الگوهای خود مراقبتی مرتبط با سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در دانش
آموزان دختر سال سوم دبیرستان های شهر گرگان در سال 2931
 -1کارضٌاس ارضذ آهَسش بْذاضت ،هزبی داًطگاُ ػلَم پشضکی تزبت حیذریِ،تزبت حیذریِ،ایزاى
 -2کارضٌاس ارضذ آهَسش بْذاضت ،هزبی داًطگاُ ػلَم پشضکی تزبت حیذریِ،تزبت حیذریِ،ایزاى
 -3کارضٌاس بْذاضت ػوَهی،داًطکذُ بْذاضت ،داًطگاُ ػلَم پشضکی گلستاى ،گزگاى ،ایزاى
 -4کارضٌاس هذیزیت ،داًطگاُ پیام ًَر گزگاى،گزگاى ،ایزاى
 -5کارضٌاس ارضذ رفاُ اجتواػی ،هزکش تحمیمات هذیزیت سالهت ٍ تَسؼِ اجتواػی ،داًطگاُ ػلَم پشضکی گلستاى ،گزگاى ،ایزاى.
* -6وًیسىدٌ مسئًل :استادیار ،دکتزی آهار سیستی ،گزٍُ بْذاضت ػوَهی ،داًطکذُ بْذاضت ،داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضتی -درهاًی گلستاى،
پست الکتزيویکیbehnampour@yahoo.com :

چکیده
سمیىٍ ي َدف :یکی اس حیغِ ّای هْن خَدهزالبتی سبک سًذگی است.سبک سًذگی الگَی هٌحصز بِ فزد اس ٍیژگی ّا ،رفتارّا ٍ ػادت ّایی کِ
ّز فزد اس خَد ًطاى هی دّذ ٍ در صَرت هؼیَب بَدى آى ،فزد در هؼزض خغز بیواری ّا یا حَادث لزار هی گیزد .با تَجِ بِ اّویت هَضَع
هغالؼِ حاضز با ّذف تؼییي الگَّای خَد هزالبتی هزتبظ با سبک سًذگی ٍ ػَاهل هزتبظ با آى در داًص آهَساى دختز سال سَم دبیزستاى ّای ضْز
گزگاى اًجام ضذ.
ريش کبر :ایي هغالؼِ اس ًَع تحلیلی همغؼی است کِ در سال  1392بز رٍی ً 300فز اس داًص آهَساى دختز دبیزستاًی ضْز گزگاى کِ بِ رٍش
ًوًَِ گیزی چٌذ هزحلِ ای(خَضِ ای ،تصادفی) اًتخاب ضذُ بَدًذ اًجام ضذ .دادُ ّا اس عزیك پزسطٌاهِ ای استاًذارد کِ حاٍی سَاالت دهَگزافیک
ٍ سبک سًذگی بَد اس عزیك تَسیغ بیي داًص آهَساى ،جوغ آٍری ضذُ ٍ با استفادُ اس ًزم افشار آهاری  ٍ SPSS18آسهَى آًالیش ٍاریاًس یک عزفِ
هَرد تجشیِ ٍ تحلیل آهاری لزار گزفت.
یبفتٍ َب :سغح تحصیالت  71/6درصذ پذراى ٍ  78/7درصذ هادراى دیپلن ٍ سیز دیپلن بَد 42/3 .درصذ پذراى ضغل آساد ٍ  72درصذ هادراى خاًِ
دار بَدًذ1/7.درصذداًص آهَساى دارای سبک سًذگی ضؼیف  46/7،درصذ هتَسظ  45/3،درصذ خَب ٍ3/3درصذ ػالی بَد .بیي سبک سًذگی ٍ
درآهذ ،تحصیالت ٍضغل ٍالذیي ارتباط آهاری هؼٌی داری ٍجَد دارد .اها بیي سبک سًذگی ٍ ضاخص تَدُ بذًی ارتباط آهاری هؼٌی داری ٍجَد
ًذاضت.
وتیجٍ گیزی :الگَّای خَد هزالبتی هزتبظ با سبک سًذگی حذٍد ًیوی اس داًص آهَساى در سغح هغلَبی ًوی باضذ .لذا پیطٌْاد هذاخالت همتضی
اس جولِ هذاخالت آهَسضی بِ هٌظَر بْبَد ٍ ارتماء سبک سًذگی داًص آهَساى صَرت گیزد.
ياصٌ َبی کلیدی :خَد هزالبتی ،سبک سًذگی ،داًص آهَساى
فصلٌاهِ ػلوی داًطگاُ ػلَم پشضکی تزبت حیذریِ ،دٍرُ ی دٍم ،ضوارُ  ،6تابستاى 1393
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فصلٌاهِ ػلوی داًطگاُ ػلَم پشضکی تزبت حیذریِ

