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 مقاله پژوهشی

  1394سال سال شهر زنجان در  15-18نوجوانان  یسالمت یزان نگرانیم یبررس
  

  ٭٢يزمان شهناز، ١يزيفاطمه مقدم تبر
 

  20/01/1395تاریخ پذیرش  05/11/1394تاریخ دریافت 
 
 یدهچک

ره ن دویدر ا یو نگران شودیممحسوب  هر فرد یدوران زندگ نیترباارزشن و یترمهماز  یکی ینوجوان، انسان یمختلف زندگ دورانان یاز م: هدف و زمينهپيش
 يهاتالشهدف قرار دادن  ين زمان برایبهتر ازآنجاکه، است یسالمت ینگران هاینگراناز  یکیابد. یادامه  یسالبزرگن یتا سن تواندیمع است و یار شایبس یتحول

 انجام 1394 در سالسال شهر زنجان  15 -18پسر  و دخترنوجوانان  یسالمت ینگران زانین میین مطالعه باهدف تعیا لذا است. یرانه دوران نوجوانیشگیرفتار پ
  شد.

 گیرينمونهروش  بودند بهمطالعه  ورود به يارهایمع سال شهر زنجان که واجد 15-18ان آموزدانش از نفر 264 یمقطع یفیتوص ن مطالعهیدر ا: مواد و روش کار
 جهت بود. یسالمت یاستاندارد نگران و پرسشنامهک یاطالعات دموگراف يحاو یدوقسمت ياپرسشنامه هاداده يابزار گرداور انتخاب شدند. یتصادف ياخوشه

 استفاده شد. یلیو تحل یفیتوص يو آمارها 17ویرایش  SPSS افزاراز نرم هاداده لیوتحلهیتجز

شتر از یب، )53/52 ±5/23دختر (در نوجوانان  ینگرانیکلن نمره یانگیبود. م سال 16/ 29±47/1ن مطالعه یدر ا کنندهشرکتان آموزدانشن سن یانگیم: هاافتهي
 ،ارتباطات، یسالمت اجتماع، از صدمات يریشگیپ و کنترل، هايماریباختالالت و  يهاطهیحدر  ینگران میانگین ) بود.p=69/0) (25/51 ±97/27(نوجوانان پسر 
 ود امابشتر یپسر ب در نوجوانان، هیتغذ، یدرمان یخدمات بهداشت، طیمح، يسالمت فرد يهاطهیحدر  ین نگرانیانگینده در نوجوانان دختر و میآ، یسالمت عاطف

 ).=001/0pبود ( دارمعنینده در دو گروه دختر و پسر یطه آیح ن نمرات دریانگیم

ه توجه یاول يهامراقبت ستمینوجوانان در س یژه بهداشتیو يهاینگرانو  ازهایناست که به  يضرور ینوجوان یدوران بحران يت باالیبه اهم با توجه: گيرينتيجه
  .شودیمه ینوجوانان توص يرانه برایشگیو پ یتیحما يهابرنامه ین طراحیشود همچن ياژهیو

  سالمت نوجوانان، یسالمت ینگران، ینوجوان: هاکليدواژه
  

 335-342ص ، 1395 ریت، 81درپی پی، مچهارشماره ، دوره چهاردهم، مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه

  
  ٠٤٤-٢٧٥٤٩٦٣ه، تلفن: ياروم ييو ماما يدانشکده پرستار اروميه، پزشکي علوم دانشگاهه، یاروم: آدرس مکاتبه

Email: shahnazzamani495@yahoo.com 

  
  مقدمه

از خطرات و  ياریبس تنهانهاست که  یاز زندگ يادوره ینوجوان
 یمغتنم يهافرصت حالنیدرعبلکه  پروراندیمخود  را دردات یتهد

 و یآموزش يهاتالشق یدار از طریپا یستیو بهز یسالمت يرا برا
قرار  يریدوران نوجوان در مسن یدر ا آوردیمرانه فراهم یشگیپ
و  یمناسب آموزش يهافرصتدها را با یخطرات و تهد که ردیگیم
 با زمانهم، یسالبزرگبه  ی. گذر از کودک)1(رانه همراه دارد یشگیپ

