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سالمتی مهمترین عامل پیشرفت و ضامن بقای جامعه

محیط و کل جامعه در حفظ و ایجاد آن فعال و سهیم

است و مسئلهای است که بشر از ابتدای تاریخ به این

باشند و در نهایت به نقش شاخصها ،عوامل مؤثر و

امر واقف بوده و این مسئله با مطرح شدن مفهوم

تعیین کننده اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در کنار

توسعه در جهان کنونی اهمیت بیشتری به خود گرفته

عوامل خطرساز و عوامل محافظت کننده در سالمت

است ،زیرا امروزه سالمت ،محور توسعه اجتماعی-

روان توجه خاص میشود (.)7

اقتصادی میباشد و برای دستیابی به نتایج توسعه در

برطبق رویکرد رفتاری ،سالمتی نشانگر وقوع تحول

این بعد ،بایستی در زمینه ارتقای سالمت

در نگرش نسبت به نقش فرد و به عبارتی عاملیت

سرمایهگذاری کرد (.)1

انسانی در سالمت فردی است ( .)8بر این اساس

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت ،سالمت شامل

سالمتی بیش از آن که به پزشکان ،پرستاران و مراکز

سه مؤلفه سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی است؛

مراقبت بهداشتی وابسته باشد به آنچه مردم برای

بنابراین سالمت روحی و روانی یکی از ابعاد سه گانه

خودشان انجام میدهند متکی است و بسیاری از

سالمت و از عناصر مهم و اساسی آن میباشد که تنها

بیماریهای جوامع مدرن به عوامل رفتاری چون

با فقدان بیماری سنجیده نمیشود ( .)2سالمت روانی

سبک زندگی ،رژیم غذایی ضعیف و استفاده وسیع و

به عنوان وضعیتی که در آن هر فرد تواناییهایش را

گسترده از مواد اعتیادآور بستگی دارد ( .)9به عبارتی

درک میکند و در کنار آن نقشهای نرمال را در

در جوامع مدرن ،سالمت انسان برعکس گذشته از

زندگی تجربه میکند و میتواند به صورت مفید و

عدم آگاهی از بیماری و شناخت راههای درمان آن به

مثمر ثمر کار کند و قادر است تا سهمش را به عنوان

خطر نمیافتد ،بلکه بیشتر تحت تأثیر عواملی است که

یک فرد مفید در جامعه ایفا کند ،تعریف شده است

انسانها خودشان آنها را ایجاد کردهاند تا از زندگی

( .)3سالمت روانی باال برای انجام رضایتبخش

و ظواهر مادی آن لذت بیشتری ببرند و به همین دلیل

نقشهای اجتماعی ضروری است و ارتباطات

خود انسانی در دنیای کنونی میتواند با انجام

اجتماعی در سایه آن شکل میگیرد ( .)4در مقابل،

رفتارهای آگاهانه در زمینه سالمت از تعیین کننده

سطح پایین سالمت روانی با بروز آسیبهای

های اصلی در ارتقای سالمت خویش باشد.

اجتماعی نظیر خودکشی ،اعتیاد ،خشونت و رفتارهای

خودمراقبتی یکی از ابعاد مهم سبک زندگی سالمت

بزهکارانه نیز ارتباط نزدیکی دارد ( .)5مسائل و

محور و یکی از رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی است

مشکالت مربوط به سالمت روانی در دوران جوانی

( .)11رفتارهای خودمراقبتی ارتقاء سالمت به عنوان

بیشتر مشهود است و علت بسیاری از بیماریها و

فعالیتهایی که به وسیله افراد جهت ارتقاء و حفظ

مرگومیرها است (.)6

سالمتی و کیفیت زندگیشان انجام میشود ،تعریف

امروزه با تغییر رویکرد بیمارینگر و پیدایش

میگردد ( .)11خودمراقبتی به عنوان فعالیتهای یک

دیدگاههای سالمتنگر ،سالمت پیوستاری را شامل

شخص برای ارتقای سالمت ،جلوگیری از بیماری،

میشود که اوالً حالت انفعالی نداشته و نیازمند

برآورد نشانه بیماری و به کارگیری بهینهترین عنصر
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پرورش باشد .در ثانی افراد ،گروهها ،اجتماعات،
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خودمراقبتی ،فعالیتهای خودتوسعهای به منظور

