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Background and Objective: Individuals who are aware of the positive
effects of kindness use it as a means for maintaining and controlling their
health. We performed this study to investigate the relationship between
self-compassion and health literacy in first grade high school students in
Gonabad, Iran.
Materials and Methods: This descriptive correlational study was conducted
in 351 male and female first grade high school students in Gonabad, Iran, in
2017. The participants were recruited via the stratified random sampling
method. A self-report compassion questionnaire and health literacy
questionnaire were used for data collection. Pearson correlation coefficient,
multiple regression, independent t-test, and analysis of variance (ANOVA)
test were run for data analysis using SPSS, version 20.
Results: The mean scores of health literacy and self-compassion were
77.11±17.41 and 71.6±12.9, respectively. The results showed a significant
positive correlation between the students' health literacy and selfcompassion (r=0.311, P<0.01). We found a significant difference in the level
of health literacy between the male and female students (P=0.011). However,
there was no significant difference in the level of compassion between the
male and female students (P=0.109).
Conclusion: This study demonstrated a significant relationship between
self-compassion and health literacy. Therefore, to prevent the imposition of
heavy costs and develop a culture of promoting health literacy, we
recommend broadcasting audio and video programs, distributing educational
flyers, as well as holding training courses and workshops.
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مقاله پژوهشی

رابطه شفقت خود با سواد سالمت دانشآموزان دوره اول متوسطه در شهر گناباد
علی اکبر عجم ،*،9محمود

مرادی2

 1دكتراي تخصصي ،گروه علوم تربيتي ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران
 2كارشناسي ارشد ،گروه علوم تربيتي ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران
* نویسنده مسئول :علي اكبر عجم ،گروه علوم تربيتي ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران.
ايميلaliakbarajam1387@gmail.com :

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1316/75/70 :
تاریخ پذیرش مقاله1316/71/21 :
تمامي حقوق نشر براي دانشگاه علوم
پزشکي همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :افرادي كه از تأثيرات مثبت مهرباني آگاه هستند ،از آن بهعنوان وسيلهاي براي حفظ و كنترل
سالمتي خود استفاده ميكنند .اين پژوهش با هدف بررسي رابطه شفقت خود با سواد سالمت دانشآموزان
متوسطه دوره اول شهر گناباد انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي -همبستگي بود كه در سال  1316در ارتباط با  351نفر
از دانش آموزان دختر و پسر متوسطه اول شهر گناباد كه با روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي انتخاب
شده بودند ،انجام شد .ابزار گردآوري اطالعات شامل :پرسشنامه شفقت خود و پرسشنامه سواد سالمت
( )HELIA: Health Literacy Questionnaireبود .الزم به ذكر است كه دادهها در نرمافزار  SPSS 20و با
استفاده از آزمونهاي آماري ضريب همبستگي  ،Pearsonرگرسيون چندگانه ،تي مستقل و آناليز واريانس
يكطرفه تحليل گرديدند.
یافتهها :ميانگين و انحراف معيار نمره كل سواد سالمت و شفقت خود بهترتيب  00/11±10/11و
 01/6±12/1بود .نتايج نشان داد كه بين سواد سالمت و شفقت خود دانشآموزان رابطه مثبت و معناداري
وجود دارد ( .)r=7/311 ،P<7/71بين ميزان سواد سالمت دانشآموزان دختر و پسر نيز اختالف معناداري
مشاهده شد ()P=7/711؛ اما بين ميزان شفقت خود دانش آموزان دختر و پسر تفاوت آماري معناداري وجود
نداشت (.)P=7/171
نتیجهگیری :نتايج نشان داد كه رابطه معناداري بين شفقت خود و سواد سالمت وجود دارد؛ بنابراين ميتوان
با برگزاري دورههاي آموزشي ،كارگاههاي آموزشي ،پخش برنامه هاي صوتي و تصويري و توزيع تراكتهاي
آموزشي در اين زمينه فرهنگسازي نمود تا سواد سالمت دانشآموزان افزايش يافته و از تحميل هزينههاي
سنگين بعدي ممانعت شود.
واژگان کلیدی :دانشآموزان؛ سواد سالمت؛ شفقت خود؛ مهرباني

