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مقاله پژوهشي

نیازهای جسمانی نوجوانان؛ دریچهای برای پاسخگویی به نیازهای روانی و اجتماعی

 -1اســتادیار عضــو هیــات علمــی گــروه مامایــی ،دانشــکده پرســتاری و مامایــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن ،قزویــن ،ایــران -2اســتادیار عضــو هیــات علمــی دپارتمــان مامایــی و بهداشــت
بــاروری ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،تهــران .ایــران -3اســتادیار عضــو هیــات علمــی دپارتمــان مامایــی و بهداشــت بــاروری ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،تهــران ایــران
 -4متخصص کودکان ،اداره جوانان ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
*نویسنده مسئول :دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشیار مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری ،گروه مامایی و بهداشت باروری ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی آموزشی شهید
بهشتی ،تهران ،ایران .تلفن +98-9121009191 :
پست الكترونيكnahidi@sbmu.ac.ir :

دريافت 97/3/1 :پذيرش97/7/7 :

چکیده

مقدمــه :خدمــات رســانی بــه نوجوانــان در سیســتم مراقبتهــای اولیــه کشــور مــا تمرکــز بــر بعــد جســمانی اســت و کمتــر بــه
نگرانیهــای روانی-اجتماعــی و پیشــگیری از بــروز رفتارهــای خطرنــاک توجــه دارد .مطالعــه حاضــر بهمنظــور تبییــن نیازهــای
ســامت نوجوانــان و منابــع دریافــت خدمــات از دیــدگاه ایشــان و مراقبیــن انجــام شــد.
متدولــوژی :مطالعــه در دســت ،تحقیقــی کیفــی بــوده و جامعــه پژوهــش آن را دانشآمــوزان و نوجوانــان رده ســنی  14-19ســال،
بــه عــاوهی والدیــن ،معلمیــن ،مســئولین و کارشناســان آمــوزش و پــرورش و وزارت بهداشــت تشــکیل دادنــد .بــر همیــن اســاس 9
مصاحبــه گروهــی و  30مصاحبــه فــردی انجــام شــد .روش جم ـعآوری دادههــا ،مصاحبــه عمیــق بــدون ســاختار بــود .نمونهگیــری
تــا حــد اشــباع دادههــا ادامــه یافــت .تجزیهوتحلیــل بــا رویکــرد تحلیــل محتــوای قــراردادی و همزمــان بــا نمونهگیــری صــورت
گرفــت .بــرای ســنجش اعتبــار و کیفیــت از  4معیــار لینکلــن -گوبــا اســتفاده شــد.

یافتههــا :دو درونمای ـهی «دغدغههــای ســامت» و «منابــع اطالعاتــی» اســتخراج شــد .درونمایــه دغدغههــای ســامت از ســه طبقــه
دغدغههــای جســمانی ،روانــی و اجتماعــی تشــکیل شــد .مهمتریــن علــت مراجعــه بــه مراکــز ســامت ،بیماریهــای جســمانی بــود.
نیــاز بــه ارتبــاط بــا جنــس مخالــف و تــرس از افشــای اســرار موجــب بــروز نگرانــی روانــی در نوجوانــان بــود .درونمایــه منابــع
اطالعاتــی شــامل دو طبقــه منابــع مقبــول و معمــول بــود .ارائهدهنــدگان خدمــات منبعــی مقبــول در بعــد جســمانی و اینترنــت روشــی
معمــول در رفــع بیدردســر دغدغههــای روانــی و اجتماعــی شناســایی شــد.

نتیجهگیــری :دریافــت خدمــات مرتبــط بــا ســامت جســمانی از طریــق ارائــه دهنــدگان خدمــات ،کانالــی مردمپســند بــرای بررســی
عمیقتــر مشــکالت روانی-اجتماعــی و تامیــن ســامت در نوجوانــان بــوده و از ترویــج منابــع مجــازی منحرفکننــده پیشــگیری
میکنــد.

کلمات کلیدی :نوجوانان ،دغدغههای سالمتی جنسی ،روانی ،جسمانی ،منابع اطالعاتی

مقدمه

از جمعیــت  7/3میلیــارد نفــری جهــان در ســال ،2015
حــدود  1/2میلیــارد بــه جوانــان  15-24ســال اختصــاص
داشــته کــه رقمــی بالــغ بــر یــک ششــم جمعیــت جهــان
اســت( .)1در ایــران ،جمعیــت  15-24ســال حــدود 12/511
میلیــون نفــر و بیــش از یــک ششــم جمعیــت کشــور را شــامل
میشــود( .)2علیرغــم اینکــه نوجوانــی دوران ســامت
جســمانی محســوب میشــود ،نوجوانــان بــا دغدغههــای
اجتماعــی ،روانــی و جســمانی فراوانــی روبــرو هســتند کــه
آنــان را در معــرض خطــر قــرار میدهــد .حــدود  1/2میلیــون

پاییز  ،97دوره بیستویکم ،شماره سوم ،پیاپی 82

مــرگ قابــل پیشــگیری در ســال  2015بــه گــروه جوانــان
 24-15ســاله تعلــق داشــته؛ یعنــی روزانــه بیــش از 3000
مــرگ در ایــن گــروه ســنی اتفــاق افتــاده اســت .شــایعترین
علــل مــرگ و میــر در ســال  2015حــوادث جــادهای،
عفونــت اچ ای وی ،خودکشــی ،عفونتهــای تنفســی و
خشــونت بــوده اســت .بیــش از نیمــی از بیماریهــای روانــی
دوران بزرگســالی ،از ســن  14ســالگی آغــاز مــی شــود؛ اوج
گرفتــاری در برخــی مشــکالت ماننــد ســوء مصــرف مــواد
در فاصلــه ســنی  15تــا  29ســال اســت ( .)3همچنیــن،
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)!Accelerated action for health of adolescents(AA-HA

1

متدولوژی

رویکرد ()Approach

نــوع مطالعــه :مطالعــه حاضــر از نــوع کیفــی بــوده،
جهــت دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش از رویکــرد تحلیــل
محتــوای قــراردادی اســتفاده شــد .ایــن رویکــرد در مــواردی
کــه اطالعــات اولیــه در ایــن زمینــه موجــود باشــد ،روشــی
ارجــح بــه شــمار مــی رود( .)25انتخــاب ایــن رویکــرد بــا
توجــه بــه ســواالت اصلــی تحقیــق ( نیازهــای مرتبــط بــا
نظــام ســامت در نوجوانــان در جامعــه کنونــی کــدام هســتند
و چــه عواملــی بــر اســتفاده از خدمــات موجــود توســط
نوجوانــان تاثیــر گــذار اســت؟) مفیــد بــود؛ زیــرا ایــن رویکــرد
میتوانســت بــه شفافســازی و بیــان نیازهــای آنــان و
کشــف عوامــل غیرآشــکار در ارائــه خدمــات بــه ایــن قشــر
کمــک کنــد.
مشــارکتکنندگان :در ایــن مطالعــه ،دانشآمــوزان
مــدارس دخترانــه ،پســرانه ،دانشجویــان ســال اول دانشــگاههای
علــوم پزشــکی تهــران و ایــران ،نوجوانــان در ســرای محلــه
و پــارک اللــه ،والدیــن ،معلمیــن و کارشناســان مراکــز نظــام
ســامت مشــارکت کردنــد کــه مشــخصات آنهــا در جــدول
شــماره  1آورده شدهاســت.
محیــط پژوهــش :مــدارس متوســطه دخترانــه در مناطــق
1،6و ،12ورزشــگاههای پســرانه مناطــق  2و  1و ســرای محلــه
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رونــد رو بــه رشــد مصــرف الــکل در نوجوانــان میتوانــد
همــراه بــا خطــر رفتارهــای غیرقانونــی ماننــد روابــط جنســی
محافظــت نشــده ،تصادفــات ،خشــونت و صدمــه بــه خــود یــا
دیگــران باشــد( .)5-4مطالعــه ملــی نظــام مراقبتــی کاســپین
و نظــام مراقبــت از بیماریهــای غیرواگیــر در جمهــوری
اســامی ایــران نیــز حکایــت از شــیوع بــاالی رفتارهــای
خطرنــاک ماننــد مصــرف ســیگار و قلیــان ،ســوء مصــرف
مــواد ،خشــونت و رفتارهــای پرخطــر جنســی در نوجوانــان
دارد(.)8-6
اغلــب جوامــع بــرای مقابلــه بــا مشــکالت نامبــرده
راهکارهایــی مبتــی بــر شــواهد یــا ،بــه درخواســت ســازمان
جهانــی بهداشــت ،خدماتــی ارائــه دادهانــد؛ ازجملــه ارتقــای
ســامت روان در اســترالیا و انگلیــس( ،)9اســتفاده از پزشــک
خانــوده در کانــادا( ،)10مشــارکت خانــواده و مــدارس در
پیشگیــری از رفتارهــای پرخطــر در مالــزی( ،)11ایجــاد مراکــز
دوســتدار نوجوانــان بــه توصیــه ســازمان جهانــی بهداشــت (،)12
برنامــه مــدارس مــروج ســامت در ایــران( )13و اخیــرا برنامــه
مشــارکت زودهنــگام نوجــوان در ســامت )14(1و ارزیابــی تاثیــر
ایــن برنامههــا حکایــت از عــدماســتقبال نوجوانــان از ایــن
خدمــات یــا بیاهمیــت شــمردن آنهــا دارد( .)17-15از دالیــل
ایــن امــر میتــوان بــه نامتناســب بــودن خدمــات بــا نیازهــا
اشــاره کــرد (.)17
هرچنــد مطالعــات متعــددی در زمینــه بررســی نیازهــای
ســامت جوانــان و نوجوانــان در ایــران انجــام شــده و
نتایــج آنهــا حکایــت از بیتوجهــی بــه نیازهــای متعــدد
روانــی و اجتماعــی دارد ()19-18؛ بــا ایــن حــال ،تمرکــز
برنامههــای نظــام ســامت کنونــی در ســطوح اولیــه بــر
محــور غربالگــری بــرای بیماریهــای جســمانی ماننــد
وزنگیــری ،آنمــی ،مشــکالت بینایــی ،دیابــت و فشــارخون
اســت ( .)13،20البتــه در ســالهای اخیــر برنامههــای
غربالگــری ســامت روان در مراکــز ســامت شــروع شــده،اما
بهدلیــل بــار منفــی ناشــی از برچســب بیمــاری روانــی در
همــه جوامــع ،ایــن بیماریهــا کمتــر تشــخیص دادهشــده و
درمــان میشــوند( .)21همچنیــن ،نیازهــای ســامت جنســی
و بــاروری نوجوانــان و جوانــان از جملــه مــواردی هســتند
کــه بهدالیــل عرفــی و اخالقــی توســط خانــواده و جامعــه
نادیــده انگاشــته میشــود و اغلــب بهعنــوان نیازهــای بیــان
نشــده ،مخاطراتــی را بــه جوانــان تحمیــل میکنــد( )22و
میتوانــد از دالیــل عدمجذابیــت مراکــز ســامت بــرای
دریافــت خدمــات باشــد.
در جامعــه کنونــی ،تحقیــق و پژوهــش در زمینــه نیازهــای
ســامت نوجوانــان ،خدمــات برطــرف کننــده و عوامــل موثــر
بــر اســتفاده ایشــان از خدمــات موجــود بــه ســه دلیــل عمــده
ضــروری اســت :اول اینکــه ،نیازهــای نوجوانــان در جوامــع
مختلــف و بــا گــذر زمــان تغییــر میکنــد ،بهخصــوص