مقدمه

سوبن دچبر چبلی َغتىه ي 85سوبن َای گًواٍ فؼبییا ثاهوی در
خبرد اس محیط وبر یب مىش حتی ثٍ صاًرم لاه سدن ماىظ ،را
وهاروه( .)7وتبیذ م بیؼٍ وٍ در عب  1390اوزب ؽه وؾبن داد در
وؾًر مب وؾبن دادٌ وٍ  %44/4اس ایزاویبن در ايلبم فزاغا َزگاش
يرسػ ومی وىىه( .)10اس طزفی ویفی ي ومی مًاد غذایی ویاش
اس مُمتزیه ػبمل تؼییه وىىهٌ عالم فزد ي ربمؼٍ ي ثٍ يیضٌ در
عىیه وًرًاوی ثٍ ؽمبر می آیه( )11چازا واٍ ػابدام غاذایی در
عىیه وًرًاوی احزام مفیه ي سیبوجبرػ را تب عىیه ثبالتز سوهگی ثز
رب می گذارد( .)6ػلی رغ ،ایه وٍ داوؼ آمًسان ي ثاٍ طاًر ولای
وًرًاوااابن درصاااه ثااابالیی اس رمؼیااا وؾاااًر را تؾاااىیل
می دَىه( )12ػملىزد داواؼ آماًسان در ایاه سمیىاٍ در عا س
م لًثی ویغ ()13ثٍ وظز می رعاه ثاٍ دوجاب صاىؼتی ؽاهن ي
سوهگی مبؽیىی در ثغیبری اس رًاماغ اس رملاٍ در وؾاًر ماب ثاٍ
تهریذ ثیمبری َبی مشمه ي ػًامل خ ز آن َب مبوىاه اضابفٍ يسن
يچبلی در حب افشایؼ اع  .اس طزفای ثاٍ دییال اَمیا وماؼ
وًرًاوبن دختز در ؽىل گیزی ایگًَبی رفتبری وغل ثؼه ي تاثحیز
ایگًی رفتبری آن َب ثز عالم وغل َبی ثؼهی ثٍ ػىًان مبدران
آیىهٌ ایگًَبی رفتابری مازتجط در ایاه گازيٌ اس اَمیا ثغایبر
ثبالیی ثزخًردار اع (.)14
یذا َمبن طًر وٍ ذوز ؽه اصاالح ؽایًٌ سواهگی یىای اس راٌ
وبرَبی مىبعت ي وبرآمه دع یبثی ثٍ عالمتی يپیؾگیزی اس َز
گًوٍ ثیمبری اع وٍ امزيسٌ ثٍ آن تًرٍ خبصی ؽهٌ اعا (.)10
اس عًی دیگز تؼهیل ؽیًٌ سوهگی یب تؼهیل رفتبر متىی ثز تحلیل
رفتبرَب ي حبالتی اع وٍ َىگب خًردن يرسػ ي ػابدام غاذایی
يرًد دارواه( )15ثىابثزایه ايیایه گاب در راعاتبی ارتمابء خاًد
مزالجتی مزتجط ثب عجه سواهگی ثزرعای ایگًَابی خاًدمزالجتی
مزتجط ثب عجه سوهگی اع در ایه سمیىاٍ م بیؼابم گًوابگًوی
اوزااب ؽااهٌ اعاا  .در م بیؼااٍ مىصااًریبن ي َمىاابران وااٍ در
عب  1388اوزب ؽه عجه سوهگی ویمی اس داوؾزًیبن در ع س
متًعط ثٍ پبییه ثًدوه ي ارتجبط مؼىاب داری ثایه عاجه سواهگی
ثبرىظ مم غ تحصیلی میاشان درآماه تحصایالم پاهر ؽاغل
مبدر ثًمی ثًدن محل تحصیل ي اعتؼمب عیگبر يراًد داؽا
(َ.)16مچىیه در م بیؼٍ ديعا محماهیبن در عاب  1384ثاٍ
تزتیت  %8/6ي %9داوؼ آمًسان دختز مم اغ راَىمابیی دچابرو،
يسوی ي وًتبٌ لهی تغذیٍ ای ثًدوه( .)17در م بیؼاٍ حؾامتی در
عب  1392ػملىزد داوؼ آمًسان دختز دثیزعاتبوی در راث اٍ ثاب
مصزف میًٌ ي عجشیزبم در ع س متًعا ی ثاًد( .)13حؾامتی
در م بیؼٍ دیگزی وٍ در عب  1392اوزب ؽه وؾبن داد ثٍ دییال
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خًدمزالجتی ؽبمل اػمابیی اعا آمًختاٍ ؽاهٌ آگبَبواٍ ي
َهفهار وٍ افزاد ثزای خًد فزسوهان ي خابوًادٌ ؽابن اوزاب مای
دَىه تب تىهرع ثمبوىه اس عالم خًة ذَىی ي رغامی خاًد
وگُهاری وىىه ویبسَبی ارتمبػی ي رياوی خًد را ثزآيردٌ عبسوه
اس ثیمبری یب حًادث پیؾگیزی وىىه وبخًؽی َب ي يضؼی َبی
مشمه را مزالج وىىه ي ویش اس عالم ي ػبفیتؾبن ثؼه اس ثیمبری
حبد یب تزخیص اس ثیمبرعتبن وگُهاری وىىاه .خاًد مزالجتای در
ارتمبء وظب عالم وؾًر ي ارتمابء عا س عاالم ربمؼاٍ وماؼ
ثغیبر مُمای دارد ثزاعابط ؽاًاَه ثاٍ دعا آماهٌ اس وؾاًر
اوگلغتبن ثب حمبیا اس خاًدمزالجتی يیشیا پشؽاىبن ػماًمی
می تًاوه تب  %40وبَؼ یبثه يیشی َبی عزپبیی مای تًاواه تاب
 %17وبَؼ یبثه َمچىیه ريسَبی غیج اسوبر می تًاوه تب %50
وبَؼ یبثاه( .)1اس طزفای م بیؼابم ملتلای ویاش اَمیا خاًد
مزالجتی را در درمابن ي وىتاز ثیمابری َابی ملتلای اس رملاٍ
دیبث ( )2ي اوفابروتًط میًوابرد( )3وؾابن دادٌ اواه.ایه حمابیك
ثیبوگز اَمی مًضًع خًد مزالجتی اع .
اس طزفی خًد مزالجتی دارای حی اٍ َابی ارتمابی عاالم
اصالح ؽیًٌ سوهگی پیؾگیزی اس ثیمبری ارسیبثی ػالیا ،حفا
عالم درمبن ثیمبری ي تًان ثلؾی اع ( )1وٍ اصالح عجه
یب ؽیًٌ سوهگی یىی اس مُمتزیه حی ٍ َبی خًد مزالجتی اعا .
اس عًی دیگز ؽیًٌ سوهگی وبوًن مزوشی ثزای آمًسػ ثُهاؽ ي
ارتمبء عالم اع (.)4
عجه سوهگی ایگًیی مىحصز ثاٍ فازد اس يیضگیُاب رفتبرَاب ي
ػبدم َبیی وٍ َز فزد اس خًد وؾبن می دَه ي در صًرم مؼیًة
ثااًدن آن فاازد در مؼاازر خ ااز ثیماابری یااب حااًادث لاازار
می گیزد( .)5عجه ي عیزٌ سوهگی رىجاٍ َابی رفتابری ي ؽایًٌ
تصمی ،گیزی افزاد را مخل رصی ،غذایی وبمىبعت يرسػ وىزدن ي
ثی تحزوی عیگبر وؾیهن يضؼی تغذیٍ خًاة ياض زاة افزاد
مؾلص می وىه( )6ي رػبی وىزدن َز وها اس ایه ػًامل عجت
ایزبد ثیمبری َبیی وظیز ثیمبری َبی للجای-ػزيلی عازطبن َاب
دیبثا ا چااابلی پزفؾااابری خاااًن يافاااشایؼ چزثااای خاااًن
می ؽًد(.)8,7چبلی احتمب ثازيس ثیمابری للجای يػزيلای را در
مزدان تب  2ثزاثز يدر سوبن وشدیه  2/5ثزاثز افشایؼ مای دَاه(.)7
يرسػ وزدن ي تحزن داؽته در يالغ وًػی اعتزط خًة اع ي
سمبوی وٍ ثٍ درعتی ثاٍ وابر گزفتاٍ ؽاًد ثبػاج وابَؼ احازام
سیبوجبراعتزط َبی ثه مای ؽاًد( .)9ػلای رغا ،اَمیا عاجه
سوهگی عبی ،ثز اعبط یبفتٍ َبی طازح عاالم ي ثیمابری %52