مقدمه
شفقت خود به تمايل به مراقبت و درک خود اشاره دارد ].[1
هنگامي كه همه چيز بد پيش ميرود ،شفقت خود را ميتوان
به عنوان يك موضع مثبت نسبت به خود در نظر گرفت ].[2
شفقت معموالً به صورت مهرباني نسبت به ديگران بيان ميشود؛
اما احساس شفقت نسبت به خود ضروريتر از شفقت نسبت به
ديگران مي باشد .شفقت خود موجب احساس مراقبت فرد نسبت
به خود ،آگاهي يافتن ،نگرش بدون داوري نسبت به نابسندگي و
شکستهاي خود و پذيرش اين نکته كه تجارب وي نيز بخشي
از تجارب معمول بشري است ميشود .شفقت خود يك مفهوم
نسبتاً جديد در حوزههاي روانشناسي اجتماعي ،شخصيت و
باليني است ] [3و عالوه بر آنکه فرد را در مقابل حاالت رواني
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منفي محافظت مي كند ،در تقويت حاالت هيجاني مثبت نيز
نقش دارد ].[1
شفقت به خود با احساساتي چون پيوند اجتماعي و رضايت
از زندگي كه از مؤلفههاي زندگي معنادار ميباشند ،مرتبط است
] .[5خودشفقتورزي با احساس دوستداشتن خود و نگراني و
مراقبت در مورد ديگران مرتبط ميباشد؛ اما به معناي
خودمحوري يا ترجيح نيازهاي خود به ديگران نيست.
خودشفقتورزي دربردارنده  3بخش اساسي است :الف .داشتن
مهرباني و درک صحيح نسبت به خود بدون برخورداري از ديدگاه
قضاوتي و خودانتقادگر؛ ب .داشتن اين ديدگاه كه تجارب فرد
بخشي از تجارب همه انسانها است؛ ج .نگريستن به تجارب و
44
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احساسات خود بهگونهاي متعادل بدون بزرگنمايي آنها .اين
جنبههاي خودشفقتورزي با يکديگر متفاوت بوده و بهطور
متفاوتي تجربه ميشوند؛ اما به نظر ميرسد كه بهگونهاي مکمل،
دربرگيرنده يکديگر هستند ] .[6داشتن شفقت خود نيازمند اين
است كه فرد به دليل شکستها و يا نرسيدن به استانداردها به
انتقاد سختگيرانه از خود نپردازد .اين مفهوم به معني
توجهنکردن و يا اصالحنکردن اين شکستها نميباشد .هنگامي
كه خود با اين باور كه انتقاد خود ميتواند فرد را وادار به تغيير
و پيشرفت كند ،به دليل اشتباهاتش به سختي مورد قضاوت قرار
بگيرد ،عملکردهاي حمايتي خود براي تهديدنشدن حرمت خود
فرد در جهت پنهانكردن نواقص از خودآگاهي فرد عمل
ميكنند .بدون آگاهي از خود ،اين ضعفها مورد ترديد قرار
نمي گيرند .در مقابل ،فرد از طريق شفقتورزيدن به خود ،يك
امنيت هيجاني را به وجود ميآورد تا بتواند بدون ترس از سرزنش
خود ،خودش را به وضوح ببيند و فرصت پيدا كند تا با دقت
بيشتري الگوهاي ناسازگار فکري ،هيجاني و رفتاري را درک
نموده و اصالح كند؛ بنابراين شفقت خود منجر به انفعال و سکون
نميشود .افر ادي كه شفقت خود بااليي دارند نسبت به افرادي
كه شفقت خود كمي دارند ،از سالمت روانشناختي بيشتري
برخوردار هستند؛ زيرا درد گريزناپذير و احساس شکستي كه
همه افراد تجربه ميكنند ،در آنها به وسيله يك سرزنش خود
بيرحمانه  ،احساس انزوا و همانندسازي افراطي با افکار و هيجانات
استمرار نمييابد ].[0
افرادي كه نسبت به نيازهاي خود بيتوجه هستند،
نمي توانند ادعاي خوشبختي كنند .اين افراد كه معموالً سبك
زندگي ناسالمي دارند ،از نظر بهداشت رواني در معرض خطر
ابتال به اختالالت رواني از جمله افسردگي ميباشند .نخستين
اصل بهداشت روان ،صلح با درون و بيرون خود است .افرادي
كه با خود مهربان هستند ،به سالمتي خود توجه دارند و به
ميزان كافي استراحت مي كنند ،از رژيم غذايي متعادلي
برخوردار هستند ،ورزش ميكنند ،به سيگار ،الکل و يا ديگر
