
DOI: 10.22122/jims.v36i472.9267  Published by Vesnu Publications  

 

 اصفهان، اصفهان، ایران، دانشگاه علوم پزشکی  پزشکی ی وه پزشکی اجتماعی و خانواده، دانشکدهاستادیار، گر -1

 پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ی دانشکدهی تحقیقات دانشجویی،  دانشجوی پزشکی، کمیته -2

 Email: eskandari5252@gmail.com زهرا اسکندری :یمسؤولنویسنده
 

 

http://jims.mui.ac.ir 

 257 1397چهارم اردیبهشت ی / هفته472ی / شماره 36سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

  7937ی چهارم اردیبهشت  /هفته274ی  و ششم/شماره  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان

 22/2/6997تاریخ چاپ:  61/62/6991تاریخ پذیرش:  7/9/6991تاریخ دریافت: 

 

 

 

 های شهرستان لنجان  دبیرستان در ساله 51-51آموزان  بررسی برخی رفتارهای مرتبط با سالمت در دانش

 5931در سال 

 
2اسکندریزهرا،1ثناییدختشاهآرمین

 
 

چکیده

 .شدهای شهرستان لنجان انجام  دبیرستان ه درسال 62-61آموزان  هدف بررسی برخی رفتارهای مرتبط با سالمت در دانش این پژوهش با مقدمه:

رفتارهای مرتبط با ند. اطالعات دموگرافیک، از توابع اصفهان انتخاب شد شهرستان لنجان های هفتم تا نهم پایهآموز  دانش 044ی مقطعی،  در یک مطالعه ها: روش

 خورد، زورگویی، رعایت عادات بهداشت فردی و ... های غذایی، دعوا و زد و کالس ورزشی، وعده شرکت درشامل آموزان  ها در دانش و عوامل خطرزای بیماری سالمت
 .و تجزیه و تحلیل گردید آوری جمعنامه  با استفاده از پرسش

 درصد 0/91کردند.  دریافت میدر شش روز هفته ی شام را  درصد وعده 6/01ی ناهار و  درصد وعده 1/11ی صبحانه،  آموزان وعده درصد دانش 4/97 ها: یافته

و  درصد 1/9روز با  شبانهکردند. بیشترین فعالیت در اوقات فراغت مربوط به خواب در  درصد مواد دخانی مصرف می 2/1و  زدند بار در روز مسواک می موزان بیش از یکآ دانش
 .آموزان به طور منظم در کالس ورزشی مدرسه شرکت کردند دانشدرصد  4/04 .بودن مربوط به وقت گذراندن با دوستان بعد از تمام شدن از مدرسه آکمترین 

با شناخت و آل فاصله داشت، الزم است  آموزان از وضعیت مطلوبی برخوردار بود، اما به علت این که با سطح ایده در دانش رفتارهای مرتبط با سالمت گیری: نتیجه

ی موجبات ارتقااقدام نمود و ای  مداخالت آموزشی و مشاوره ی هیطریق اراها از  نسبت به ارتقای آنبررسی نوع رفتارهای مرتبط با سالمت در کودکان و نوجوانان، 
 .بهداشتی را اصالح نمود رفتارهای غیر ،ها را فراهم آورد و در نهایت توانمندی آن

 سالمت، رفتارهای مرتبط با سالمت ،آموز دانش واژگان کلیدی:

 
شهرستان های  دبیرستان در ساله 51-51آموزان  بررسی برخی رفتارهای مرتبط با سالمت در دانش .اسکندری زهرا ،دخت ثنایی آرمین شاه ارجاع:

 217-219(: 072) 91؛ 6997مجله دانشکده پزشکی اصفهان . 5931لنجان در سال 

 

 مقدمه

تقاضووایای یطی وو  در آن، یی یز زنووی   ی وو   وو   دوره ،نوجوووین 

و بیشترین شویو  رفتاریوای خرر ور یاناوی ی وت  ا        بییا ی یفزییش 

در یین دورین ی و   درانیات، یصرف یوید یخیر و یلکل و بزیکاری 

دیری   طوور ی او    در یین دورین رفتاریای خرر ر بو  ،با یین حا ؛ (1)

