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 مروری بر چالش های انجام خودمراقبتی در نوجوانان
 ۳، مریم معصومی گرجی۰ره شاه حسینیزه
 عضو هیئت علمی گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران. -۰
 شگاه علتوم پزشتکی مازنتدران، ستاری، ایتران.     دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری مامایی نسیبه، دان-۳
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 رو ایتن  از دارد، نوجتوانی  در ریشته  شتود،  متی  زودرس مترگ  بته  منجر که بزرگسالی در جدی های بیماری از بسیاری مقدمه و هد : 

 موجتود  شتواهد  خودمراقبتی شده اثبات فواید علیرغم .باشد می خودمراقبتی رفتار انجام مانند پیشگیرانه مداخالت برای ویژه زمانی نوجوانی
 تعیتین  بتر  متروری  هتدف  بتا  حاضر مطالعه. باشند می مواجه چالش هایی با خودمراقبتی رفتارهای انجام برای نوجوانان که دهد می نشان
 .است شده طراحی نوجوانان در خودمراقبتی های چالش

 Google Scholar، ScienceDirect ،PubMed ،Web of Science ، Scientific اطالعتاتی  هتای  پایگتاه : کار روش

Information Database،Scopus قترار  جستتجو  متورد  ۰۷۷۳-۳۳۰۷ ستال  از ورود هتای  معیار اساس بر مقاالت استخراج برای 
 نویستندگان  از و انگلیستی  نزبا به و کردند اشاره نوجوانان در خودمراقبتی های چالش به که بودند مطالعاتی شامل ورود معیارهای. گرفتند
 مورد استفاده قرار گرفت. مقاله ۳۳در نهایت برای نگارش مطالعه،  .بودند نام صاح 

اقتصتادی و   _مرور بر یافته ها منجر به سازماندهی این چالش ها در سه طبقه اصلی چالش های فرهنگی، چالش هتای اجتمتاعی    نتایج:

اقتصتادی   _الش های فرهنگی شامل )باورها و اعتقادات، دانتش(، چتالش هتای اجتمتاعی     چالش های فردی و ده زیر طبقه شده است. چ
شامل )خانواده، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی، همساالن، حمایت اجتماعی، وضعیت اقتصادی( و چالش های فردی شامل )ستالمت  

 روان، جنسیت، قومیت( می باشد.

 در عمتومی  ارتقتاء دانتش   .باشد می اجتماعی و اقتصادی روانی، زیستی، عوامل از متاثر وجوانانن در خودمراقبتی رفتارهای :گیری نتیجه 

خودمراقبتی از جمله عواملی می باشد که باید توسط پرسنلی که بتا نوجوانتان در    رفتارهای در نقش فرهنگ درک همچنین سالمت و مورد
 توجه قرار گیرند.  تعامل می باشند، مورد

 الش، خودمراقبتی، نوجوانان، عوامل مرتبطچ کلمات کلیدی:
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