مواد مخدر گرايشي ندارند و به سالمت روان توجه مي كنند.
توانايي افراد در برقراري ارتباط مؤثر به منظور ارائه و يا دستيابي
به اطالعات مرتبط با سالمتي يکي از مهمترين مقوله ها در امر
سالمت است .در حقيقت ،اين اطالعات ميان ارائه كنندگان
خدمات و مددجويان به منظور دستيابي به حد مطلوبي از
س المتي مبادله مي شوند و تبادل اطالعات مرتبط با سالمتي،
پايه و اساس توانايي افراد براي دستيابي به اطالعات بهداشتي
و درک خطرات تهديدكننده سالمتي و نيز تصميمگيري
متناسب در جهت ارتقاي سالمت و پيشگيري از بيماريها در
سطح فردي ،اجتماعي و سياسي ميباشد .اگر اين ارتباط بين
متخصصان سالمتي و مددجويان به خوبي برقرار نشود ،ميتواند
پيامدهاي بسيار ناخوشايندي را به دنبال داشته باشد ].[8
امـروزه نقش فرد به عنوان عامل مركزي در مديريت سالمت
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خود مورد تأكيد ميباشد .واژههايي چون مركزيت قراردادن
بيمار ،شيوه زندگي ،اعمال بيمار و توانمندسازي همگي بر اين
موضوع تأ كيد دارند كه فرد نقش حياتيتري نسبت بـه
ارائهكننده خدمات سالمت در كنترل سالمتي خود دارد .اين
موضوع نشان ميدهد كه فرد بايد بهعنوان يك مطلع در
تصميمگيريهاي بهداشتي -درماني خود شركت كند ] .[1افراد
بايد بتوانند مسئوليت هاي جديدي را در زمينه جستجوي
اطالعات ،درک مسئوليت ها ،سنجش و پايش سالمتي،
تصميم گيري درباره بيمه و انتخاب نوع مراقبت انتخاب نمايند
] .[17سواد سالمت ( )Health Literacyعبارت است از:
ظرفيت كسب ،پردازش و درک اطالعات اساسي و خدمات مورد
نياز براي تصميم گيري مناسب در زمينه سالمت ] .[11در
حقيقت ،سواد سالمت ظرفيتي فردي و اجتماعي براي
دسترسي ،فهم ،ارزيابي اطالعات و خدمات سالمت و بهرهمندي
بهينه از آن ب راي ارتقاي سالمت بوده و شامل مجموعهاي از
مهارت هاي خواندن ،شنيدن ،تجزيه و تحليل ،تصميمگيري و
توانايي به كارگيري اين مهارتها ميباشد .سواد سالمت ناكافي
با وضعيت سالمت فردي در حد ضعيف تر ،استفاده نامناسب از
داروها و عدم پيروي از دستورات پزشك ،كنترل ضعيفتر قند
خون و افزايش شيوع گزارش فردي از مشکالتي كه از كنترل
ضعيف ناشي مي شوند ،دانش بهداشتي كمتر ،مشکالت كمتر در
تصميم گيري در ارتباط با درمان ،بيان كمتر نگرانيهاي سالمت
و ارتباط با پزشکان همراه است ].[12
سواد سالمت توانايي انجام وظايف خواندن و نوشتن پايه است
كه مستلزم عملکرد در زمينه مراقبتهاي سالمت ميباشد .با
ايجاد دسترسي آسان دانشآموزان به اطالعات سالمت و افزايش
توانايي آنها در بهكاربردن مؤثر آن ،سواد سالمت كليد
توانمندسازي آنها ميباشد ] .[13سنجش ميزان سواد سالمت
امري ضروري است تا از احتمال بروز خطرات ناشي از سواد
محدود جلوگيري شود ] .[11در حقيقت ،سواد سالمت بهطور
وسيعي بهعنوان يك تعيينكننده سالمت و يك اولويت در دستور
كار سياست سالمت همگاني در نظر گرفته ميشود .كمبودن سواد
سالمت دانشآموزان با سطح پايين سالمت ،نابرابريهاي
گستردهتر و هزينههاي باالتر نظام سالمت همراه است .سواد
سالمت ميتواند دانشآموزان را توانمند سازد تا نقش فعالي در
تغيير محيطها براي تأثيرگذاري بر سالمت داشته باشند ].[15
همانطور كه جامعه در تغيير است ،افراد نيز بهطور مستمر
اطالعات جديد را ياد ميگيرند و بهمنظور هدايت تصميمگيري
سالمت خود ،اطالعات منسوخشده را فراموش ميكنند .افراد
داراي سواد سالمت بهطور مداوم درگير مبادله و گفتگو با محيط
