه حاضر تعداد فرزندان بیشتر با بهزیستی روان شناختی 
کمتری همراه بود. در مطالعه بهاالدینی نیز هرچه تعداد فرزندان 
زنان شاغل افزایش پیدا می کند، بهزیستی روانی زنان نیز کاهش 
پیدا می کند ]38[ که با مطالعه حاضر همسو است. در مطالعه 

الله وردی پور این ارتباط اثبات نشد ]42[.

در مطالعه حاضر، زنان با وضعیت اقتصادی خوب نسبت به زنانی 
که وضعیت اقتصادی خوب نداشتند از بهزیستی روان شناختی 
بهتری برخوردار بودند که با مطالعه الله وردی پور در زنان میانسال 
و پرندرگاست22 که در گروه بزرگساالن جامعه انجام شد، همسو 
است ]45 ،41[. مطالعه والدگریو23 هم نشان داد زندگی در زیر 
فقر در دوران میانسالی با سالمتی روان پایین همراه است ]46[. 
سـلیگمن24، روان شناس مثبت نگر و مازلو25، روان شناس انـسان گرا 
معتقد بودند در صـورتی کـه به نیازهـا بـه ویـژه نیازهـای اولیـه 
و فیزیولـوژیکی )غـذا و مـسکن( رسـیدگی شود و ارضـا شوند، 
سالمتی جـسمانی و روانـی افـراد تـا حد زیادی حفـظ می شود 
و در صـورتی که ایـن نیازهـا نادیده گرفته شوند، لطمه ای ایجـاد 
خواهد شد کـه سالمت فرد به ویژه بهزیـستی روانی فرد را مختل 
خواهد کرد ]47[. بنابراین باید به سالمت روان قشر آسیب پذیر از 
نظر اقتصادی، افراد کم درآمد و بیکاران به طور ویژه توجه شود و 
هرگونه سیر نزولی اقتصادی در جامعه به عنوان هشدار تلقی شود.

نتیجه گیری

به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد سبک زندگی و بهزیستی 
روان شناختی زنان تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی 
داشته و زنان در مؤلفه های تحرک بدنی و مدیریت استرس و 
هدفمندی در زندگی کمترین امتیاز را کسب کرده اند و این یک 
تهدید برای سالمت جسمانی و روانی آنان در گذار از میانسالی 
است. این شاخص ها با تعدادی از متغیرهای جمعیت شناختی در 
ارتباط هستند که توجه به این متغیرها می تواند دید جامع تری 
برای متولیان امر سالمت زنان و راهی برای بهبود سالمت جسمی 
با  می توان  مطالعه  نتایج  به  توجه  با  کند.  ایجاد  زنان  روانی  و 
آگاهی بخشی و اطالع رسانی در زمینه ارتقای سالمت، برنامه ریزی 
برای بهبود سالمت جسمی و روانی زنان، حمایت اقتصادی و 

20. Machado 
21. Subjective wellbeing
22. Prendergast
23. Waldegrave
24. Martin Seligman
25. Abraham -Harold- Maslow

فاطمه خانی و همکاران. بررسی سبک زندگی ارتقادهنده سالمت و بهزیستی روان شناختی در زنان مراجعه کننده به پایگاه های سالمت شهر اراک
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و  سالمتی  پیشبرد  جهت  در  دولت  توسط  بیشتر  اجتماعی 
ارتقای کل  این گروه گام برداشت و در حفظ و  توانمندسازی 
جامعه مؤثر بود. الزم است مراقبین سالمت که وظیفه آموزش 
زنان در پایگاه های سالمت را بر عهده دارد، در این باره آموزش های 

گسترده ای ببینند.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

 این مقاله با کد IR.IUMS.REC.1398.609 در کمیته اخالق 
دانشگاه علوم پزشکی ایران به تصویب رسیده است.

حامی مالی

نویسنده  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این   
اول، فاطمه خانی در گروه پرستاری، دانشکده پرستاری-مامایی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران ایران است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده  سازی این مقاله شرکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مطالعه هیچ تعارض منافعی ندارد.

تشکر و قدردانی

از جمله  مطالعه  این  اندرکاران  تمامی دست  از  نویسندگان 
تمامی زنان شرکت کننده، مرکز بهداشت اراک و معاونت پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی ایران برای حمایت مالی شان تشکر می کنند.
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