در ایــن برهــه زمانــی خــاص کــه ارتباطــات گســترده
اینترنتــی ( )23بهعنــوان منبعــی بــرای دریافــت اطالعــات
درســت و نادرســت دوره بلــوغ محســوب میشــود؛ دوم،
نیازســنجیهای انجــام شــده نتوانســتهاند در حــل
مشــکالت مرتبــط بــا ســامت روانــی یــا در جهــت ارتقــای
ســامت بــاروری و جنســی ایــن گــروه ســنی بــه نحــوی
موثــر ،بهعنــوان صــدای نوجــوان ،مطــرح گردنــد( )14و
ســوم ،خدمــات ارائــه شــده در عمــل بــا اســتقبال نوجوانــان
روبــرو نشدهاســت .توجــه بــه ایــن نکتــه حائــز اهمیــت
کــه طبــق نظــر ســازمان جهانــی بهداشــت ،بــه منظــور
پیشگیــری از مخاطــرات تهدیدکننــده ســامت نوجوانــان
و حمایــت از ایشــان ،کــه از برنامههــای دهگانــه تحــول در
بخــش ســامت و شــاخصی از عدالــت اعــام شــده ،ســرمایه
گــذاری روی تحقیقــات در حــوزه نوجوانــان یــک اولویــت
محســوب میشــود()24؛ لــذا ،ایــن تحقیــق ،بــا هــدف
تعییــن و تفســیر نیازهــای ســامت نوجوانــان و عوامــل
موثــر بــر اســتفاده آنــان از خدمــات موجــود در شــهر تهــران،
بهصــورت کیفــی و بــا ایــن امیــد انجــام شــد کــه نیازهــای
واقعــی نوجوانــان در ایــن برهــه زمانــی شناســایی و خدمــات
نوجوانپســند از دیــدگاه آنــان معرفــی گــردد تــا مســئولین و
کارشناســان ســطوح مختلــف سیاســتگذاری از آن بــه عنــوان
صــدای نوجــوان در برنامهریــزی اســتفاده نماینــد.
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جمعآوری دادهها ()Collection Data

پــس از مراجعــه و کســب مجــوز از مســئولین محیطهــای
پژوهشــی فــوق ،جمــعآوری دادههــا صــورت گرفــت .روش
جمــعآوری دادههــا مصاحبــه عمیــق بــدون ســاختار بــود.
مصاحبــه در دفتــر ســایت مدرســه یــا محــل کار مشــارکت
کننــدگان بــا هماهنگــی قبلــی انجــام شــد .مــدت مصاحبههــا
حــدود  20دقیقــه بــرای مصاحبههــای فــردی و تــا  120دقیقــه
بــرای بحثهــای متمرکــز گروهــی بــود .در بحثهــای
گروهــی ،تعــداد اعضــا  12-8نفــر بودنــد .تمرکــز مصاحبــه
بــر دو ســوال اصلــی پژوهــش و در جهــت ارتقــای خدمــات
ســامت بــود .بــر اســاس پاســخ مشــارکتکنندگان ســواالت
بــاز بیشــتری مطــرح شــد(مثال ،شــما در چــه مــواردی بــه
مراکــز ســامت مراجعــه میکنیــد؟ فکــر میکنیــد علــل
دیگــری میتوانــد وجــود داشــته باشــد کــه شــما بهخاطــر
آن بــه مراکــز مراجعــه کنیــد؟ دوســت داریــد آنجایــی کــه
میرویــد چطــور باشــد؟) .ســواالت از مســئولین و والدیــن نیــز
در جهــت شفافســازی ســخنان نوجوانــان بــود؛ بــرای مثــال
در یکــی از مصاحبــه هــا نوجوانــان از شــلوغی و بــی توجهــی
پرســنل مرکــز گلهکردنــد؛ بــه ســراغ مرکــز رفتــه و جریــان
را جویــا شــدیم ،آنــان نیــز از نبــود برنامــه و حجــم زیــاد
کار شــاکی بودنــد .کلیــه مصاحبههــا ضبــط ،پیادهســازی و
نهایتــا آنالیــز شــد .چهــار مشــارکتکننده اجــازه ضبــط صــدا
ندادنــد .جمــعآوری دادههــا تــا رســیدن بــه اشــباع دادههــا
ادامــه یافــت.

مالحظات اخالقی()Ethical considerations

پروتــکل تحقیــق توســط کمیتــه اخــاق دانشــکده علــوم
پزشــکی دانشــگاه شــهید بهشــتی تأییــد گردیــد .قبــل از
مصاحبــه ،رضایــت آگاهانــه از تمــام مشــارکتکنندگان یــا
مســئولین آنــان در مدرســه اخــذ گردیــد .بــه مشــارکتکنندگان
اطمینــان دادهشــد کــه در هــر مقطــع زمانــی میتواننــد از
مصاحبــه کنارهگیــری نماینــد .کلیــه فایلهــای صوتــی بــدون
نــام و بــا تخصیــص کــد ذخیــره گردیــد.