خود هستند .آنها ميتوانند در استقالل و وابستگي تعامالت خود
با متخصصان بهداشت و درمان ،مؤسسات مربوط به بيماران و
كليه خدمات در جامعه تعادل ايجاد كنند ] .[16رويارويي با
نظامهاي بهداشتي پيچيده براي انسانها حتي با مهارت سواد
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كافي نيز امري دشوار است؛ اما افراد با سواد سالمت پايين در اين
زمينه مشکالت بيشتري را تجربه ميكنند .افراد با سواد سالمت
پايين درباره سالمت خود كمتر آگاه هستند ،خدمات پيشگيرانه
كافي را دريافت نميكنند ،كنترل بيماريهاي مزمن در آنها
مطلوب نميباشد ،عملکرد بهداشت جسمي و رواني ضعيفتري
دارند و ميزان استفاده از واحدهاي اورژانس و خدمات بيمارستاني
در آنها بيشتر است ].[10
از آنجايي كه سواد سالمت هم اطالعات مربوط به سالمت
است و هم توانايي فهميدن و بهكاربستن اين اطالعات ،بين ارتقاي
سواد سالمت و كيفيت زندگي رابطهاي دوطرفه و تنگاتنگ وجود
دارد ] .[18سواد سالمت حاصل تشريك مساعي عوامل اجتماعي
و فردي بوده و به نگرانيها و ابعاد سواد در زمينه سالمت
ميپردازد و بهعنوان شاخص حياتي و مهم در نتايج و هزينههاي
مراقبتهاي بهداشتي شناخته ميشود ] .[11اگرچه هنوز
بهدرستي مشخص نميباشد كه سواد سالمت تا چه حد بر نتايج
سالمتي تأثيرگذار است؛ اما داليل زيادي حاكي از آن هستند كه
بسياري از نتايج ناخوشايند مرتبط با سالمتي در نتيجه سواد
سالمت ناكافي ميباشد ] .[27براساس مطالعات مركز
استراتژيهاي مراقبت سالمتي آمريکا ،افراد داراي سواد سالمت
كم ،اطالعات نوشتاري و گفتاري ارائهشده توسط تيم سالمت را
درک نکرده و به توصيههاي ارائهشده عمل نميكنند ،وضعيت
سالمتي ضعيفتري دارند و هزينههاي بيشتري را متحمل
ميشوند .برخي از عوامل از جمله پيشرفتهاي دارويي براي توليد
داروهاي جديد ،افزايش بيماريهاي غيرواگير ،حركت بهسوي
مشتريمداري و بيمارمحوري و استقرار اطالعات سالمتي در
وسايل ارتباط جمعي بهويژه اينترنت از عواملي هستند كه در دو
دهه اخير باعث افزايش تقاضا براي مشاركت بيمار در
تصميمگيري و مديريت بيماري شدهاند و اهميت سواد سالمت را
افزايش دادهاند ].[17
پژوهشهاي مختلفي در زمينه شفقت خود و سواد سالمت
انجام شدهاند كه از آن جمله ميتوان به پژوهش ضحي سعيدي
و همکاران ] ،[21نورباال و همکاران ] ،[22قنبري و همکاران
] ،[11طاووسي و همکاران ] ،[13خسروي و احمدزاده ] [10و
سعيدي و همکاران ] [0كه در زمينه سواد سالمت صورت
گرفتهاند اشاره كرد؛ اما در ميان مطالعات انجامشده ،پژوهشي كه
بهطور كامل به بررسي متغير شفقت خود با سواد سالمت در بين
دانشآموزان پرداخته باشد يافت نشد؛ از اين رو پژوهش حاضر با
هدف تعيين رابطه شفقت خود با سواد سالمت دانشآموزان
متوسطه دوره اول شهر گناباد صورت گرفت.
مواد و روش ها
پژوهش توصيفي -همبستگي حاضر در سال  1316انجام
شد .جامعه آماري پژوهش تمامي دانشآموزان دختر و پسر
متوسطه اول شهر گناباد در پايههاي هفتم ،هشتم و نهم را شامل
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ميشد .تعداد كل افراد جامعه  2025نفر بود كه با توجه به جدول
مورگان و با درنظرگرفتن  17درصد احتمال ريزش307 ،
پرسشنامه در بين دانشآموزان توزيع گرديد و در نهايت 11
پرسشنامه به دليل اطالعات ناقص كنار گذاشته شد و 351
پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .در توزيع پرسشنامهها
از روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي استفاده شد؛ بدينصورت