. یابووی یوو رفتاریووای باییشووت  یطافنوو   ااوویه  ووایش   ویفووزییش 

یوا،   ی کن ی و  ریه اوادت   ،یین یلگویای رفتاری ی  یری یولی  شکل

یوای   در طوو  دوره  رود ی  یای زنی   ری    یحت ا  یا و شیوه یرزش

 (. 2)  ازد ی ی ویر  ،و  سترش یابیشود ب یی زنی   تثبی  

یای یریور    الی     در  ا  ی یک  یز یویرد جیی تاییی  اایه

یوای باییشوت ،    با توج  ب  تغییریت  ریع یجت اا ، یز  وی  وازیان 

تورین    ذیرین یجت اا  ب  ااوین یک  یز یاو   جریان قانون و  یا  ی

یشکالت یوجود در جای و  یوورد توجو  قوریر  رفتو  ی و ، شویو         

 ،بو  ااووین یثوا     .باشوی  رفتاریای خرر ر در ییان یقشار یختلو  یو   

یوا و یور     ، تااا ییوزین بی واری  2202 بیا  شیه ی      تا  ا  خیش

 ییلیون نفور در  وا  بر وی    12ت ب  رق  وییر ناش  یز یصرف درانیا

خیایی جس  ، روین  و یجت واا   وایر رفتاریوای     با یحتساب(    0)

یوای   خرر ر یانای  وء تغذی ، یصرف یوید، رشون  و ییویز، آ وی   

  (.4) شود ویرده چای بریبر ی 

  قویر و ویع ی و   و  ب زو  یز  شووریا بو        یی ی  یوضو  آن

برر   رفتاریای خرر ر در  واین نوجووین    یی ب   صورت یان  و دوره

 .(5-6) خردیزنی آیوزین دبیر تان  ی  و جوین  ب  ویژه در دینش

 مقاله پژوهشی
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یوای جای و  یز اویقو  نوا ویر      چای    یوی  یوا یز بخوش    یر

