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Abstract
Background and Objectives: Health promoting behaviors are formed during adolescence and
often remain until adulthood. This study aimed to explore related factors to health promoting
self-care behaviors among adolescents.
Material and Methods: A cross-sectional study was conducted in 2016 among 426
adolescents living in Tabriz. Adolescent Health Promotion (AHP) questionnaire was used to
collect data. Data were analyzed using descriptive statistics, t-test, Pearson and Spearman
correlation coefficients applying SPSS v.16.
Results: The mean score of the health promoting behaviors was 69.83. Among six healthpromoting behaviors, physical activity and health responsibility were not in good conditions
among the students. Adolescents had a high score in the dimension of life appreciation (80.62).
There was a significant difference in self-care score between male and female participants
(p≥0.05). There were no significant relationships between self-care with age, family size, and
birth rank (p≥0.05). There was a significant difference between father education level and
family size with nutritional behaviors of the adolescents (p≥0.05).
Conclusion: This study showed that the health responsibility among adolescents was low and
their physical activities were not sufficient. These results are a warning to policy-makers to pay
attention seriously to promoting school health programs in order to promote self-care behaviors
among adolescents.
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مقاله پژوهشی

عوامل مرتبط با رفتارهای خودمراقبتی ارتقاءدهنده سالمت در نوجوانان
جعفرصادق تبریزی ،1نجیبه خوشمرام* ،2لیال دشمنگیر ،1الهام شکیبازاده

3

چکیده

زمینه و اهداف :برخی از رفتارهای ارتقاءدهنده یا مخرب سالمت ،در دوران نوجوانی شکل میگیرند و اغلب تا سنین بزرگسالی باقی میمانند.
لذا ،مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای خودمراقبتی ارتقاءدهنده سالمت در نوجوانان انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی-تحلیلی در بین  426نفر از دانشآموزان شهر تبریز در سال  1395انجام شد .برای گردآوری دادهها از
پرسشنامه ارتقای سالمت نوجوان ( )AHPاستفاده شد .دادهها در نرمافزار  Spss 16وارد و با استفاده از روشهای آمار توصیفی ،تی مستقل،
ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :میانگین نمره کلی رفتارهای خودمراقبتی در نوجوانان  69/83بود .از بین شش بعد رفتارهای ارتقاءدهنده سالمتی ،مسئولیتپذیری
سالمت و تحرک بدنی در نوجوانان وضعیت مناسبی نداشتند .نوجوانان در بعد رشد معنوی از نمره باالیی ( )80/62برخوردار بودند .ازنظر
وضعیت خودمراقبتی بین نوجوانان دختر و پسر ،تفاوت معناداری وجود داشت ( .)p≥0/05بین خودمراقبتی با سن ،بعد خانوار و رتبه تولد ،ارتباط
معنادار یافت نشد ( .)p <0/05بین تحصیالت پدر و بعد خانوار با رفتارهای تغذیهای نوجوانان ،تفاوت معنادار وجود داشت (.)p≥0/05
نتیجهگیری :مطالعه حاضر نشان داد ،مسئولیتپذیری سالمت در نوجوانان کم بوده و از تحرک بدنی کافی برخوردار نبودند ،که به دست-
اندرکاران سالمت هشدار میدهد برنامههای سالمت در مدارس را جدی بگیرند ،تا منجربه ارتقای رفتارهای خودمراقبتی در نوجوانان شود.
کلیدواژهها :ارتقای سالمت ،خود مراقبتی ،نوجوان
نحوه استناد به اين مقاله :تبریزی ج ص ،خوشمرام ن ،دشمنگیر ل ،شکیبازاده ا .عوامل مرتبط با رفتارهای خودمراقبتی ارتقاءدهنده سالمت در نوجوانان .تصویر سالمت 1397؛ :)4(9
.291-282
 .1گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،ایران
 .2گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
)(Email: s_khoshmaram@yahoo.com
 .3گروه ه آموزش و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کرییتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