كه پرسشنامهها با توجه به تعداد دانشآموزان مشغول به تحصيل
در مدارس خاص ،شبانهروزي و عادي بهطور تصادفي و به نسبت
تعداد دانشآموزان توزيع گرديدند .براي اجراي پژوهش حاضر،
ابتدا هماهنگيهاي الزم با اداره آموزش و پرورش شهر گناباد به
عمل آمد .معيار ورود به مطالعه تمايلداشتن دانشآموزان به
شركت در پژوهش بود .معيار خروج نيز عدم تمايل به ادامه
شركت در پژوهش در نظر گرفته شد.
ابزار گردآوري دادهها شامل  2پرسشنامه شفقت خود و سواد
سالمت ( )HELIAبود.
پرسشنامه شفقت خود :براي اندازه گيري سازه شفقت به
خود از مقياس شفقت بر خود  )2773( Nefاستفاده شد كه
متشکل از  26گويه بوده و به صورت ليکرت از ( 5تقريباً هرگز)
تا ( 1تقريباً هميشه) نمره گذاري مي شود .اين مقياس داراي 6
مؤلفه ميباشد كه عبارت هستند از :مهرباني با خود ( 5گويه)،
قضاوت در مورد خود ( 5گويه) ،مشتركات انساني ( 1گويه)،
انزوا ( 1گويه) ،به هوشمندي ( 1گويه) و فزون همانندسازي (1
گويه) .شايان ذكر است كه خردهمقياسهاي منفي يعني
قضاوت در مورد خود ،انزوا و فزونهمانندسازي به صورت
برعکس نمرهگذاري مي شوند .در اين مقياس ،ميانگين نمرات
 6مؤلفه با يکديگر جمع شده و يك نمره كلي شفقت به خود
حاصل ميشود كه كسب نمره باالتر نشانگر ميزان مهرباني با
خود بيشتر است )2773( Nef .ضريب آلفاي كرونباخ نسخه
اوليه اين آزمون را  12درصد گزارش كرده است ].[23
همچنين در مطالعه رستمي و همکاران ،روايي و پايايي اين
پرسشنامه در جامعه ايراني در سطح قابل قبولي گزارش شده
است ].[1
پرسشنامه سواد سالمت توسط منتظري و همکاران طراحي
گرديده و شامل  33گويه و  5مؤلفه ميباشد .مؤلفهها عبارت
هستند از :دسترسي (گويههاي  1تا  ،)6مهارت خواندن (گويههاي
 0تا  ،)17فهم (گويههاي  11تا  ،)10ارزيابي (گويههاي  18تا
 )21و تصميمگيري و كاربرد اطالعات سالمت (گويههاي  22تا
 )33ميباشد .روايي و پايايي پرسشنامه مذكور از سطح مطلوبي
برخوردار ميباشد ].[12
بهمنظور رعايت مالحظات اخالقي ،پژوهشگر با معرفي خود
و توضيح اهداف و روش پژوهش ،رضايت آگاهانه دانش آموزان
را كسب نمود .الزم به ذكر است كه به گروه نمونه اطمينان
داده شد كه اطالعات آنها محرمانه باقي خواهد ماند .همچنين
پيش از ارائه پرسشنامهها ،با بيان توضيحات روشن ،اطالعات
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از آزمون ضريب همبستگي  Pearsonدر جدول  2ارائه شده است.
بر مبناي يافتهها ،بين نمره كلي شفقت خود (،r=7/311
 ،)P<7/71مؤلفه مهرباني ( ،)P<7/71 ،r=7/511مشتركات
انساني ( )P<7/71 ،r=7/261و هوشمندي ()P<7/71 ،r=7/301
با سواد سالمت همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد.
نتايج پيشبيني ميزان سواد سالمت از طريق شفقت خود
دانشآموزان با استفاده از آزمون رگرسيون چندگانه مدل همزمان
در جدول  3ارائه شده است .در زمينه آزمون مفروضههاي
رگرسيون ،نتايج نشان داد كه  Durbin-Watsonبرابر با 1/88
ميباشد؛ بنابراين خطاها مستقل از يکديگر هستند .همچنين vif
در همه موارد حداكثر معادل  1/56و بسيار كمتر از  17بود؛
بنابراين مشکل همخطي و همجهتي تغييرات وجود ندارد و
پيشفرضهاي رگرسيون چندگانه برقرار ميباشند .مطابق با
يافتهها ميتوان بر مبناي خردهمؤلفههاي شفقت خود ،ميزان
سواد سالمت دانشآموزان را پيشبيني كرد .شايان ذكر است كه
خردهمؤلفههاي مهرباني ،مشتركات انساني و هوشمندي،
پيشبينيكننده معناداري براي متغير سواد سالمت بودند و 27/1