 ووالی  در ییووان نیسوو ، ییووا ب زوو  یز  ی رفتاریووای تاییووی  ااوویه

یر یای یجت اا  یز ج ل  نوجوینان در ی رض ر ور بیشوتری قور     روه

   بسیاری یز قربانیان رفتاریای خرر ور در آیاویه یز    دیرنی؛ ب  طوری

بسیاری یز نوجوینان در یقابلو  بوا   . ییان نوجوینان ییروزی روییای بود

زناوی  و     د   ب  رفتاریای  ی  ،نوجوین  ی یا و بطرین دوره دشویری

 یصرف یوید،. دیی آنان ری یورد تاییی قریر ی  ی  الی  حا  و آیایه

رشون  و رفتاریای جاس  نایی ن، اوییل بسیاری یز یوویرد یور  و   

. (7-8) دیاوی   ال  ری تشکیل ی  ییر در  این نوجوین  و یوییل بزر 

شوییی حا   یز آن ی      یغل  رفتاریای خرر ر در  این قبول یز  

شونی و رفتاریای  شایل ی ت  ا  درانیات و یووید    الگ  آغاز ی  18

 .(9-12)  یرنی ف یلکل ری در بر ی یصرنیز یخیر و 

نوجووین  یز دو جاو  یز    ی توج  ب  رفتاریای باییشت  در دوره

چاویین اایول یور  و    ییون  و     یی ی  باالی  برروردیر ی و . یو  

؛ (11) نوجوین  با رفتاریای نوجوینان یرتباط دیرنوی  ی بی اری در دوره

تطو    ی یاو   وذر یز دوره   ی یرحلو   ،ی نوجووین   دورهدوم یین    

بو    ،(. یفرید نوجوین12) ی تقال  ی   ی ب  یرحل بودن  اتر  ویلیین 

باشوای  و     ی  و  در ی رض تغییریت شییی شرییط یجت اا  ی طور 

روی بر ثیر ا یق  أتوینی ت ی  ،ینی. یین تغییریت در  الیان یریر رخ دیده

ییون دوره یز  (. 10) ایزی و خرر ر دیشت  باش  الیت  و رفتاریای آ ی 

یوای رواو و ی رییو  آن بوا رفتاریوای       با توج  ب  ویژ و  زنی  ، 

 ،جای و   ی دیر و نیز یی یو  ییون  واین در  والی  و تو و        یشکل

فوردی ری در برر و  رفتاریوای باییشوت        یاطصر ب ی توینی زییا  ی 

 با توج  ب  یین  و  بو  طوور    یز یین رو، .یرتبط با  الی  ییجاد ن ایی

ی یا ب  طوور جوایع یوورد برر و       یصول  چاین رفتاریای  در جای  

ی  ی ال و  یوا در د وترن نبوود،     قریر نگرفت  و یطالاات جای   یز آن

آیووزین   رفتاریای یرتبط بوا  والی  در دینوش    حاضر با ییف برر  

و  1096یووای شار ووتان لاجووان در  ووا   دبیر ووتاندر  ووال   15-12

  ووالی  جای وو    یآن در جاوو  یرتقووا  یووای یافتوو یز  یووری  باووره

 .ینجام شی

 

 ها روش

در  و     1096ی یق    بوود  و  در  وا      یا ی ال   ،یین خژویش

یوورد   ی جای و   ینجام  رفو .  شار تان لاجان یز تویبع ی تان یصفاان

 .  بودنییای یفت  تا نا   خای آیوزین  دینش ،ی ال  

 در  و    ال  بودنوی  12-15 ی یاریای ورود ب  ی ال   شایل یفرید

 یشوغو   ناو   یا یشت  یفت ، یای خای  یز یک  در تاب   یییرن یز یک 

. دیشوتای   ایول  رضوای   ی ال و   در شور    بریی و بودنی تطصیل ب 

بو     وایالت  بو   خا وخگوی   اویم  صوورت  ی چاین، یقرر  ردیی در

 باشوای،  خا و   بویون  نای  خر ش  ایالت درصی 5 یز بیش یی     ون 

 . ردد رارج ی ال   یز ن ون 

ی یورد نیاز ی ال   با ی تفاده یز فریو  بریورد حجو    حج  ن ون 

 95ن ون  جا  ی ال ات شیو  و بوا در ننور  ورفتن  و   یط یاوان      

آیووزین  و  ی واد      درصی، شیو  رفتاریای یرتبط با  الی  در دینش

نفر  084، ب  ت یید 25/2در ننر  رفت  شی و خذیرش ییزین ر ای  5/2

صوورت    آیووز بو   دینوش  422رآورد  ردیی    جا  یط یاان بیشتر، ب

؛ بیین صورت    یبتیی یز یور یوا یز   یی ینتخاب شینی تصادف  روش 

شار( یا ییر   ینتخاب شی )یر شار  4ی شار تان ) شاریای تاب  

ن ون ( و  پس، با ی تفاده یز جیو  یایید تصادف  و بوا ی وتفاده    122

 ویرد نفووور ینتخووواب و  00یووور خایووو ، آیووووزین  یز لیسووو  دینوووش

   ی ال   شینی.

ننوام   ی نایو   یز خر وش  ،یوا  آوری یطالاات و دیده ب  یانور ج ع

یوا در   اوییل ر ورزیی بی واری   یریقب  رفتاریای یرتبط با  الی  و

در  فتو    ی خویش  نایو   خر شرویی  و خایای  ی تفاده شی. آیوزین  دینش

ی  یورد برر   قریر  رفت  بود؛ ب  طوری    در ی ال و  ی ال ات قبل  

(. 14بووده ی و  )   92/2نایو     لیشادی و ی کارین، خایای  یین خر ش

شواارت  و رفتاریوای    یالت یختل  ج  ی احاوی  نای ،  یین خر ش

نایو ،   ی   و یوضواات یورد برر   در یین خر ش یرتبط با  الی 

یت باییشوت ، یصورف   دن ، اوا ف الیو  بوی  یشت ل بور رفتوار تغذیو ،    

یوا خوس یز یروذ     نای  . خر شباشی ی ورورد  زد درانیات، رشون  و

یا توزیع و خوس یز تک یول    آیوزین بین آن  تب  یز دینش ی نای  رضای 

  ردیی.  آوری  ج ع

 24ی  نسوخ   SPSSیفوزیر   یای ب  د   آیویه ویرد نورم   در خایان، دیده

(version 24, IBM Corporation, Armonk, NY )  شووی و بووا

2یووووای آیوووواری  آزیووووون
χ ،t  وOne-way ANOVA  تجزیوووو  و 

 تطلیل  ردیی.