دٍرُ ی دٍم ،ضوارُ  ،2تابستاى 1393

الگَّای خَد هزالبتی هزتبظ با سبک سًذگی ٍ ػَاهل هزتبظ با آى در داًص آهَساى دختز ...

روش کار
ایه م بیؼٍ اس وًع تحلیلی مم ؼی می ثبؽه وٍ در عب 1392ثاز
ريی داوؼ آمًسان دختز عب عً دثیزعتبن ديیتی ؽُز گزگبن
اوزب ؽه .در ایه م بیؼٍ  300داواؼ آماًس ماًرد ثزرعای لازار
گزفتىه داوؼ آمًساوی وٍ دارای ثیمبری وبتًان وىىهٌ ي مؼلًیی
ثًدوه ي یب تمبیل ثٍ َمىابری وهاؽاتىه اس م بیؼاٍ خابرد ؽاهوه.
حز ،ومًوٍ ثب تًرٍ ثٍ راث ٍ  N=Z2 s2/d2محبعاجٍ ؽاه .واٍ در
ایه راث اٍ  Z= 1/96 S= 16/7ي d=2در وظاز گزفتاٍ ؽاه .در
وتیزٍ حز ،ومًوٍ  268وفز ثزآيرد گزدیه وٍ ثٍمىظاًر افاشایؼ
تًان آسمًن  300وفز مًرد ثزرعی لزار گزفتىه.در ایاه م بیؼاٍ اس
ريػ ومًوٍ گیزی چىه مزحلٍ ای اعتفبدٌ ؽه ثهیه صًرم وٍ ثب
مزارؼٍ ثٍ ادارٌ آمًسػ ي پزيرػ ي ثهع آيردن آمبر دثیزعاتبن
َبی ديیتی َز دثیزعتبن دختزاوٍ ديیتی ؽُز گزگبن ثاٍ ػىاًان
یه خًؽاٍ در وظاز گزفتاٍ ؽاهٌ عا ظ اس ثایه خًؽاٍ َاب 4
دثیزعتبن ثٍ ريػ ومًوٍ گیزی تصبدفی اوتلابة وازدٌ ي پاظ اس
اخذ مزًس اس مغئًییه ثب مزارؼٍ ثٍ دثیزعتبن َبی مًرد م بیؼاٍ
اس ثیه والعُبی َز دثیزعتبن دي والط ثاٍ ريػ ومًواٍ گیازی
تصبدفی اوتلبة ؽهٌ ي پزعؼ وبمٍ َب ثیه داوؼ آماًسان تًسیاغ
گزدیه ي ثؼه اس تىمیل رمغ آيری ؽه .رمغ آيری دادٌ َب تًعط
پزعؼ گزان آمًسػ دیهٌ صًرم می پاذیزف  .در ایاه م بیؼاٍ
رُ رمغ آيری دادٌ َب اس پزعؼ وبمٍ ای واٍ لاجال در م بیؼاٍ
مىصًریبن( )16اعتفبدٌ ؽهٌ ثًد ي ريایی ي پبیبیی آن مًرد تبئیاه
ثًد اعتفبدٌ ؽه .ایه پزعؾىبمٍ ؽبمل  4لغم می ثبؽه :ثلاؼ
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اي مزثًط ثٍ عًاالم دمًگزافیه ؽبمل میاشان درآماه خابوًادٌ
تحصیالم پهر ي مبدر ؽغل پهر ي مبدر می ثبؽاه ي  2عاًا َا،
در مًرد له ي يسن داوؼ آماًسان رُا محبعاجٍ ؽابخص تاًدٌ
ثهوی گىزبواهٌ ؽاهٌ ثاًد ي ثلاؼ دي عاًاالم عاجه سواهگی
فؼبیی ثهوی ؽبمل  8عًا ػبدم غذایی 13عاًا ي اعاتزط 7
عااااًا وااااٍ ثااااٍ صااااًرم ممیاااابط ییىاااازم  4حاااابیتی
(َزگش-گبَی ايلبم-اغلت يَمیؾٍ) ثًد.
وحًٌ امتیبس دَی پزعؼ وبمٍ ثٍ ایه طزیك ثًد وٍ در َز واها اس
ثلؾُبی فؼبیی ثهوی تغذیٍ ياعتزط ثٍ َز عًا اس 1تب 4ومازٌ
تؼلك گزف يع ظ ومزٌ ثلؾُبی عٍ گبوٍ پزعؼ وبماٍ ثاب َا،
رمغ ؽهٌ تب ومزٌ ول عجه سوهگی مؾلص ؽًد.
ثلؾُبی عٍ گبوٍ ویش رهاگبوٍ رماغ سدٌ ؽاهوه يومازٌ ایاه
ثلؾُب يعجه سوهگی وال در چُابر ردٌ ضؼیی متًعاط خًة ي
ػبیی گزيٌ ثىهی ؽهوه.وحًٌ امتیبس دَای ثاهیه صاًرم ثاًد واٍ