مربوط به پژوهش به دانش آموزان ارائه گرديد و به آزمودنيها
گفته شد هر زمان كه مايل باشند مي توانند از شركت در
پژوهش انصراف دهند.
دادههاي گردآوريشده وارد نرمافزار  SPSS 20گرديدند و با
استفاده از آمار توصيفي (ميانگين ،فراواني و درصد) و آزمونهاي
 Tمستقل ،آناليز واريانس يكطرفه ،ضريب همبستگي Pearson
و رگرسيون خطي تحليل شدند .سطح معناداري در همه آزمونها
كمتر از  7/75در نظر گرفته شده بود.
یافته ها
از بين  351دانشآموز شركتكننده در پژوهش حاضر161 ،
نفر دختر و  117نفر پسر بودند كه از اين تعداد  115دانشآموز
در پايه هفتم 126 ،دانشآموز در پايه هشتم و  117دانشآموز
در پايه نهم مشغول به تحصيل بودند .براساس نتايج جدول ،1
ميانگين و انحراف معيار نمره كل شفقت خود و سواد سالمت
بهترتيب معادل  01/67±12/17و  00/11±10/11ميباشد.
رابطه بين متغيرهاي شفقت خود و سواد سالمت با استفاده

جدول  :9ميانگين و انحراف معيار نمرات متغير شفقت خود و سواد سالمت
متغیرها

انحراف معیار±میانگین

حداقل

حداکثر

12/33±1/75
15/71±3/03
17/11±1/27
17/88±3/36
17/23±3/23
12/71±3/11
01/67±12/17
11/16±1/81
17/21±3/60
11/23±1/21
1/78±2/12
28/52±8/72
00/11±10/11

5
5
5
1
1
1
31
6
1
0
1
12
33

21
25
50
27
38
27
136
11
27
37
11
52
131

مهرباني با خود
قضاوت درباره خود
مشتركات انساني
انزوا
به هوشمندي
فزونهمانندسازي
نمره كل
دسترسي
مهارت خواندن
فهم
ارزيابي
تصميمگيري و كاربرد
نمره كل

شفقت خود

سواد سالمت

جدول  :2ماتريس ضريب همبستگي بين خردهمؤلفههاي شفقت خود سواد سالمت دانشآموزان
9

متغیرها

2

3

4

1

شفقت خود
مهربانی

**

7/511

قضاوت در مورد خود

**

7/517

مشترکات انسانی

**

انزوا

**

هوشمندی

**

همانندسازی

**

7/550

سواد سالمت

**

7/311

7/632

7/501
7/671

1
7/171
**

7/388

7/712
**

7/588

7/721
**

7/381

* ضرايب در سطح كمتر از  7/75معنادار ميباشند؛
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4

6

4

4

**

1
**

7/151

**

7/10

7/711
**

7/117

7/771

1
7/711
**

7/36

*

7/111

**

7/261

1
7/781
**

7/150

-7/713

1
7/716
**

7/301

1
7/758

1

ضرايب در سطح كمتر از  7/71معنادار ميباشند.
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عجم و همکار