افراد کمک میکند تا واکنش بهتری نسبت به

حفاظت عادی از سالمت فیزیکی و روانی میباشد

اختالالت روانی نشان دهند ( .)18همچنین رئیسی و

( .)13طبق تحقیقی که  Irwanو همکاران با هدف

همکاران رابطه بین سواد سالمت و سالمت عمومی

بررسی شیوههای مراقبت از خود و سالمت طلبی در

سالمندان شهر اصفهان را مطالعه کردند و به این

شهر تامائو اندونزی انجام دادند ،مشخص شد بیش از

نتیجه رسیدند که افراد با سواد سالمت پایینتر ،بیشتر

 %88از پاسخگویان از منابع مختلف پروتئین استفاده

از بقیه به پزشک مراجعه میکنند و سابقه بستری

میکنند ،ولی بیش از  %55از پاسخگویان بیش از حد

شدن بیشتری در بیمارستان دارند و در مقابل افراد با

معمول از نمک و شکر استفاده میکنند و همچنین

سطح باالی سواد سالمت ،وضعیت سالمت عمومی

 %68پاسخگویان وضعیت سالمتی خود را به طور

خود را بهتر ارزیابی نمودند (.)19

منظم کنترل نمیکنند و این افراد کسانی هستند که

اخیراً سازمان بهداشت جهانی در گزارشی سواد

دارای سن کمی هستند و از سطح پایینی از اطالعات

سالمت را به عنوان یکی از مهمترین تعیین کننده

سالمتی برخوردارند ( .)14با توجه به این که

های اجتماعی سالمت مشخص نموده است ( .)21با

خودمراقبتی عملی است که در آن هر فرد از دانش و

توجه به این که حرفه پزشکی از یک مدل

مهارت و توان خود به عنوان یک منبع استفاده میکند

پدرساالرانه به یک مدل بیمارمحور حرکت کرده

تا به طور مستقل از سالمت خود مراقبت کند ()15؛

است؛ بنابراین فهم بیمار یکی از بنیادیترین فاکتورها

بنابراین داشتن دانش و اطالعات کافی در مورد

میباشد و برآورد بیمار از خطر برای سالمت روانی و

سالمت برای افراد ضروری میباشد .به طور کلی بار

بهزیستی روانشناختی الزامی است (Stones .)21

بیماریهای روانی در جوامع در حال افزایش است و

اعتقاد دارد اشکال جدید شناخت و دانش ،بازیگران

ابزار و وسایل جلوگیری از آن و آموزشهای الزم

عرصه اجتماع را قادر میسازد که درباره همه چیز

برای این کار در دسترس افراد قرار نمیگیرد (.)16

ازجمله در شکل درمان خود تصمیمگیری کنند (.)22

یکی از دانشهایی که میتواند در این مورد مفید

سالمت روانی مفهومی چندبعدی است که از دیدگاه

باشد ،سواد سالمت است .سواد سالمت روانی ،دانش

های مختلف میتوان به بررسی آن پرداخت؛ اما آنچه

و باورهایی در مورد اختالالت روانی است که به

اهمیت دارد این است که اگر افراد ،اطالعات و دانش

کمک آن فرد خود را به رسمیت میشناسد و باعث

کافی در این زمینه داشته باشند و احساس مسئولیت

بهبود مدیریت و پیشگیری از اختالالت روانی در فرد

بیشتری نسبت به خود نمایند ،بهتر میتوانند در جهت

میشود و در مقابل نبود آن نرخ پایینتری از درک و

حفظ و ارتقای سالمت روانی خود عمل کنند .در این

درمان بیماریهای روانی را موجب میشود (.)17

راستا خودمراقبتی و سواد سالمت دارای مؤلفههایی

 Wuو همکاران بین سالهای  1991تا 2111

هستند که افراد با برخورداری از آن میتوانند بسیاری

پیمایشی در رابطه با سواد سالمت روانی و برخورد

از مسائل و مشکالت مربوط به سالمت روانی خود را

با اختالالت روانی در تایلند انجام دادند .نتایج تحقیق

بهبود بخشند .مطالعه حاضر نیز سعی دارد این مسئله
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سالمتی توصیف شده است ( .)12همچنین

حاکی از آن بود که داشتن سواد سالمت روانی به
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محمدباقر علیزاده اقدم و همکاران

را به اثبات برساند و روشهایی را مشخص کند که

بود .امتیازدهی به سؤاالت سالمت عمومی به این

افراد با استفاده از تواناییهای خود از سالمت خود

صورت بود که از نمره صفر تا  22نشان دهنده بسیار

مراقبت کنند.

ضعیف ،از  23تا  41ضعیف ،از  41تا  61متوسط و
از  61تا  84نشاندهنده وضعیت خوب بود .حداقل

این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی بود که به

برابر با  56بود و امتیازدهی برای بخش سالمت روانی

صورت مقطعی در بازه زمانی فروردین تا شهریور در

به این شکل که از صفر تا  14بسیار ضعیف ،از  15تا

سال  1395انجام شد .جامعه آماری در این مطالعه،

 28ضعیف ،از  29تا  32متوسط و از  33تا  56در

افراد  15الی  65ساله ساکن شهر تبریز بودند .بر

حد خوب بود ( .)23پایایی پرسشنامه سالمت روانی

اساس سرشماری سال  1391کل افراد جامعه آماری

از طریق محاسبه آلفای کرونباخ به دست آمد که برابر

برابر با 1194149بودند .برای تعیین حجم نمونه ابتدا

با  1/792و مورد تأیید بود.