تحلیل دادهها ()Data analysis

در ایــن تحقیــق ،بــرای تحلیــل دادههــا از رویکــرد
تحلیــل محتــوای قراردادی(گرانهیــم) اســتفاده شــد(.)25-26

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

بدیــن منظــور ،در تحقیــق کنونــی همزمــان بــا گــردآوری
دادههــا ،متــن از روی نــوار پیادهشــد و تحلیــل واحــد معنــای
(متــن مصاحبههــا) بهصــورت چندیــن بــار روخوانــی متــن
و خطکشــیدن زیــر نــکات مهــم صــورت گرفــت .بــه هــر
کــدام از واحدهــا برچســب مفهومــی دادهشــد و کدهــای اولیــه
شــکلگرفت؛ ســپس کدهــای مشــابه گروهبنــدی و خالصــه
شــدند و کدهــای اصلی(مفاهیــم) ایجادگردیــد .در نهایــت،
 14زیرطبقــه 5 ،طبقــه و  2درونمایــه اســتخراج شــد .بــرای
صحــت و دقــت پژوهــش از اســتاندارد طالیــی  4معیــاری
لینکلن-گوبــا اســتفاده شــد کــه شــامل قابلیــت اعتبــار ،2قابلیــت
وابســتگی ،3قابلیــت تصدیــق 4و قابلیــت انتقــال 5اســت)27(.
نــوار مصاحبههــا در اولیــن فرصــت پیادهســازی و مکتــوب
شــد .مشــارکت طوالنــی مــدت و صرفوقــت و زمــان کافــی
بــه جمــعآوری دادههــا اختصــاص دادهشــد .مصاحبههــای
کدبندیشــده بــه مشــارکتکنندگان دادهشــد تــا مــورد
بازنگــری قرارگیــرد .دادههــا توســط ناظــر خارجــی مــورد
بررســی قرارگرفــت .بــرای قابلیــت تصدیــق ،تــا آنجــا کــه
امــکان داشــت پیشفرضهــای موجــود در تجزیهوتحلیــل
دخالــت داده نشــد .در نهایــت ،بــرای قابلیــت انتقــال پذیــری،
یافتــه هــا در اختیــار دو تــن از اســاتید صاحــب نظــر دانشــکده
و ســه تــن از کارشناســان اداره نوجوانــان وزارت بهداشــت و
درمــان و آمــوزش پــرورش و دو تــن از نوجوانــان خــارج از
تحقیــق قــرار دادهشــد و نظــرات آنــان جویــا و موافقــت ایشــان
کســب گردیــد.

یافتهها

در تبییــن نیازهــای ســامت نوجوانــان مرتبــط بــا نظــام
ســامت ،دو درونمایــه دغدغههــای ســامت و منابــع
اطالعاتــی بــرای رفــع ایــن دغدغههــا حاصــل شــد .ایــن
نتایــج از مصاحبــه بــا رده ســنی  15-24ســال ،والدیــن
و ارائهدهنــدگان خدمــت در نظــام ســامت و آمــوزش
و پــرورش بهدســت آمد(جــدول  .)1نوجوانــان دارای
دغدغههایــی در ارتبــاط بــا ســامت خــود بودنــد ،ایــن
دغدغههــا گاهــی بیمــاری بودنــد کــه ســبب مراجعــه بــه
پزشــک شــده و گاهــی تغییــرات رایــج بلــوغ بــود .بلــوغ
جنســی و بلــوغ روانــی از جملــه ایــن تغییــرات بودنــد کــه
تمایــل بــه عــدم ابــراز آن ،اصــل رازداری بــرای نوجــوان
را نمایــش داد .جســتجو بــرای یافتــن علــل ایــن تغییــرات،
درونمایــه منابــع اطالعاتــی را ایجــاد نمــود .ایــن منابــع
گاهــی جامعهپســند و گاهــی در تنهایــی بهدلیــل دسترســی
آســان مــورد توجــه قــرار داشــت.
Credibility
3
Dependability
4
Conformability
5
Transferability
2
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مناطــق 12 ،6و  ،2پــارک اللــه ،مراکــز ســامت در شــمال
شــرق تهــران ،وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی بــود.
از روش نمونهگیــری مبتنــی بــر هــدف در ایــن مطالعــه
اســتفاده شــد؛ ضمــن اینکــه نمونهگیــری بــا حداکثــر تنــوع
انجــام گرفــت .افــراد از همــه پایههــا و همــه رشــتهها ،هــم
چنیــن از مناطــق مختلــف شــهر تهــران ،از نظــر اقتصــادی و
اجتماعــی ،دعــوت بــه مصاحبــه شــدند.

پاسخگویی به نیازهای روانی و اجتماعی نوجوانان

نضال آژ و همكاران
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جدول  :1مشخصات دموگرافیک مشارکتکنندگان مطالعه

1

نوجوانان  15-18ساله

65

2

جوانان 24-19

9

فردی

والدین

2

فردی

لیسانس

6

فردی

پزشک متخصص -لیسانس

مونث /مذکر

9

فردی

دکترا -لیسانس

مونث /مذکر

2

فردی

فوق لیسانس-لیسانس

مونث /مذکر

4
5
6

مسئولین وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی
مسئولین وزارت آموزش
و پرورش
کارشناسان سرای محله

92

جمع

 9بحث گروهی/
 2مصاحبه فردی

محصل دبیرستانی

مونث /مذکر

دانشجو /فارغ التحصیل

مونث /مذکر
مونث /مذکر

 9مصاحبه گروهی و  30مصاحبه فردی

جدول شماره :2ترسیم درون مایهها ،طبقات و زیرطبقات محور دغدغههای سالمتی نوجوانان

زیرطبقات

کم توجهی به مشکالت
بیماری
تغییرات جسمانی بلوغ

درونمایه

طبقات
دغدغههای جسمی

تمایل به جنس مخالف
نگرانی از ارتباط با جنس مخالف
تمایل به گروه همساالن
تغییرات روانشناختی
ترس از افشای اسرار

دغدغههای سالمتی

دغدغههای اجتماعی

دغدغههای روانی

خانواده و اقوام
ارائهدهندگان خدمات
مدرسه

منابع مقبول در جامعه

منابع اطالعاتی

روشهای مجازی
منابع کاغذی
دوستان

 -1دغدغههای سالمت

منابع معمول در جامعه

درونمایــه دغدغههــای ســامت نوجوانــان بــه ســه طبقــه
نگرانیهــای جســمانی ،روانــی و اجتماعی تقســیمبندی شــد(جدول
 .)2نگرانــی در مــورد تغییــرات بلــوغ ســبب بههــم ریختگــی جســم
و روح نوجــوان شــده ،او را بهســوی مراکــز درمانــی و بهداشــتی و
یــا خــودکاوی هدایــت میکنــد کــه گاهــی مشــکالت ســامتی
نیــز بههمــراه دارد .مشــارکتکنندگان اذعــان داشــتند کــه در جامعه
کنونــی بــر بعــد جســمانی و درمــان بلــوغ بیشــتر تاکیــد شــده و در
خصــوص بعــد روانــی و آموزشهــای اجتماعــی ،اقدامــات موثــر
کمتــری صــورت گرفتهاســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه نیازهــای
اجتماعــی ماننــد نیــاز بــه شــادی و تفریــح ،کــه مشــارکتکنندگان
دختــر بهصــورت عالقــه بــه کالسهــای رقــص و موســیقی و
داشــتن شــهری رنگــی و شــاد و مشــارکتکنندگان پســر از آن
در قالــب ورزش یادکردنــد ،در ایــن مقالــه آورده نشدهاســت؛ زیــرا
محــور اصلــی ایــن مطالعــه نیازهایــی بــود کــه پاس ـخگویی بــه
آنهــا بهعهــده نظــام ســامت اســت.

 -1-1دغدغههای جسمانی

دغدغههــای جســمانی کــه نوجــوان را بــه مراکــز درمانــی و
بهداشــتی میکشــاند ،مشــکالت واقعــی و یــا احساســی بــود؛
ماننــد بیمــاری یــا تــرس از بیمــاری ،یــا حساســیت بــه تغییــرات
ایــن دوران .ســه زیرمقول ـهای ایــن طبقــه عبارتنــد از بیمــاری،
تغییــرات رایــج جســمانی و کمتوجهــی بــه مشــکالت جســمانی
نوجــوان اســت .کمتوجهــی بــه مشــکالت جســمی زمینهســاز
خطــرات و بیماریهــای جــدی اســت و از طرفــی ،مراجعــه بــه
پزشــک بــرای مــوارد کماهمیتتــر در ایــن دوران بیشــتر جلــب
توجــه میکنــد کــه میتوانــد بــرای ارائهدهنــدگان خدمــات،
دروازه ورود بــه دنیــای اســرارآمیز نوجوانــان باشــد.
الف -بیماری

علــل عمومــی رجــوع بــه مرکــز درمانی-بهداشــتی ،طیفــی
متشــکل از بررســیهای دورهای بــرای تکمیــل پرونــده
بهداشــتی و پیشــگیری تــا بیمــاری شــدید غیرقابــل تحمــل بــود.