 

 ها افتهی

 آنووان  ییووانگین  ووا  . ی ال وو  شووینی ییوون ویرد آیوووز  دینووش 446

  . ا  بود 12-15 ی دییا  ا  با  4/10 ± 24/1

 شوام در  یوار و ان ،فریوینو  یصورف صوبطان     ، درصی1 شکل در

ی  درصوی واویه   2/07شیه ی      طبو  آن،   نشان دیدهآیوزین  دینش

ی شوام ری   درصوی واویه   1/46ی نایوار و   درصی وایه 5/56صبطان ، 

  ردنی. دریاف  ی 

، درصووی فریوینوو  یصوورف ینوووی  یوووید غووذیی  در  1در جوویو  

آیوزین آییه ی  . بر حس  یین جیو ، در یصرف روزین ، ییوه  دینش

ی  وازدیر و   یصورف نوشواب    ییوه باالترین فریوینو  ری دیشو  و   و آب

 فس  فود، دیریی   ترین درصی فریوین  بود.
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 آموزان مورد مطالعه . درصد فراوانی دفعات مصرف صبحانه، ناهار و شام در دانش1شکل 

 

 آموزان دانش. درصد فراوانی مصرف مواد غذایی در 1جدول 

 هفتگی روزانه متغیر
به 

 ندرت
 هرگز

 9/2 9/33 1/32 1/34 كيك، كلوچه، شيرینی

 3/9 2/48 3/29 6/13 پفك، چيپس، چوب شور

 3/26 4/44 8/21 8/7 گازدار ی نوشابه

 6/3 3/16 7/27 3/52 تازه ی ميوه های تازه، آب ميوه

هلو،  ی ههای خشك )برگ ميوه

 انجير خشك، كشمش و ...(

4/29 7/26 5/34 4/9 

 3/16 9/47 5/27 3/8 بندی شده های بسته ميوه ب آ

سبببزی تببازه یببا پبتببه )سبببزی  

 خوردن، هویج، ساالد(

5/33 8/37 9/22 8/5 

 7/7 5/16 6/34 2/41 شير

سوسبببيس و كاسبببباز، پيتبببزا، 

 همبرگر

7/7 4/16 5/52 4/23 

 

آیووزین   دینش یربوط ب  اادیت باییشت  فریوین  یتغیریایدرصی 

آیوزین رود ری یلزم ب   دینش طب  آن، بیشتر    آییه ی   2جیو  در 

  راایوو  رفتاریووا و اووادیت باییشووت  ننیوور یسوووی  زدن روزینوو     

  درصووی(، شسووتن د وو  ب ووی یز ی ووتفاده یز تویلوو  ییر وو    6/44)

درصوی(   1/41شستن د   بوا صوابون در ییر و  )    و درصی( 7/87)

 نی.رد  راای  ی یین ییور ری و  ایدینست ی 

ینوی  و     بیان  ورده  آیوزین دینشدرصی  8/56، ف الی  بین در برر   

شود. طب  نتوای    یا تشکیل ی  ی آن  الن ورزش ب  طور یرت  در ییر  

ای ورزشو   یو  آیووزین، یصوال در ف الیو     درصی دینوش  4/4ب  د   آییه، 

درصی دو  واا    4/54درصی یا  اا  در یفت ،  7/06شر   نکردنی، 

  ردنی.  اا  در یفت  ورزش ی  0درصی  4/4در یفت  و 

قریر  رفتن در ی رض دود درانیات ، درصی فریوین  0در جیو  

آییه ی  . طب  یین جیو ، بیشترین ال  یویجاو  بوا دود  ویگار و    

 ط خیر بود.قلیان، یربوط ب  یصرف آن تو 

 موزانآ فراوانی عادات بهداشتی در دانش درصد .2جدول 

 دفعات متغیر
)دامنه درصد

 %( 59اطمینان 

 (3/31-2/52) 4/35 بار در روز 1بيش از  مسواک زدن

 (6/55-6/35) 6/44 یك بار در روز

 (3/3-3/13) 4/11 بار در هفته 1حداقل 

 (3-6/5) 3/4 بار در هفته 1فقط 

 (3-6/5) 3/2 بار در هفته 1از كمتر 

 (3-3/3) 3/2 هيچ وقت

شستن دست بعد از 

 استفاده از تواست مدرسه

 (2/2-1/2) 6/5 هيچ وقت

 (1/1-9/8) 7/6 گاهی اوقات

 (2/82-4/94) 7/87 هميشه

شستن دست با صابون در 

 مدرسه

 (9/8-3/23) 8/24 هيچ وقت

 (2/32-3/53) 1/41 گاهی اوقات

 (1/31-2/52) 1/34 هميشه

 