یک مطالعه مقدماتی در بین این افراد انجام شد و

برای بررسی میزان خودمراقبتی از پرسشنامهای 13

سپس بر اساس واریانس به دست آمده و قرار دادن

سؤالی که توسط محقق تهیه شد ،استفاده و اعتبار

آن در فرمول کوکران ،حجم نمونه  414نفر به دست

صوری آن توسط اساتید محترم گروه علوم اجتماعی

آمد .در این مطالعه با توجه به این که طیف وسیع و

تأیید شد .این ابزار از پایایی مناسب برخوردار بود و

ناهمگنی از افراد مورد بررسی قرار میگرفت؛ بنابراین

آلفای کرونباخ آن برابر با  1/83بود .ابعاد این

از نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .به

پرسشنامه شامل تغذیه سالم ( 3سؤال) ،فعالیت

این صورت که ابتدا جمعیت مناطق دهگانه شهر تبریز

جسمانی ( 2سؤال) ،مدیریت استرس ( 3سؤال)،

به تفکیک مشخص گشت و سپس برای هر منطقه

مصرف دخانیات ( 2سؤال) ،آگاهی و مسئولیتپذیری

براساس جمعیت آن ،نمونه انتخاب شد .بعد از

در قبال وضعیت سالمتی ( 3سؤال) بود .امتیازدهی به

انتخاب نمونه از هر منطقه ،تعدادی محله مشخص

گزینههای سؤاالت پرسشنامه ،مقیاس لیکرت پنجتایی

شد و افراد به صورت تصادفی از این محالت انتخاب

بود به این شکل که عدد  1نشاندهنده کمترین نمره و

و مورد مطالعه قرار گرفتند .جهت سنجش میزان

عدد  5نشاندهنده بیشترین نمره بود .کمترین نمره 13

سالمت روانی افراد از پرسشنامه سالمت عمومی

و بیشترین نمره  65بود .امتیازدهی به پرسشنامه

( )GHQ: General Health Questionnaireدارای

توسط محقق به این صورت بود که از  13تا 29

سه بعد استفاده شد .ابعاد این پرسشنامه شامل سالمت

ضعیف ،از  31تا  47متوسط و از  48تا  65در حد

جسمانی ( 7سؤال) ،سالمت روانی ( 14سؤال) و

خوب بود.

سالمت اجتماعی ( 7سؤال) بود .امتیازدهی به

برای بررسی میزان سواد سالمت از پرسشنامه 32

گزینههای پرسشنامه با استفاده از مقیاس لیکرت

سؤالی که در مطالعه منتظری و همکاران استفاده شده

چهارتایی صورت گرفت که عدد صفر نشان دهنده

بود ،استفاده گردید .این پرسشنامه حاوی  5بعد

کمترین نمره و عدد سه نشان دهنده بیشترین نمره

خواندن ( 6سؤال) ،دسترسی ( 6سؤال) ،فهم (6
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روش بررسی

نمره برای بخش سالمت روانی صفر و حداکثر نمره

محمدباقر علیزاده اقدم و همکاران

بررسی رابطه خودمراقبتی و سواد سالمت با سالمت روانی در بین شهروندان

سوال) ،ارزیابی ( 6سؤال) و تصمیمگیری ( 8سؤال)

خطی چند متغیره استفاده شد .سطح معناداری 1/15

بود .امتیازدهی به سؤاالت با استفاده از مقیاس لیکرت

در نظر گرفته شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم

پنجتایی بود که عدد یک نشاندهنده کمترین نمره و

افزار  SPSSنسخه  22استفاده شد.

عدد پنج نشاندهنده بیشترین نمره بود .کمترین نمره
امتیازدهی به پرسشنامه توسط محقق به این صورت

گروه سنی  15تا  31سال دارای بیشترین فراوانی در

که از  32تا  74در حد ضعیف ،از  75تا  118متوسط

میان افراد مورد بررسی بودند 61 .درصد افراد مورد

و از  119تا  161در حد خوب بود .روایی پرسشنامه

مطالعه مرد بودند 51/5 .درصد افراد مورد بررسی

در مطالعه منتظری و همکاران از نوع روایی سازه

مجرد و  45درصد متأهل بودند 47/9 .درصد افراد

است به این صورت که  21پرسشنامه به طور مقطعی

دارای تحصیالت لیسانس و باالتر و  52/1درصد نیز

مورد آزمون قرار گرفت .برای تحلیل روایی از تحلیل

تحصیالت پایینتر از لیسانس داشتند (جدول 35 .)1

عاملی اکتشافی استفاده شد و نتایج آزمون کایزرمایر

درصد افراد مورد بررسی از سالمت روانی پایین28 ،

بین  1/5تا  ،1/9اعتبار متوسط به باالی پرسشنامه را

درصد متوسط و  37درصد از سالمت روانی باال

نشان داد .برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای

برخوردار بودند .میانگین کل سالمت روانی

کرونباخ استفاده شد و نتایج نشان داد مقدار آلفای

شهروندان نیز برابر با  58/38بود که در حد متوسط

کرونباخ برای ابزار موردنظر بین  1/72تا  1/89پایایی

بود.