ومزٌ عجه سواهگی 49-28ثاٍ ػىاًان ضاؼیی  70-50متًعاط
91-71خًة ي 112-92ثٍ ػىاًان ػابیی در وظاز گزفتاٍ ؽاه.در
مًرد امتیبسام متغیز فؼبیی ثهوی ومازٌ14-8ثاٍ ػىاًان ضاؼیی
20-15متًعط 26-21خًة ي 32-27ثٍ ػىاًان ػابیی در وظاز
گزفتٍ ؽه .در مًرد امتیبس دَی متغیاز تغذیاٍ ومازٌ ومتاز اس13
ضؼیی 26-13متًعط 39-27خًة ي ثبالی 39ثٍ ػىاًان ػابیی
در وظز گزفتٍ ؽه ي ثزای متغیاز اعاتزط ومازٌ 13-7ثاٍ ػىاًان
ضؼیی  19-14متًعط 25-20خًة ي 28-26ثٍ ػىًان ػبیی در
وظز گزفتٍ ؽه.پظ اس تىمیل پزعؼ وبمٍ َب دادٌ َب رمغ آيری
ي وااه ثىااهی ؽااهٌ ي رُاا تحلیاال يارد وااز افااشار آماابری
 SPSS18ؽهٌ ي ثب اعتفبدٌ اس آسمًن آوبییش ياریبوظ یاه طزفاٍ
در ع س مؼىی داری  /05تزشیاٍ يتحلیال ؽاهوهَ .مچىایه ثاٍ
داوؼ آمًسان اطمیىبن دادٌ ؽه وٍ پزعؼ وبمٍ َبیؾابن ثای واب
ثًدٌ ي اطالػبم وشد محمك محزمبوٍ ثبلی خًاَه مبوه یاذا پزعاؼ
وبمٍ َب ثب رضبی وبمل ایؾبن پز گزدیه.
یافته ها
ثب تًرٍ ثٍ راهي ( )1وتابیذ پاضيَؼ وؾابن مای دَاه واٍ
ثیؾتزیه ع س تحصیالم يایاهیه (پاهران %34/3ي مابدران)%32
مزثًط ثٍ تحصیالم دی ل ،ثًد .ثیؾتزیه ؽاغل در پاهران ؽاغل
آساد ( )%42/3ي در مبدران خبوٍ داری( )%72ثًد.راهي  2درصاه
ومزٌ ول عجه سوهگی ؛فؼبیی ثهوی ياعاتزط يتغذیاٍ را وؾابن
ماای دَااه1/7 .درصااه عااجه سوااهگی ضااؼیی 46/7عااجه
متًعط ثًدوه .ثب تًرٍ ثٍ رهي ( )2اس وظز فؼبیی ثهوی ثیؾتزیه
گزيٌ در يضؼی متًعاط( )%55/3ي ومتازیه گازيٌ در يضاؼی
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يرًد مًاوغ ملتلی اس رملٍ گزان ثًدن ي ػه آماًسػ مصازف
میًٌ ي عجشیزبم در داوؼ آماًسان دختاز دثیزعاتبوی در عا س
م لًثی وجًد(َ )18مچىیه در م بیؼٍ ػلیشادٌ عایًوی در عاب
 1392درصه داوؼ آمًساوی وٍ َاز ريس صاجحبوٍ ي میابن يػاهٌ
مصزف می وزدوه پبییه ثًد(.)19
اَمی ایه مًضًع تب حاهی اعا واٍ م بیؼابم گًوابگًوی
حی ااٍ َاابی ملتلاای ایااه مًضااًع را مااًرد تبویااه لاازار دادوااه
( )20-28یذا ایگًَبی خًد مزالجتی مزتجط ثاب عاجه سواهگی ي
ػًامل مزتجط ثب آن اس اَمی ثغایبر سیابدی ثزخاًردار اعا اس
طزفی ثٍ وظز می رعه ػلی رغ ،اَمی عجه سواهگی وًرًاوابن
دختز تبوىًن تحمیمی در سمیىٍ ایگًَبی خًد مزالجتی مزتجط ثاب
عجه سوهگی داوؼ آمًسان دختز دثیزعتبوی اوزب وؾهٌ اع یذا
م بیؼٍ حبضز ثب َهف تؼییه ایگًَابی خاًد مزالجتای مازتجط ثاب
عجه سوهگی ي ػًامل مزتجط ثب آن در داوؼ آمًسان دختاز عاب
عً دثیزعتبن َبی ؽُز گزگبن طزاحی ي ارزا ؽه.