 (درصوی  2/7نفور )  02آیوز برر   شویه،   دینش 422ی چاین، یز 

در حوا    (درصوی  2/5)نفور   20یصرف درانیوات دیشوتای و    ی  ابق 

  ردنی.    درانیات یصرف یحاضر 

 

. توزیع فراوانی قرار گرفتن در معرض دود دخانیات در 3جدول 

 آموزان دانش

 )درصد( تعداد  متغیر

 55( 3/12) پدر قليانمصرف 

 17( 8/3) مادر

 33( 7/6) خواهر یا برادر

 57( 8/12) سایر

 66( 8/14) پدر مصرف سيگار

 2( 4/3) مادر

 6( 3/1) خواهر یا برادر

 48( 8/13) سایر

17 

9.4 9.4 
5.7 8 

13.3 

37 

3.2 
6.2 6.2 3.4 5.5 

17.5 

56.5 

5.3 6.5 4.2 
8.6 10.4 

17.8 

46.1 

0

10

20

30

40

50

60

4 6 2 9 0 1 1 

ی
وان

را
د ف

ص
در

 

  دفعات مصرف

 شام ناهار صبحانه



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 وهمکارثناییدختشاهآرمین آموزاندانش در سالمت با مرتبط یرفتارها یبررس

 263 1397چهارم اردیبهشت ی / هفته472ی / شماره 36سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

ی  ترین یاده درصی، شایع 8/75با فریوین   قلیانطب  نتای  ی ال  ، 

آیوزین بود. برر   اوییل دریل در  دران  یورد یصرف در بین دینش

آیوزین نشان دید    بین یصرف  ویگار   یصرف درانیات تو ط دینش

و قلیان تو ط یطریفیان )خیر، یوادر و یوا بوریدر( و یصورف درانیوات      

 (.P < 25/2دیش  )دیری وجود  ی ی ا  آیوز، ریب   تو ط دینش

درصی یصرف آن ری جا   1/20، در یورد الل یصرف درانیات

درصوی بوریی    9/26، ت ر ز فکریدرصی بریی  9/25 ایش یض ریب، 

یحسوان یات واد    درصی بوریی  2/19، خذیرش یجت اا  تو ط دو تان

 تفوری  و درصی بریی  1/74، یحسان لذتدرصی بریی  8/50، ب  نفس

درصوی بوریی    5/61، فرییوش  یشوکالت درصی بریی  4/44،  ر ری 

درصی بر حس  اوادت درانیوات    5/2و  لذت بردن یز بوی درانیات

  ردنی.   یصرف ی 

وقو   ذرینوین بوا    بریبر نتای  ب  د   آیویه، ییوانگین  وااات    

، 2/2 ± 0/1 اصل  ب ی یز ت ام شین ییر   )روز در یفت (فدو تان بال

ن ب ی یز ت ام شین ییر و  و رفوتن بو  رانو      وق   ذرینین با دو تا

 زیوون در روزیوای ییر و    یتلو ی یشاییه، 7/1 ± 0/1 )روز در یفت (

  زیوووون در روزیوووای ت  یووولیتلو ی یشووواییه ووواا ،  1/2 ± 2/1

 6/2 ± 2/1 ینجوام تکوالی  در روزیوای ییر و      واا ،   5/2 ± 2/1

 وار بوا    واا ،   6/2 ± 1/1 ینجام تکالی  در روزیای ت  یل اا ، 

روز در  رویب در شوبان   اا ،  1/2 ± 5/1 رییان  در روزیای ییر  

روز در روزیای  رویب در شبان  اا  و  0/8 ± 8/2 روزیای ییر  

  وواا  در روز بوووده ی وو  و طبوو  آزیووون      6/9 ± 0/0 ت  یوول

One-way ANOVA    ییانگین  ذرین یوقات فریغ  بر حسو  نوو ،

 (. P < 21/2دیری دیش  ) تفری  یرتالف ی ا 

یفرید یورد برر   یظاار ن ودنوی  و  در طو      ، بیشتر4بریبر جیو  

یی نییشتای و حت  در طو   و  یواه     زد و رورد یا صیی  ،یاه  ذشت  12

 .ینی ینی و ن  ب   س  زور  فت   ذشت  ن  در ی رض زور وی  قریر  رفت 

 