امررروزه خررودمراقبتی برره منزلرره یکرری از رفتارهررای
ارتقاءدهنده سالمت ،توجره گسرترده ای را بره خرود جلرب
کرده است ( .)1خودمراقبتی به آن دسته از اقداماتی اطرال
میشود که در جهت حفظ و ارتقای سالمت بهوسریله خرود
فرد انجام میشوند ( .)2مهمتررین رفتارهرای ارتقاءدهنرده
سالمت ،شامل پذیرش مسئولیت سرالمتی ،ورزش ،تغذیره،
حمایت اجتم اعی ،کنترل استرس و رشد معنوی اسرت (.)3
خودمراقبتی از عوامل مهم در افزایش امیرد بره زنردگی در
سال های اخیر بوده اسرت ( ، )4کره موجرب ارتقرای کیفری
زندگ ی شده و نقش مؤثری در کاهش هزینه ها داشته اسرت
( . )5بنابراین ،اساسیترین راه پ یشگیری از ابتال به بیماری ها
بررهویرر ه بیمرراریهررای مرر زمن ،رفتارهررای خررودمراقبتی
ارتقاء دهنده سالمت هستند ( ، )7،6که باید بهعنوان راهبررد
ا صلی جهت حفظ و ارتقای سرالمت مورد توجره سیاسرت-
گذاران قرار گیررد ( .)8براسراس مطالعرات انجرامشرده در
انگلستان ،باگسترش خودمراقبتی می ت وان ویزیرت پزشرکان
عمومی را تا  40درصد ،ویزیت های سرپائی را تا 17درصرد
و روزهای غیبت از کرار را ترا  50درصرد کراهش داد (.)3
ازسو ی دیگر ،مطالعات مختلف اهمیت خرودمراقبتی را در
درمان و کنترل بیماری های مختلف ازجملره دیابرت ( )9و
انفارکتوس میوکارد (  ،)10( )Myocardial Infarctionنشان
دادند.
بیماری های مزمرررن و غیرواگیرر ،اصرلی تررین عوامرل
مرررر ومیرررر و ناتوانررررری در دنیرررای امرررروز بررهشرررمار
میروند ( .)11درحال حاضر تخمین زده میشود80 ،درصد
افررراد برراالی  65سررال ،حررداقل از یررر بیمرراری مررزمن و
 50درصد آنها از دو بیمراری مرزمن رنری مری برنرد (.)7،6
مطابق آمارهای سازمان جهانی بهداشت ،بیماری های مزمن
غیرواگیر ،ساالنه باعث مر  38میلیون نفر در جهان مری-
شود ،که تقریبا سه چهارم آن در کشورهای کمد رآمد و یا با
درآمد متوسط ،رخ میدهد ( . )11این بیماریهرا ،عرالوهبرر
هزینه های مضاعف بهداشتی باعث ناتوانی افرراد مری شرود
( .)8همچنین ،عوامل خطر رف تاری و بیولوژیر مررتبط برا
بیماری های غیرواگیر ،در دوران کودکی و نوجروانی شرکل
گرف ته و تا سنین بزرگسالی پایدار میماند (.)14-12
طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت ،نوجوانی سن بین
 10تررا  19سررالگی را شررامل مرریشررود ( .)15ازآنجرراییکرره
کودکان و نوجوانان بهشردت تحرت ترثثیر تغییررات سرری
وضعیت اقتصادی و اجتماعی قرار میگیرند و عرادتهرای
طول زندگ ی در آنان شکل گرفته و پایدار مریمانرد و بره-
عررالوه عوامررل خطررر زای موجررود در دوران کررودکی و
نوجوانی ،با همین عوامل در سنین بزرگسالی ارتبراط دارد،
لذ ا کودکان و نوجوانان بهترین گرروه هردف بررای اجررای
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مداخالت در جهت اصرال شریوه زنردگی و پیشرگیری از
بیماری های مرزمن غیر واگیرر بزرگسرالی هسرتند ( .)16در
مطالعه انجرامگرفتره ت وسرط سرازمان ملری جوانران ایرران،
 51درصد نوجوانان مورد مطالعه دارای سبر زندگی مناسب
نبودنررد ( . )17در ایررن دوران ،رفتارهررایی ماننررد مصرررف
سیگار ،تغذیه نا مناسب ،رفتارهرای جنسری پرخطرر و کرم-
تحرکی آغاز میشود ،که می تواند در آینده منجربه بیماری-
های مزمن گردد ( .)18مطالعرات انجرام گرفتره در کشرور،
شیوع اضافه وزن و چراقی را در نوجوانران 20/5درصرد و
شیوع سیگار را  14/3درصد گزارش کردنرد ،کره ایرن امرر
می تواند ناشی از عادات نامطلوب جاری در شریوه زنردگی
نوجوانان باشد ( . )8،19همچنرین ،میرزا ن مصررف الکرل و
مواد مخدر در دانش آموزان مدارس دوره متوسطه تبریز در
سال  ،1386بهترتیب 12/7درصد و  2درصد بیان شرده برود
(.)20
ازآنجایی که رفتارهای خودمراقبتی قابل آموزش هستند و
مدارس نیز نقش مهمی در آموزش آنها دارند ،بهترر اسرت
آموزش ایرن رفتارهرا از مردارس شرروع شرود ،کره الزمره
دستیابی به آن ،تعیین نیازهای آموزشری نوجوانران در گرام
نخست میباشد ( . )21رفتارهرای ارتقاء دهنرده سرالمت در
ک شورهای مختلف و گروهای مختلف ،ازجمله نوجوانان و
دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است .ازآنجراییکره در
تحقیقات فو نتایی متفاوتی گزارش شرده اسرت (-22 ،8
 ، )25بنابراین الزم است به طور مستمر و ضعیت خودمراقبتی
رفتارهای ارتقاءدهنرده سرالمت در جمعیرت ،برهخصروص
گروه سنی نوجوان رصرد شرود ،ترا برا شرناخت وضرعیت
خودمراقبتی نوجوانران ،رهیافرت هرای پیشرگیرانه متناسرب
طراحی و توانمندی های نوجوانان ارتقا دا ده شده و نهایتا با
اجرای برنامههای خود مراقبتی ،سبر زندگی آنران اصرال
شررود .لررذا ،ایررن م طالعرره بررا هرردف بررسرری رفتارهررای
خودمراقبتی ارتقاء دهنده سالمت و عوامل مررتبط برا آن در
نوجوانان انجام شد ،ت ا زمینره الزم بررای انجرام مرداخالت
جهت ارتقای رفتارهای خودمراقبتی فراهم شود.