ّاضن حطوتی ٍ ّوکاراى
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جديل  :1تًسیع فزاياوی متغیزَبی دمًگزافیک جمعیت مًرد مطبلعٍ
مبدر

پدر
فزاٍاًی

فزاياوی

درصد

درصد

سغح
تحصیالت

بیسَاد
ابتذایی ٍراٌّوایی
دیپلن
فَق دیپلن
لیساًس ٍ باالتز

28
84
103
44
41

9/3
28/0
34/3
14/7
13/7

48
92
96
35
29

16
30/7
32
11/7
9/7

درآهذ

بسیار کن
کن
هتَسظ
خَب
ػالی

34
48
41
69
108

11/3
16
13/7
23
36

ضغل پذر

کارهٌذ
کارگز
آساد
بیکار
باسًطستِ

103
49
127
8
13

34/3
16/3
42/3
2/7
4/3

ضغل هادر

خاًِ دار
کارهٌذ
آساد
سایز

219
64
9
8

72
21/3
3
2/7

جديل :2يضعیت سبک سودگی کل ي حیطٍ َبی سبک سودگی(فعبلیت بدوی ،استزس يتغذیٍ)
عبلی

جمع کل

ضعیف

متًسط

خًة

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

سبک سًذگی

)1/7(5

)46/7(149

)45/3(136

)3/3(10

)100/.(300

فؼالیت بذًی

)16/7(50

)55/3(166

)25/0(75

)3/0(9

)100/.(300

استزس
تغذیِ

)22/3(67
-

)56/7(170
)17/7(53

)20/0(60
)47/3(142

)100/.(300
)1/.(3
)100/.(300 )35/0(105
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ضؼیی( )%16/7ثًدوه .ة اس وظز تغذیٍ ثیؾتزیه گزيٌ در يضؼی
خًة( )%47/3ي در گزيٌ ضؼیی ماًردی يراًد وهاؽا  .اس وظاز
يضااؼی اعااتزط ثیؾااتزیه گاازيٌ در حااه متًعااط( )%56/7ي
ومتزیه گزيٌ در يضؼی ػبیی( )%1ثًدواه .ثاز طجاك راهي ()3
آسمًن آوبییش ياریابوظ وؾابن داد ثایه عاجه سواهگی ي درآماه
تحصیالم يؽغل يایهیه ارتجبط آمابری مؼىای داری يراًد دارد.
َمچىیه ثیه فؼبیی ثهوی ي تحصیالم ي ؽغل پهر ارتجبط آمبری

مؼىی داری يرًد دارد .ثیه اعتزط ي درآمه تحصیالم يایهیه ي
ؽغل مبدر ارتجبط آمبری مؼىای داری يراًد دارد .ثایه تغذیاٍ ي
درآمه تحصیالم يؽغل يایهیه ارتجبط آمبری مؼىی داری يراًد
دارد .ثزطجك رهي ( )4ثیه فؼبیی ثاهوی يؽابخص تاًدٌ ثاهوی
ارتجبط آمبری مؼىبدار يرًد دارد امب ثیه ؽابخص تاًدٌ ثاهوی ثاب
عجه سوهگی ياعتزط يتغذیٍ ارتجبط آمبری مؼىبدار يرًد وهارد.

ّاضن حطوتی ٍ ّوکاراى
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جديل:3ارتببط سبک سودگی ،يضعیت تغذیٍ ،فعبلیت بدوی ي استزس بب درآمد ،تحصیالت ي شغل يالدیه
(اوحزاف معیبر)

(اوحزاف معیبر)

(اوحزاف معیبر)

میبوگیه

میبوگیه

میبوگیه

بسیار کن
کن
هتَسظ
خَب
ػالی
*P

(65/41)10/87
(64/33)10/17
(68/82)7/61
(67/43)9/27
(77/14)9/93
>0/001

(17/20)3/86
(18/14)3/56
(18/04)4/18
(18/07)4/37
(18/72)3/87
0/396

(17/00)4/51
(15/91)4/00
(16/73)16/73
(15/63)3/23
(17/87)4/03
0/002

(31/20)6/12
(30/27)4/87
(34/04)34/04
(33/72)5/54
(40/55)7/47
>0/001

بیسَاد
ابتذایی ٍراٌّوایی
دیپلن
فَق دیپلن

(62/77)10/01
(66/57)8/44
(72/94)9/71
(74/37)11/48

(17/00)4/29
(18/35)3/22
(18/63)4/05
(18/85)4/37

(15/79)4/08
(16/11)3/95
(17/20)3/38
(16/80)3/72

(29/97)5/14
(32/09)5/03
(37/37)7/38
(38/71)6/95

لیساًس ٍ باالتز

(81/89)8/30

(18/51)4/79

(19/17)4/32

(44/20)5/50

>0/001

0/217

>0/001

>0/001

بیسَاد
ابتذایی ٍ راٌّوایی
دیپلن
فَق دیپلن
لیساًس ٍ باالتز
*P

(60/57)7/93
(66/00)9/30
(71/11)10/06
(75/13)10/59
(79/21)8/85
>0/001

(16/28)2/70
(18/04)3/68
(18/30)4/38
(18/38)4/19
(19/48)3/68
0/026

(15/92)3/70
(15/85)3/76
(17/17)3/83
(17/95)3/99
(17/07)4/04
0/023

(28/35)3/89
(32/09)5/50
(35/64)6/96
(38/79)6/77
(42/65)6/73
0>/001

خاًِ دار
کارهٌذ
آساد
سایز
*
P

(68/08)10/23
(77/67)10/19
(73/55)8/30
(72/00)12/77
>0/001

(18/04)3/88
(18/67)4/28
(19/66)4/74
(17/75)3/88
0/468

(16/35)3/69
(18/03)4/40
(17/44)3/57
(18/00)3/92
0/016

(33/68)6/77
(40/96)7/15
(36/44)6/80
(36/25)7/55
>0/001

کارهٌذ
کارگز
آساد
بیکار
سایز

(18/69)3/87
(74/45)10/13
(17/81)3/27
(63/71)10/42
(18/18)4/21
(69/99)9/86
(13/75)2/60
(56/50)7/17
(18/92)4/42
(75/92)11/47
/014
>0/001
*P-valueآسهَىOne Way ANOVA

