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تأثیز مذاخلٍ آمًسشی بز اصالح سبک سوذگی مزتبط
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هزثی گزٍُ هبهبیی ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ کبسرٍى ،کبسرٍى ،ایزاى.
داًؾدَی دکتزای آهَسػ ثْذاؽت ٍ ارتمبی عالهت ،داًؾکذُ ثْذاؽت ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی تْزاى ،تْزاى ،ایزاى.

خالصٍ

تبریخ دریبفت 1396/04/19 :تبریخ پذیزش1396/07/03 :
1

مقذمٍ :پَکی اعتخَاى یک ثیوبری هشهي پیؾزًٍذُ اعکلتی اعت کِ ػَارك آى ثِ عجت ّشیٌِّبی درهبًی،
ؽکغتگیّب ٍ هزالجتّبی اًغبًی ٍ ثبستَاًی ،ثب خغبرتّبی التقبدی ٍعیؼی ّوزاُ اعت .ؽیَُ سًذگی ثِ خقَؿ در
دٍراى ًَخَاًی ٍ خَاًی ًمؼ هْوی در پیؾگیزی اس ثیوبریّب دارد .هطبلؼِ حبضز ثب ّذف تؼییي تأثیز هذاخلِ آهَسؽی
ثز افالح عجک سًذگی هزتجط ثب پَکی اعتخَاى داًؾدَیبى دختز داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ کبسرٍى اًدبم ؽذ.
ريشکبر :ایي هطبلؼِ ًیوِ تدزثی ؽبّذدار لجل ٍ ثؼذ ،اس هْز هبُ تب ثْوي هبُ عبل  1395ثز رٍی ً 136فز اس
داًؾدَیبى دختز داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ کبسرٍى اًدبم گزفت .خْت خوغآٍری دادُّب در ایي هطبلؼِ اس دٍ
پزعؾٌبهِ ؽبهل پزعؾٌبهِ خوؼیت ؽٌبختی هزتجط ثب خقَفیبت فزدی ٍ ٍضؼیت التقبدی اختوبػی ٍ پزعؾٌبهِ
اعتبًذارد عجک سًذگی ٍاکز خْت اًذاسُگیزی رفتبرّبی ارتمبء دٌّذُ عالهت کِ ؽبهل ؽؼ حیطِ تغذیٍِ ،رسػ،
هغئَلیتپذیزی در هَرد عالهت ،هذیزیت اعتزط ،حوبیت ثیي فزدی ٍ خَدؽکَفبیی ثَد ،اعتفبدُ ؽذ ٍ لجل اس
هذاخلِ ،ثالفبفلِ ٍ  2هبُ پظ اس هذاخلِ در اختیبر ٍاحذّبی پضٍّؼ لزار گزفت .تدشیِ ٍ تحلیل دادُّب ثب اعتفبدُ اس
ًزمافشار آهبری ً( SPSSغخِ  ٍ )24آسهَىّبی تی داًؾدَیی ،کبی دٍ ٍ تحلیل ٍاریبًظ در اًذاسُّبی هکزر اًدبم
ؽذ .هیشاى  pکوتز اس  0/05هؼٌبدار در ًظز گزفتِ ؽذ.
یبفتٍَب :ثز اعبط ًتبیح آسهَى تحلیل ٍاریبًظ در اًذاسُّبی هکزر ،هیبًگیي ًوزات پزعؾٌبهِ عجک سًذگی در هدوَع
( ٍ )p<0/001در ّز ؽؼ حیطِ آى (تغذیِ (ٍ ،)p<0/001رسػ ( ،)p<0/001هغئَلیتپذیزی ( ،)p<0/001هذیزیت
اعتزط ( ،)p<0/001حوبیت ثیي فزدی ( ٍ )p;0/005خَدؽکَفبیی ( )p<0/001در دٍ گزٍُ اختالف آهبری هؼٌبداری
داؽت .اثز سهبى در حیطِّبی ٍرسػ ( ،)p<0/001هغئَلیتپذیزی ( ،)p<0/001هذیزیت اعتزط (،)p<0/001