پرسشنامه را تأیید کرد ( .)24به نمونههای مورد

در مورد خودمراقبتی نیز  5/5درصد افراد در

بررسی اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه

وضعیت ضعیف 32/5 ،درصد در حد متوسط و 62

خواهد ماند و رضایت آگاهانه از آنها اخذ شد.

درصد از حد خودمراقبتی باالیی برخوردار بودند.

در این مطالعه عالوه بر بررسی ارتباط بین متغیرهای

میانگین کل خود مراقبتی شهروندان برابر با 75/63

خودمراقبتی و سواد سالمت با سالمت روانی ارتباط

بود که در حد خوبی بود .میانگین درصدی ابعاد

ویژگیهای دموگرافیک سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل

خودمراقبتی به این شرح بود :فعالیت بدنی ،1/67

و سطح تحصیالت با سالمت روانی نیز بررسی شد به

تغذیه  ،1/55مصرف دخانیات  ،1/76مدیریت استرس

این صورت که از آزمون آماری  T-testبرای آزمون

 1/62و آگاهی و مسئولیتپذیری  1/74بود که ارقام

بین جنسیت با سالمت روانی ،از آزمون فیشر برای

به دست آمده نشان داد خودمراقبتی در بین شهروندان

آزمون بین متغیرهای وضعیت تأهل و سطح

در حد متوسط و متوسط به باال قرار داشت.

تحصیالت با سالمت روانی و برای آزمون بین

در مورد سواد سالمت نیز  11درصد افراد از سواد

متغیرهای سن ،خودمراقبتی و سواد سالمت با سالمت

سالمت پایین 46 ،درصد متوسط و  44درصد نیز از

روانی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده

سواد سالمت باال برخوردار بودند .میانگین امتیاز کل

شد .همچنین برای آزمون خطی بین متغیرهای خود

سواد سالمت برابر با  77/3بود که بیانگر سطح خوبی

مراقبتی و سواد سالمت با سالمت روانی از رگرسیون

بود .میانگین درصدی ابعاد سواد سالمت به این شکل
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برابر با  32و بیشترین نمره برابر با  161بود.

یافتهها

بررسی رابطه خودمراقبتی و سواد سالمت با سالمت روانی در بین شهروندان

محمدباقر علیزاده اقدم و همکاران

بود :سواد خواندن  ،67/3سواد دسترسی  ،72/6سواد

 67/1بود که حاکی از آن بود که سواد سالمت در

فهم  ،76/6سواد ارزیابی  71/6و سواد تصمیمگیری

بین شهروندان در حد باالیی قرار داشت.

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک شهروندان مورد بررسی
تعداد(درصد)
ویژگیهای دموگرافیک

ویژگیهای دموگرافیک

گروه سنی

31 -19

(384)41

13 -41

(311)13
(31)38

44 -41
مرد

(243)49

زن

(341)49

جمع کل

(434)399

متأهل

(384)41
(38)4/1

مطلقه

(434)399

جمع کل
جنسیت

وضعیت تأهل

مجرد

(239)19/1

جمع کل
میزان تحصیالت

(434)399

بیسواد

(1)3/2

ابتدایی

(34)1/1

راهنمایی

(41)39/8

دیپلم

(314)14/8

لیسانس

(299)43/3

جمع کل

(434)399

همانگونه که در جدول  2مشااهده مایگاردد رابطاه

متفاوت بود به گونهای که رابطه آماری معناداری باین

آماری معناداری بین میاانگین امتیااز ساالمت روانای

میانگین امتیاز سالمت روانی افاراد ماورد بررسای بار

مااردان و زنااان وجااود نداشاات ( .)P=1/33میااانگین

حسااب سااطح تحصاایالت آنهااا وجااود داشاات

سالمت روانی افراد مجرد  ،22/38افراد متأهل 25/58

( )P=1/126بااه ایاان شااکل کااه بااا افاازایش میاازان

و افراد مطلقه  16/42بود و رابطه آماری معناداری بین

تحصیالت ،میانگین امتیاز سالمت روانی افراد افزایش

میانگین سالمت روانی با وضاعیت تأهال دیاده شاد

مییافت .همچنین مقایسه میانگینها نشان داد میانگین

( .)P=1/111مقایسه میاانگینهاا نشاان داد میاانگین

سالمت روانی افراد با تحصایالت لیساانس  25/61از

سالمت روانی افراد متأهل از بقیه گروهها بااالتر باود.

