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é Objective: one of the best approaches in regard with the youths’ health is paying attention to

self-care and its principles in proportion to the physical and mental development. The objective
of this study is a representing an experience in self-care among the students in senior high school.

é Method: the present study is a qualitative one from the interpretative phenomenological type.
The research community consists of female students in senior high schools in Marand city. The
community consisted of 25 students who were selected through sampling based on objective.
The decision to end the sampling was based on theoretical saturation. A semi-structured
interview was used to gather data. The interviews were recorded and analyzed using the method
of Streubert and Carpenter. To assess the strength and rightness of the data, four criteria were
used as follows: acceptability, reliability, verifiability, and transferability.

é Findings: from the perception and experience of self-care of students in senior high school, seven

themes including meaning and conception of self-care, limits of self-care, necessity of self-care
plan, teaching self-care, curriculum of self-care, consequences of self-care, and strategies for
promoting self-care as well as twenty eight secondary themes were identified.

é Conclusion: despite existence of comprehensive religious teachings regarding self-care, the
students’ perception of self-care is not quite perfect, and we may take good steps in promoting
their self-care by taking proper educational approaches.
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چکیده :

 éهدف :یکی از بهترین رویکردها در زمینه سالمت نوجوانان ،توجه به خودمراقبتی و اصول
آن میباشــد .هدف این پژوهش بازنمائی تجربه خودمراقبتی در دانشآموزان دوره دوم
متوسطه است.
 éروش :پژوهش حاضر،کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است .جامعه پژوهش دانشآموزان
دختر مدارس دوره متوســطه دوم مرند بودند که با استفاده از روش نمونهگیری مبتنی بر
هدف ،تعداد  25نفر؛ نمونهی پژوهش را تشکیل دادند .تصمیمگیری برای پایان نمونهگیری،
مبتنی بر اشباع ایدهی نظری است .از ابزار مصاحبه نیمهساختار یافته برای گردآوری دادهها
اســتفاده شد .مصاحبهها ضبط شده و به روش استرابرت و کارپینتر مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتهاند .بهمنظور صحت و اســتحکام دادهها و اطالعات در پژوهش حاضر از  4معیار
مقبولیت ،قابلیت اعتماد ،تأییدپذیری و انتقالپذیری استفاده شد.
 éیافتهها :از ادراک و تجربه خودمراقبتی در دانشآموزان دوره دوم متوسطه  7مضمون اصلی
شامل معنا و مفهوم خودمراقبتی ،حدود و ثغور خودمراقبتی ،ضرورت برنامه خودمراقبتی،
آموزش خودمراقبتی ،برنامه درســی خودمراقبتی ،پیامدهای خودمراقبتی و راهبردهای
ارتقای خودمراقبتی و  28مضمون فرعی شناسائی شدند.
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فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 éنتایج :علیرغم وجودآموزههــای دینی جامع در باب خودمراقبتی ،ادراک دانشآموزان از
خودمراقبتی چندان کامل نبوده و میتوان با اتخاذ رویکردهای آموزشی مناسب در ارتقای
خودمراقبتی دانشآموزان ،گامهای خوبی را برداشت.
8