خَدؽکَفبیی ( ٍ )p<0/001در هدوَع ( )p<0/001هؼٌبدار ثَد.
وتیجٍگیزی :هذاخلِ آهَسؽی در ثْجَد عجک سًذگی پیؾگیزی کٌٌذُ اس پَکی اعتخَاى هؤثز اعت.
کلمبت کلیذی :آهَسػ ثْذاؽت ،پَکی اعتخَاى ،عجک سًذگی
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مقذمٍ
پَکی اعتخَاى یک ثیوبری هشهي پیؾزًٍذُ اعکلتی
اعت کِ ثب کبّؼ تزاکن اعتخَاى ،خطز ؽکغتگی
ؽکٌٌذگی اعتخَاى را تب حذ سیبدی افشایؼ هیدّذ (،1
 .)2خطز هزگ ًبؽی اس اعتئَپزٍس در طَل سًذگی یک سى
حذالل ثزاثز ثب عزطبى پغتبى ٍ حذٍد چْبر ثزاثز احتوبل
هزگ ٍ هیز ًبؽی اس عزطبى رحن اعت .پَکی اعتخَاى
ًیوی اس سًبى ثبالی  50عبل آهزیکبیی را هتأثز ًوَدُ اعت
( .)3در اًگلغتبى یک ًفز اس ّز  3سى ٍ یک ًفز اس ّز 12
هزد ثبالی  50عبل هتأثز اس پَکی اعتخَاى ّغتٌذ (.)4
پَکی اعتخَاى ثیؼ اس  22هیلیَى سى در عي ثبالی 50
عبل یب ثِ ػجبرت دیگز  %22اس خوؼیت سًبى در عبل
 2010در ارٍپب را تحت تأثیز لزار دادُ اعت ( .)3ؽیَع
کوجَد ٍیتبهیي  ٍ Dؽکغتگی در خبٍرهیبًِ ٍ آفزیمب ثبال
ًؾبى دادُ ؽذُ اعت .در هقز ،هیشاى اثتالء ثِ اعتئَپٌی
 ٍ %53/9پَکی اعتخَاى  %28/4هحبعجِ ؽذُ اعت (.)1
در ایزاى ًیش ثز اعبط هطبلؼبت آهبری هزکش پضٍّؼّبی
رٍهبتَلَصی %50 ،افزاد عفیذپَعت ثبالی  65عبل هجتال
ثِ اعتئَپزٍس ثَدُ ٍ فمط در  %20اس ایي افزاد ػالئن
ثبلیٌی ٍخَد داردّ .وچٌیي اس ثیي سًبى ایزاًی ثبالی 50
عبل ،حذٍداً  %28هجتال ثِ اعتئَپزٍس ٍ  %53هجتال ثِ
اعتئَپٌی ّغتٌذ .اهزٍسُ 2/ 5هیلیَى ًفز اس سًبى یبئغِ
ایزاًی در هؼزك پَکی اعتخَاى ؽذیذ ٍ ؽکغتگی
اعتخَاًی لزار دارًذ (ّ .)5وچٌیي هؾخـ ؽذُ اعت
کِ  %47سًبى ٍ  %44هزداى هغيتز اس  50عبل دچبر
کوجَد تزاکن اعتخَاى ّغتٌذ .ثِطَر کلی در دًیب ،ثؼذ اس
عي  50عبلگی اس ّز  3سى یک ًفز ٍ اس ّز  5هزد یک
ًفز دچبر پَکی اعتخَاى هیؽَد .ػبرضِ هْن پَکی
اعتخَاى ،ؽکغتگیّبی اعتخَاًی اعت .هْنتزیي
ؽکغتگی ًبؽی اس پَکی اعتخَاى ،ؽکغتگی اعتخَاى
راى اعت کِ در لغوت ثبالی ایي اعتخَاى ٍ ًشدیک
هفقل راى اتفبق هیافتذ .ایي ؽکغتگی احتیبج ثِ
ثغتزی ؽذى در ثیوبرعتبى ٍ ػول خزاحی دارد .ػَارك
ایي ًَع ؽکغتگی سیبد اعت .ػالٍُ ثز هؼلَلیت ٍ ٍاثغتِ
ؽذى ثِ دیگزاى ،هیشاى هزگ ٍ هیز ثؼذ اس ؽکغتگی راى
در طی یک عبل ثؼذ اس ؽکغتگی ثِ حذٍد %20
هیرعذ .ؽکغتگیّبی ؽبیغ دیگز هزثَط ثِ ًبحیِ هچ