 بحث

تغذی ،  ی  الی  یز شش جاب  ی دیایه رفتاریای یرتقا ،در یین ی ال  

رشوون    ،یوقات فریغو  ، ف الی  بین ، اادیت باییشت ، یوید دران 

 .یورد برر   قریر  رف  و زد و رورد

 ، ااات شر   در  الن ورزش  ییر   ب  طوور یوان    یز ننر

 واا  بو     1-2آیوزین تااوا در حویود    دینش بیشترنتای  نشان دید   

نوی و یز ننور   رد  ییر و  شور   یو    طور یان  در  والن ورزشو    

 ،نسب  خاییا  قریر دیشتای  و  ییون یوضوو    ب  ف الی  بین  در     

یوا یشوکل یتوییو  و     ،بیانگر یین ی       با زنی   غیور ف وا   

 ی جیی در ییان نوجوینان ی    و  روود یز ر وریت تاییوی  ااویه     

( و 15ین )یای ی یا  و ی کار باشی. یین نتای  با یافت  یا ی   الی  آن

ف الی  فیزیکو    ی خایین بودن ن ره ی ( در زییا 16آقایالی  و ی کارین )

؛ ب  طووری  و    روین  دیرد آیوزین و نوجوینان ی  و ورزش در بین دینش

 فت  نیز  ااات ورزش و ف الی  بین  درصی   و  یز   در ی ال ات خیش

   آیوزین ری ب  رود یرتصاو دیده ی  . یوقات فریغ  دینش

 

توزیع فراوانی موارد مربوط به صدمات و خشونت، قلدری و  .4جدول 

 زورگویی

 )درصد( تعداد دفعات متغیر

ماه گذشته و  12صدمه در طی 

نياز به درمان توسط پزشك یا 

 كارمند بهداشتی

 68( 2/15) یك بار

 25( 6/5) دو بار

 16( 6/3) سه بار

 13( 9/2) چهار بار

 335( 4/68) اصال

 19( 3/4) نامشبص

قرار گرفتن در معرض 

زورگویی در طی سه ماه 

 گذشته

 244( 8/54) هيچ وقت

 117( 2/26) یك یا دو بار

 47( 5/13) ه بار 4سه یا 

 26( 8/5) چهار باربيش از 

 12( 7/2) نامشبص

ماه  12زد و خورد و دعوا طی 

 گذشته

 267( 9/59) هيچ وقت

 62( 9/13) یك بار

 36( 1/8) باردو 

 22( 9/4) سه بار

 45( 1/13) چهار بار

 14( 1/3) نامشبص

زور گفتن به دیگران در طی سه 

 ماه گذشته
 244( 7/54) هيچ وقت

 121( 1/27) یك یا دو بار

 33( 7/6) بار سه یا چهار

 18( 3/4) رچهار بابيش از 

 33( 5/7) نامشبص

 

آیووزین یز ننور    ، بیشوتر دینوش  ی حاضور  ی ی ال و  یا ی اب  یافت 

یی )یصرف صبطان ، نایار و شام( در وض ی   راای  رفتاریای تغذی 

 ی نشوان دیاویه  ؛ بو  طووری  و  نتوای ،     نسب  روب  قریر دیشوتای ب  

   در یقایسو  بوا    بودیوزین آ درصی یز دینش 5/56یصرف صبطان  در 

.  توری بررووردیر ی و    ( یز وضو ی  ی لووب  17 لیشادی ) ی ی ال  

 شوویو   ،تووازه ی ییوووه ننیوورای  وال   یوو واوویه  ییووانیصوورف برر و   

و  لیشوادی  ی  در حال     نسب  ب  ی ال و   دید؛ری نشان  درصی 2/52

دیی.  ری نشان ی وض ی  باتر و در صی بسیار باالتری  ،(18)ی کارین 

یای نا ال  شایل خفوا و   ییان وایهدیشتن در رصوو  ،یین خژویش
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 ی ی ال و     در یقایس  با دید نشان  ری درصی 6/10چیپس در یج و  