است که بر عملکرد  یو اجتماع یروان، یجسم راتییتحوالت و تغ
 يازهایجاد نیا منجر بهو  بوده رگذاریتأث یسالبزرگدر  نوجوان

ژه یو يهاینگرانو  ازهاین .شودیم ین گروه سنیمتفاوت مخصوص ا
                                                             

 ايران ،اروميه اروميه، پزشکي علوم دانشگاه ومامايي، پرستاري دانشکده علمي عضوهيئت استاديار، ١
  )مسئول نويسنده( ايران ،اروميه اروميه، پزشکي علوم دانشگاه مامايي، مشاوره ارشد کارشناس دانشجوي ٢

ه مورد غفلت یاول يهامراقبت ستمینوجوانان اغلب در س یبهداشت
 انانرا نوجوی. زشودینم یآنان توجه مناسب يازهاینو به  ردیگیمقرار 
 کنندیمکه بندرت به پزشک مراجعه  هستند یگروه سن نیترسالم

 يهامراقبتبر  روزافزون يفشارها، اندقرارگرفتهد یو چون خارج از د
آنان را خارج از ذهن نموده ، گریخواستار د يهاگروهه از یاول یبهداشت
ارد نفر از یلیم 2/1، 2011در سال  سفیونیآمار اساس  بر .)3(است 
ج ینتا بر اساس. )2(دهندیمل یت جهان را نوجوانان تشکیجمع

ت یاز جمع درصد 34/16، 1390و مسکن سال  و نفوس يسرشمار
، یدر نوجوان. )3(سال قرار دارند 19تا  10 یکشور ما در گروه سن

ن رویط بیاز مح یمتناقض يهاامیپ نوجوانان، با دوران بلوغ زمانهم
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 زماني شهناز تبريزي، مقدم فاطمه
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ن یا د ویتهدرا  هاآنت و آرامش یکه امن ییهاامیپ، کنندیم افتیدر
شود  یدر نوجوانان منته یا موقتی یدائم یبه نگران تواندیمدها یتهد

تا  واندتیمع است و یار شایبس ین دوره تحولیدر ا ینگران، نیبنابرا
 نیتربرجسته، 2007در سال  )5, 4(ابدیادامه  یسالبزرگن یسن

، يو بارور یموضوعات نوجوانان شامل مسائل مربوط به سالمت جنس
معتقدند  اکنونهماما ، از مواد مخدر بود استفادهسوءو  بهداشت روان

نوجوانان را در مرکز سالمت و توسعه که  ده استیزمان آن فرا رس
نکه یا ياست در راستا یگام مهم، ترجامعد ید این م.یقرار ده

بهداشت  یان اصلیبه جر و نوجوانان شدهراندهه یسالمت به حاش
است و  یسالمت ینگران هاینگراناز  یکی .)6(آورده شود یعموم

است که فرد در مورد موضوعات  یو دلواپس ینگران، منظور از آن
و  یروان، یکیزیف يهاجنبهخود دارد که شامل  یمرتبط با سالمت

مسائل ، هايماریباختالالت و ، طیمح، ياست که فرد یاجتماع
 ،از صدمات يریشگیکنترل و پ، مواد سوءمصرفمصرف و ، یجنس
 سالمت، یسالمت عاطف، ارتباطات، یدرمان یخدمات بهداشت، هیتغذ

 يهاینگرانخوشبختانه عمده مشکالت و  .)7(نده استیو آ یاجتماع
 طوربهرا  هاآن توانیما یو  است يریشگیپقابلنوجوانان  یبهداشت

گروه  عنوانبهدر نظر گرفتن نوجوانان  روازاین، اداره کرد يمؤثر
 نده ویآ يهانسلدر سالمت  يهرگونه اقدام جد يه برایهدف اول

المت و ارتقاء س يماریاز ب يریشگیپ زودهنگام يهاتالش يریبکار گ
وع آن در یکه ش یو اختالالت روان یجسم يهايماریبجهت کاهش 

. )8(ت استیار حائز اهمیش است بسیرو به افزا ین دوره تکاملیا یط
 ن مطالعهیا در نوجوانان یسالمت یت فراوان نگرانیبه اهم با توجه

روه گ پسر و در نوجوانان دختر یسالمت یزان نگرانین مییباهدف تع
 سال شهر زنجان انجام شد. 15-18 یسن