37
37

 سبک سوذگی ي پًکی استخًان

دعت ٍ هْزُّبی عتَى فمزات هیثبؽٌذ .ؽکغتگیّبی
هْزُّب ًیش هٌدز ثِ هؼلَلیت ،کوزدردّبی هشهي ٍ
افشایؼ هزگ ٍ هیز در عٌیي ثبال هیؽَد (.)6
ػَارك پَکی اعتخَاى ثِ دلیل ّشیٌِّبی درهبًی
ؽکغتگیّب ٍ هزالجتّبی اًغبًی ٍ ثبستَاًی ،ثب
خغبرتّبی التقبدی ٍعیؼی ّوزاُ اعت .در آهزیکب
ّشیٌِّبی هغتمین ؽکغتگیّبی پَکی اعتخَاى اس 12
تب  18هیلیبرد در ًَعبى اعت کِ هیثبیغت ّشیٌِّبی
غیز هغتمین ثِ ٍیضُ آًچِ کِ اس کبّؼ ثْزٍُری
التقبدی حبفل هیؽَد را ًیش ثِ خوغ ّشیٌِّبی
هزالجت اس ؽکغتگی افشٍد کِ ایي ّشیٌِّب ثِ دٍ یب عِ
ثزاثز در دِّّبی آیٌذُ افشایؼ خَاّذ یبفت ،سیزا ؽیَع
پَکی اعتخَاى در حبل ؽتبة اعتّ ،زچٌذ تؼییي دلیك
ایي ّشیٌِ در خبهؼِ هب هیغز ًیغت (.)7 ،5
ثب تَخِ ثِ ایٌکِ پَکی اعتخَاى یکی اس ؽبیغتزیي
ثیوبریّبی اعتخَاًی در ایزاى تلمی ؽذُ ٍ ضزرّبی
خبًی ٍ هبلی ٌّگفتی ثِ خبهؼِ ٍارد هیکٌذ ،ارتمبء عطح
آگبّی افزاد ٍ ثِخقَؿ دختزاى خَاى کِ خوؼیت
پزخطز ّغتٌذ ،اّویت فزاٍاًی دارد (.)8
اس خولِ ػَاهل خطز تغییزًبپذیز هیتَاى ثِ خٌظ،
افشایؼ عي ،کَتبّی لذً ،ضاد عفیذ آعیبیی ٍ عبثمِ
فبهیلی ٍ در هیبى ػَاهل خطز تغییزپذیز هیتَاى ثِ
تغییزات َّرهَىّبی خٌغی ،ثیاؽتْبیی ،کوجَد کلغین
ٍ ٍیتبهیي  ،Dهقزف دارٍّب ،کن تحزکی ،هقزف عیگبر
ٍ الکل اؽبرُ کزد ( .)9در هطبلؼبت هختلف ثزآٍرد ؽذُ
اعت کِ ثخؼ سیبدی اس تغییزات تزاکن اعتخَاًی تحت
تأثیز عجک سًذگی ٍ در رأط آى تغذیِ ٍ فؼبلیت فیشیکی
اعت .پَکی اعتخَاى تثجیت ؽذُ را ًویتَاى ثِ حبلت
اٍل ثزگزداًذ ،ثب ٍخَد ایي در اکثز افزاد ثب الذاهبت ثِ
هَلغ هیتَاى اس ایي ثیوبری خلَگیزی ٍ یب هبًغ پیؾزفت
آى ؽذ (.)8
ًتبیح هطبلؼِ ًیکپَر ( )2009در ایزاى ارتجبط ثزخی
ػَاهل عجگ سًذگی ٍ اثتالء ثِ پَکی اعتخَاى را ًؾبى
داد (ّ .)10وچٌیي هطبلؼِ راٌَّرد ( )2006در ایزاى
ًبهٌبعت ثَدى عجک سًذگی ًیوی اس ًَخَاًبى دختز در
ارتجبط ثب پیؾگیزی اس پَکی اعتخَاى را ًؾبى داد (.)11
ًتبیح هطبلؼِ یکِ فالح (ً )2012یش حبکی اس پبییي ثَدى

 فزوگیس شزیفی ي َمكبران

فؼبلیت ثذًی ٍ دریبفت کلغین ٍ ٍیتبهیي  Dدر دختزاى
ایزاًی ًغجت ثِ پغزاى ثَد (.)12
عجک سًذگی ،سًدیزُای پَیب در توبم اثؼبد سًذگی اًغبى
ثَدُ ٍ ًمؼ ثغشایی در عالهتی دارد .ثِ طَر خبؿ،
عجک سًذگی هزتجط ثب پیؾگیزی اس پَکی اعتخَاى در
دٍراى ًَخَاًی ٍ اٍایل خَاًی اس اّویت ٍیضُای ثزخَردار
اعت؛ سیزا ثیؼ اس  %20اس رؽذ طَلی اعتخَاى ٍ حذٍد
 %50اس تزاکن اعتخَاًی در ایي عٌیي ؽکل هیگیزد
( .)13چٌذیي هطبلؼِ پبییي ثَدى عطح آگبّی دختزاى
در هَرد پَکی اعتخَاى ٍ ًبهٌبعت ثَدى ؽیَُ سًذگی
آًبى در هَرد پیؾگیزی اس ایي ثیوبری را ًؾبى دادُ اعت
( .)8ثٌبثزایي اخزای هذاخالت آهَسؽی ثزای پیؾگیزی اس
پَکی اعتخَاى در سًبى خَاى السم اعت ،لذا هطبلؼِ
حبضز ثب ّذف تؼییي تأثیز هذاخلِ آهَسؽی ثز افالح
عجک سًذگی هزتجط ثب پَکی اعتخَاى داًؾدَیبى دختز
داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ کبسرٍى اًدبم ؽذ.