(17/40)3/95
(15/91)4/26
(16/62)3/63
(15/75)4/30
(17/46)4/19
/184

(38/34)7/62
(29/97)5/26
(35/18)6/62
(27/00)2/77
(39/53)7/49
>0/001

سبک سودگی
(اوحزاف معیبر) میبوگیه

درآهذ

تحصیالت
هادر

*P

تحصیالت
پذر

ضغل هادر

ضغل پذر

*P

44

Downloaded from jms.thums.ac.ir at 10:05 IRST on Tuesday December 11th 2018

فعبلیت بدوی

استزس

تغذیٍ

دٍرُ ی دٍم ،ضوارُ  ،2تابستاى 1393
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جديل:4ارتببط سبک سودگی ،يضعیت تغذیٍ ،فعبلیت بدوی ي استزس بب شبخص تًدٌ بدوی
سبک سودگی کل ي حیطٍ َبی آن

وتیجٍ آسمًن آوبلیش ياریبوس P

سبک سًذگی
ضؼیف

21/12 20/37

خَب

22/39

21/8

فؼالیت بذًی
ضؼیف
هیاًگیيBMI

هیاًگیيBMI

هتَسظ

خَب

21/87 21/29 21/39 20/18
ضؼیف

استزس
خَب
هتَسظ

20/93

20/93

21/37
هتَسظ

هیاًگیيBMI

ػالی

0/047

20/77

ػالی
20/74

تغذیِ
خَب

ػالی

21/18

21/38

بحث
وتبیذ پضيَؼ حبضز وؾبن می دَه وٍ عجه سوهگی ویمی اس
داوؼ آمًسان در ع س م لًثی ومی ثبؽاه َمچىایه در م بیؼاٍ
مىصًریبن ي َمىبران ویش ( )16عجه سوهگی ویمی اس داوؾازًیبن
در ع س پبییىی ثًد وٍ ثب م بیؼٍ حبضاز َملاًاوی دارد ي وؾابن
دَىهٌ ؽیًٌ سوهگی وبعبی ،درآوُب اع  .ایه در حابیی اعا واٍ
داوؼ آمًسان ي داوؾزًیبن در ؽزای ی لزار داروه واٍ ثاٍ تاهریذ
عجه سوهگی در آوُب تخجی می ؽًد ثٍ طاًری واٍ اگاز عاجه
سوهگی عبی ،ي یب وبعبیمی داؽتٍ ثبؽىه در تمب طً ػماز اداماٍ
می یبثه ي تغییز عجه سواهگی پاظ اس ایاه ديران ثغایبر دؽاًار
اع اس طزفی عجه سوهگی داوؼ آمًسان دختز ثز عجه سوهگی
وغل ثؼه یب ثٍ ػجبرتی فزسوه آیىهٌ آوُب ویش تثحیز مای گاذارد .یاذا
پیؾىُبد می ؽًد ماهاخالم ممتیای ثاٍ مىظاًر اصاالح عاجه
سوهگی در ایه گزيَُبی عىی صًرم گیزد.
اوخزیا داوااؼ آمااًسان عااجه سوااهگی مىبعااجی در سمیىااٍ
فؼبییا ثااهوی وهاؽااتىه .در م بیؼاٍ حبضااز ثاایه فؼبییا ثااهوی
يؽبخص تًدٌ ثهوی ارتجبط مؼىاب داری يراًد دارد واٍ ثاب وتابیذ
م بیؼاابم مىصااًریبن ( )16يممااه (َ )27ملااًاوی دارد.وتاابیذ
م بیؼااابم ؽاااُیهی ثیااابوگزایه اعااا واااٍ  %12پغااازان
و ،يسن %16يسن طجیؼای ي20درصاه دچابر اضابفٍ يسن يچابلی
َغتىه( .)20وتیزٍ م بیؼاٍ وابممی ي َمىابران وؾابن داد واٍ

0/627

0/836

میشان غیز لبثل لجًیی اس دختازان ؽاُز اصافُبن عاجه سواهگی
ثی تحزن داؽتىه ي ایه در حبیی اع وٍ 14/6درصه وًرًاوابن
اعتبن َبی ملتلی ایزان ثٍ دییل و ،تحزوی ثاٍ چابلی ي اضابفٍ
يسن مجتال َغاتىه( .)21متثعافبوٍ ثاٍ دییال تغییازام گغاتزدٌ
التصبدی ارتمبػی محی ی ي رفبَی اس یه طزف میشان فؼبییا
ثهوی وبَؼ یبفتٍ اع ي اس عاًی دیگاز میاشان مصازف وابیزی
ريساوٍ افشایؼ یبفتٍ اع وٍ ایه امز عجت افشایؼ ثیمابری َابی
مشمه ي ثٍ اص الح اپیهمی ثیمبریُبی مشمه ؽهٌ اع ي ثب اداماٍ
ایه ؽزایط مؾىالم وبؽای اس ایاه مًضاًع ثغایبر ؽاهیه تاز ي
چبیؼ ثزاوگیش تز خًاَه ؽه .ایه در حبیی اع وٍ وتبیذ م بیؼاٍ
رحیمی در راث ٍ ثب اصاالح عاجه سواهگی وؾابن مای دَاه واٍ
آمًسػ عجه سوهگی صحیس می تًاوه تبحیز مؼىی داری ثز عجه
سوهگی ي BMIوًدوبن مجتال ثٍ اضبفٍ يسن داؽتٍ ثبؽه( .)22یاذا
پیؾىُبد می ؽًد مهاخالم مىبعت ثٍ يیضٌ مهاخالم آمًسؽی ثٍ
مىظًر اصالح عجه سوهگی اوزاب ؽاًد .در م بیؼاٍ حبضاز ثایه
يضؼی تغذیٍ ثب ؽبخص تًدٌ ثاهوی ارتجابط آمابری مؼىای داری
مؾبَهٌ وؾه در حبیی وٍ در م بیؼاٍ مظفازی ثایه ومبیاٍ تاًدٌ
ثهوی ي در مؼزر خ ز اختال خًردن ي ثیه يضؼی رضابی اس
يسن خًد ي يضؼی ومبیٍ ثهن َمجغتگی مؼىی داری يرًد دارد
( .)23گزچٍ ؽبخص تًدٌ ثهوی ؽابخص مىبعاجی اعا اماب ثاب
تًرٍ ثٍ ایه ؽبخص ومی تًان در راث ٍ ثب يضؼی ثهوی فازد ثاٍ
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هیاًگیيBMI