  
 مواد و روش کار

ان آموزدانش يجامعه آمار یمقطع- یفین مطالعه توصیدر ا
نمونه  حجم سال شهر زنجان بود. 15-18 یرستانیدختر و پسر دب

، مونهن حجم نییو طبق فرمول تع یقبل يهامطالعهج از یبر اساس نتا
 جهت شد. برآورد آموزدانش 264 مجموعاً نفر و 132هر گروه  يبرا

 زا استفاده شد. ياخوشه یتصادف گیرينمونهاز روش  گیرينمونه
دو ، رستانیزنجان هرکدام چهار دب 2و  1ه یناح يهارستانیدب
انتخاب  یتصادف صورتبهرستان دخترانه یرستان پسرانه و دو دبیدب

ت ینسبت به جمع یتصادف صورتبهان آموزدانشو  شدند
: شامل ورود معیارهاي انتخاب شدند. یان هر گروه سنآموزدانش

 و سال 15-18 یسن يمحدوده، زنجان شهر ساکن، یرانیا تیمل
 العالجصعب يماریب به ابتال و فوت لیقب از زااسترس حادثه نداشتن

 نیا در نیهمچن. بود ریاخ ماه 6 در خانواده کی درجه ياعضا
 آموزدانش لیتما عدم: شامل مطالعه از خروج يارهایمع، پژوهش

 طول در زااسترس حادثه هرگونه بروز و مطالعه در حضور ادامه جهت
اطالعات پرسشنامه استاندارد ترجمه  يگردآورابزار  بود مطالعه

. اطالعات پرسشنامه )9(لر بودیوا "نوجوانان یسالمت ینگران "یفارس
 يفرد يهایژگیومربوط به  سؤاالت بادر دو بخش بود که بخش اول 

ر الت پدیزان تحصیم یلیمقطع تحص، شامل سن جنس یاجتماع -
 115انه خانوار و بخش دوم با یماه درآمدشغل پدر و مادر و ، و مار
ه ک یسالمت ینگران گانهده يهاتمیآنه یدر زم سؤال 114که  سؤال

 سؤالو  ردیگیمتعلق  0از یر امتیو به پاسخ خ 1از یامت یبه پاسخ بل
 يگرید ین مورد که اگر نگرانیدر ا آموزدانشنه نظر یدر زم 115

در  سؤاالت تعداد شد. ید طراحیر از موارد مذکور دارد ذکر نمایغ
طه یدر ح، سؤال 11ط یطه محیدر ح، سؤال 13 يطه سالمت فردیح

 هايماریبطه اختالالت و یدر ح، سؤال 7 یدرمان یخدمات بهداشت
در ، سؤال 9از صدمات  يریشگیطه کنترل و پیدر ح، سؤال 17
در ، سؤال 15 یطه سالمت اجتماعیدر ح، سؤال 7ه یطه تغذیح
و در  سؤال 15 یطه سالمت عاطفیدر ح، سؤال 11طه ارتباطات یح
پرسشنامه از روش اعتبار  ییروان ییتع براي بود. سؤال 8نده یطه آیح

 ين پرسشنامه را ده نفر از اعضایا ن منظوریمحتوا استفاده شد. به ا
 کردند. یابیو ارزش ینه بررسین زمیو متخصص در ا یعلمئتیه

 از ضریب رهایمتغبودن  یدوحالتبا توجه به  ییایمحاسبه پا جهت
 يهاپاسخکرونباخ در  يب آلفایکودر ریچاردسون (معادل ضر

انگر یمحاسبه شد که ب 964/0 بیضر این ) استفاده شد.یدوحالت
 SPSS افزارنرم از هاداده تحلیلوتجزیه. جهت باشدیمباال  ییایپا
 ون استفاده شد.یرگرس، مستقل یت يهاآزمون و 17 شیرایو

دانشگاه  یپژوهش يشورا ب طرح دریتصو از ن مطالعه بعدیا
دانشگاه علوم  ته اخالقیکم از مجوز اخذ ه ویاروم یعلوم پزشک

ته اخالق و حراست یاجازه از کماز کسب  بعد ه ویاروم یپزشک
 کنندگانشرکت يهمه از زنجان انجام شد. آموزش پرورش شهر

بابت  نان کامل ازیاطم هاآنبه  و شد اخذ یشفاه نامهتیرضا
 .داده شد هادادهمحرمانه بودن 