ؽذ .هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هطبلؼِ ؽبهل :داًؾدَ ثَدى ،هؤًث
ثَدى ،عي  18-25عبل ،تکویل فزم رضبیتًبهِ ؽزکت
در هطبلؼِ ،داًؾدَی تزم آخز ًجَدى ٍ ػذم اًتمبل یب
خبثدبیی در طی هطبلؼِ ثَد .هؼیبرّبی خزٍج اس هطبلؼِ
ؽبهل :ػذم تکویل پزعؾٌبهِ ،ػذم ؽزکت در کالطّب ٍ
ػذم رضبیت خْت اداهِ هطبلؼِ ثَد .لجل اس هذاخلِ
آهَسؽی ،فزم رضبیتًبهِ ؽزکت در هطبلؼِ تَعط افزاد
ؽزکت کٌٌذُ در هطبلؼِ تکویل ؽذ .عپظ پزعؾٌبهِ
اطالػبت فزدی ٍ پزعؾٌبهِ اعتبًذارد عجک سًذگی ٍاکز
تَعط گزٍُ هذاخلِ ٍ گزٍُ ؽبّذ تکویل ؽذ (.)14
پزعؾٌبهِ اعتبًذارد عجک سًذگی ٍاکز ،پزعؾٌبهِای
ؽبهل  54گَیِ ٍ  6هؤلفِ اعت ٍ ّذف آى اًذاسُگیزی
رفتبرّبی ارتمبء دٌّذُ عالهت تغذیٍِ ،رسػ،
هغئَلیتپذیزی در هَرد عالهت ،هذیزیت اعتزط،
حوبیت ثیي فزدی ٍ خَدؽکَفبیی اعت .پبعخگَیی آى
ثِفَرت لیکزت ثَدُ کِ ثزای ثِدعت آٍردى اهتیبس
هزثَط ثِ ّز ثُؼذ ،هدوَع اهتیبسات عؤاالت هزثَط ثِ آى
ثُؼذ ثب ّن خوغ هیؽًَذ ٍ ثزای ثِدعت آٍردى اهتیبس
کلی پزعؾٌبهِ ،هدوَع اهتیبسات ّوِ عؤاالت ثب ّن
خوغ هیؽًَذ .رٍایی ٍ پبیبیی ایي پزعؾٌبهِ در ایزاى در
هطبلؼِ هحوذی سیذی ٍ ّوکبراى ( )1390هَرد تأییذ لزار
گزفتِ اعت ٍ ثزای پبیبیی پزعؾٌبهِ یب لبثلیت اػتوبد آى
اس رٍػ اًذاسُگیزی آلفبی کزًٍجبخ خْت ّز هؤلفِ اعتفبدُ
ؽذ (تغذیِ ٍ ،0/79رسػ  ،0/86هغئَلیتپذیزی در هَرد
عالهت  ،0/81هذیزیت اعتزط  ،0/91حوبیت ثیي فزدی
 ٍ 0/79خَدؽکَفبیی .)0/81
عپظ هذاخلِ آهَسؽی در گزٍُ هذاخلِ ثِ ؽکل
عخٌزاًی ثِ فَرت دٍ خلغِ ّفتگی ثِ هذت  2هبُ
ثزگشار ؽذ .ثزًبهِ آهَسؽی در حیطِ تغذیِ ؽبهل
ثزگشاری عِ خلغِ عخٌزاًی تَعط هتخقـ تغذیِ ثب
اعتفبدُ اس پبٍرپَیٌت ٍ تَسیغ پوفلت ثَد .آهَسػ فؼبلیت
فیشیکی در عبلي تزثیت ثذًی تَعط هزثی ٍرسػ ٍ
اخزای توزیٌبت تَعط داًؾدَیبى طی چْبر خلغِ
فَرت گزفت .آهَسػ هغئَلیتپذیزی ٍ هذیزیت
اعتزط ،خذاگبًِ در هَرد عالهت ثب کوک هتخقـ
آهَسػ ثْذاؽت طی  2خلغِ ثب اعتفبدُ اس پبٍرپَیٌت ٍ
عخٌزاًی تَعط رٍاًؾٌبط طی یک خلغِ فَرت گزفت.

ريشکبر
ایي هطبلؼِ ًیوِ تدزثی ؽبّذدار لجل ٍ ثؼذ اس هْز هبُ
الی ثْوي هبُ  1395ثز رٍی ً 136فز اس داًؾدَیبى
دختز داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ کبسرٍى اًدبم گزفت.
حدن ًوًَِ ثب در ًظز گزفتي حذٍد اطویٌبى ٍ %95
خطبی  ٍ %0/5ثب اعتفبدُ اس فزهَل آهبری تؼییي حدن
ًوًَِ ثزای همبیغِ هیبًگیي دٍ خبهؼِ هغتملً 58 ،فز
ثزای گزٍُ هذاخلِ ٍ ً 58فز ثزای گزٍُ ؽبّذ ثِدعت
آهذ کِ ثب در ًظز گزفتي احتوبل ریشػ ًوًَِّبً 68 ،فز
ثزای گزٍُ هذاخلِ ٍ ً 68فز ثزای گزٍُ ؽبّذ اًتخبة ؽذ.
اًتخبة افزاد خْت ؽزکت در هطبلؼِ ثِ فَرت تقبدفی
هزحلِای ثَد .اثتذا اس ثیي گزٍُّبی آهَسؽی داًؾگبُ آساد
اعالهی ٍاحذ کبسرٍى ثِ فَرت تقبدفی چْبر گزٍُ
آهَسؽی (ادثیبت ،حمَق ،رٍاىؽٌبعی ٍ هؼبرف اعالهی)
خْت اًتخبة افزاد گزٍُ هذاخلِ ٍ چْبر گزٍُ آهَسؽی
(ریبضی ٍ فیشیک ،ؽیوی ،هکبًیک ٍ کبهپیَتز) خْت
اًتخبة افزاد گزٍُ ؽبّذ اًتخبة گزدیذ .عپظ اس ّز یک
اس ایي گزٍُّب یک کالط کِ حذالل دارای  30داًؾدَ
ثَد ،ثِ فَرت تقبدفی اًتخبة ؽذ .اًتخبة افزاد گزٍُ
هذاخلِ ٍ ؽبّذ ثز اعبط هؼیبرّبی ٍرٍد ٍ خزٍج اًدبم
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ثزًبهِ آهَسؽی در حیطِ حوبیت ثیي فزدی ثِ فَرت
یک خلغِ عخٌزاًی تَعط رٍاًؾٌبط آغبس گزدیذ ٍ ثب 2
خلغِ ثحث گزٍّی سیز ًظز هتخقـ آهَسػ ثْذاؽت
اداهِ یبفت .آهَسػ خَدؽکَفبیی ثِ فَرت یک خلغِ
عخٌزاًی تَعط هتخقـ آهَسػ ثْذاؽت ٍ  2خلغِ
ثحث گزٍّی سیز ًظز هتخقـ آهَسػ ثْذاؽت ٍ تَسیغ
پوفلت اًدبم ؽذ .در پبیبى ثغتِ آهَسؽی ؽبهل ٍ CD
کتبثچِ آهَسؽی در اختیبر افزاد لزار گزفت.
پظ اس پبیبى هذاخلِ ،پزعؾٌبهِ اعتبًذارد عجک سًذگی
ٍاکز تَعط گزٍُ هذاخلِ ٍ گزٍُ ؽبّذ تکویل ؽذ .پظ
اس  2هبُ ،ایي پزعؾٌبهِ هدذداً تَعط گزٍُ هذاخلِ ٍ
گزٍُ ؽبّذ تکویل ؽذ .در پبیبى هطبلؼِ ،یک دٍرُ
آهَسؽی هطبثك گزٍُ هذاخلِ ،ثزای افزاد گزٍُ ؽبّذ
ثزگشار ؽذ .دادُّب پظ اس گزدآٍری ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار
آهبری ً( SPSSغخِ  )24هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار
گزفتٌذ .ثزای تَفیف دادُّب اس فزاٍاًی هطلك ٍ ًغجی،