بقیه گروهها باالتر بود (جدول .)2

سالمت روانی افراد بر حسب سطح تحصیالت آنها
جدول  :2ارتباط ویژگی های دموگرافیک جنسیت ،وضعیت تاهل و سطح تحصیالت با سالمت روانی در شهروندان مورد بررسی
سالمت روانی

انحراف معیار  ±میانگین

P-value

ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت

تأهل

سطح تحصیالت

184

مردان

24/34±3/33

زنان

21/21±3/33

مجرد

21/18±9/32

متأهل

21/18±9/13

مطلقه

34/41±9/84

پایینتر از لیسانس

22/31±9/33

لیسانس و باالتر

21/49±9/41

9/11

9/999

9/924
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آماره توصیفی

آماره توصیفی

تعداد(درصد)

بررسی رابطه خودمراقبتی و سواد سالمت با سالمت روانی در بین شهروندان

محمدباقر علیزاده اقدم و همکاران

داد که میانگین خودمراقبتی افراد متأهل برابر باا 4/62

داد .میانگین خود مراقبتی افراد باالتر از لیسانس برابار

است که نسبت به سایر گروهها بااالتر باود و تفااوت

با  4/56بود که از سایر گاروههاا بااالتر باود .تفااوت

معناداری بین وضعیت تأهل و خودمراقبتی شهروندان

معناداری بین سطح تحصیالت و خودمراقبتی را نشان

وجااود داشاات ( .)P=1/114سااطح تحص ایالت نی از

داد (( )P=1/119جدول .)3

جدول :3ارتباط ویژگی های دموگرافیک جنسیت ،وضعیت تاهل و سطح تحصیالت با خودمراقبتی در شهروندان مورد بررسی
خود مراقبتی

انحراف معیار  ±میانگین

P-value

ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت

تأهل

سطح تحصیالت

مردان

4/41±9/41

زنان

4/32±9/44

مجرد

4/12±9/41

متأهل

4/42±9/33

مطلقه

4/34±9/33

پایین تر از لیسانس

4/41±9/81

لیسانس و باالتر

4/14±9/41

9/14

9/934
9/933

در رابطااه بااا سااواد سااالمت مشااخص شااد تفاااوت

( .)P=1/21همچناااین باااین ساااطح تحصااایالت و

معناااداری بااین جنساایت و سااواد سااالمت وجااود

سواد سالمت نیاز تفااوت معنااداری وجاود نداشات

داشت ( .)P=1/11ارتبااط وضاعیت تأهال باا ساواد

(( )P=1/51جدول .)4

سااااالمت تفاااااوت معناااااداری را نشااااان نااااداد
جدول  :4ارتباط ویژگیهای دموگرافیک جنسیت ،وضعیت تأ هل و سطح تحصیالت با سواد سالمت در شهروندان مورد بررسی
سواد سالمت

انحراف معیار  ±میانگین

P-value

ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت

تأهل

سطح تحصیالت

مردان

4/13±9/38

زنان

4/33±9/34

مجرد

4/11±9/48

متأهل

4/42±9/41

مطلقه

4/31±9/34

پایینتر از لیسانس

4/41±9/39

لیسانس و باالتر

4/41±9/89

9/939

9/13

9/23

با توجه به این که ارتباط متغیرهای سن ،خود مراقبتی

نتایج این سه متغیر با سالمت روانی در جدول 5

و سواد سالمت با سالمت روانی از طریق آزمون

آورده شد به این صورت که بین گروه سن  15الی 65

همبستگی پیرسون مورد سنجش قرار گرفت؛ بنابراین

سال و سالمت روانی رابطه آماری معناداری به
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در ارتباط با وضعیت تأهل و خودمراقبتی نتایج نشاان

تفاوت معناداری را با خاودمراقبتی شاهروندان نشاان

بررسی رابطه خودمراقبتی و سواد سالمت با سالمت روانی در بین شهروندان

محمدباقر علیزاده اقدم و همکاران

سن میزان سالمت روانی نیز افزایش یافت

(جدول  .)5رابطه معناداری مستقیم و مثبت بین سواد

(( .)P=1/111جدول  .)5بین میزان خودمراقبتی و

سالمت و سالمت روانی وجود داشت به طوری که

سالمت روانی افراد رابطه معناداری مستقیم و مثبت

با افزایش میزان سواد سالمت میزان سالمت روانی نیز

وجود داشت یعنی با افزایش میزان خود مراقبتی

افزایش یافت (( )P=1/111جدول .)5

جدول : 5ارتباط بین گروه سن ،سواد سالمت و خودمراقبتی با سالمت روانی در
شهروندان مورد بررسی
P-value