 
  هاافتهی

دختر  در نوجوانان ) سناریانحراف معمیانگین (مطالعه  نیدر ا
، باشدیمسال  48/16)46/1پسر (نوجوانان  در و سال 1/16)45/1(

 يواحدها یاطالعات جمعت شناخت یفراوان توزیع 1شماره جدول 
ختر ددر نوجوانان  ینگرانیکلن نمره یانگی. مدهدیمپژوهش رانشان 

) 25/51 ±97/27(شتر از نوجوانان پسر یب، )53/52 5/23±(
)69/0=p.هايماریباختالالت و  يهاطهیحدر  ین نگرانیانگیم ) بود 
، )62/3±54/2( از صدمات يریشگیو پ کنترل، )18/5±87/6(

سالمت ، )74/4±27/3ارتباطات (، )77/6±41/4اجتماعی (سالمت 
نوجوانان دختر و  ) در56/5±17/2نده (یآ ) و53/7±35/4( یعاطف
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 ۱۳۹۴ سال در زنجان شهر سال ۱۵-۱۸ نوجوانان سالمتي نگراني ميزان بررسي
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محیط ، )99/4±02/4فردي (سالمت  يهاطهیحدر  ین نگرانیانگیم
تغذیه ، )25/3±39/2( یدرمان یخدمات بهداشت، )81/3±64/6(
ن یانگیم ) اما<05/0pبود (شتر یدر نوجوانان پسر ب، )75/2±64/3(

بود  دارمعنی پسر وگروه دختر  دو نده دریآ طهیدر حنمرات 
)001/0p=و  ین مطالعه سالمت عاطفیدر ا ین رتبه نگرانیشتری). ب

به خود اختصاص داد.  یدرمان ین رتبه را خدمات بهداشتیترکم
ان نوجوان یسالمت يهاینگرانن نمره یانگیم مقایسه 2شماره جدول 

ن ی. همچندهدیمسال شهر زنجان برحسب جنس رانشان  18-15
 ادیازد( "طیطه محیح در نوجوانان دختر در گروه ینگران نیترفراوان
 "، )"درصد 6/7بدن  ي(بو " يسالمت فرد"، درصد) 2/7 تیجمع

 "، درصد) 8بهداشتی  يهایو آگهغات یتبل(" یبهداشتخدمات 
کنترل و  " ،درصد) 3/5مغزي (سکته " هايماریباختالالت و 

 ر مواقعد یتنفس-یاقلبیاح نحوه ایدانستن ("از صدمات  يریشگیپ
 درصد 1/6شیرین  ي(مصرف غذاها "ه یتغذ "، درصد) 8/6اورژانسی 
ت یفعال( " یاجتماعسالمت "، درصد) 1/6آماده  يغذاها و مصرف
با (ارتباط "ارتباطات  "، )درصد 3/5اجتماعی  يهاو فرقه هادر گروه
(داشتن احساس خوب به  " یسالمت عاطف "، )درصد 4/6 دوستان

 در گروه ؛ وبود درصد) 13بودن (موفق  "نده یآ") و درصد 5خود 
، )درصد 9/9واتمی  ياهستهحوادث ( "طیمح طهیپسر حنوجوانان 

خدمات  "، )"درصد 2/7دندانی (مشکالت  " يفرد سالمت"
 هايماریباختالالت و  "، )درصد 7/8پزشک  با گفتگو(" یبهداشت

از صدمات  يریشگیکنترل و پ "، درصد) 8باروري (سالمت "

، درصد) 8/6اورژانسی  در مواقع یتنفس-یاقلبیاح نحوه ایدانستن ("
سالمت "، درصد) 3/8شیرین  يهانوشابه(مصرف  "ه یتغذ "

 (ارتباطات با"ارتباطات  "، درصد) 3/5جرم ارتکاب ( " یاجتماع
 سه کردن شمای(مقا " یسالمت عاطف "، درصد) 3/5 برادر ای خواهر

 .بود درصد) 2/9خانواده ل ی(تشک "نده یآ") و درصد 6/4گران ید با
در مدل  موردبررسی يرهاین متغیاز ب دهد کهیم نشان 3جدول 