یبفتٍَب
هیبًگیي عٌی ؽزکت کٌٌذگبى در هدوَع
 20/41±1/36عبل ،در گزٍُ هَرد  20/34±1/35عبل ٍ
در گزٍُ ؽبّذ  20/49±1/37عبل ثَد ( .)p;0/534در
هدوَع ً 102فز ( )%76/7اس ؽزکت کٌٌذگبى هدزد42 ،
ًفز ( )%31/6ؽبغل ٍ ً 34فز ( )%25/6فؼبلیت ثذًی
داؽتٌذ .ثزخی هؾخقبت خوؼیتؽٌبختی افزاد هَرد
هطبلؼِ در خذٍل  1آهذُ اعت.

جذيل  -1مشخصبت جمعیت شىبختی افزاد مًرد مطبلعٍ
تؼذاد (درفذ)

ٍضؼیت اسدٍاج

ؽغل

درآهذ خبًَادُ

ٍضؼیت هٌشل هغکًَی

فؼبلیت ثذًی

هقزف دخبًیبت

هدوَع

هذاخلِ

ؽبّذ

هدزد

)80/0( 52

)73/5( 50

)76/7( 102

هتأّل

)20/0( 13

)26/5( 18

)23/3( 31

هدوَع

)100( 65

)100( 68

)100( 133

فمط داًؾدَ

)67/7( 44

)69/1( 47

)68/4( 91

ؽبغل

)32/3( 21

)30/9( 21

)31/6( 42

هدوَع

)100( 65

)100( 68

)100( 133

کن

)7/7( 5

)11/8( 8

)9/8( 13

هتَعط

)58/5( 38

)57/4( 39

)57/9( 77

سیبد

)33/8( 22

)30/9( 21

)32/3( 43

هدوَع

)100( 65

)100(68

)100( 133

ؽخقی

)35/4( 23

)30/9( 21

)33/1( 44

اعتیدبری

)53/8( 35

)57/4( 39

)55/6( 74

عبسهبًی

)10/8( 7

)11/8( 8

)11/3( 15

هدوَع

)100( 65

)100( 68

)100( 133

خیز

)75/4( 49

)73/5( 50

)74/4( 99

ثلِ

)24/6( 16

)26/5( 18

)25/6( 34

هدوَع

)100( 65

)100( 68

)100( 133

خیز

)81/5( 53

)77/9( 53

)79/7( 106

ثلِ

)18/5( 12

)22/1( 15

)20/3( 27

هدوَع

)100( 65

)100( 68

)100( 133

39
39

عطح
هؼٌیداری
0/378

0/860

0/718

0/858

0/806

0/606
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هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر؛ ثزای همبیغِ هؾخقبت
خوؼیتؽٌبختی در دٍ گزٍُ اس آسهَى تی داًؾدَیی ٍ
کبی دٍ ٍ ثزای ارسیبثی رًٍذ تغییزات ًوزات پزعؾٌبهِ
عجک سًذگی (کلی ٍ در ّز یک اس اثؼبد) اس تحلیل
ٍاریبًظ در اًذاسُّبی هکزر اعتفبدُ ؽذً .زهبل ثَدى
دادُّب ثب اعتفبدُ اس آسهَى ؽبپیزٍٍیلک ارسیبثی گزدیذ.
هیشاى  pکوتز اس  0/05هؼٌبدار در ًظز گزفتِ ؽذ.