پاییز  ،97دوره بیستویکم ،شماره سوم ،پیاپی 82

Downloaded from hakim.hbi.ir at 17:16 IRDT on Monday May 20th 2019

ردیف

مشارکتکنندگان
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نوع مصاحبه

تحصیالت

جنسیت

234

ب -کمتوجهی به مشکالت جسمانی

مفاهیــم اســتخراج شــده از مصاحبههــای نوجوانــان شــامل
کماهمیــت شــمردن مشــکالت جســمی ،عدمپیگیــری بیمــاری
و بیاعتنایــی بــه توصیههــای ارائــه دهنــده خدمــت اســت.
بنابرایــن ،نوجوانــان نیازمنــد توجــه خــاص در ایــن زمینههــا
هســتند.
اینطــور بــه نظــر میرســد کــه نوجوانــان خــود را ســالم
تصــور میکننــد و بــرای مشــکالت جســمی اهمیــت کمــی
قائــل هســتند.
 مــا مگــر چقــدر بیمــار میشــویم ،مــن خــودم کــه خیلــیکــم مریــض میشــوم(.دختر  18ســاله ،بحــث گروهــی)7
 مــا زیــاد مریــض نمیشــیم؛ فقــط وقتــی مشــرف بــه مــوتبشــیم دیگــه آنوقــت دکتــر میریم(.پســر  15ســاله)
نوجوانــان بــه توصیههــای ارائهدهنــدگان خدمــات بهداشــتی
بیتوجــه هســتند و خودســرانه اقــدام میکننــد؛ لــذا ضــرورت
دارد کــه ارائهدهنــدگان خدمــت بــا توجــه بــه ایــن نکتــه،
خدمــات خــود را ارائــه دهنــد.
 وقتــی مریــض میشــم و ســرم درد میکنــه ،خــودماســتامینوفن و مســکن میخورم(.دختــر  15بحــث گروهــی )2
 -ترکیبــی از قــرص و آرامبخــش بــرای خوابــم داد کــه االن

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

چندتــا بیشــتر نخــوردم؛ مــادرم هــم گفــت نخــور بــرات بــده.
(دختــر  17ســاله بحــث گروهــی )8
ج -نگرانی از تغییرات جسمانی رایج دوران بلوغ

مفاهیمــی ماننــد مبهمبــودن و ســریعبودن تغییــرات بلــوغ
و توجــه بــه ظاهــر از جملــه کدهــای استخراجشــده در ایــن
بخــش اســت کــه بهصــورت ناتوانــی در درک بلــوغ و نگرانــی
کلــی متظاهــر بــود.
در مــورد ســریعبودن تغییــرات ،مشــارکت کننــدهای چنیــن
اظهارداشــت:
 قــد کشــیدم یــه هویــی؛ نزدیــک یــه متــر قــد کشیدم(پســر 15ســاله مصاحبــه ) 1
در مــورد مبهمبــودن تغییــرات بلــوغ و ایجــاد نگرانــی در
نوجــوان نیــز چنیــن اظهــار نظــر شــد:
  ...مثــا نــگاه کنیــد؛ االن مــن در وهلــه اول قاطــیکــردم،یــه دفعــه قــدم بلنــد شــد و بعــد یــه احســاسهایی داشــتم،
احســاس میکــردم دیگــه بــزرگ شــدم ،تمــام شــد ،ریــش و
ســبیل درآوردم(.....پســر  15ســاله ،مصاحبــه )1
تغییــرات عــادت ماهیانــه و نگرانــی از نازایــی در آینــده ســبب
مراجعــه دختــران نوجــوان بــه پزشــک بــود:
 مــن بهدلیــل مشــکالت قاعدگــی چنــد بــار اســت کــهدکتــر زنــان میــرم ،ولــی درســت نمیشــه؛ آخــه میترســم بعــدا
دچــار نازایــی بشــم ...تــوی فیلــم نشــون دادند(.دختــر  16ســاله
بحــث گروهــی )2
در مــورد اهمیــت ویژگیهــای ظاهــری ،مشــارکتکنندگان
چنیــن اظهــار داشــتند:
 انــدام بچههــا بهطــور ناموزونــی رشــد میکنــه،دستهاشــون و پاهاشــون و قدشــون و بــرای دخترهــا خیلــی
مهــم میشــه ،صــورت پرجــوش؛ چنــد ســال بعــد کــه تــوی
خیابــون ایــن دخترهــا را کــه میبینــی تعجــب میکنــی
اینقــدر خوشــگل میشــن ،بــاورت نمیشــه(معاون مدرســه،
مصاحبــه ) 11
 مــن بــرای جوشهــای صورتــم تحــت نظــر هســتم وکلــی دارو و شــامپو و لوســیون و کــرم بهــم داده( .پســر 15
ســاله ،مصاحبــه )1
 مــن دوســت دارم بینـیام را عمــل کنــم( ....دختــر  20ســاله،مصاحبه )19
 -2-1دغدغههای سالمت روان

نوجوانــان در بعــد روان مشــکالت فراوانــی را متحمــل
میشــوند .مشــارکتکنندگان هرچنــد بــر مهــم بــودن ایــن
جنبــه تاکیــد داشــتند ،ولــی کمتــر بــرای درمــان آن مراجعــه
کــرده بودنــد و ایــن موضــوع را بــه نامناســب بــودن رونــد
مشــاوره نســبت دادنــد.
ایــن طبقــه از تحلیــل دو زیرطبقــه مشــکالت روانشــناختی و
اهمیــت حفــظ اســرار شــکل گرفــت:
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بیماریهــای عمومــی طیفــی از ســرماخوردگی و مشــکالت
گوارشــی تــا بیماریهــای جــدی کبــدی و کلیــوی را دربــر
داشــت .یکــی از دالیــل دیگــر مراجعــه بــه مراکــز درمانــی و
بهداشــتی ،بیماریهــای شــدید و حــوادث مدرســهای بــود کــه
ناچــار آنــان را بــه بیمارســتانها یــا مراکــز درمانــی میکشــاند.
اینطــور بــه نظــر میرســد کــه ایــن عوامــل از دیــدگاه
نوجوانــان چنــدان مهــم نبــوده ،بلکــه بیشــتر دغدغــه والدیــن
بود هاســت.
در مــورد بیماریهــای عمومــی اغلــب مشــارکتکنندگان
چنیــن اظهــار نظــری داشــتند:
 اگــر مریــض بشــیم ،پــدر و مــادرم نگــران میشــن ،منــومــی بــرن دکتــر .مــن بــا ا ونهــا دکتــر میرم(.دختــر  15ســاله،
بحــث گروهــی )3
در مــورد بیماریهــای جــدی مشــارکتکنندگان چنیــن
اظهــار کردنــد:
 مــن چهــار ســال پیــش یــه ســردرد شــدید داشــتم؛ طــوریکــه هــر  2ســاعت یکبــار میافتــادم؛ بــه خاطــر آن بــا مــادرم
دکتــر رفتــم( .دختــری  18ســاله ،بحــث گروهــی )3
در مــورد بیماریهــای مزمــن و نیازمنــد مراجعــه مکــرر،
چنیــن اظهــار نظــر کردنــد:
 مــن دچــار بیمــاری اگزمــا هســتم و تحــت نظــر پزشــکپوســت هســتم(.دختر  16ســاله بحــث گروهــی )2
 مــن دچــار تنبلــی چشــم بــودم و هــر  6مــاه یکبــار بایــد( بــاپــدر یــا مــادرم) بــه چشمپزشــک مراجعــه کنم(.دختــر  15ســاله
بحــث گروهــی )3

پاسخگویی به نیازهای روانی و اجتماعی نوجوانان

نضال آژ و همكاران
الف -تغییرات روانشناختی

ب -ترس از افشای اسرار

دانشآمــوزان ازافشــای اســرار خــود ،بهخصــوص موضوعــات
بلــوغ جنســی ،در مدرســه واهمــه داشــتند .مشــاورین موضــوع
بازگــو کــردن را انــکارکردنــد و آن را بــه گــردن مراقبیــن
بهداشــت در ابتدایــی یــا راهنمایــی انداختنــد .در ایــن زیرمقولــه،
مفاهیــم بدگمانــی بــه مشــاورین ،بدگمانــی بــه دوســتان و تــرس
از والدیــن کدگــذاری شــد.

در مــورد بدگمانــی بــه دوســتان و افشــای اســرار نــزد والدیــن،
مشــارکتکنندگان چنیــن اظهــار داشــتند:
 بعضــی حرفهامــون کــه بــه دوســتانمون میگیــم،میبــرن مـیذارن کــف دســت مادرمون(.دختــر  15ســاله بحــث
گروهــی )2
 بعــد یــه کاری میخواهــی بکنــی میگــن "بــه مامانــتمیگوییــم" .نبایــد اینطــور باشــه .بــه نظــرم دوســت تــو هــم
بایــد رازدار باشــه(.دختر  15ســاله بحــث گروهــی )1
در مــورد بدگمانــی بــه مشــاورین مدرســه و افشــای اســرار بــه
والدیــن ،مشــارکتکنندگان چنیــن اظهــار داشــتند:
 مشــاورهای امــروزی نــه در مدرســه و نــه بیــرون مدرســهقابــل اعتمــاد نیســتند و همــه را کــف دســت پــدر و مادرهــا
میگذارنــد( .دختــر  16ســاله ،بحــث گروهــی دوم)
 مشــاورها قابــل اعتمــاد نیســتند و متاســفانه نمیشــهباهاشــون در اینجــور موارد(مســائل عاطفــی و روحی)حــرف زد.
(پســر  18ســاله مصاحبــه )10
 -3-1نیازهای اجتماعی بلوغ