سالمت روانی
سن

9/999

خود مراقبتی

9/999

سواد سالمت

9/999

طبق جدول  6نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان

سالمت روانی به لحاظ آماری معنادار بود ()P=1/111

داد که خودمراقبتی بر سالمت روانی تأثیر داشت و

بدین معنا که بر اساس ضریب بتای غیر استاندارد

ضریب تبیین به دست آمده از آزمون رگرسیون نشان

مشخص شد که به ازای یک واحد افزایش در میزان

داد  11/4درصد از تغییرات مربوط به سالمت روانی

خودمراقبتی 1/325 ،واحد بر سالمت روانی افراد

توسط متغیر خود مراقبتی تبیین شد .بر اساس

اضافه میشد (جدول .)6

معناداری ضریب  Fتأثیرگذاری خودمراقبتی بر
جدول  : 6نتایج برازش مدل رگرسیون خطی چند متغیرۀ خودمراقبتی و سالمت روانی در شهروندان مورد بررسی
متغیرهای مستقل

ضرایب غیر استاندارد

Beta

B

انحراف معیار

ضریب ثابت

9/134

9/233

-

خودمراقبتی

9/138

9/944

9/121

=3/1دوربین واتسون

=9/999سطح معناداری

P-value

T
3/834
4/311

9/943
9/999

 = 39/4ضریب تعیین

همچن این مطااابق نتااایج بااه دساات آمااده از خروج ای

مسااتقیم نداشاات و از ماادل رگرس ایونی خااارش شااد

رگرسیون ،سواد سالمت بر سالمت روانای تاأثیر علای

(جدول .)7

جدول  : 7نتایج ارتباط متغیر سواد سالمت با سالمت روانی در مدل رگرسیونی در شهروندان مورد بررسی

188

نام متغیر

Beta In

T

P-value

Partial Correlation

سواد سالمت

9/921

9/148

9/331

9/938
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صورت مستقیم و مثبت وجود داشت ،یعنی با افزایش

میزان سالمت روانی نیز افزایش یافت (.)P=1/111

محمدباقر علیزاده اقدم و همکاران

بررسی رابطه خودمراقبتی و سواد سالمت با سالمت روانی در بین شهروندان

نتایج مطالعه حاضر نشان داد  35درصد افراد دارای

ثبات و هدفمندی در زندگی دست یافتهاند که این

سالمت روانی پایین 28 ،درصد سالمت روانی متوسط

هدفمندی در زندگی باعث میشود تا فرد به زندگی

و  37درصد سالمت روانی باالیی داشتند 5/5 .درصد

امیدوار شده و برای خود برنامهریزی مشخصی داشته

افراد خودمراقبتی در حد پایین 32/5 ،درصد متوسط و

باشد و نیز از حمایت اجتماعی و عاطفی از جانب

 62درصد خود مراقبتی در حد باالیی داشتند11 .

خانواده و جامعه برخوردار باشند و در نتیجه باعث

درصد افراد سواد سالمت پایین 46 ،درصد متوسط و

بهبود سالمت روحی و روانی فرد شود .نتایج تحقیق

 44درصد سواد سالمت باالیی داشتند.