 فزوگیس شزیفی ي َمكبران

عجک سًذگی در هدوَع ٍ در ّز  6حیطِ آى (تغذیِ،
ٍرسػ ،هغئَلیتپذیزی ،هذیزیت اعتزط ،حوبیت ثیي
فزدی ،خَدؽکَفبیی) در دٍ گزٍُ اختالف آهبری
هؼٌبداری داؽت ( .)p<0/05اثز سهبى در حیطِّبی
ٍرسػ ،هغئَلیتپذیزی ،هذیزیت اعتزط ،خَدؽکَفبیی
ٍ در هدوَع هؼٌبدار ثَد ( .)p<0/05اطالػبت تفقیلی
در ایي سهیٌِ در خذٍل  2ارائِ ؽذُ اعت.

هیبًگیي هدوَع ًوزات پزعؾٌبهِ عجک سًذگی در گزٍُ
هَرد در اثتذای هطبلؼِ ،ثالفبفلِ ثؼذ اس هذاخلِ ٍ دٍ هبُ
ثؼذ اس هذاخلِ ثِ تزتیت ،107/65±8/33
 ٍ 115/62±11/28 ٍ 123/12±17/64در گزٍُ ؽبّذ
ثِ تزتیت ٍ 106/75±15/88 ،106/65±8/05
 107/44±10/63ثَد .ثز اعبط ًتبیح آسهَى تحلیل
ٍاریبًظ در اًذاسُّبی هکزر ،هیبًگیي ًوزات پزعؾٌبهِ

جذيل  -2مقبیسٍ ومزات حبصل اس پزسشىبمٍ سبک سوذگی در ابتذای مطبلعٍ ،بالفبصلٍ بعذ اس مذاخلٍ ي دي مبٌ بعذ اس مذاخلٍ

تغذیِ
ٍرسػ
هغئَلیتپذیزی
هذیزیت اعتزط
حوبیت ثیي فزدی
خَدؽکَفبیی
عجک سًذگی

هیبًگیي دٍ هبُ ثؼذ
اس هذاخلِ

هیبًگیي
لجل اس هذاخلِ

هیبًگیي
ثؼذ اس هذاخلِ

هَرد

)3/47( 23/14

)5/2( 24/71

)2/93( 23/57

ؽبّذ

)3/32( 22/25

)4/45( 22/47

)3/04( 22/69

هَرد

)3/09( 24/15

)5/5( 28/38

)4/8( 26/55

ؽبّذ

)3/13( 24/37

)4/83( 24/24

)4/28( 25/4

هَرد

)1/5( 15/08

)4/99( 16/51

)3/93( 17/23

ؽبّذ

)1/65( 14/97

)3/8( 15/07

)3/27( 15/34

هَرد

)1/31( 10/42

)4/31( 13/28

)3/73( 12/8

ؽبّذ

)1/66( 10/46

)3/49( 10/65

)3/09( 10/87

هَرد

)2/75( 17/08

)5( 18/63

)4/06( 18/14

ؽبّذ

)2/75( 17/25

)4/12( 16/97

)3/75( 16/5

هَرد

)2/85( 17/78

)6/26( 21/62

)4/55( 17/32

ؽبّذ

)2/83( 17/35

)5/27( 17/35

)4/1( 16/65

هَرد

)8/33( 107/65

)17/64( 123/12

)11/28( 115/62

ؽبّذ

)8/05( 106/65

)15/88( 106/75

)10/63( 107/44

عطح
هؼٌیداری
اثز سهبى

عطح هؼٌیداری
اثز گزٍُ

0/162

>0/001

>0/001

>0/001

>0/001

>0/001

>0/001

>0/001

0/318

0/005

>0/001

>0/001

>0/001

>0/001

هطبلؼِ گلیغلف ٍ ّوکبراى ( )2009کِ ثِ هٌظَر تؼییي
تأثیز تغذیِ ثز داًؼ سًبى در هَرد پَکی اعتخَاى اًدبم
ؽذً ،ؾبى داد آهَسػ چْزُ ثِ چْزُ در ثْجَد
آگبّیّبی تغذیِای سًبى کبهالً هؤثز اعت ( .)15در
هطبلؼِ رحیویکیبى ٍ ّوکبراى ( )2008در هَرد
رفتبرّبی پیؾگیزی کٌٌذُ اس پَکی اعتخَاى دختزاى
دثیزعتبًیً ،تبیح ًؾبى داد کِ ثیي دٍ گزٍُ هَرد هطبلؼِ
(داًؼآهَساى ّوزاُ ثب هبدر ٍ داًؼ آهَساى تٌْب) ،ثؼذ اس
آهَسػ اس ًظز رفتبر پیؾگیزیکٌٌذُ تغذیِای اختالف
هؼٌبدار آهبری ٍخَد دارد ( )16کِ ایي یبفتِ ًیش تأثیز
ػَاهل اختوبػی ثز رفتبرّبی تغذیِای را تقذیك هیکٌذ.
هطبلؼِ ففَی ٍ ّوکبراى ( )2012درثبرُ تأثیز آهَسػ
رفتبرّبی تغذیِای ٍ فؼبلیتّبی ٍرسؽی ثز خَدکبرآهذی