درصد از واريانس سواد سالمت دانشجويان توسط مؤلفههاي
مهرباني با خود ،مشتركات انساني و هوشمندي تبيين گرديد.
رابطه بين شفقت خود و سالمت سالمت با متغيرهاي
دموگرافيك با استفاده از آزمون  tمستقل و آناليز واريانس
يكطرفه در جدول  1ارائه شده است .مطابق با يافتهها بين ميزان
شفقت خود دختران و پسران تفاوت معناداري وجود ندارد

()P=7/171؛ اما سواد سالمت دختران و پسران داراي اختالف
معناداري ميباشند ( )P=7/711و ميانگين سواد سالمت پسران
بيشتر از دختران است .از سوي ديگر ،بين سواد سالمت با توجه
به پايه تحصيلي دانشآموزان تفاوت معناداري مشاهده نشد
( .)P=7/751بين ميزان شفقت خود دانشآموزان با توجه به پايه
تحصيلي آنها نيز تفاوت معناداري بهدست نيامد (.)P=7/60

جدول  :3نتايج آزمون رگرسيون نقش خردهمؤلفههاي شفقت خود در سواد سالمت دانشآموزان
میانگین

ضرایب غیراستاندارد

خطای استاندارد

شیب خط ()β

سطح معناداری

مهربانی

12/33

7/11

7/712

7/22

7/777

قضاوت خود

15/716

7/112

7/711

7/711

7/11

مشترکات انسانی

17/115

7/318

7/712

7/16

7/77

انزوا

17/888

7/352

7/717

-7/768

7/878

هوشمندی

17/231

7/16

7/771

7/231

7/777

فزونهمانندسازی

12/761

7/165

7/717

7/783

1/281

=7/271 ،P<7/771 ،11/15 =)6،331(F

R2

جدول  :4رابطه بين شفقت خود و سواد سالمت با متغيرهاي دموگرافيك شركتكنندگان در پژوهش ()n=351
سواد سالمت

متغیرها
جنس
پایه
تحصیلی

دختر
پسر
هفتم
هشتم
نهم

میانگین

انحراف معیار

01/55
01/20
01/03
00/30
00/11

1/38
1/23
18/32
16/15
10/57

بحث
پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه شفقت خود و سواد
سالمت دانشآموزان متوسطه اول شهر گناباد انجام شد .نتايج
نشان داد كه بين سواد سالمت و شفقت خود دانشآموزان رابطه
مثبت و معناداري وجود دارد و خردهمؤلفههاي مهرباني،
مشتركات انساني و هوشمندي ،پيشبينيكننده معناداري براي
متغير سواد سالمت هستند .نتايج پژوهش حاضر با يافتههاي
عجم و همکاران كه نشان دادند بين شفقت خود با سالمت
عمومي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشکده پرستاري و
مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد رابطه وجود دارد ]،[21
همسو ميباشد .همچنين نتايج پژوهش حاضر با يافتههاي
 Smeetsو همکاران كه عنوان نمودند مداخله شفقت خود منجر
به افزايش قابل مالحظهاي در كاهش نشخوار در مقايسه با مداخله
كنترل فعال در دانشجويان دختر ميشود ] [25همخوان است.
در مطالعات  Sorensenو همکاران ] [26و  Sheridanو همکاران
] [20نيز دستاوردهاي مشابهي با نتايج پژوهش حاضر گزارش
شده است .در تبيين اين يافته پژوهشي ميتوان گفت در صورتي
كه بتوان راههاي تقويت مهرباني با خود و شفقت خود را در فرد
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شفقت خود
سطح معناداری
7/711