مواد و روشها

پ وهش حاضر یرر مطالعره توصریفی-تحلیلری از نروع
مقطعی بود ،که در سال  1395در برین  426نوجروان مقطر
متوسطه شرهر تبریرز انجرام شرد .در ایرن مطالعره ،از روش
نمونهگیری طبقهای-خوشه ای برای انتخاب نمونهها اسرتفاده
شد ،بهاین ترتیب که ابتدا برهصرورت تصرادفی از هریرر از
نواحی آمروزش و پررورش (پرنی ناحیره) دو مدرسره (یرر
مدرسه دخترانه و یر مدرسه پسرانه و جمعا  10مدرسه) ،به
کمر جدول اعداد تصادفی انتخاب و تعرداد نمونره الزم از

تبریزی و همکاران

هر ناحیه  ،به نسبت جمعیت هر ناحیه و پایرههرای تحصریلی
محاسبه ش د .جهت نمونه گیری در هر مدرسه ،ابتدا براساس
تعداد نمونه موردنیاز از هر پایه ،تعداد کالس الزم باتوجهبره
جمعیت هرکالس به طور تصادفی تعیین ،سرپ نمونرههرای
الزم بهصورت آ سان از هرکالس گرردآوری شرد .برا درنظرر
گرررفتن میررزان  p=0/5و  d=0/05و حرردود اطمینرران ،0/95
حجم نمونه موردنیاز  379نفر محاسبه شد .باتوجهبه طبقات
مختلف جامعه پ وهش و برای دسرتیابی بره دقرت بیشرتر و
وجود احتمال کاهش پاسخگویی به سرؤاالت15 ،درصرد بره
تعداد نمونه اضافه شرد و درنهایرت تعرداد نمونره  426نفرر
در نظر گرفته شد .افرادی کره دارای ملیرت ایرانری و سراکن
تبریز بوده و تمایرل بره شررکت در مطالعره را داشرتند ،وارد
پ وهش شدند .نوجوانان مبتال به بیماریهای مزمن و خاص
نیز از مطالعه خارج شدند.
در این پ وهش ،از یر پرسش نامه دو قسرمتی اسرتفاده
شد؛  )1پرسش نامه مشخصات فرردی (شرامل تراریخ تولرد،
جن  ،محل زنردگی ،تعرداد اعضرای خرانواده ،رتبره تولرد،
زندگی با والدین ،تحصیالت والدین ،شغل والدین و داشتن
بیماری خاص) و  )2پرسش نامره ارتقرای سرالمت نوجروان
( ،)Adolescent Health Promotion: AHPکرره نسررخه
انگلیسی این پرسشنامه بر اساس چهرارچوب مردل ارتقرای
سالمت پندر ( ) Penderو تئوری خرودمراقبتی اورم ()Orem
طراحی شده است ( )23و شامل 40سرؤال مریباشرد و یرر
ارزیابی چندبعدی از رفتارهای ارتقاءدهنرده سرالمت فرراهم
میکند .برهایرن ترتیرب کره فراوانری برهکرارگیری رفتارهرای
ارتقاء دهنده سالمت را درشش بعد تغذیه ،حمایت اجتماعی،
مسئولیت پذیری سالمت ،رشرد معنروی ،ورزش و مردیریت
استرس اندازه گیری مری کنرد .هرسرؤال در مقیراس لیکررت
نمرهای از  1تا  5به خود اختصاص می دهد .روایی و پایرایی
پرسش نامه ارتقای سالمت نوجروان توسرط وانر ()Wang
تایید شده است ( .)1این پرسش نامه توسط ایوبی و همکاران
در سال  1389به فارسی ترجمه و روایی و پایایی آن ،تاییرد
شد ( .)26باتوجهبه اولویت هرای سرالمت رکرشرده در سرند
تدبیر توسعه استان آرربایجان شرقی ،تغییرات اندکی در ایرن
پرسش نامه ایجاد ،روایی و پایایی آن مجددا بررسی شرد .در
مطالعه حاضر ،برای بررسی روایی محتوا و ساختار پرسرش-
نامه از نظرات  10نفر از متخصصرین اسرتفاده شرد و CVR
و  CVIپرسشنام ه محاسبه و تعیرین شرد .پرذیرش آیرتمهرا
براساس نمره  CVIباالتر از  0/79بود .برای بررسی پایرائی
پرسش نامره ،مطالعره پرایلوت در یکری از مردارس انجرام و
پرسشنامه در بین  30نفر از دانش آموزان تکمیل و اطالعات
وارد نرمافزار  SPSSشد .پایرایی آن نیرز بره روش همسرانی
درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر بعد تغذیره
( ،)r=0/71حمایررت اجتمرراعی ( ،)r=0/71مسررئولیتپررذیری