واژگان کلیدی  :تجربه زیسته ،مراقبت ،خودمراقبتی ،دوره دوم متوسطه

مقدمه
هر انســانی ،بهطور ذاتی توان و اســتعداد مراقبت از خود را داراست و این گوهری
اســت که خداوند در وجود وی به ودیعه نهاده اســت .پروردن ایــن جزء بعضاً فراموش
شــده یکی از وظایف و رســالتهای اصلی نظام ســامت اســت (رفیعیفــر.)1384 ،
گام اول سالمت ،خودمراقبتی است .گام اول سالمت ،این است که ما یاد بگیریم خودمان
از خودمان مراقبت کنیم .بین  65تا  85درصد از مراقبتهایي که به ارتقاي ســامت ما
منجر میشــود ،محصول خودمراقبتی اســت .یعنی فعالیتهایی که خود یا خانوادهمان
براي حفظ یا ارتقاي ســامتمان ،پیشگیري از ابتاليمان به بیماري ،درمان بیماريمان یا
کاهش عوارض آن انجام می دهیــم .بین اعضاي خانواده ،معموال مادران نقش مراقبتی
را برعهده دارند (وزارت بهداشــت .)1394 ،یکی از بهترین رویکردها در زمینه ســامت
نوجوانان ،توجه به خودمراقبتی و اصول آن ،متناســب با رشد جسمی و روانی میباشد.
خودمراقبتی عملی اســت آگاهانه که در آن هر فردی از تواناییها و مهارتهای کســب
شده خویش بهگونهای استفاده میکند که بتواند بهطور شخصی و مستقل از خود مراقبت
نماید .باال بردن ســطح آگاهیهای کودکان و نوجوانان نســبت به عوامل آسیبزایی که
در پیرامون آنها وجود دارد و آموزش نحوة تعامل صحیح در برخورد با عوامل آســیبزا،
میتواند نقش مهمی را در واکســینه نمودن آنها نسبت به اینگونه آسیبها داشته باشد
( )London, Ladewig, Davidson, Ball, Bindler& Cowen, 2015یکی اهداف اصلی
برنامههای مراقبتی ارتقای ســامت افراد است و ارتقای ســامت افراد باید رکن اصلی
نظامهای آموزشی باشد ( .)Wilkinson & Whitehead, 2009ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ اعمالی
اﺳﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻫﺪﻓﺪار ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺧﻮد ،ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮادههایشان انجام
سال هفتم ë
شمارة ë 1
شمارة پیاپی ë 22
بهار ë 1401

ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮب ذﻫﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ ،از ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﺣﻮادث ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎﺧﻮﺷﯽﻫﺎ
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و وﺿﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ را ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر و
ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽدارد ( )Bressi & Vaden, 2017از ﻃﺮفی
دیگــر ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ داراي ﺣﯿﻄﻪﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ،اﺻﻼح ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از
ﺑﯿﻤﺎري ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻼﯾﻢ ،ﺣﻔـﻆ ﺳﻼﻣﺖ ،درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري و ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ (رفیعیفــر،

9

 .)1384انسانها از خود رفتارهایی نشان میدهند که نشاندهنده مراقبت از خود است و
به آنها در اصطالح رفتار مراقبت از خود میگویند (.)Denyes, Orem & Bekel , 2001
لویــن مراقبــت از خود را اعمالی میدانــد که افراد عادی برای ســامتی و رفاه خود و
پیشــگیری از بیماریها و کشــف و درمان آنها انجام میدهند .اعتقاد به مراقبت از خود
با این تصور همراه اســت که افراد مایلند مسئولیت تندرستی خود را تا زمانی که ممکن
باشد در اختیار داشته باشند (معماریان .)1392،برخی خودمراقبتی را معادل مراقبتهای
معنوی انسان از خود تلقی کرده و تعالی انسان را در سایه بهکارگیری مدلهای معنوی
خودمراقبتی نظیر مراقبه در نظر میگیرد ()Choi & Hastings, 2019

مبانی نظری:
اگـرچـــه خـودمـراقبتی از زمـان پیدایـش حیـات بـــشری وجـود داشـته اسـت
((Ahmad Sharoni, Abdul Rahman, Minhat, Shariff-Ghazali, & Azman Ong, 2018

ولی خودمراقبتی بهمنزله یک تئوری توســط اورم 1بهعنوان یک تئوری اساسی در حوزة
اخالق و ســامت مطرح شــد ( .)Cook-Cottone & Guyker, 2018سازمان بهداشت
جهانی خودمراقبتی را با توجه به ابعاد آن تعریف کرده و ضمن اشــاره به ابعاد ســهگانه
خودمراقبتی جسمی ،عاطفی  -روانی و معنوی ،خودمراقبتی را ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ میداند

ﻛﻪ ﻓﺮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎ اﻋﺎده ﺳﻼﻣﺖ ،درﻣﺎن ﻳﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ (.)Pieren & Bowen, 2019
از منظر فلســفی مفهوم خودمراقبتی در بســتر تبیین فلسفه از مفهوم خود تعریف
شــده اســت .یکی از مفاهیمی که در باب ماهیت انسان مطرح است ماهیت خود است.
در باب ماهیت خود دیدگاههای متفاوتی عرضه شــده است .برخی خود را همان جسم
انسان تلقی میکنند .پیروان رئالیسم و بهخصوص رئالیسم علمی به این امر اعتقاد دارند
1. Orem

ë
ë
ë
ë

سال هفتم
شمارة 1
شمارة پیاپی 22
بهار 1401
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برخی روح انسان را خود انسان میدانند .اندیشمندان و پیروان مکتب فلسفی ایدهالیسم
به این امر اعتقاد دارند .برخیها به خودظهوری انســان میدانند و اعتقاد دارند خود نه
10