هتَسظ

ػالی

0/507

الگَّای خَد هزالبتی هزتبظ با سبک سًذگی ٍ ػَاهل هزتبظ با آى در داًص آهَساى دختز ...
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سوهگی تبحیز مغتمی ،ثز عالمتی دارد ياضس اع وٍ عالمتی ثاٍ
تغییزام اوهن در درآمه در ع ًح درآماهی پابییه حغابط تاز
اع ( .)7یذا تًرٍ ثٍ عجه سوهگی داوؼ آماًسان خابوًادٌ َابی
و ،درآمه ثٍ ػىًان گازيٌ َابیی واٍ در مؼازر آعایت پاذیزی
ثیؾتزی َغتىه ضزيری ثٍ وظز می رعه.
در م بیؼٍ حبضز ثیه عاجه سواهگی ي تحصایالم ي ؽاغل
يایهیه ارتجبط مؼىب دار آمبری يرًد داؽ  .در م بیؼٍ مىصاًریبن
ویش ثیه عجه سوهگی ي تحصیالم پهر يؽغل مابدر ارتجابط مؼىاب
دار آمبری يرًد داؽ امب ثیه ؽغل پهر ي عجه سواهگی ارتجابط
مؼىب دار آمبری يراًد وهاؽا ( .)16یبفتاٍ َابی َبؽامی پاًر ي
َمىبران ثیبوگز ایه م لت ثاًد واٍ فزسواهان مابدران وبرمىاه یاب
فزَىگی وغج ثٍ داوؼ آمًساوی وٍ مبدران خبواٍ دار داؽاتىه اس
پیؾزف تحصیلی ثُتز ي میبوگیه ومزٌ اض زاة ومتزی ثزخًردار
ثًدوه .ایه تفبيم َمچىیه در ماًرد فزسواهان پاهران وبرمىاه یاب
فزَىگی ثب فزسواهان پاهران وابرگز مؼىای دار ثاًد( .)24ثاٍ وظاز
می رعه ؽغل ي تحصیالم يایهیه ػاليٌ ثز ایه واٍ ثاز يضاؼی
التصبدی خبوًار م حز می ثبؽه ي اس ایه طزیك ثاز عاجه سواهگی
داوؼ آمًسان تثحیز می گذارد اس وظز تًاوبیی يایهیه در ثزخًرد ثب
مؾىالم ي مُبرتُبی سوهگی ویش م حز می ثبؽه وٍ در ثغایبری اس
ايلبم ایه مُبرم َب ویش ثٍ فزسواهان مىتمال مای ؽاًد اس عاًی
دیگز وحًٌ ثزخًرد يایهیه ویش ثاب فزسواهان ثاز عاالم ريان آوُاب
م حز می ثبؽه.
خًدگشارػ دَی اس محهيدی َبی م بیؼٍ حبضز مای ثبؽاه.
اس طزفی چًن ثلؼ مُمی اس عجه سوهگی داوؼ آماًسان تحا
تثحیز عجه سوهگی خبوًادٌ َب می ثبؽاه در م بیؼاٍ حبضاز ایاه
مًضًع مًرد ثزرعای لازار وگزفا یاذا پیؾاىُبد مای ؽاًد در
م بیؼبم ثؼهی تثحیز ي ارتجبط ثیه عجه سوهگی يایاهیه ي داواؼ
آمًسان مًرد ثزرعی لزار گیزد.
نتیجه گیری
وتاابیذ ایااه تحمیااك حاابوی اس وبمىبعاات ثااًدن ایگًَاابی
خًدمزالجتی مزتجط ثب عجه سوهگی داوؼ آمًسان در حی ٍ َابی
فؼبیی ثهوی تغذیٍ يوىتز اعتزط اع َ .مچىیه ثب تًراٍ ثاٍ
ایه وٍ ػًاملی مبوىه تحصیالم ي ؽغل يایهیه در عاجه سواهگی
داوؼ آمًسان ومؼ داروه می ثبیغ ایه ػًامل در ثزوبماٍ ریاشی
َب ثٍ مىظًر ؽىبعبیی داوؼ آمًساوی وٍ عجه سواهگی وبمىبعات
داروه یحاب ؽاًوه ي اس ایاه طزیاك گزيَُابی آعایت پاذیز تاز
ؽىبعبیی ؽًوه ي مهاخالم يیضٌ ثز ريی ایه گزيَُاب اوزاب ؽاًد
َمچىیه ارزای ثزوبمٍ َبی آمًسؽی مىبعت ثزای داوؼ آمًسان ي
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طًر دلیك امُبر وظز ومًد چزا واٍ ممىاه اعا دي ؽالص ثاب
ؽبخص تًدٌ ثهوی یىغبن یىی اضبفٍ يسن داؽتٍ ثبؽاه ي یاب ثاٍ
ػجبرتی درصه چزثی ثبالتزی داؽتٍ ثبؽه ي دیگزی طجیؼی ثبؽه ي
یب ثٍ ػجبرتی درصه ػیالم ثیؾتزی دارد.ایجتٍ ؽبخص تًدٌ ثهوی
تىُب تح تثحیز تغذیٍ ومی ثبؽه ثلىاٍ فؼبییا ثاهوی صوتیاه ي
يضؼی رياوی فازد ویاش ثاز ایاه ؽابخص ما حز مای ثبؽاه یاذا
می ثبیغ ػاليٌ ثز يضؼی تغذیٍ عبیز ػًامل ویاش ماًرد تثویاه
لزار گیزوه.وتبیذ م بیؼٍ ثز ريی اوخزی داوؼ آماًسان وؾابن داد
وٍ اس وظز وىتز اعتزط در ع س پابییه ثًدواه ي درصاه ومای
تًاوبیی وىتز اعتزط خًد را داؽتىه يثب تًرٍ ثٍ وتیزاٍ آسماًن
ارتجبط آمبری مؼىب داری ثیه ؽبخص تًدٌ ثهوی ي اعاتزط افازاد
مااًرد م بیؼااٍ يرااًد وهاؽا وااٍ ثااب یبفتااٍ َاابی َبؽاامی پااًر
يَمىبراوؼ م بثم دارد وٍ تفبيتی ثیه میبوگیه ومزٌ اضا زاة
در وًرًاوبن مجتال ثٍ اضبفٍ يسن يچابلی يعابیز وًرًاوابن وؾابن
وهاد(َ .)24مچىیه م بیؼٍ ؽزبػی سادٌ ثیبوگز ایه م لات اعا