ان در آموزدانشش سطح سواد یافزا، رهیتک متغ یون خطیرگرس
سه با مقطع اول یدر مقا و چهارم متوسطه مقطع دوم متوسطه

بود کل همراه  یشانس نمره نگران دارمعنیبا کاهش  متوسطه
)OR=0.91,95%CI= 0.84-0.99,Pvalue =0.03ش ی) افزا

از  ترکمسه با یدر مقا ...ون یلیم 2شتر از یز به بین یدرآمد خانوادگ
ه همرا یکل یبا کاهش شانس نمره نگران يدارمعنیبه شکل  500

). OR = 0.87, 95%CI = 0.8-0.96, Pvalue< 0.01بود (
 یرانا کاهش نمره نگیش یرها بر شانس افزایر متغیارتباط سا نهیدرزم

بر اساس  حالنیباانبود.  دارمعنی شدهمشاهدهارتباط ، انآموزدانش
، یش سن با کاهش شانس نمره نگرانیافزا شدهمشاهدهر شانس یمقاد
شجو دان، یالت پدر با کاهش شانس نمره نگرانیش سطح تحصیافزا

بودن مادر با کاهش شانس  دارخانهسه با یو شاغل بودن مادر در مقا
فقط ، چندگانه یون خطیمدل رگرس در همراه بود. ینمره نگران

ون یلیم 500از  ترکمسه با یدر مقا ...ون یلیم 2 يداشتن درآمد باال
 =OR( ان همراه بودآموزدانش یشانس نمره نگران دارمعنیبا کاهش 

0.88, 95% CI = 0.8-0.97,Pvalue= 0.01.(  
  

  پژوهش يواحدها در یت شناختیاطالعات جمع یع فراوانیتوز ):۱جدول (

    ریمتغ
  پسر

  -p درصد)فراوانی (
 دختر

  درصد)فراوانی (

  
  یلیمقطع تحص

  38)%8/28(  10)%6/7(  اول متوسطه
  38)%8/25(  34)%8/28( دوم متوسطه
  40)%30(  38)%8/28( سوم متوسطه

  16)%1/12(  50)%9/37( چهارم متوسطه
  

  شغل مادر
  

  106)%3/40(  104)%5/39(  دارخانه
 10)%8/3(  10)%8/3(  دانشجو

  14)%3/5(  15)%7/5(  شاغل

  
  شغل پدر

  31)%8/11(  33)%6/12(  کارمند
  1)%4/0(  2)%8/0(  دانشجو
  24)%2/9(  23)%8/8(  کارگر

  3)%1/1(  2)%8/0(  کاریب
  11)%2/4(  16)%1/6(  راننده

  4)%5/1(  9)%4/3(  بازنشسته
  57)%8/21(  46)%6/17(  آزاد
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 سال شهر زنجان برحسب جنس 15-18نوجوانان  یسالمت يهاینگرانن نمره یانگیسه میمقا ):۲جدول (
          پسر  ریمتغ

  -p ار)یانحراف معمیانگین (
 دختر

  ار)یانحراف معمیانگین (
p-valuea  

  2/0  46/4)23/3(  99/4)02/4(  يسالمت فرد
  53/0  37/6)97/2(  64/6)81/3(  طیمح

  27/0  95/2)10/2(  25/3)39/2(  یو درمان یخدمات بهداشت
  75/0  87/6)18/5(  64/6)57/6(  هايماریب و اختالالت

  58/0  62/3)54/2(  43/3)03/3(  صدمات از يریشگیپ و کنترل
  98/0  63/3)48/2(  64/3)75/2(  هیتغذ

  58/0  77/6)41/4(  44/6)25/5(  یاجتماع سالمت
  69/0  74/4)27/3(  57/4)64/3(  ارتباطات

  2/0  53/7)35/4(  79/6)08/5(  یعاطف سالمت
  001/0  56/5)17/2(  47/4)77/2(  ندهیآ

a مستقل یت آزمون  
  

  یت شناختیبا اطالعات جمع یارتباط نمره نگران یون خطیرگرس ):۳جدول (
P value در مدل چند  نسبت شانس