نیــاز بــه ارتبــاط بیشــتر بــا همجنســان و مجــوز والدیــن بــرای
شــروع ارتبــاط بــا جنــس مخالــف در ایــن مقولــه جــای گرفــت.
معمــوال رفتــار نوجوانــان در ایــن زمینــه توســط خانوادههــا مــورد
نکوهــش قــرار میگیــرد .ایــن طبقــه شــامل زیــر مقولههــای
تمایــل بــه گــروه همســاالن ،تمایــل بــه ارتبــاط بــا جنــس
ی در ارتباطــات بــا جنــس مخالــف بــود.
مخالــف و نگرانـ 
الــف -تمایــل بــه گــروه همســاالن :مفاهیمــی ماننــد
ارتبــاط بــا دوســتان ،آزادی بیشــتر در ارتبــاط بــا همجنســان،
تمایــل بــه دختــران بــا ظاهــر پســرانه ،عــدم احســاس امنیــت در
روابــط بــا پســران ایــن زیرمقولــه را شــکل دادنــد.
مشــارکتکنندگان در مــورد ارتبــاط بیشــتر بــا همجنســان
چنیــن گفتنــد:
 مــن دوســت دارم بیشــتر بــا دوســتام صحبــت کنــم تــاخانــوادهام؛ بــا اونهــا راحتتــرم (.بحــث گروهــی )5 ،4 ،2 ،1
 بچههــا بیشــتر وقتشــون تــا دیــر وقــت بــا دوستاشــونهســتند یــا تلفنــی تمــاس میگیرنــد؛ دوســت ندارنــد مــا وارد
جمــع آنهــا بشــیم ،میخواهنــد بــا آنهــا تنهــا باشــند(.مادر 51
ســاله ،مصاحبــه )24
در مــورد آزادی بیشــتر در ارتبــاط با همجنســان ،مشــارکتکنندگان
چنین اظهــار نظــر کردند:
 خانوادههــا دوســت ندارنــد آدم از جنــس مخالــف دوســتداشــته باشــه؛ اجــازه نمیدهنــد .پــس مــا مجبوریــم بیشــتر بــا
دخترهــا ارتبــاط داشــته باشــیم(.دختر  ،16بحــث گروهــی )5
در مــورد تمایــل بــه همجنســان بــا ظاهــر جنــس مخالــف،
مشــارکتکنندهای چنیــن اظهــار داشــت:
 مــن موهــام را کــه کوتاهکــردم ،بچههــا یــک جــور دیگــهبهــم نــگاه میکردند(.دختــر  16ســاله ،بحــث گروهــی )5
-بــه خاطــر عــدم احســاس امنیــت در ارتباطــات دخترهــا
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مشــکالت در بعــد روانــی توســط نوجوانــان مــورد تاکیــد
قرارگرفــت و توســط والدیــن و معاونیــن و مشــاورین بــه بحــث
گــذاردهشــد .در ایــن زیرطبقــه بــرای مفاهیمــی چــون تغییــرات
خلقــی ،تغییــرات روحــی و عاطفــی ،عالقــه بــه بیــان احساســات،
اهمیــت بعــد روان و بیتوجهــی جامعــه بــه مشــکالت روانــی
نوجــوان کدهایــی تعریــف شــد.
در مــورد اهمیــت موضوعــات روان ،مشــارکتکنندهای چنیــن
اظهــار داشــت:
 خــودم مشــکل اســترس دارم ،وحشــتناک! یعنــی حاضــرمبــرم لــب دار ،ولــی اون استرســه پیــش نیــاد واس ـهام(.دختر 16
ســاله ،مصاحبــه )5
درمــورد تغییــرات خلــق و خــو و بحرانهــای روانــی،
مشــارکتکنندهای چنیــن اظهــار داشــت:
 همــه مــون از ایــن بحرانهــا داشــتیم ......طــرف یــک روزخوشــحال و خنــدون میــاد تــو و بعــد نیــم ســاعت میبینیــم
یــه گوشــه نشســته داره گریــه میکنــه 45 ،دقیقــه بعــد اخــم
کــرده ،دوبــاره میخنــده ،معلــوم نیســت چشــه ،میپرســین
فــازت چیــه ،جــواب نم ـیده( .پســر  15ســاله ،مصاحبــه )1
در مــورد اهمیــت موضوعات روحــی و عاطفی ،مشــارکتکنندهای
چنیــن گفت:
 اگــر از نظــر عاطفــی کامــل بشــن ،آنوقــت از نظــر جســمیهــم کامــل میشــن(.دختر  15ســاله ،مصاحبــه شــماره )2
در مــورد بیتوجهــی جامعــه بــه موضوعــات روان،
مشــارکتکنندهای چنیــن گفــت:
 اگــر مــن مریــض بشــم ،فــورا منــو میبــرن دکتــر ،ولــیاگــر بگــم مــن از نظــر روحــی مشــکل دارم ،میگــن خودشــو
لــوس کــرده درســت میشــه( .دختــر  16ســاله بحــث گروهــی )2
در مورد خیالبافی در نوجوانی ،مشارکتکنندهای چنین گفت:
 خیــال میکنــی در آینــده هســتی و دوســت داری بــا کســیباشــی کــه دوســتش داری؛ دوســت داری در آینــده ایــن اتفــاق
بیفتــه ،ولــی میبینــی هیــچ اتفاقــی نیفتــاد؛ همــهاش خیــال
بــوده( .دختــر  15ســاله ،بحــث گروهــی )2
در مــورد بیــان احساســات و نگرانــی والدین ،مشــارکتکنندهای
چنیــن اظهار داشــت:
 دو ســاعت بیشــتر بــا دوستشــان پشــت تلفــن حــرفمیزننــد؛ غــذا ســرد میشــه ،ولــی حــرف اونهــا تمــام
نمیشــه(.مادر  ،43مصاحبــه )23
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236

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

 وقتــی پســری بــا تــو دوســت میشــه ،خــوب معلومــهبــرای ایــن کاراســت؛ رابطــه جنســی دیگه!(دختــر  17ســاله،
بحــث گروهــی )6
 اگــر خانوادههــا اجــازه بــدن بــا دوســت دختــرت بیــرونبــری و آزاد باشــی ،مجبــور نیســتی بپایــی ،وقتــی کســی خونــه
نیســت اونــو بیــاری خونــه و اون اتفاقــات (رابطــه جنســی)بیفته.
(پســر  21ســاله مصاحبــه )3
آنچــه از ایــن مقولــه حاصــل شــد ،روابــط بــا جنــس مخالــف
نیــازی اســت کــه بایــد توســط والدیــن و جامعــه مــورد بازبینــی
و تجدیــد نظــر قرارگیــرد تــا از وضعیــت مخفیانــه ،کورکورانــه و
تــوام بــا اســترس و خطــر خــارج شــود.

 -2منابع اطالعاتی

منابــع کســب اطالعــات بــرای نوجوانــان ،طیفــی گســترده
از خانــواده (کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا نوجــوان دارنــد) تــا منابــع
مجــازی (کــه ارائهدهنــده اطالعــات کامــا ناآشــنا هســتند) را
شــامل شــد .ایــن درونمایــه شــامل دو طبقــه منابــع مقبــول و
منابــع معمــول اســت(جدول .)2
 -1-2منابع مقبول
ایــن منابــع در عــرف جامعــه پذیرفتــه شــدهاند؛ بنابرایــن
نوجوانــان راحتتــر بــه آنهــا اســتناد کردنــد .زیرطبقات تشــکیل
دهنــده شــامل خانــواده و بســتگان ،ارائهدهنــدگان خدمــات و
معلمیــن اســت .دریافــت اطالعــات از ایــن طریــق ،در مــوارد
بیماریهــا و تغییــرات جســمی بلــوغ ،امکانپذیــر میشــود.
الف -خانواده

ایــن زیرطبقــه از مفاهیمــی ماننــد نقــش والدیــن و نقــش
اقــوام تشــکیل شدهاســت.
در مــورد نقــش والدیــن در ارائــه اطالعــات ،مشــارکتکنندهای
چنیــن اظهار داشــت:
 مــادرم بهــم گفــت اگــر ســوال داری اول از خــودم بپــرس،اگــر بلــد نبــودم ســراغ دیگــران میریم(.دختــر  16ســاله ،بحــث
گروهــی )5
 پــدرم در مــورد ایــن موضوعــات کمتــر بــه مــن اطالعــاتمیده(.پســر  15ســاله ،مصاحبــه گروهــی )6
 ولــی اغلــب بچههــا بــا خانــواده خــود راحــت نیســتند ونمیشــه همــه ســواالت را از آنهــا بپرســند(.دختر  16ســاله،
بحــث گروهــی )5
گاهــی حضــور برخــی از اشــخاص آگاه در فامیــل میتوانــد
مفیــد باشــد:
 عمــه مــن روانشناســه؛ مــن از اون ســواالتم را مــی پرســم.(دختــر  14ســاله ،مصاحبــه گروهــی )2
ب -ارائهدهندگان خدمات