نشان داد که بین سطح تحصیالت افراد و میانگین

در مطالعه حاضر ،مردان و زنان از نظر سالمت روانی

امتیاز سالمت روانی آنها تفاوت معنیداری وجود

تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند .یافته های مطالعه

داشت ،یعنی افراد با سطح تحصیالت باالتر دارای

احمدی و همکاران نیز نشان داد بین جنسیت و

سالمت روانی ببیشتری بودند .این نتیجه با تحقیق

سالمت روانی تفاوت معناداری وجود ندارد ()25؛ اما

عنایت و آقاپور ،احمدی و همکاران و سپهرمنش نیز

مطالعه  Pudrovskaو  Karrakerنشان داد بین

همسو بود (.)25،31،31

جنسیت و سالمت روانی رابطه معناداری وجود دارد

شهر تبریز به عنوان یکی از کالن شهرهای کشور در

( ،)26امروزه نقش زنان در عرصههای اجتماعی روز

معرض آلودگیهای مختلف قرار دارد که سالمتی

به روز در حال افزایش است و این افزایش مشارکت

انسان را تهدید میکنند و تحصیالت به عنوان یکی از

مخصوصاً در زمینههای شغلی باعث افزایش اعتماد به

عوامل مهمی است که باعث میشود انسان در مورد

نفس و قدرت عمل در میان زنان میشود که از نظر

مسائل مختلف آگاهی داشته باشد و از اطالعات

سالمت روحی و روانی آنان را در وضعیت بهتری قرار

بیشتری برخوردار باشد و از این اطالعات برای حفظ

میدهد .به نظر میرسد که زنان روز به روز در

سالمتی خود استفاده نمایند ،همچنین تحصیالت به

عرصههای اجتماعی و شغلی فعالتر میشوند و از

عنوان یکی از عوامل مهم طبقه اجتماعی افراد را به

طرف دیگر فشارهای زندگی باعث کاهش سالمت

سوی پایگاههای اجتماعی باالتر هدایت میکند که

روانی در میان مردان شده که این دو رویداد باعث از

دارای محیط سالم و بهداشتی و سطح فرهنگ باالتری

بین رفتن اختالف سالمت روانی در میان مردان و زنان

میباشد که در سالمت روانی افراد مؤثر است.

شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که بین وضعیت

در این پژوهش مشخص شد بین سن و سالمت

تأهل و میانگین امتیاز سالمت روانی تفاوت معنیداری

روانی رابطه آماری معناداری به صورت مستقیم و

وجود داشت ،یعنی افراد متأهل از سالمت روانی

مثبت وجود داشت .نتیجه تحقیق  Nakayamaو

بهتری برخوردار بودند .این نتیجه با تحقیق دانش،

همکاران نیز نشان داد سن از عوامل مرتبط با سالمت

صادقی و همکاران و بخشیپور رودسری و همکاران

روانی است ( .)32همچنین نتایج تحقیق صادقی و

همسو است ( .)27-29افراد متأهل در جامعه مورد

همکاران در بین زنان کرمانشاهی نشان داد بین سن و

مطالعه به سبب داشتن رابطه عاطفی ثابت و بیدغدغه

سالمت روانی رابطه معناداری وجود دارد ( .)28شاهر
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زیادی است و از آن جایی که افراد در سنین جوانی با

معناداری با سالمت روانی داشت .یافته های

فشارهای زیادی از جمله تحصیالت ،اشتغال ،ازدواش،

 Reavleyو همکاران نیز نشان داد سواد سالمت

مسکن و  ...روبهرو میشوند که باعث میشود

روانی با سالمت روانی مرتبط است ( .)36مطالعه

فشارهای عصبی زیادی بر فرد تحمیل شود و سالمت

 Zouو همکاران نشان داد بین سواد سالمت و سالمت

روانی افراد به خطر افتد ،همچنین سنین جوانی با

روانی رابطه معناداری وجود دارد ( .)37مطالعه

خطرات مصرف مواد اعتیادآور بیشتر در ارتباط است

ایزدی راد و ضاربان نشان داد افراد با سطح سواد باال

و تعداد افراد معتاد روز به روز در حال افزایش است

سطح سالمت عمومی خود را بهتر ارزیابی کردند و

که سبب کاهش سالمت روانی در میان جوانان شده

همچنین بهتر از سایرین به انجام رفتارهای پیشگیرانه

است ولی با باالرفتن سن و حل تدریجی مشکالت از

مبادرت کردند ( .)38مطالعه سیدالشهدایی و همکاران

فشارهای روانی کاسته میشود.

نشان داد سواد سالمت با سه بعد سالمت عمومی یعنی

خودمراقبتی تاثیر علّی مستقیم بر سالمت روانی

اضطراب و اختالل خواب ،کارکرد اجتماعی و

داشت و افزایش در میزان خودمراقبتی باعث بهبود

افسردگی ارتباط معنیدار داشت ( .)39افزایش سواد

سالمت روانی شد .مطالعه  Robinsonو همکاران

سالمت روانی باعث بهبود استفاده از خدمات موجود

نشان داد که مراقبت در اموری مثل تغذیه با سالمت

میشود و افراد با برخورداری از سواد سالمت دارای

روانی ارتباط دارد و تغذیه نادرست مثل پرخوری و

آگاهی از وضJعیت خود هستند و توانایی تفکر

استفاده زیاد از چربی با سالمت روانی پایین مرتبط

صحیح وتصمیمگیری را دارند و بنابراین دارای

است ( .)33نتیجه تحقیق سلمان نشان داد ورزش و

سالمت روانی باالتری هستند .در بین ساکنین

فعالیت بدنی ارتبااط مستقیمی با ساالمت روانی دارد

شهرتبریز نیز افرادی که از سطح سواد باالتری در

و بااعث باهبود آن میشاود ( .)34نتایجه تاحقیاق

حوزه سالمت روانی برخوردارند بالطبع در برخورد با

تقوی و همکاران نشان داد بین استفاده از تغذیه

آن ماهرتر بوده و از راهکارهای بهتری برای مقابله با

مناسب با اضطراب ،افسردگی و در کل نمره سالمت

فشارهای روانی مطلع هستند و در نتیجه از سالمت

روان ارتباط معناداری وجود دارد ( .)35در کل

روانی باالیی برخوردار میباشند.

