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انی 3993  سخن

 کیبر مدل اکولوژ ینوجوانان مبتن یو بارور یسالمت جنس یبر مداخالت ارتقا یمرور
 یزدانیفرشته ، زاده یحاج میمر، ینیزهره شاه حس *,یحمزه گردش نبیزگان(: ) سندهینو

 مازندران یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 

 hamzehgardeshi@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
که برخی از نوجوانان در بسیاری از کشورهای در حال توساعه درگیار فعالیات جنسای زودرس و پرخطار  دهدمیمطالعات نشان : مقدمه

منجر به عواقب مخرب سالمت جنسی و بااروری  هاآنهستند. به علت افزایش تعداد نوجوانان و خصوصیات خاص این دوران، خطرپذیری 
ارتقاای ساالمت  هایبرناماهجنسی و باروری با رویکردی جامع از اولویت هاای ارتقای سالمت  ایمداخله هایبرنامه. شودمیدر نوجوانان 
 .. لذا مطالعه حاضر به مرور برنامه ارتقای سالمت جنسی و باروری نوجوانان مبتنی بر مدل اکولوژیک پرداخته استباشدمینوجوانان 

( بوده که جهت تدوین ایان مقالاه، پژوهشاگران جساتجوی Narrative Reviewمروری نقلی ) ایمطالعهمطالعه حاضر روش تحقیق: 
، pubmed magiran ،sid ،springerاختصاصای تار مثال  نهایتاًو  Google Scholarاطالعاتی عمومی  هایپایگاهکامپیوتری را در 

ScienceDirect،Proquest  و مادل  جنسای نوجواناانانجام داده و با استفاده از کلمات کلیدی نوجوانان، راهکارهای ارتقاای ساالمت
مقالاه جساتجو شاد. پژوهشاگران  81انتخاب نمودناد. در مجماوع  8106تا  0228اکولوژیک، مقاالت مرتبط با موضوع مطالعه را از سال 

مقالاه  81ی کامال هاادادهخالصه کلیه مقاالت جستجو شده را مطالعه نمودند، سپس متن کامل مقاالت مرتبط را مطالعه و در نهایات از 
 .استشدهت نگارش این مقاله مروری استفاده جه

براساس مدل اکولوژیک ساالمت  هایافتهی مرور مقاالت مرتبط منجر به سازماندهی مطالب در چهار بخش شد. دسته بندی هایافتهنتایج: 
مثال تعامالت با خانواده، اینترنت و یا محایط کاار اسات.  عنوانبهشامل: مداخالت در سطح میکروسیستم همانند تعامالت چهره به چهره 

مداخالت در سطح مزوسیستم که روابط درونی افراد شامل خانواده، مدرسه، دوستان و مذهب است که خود جزئی از میکروسیستم اسات. 
ستم که به باورهای فرهنگی افراد و . مداخالت در سطح ماکروسیباشدمیمداخالت در سطح اگزوسیستم همانند عوامل سازمانی و قانون ها 

ارزش های مرتبط به روابط جنسی که بر روی میکروسیستم و مزوسیستم اثر می گذارد، اشاره دارد. عالوه براین طراحی مداخالت ارتقاای 
ساطح فاردی  . این عوامل شاامل: عوامال خطارشودمیسالمت جنسی و باروری نوجوانان مبتنی بر رویکرد اکولوژیک عوامل خطر توصیه 

)توانایی تعاملی فرد با دیگران، مصرف مواد و تاریخچه سوء استفاده جنسی(؛ عوامل خطر سطح خاانوادگی )تاک والادی، نظاارت ضاعیف 
والدین و وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین( و عوامل خطر سطح اجتماع )همساالن )شامل داشاتن دوساتان دارای رفتارهاای پرخطار و 

 .باشدمی ، مدارس و محله زندگی فرد(ارتباطات اجتماعی(
ی مرور نقلی حاضر در درک رفتارهای جنسی و باروری نوجوانان با یک رویکرد جامع اکولوژیک کمک کننده هایافته: گیرینتیجهبحث و 

ارتقادهنده سالمت نوجوانان در ساطح فاردی، خاانوادگی و اجتمااعی کااربرد  هایبرنامهدر طراحی و اجرا و ارزشیابی  تواندمیو  باشدمی
 داشته باشد.

کینوجوانان، مدل اکولوژ یسالمت جنس ینوجوانان، ارتقا کلمات کلیدی:

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