ارائهدهنــدگان خدمــات ســامت ،پزشــکان ،ماماهــا و
کارکنــان مراکــز ســامت هســتند کــه نوجوانــان در جریــان
مراقبــت یــا درمــان بــه آنــان مراجعــه میکننــد .ســخنان ایــن
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بــا پســرها ،دخترهــا ســعی میکننــد بــه دخترهــای بــا ظاهــر
پســرانه نزدیکتــر بشــن کــه محبــت بیشــتری بهشــون بشــه( .
دختــر  17ســاله ،بحــث گروهــی ) 6
ب -تمایــل بــه جنــس مخالــف :نیــاز بــه ارتبــاط بــا
جنــس مخالــف در هــر دو جنــس دیــده شــد و نوجوانــان نــه
تنهــا آن را یــک امــر غیرطبیعــی ندانســتند ،بلکــه بــه مخالفــت
خانوادههــا بــا ایــن امــر اعتــراض داشــتند .مفاهیمــی ماننــد
آشــنایی بــا جنــس مخالــف ،عالقــه بــه ارتبــاط بــا جنــس مخالف
و حــس غریــزی در تولیــد ایــن زیرمقولــه نقــش داشــتند.
در مــورد آشــنایی بــا جنــس مخالــف ،مشــارکتکنندگان
چنیــن اظهــار داشــتند:
 خــوب دوســت دارم راجــع بهــش بیشــتر بدونــم؛ احساســاتو افــکارش را بشناســم(.دختر  15ســاله ،بحــث گروهــی )3
در مــورد عالقــه بــه ارتباط بــا جنس مخالــف ،مشــارکتکنندهای
چنیــن اظهار داشــت:
 مــن دوســت دارم بــا پســرها بیشــتر ارتبــاط داشــته باشــم،فقــط بهخاطــر دوســتی(...دختر  16ســاله ،بحــث گروهــی )1
در مــورد غریــزی بــودن نیــاز بــه ارتبــاط بــا جنــس مخالــف،
مشــارکتکنندهای چنیــن اظهــار داشــت:
 ارتبــاط بــا جنــس مخالــف بهصــورت یــک امــر عــادی وغریــزی اســت؛ در حالیکــه والدیــن مــا آن را منــع میکننــد،
مــا در فکــر ایــن هســتیم کــه آن را بهعنــوان یــک عــرف
بپذیریم(.پســر  19ســاله ،مصاحبــه )4
ج -نگرانــی در ارتبــاط بــا جنــس مخالــف :ارتبــاط
بــا جنــس مخالــف بــرای پســران و دختــران اســترسزا بــود.
ایــن زیرطبقــه حاصــل مفاهیــم بیتوجهــی از جنــس مخالــف،
ایجــاد اســترس ،رفتــار نکوهیــده و تقاضــای رابطــه جنســی
اســت.
مشــارکتکنندگان در مــورد بیتوجهــی از جنــس مخالــف
چنیــن گفتنــد:
 مــن اونــو خیلــی دوســت داشــتم ،ولــی شــاید اون اهمیتــیکــه مــن میخواســتم بــه مــن نم ـیداد و مــن خیلــی ناراحــت
میشــدم( .دختــر 16ســاله مصاحبــه )2
در مــورد اســترسزا بــودن ارتبــاط بــا جنــس مخالــف،
بهدلیــل نــگاه جامعــه و خانــواده ،مشــارکتکنندگان چنیــن
اظهــار داشــتند:
 خیلــی از دختــرا وقتــی میــان دبیرســتان ،همیشــه یــهبخشــی از اســترسهای زندگیشــون بهخاطــر همیــن
رابطههاســت(رابطه بــا دوســت پســر)(.دختر  17ســاله ،بحــث
گروهــی )6
 والدیــن مــا بــه ایــن ارتباطــات نظــر مســاعدی ندارنــد و ازنظــر آنــان ایــن رفتــار هــا نکوهیــده میباشد(.پســر  19ســاله،
مصاحبــه )4
در مــورد تقاضــای رابطــه جنســی ،مشــارکتکنندگان چنیــن
اظهــار داشــتند:

پاسخگویی به نیازهای روانی و اجتماعی نوجوانان

نضال آژ و همكاران

ج -معلمین

نقــش معلمیــن دروس مختلــف ،معاونیــن آموزشــی و پرورشــی
و مشــاورین در دادن اطالعــات مقبــول حائــز اهمیــت اســت.
نوجوانــان بــرای معلمیــن کلیــه دروس ارزش قائــل بــوده ،بــر
نقــش آنــان در دادن اطالعــات تاکیــد کردنــد.
در مــورد نقــش معلمیــن در دادن اطالعــات ،مشــارکتکنندهای
چنیــن گفت:
 تــوی مدرســه ،معلمیــن از تــرس مدیــر و اینکــهح رفشــون بازگــو میشــه در ایــن مــوارد حــرف نمیزننــد.
(دختــر  16ســاله بحــث گروهــی )6
 مــن خــوب یادمــه کــه یــک معلــم علــوم داشــتیم ،آنقــدرقشــنگ موضوعــات بلــوغ جنســی را توضیــح مـیداد کــه هنــوز
یادمه(.کارشــناس ســامت ،مصاحبــه )16
 معلــم بهتــر از هرکســی میتونــه راجــع ایــن مســائلصحبــت کنــه؛ مــا هرچــه معلــم را مســخره کنیــم ،بــاز تــه
دلمــون اونــو قبــول داریم(.دختــر  18ســاله ،بحــث گروهــی )8
در مــورد نقــش هشــداردهنده معاونیــن پرورشــی ،کــه در
ذهــن نوجــوان حائــز اهمیــت بــود ،یکــی از مشــارکتکنندگان
چنیــن گفــت:
 معلــم پرورشــی میگفــت گاهــی برخــی پســرانمیخواهنــد بــا شــما کاری بکننــد؛ مراقــب باشید!(پســر 14
ســاله ،مصاحبــه )9

 -2-2منابع معمول
ایــن منابــع کــه بهصــورت رایــج توســط نوجوانــان اســتفاده
مــی شــود ،طیفــی از منابــع مجــازی تــا دوســتان را دربــر دارد.
منشــاء ایــن اطالعــات اغلــب ناشــناخته و صحــت و ســقم آنهــا
توســط نوجــوان مــورد ســوال اســت ،امــا از آنجــا کــه راهــی
بــرای دریافــت اطالعــات بلــوغ جنســی و روانــی اســت و انگــی
بهدنبــال نــدارد ،بــه آن دل میبندنــد .نوجوانــان بهخوبــی از
منابــع مجــازی و کانالهــای مرتبــط بــا بلــوغ اطــاع دارنــد و
حتــی آنهــا را ناکافــی و تحریــک کننــده نیــز معرفــی کردنــد.
زیرطبقــات منابــع معمــول ،منابــع مجــازی ،دوســتان و منابــع
کاغــذی بودنــد.
الف -منابع مجازی

یکــی از مهمتریــن منابــع کســب اطالعــات در مــورد بلــوغ
جنســی و جســمی ،منابــع مجــازی اســت کــه از طریــق تلفــن،
موبایــل ،اینترنــت ،اینســتاگرام و تلگــرام در دســترس اســت .در
مــورد اســتفاده از تلفــن ،یکــی از مشــارکتکنندگان چنیــن
اظهــار کــرد:
 بهزیســتی مشــاوره ارزان قیمــت را بهصــورت تلفنــی کــههزینــه اش روی تلفــن م ـیآد داره ،حــدود  500تومــان بیشــتر
نیســت! (دختــر  16ســاله مصاحبــه گروهــی )3
در مــورد اســتفاده از اینترنــت و ســایر منابــع وابســته بــهآن
مشــارکتکنندگان چنیــن اظهــار کردنــد:
 االن عصــر اینترنتــه؛ وقــت کمتــر میگیــره و هــم راحتــره!(پسر14ســاله ،مصاحبــه )9
 بچههــا براســاس آنچــه کــه در نــت (اینســتاگرام وتلگــرام) میخواننــد ،عمــل و رفتــار میکننــد و حتــی ارتبــاط
جنســی برقــرار میکنند(.دختــر 24ســاله ،مصاحبــه )29
 اطالعاتــی کــه منابــع اینترنتــی مــیده ،چنــدان دقیــق وصحیــح نیســت؛ ولــی بــاز خوبه!(دختــر  16ســاله ،مصاحبــه
گروهــی )2
ب -منابع کاغذی