سررررالمت ( ،)r=0/83رشررررد معنرررروی ( ،)r=0/89ورزش
( ،)r=0/73مدیریت استرس ( ) )r=0/84و کرل پرسرشنامره
( )r=0/94تعیین و تایید شد .جهت مقایسه هدفمنرد نمررات
در میان زیرمقیاس ها ،اسرتفاده از میرانگین برهجرای مجمروع
نمرات پیشنهاد شده است ( ، )27لذا در ایرن مطالعره ،بررای
مقایسه ابعاد با هم ،نمرات خام تبدیل به نمره استاندارد شرد
و نمره استاندارد بین  0-100به دست آمد .در مطالعه حاضر،
بهدلیل نبود استاندارد خاص درمورد نقطه برش ،امتیازات به-
دستآمده از پرسش نامه به چهار قسمت تقسیم شد و امتیراز
 42– 84به عنوان رفتار خرودمراقبتی ضرعیف ،امتیراز – 126
 84/01به عنروان رفترار خرودمراقبتی متوسرط ،امتیراز – 168
 126/01به عنوان رفتار خرودمراقبتی خروب و امتیراز – 210
 168/01به عنوان رفتار خودمراقبتی عالی ،درنظر گرفته شرد.
پ وهشررگران بعررد از کسررب مجرروز از معاونررت پ وهشرری
دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی و اداره کل آموزش
و پرورش استان آرربایجان شرقی ،برهصرورت حضروری بره
مدارس مراجعه و پ از معر فی خود و بیران اهرداف انجرام
پ وهش ،دادن اطمینا ن درباره محرمانگی اطالعرات شررکت-
کنندگان در مطالعه ،تشکیل جلسه توجیهی بررای والردین و
جلب موافقت آنها و نهایتا اخرذ رضرایتآگاهانره از دانرش-
آموزان ،پرسرش نامره را جهرت تکمیرل بره شررکتکننردگان
تحویل دادند.
بعد از جم آوری داده ها ،اطالعات وارد نرمافزار SPSS
 16شررد .برراتوجررهبرره نرمررال بررودن دادههررا ،از آزمررونهررای
پارامتریر برای تجزیه و تحلیل متغیرهرا اسرتفاده شرد و برا
استفاده از روش های آمار توصیفی ،آزمرونهرای آمراری تری
مستقل ،ضریب هبستگی پیرسرون و اسرپیرمن مروردتجزیره و
تحلیل قرار گرفت.

یافتهها

میانگین سنی نوجوانان موردمطالعره  15/86سرال برود و
بیشرررترین فراو انررری مربررروط بررره گرررروه سرررنی  16سرررال
( 43/43درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گرروه سرنی 14
سال (0/7درصد) بود .حردود 52درصرد از شررکتکننردگان
مطالعه ،پسر بودند .رتبه تولد نوجوانان بین  1– 7نفر متغیرر
بود (با میرانگین  ،) 1/8کره بیشرترین فراوانری (48/8درصرد)
مربوط به رتبه تولد او ل بود .میانگین بعد خانوار  4/32برود،
که بیشترین فراوانی (56/8درصد) مربوط بره بعرد خرانوار 4
بود .حدود  92درصد نوجوانان موردمطال عه با هر دو والردین
خود زندگی میکردنرد .سرطت تحصریالت اکثریرت والردین
دیپلم برود .حردود 46درصرد از پردران دارای شرغل آزاد و
82درصد از مادران خانهدار بودند (جدول .)1
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جدول  .1توزی فراوانی دانشآموزان برحسب وی گیهای جمعیتشناختی در نمونههای موردمطالعه
ويژگی جمعیتشناختی
دختر
جنسیت
پسر
پدر
مادر
وضعیت زندگی با
هردو
سایرین
14
15
سن
16
17
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
تحصیالت مادر
دیپلم
لیسان
باالی لیسان
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
تحصیالت پدر
دیپلم
لیسان
باالی لیسان

میانگین کل رفتارهای خودمراقبتی ارتقاءدهنده سالمت در
نوجوانان  69/83بود .باالترین نمره کسبشرده در بعرد رشرد

معنرروی  80/62و کمترررین نمررره در بعررد مسررئولیتپررذیری
سالمت 59/15 ،بود (جدول .)2

جدول  .2شاخصهای آماری رفتارهای خودمراقبتی ارتقاءدهنده سالمت
میانگین (انحرافمعیار)
رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت
(30/96 )5/63
تغذيه
(22/53 )2/24
حمايت اجتماعی
(29/57 )7/70
مسئولیتپذيری سالمت
(32/25 )6/27
رشد معنوی
(12/33 )3/97
ورزش
(17/25 )3/67
مديريت استرس
(139/66 )22/23
کل