و یصورف   درصی 1/10ری  یصرف خفا(    18)و ی کارین  لیشادی 

یز شوورییط باتووری  درصووی  ووزیرش ن وووده ی وو ،  2/44ری چیووپس 

 .  باشی برروردیر ی 

یوا در رصووو توزیوع فریوینو  یوویرد یربووط بو          دیگر یافتو  

یفرید بیشتر صییات و رشون ، قلیری و زور وی ، بیانگر آن بود    

و در ی ورض   اییی نییشت زد و رورد یا صیی  ،در ط  چای یاه  ذشت 

 و    نی و در وضو ی  رووب  قوریر دیشوتای    بودزور وی  قریر نگرفت  

 .(19باشی ) ی و ی کارین ید ژ          ن   یی ی ی ال   یای یافت  ی سو با

توزیع فریوین  یصورف  ااوی ان  ویگار و قلیوان در روانویده و      

 بیشووتریووا نشووان دید  وو  در  ی ووتفاده یز یوووید درووان  و یصوورف آن 

بیشوترین  و خیر بیشتر یز بقیو  یصورف  ااویه بووده ی و        ،یا رانویده

در  .بوود  درصی( 82/75)قلیان  ،یوزینآ دران  یصرف  در دینش ی یاده

تفری  و  ور ری  بیشوترین و یحسوان     ،یورد الل یصرف درانیات

یات اد ب  نفس   ترین درصی ری ب  رود یرتصاو دیده ی      ییون  

 لیشووادی و ات نتووای  در بسوویاری یز تطقیقووات قبلوو  یاناووی ی ال وو 

 (، یط یخور یصول و ی کوارین  21) (، ییث   و ی کارین22) ی کارین

(22 ،)Harakeh  ( و 20) ی کووارینوKomro ( نیووز 24) و ی کووارین

   .ییی شیه ی  أت

یوزین آ دینشدرصی  6/44، در یج و  اادیت باییشت  ی در زییا 

دینسوتای. ی چاوین،    راای  یویزین باییش  فردی ی رود ری یلزم ب  

شستن د   ب ی یز ی تفاده درصی،  6/44 یسوی  زدن روزین فریوین  

  تن د وو  بووا صووابون در ییر وو   شسوودرصووی و  7/87 یز تویلوو 

و ی کوارین   قربوان  ی  درصی بود    یین نتای  با نتوای  ی ال و    1/41

 .  باشی ی سو ی  (25)