اســتفاده از منابــع کاغــذی ماننــد کتــاب و مجــات و روزنامــه
اهمیــت کمتــری دارد ،ولــی از منابــع در دســترس میباشــد.
در مورد کتاب یکی از مشارکتکنندگان چنین مطرح کرد:
 مــن رفتــم کتابخانــه ،کتــاب برداشــتم؛ دائــره المعــارفبــود .دیــدم چنــد صفحــه وســطش کــه مربــوط بــه دســتگاه
تناســلی بــود ،کنــده شــده( .مشــاور مدرســه ،مصاحبــه .)15
  ،...عکــس را از دســت یکــی گرفتــم؛ آنقــدر مشــغولبودنــد کــه حتــی متوجــه ورود و حضــور مــن در کالس نشــدند.
(معــاون مدرســه ،مصاحبــه )19
ج -همساالن

از منابــع مهــم کســب اطالعــات ،همســاالن معرفــی شــدند
کــه طیفــی از دوســتان نــاآگاه تــا همکالســان بــا تجربــه ،کــه
بلــوغ را پشــت سرگذاشــته بودنــد ،را شــامل بــود.
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افــراد در ذهــن و روح نوجوانــان حــک شــده ،روی آن حســاب باز
میکننــد ،بهطوریکــه پــس از گذشــت چنــد ســال ،آن را بــه
روشــنی بازگــو میکننــد و بــر نگــرش آنــان در مــورد ایشــان
نیــز تاثیــر گــذار اســت .در مــورد نقــش پزشــکان بهعنــوان
منبــع اطالعــات ســامتی ،مشــارکتکنندهای چنیــن گفــت:
 تــو مرکــز بهداشــت ،خانــم دکتــر فقــط گفــت تــو تاالســمیداری ،بایــد قــرص آهــن بخــوری تــا کــم خونــی نگیــری(.
دختــر  16ســاله ،بحــث گروهــی )6
 دکتــر پوســت رفتــم ،اطالعــات کاملــی در مــورد اگزمــا دادو گفــت حتمــا مراجعــه کــن نام ـهای داد کــه اگــر پــول نداشــتم
بتونــم بــا اون مراجعــه کنم(.دختــر  15ســاله ،مصاحبــه گروهــی )3
در مــورد مراکــز ســامت ،مشــارکتکنندگان چنیــن اظهــار
داشــتند:
 تــوی درمانــگاه کــه رفتــم ،هیچکــی بــه هیچکــی بــود؛شــلوغ! مادرهــا بچههــا را بــرای واکســن آورده بودند(.دختــر 15
ســاله ،بحــث گروهــی )2
متاســفانه علیرغــم اینکــه ایــن گــروه ،خــط مقــدم ارتبــاط
بــا نوجــوان هســتند ،اطالعــات و فرصــت آنهــا در زمینــه رفتــار
بــا موضوعــات بلــوغ روانــی و اجتماعــی نوجوانــان انــدک اســت
و دورههــای آموزشــی الزم در ایــن زمینــه را نیــز ندیدهانــد.
 مــا اینقــدر ســرمان شــلوغ میشــود کــه واقعــانمیتوانیــم آنطــور کــه بایــد و شــاید خدمــات ارائــه دهیــم.
(کارشــناس بهداشــت ،مصاحبــه )21
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بحث

ایــن مطالعــه بــا هــدف تبییــن نیازهــای ســامت نوجوانــان
و تعییــن عوامــل موثــر بــر دســتیابی ایشــان بــه خدمــات
موجــود انجــام شــد .در ارتبــاط بــا هــدف اول بــه دغدغههــای
ســامت نوجوانــان دســت یافتیــم کــه شــامل تغییــرات
جســمانی ،اجتماعــی ،روانشــناختی و دگرگونیهــای شــخصیتی
بــود .نوجوانــان از عــدم درک ایــن تغییــرات و مواجهــه ناگهانــی
بــا آن تحــت عنــوان تغییــرات هضــم نشــده یــاد کردنــد .ایــن
عامــل ،بهعنــوان محــرک اصلــی ،آغازگــر جســتجو بــرای
درک بهتــر ایــن مرحلــه از زندگــی ایشــان محســوب شــد.
تغییــرات اعضــای جنســی ماننــد بزرگشــدن آلــت تناســلی
و ریــش و ســبیل در آوردن ،کلفــت شــدن صــدا بهصــورت
ناگهانــی ،نعــوظ شــبانه بــرای نوجــوان پســر غیرقابــل هضــم و
در عیــن حــال ،لذتبخــش بــود .موضــوع عــادت ماهیانــه و
بــزرگ شــدن ســینهها ،تغییــرات ظاهــری بــدن ،بهخصــوص
از جنبــه زیبایــی ،بــرای نوجــوان دختــر اهمیــت ویــژه داشــت.
بــرای نوجــوان جثــه ،وزن ،صــورت و پوســت و مــو ،دندانهــا
بــه نــاگاه بســیار مهــم شــده و بهدنبــال تغییراتــی در جهــت
زیباســازی آنهــا میباشــد .آگاهــی از جنبههــای مختلــف ایــن
تغییــرات ،از جملــه نیازهــا و بحرانهــای نوجوانــان محســوب
شــده و حتــی مراجعــات مکــرر ایشــان بــه نظــام ســامت ،بــرای
چیرهشــدن بــر ایــن نگرانیهــا بــود .در تحقیــق پرویــزی کــه
بــه منظــور بررســی عوامــل موثــر بــر ســامت نوجوانــان انجــام
شــده ،ایــن موضــوع مشــاهده شــد( .)18مطالعــات نشــان داده
کــه بیــن ویژگیهــای بدنــی بــا شــخصیت نوجــوان ارتبــاط
وجــود دارد ،بدیــن معنــا کــه طــول قامــت ،کیفیــت ظاهــری و
ســرعت یــا کنــدی تغییــرات بــه تمامــی در تشــکیل شــخصیت و
نقشــی کــه نوجــوان در دنیــای فــردا بــازی میکنــد ،تاثیرگــذار
اســت()28؛ هرچنــد برخــی از محققیــن ،اهمیــت ویژگیهــای
جســمی را کمرنگتــر از ســایر ابعــاد مطــرح کردهانــد(.)29
مشــارکتکنندگان نوجــوان از تجربــه کــردن متنــاوب تغییــرات
خلقــی ،ماننــد افســردگی تــا سرخوشــی و اضطــراب ســخن
گفتنــد؛ موضوعــات روان در کنــار تمایــل بــه جنــس مخالــف،
عالقــه بــه گفتگــو و بیــان احساســات و گذرانــدن وقــت بیشــتر
بــا گــروه همســاالن ،دیــر بــه خانــه آمــدن ،نیــاز بــه اســتقالل
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بیشــتر و تــرس از افشــای اســرار(که گاه باعــث نگرانــی والدیــن
نیــز میشــد) ،موضوعــات اجتماعــی بلــوغ را بــا بعــد روان در
هــم آمیختــه و از نــگاه نوجوانــان بســیار مهــم تلقــی گردیــد.
ایشــان عنــوان کردنــد کــه خانــواده و جامعــه (مــدارس) کمتــر
بــه ایــن جنبــه توجــه کردهانــد .ایــن مفاهیــم در کتــب مرجــع
روانشناســی و توســط روانشناســان مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه و
نشــان داده شــده کــه نگــرش انســان در ایــن دوران تغییــر کــرده
و بهدنبــال کشــف "مــن" بهعنــوان موجــودی مســتقل اســت
و از ایـنرو اســت کــه برخــی روانشناســان بحــران نوجوانــی را
مطــرح کردهانــد)29(.
مشــارکتکنندگان عالقــه بــه جنــس مخالــف را یــک نیــاز
طبیعــی دانســته ،میخواســتند ایــن موضــوع را بهصــورت
یــک راز بــرای خــود یــا دوستانشــان نگهدارنــد و از فــاش
شــدن آن نــزد خانــواده و معلمــان و مشــاورین بیمنــاک بودنــد.
روانشناســان معتقدنــد بلــوغ جنســی بــه معنــای ظهــور نوعــی
ناامنــی در عرصــه احساســی و تجربــه بدنــی اســت( .)29مطالعات
نشــان میدهــد طوالنــی شــدن دوران انتقالــی و پذیرفتهشــدن
بهعنــوان یــک بزرگســال ،گروههــای همســاالن را تقویــت،
تعــارض بــا خانــواده را بیشــتر میکنــد و موضــوع رازداری در
ایــن دوره اهمیــت بیشــتری پیــدا مییابــد)30-29( .
در ایــن مطالعــه ،در ارتبــاط بــا هــدف دوم ،کــه عوامــل
تاثیرگــذار بــر دســتیابی بــه خدمــات بــود ،منابــع رفــع
نگرانیهــای نوجوانــان بهدســت آمــد .ایــن منابــع کــه
بهصــورت رایــج و مقبــول دســتهبندی شــدند ،از ایــن جهــت
مهــم بودنــد کــه نوجوانــان بهمنظــور کســب اطالعــات در مــورد
ابهامــات ،اســتفاده از منابــع اینترنتــی و رایــج را ســهلالوصول
و بــی دردســر مییافتنــد کــه نتایــج مشــابه در دیگــر مطالعــات
نیــز تاییــد شــده اســت(  .)23آمارهــا نیــز حکایــت از اســتفادهی
روزافــزون نوجوانــان از ســایتها دارد( .)32-31در مطالعــه
حاضــر ،نوجوانــان منابــع مقبــول را مــورد توجــه والدیــن خــود
بهحســاب آوردنــد .مشــارکتکنندگان نوجــوان اذعــان داشــتند
کــه در بســیاری از مــوارد ،منابــع مجــازی حــاوی اطالعــات
نامناســب و تحریککننــده بــوده و بهدلیــل عــدم کنتــرل
صحیــح توســط افــراد آگاه ،میتوانــد منشــاء انحرافــات باشــد.
بــا ایــن حــال ،مراجعــه بــه ارائهدهنــدگان خدمــت ،بهعنــوان
"منابــع مقبــول و والدینپســند" را تنهــا زمانــی ارزشــمند
شــمردند کــه شــرایط ویــژهای (بیمــاری ،مشــکل جســمی،
غربالگــری هــای اجبــاری) برقــرار باشــد یــا مزایایــی بیــش از
منابــع رایــج عایــد آنــان کنــد .مشــارکتکنندگان منابــع مقبــول
را در بســیاری از مــوارد ،بهدالیــل متعــدد ،منبعــی ناتــوان بــرای
دریافــت خدمــات موردنیــاز قلمــداد کردنــد.
از آنجــا کــه مراجعــه بــرای غربالگریهــای رایــج در ردههــای
ســنی مختلــف نوجوانــی و در حضــور حداقــل یکــی از والدیــن
در مراکــز ســامت موکــدا توصیــه میشــود؛ همچنیــن درمــان
مــوارد غیرطبیعــی و بیماریهــا توســط نظــام ســامت و
ارائهدهنــدگان مراقبــت در ســطوح مختلــف انجــام میشــود،
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در مورد دوستان ناآگاه چنین اظهار شد:
 زنگهــای تفریــح دور هــم جمــع میشــدیم و راجــع ایــنمســائل(بلوغ جنســی) بــا هــم صحبــت میکردیــم؛ حــاال کــه
فکــرش را میکنــم میبینــم هیچکــدام اطالعــات درســت و
حســابی نداشــتیم!(دختر  ،23مصاحبــه )2
در مــورد همکالســان بــا تجربــه ،یکــی از مشــارکتکنندگان
چنیــن اظهــار نظــر کــرد:
 مــن میتونــم اطالعاتــی بــه دوســتام بــدم و خــوب اونهــاهــم تجاربــی در ایــن زمینــه دارند(.دختــر  16ســاله ،بحــث
گروهــی )1