نتررایی آزمررون ترری مسررتقل نشرران داد ،کرره ازنظررر رفتارهررای
خودمراقبتی در ابعاد تغذیه ،مدیریت استرس ،حمایت اجتمراعی و
ورزش ،بین نوجوانان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود داشرت
( .)p≥0/05بهطروریکره خرودمراقبتی در ابعراد تغذیره ،ورزش و
مدیریت استرس در پسرران ،بیشرتر از دخترران برود و رفتارهرای
خودمراقبتی در بعد حمایت اجتماعی در دختران ،بیشتر از پسرران
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تعداد (درصد)
(205)48/1
(221)51/9
(3)0/7
(21)4/9
(390)91/5
(10)2/3
(3)0/7
(145)34
(184)43/4
(94)21/8
(35)8/3
(82)19/4
(66)15/6
(167)39/6
(55)13
(17)4
(18)4/3
(71)17/1
(81)19/5
(135)32/5
(60)14/5
(50)12

محدوده نمره امکانپذير(درصد)
)68/82(9 – 45
)75/12(6 -30
)59/15(10 – 50
)80/62(8 – 40
)61/69(4 – 20
)69/02(5 – 25
)69/83(42 – 210

بود .همچنین بهطوریکه در جردول  3مالحظره مریشرود ،نترایی
آزمون تی مستقل بین وضعیت خودمراقبتی در ابعاد رشرد معنروی
و مسئولیتپذیری سالمت در بین نوجوانان دختر و پسر ،تفراوت
معناداری نشان نداد (.)p<0/05

تبریزی و همکاران

جدول  .3وضعیت رفتارهای خودمراقبتی ارتقاءدهنده سالمت در نوجوانان برحسب جنسیت
پسر ( 221نفر)
دختر ( 205نفر)
متغیر
(71/02 )11/11
(*66/44 )13/53
تغذيه
(73/58 )14/84
(76/78 ) 13/18
حمايت اجتماعی
(58/50 )14/59
(59/84 )16/23
مسئولیتپذيری سالمت
(81/86 )14/93
(79/28 )16/39
رشد معنوی
(66/92 )18/81
(56/05 ) 19/45
ورزش
(70/69 )14/04
(67/21 )15/19
مديريت استرس
(70/03 )10/59
(67/89 )11/79
کل

P_value
p=0/001
p=0/020
p=0/370
p=0/090
p=0/001
p=0/014
p=0/035

* میانگین (انحراف معیار)

چنانچه جدول  4نشان مریدهرد ،براسراس نترایی آزمرون
پیرسون بین رفتارهای خودمراقبتی با سن ،بعد خرانوار و رتبره
تولد ارتباط معنراداری وجرود نداشرت ( ،)p<0/05امرا ازنظرر
رفتارهررای خررودمراقبتی در ابعرراد حمایررت اجتمرراعی و رشررد
معنوی بین گروههای سنی مختلف ،ارتباط آماری معنادار

وجود داشت ( .)p>0/05عالوهبراین ،نترایی آزمرون اسرپیرمن
نشران داد بررین خررودمراقبتی بررا تحصرریالت ،شررغل والرردین و
زندگی با هردو والد یا یکی از آنها ،تفراوت معنراداری وجرود
نداشت ( .)p<0/05همچنین ،برین بعرد خرانوار و تحصریالت
پدر با رفتارهای تغذیهای ارتباط آماری معنادار وجرود داشرت
(.)p>0/05

جدول  .4ارتباط ابعادخودمراقبتی با برخی مشخصات فردی در نوجوانان

بحث

در این مطالعه 426 ،نفرر از نوجوانران شرهر تبریرز ازنظرر
وضرررعیت خرررودمراقبتی رفتارهرررای ارتقاءدهنرررده سرررالمت،
موردبررسی قرار گرفتند .یافتهها نشان داد ،که نوجوانان ازنظرر
رفتارهای خودمراقبتی ارتقاءدهنرده سرالمت در سرطت خروبی
هستند .در این مطالعه ،خودمراقبتی در نوجوانان پسر بیشرتر از
نوجوانان دختر برود .در مطالعره انجرامشرده توسرط رعیرت و
همکاران نیز ،میانگین نمره رفتارهای ارتقاءدهنرده سرالمت در
نوجوانان پسر بیشتر از دختر برود ،کره برا نترایی ایرن مطالعره
همسررو اسررت ( )28و بررا مطالعرره پیکررر ( )Pekerو برمررر
( )Bermekدر دانشجویان ترکیهای که تفاوتی را بین رفتارهای