خودمراقبتی شامل اصالح رفتار در زمینههایی چون

بر اساس مطالعه حاضر مشخص شد سالمت روانی نیز

فعالیتهای بدنی ،استراحت به موقع ،تغذیه و کنترل

مثل همه موضوعات دیگر تحت تأثیر عوامل مختلف

سالمتی میباشد که در تحقیقات متعدد رابطه آنها با

از جمله عوامل اجتماعی میباشد .خودمراقبتی به

سالمت روانی به اثبات رسیده است و از آن جایی که

عنوان یکی از ابعاد سبک زندگی سالمت محور تأثیر

ساکنین شهر تبریز در معرض فشارهای روانی ناشی از

بسزایی بر سالمت روانی دارد و نشان میدهد که

شهرنشینی و آلودگیهای ناشی از آن قرار دارند،

بایستی بر روی افراد سرمایهگذاری کرد و آموزشهای

خودمراقبتی در این موارد میتواند به عنوان درمانی

الزم را به افراد داد تا بتوانند با تکیه بر دانش و

بیهزینه به بهبود سالمت روانی افراد کمک نماید.

تواناییهای خود از سالمت خود مراقبت کنند .در این
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واقع شود افزایش سواد سالمت روانی است که اگر

افراد بود .سواد سالمت شامل ابعاد خواندن ،دسترسی،

افراد از آن برخوردار شوند میتوانند از امکانات

فهم ،ارزیابی و تصمیمگیری در مورد مفاهیم مربوط

موجود استفاده بهینه نموده و راهکارهای بهبود

به سالمت است؛ بنابراین بایستی راهکارهایی اتخاذ

سالمت روانی خود را مشخص نمایند و احساس

شود تا سواد سالمت در جامعه ترویج داده شود و

مسئولیت بیشتری در قبال سالمتی خود داشته باشند.

اطالعات مربوط به آن به راحتی در اختیار افراد قرار
گیرد .در این زمینه نهادهای آموزشی مثل آموزش و

پیشنهادها

پرورش و وزارت علوم میتوانند با ایجاد واحدهای

با توجه به این که خود مراقبتی از ابعاد ورزش ،تغذیه

درسی و یا اردوهای آموزشی افراد را در این زمینه

مناسب ،عدم مصرف دخانیات ،مدیریت استرس و

یاری نمایند .رسانهها نیز میتوانند با تهیه برنامههای

آگاهی و مسئولیتپذیری در قبال سالمتی تشکیل شده

آموزشی مردم را در این زمینه آگاه سازند.

است؛ بنابراین پیشنهاد میشودشود تا در رسانهها و
مراکز آماوزشی و درمانی بر اهمیت این مسائل تأکید

سپاسگزاری

گردد تا افراد با آن آشنا شوند و برنامههایی در این

به این وسیله از اساتید محترم گروه علوم اجتماعی

راستا برای افراد تدارک دیده شود .همچنین مراکز

دانشگاه تبریز که در تهیه این مقاله که حاصل پایان

مشاورهای میتوانند بر اهمیت این مسائل در باال بردن

نامه با عنوان بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت

سالمت روانی تأکید نمایند تا افراد با اهمیت عوامل

روانی در بین شهروندان تبریزی در مقطع کارشناسی

اجتماعی بیشتر آشنا شوند و به جای پناه بردن به

ارشد در سال  1395بود ،سپاسگزاری میگردد.

مراکز درمانی و پزشک ،به طرف شناخت توانایی خود
و راههای صحیح زندگی پیش روند تا از روح و روان
سالمی برخوردار شوند.
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Abstract
Background & Objectives: The importance of mental health in personal and social life of
people as well as the high cost of health services in today's world necessitates people to
attempt for acquiring personal skills for maintaining and improving their health. In this
regard, self-care and health literacy, as dynamic and available tools for individuals, can play a
decisive role in promoting equity in mental health.
Methods: This study was a descriptive-analytic study performed on 414 citizens over 15
years of age in Tabriz, Iran who were selected through multi-stage cluster sampling. Data
gathering was done using general health questionnaire with three dimensions, literacy
questionnaire consisted of five dimensions of reading comprehension, access, understanding,
evaluation and decision making and a researcher-made questionnaire about self-care. Data
analysis was performed using t-test, Fisher test, Pearson correlation coefficient and
multivariate linear regression and through SPSS22 software.
Results: Mean score of mental health was 58.38, mean score of self-care was 54.46 and mean
score of health literacy was 77.20. There was a significant and direct relationship between
mental health and variables of age, marital status, education level, and self-care.
Conclusion: The present study emphasizes on the importance of training on and accepting
responsibility for mental health. People can maintain and improve their health and accept
responsibility in this regard through acquiring sufficient knowledge on health aspects.
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