7/751

میانگین

انحراف معیار

02/87
07/58
02/76
07/08
02/71

7/13
7/11
13/02
11/28
13/81

سطح معناداری
7/171

7/60

تقويت نمود ،اين امر افزايش اطالعات سواد سالمت را بههمراه
خواهد داشت .نوجوانان و جواناني كه از هويت شخصي مطلوبي
برخوردار هستند ،بيشتر به سمت رشد ،سالمت و خودشکوفايي
پيش ميروند و زماني كه بيشتر احساس شايستگي و
خودمختاري نمايند ،بيشتر تحريك شده و عمل ميكنند ].[5
نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين ميزان شفقت خود
دانشآموزان دختر و پسر تفاوت وجود ندارد .در اين زمينه ،نتايج
پژوهش حاضر با يافتههاي مطالعه عجم و همکاران ] [21ناهمسو
بود .آنها در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه ميزان شفقت
خود دانشجويان دختر و پسر متفاوت ميباشد .در تبيين يافته
پژوهشي حاضر ميتوان اظهار داشت كه عدم تفاوت نمره شفقت
خود دانشآموزان در مقايسه با دانشجويان ممکن است ناشي از
تفاوت سني و تفاوت در گروهها باشد .عالوهبراين ،نتايج بيانگر آن
بود كه ميزان سواد سالمت پسران بيشتر از دختران دانشآموز
ميباشد .نتايج پژوهش حاضر با يافتههاي افشاري و همکاران
] ،[28پناهي و همکاران ] [21و ضياپور و كيانيپور ] [37مغايرت
دارد .آنها در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه ميزان نمره
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 مهرباني حسي توأ م با توانگري و رضايت به زندگي.ميكنند
افراد ميبخشد و امتياز ديگر آن ارتـقـاي سـالمتي و طول
، يکي از لذتبخشترين اعمال انساني.عـمر مي باشد
سالمتترين كاري است كه افراد ميتوانند در حـق خود و
 با توجه به رابطه شفقت خود و سواد.ديـگران انـجام دهند
سالمت مي توان با ارتقاي دانش و آگاهي و اصالح نگرش در
مورد مهرباني با خود باعث افزايش سواد سالمت در
 اين امر مي تواند با برگزاري دورههاي.دانش آموزان شد
 پخش برنامههاي صوتي و، كارگاه هاي آموزشي،آموزشي
تصويري و توزيع تراكت هاي آموزشي در سطح مدارس دوره
متوسطه انجام شود تا فرهنگ سازي الزم در اين زمينه صورت
گيرد و باعث ارتقاي سواد سالمت دانش آموزان شود و از تحميل
.هزينه هاي سنگين بعدي جلوگيري گردد
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از يافتههاي طرح پژوهشي ميباشد كه
 بدينوسيله.با حمايت مالي دانشگاه پيام نور انجام شده است
پژوهشگران از كليه مديران مدارسي كه در راستاي توزيع
 دانشآموزاني كه با دقت و حوصله به،پرسشنامه همکاري نمودند
پرسشنامهها پاسخ دادند و كارشناس آموزش متوسطه اول
آموزش و پرورش گناباد براي ارائه آمار دانشآموزان تشکر و
 شايان ذكر است كه هيچگونه تعارض منافعي.قدرداني ميكنند
.بين نويسندگان اين مقاله وجود ندارد

 در تبيين اين يافته.سواد سالمت زنان از مردان بيشتر بود
پژوهشي ميتوان گفت كه ميزان شفقت خود در دانشآموزان
.ممکن است با دانشجويان و ساير گروهها متفاوت باشد
دستاورد ديگر پژوهش حاضر بيانگر آن بود كه بين ميزان
سواد سالمت دانشآموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد كه اين
[ كه در پژوهش13] امر با يافتههاي مطالعه پناهي و همکاران
خود گزارش كردند ميانگين سواد سالمت مردان و زنان متفاوت
 در پژوهش حاضر بين ميزان سواد سالمت. همسويي دارد،است
 اين.دانش آموزان با توجه به پايه تحصيل تفاوتي وجود نداشت
[ كه نشان دادند37] نتايج با يافتههاي مطالعه ضياپور و كيانيپور
 مقطع، رشته تحصيلي، سن،بين سطح سواد سالمت با جنس
تحصيلي و محل سکونت دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي
 در تبيين. ناهمخوان است،كرمانشاه رابطه معناداري وجود دارد
اين يافته پژوهشي ميتوان گفت كه سواد سالمت در دانشآموزان
 در پايان بايد گفت كه اين مطالعه.و دانشجويان متفاوت ميباشد
داراي محدوديتهايي بود كه از آن جمله ميتوان به اين مورد
اشاره كرد كه نمونه مورد بررسي در پژوهش حاضر محدود به
دانش آموزان دوره اول متوسطه بود؛ از اين رو تعميم نتايج به
.دانشآموزان ساير مقاطع بايد با احتياط صورت گيرد
نتیجهگیری
 از آن،افرادي كه از تأ ثيرات مثبت مهرباني آگاه هستند
بهعنوان وسيلهاي براي حفظ و كنترل سالمتي خود استفاده
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