روز  بیشترین ف الی  در یوقات فریغ  یربوط ب  رویب در شوبان  

یربوط ب  وقو   ذرینوین بوا    ف الی  درصی و   ترین  6/9با ییانگین 

تلوزیون و  وار بوا    ی یشاییه .بود دو تان ب ی یز ت ام شین یز ییر  

، باشوی   اا  در روز    باالتر یز حی یورد ینت ار ی  4 ب  ییت رییان 

و   یضویا  ی  ال و  یوای ی  با یافت    یای یین ی ال   بود  یز دیگر یافت 

   روین  دیرد. ی ( 26)ی کارین 

بیوانگر ییون    ،یای ب  د   آیویه در ییون ی ال و     یافت  ،در ناای 

آیووزین    والی  در دینوش   ی بوود  و  رفتاریوای یرتقوا دیاویه      ی ل 

توین  ی  ،در یج و آ  فاصل  دیرد و  باشی، ییا با     یییه ی لوب ی 

شاار   ارتار و دیی اه ذیا   ود ان و نوجوینان در ا ل بو     ف 

 الی  فرص  روییوی   ی یا  با زنی   راو، ب   ار اان ارص 

ب   با زنی   ب  شکل دقی  و یبتا  بور  دید    االوه بر ییکان یرزیا

 یری نوین و بوییع یتاا و  ری    یای خیش یصل  آن، رییاف  ی جویره

و رفتار غیر باییشت  ری  ایبخشبیا ری یرتقا  تیوین ن ایای، توین ایی آن

 والی ،   ی جا    رفتاریوای یرتقوا دیاویه    یا یصالح ن ایای. آن در آن

یوا   ر وی ت لوی  آن   ب  ننر ی  ،یستای رفتاریا قابل آیوزش ی یانای بقی 

 وازیان باییشو     ،بایست  یز یییرن آغاز شود  و  در ی وین ریب و    

 والی ، یی یو  ییون     ی طرح یییرن یرتقوا دیاویه   ی  یجاان  با یری

 (. 18)  یی قریر دیده ی  أیوضو  ری یورد ت

آیووزین،   تووین یز طریو  یرتقوای آ وای  در دینوش      ی یز یین رو، 

 الی  و بابود رفتاریای صطی  باییشوت  ری فوریی     ییرتقایوجبات 

تر و توین ایتر  وارتن یری وز یشواوره و رییا وای  در      آورد و با ف ا 

یطتویی آیوزشو    ی ویحییای آیوزش  و یییرن و نیز تیوین و تای 

 یتوین در جا  یرتقوا  یاا   با نیازیای یین  روه یز یفرید جای  ، ی 

یوریقبین باییشوت     ، وام بردیشو . یز طرفو     رفتاریای  الی  یطور

یا در  اتر    زیی رانویده  یییرن بایی ی ریه با در ننر  رفتن نقش ب

ثری ننیر آیووزش و یفوزییش   ایای ی رفتاریای باییشت  نوجوینان،  ام

 یا بردیرنی تا با بابوود  یفیو  زنوی  ،        آ ای  ویلیین و رانویده

 یوری یز   رفتاریای باییشت  و خیش یقایا بتوینای در جا  یرت رانویده

 ویقع شونی. فیییای غیر وی یر در آیایه ی بی اری

رفتاریوای یورتبط بوا  والی  در بوین       و    نیی ی ناا یری ج ینت

نسوب  بواالی ب زو  یز    ب  ننر ب  شیو  آیوزین ی لوب بود، ییا  دینش

اوییل ر ر رفتواری یاناوی اویم راایو  باییشو  فوردی، ی وت  ا         

شیو  بواالی   ،آیوزین و ی چاین درانیات و یصرف یلکل در بین دینش

یی در  یای یییرلو   الزم ی   برنای  ،چاق  و ایم تاا   فیزیک  بین

آیوزین طریح  و  جا   ایش و  اتر  رفتاریای خرر ر در بین دینش

آیوزین در یطیط ییر و  و   جای     دینش یز آن ،یجری  ردد. ی چاین

یوا بوا ی کواری     روانویده  ، ااوی  ق  رود ری صرف ی ران  بیشترین و

یییرن ننارت بیشتری بر رفتاریای فرزنیین روود دیشوت  باشوای  و      

ل ییا نسب  ب  یسوا   ازی و آیوزش ا ی  رانویده فریاگ ،آن ی الزی 

 .باشی  الی  ی 

 

 تشکر و قدردانی

یی خزشک  ا وی  ی و   و  بوا     ی د تری حرف  نای  حاصل خایانیین یقال  

ی خزشووک   ی ی اونوو  خژویشوو  دینشووکیه در حوووزه 095172ی  شوو اره

یای یین ی اون  ینجوام شوی. یز ییون رو، نویسوای ان      تصوی  و با ح ای 

 .ن ایای یای یین ی اون  تشکر و قیردین  ی  یقال  یز ح ای 
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Abstract 

Background: The study aimed to investigate some health-related behaviors among primary high school students 

aged 12-15 years in the Lenjan Township, Iran, in Year 2017.  

Methods: In a cross-sectional study, 400 students of 7
th

-9
th

 grades in Lenjan Township in Isfahan Province were 

selected. The demographic data, health-related behaviors, and disease risk factors (such as participation in sport 

classes, meals, litigation, coercion, personal hygiene habits, etc.) were collected among the students using 

researcher-made questionnaire, and analyzed. 

Findings: The frequency of breakfast, lunch, and dinner consumption was 37%, 56.5%, and 46.1% in six days 

of a week, respectively. In terms of health habits, 35.4% of the students brush their teeth more than once a day, 

and 5.2% consumed tobacco products. The major activity in leisure time was related to sleeping with 9.6%, and 

the minor activity was related to spending time with friends after school. 48% of the students regularly attended 

school sport classes. 

Conclusion: Health-related behaviors among students are in a good condition, but far of ideal level. So, it should 

be planned to improve health behaviors among children and adolescents via counseling interventions relying on 

new preventive approaches. Hence, it would be possible to correct their unhealthy behaviors. 
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