  ره یمتغ
P value  نسبت شانس در مدل تک

  ره یمتغ
 ریمتغ

 سن 98/0)95/0 -01/1( 23/0  
 سه با دختر)یپسر در مقاجنسیت ( 98/0)93/0 -04/1( 59/0

سطح     1 
 1تحصیالت 

07/0 )1-85/0(93/0 01/0 )98/0- 83/0(9/0   2  
91/0 )08/1-92/0(99/0 48/0 )05/1- 89/0(97/0   3  
1/0 )01/1-86/0(93/0 03/0 )99/0- 84/0(91/0   4  

  سوادیب 1   

سطح 
الت یتحص

  پدر

  يسوادآموزنهضت  01/1)86/0 – 2/1( 87/0
  یابتدائ 10/1)26/1-97/0( 12/0
  ییراهنما 07/1)95/0 -22/1( 27/0
  رستانیدب 00/1)14/1-88/0( 92/0
  یدانشگاه 06/1)21/1-93/0( 35/0
  يحوزو 91/0)76/0 -07/1( 28/0

  از پانصد هزار تومان ترکم 1  1 

  تومان ونیلیمکین پانصد تا یب 00/1)92/0-09/1( 87/0 01/1)92/0-1/1( 88/0  درآمد
  ون تومانیلیتا دو م ونیلیمکی 98/0)07/1-90/0( 64/0 98/0)1/1-9/0( 67/0
  ون تومانیلیشتر از دو میب 87/0)96/0-8/0( >01/0 88/0)97/0-8/0( 01/0

  دارخانه  1  -  
  دانشجو  99/0)89/0 -10/1(  9/0  شغل مادر

  شاغل   96/0)04/1-88/0(  35/0

  ا دانشجو یکارمند   1  -

  شغل پدر
  کار یا بیکارگر   99/0)08/1-92/0(  99/0
  راننده   01/1)12/1-91/0(  85/0
  بازنشسته  03/1)2/1-9/0(  63/0

  آزاد   03/1)10/1-96/0(  47/0  
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P value در مدل چند  نسبت شانس
  ره یمتغ

P value  نسبت شانس در مدل تک
  ره یمتغ

 ریمتغ

  /نهضت سوادیب  1  
سطح 

الت یتحص
  مادر

  ییابتدا  07/1)18/1-97/0(  15/0
  ییراهنما  01/1)10/1-93/0(  78/0
  رستانیدب  98/0)08/1-89/0(  73/0
  ي/حوزویدانشگاه  98/0)06/1-9/0(  66/0

  
 بحث
 یراننگیکلن نمره یانگیم داد که حاضر نشانپژوهش  يهاافتهی

در  ین نگرانیانگیم و بود از نوجوانان پسر شتریدختر بدر نوجوانان 
، از صدمات يریشگیو پ کنترل، هايماریباختالالت و  يهاطهیح

نده در نوجوانان یآ، یسالمت عاطف، ارتباطات، یاجتماع سالمت
ت خدما، طیمح، يسالمت فرد يهاطهیحدر  ین نگرانیانگیدختر و م

ن یگانیم بود اماشتر یدر نوجوانان پسر ب، هیتغذ، یدرمان یبهداشت
 دریک بود. دارمعنی پسر گروه دختر و دو درنده یآ طهیدر حنمرات 

 نوجوانان در یسالمت يهاینگران یکارلتن که به بررس مطالعه در
 شدهگزارش ین نگرانیشتریب انجام شده بود ساله 20-12دختر 

، یمشکالت دندان، یمشکالت قاعدگ، آکنه: نوجوانان عبارت بودند از
 لر و همکارانیدر مطالعه و )10(بود وزنو اضافه یمشکالت عاطف

 یآلودگ( "طیطه محیح"نوجوانان در  یسالمت ینگران نیترفراوان
خدمات  "، )"گرانید ي(جذاب بودن برا " يسالمت فرد"، )هوا

 هايماریباختالالت و  "، )یپزشک يهامراقبت يهانهیهز(" یبهداشت
مسائل  "، )(مصرف الکل "مواد سوءمصرفمصرف و  " )(سردرد"

از  يریشگیکنترل و پ "، )يریشگیپ يهاروشاستفاده از  (" یجنس
، )متعادل ي(مصرف غذا "ه یتغذ "، )یحوادث رانندگ("صدمات 

، )(داشتن دوست"ارتباطات  "، )یجهانصلح ( " یسالمت اجتماع"
 )(موفق بودن "نده یآ"و  )(داشتن کنترل بر خود " یسالمت عاطف "