وٍ َز چٍ افزاد اس وظز ممبثلٍ ثب اعتزط در ع س ثابالتزی ثبؽاىه
ثااٍ َم ایه وغااج ثیماابری ویااش در آوُااب ومتااز ماای ثبؽااه()25
پضيَؾگزان وؾبن دادٌ اوه وٍ افزادی وٍ يرسػ می وىىهیب اس وظز
رغمبوی تىبعت دارواه در سواهگی ؽابن اضا زاة افغازدگی ي
تىؼ ومتزی داروه( .)29در تحمیك حبضز ثیه ؽبخص تًدٌ ثهوی
ي يضؼی تغذیٍ ارتجبط آمبری مؼىب داری يرًد وهارد .یبفتٍ َابی
ديع محمهیبن وؾبن داد واٍ درصاه ثابالیی اس دختازان ؽاُز
عمىبن دچبر و ،يسوی ي وًتبٌ لهی تغذیٍ ای ثاًدٌ اواه ي میاشان
اضبفٍ يسن ثزاعبط ومبیٍ BMIدر دختزان مًرد ثزرعی ثبال ثًد ي
َمچىیه ثیه میبوگیه امتیبس فؼبیی ثهوی يوگازػ تغذیاٍ ای در
گزيٌ َبی و ،يسن ؛اضبفٍ يسن يچبق يطجیؼی تفبيم مؼىای داری
يرًد داؽ ( .)15ثزرعی دیگاز ريی وًرًاوابن دثیزعاتبوی ایاه
وتیزٍ را داد وٍ 0/63اس دختزان عؼی می وىىه يسن خًد را وا،
وىىه ي د وگزاوی در مًرد اضبفٍ يسن در دختازان ثیؾاتز دیاهٌ
می ؽًد تب پغزان ي تب ثشرگغبیی ادامٍ دارد(.)29
وتبیذ حبضز ثیبوگز ایه م لت اع وٍ ثایه عاجه سواهگی ي
درآمه خبوًادٌ ارتجبط مؼىبداری يراًد دارد .یبفتاٍ َابی پیابمىی
وؾبن داد وٍ ثیه عجه سوهگی در ثؼاه تغذیاٍ يدرآماه خابوًادٌ
ارتجبط مؼىب داری دیهٌ ؽه ( )26وٍ ثب م بیؼٍ ماب َملاًاوی دارد
.م بیؼٍ پًر دَىزدی ثیبوگز ایه اع وٍ ثایه درآماه خابوًادٌ ي
متغیز رصیَ ،بی غذایی ي فؼبییا فیشیىای ي يرسػ ي ممبثلاٍ ثاب
اعتزط ساَب اختالف مؼىی دار آمبری يرًد دارد ( .)28درآمه ثاٍ
ػىًان یىی اس مُمتزیه ػًامل تؼییه وىىاهٌ اعاتبوهارد ي عاجه
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Abstract:
Background and objective: Life style is one of the most important domains of self- care. Life style is a
personal unique pattern including characteristics, behaviors and habits that everyone performs and improper
life style led to diseases and accidents. According to importance of the subject, the current study was done
with the aim of Identification Self- care pattern related to Life style and its related factors among female high
school students in Gorgan.
Methods: In this cross sectional-analytical study that was done in 2013,300 female high school students in
Gorgan were selected through multi-stage sampling method(random and cluster) and Data were collected
using the valid and reliable questionnaire that included demographic and life style via self report. Then data
were analyzed using SPSS18 and one way ANOVA test.
Result: Educational level in their fathers and mother was Diploma and under diploma in 71.6 and 78.7
respectively. Their father job was non- government in 42.3% and their mother job was housewife in
72%.Life style was in the low level in 1.7% of the under studied population, 46.7% in moderate level,45.3%
in good level and 3.3% was in excellent level. There was significant relation between life style with parents
income, parents education, parents job but there wasn’t significant relation between life style with Body
Mass Index.
Conclusion: Self- care pattern related to Life style in the half of the students isn’t in desirable level. So we
recommended appropriate intervention, especially educational intervention for promotion of healthy life style.
Key words: Self-care, life style, students
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