بحث
یبفتِّبی ثِدعت آهذُ اس هطبلؼِ ،تفبٍت هؼٌبداری ثیي را
دٍ گزٍُ هذاخلِ ٍ ؽبّذ در حیطِ تغذیِ در اثز آهَسػ
ًؾبى داد کِ الجتِ ثب گذؽت سهبى تفبٍت دیگز هؼٌبدار
ًجَد .ؽکلگیزی ػبدات غذایی افزاد ٍ تغییز آى ،کبری
طَالًی هذت اعت .ثز اعبط ًتبیح خذٍل  ،2ثالفبفلِ
پظ اس آهَسػ هیبًگیي ًوزات تغذیِ در گزٍُ هذاخلِ
افشایؼ یبفتٍ ،لی هیبًگیي ًوزات  2هبُ پظ اس هذاخلِ
ثب کبّؼ ّوزاُ ثَد ،ثٌبثزایي ثبیذ گفت افالح رصین
غذایی افزاد ًیبسهٌذ ثزًبهِ آهَسؽی طَالًی هذت ٍ
ّوچٌیي تَخِ ثِ ثزخی ػَاهل سهیٌِای ٍ اختوبػی اس
خولِ هغبئل التقبدی اعت.
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داًؼآهَساى هذارط راٌّوبیی ًیش تأثیز آهَسػ تغذیِای
را ًؾبى داد (.)17
در هطبلؼِ حبضز در حیطِ ٍرسػ ،تفبٍت هؼٌبداری در
ًتیدِ هذاخلِ آهَسؽی در دٍ گزٍُ هؾبّذُ ؽذ،
ّوچٌیي اثز سهبى ًیش تفبٍت هؼٌبداری داؽت ،الجتِ
هیبًگیي ًوزات گزٍُ هذاخلِ  2هبُ پظ اس هذاخلِ
آهَسؽی ًغجت هیبًگیي ًوزات ثالفبفلِ پظ اس هذاخلِ
آهَسؽی ثب کبّؼ چؾوگیزی ّوزاُ ثَد کِ ًیبس ثِ
هذاٍهت آهَسػ خْت ًگْذاری رفتبر فؼبلیت ثذًی را
ًؾبى هیدّذ .هطبثك ثب ًتبیح هطبلؼِ حبضز ،هطبلؼِ
تزؽیشی ٍ ّوکبراى ( )2009تأثیز آهَسػ ثز افشایؼ
رفتبر فؼبلیت ثذًی ثزای پیؾگیزی اس پَکی اعتخَاى در
سًبى را ًؾبى داد (ّ ،)18وچٌیي در هطبلؼِ کبٍُ ٍ
ّوکبراى ( ٍ )2014ففَی ٍ ّوکبراى ( )2012هیبًگیي
ًوزُ خَدکبرآهذی داًؾدَیبى ٍ داًؼآهَساى در
فؼبلیتّبی ثذًی در گزٍُ هذاخلِ پظ اس اتوبم دٍرُ
آهَسؽی افشایؼ لبثل تَخْی یبفتِ ثَد (.)17 ،19
در هطبلؼِ حبضز در حیطِ هغئَلیتپذیزی ٍ هذیزیت
اعتزط ،تفبٍت هؼٌیداری اس ًظز تأثیز آهَسػ ثیي
گزٍُّبی هذاخلِ ٍ ؽبّذ ٍخَد داؽت کِ الجتِ ایي
تفبٍت ثب گذؽت سهبى ًیش در ایي حیطِّب هؼٌبدار ثَد.
ثٌبثزایي اخزای فحیح ثزًبهِ آهَسؽی هیتَاًذ هٌدز ثِ
افشایؼ احغبط هغئَلیت سًبى ًغجت ثِ عالهت خَد ٍ
ّوچٌیي هذیزیت اعتزط در راثطِ ثب پَکی اعتخَاى
ؽَدً .تبیح هطبلؼِ فالحی ٍ ّوکبراى (ً )2015ؾبى داد
هغئَلیتپذیزی سًبى هجتال ثِ پَکی اعتخَاى در لجبل
عالهتی عالهت خَدؽبى تکػبهلی ًجَدُ ،ثلکِ چٌذ
ثُؼذی هیثبؽذ ٍ افشایؼ ثزًبهِّبی ارتمبء عالهت در
رعبًِّب ٍ پزرًگ کزدى ًمؼ خبًَادُ ثٍِیضُ هزداى،
ثبػث فزاّن ًوَدى ؽزایط ٍ سیز عبختّبیی خْت
تَاًوٌذعبسی سًبى ثزای اًدبم رفتبرّبی خَد هزالجتی
هیؽَد ( .)20در هطبلؼِ ػغکزی ٍ ّوکبراى ()2014
کِ ثِ ثزرعی تأثیز آهَسػ هْبرتّبی سًذگی ثز
هغئَلیتپذیزی ٍ ػشت ًفظ داًؼآهَساى دختز
پزداختٌذ ،افشایؼ هؼٌیداری در گزٍُ آسهبیؼ ًغجت ثِ
گزٍُ کٌتزل هؾبّذُ ؽذ کِ ثب هطبلؼِ حبضز ّوخَاًی
داؽت (.)21