خودمراقبتی دانشجویان دختر و پسر نشان ندادنرد ،همخروانی
ندارد (.)29
در این مطالعه بهتررین میرانگین نمرره ابعراد خرودمراقبتی،
مربوط به بعد رشد معنوی بود ،کره ایرن امرر در نترایی سرایر
مطالعات نیز بهوضرو دیرده مریشرد ( .)30-32،28،23براال
بودن نمره بعد معنوی را میتوان به این واقعیت ارتباط داد ،که
ازآنجاییکه در جمهروری اسرالمی ایرران برهعنروان کشروری
مسلمان ،مسئله باورهای دینی و مذهبی خیلی پررنر بروده و
ریشه عمیقی در خانوادهها دارد و ازطرف دیگرر ،در مردارس
نیز بهطور وی ه موردتثکید و آموزش قرار میگیرد ،لرذا توجره
به مسائل دینی و معنوی توسرط نوجوانران ،موجرب هدفمنرد
شدن زندگی آنان شده و عاملی جهت اصرال سربر زنردگی
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ناسالم بوده و درنهایت باعث ارتقای رشد معنروی آنران شرده
است .برخالف مطالعات رعیت ( )28و طوافیران و آقراموالیی
( )32و همانند مطالعه نوروزینیرا و همکراران ( ،)33در ایرن
مطالعه نیز میانگین نمره بعد معنوی در نوجوانان پسر بیشتر از
نوجوانان دختر بود ،اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود.
کمترررین نمررره کسرربشررده توسررط نوجوانرران ،در بعررد
مسئولیتپذیری سالمت بود که با نتایی سایر مطالعات انجرام-
یافته در نوجوانران ایرانری ،ترکیرهای و ژاپنری همخروانی دارد
( .)34،31،29،28ازسرروی دیگررر ،در مطالعررهای کرره بررر روی
دانشجویان پرستاری ترکیه انجام شد ،مسئولیتپذیری سالمت
بیشترین نمره را به خود اختصاص داد ( .)35در تبیرین پرایین
بودن میانگین نمره بعرد مسرئولیتپرذیری سرالمت در دانرش
آموزان ،میتوان به پایین بودن سن و تجربه آنان اشاره کرد .تا
زمانی که افراد دچار مشکل سالمتی نشوند ،احساس مسئولیتی
درخصوص سرالمت خرود نخواهنرد داشرت و چرون اغلرب
نوجوانان در این سنین مشکالت سالمتی را تجربه نکرردهانرد،
مسئولیتپذیری کمتری در زمینه سالمت دارند .همچنین سهم
اندک آموزشهای مستمر سرالمتمحرور بررای نوجوانران در
جامعه و مدارس ،موجب پایین بودن سرطت دانرش ،نگررش و
مهارت آنان در امر مراقبت از خود و پرایین برودن مسرئولیت-
پذیری آنان درقبال سالمتی میشود .لذا مدارس مریتواننرد برا
انجام برنامرهریرزیهرای جرام  ،ازطریرق برگرزاری جلسرات
آموزشی و ایجاد واحد مشاوره سالمت برای ایجاد تغییر رفتار
در نوجوانان اقدام کنند.
سبر زندگی غیرفعال ،یرر مشرکل جردی در نوجوانران
موردبررسی بود .نداشتن برنامه منظم برای انجام فعالیرتهرای
فیزیکی و ورزشی ،کمبود پارکها ،پیادهروهای مناسب ،مسریر
اختصاصی دوچرخه و امکانات ورزشری و تفریحری ،آلرودگی
هوا ،نبودن فضرای مناسرب و امکانرات ورزشری در مردارس،
نهادینه نشدن ورزش در مدارس ،اختصاص زن هرای ورزش
به تدری درسهای تخصصی ،آمادگی برای کنکرور ،تسرت-
زنی و سایر فعالیتهای فو برنامه را ،میتوان بهعنوان برخری
از دالیل این مشکل رکر کرد .عالوهبراین ،مطالعره انجرامشرده
توسط کلیشادی و همکاران نشان داد ،که یکی دیگر از دالیرل
سبر زندگی غیرفعال در نوجوانان ایرانری ،اختصراص وقرت
بیشتر برای انجام بازیهای کامپیوتری و تماشای تلوزیون برود
( .)8سهم باالی فعالیت ورزشی در نوجوانان پسرر نسربت بره
نوجوانان دختر ،از یافتههای دیگر این مطالعه بود ،که میتواند
بهدلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی ،تفاوتهای راتی و جنسری
و پرجنبوجوش بودن پسران نسبت بره دخترران و مشرارکت
بیشتر آنان در فعالیتهای اجتماعی باشد .شواهد نشان میدهد
که در مطالعات بسیاری ،نمره فعالیت ورزشی پسران بیشرتر از
دختران بود که با نتایی مطالعره حاضرر همسرو اسرت (،23 ،1
 .)37 ،36 ،33 ،32 ،28توجرره برره ایررن کرره دختررران نوجرروان،
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مادران آینده هستند و سالمت آنهرا برهطرور مسرتقیم سرالمت
خانواده و بهتب آن جامعه را تحرتترثثیر قررار مریدهرد ،الزم
است برای گسترش ورزش در بین دختران ،بره نقرش عوامرل
محیطی و اجتماعی توجه وی ه داشت و موان احتمالی موجود
را شناسایی و برطرف کرد.
درپ وهش حاضر ،همانند مطالعه رعیت و همکاران (،)28
نمره پسران در بعد تغذیه باالتر از دختران بود .عوامل زیرادی
بر الگوی تغذیهای و رفتارهرای غرذایی نوجوانران ترثثیر مری-
گذارد؛ ازجمله آنها مریتروان بره وضرعیت اقتصرادی ،الگروی
تغذیهای والدین ،دوستان و تبلیغرات موادغرذایی اشراره کررد.
یکی از دالیل تغذیه نامناسب در دختران ،پیروی از رژیمهرای
غذایی سخت در دوران بلوغ ،بهعلت توجه خراص بره هراهر
فیزیکی و داشتن انردام متناسرب اسرت .دخترران نوجروان در
دوران نوجوانی رشد سری تری دارنرد ،بنرابراین نیراز آنهرا بره
ویتامینها ،مواد معدنی و کالری افزایش مییابد و بایسرتی بره
میزان کافی آنها را از مواد غرذایی روزانره دریافرت کننرد .از-
آنجاییکه رفتارهای تغذیهای مناسرب در نوجوانران یرر نیراز
اساسی بهحساب میآید و موجب شکلگیرری سربر زنردگی
آنان در تمام طول عمر مریشرود ،لرذا مردارس مریتواننرد برا
برگزاری جلسرات آموزشری درایرنخصروص ،برا اسرتفاده از
آموزش همساالن ،همچنین ارائره تغذیره سرالم در بوفرههرای
مدارس ،عادات خوب تغذیرهای را در دانرشآمروزان نهادینره
کنند.
در ایرن مطالعره ،بررخالف یافترههرای مطالعره طوافیرران و
همکاران در ایران ( )32و همسو با نترایی مطالعرهای برر روی
نوجوانان سوئدی ( ،)38میانگین نمره نوجوانران پسرر در بعرد
مدیریت استرس بهطور معناداری بیشتر از نوجوانان دختر بود.
باتوجهبه نحوه تغذیه و فعالیت ورزشی کم در نوجوانان دختر،
انتظار میرود که آنها عزتنف پرایینترر و اسرترس براالتری
داشته باشند .باتوجهبه نقش محوری دخترران امرروز در قروام
خانوادههای فردا و تربیت نسل آینده ،بهنظر میرسد طراحی و
اجرای برنامههای مداخلهای ازجمله آموزش مدیریت استرس،
ایجاد تعادل برین درس خوانردن و تفرریت و کراهش اسرترس
ناشی از امتحان بررای ایرن گرروه ضررورت دارد و نوجوانران
دختر بیشتر از نوجوانان پسر ،نیازمنرد برنامرههرای آمروزش و
ارتقای سالمت هستند.
در ایررن مطالعرره ،هماننررد یافتررههررای مطالعررهای بررر روی
نوجوانان تایوانی ( )23و مغایر با مطالعه دانشجویان پرسرتاری
در کویت ( ،)39میانگین نمره بعد اجتماعی در نوجوانان دختر
بهطور معناداری بیشتر از نوجوانان پسر بود .در تبیین باال بودن
نمره بعد حمایت اجتماعی ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد کره
در ایران دختران بیشتر از پسرران بره خرانواده وابسرته بروده و
حمایتهای اجتماعی بیشتری هم از آنان دریافت میکنند ،کره

