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 مروری بر نقش خانواده در رفتارهای خودمراقبتی نوجوانان
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 عضو هیئت علمی گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران. -۰

 شگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری مامایی نسیبه، دان -۳
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 ختانواده  پویتای  متقابل خانواده، کیفیت زندگی نوجوانان از جمله رفتارهای خودمراقبتی را تحت تاثیر قرار می دهد. روابط مقدمه و هد :

 نوجوانان می باشد. خودمراقبتی رفتارهای در خانواده نقش بر کند. هدف از مطالعه حاضر مروری می کمک سالمت مثبت های پیامد به

 ، Google Scholarاطالعتاتی  هتای  پایگتاه  آن، جستجو در تدوین جهت که بوده  نقلی مروری ای مطالعه حاضر، مطالعه روش کار:

ScienceDirect ،PubMed ،Web of Science ، Scientific Information Database  ،Scopus   از استتفاده  بتا 

-۳۳۰۷ ستال  از مترتبط  مقالته  ۳۳ نهایتت  در و پذیرفت انجام  Medical Subject Heading (MeSH)  و Text word روش
 . گرفت قرار استفاده مورد نگارش برای ۰۷۷۳

 ایتن  در دهتد.  متی  قترار  تتاثیر  تحت را رفتارهای خودمراقبتی به پایبندی خانواده مثبت مرور بر مطالعات نشان می دهد، رفتارهای نتایج:

 احستاس  ایتن  ختانواده هتا از   آگاهی خود، سالمت حفظ برای مسئولیت پذیرش شروع همچنین و استقالل احساس ظهور به توجه با دوران
 همچنتان،  اما دارند را خودمراقبتی های مسئولیت انجام و مدیریت توانایی نوجوانان گرچه که بدانند باید والدین. باشد می استقالل ضروری

 احساس حفظ یا و خود احساسات مدیریت به قادر نوجوانان نظارت، بدون. باشند می نیازمند خود وظایف کافی مدیریت در والدین نظارت به
 بته  کمتتر  حتد، پایبنتدی   از بیش خودمراقبتی استقالل با نوجوانان دهد می نشان ها بود. از سوی دیگر یافته نخواهند خود، زندگی در ثبات
 بترای  را کمتری شناختی موانع باالتر، درآمد یا و کرده تحصیل والدین با نوجوانان هم چنین .دارند را بیماری از کمترآگاهی  مطلوب، درمان

 کنند. فراهم را درمان و نظارت برای الزم منابع بود خواهند قادر بهتر و کنند می گزارش بیماری خودمدیریتی

 گذاشتتن  اشتتراک  نی و انتقال مسئولیت از والدین به نوجوانان در ایتن دوران، بته  با توجه به ظهور حس استقالل در نوجوا نتیجه گیری:

 باشد. می همراه خودمراقبتی رفتار بهبود با والدینشان و نوجوانان میان وظایف

 نوجوانان، خانواده، خودمراقبتی، عوامل موثر کلمات کلیدی:
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