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در حیطِ حوبیت ثیي فزدی در هطبلؼِ حبضز تفبٍت
هؼٌبداری ثیي دٍ گزٍُ هذاخلِ ٍ ؽبّذ هالحظِ ؽذ ،اهب
اثز سهبى در ایي حیطِ تفبٍت هؼٌبداری ًذاؽت .ثِ ًظز
هیرعذ آهَسػ ثِ تٌْبیی ثزای ثْجَد حوبیتّبی ثیي
فزدی کبفی ًویثبؽذ ٍ تأکیذ ثز خٌجِّبی اختوبػی
هغألِ دارای اّویت اعت .الجتِ هطبلؼِ ّبًگ ٍ ّوکبراى
( )2011در سًبى تبیَاًی تأثیز هذاخلِ آهَسؽی ثز حوبیت
اختوبػی در پیؾگیزی اس پَکی اعتخَاى را ًؾبى داد
( .)22در هطبلؼِ حبضز در حیطِ خَدؽکَفبیی ،تفبٍت
هؼٌبداری در ًتیدِ هذاخلِ آهَسؽی در دٍ گزٍُ هؾبّذُ
ؽذّ ،وچٌیي اثز سهبى ًیش ًؾبى دٌّذُ تفبٍت هؼٌبدار
ثَد .هطبلؼِ تبعیٌگ ٍ ّوکبر ( )2005اثزثخؾی آهَسػ
پیؾگیزی اس پَکی اعتخَاى را در افشایؼ خَدکبرآهذی ٍ
هقزف کلغین ًؾبى داد ( .)23در هطبلؼِ ففَی ٍ ّوکبراى
( )2012هیبًگیي ًوزُ خَدکبرآهذی در گزٍُ هذاخلِ پظ اس
اتوبم دٍرُ افشایؼ لبثل تَخْی یبفتِ ثَد ( ٍ )17در هطبلؼِ
ؽزیفی ٍ ّوکبر (ً )2016یش خَدکبرآهذی در پیؾگیزی اس
پَکی اعتخَاى هؤثز ثَد (.)3
در هدوَع ًتبیح هطبلؼِ حبضز ًؾبى دٌّذُ تأثیز
هؼٌیدار هذاخلِ آهَسؽی در ثْجَد عجک سًذگی ثزای
پیؾگیزی اس پَکی اعتخَاى ثَد .هطبلؼِ عبثیي ٍ ّوکبر
(ً )2014یش تأثیز هذاخلِ آهَسؽی در افالح عجک
سًذگی ثزای پیؾگیزی اس پَکی اعتخَاى را ًؾبى داد
(ّ .)24وچٌیي هطبلؼِ لی ٍ ّوکبر (ً )2001ؾبى
دٌّذُ تأثیز آهَسػ ثز آگبّی ٍ افالح عجک سًذگی
افزاد ثزای پیؾگیزی اس پَکی اعتخَاى ثَد ( .)25در
هطبلؼِ ؽبرهب ٍ ّوکبراى ( )2010ثْجَد آگبّی ٍ
خَدکبرآهذی در دختزاى دثیزعتبًی هَخت افشایؼ
هقزف کلغین ؽذ (.)26
ًمطِ لَت هطبلؼًَِ ،ع پضٍّؼ ثَد کِ ثِ فَرت
ًیوِتدزثی ٍ هذاخلِ ای اًدبم گزدیذ ٍ ًمطِ ضؼف ایي
کِ اگز اس ؽیَُ کَر کزدى هطبلؼبت تدزثی اعتفبدُ
هیؽذ ثْتز ثَد کِ در ایي خب اعتفبدُ اس ایي رٍػ
اهکبىپذیز ًجَد.
اس هحذٍدیتّبی هطبلؼِ حبضز ایي ثَد کِ اهکبى تأثیز
عبیز هٌبثغ آهَسؽی (هبًٌذ تلَیشیَى ٍ رادیَ ٍ  )...ثز
هیشاى آگبّی هزتجط ثب کیفیت سًذگی داًؾدَیبى در

هذت هطبلؼِ ٍخَد داؽت کِ ثب هحذٍد کزدى هذت
. عؼی در کٌتزل ایي هَرد ؽذ،ِهطبلؼ

وتیجٍگیزی
ُهذاخلِ آهَسؽی در ثْجَد عجک سًذگی پیؾگیزی کٌٌذ
اس پَکی اعتخَاى در داًؾدَیبى دختز داًؾگبُ آساد
 آهَسػ ثب ّذف افالح.اعالهی ٍاحذ کبسرٍى هؤثز اعت
عجک سًذگی سًبى خَاى در پیؾگیزی اس افشایؼ ٍلَع
ثیوبری هشهي پَکی اعتخَاى کِ ثب رًٍذ پیز ؽذى
 ثغیبر، عالهت خبهؼِ را در آیٌذُ تْذیذ هیکٌذ،خوؼیت
.هؤثز خَاّذ ثَد

تشكز ي قذرداوی
پظ اس تأییذ ؽَرای آهَسؽی داًؾگبُ آساد اعالهی
ُ تحمیك فَقالذکز تَعط کویتِ اخالق داًؾگب،کبسرٍى
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