تبریزی و همکاران

تعلق به خانواده و جامعه را در دخترران افرزایش

این امر ح
میدهد.
همچنررین ،در مطالعرره حاضررر بررین خررودمراقبتی در بعررد
حمایت اجتماعی و شغل پدر ،ارتبراط آمراری معنرادار وجرود
داشت .اما برین شرغل والردین و سرایر ابعراد ،ارتبراط آمراری
معناداری مشاهده نشد .شواهد نشان میدهد که ارتباطات برین
فردی و حمایتهای اجتمراعی ،از پایردارترین شراخصهرای
سالمت بهشمار میروند ( .)41،40،23حمایتهرای اجتمراعی
زمانی بهوجود میآید که افرراد بتواننرد برهصرورت مسرتمر و
پایدار روابط معقول و سالمی با دیگران برقرار کنند .باتوجهبره
تثثیر عمیق یادگیری مهارتهای ارتبراطی برر بهبرود تعرامالت
اجتماعی ( ،)42توجه بیشازپریش برر ایرن مهرارتهرا امرری
اجتنابناپذیر است .لذا برا انجرام مرداخالتی ماننرد برگرزاری
کارگاههای آموزشی درمرورد مهرارتهرای زنردگی و ارتبراط
مؤثر ،میتوان ارتباطات بین فردی را که از ارکان مهرم ارتقرای
سالمت است ،بهبود بخشید.
در پ وهش حاضر ،برین تحصریالت والردین و رفتارهرای
تغذیهای ارتیاط معناداری وجود داشت .برهطروریکره دانرش-
آموزانی که پدرانشان تحصیالت براالتری داشرتند ،رفتارهرای
تغذیهای بهتری را گزارش کردند .در مطالعره چرن ( )Chenو
همکاران ،بین تحصیالت مادر و نمرات حیطرههرای تغذیره و
مدیریت استرس تفراوت آمراری معنرادار وجرود داشرت .بره-
طوریکه دانرشآمروزانی کره مرادران برا تحصریالت براالتری
داشتند ،تغذیهشان خوب و مدیریت استرس آنها هم بهتر برود
( .)23ایرن امرر مرریتوانرد نشرراندهنرده نقررش مرؤثر دانررش و
ارتباطات اجتماعی والدین بر نوع و شیوه تغذیه خانواده و به-
تب آن ،نوجوانان باشد .ارتقای سواد سالمت در سایه برگزاری
آموزشیهای جامعهمحور برای والدین و اسرتفاده از فنراوری-
های نوین (مانند گوشیهای هوشمند همرراه) کره امرروزه در
اغلب خانوادهها دردسرترس والردین اسرت ،فرصرت مغتنمری
برای توانمندسازی والدین و نوجوانان میباشد.
استفاده صرف از پرسشنامه و خودگزارشدهری از مروارد
محدودیت این پ وهش بود ،که مریتوانرد توصریف نادرسرت
برخی از متغیرهای گزارششده را بههمرا داشته باشد و بررای
رف این محدودیت ،میتوان با مشاهده رفترار و تکمیرل هرم-
زمان پرسشنامه از والردین امکران بررسری دقیرق رفتارهرا را
افزایش داد.