نوجوانان  گروه در ینگران نیترفراوان زیما ن در مطالعه .)11(بود
حوادث  -تیاد جمعیازد( "طیمح طهیدر ح ترتیببهپسر-دختر
، ") یمشکالت دندان -بدن ي(بو " يسالمت فرد"، )یواتم ياهسته

 اب گفتگو -یبهداشت يهایو آگهغات یتبل(" یخدمات بهداشت "
 ،)يسالمت بارور -ي(سکته مغز" هايماریباختالالت و  "، پزشک)

 یتنفس-یاقلبیاح ا نحوهیدانستن ("از صدمات  يریشگیکنترل و پ "
 و مصرفن یریش ي(مصرف غذاها "ه یتغذ "، )یاورژانس در مواقع

 " یسالمت اجتماع"، ن)یریش يهانوشابهمصرف  -آماده يغذاها
ارتباطات  ،"ارتکاب جرم)  -یاجتماع يهاو فرقه هادر گروهت یفعال(
 یسالمت عاطف "، برادر) ای خواهر ارتباطات با -با دوستان(ارتباط "
و  )گرانید با سه کردن شمایمقا -(داشتن احساس خوب به خود "
 نیدر چ يامطالعهدر  ل خانواده) بود.یتشک -(موفق بودن "نده یآ"

ت شرفیپ وباشد یم يان چندبعدآموزدانش ینگران شد کهگزارش 

در  .)12(نوجوانان در گزارش شد ین نگرانیترمهم یلیتحص
 يهاینگران نیترعمدهرلند یانگلستان و ا در نوجوانان ییهامطالعه

 عملکرد مدرسهت و یو کفا نفساعتمادبهدرك شده توسط نوجوانان 
خود را در  يهاینگران یوانینوجوانان تا )14, 13(عنوان شد و شغل

دمات از ص يریشگیو پ ه سالمیتغذ، وزن، (قد یکیزیطه سالمت فیح
. موضوعات )15(ان کردندیب یلیتحص يهاینگرانو سپس  )یورزش

نوجوانان در  ین نگرانیو شغل باالتر ندهیآ، مرتبط با مدرسه
 يمطالعه .)16, 15, 12(باشدیم یائیآس يو کشورها انهیخاورم
و  "مواد سوءمصرفمصرف و "انگر آن بود که یران بیدر ا گرفتهانجام

را در نزد نوجوانان  ینگران يهارتبهن یترپایین " یمسائل جنس "
 تواندیمنوجوانان  يهاینگران، مطالعات مختلف در .)9(داشت یرانیا

 يموجود در کشور یو اجتماع یاسیس، ياز مشکالت اقتصاد یبازتاب
. عصر حاضر که تحت )12(کندیم یباشد که نوجوان در آن زندگ

، خطرات و کثرت انتخابات، شودیماد یاز آن  یفردگرائعنوان 
ه ندیو هراس فزا یر و نگرانیینوجوانان را تغ یمهم زندگ يهانهیزم

. آنچه را که کندیمدرست را فراهم  يهايریگمیتصمدر  یاز ناتوان
، يرونق اقتصاد، تیموفق، کار ازجمله خواهندیم یاز زندگ هاآن
 شخصاً، خوشحال خانواده تیو درنهاو فرزندان  یزندگ کیشر

 .)17(دهدیمقرار  تأثیرتحت  ابند راینده به آن دست یآ توانند دریم
 ازجمله خود ندهیآ تیموفق در یرانیا نوجوانان رسدیم نظر به
 نیا هستند نگران اریبس دانشگاه يورود آزمون در شدن رفتهیپذ

 رایز است برخوردار يشتریب تیاهم از پسران يبرا احتماالً مسئله
 خدمت سال دو مدت به دیبا دانشگاه در یقبول عدم صورت در

 ازجمله یروان و یاجتماع يهااسترس از. کنند يسپر را خود يسرباز
 عدم و دانشگاه به ورود يبرا خانواده فشار، ندهیآ در يکاریب احتمال

 افزوده هاینگران نیا به زین مدارس در مناسب یتیحما مشاوران
 بودن دسترس در زین) 2012( همکاران و بال ترن )18( شودیم