پاسخگویی به نیازهای روانی و اجتماعی نوجوانان

نضال آژ و همكاران

کاربرد در تصمیمگیریهای مرتبط با
سیاستگذاری در نظام سالمت

بــا توجــه بــه منابــع مختلــف ،دغدغههــای نوجوانــان مــا
موضوعــی تــازه نیســت .ایــن موضــوع بــه زمــان و مــکان
محــدود نمیشــود و علیرغــم تکــراری بــودن ،ارائــه خدمــات
متعــدد ،پیشــرفت تکنولــوژی و ارتباطــات جهانــی ،همچنــان
بهعنــوان یــک چالــش مطــرح بــوده و در مرکــز توجــه
همــگان قــرار دارد .در حــال حاضــر ،مراکــز ســامت ،خدمــات
بــه نوجوانــان را بهصــورت ادغامیافتــه ،مطابــق پروتــکل
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ارائــه میدهنــد.
علیرغــم توجــه ایــن بســته بــه ابعــاد مختلــف ســامت ،آنچــه
نتیجــه ایــن تحقیــق نشــان داد ،تمرکــز بیشــتر ارائهدهنــدگان
بــر بعــد جســمانی اســت .همچنیــن نتایــج ایــن تحقیــق نشــان
داد کــه بــرای نوجوانــان صحبــت کــردن در مــورد موضوعــات
چالشبرانگیــز روانــی و اجتماعــی بلــوغ ،بهصــورت مســتقیم
و فــوری راحــت نیســت؛ لــذا آنــان منابــع مجــازی را ترجیــح
میدهنــد.
مراجعــه بــرای مشــکالت جســمانی کــه میتوانــد بــا
بلــوغ و نگرانیهــای آنــان در ایــن زمینــه نیــز مرتبــط باشــد،

بــرای والدیــن و نوجوانــان یــک امــر بدیهــی و مردمپســند
اســت .بنابرایــن اگــر ارائــه خدمــات بــه نوجوانــان بهصــورت
تخصصــی و هوشــمندانه ،توســط افــرادی خــاص کــه در ایــن
زمینــه آمــوزش دیدهانــد ،انجــام شــود ،موضوعــات جســمانی
بلــوغ میتوانــد بــرای شناســایی مشــکالت روان و پاس ـخگویی
مناســب بــه آنهــا مدنظــر قــرار گیــرد .بدیــن ترتیــب بــار
مخاطــرات روانــی و اجتماعــی را کاهــش مییابــد .هرچنــد ایــن
تحقیــق بهصــورت کیفــی و بــر روی حجــم کمــی از نوجوانــان
در مــدارس و ارائهدهنــدگان خدمــات شــهر تهــران صــورت
گرفــت ،ولــی نتایــج آن پیشــنهاد میکنــد کــه مســئولین در
اداره نوجوانــان وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
ارائــه خدمــات بــه ایــن قشــر را از حالــت ادغــام یافتــه و عــام
خــارج کــرده ،بهدســت افــرادی حرفــهای کــه آموزشهــای
تخصصــی در ایــن زمینــه دریافــت کردهانــد ،بســپارند .ایــن امــر
میتوانــد بــر مشــارکت والدیــن کــه همــراه نوجــوان بــه مرکــز
ســامت مراجعــه مــی کنــد نیــز تاثیرگــذار باشــد.

نتیجهگیری

خدمــات مرتبــط بــا ســامت جســمانی ،کــه بهدلیــل شــلوغی
مراکــز ،تمرکــز اصلــی ارائهدهنــدگان خدمــات در مراکز ســامت
اســت ،میتوانــد کانالــی مردمپســند بــرای بررســی عمیقتــر
مشــکالت روانــی و اجتماعــی و تامیــن ســامت نوجوانــان در
ایــن ابعــاد باشــد تــا از ترویــج منابــع مجــازی منحرفکننــده
پیشــگیری شــود .لــذا ،مراکــز ســامت ،بهتریــن فرصــت بــرای
آمــوزش موضوعــات بلــوغ و ســبک زندگــی ســالم بــه نوجــوان
و والدیــن را در اختیــار دارنــد .ایــن امــر بــا تخصصــی نمــودن
مراقبــت از نوجوانــان و آمــوزش دســتاندرکاران در مــورد
بحرانهــای روحــی و روانــی نوجوانــان میســر میشــود.

تشکر و قدردانی

ایــن مقالــه بخشــی از پایاننامــه دکتــرا در رشــته بهداشــت
بــاروری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی تهــران بــا
کــد اخــاق  IR.SBMU.RETECH.1395.177میباشــد .از کلیــه
دانشآمــوزان ،معلمیــن ،مشــاورین و مســئولین مناطــق  ،8 ،1و
 12آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران کــه در مصاحبههــا شــرکت
کــرده ،امــکان انجــام ایــن پژوهــش را فراهــم آوردنــد ،بینهایــت
ســپاسگزاریم.
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Abstract
Background:The provision of services in our primary care system defined for adolescents focuses more on

physical aspects and less attention is paid to psychological and social concerns to prevent high-risk behaviors.
This study was conducted to determine the physical and psychological health needs of adolescents and
provision resources from the viewpoints of various health providers and adolescents.

Methods:This qualitative study was carried out through in-depth interviews with young people aged 15 -

24 years and other people involved in the service delivery process. Nine group discussions and 30 individual
interviews were done in Tehran. Data collection continued until data saturation was reached. The analysis was
performed simultaneously with sampling. Four criteria of Lincoln-Guba were used to assess the validity and
quality of the study.

Results:In

this study, two main ideas “adolescents’ health concerns” and “information resources” were
emerged. Adolescents’ health concerns included physical, psychological, and social needs. The most
important reason for referring to health centers was the physical illness. Communication with the opposite
sex and the fear of divulging secrets were the most important reasons for psychological worries. The theme
of information resources consisted of two categories of accepted and common resources. Service providers as
accepted resources were important in the physical dimension. The Internet was a common method to resolve
psychological and social concerns.

Conclusions:Since receiving health-related services is easily possible and acceptable, this channel can be a

suitable way to evaluate the serious psychological problems of adolescents. Then, it prevents the use of virtual
resources and reduces high-risk behaviors.
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