نتیجه گیری

نتررایی مطالعرره حاضررر نشرران داد ،بررا ایرن کرره رفتارهررای
خودمراقبتی ارتقاءدهنده سالمت در نوجوانان در سطت خروبی
میباشد ،اما از بین شش بعد رفتارهای ارتقاءدهنرده سرالمت،
ابعاد کلیدی مسئولیتپذیری سالمت و تحررک بردنی در برین
نوجوانان ،وضعیت مناسبی نداشرت .برا درنظرر گررفتن نقرش

محوری مدرسه در ارتقای رفتارهای خودمراقبتی نوجوانران و
باتوجهبه اینکه نوجوانران بریش از نیمری از وقرت خرود را در
مدارس سپری میکنند ،مداخالت بنیادی شواهد محور مبتنری
بررر نی راز و آش رنا نمررودن نوجوانرران بررا اصررول و روشهررای
خودمراقبتی و شیوه صحیت زندگی از یر سو و فراهم آوردن
امکانات عملی مناسرب ازسرویدیگرر ،ضررورتی انکارناپرذیر
برای ساختن جامعهای سالم ،پویا و با نشراط اسرت ،کره بایرد
جزو اولویتهای همه سازمانهای رینف قرار گیرد .چراکه با
یر سازمان (آموزش و پرورش یرا دانشرگاه علروم پزشرکی)
نمیتوان به چنین هدف واالیی دسرت یافرت .ازسرویدیگرر،
دانشآموزان بهترین پیامرسانهرای سرالمت هسرتند و قادرنرد
مطالب آموخته را با کمترین هزینه و برا براالترین سررعت بره
خانوادهها و جامعه انتقرال داده و پایرهگرذار فرهنر صرحیت
تعذیهای و رفتاری باشند .عالوهبراین ،ورزش و تحرک بردنی
باید بهطور جدی در مدارس نهادینه شده و بره شرکل علمری
دنبررال شررود .تهیره بسررتههررای آموزشری و گنجانرردن مطالررب
ضروری متناسب با سن و جن دانشآموزان در کتب درسی،
از دیگر اقداماتی است که میتواند با ارتقای دانرش و مهرارت
دانشآموزان در طرول زمران ،از وقروع بسریاری از رفتارهرای
ناسالم جلوگیری کرده و گامی مرؤثر درجهرت افرزایش سرواد
سالمت نوجوانان و نهایتا ارتقای سالمت جامعه باشد.

مالحظات اخالقی

اخذ معرفی نامره از اداره کرل آمروزش و پررورش اسرتان
آرربایجان شرقی ،تشکیل جلسه توجیهی برای والردین دانرش
آموزان و توضیت طر و نحوه اجرای پر وهش بررای آنران و
جلب موافقت ایشان و اخذ رضایت آگاهانه از دانش آموزان.
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تقدیر و تشکر

این پ وهش با پشرتیبانی مرالی مرکرز تحقیقرات مردیریت
خدمات بهداشتی و درمانی تبریرز و پر از کسرب مجروز از
کمیترررره اخررررال دانشررررگاه علرررروم پزشررررکی تبریررررز
( )IR.TBZMED.REC.1395.1249و اخذ مجوز از اداره کرل
آموزش و پرورش استان آرربایجران شررقی ،انجرام شرد .تریم
پ وهشی بر خود فرض مریدانرد کره از حمایرت و همکراری
صمیمانه مسئولین محترم اداره کل آموزش و پررورش اسرتان،
مدیران ،دبیران مدارس و دانشآموزان عزیز مشارکتکننرده در
این پ وهش ،کمال تشکر را داشته باشد.
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