 فرزندانشان و نیوالد يبرا یزندگ يهامهارت و یبهداشت يهاآموزش
 نوجوانان روان سالمت و ینگران کاهش در مؤثر عوامل از را

 یسالمت کل يهاینگرانبر  مؤثرعوامل  یبررس در .)19(دانستند
را نسبت به پسران  یاز نگران يدختران سطوح باالتر، نوجوانان

از مطالعات  ياریدر بس یتین اختالف جنسیگزارش کردند ا
 احتماالًکه  )21, 20(در گروه نوجوانان وجود داشت شدهانجام
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 ن زنان ویب یو فرهنگ یاجتماع، یکیولوژیزیف يهاتفاوتاز  یبازتاب
ان سه با مردینکه زنان در مقایا لیبه دلن اختالف یا .)22(مردان است

ابراز ، خود یشخص بحث در مورد مشکالت يبرا يشتریل بیتما
. )23(است  انتظارقابل، دارند یو مسائل مرتبط با سالمت ینگران

اطالعات ، گریدر جوامع د شدهانجامگرچه ممکن است مطالعات 
، یاجتماع، یاسیس يهاتفاوت لیبه دلرا فراهم آورد اما  يدیمف

 یمتسال يهاینگراناز  یبازتاب، و منابع در دسترس یمذهب، یفرهنگ
  .)8(نوجوانان کشور ما نخواهد بود  یو منابع اطالعات

  
 گیرينتیجه
 تواندیمن مطالعه ینوجوانان در ا یسالمت يهایننگرا
معلمان و مشاوران را ، نیوالد، یبهداشت يهامراقبتن یمتخصص

ص و یخاص در جهت تشخ يهاآموزش افتیدرهدف قرار دهد تا با 
 يبرداشته و با اجرا يترعیوس يهاگامنوجوانان  یت نگرانیریمد

نوجوانان تالش  يهاینگرانمداخالت مناسب در جهت کاهش 
 قالب در مدون يامداخله يهاياستراتژ شودیم توصیه ند.ینما
 کاهش جهت در محور مدرسه يامشاوره و یآموزش يهاتیفعال

 یآموزش يهاروش نیشود همچن یطراح ناننوجوا یسالمت ینگران
 یماعاجت، یروان، یکیزیو ارتقاء سالمت ف يتوانمندساز يمناسب برا

  شود. ینوجوانان طراح
  

 یقدردانتشکر و 
 ییارشد مشاوره در ماما یکارشناس نامهپایانن مقاله حاصل یا

 هاادهد آوريجمعنکه ی. نظر به اباشدیمه یاروم یدانشگاه علوم پزشک
استان  وپرورشآموزشرکل محترم یدر شهر زنجان انجام شد از مد

شکر ت، ن مطالعه شرکت داشتندیکه در ا یانآموزدانشه یزنجان و کل
 .شودیم یقدردانو 
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Abstract 
Background & Aims: Among the different periods of life, adolescence is one of the most important and 
most precious period in everybody's life, and it has got serious concerns which can continue into 
adulthood. One of those concerns is being healthy. Since adolescence is the best time to target preventive 
treatment efforts, therefore, the aim of this study was to determine the health concerns of adolescents at 
the age of 15-18 in Zanjan City. 
Materials & Methods: In this cross-sectional study, 264 students of 15-18 years old were selected by 
random cluster. The tool for data collection was a two-part questionnaire containing the person's 
demographic information and standard health concerns. Data analysis was performed using the 
spss17software. 
Results: The mean age of the students participating in the study, was16.29±1.47 years old. The mean 
score of concern in girl adolescents (52.53 ± 23.5) was more than the boy adolescents (51.25 ±27.97) 
(p=0.69).  
The mean score of girls concern in different diminution such as disorders and diseases, prevention and 
control of injuries, social health, communications, emotional health, and the future was more than the 
ones for the boys. The mean score of boys concern in diminution such as individual health concern, 
environment, health care services, nutrition, were more than that of the girls, but mean score of future 
diminution in both groups were significant. 
Conclusion: Given the importance of the critical period of adolescence, it is essential that the needs and 
concerns of adolescents' health, especially primary care system get special attention. Preventive and 
supportive programs for teens are recommended as well. 
Keywords: Youth, health concerns, adolescent health   
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