روح انسان است و نه جسم انسان بلکه یک چیز ظهوری است که در سایه حضور انسان
در اجتماع و تجربیات او شکل میگیرد .پیروان مکتب پراگماتیسم و عملگرایان به این
تئــوری اعتقاد دارند .برخیها در تعبیر انســان از خود بــه خودآگاهی تعبیر میکنند.
اندیشمندان و فیلسوفان اگزیستانسیالیسی عمدتاً طرفدار این دیدگاه هستند (ایمانزاده،
 .)55 :1399فمینیســم بهعنوان یکی از مکتبهای فلســفی تأثیرگذار در حوزه فلسفه
خودمراقبتــی را به حوزة اخالق مراقبت مرتبط کرده و نظریه اخالق مراقبت را بهعنوان
جایگزینی برای نظریههای اخالقی ســنتی که عمدتاً مردســاالر بودند مرتبط میداند
(.)Fitz Gerald, 2019
از منظر روانشناختی خودمراقبتی عمدتاً به خودکنترلی تأکید دارد و روانشناسان
خودمراقبتی را توانایی پیروی از درخواســت معقــول ،تعدیل رفتار مطابق با موقعیت،
به تأخیر انداختن ارضای یک خواسته در چارچوب پذیرفته شده اجتماعی ،بدونمداخله
و هدایت مســتقیم فردی دیگر تعریف شــده است .اســاس خودکنترلی توانایی فرد
در کنتــرل ارادی فرایندهای درونی و بروندادهای رفتاری اســت (.)Coaston, 2017
از دیدگاه جامعهشــناختی خودمراقبتی به کنترل خویشتن تعبیر شده است طوریکه
فرد بتواند اندیشه ،عمل و رفتارخود را کنترل کند .کنترل خویشتن در مواردی بهمنظور
اجتناب از آالم ناشی از لذت کنونی صورت میگیرد ،ولی در مواردی دیگر در راه تصعید
و ارتقای انســان بهســوی مراحلی برتر و باالتر صورت می پذیرد (ساروخانی.)1389 ،
از دیدگاه اکثر و جامعهشناســان جامعه چیزی جز براینــد رفتارهای افراد در اجتماع
نیســت و با اجرای برنامههای خودمراقبتی میتوان به ســامت اجتماعی دست یافت.
(.)Alftberg & Hansson, 2012
از منظر مدیریتی خودمراقبتی ،مراقبتی درونی اســت که براساس آن وظایف محول
شــده انجام و رفتارهای ناهنجار و غیرقانونی ترک میشود .در این دیدگاه خودمراقبتی
فرایندی اســت که براساس آن ،افراد بدون اجبار و تهدید و تطمیع ،به وظایف سازمانی

سال هفتم ë
شمارة ë 1
شمارة پیاپی ë 22
بهار ë 1401

خود تعهد نشان میدهند و از بیشترین توانشان در جهت پیشبرد اهداف سازمان استفاده
میکنند (زارع ،سمیر و شاهحسینی.)1394 ،
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از منظر دینی و بهخصوص در قرآنکریم که اصلیترین منبع اســتخراج مســائل و
احــکام دینی اســت خودمراقبتی درواقع همان تقواســت .تقوا از مــاده «وقی» یعنی
حفــظ و صیانت و نگهداری اســت .راغب در المفــردات در ماده «وقی» می نویســد:
«الوقایــه حفظ الشــی ما یوذیه و یضره» وقایه حفظ شــی اســت از چیزهایی که او را

11

از ایــذاء و زیــان حفظ میکند و تقوا نیز از این ماده آمده اســت و بدینمعنی اســت:
«جعــل النفس فی وقایه مما یخاف» یعنی انســان نفس خــود را از چیزهایی که از آن
میترسد حفظ کند (راغب اصفهانی .)1388 ،در نگرش اسالمی هم اگرچه همسوییهایی
با برخی از تعریف و مؤلفههای موجود و مطرح در خودمراقبتی دیده میشود ولی مفهوم
مراقبت ،مفهومی کلیتر و عمدتاً ناظر بر تمام ابعاد و حیطههای وجودی آدمی است .نوع

نگاهی که عمدتاً در تئوریهای غربی از مراقبت مطرح میشود ،نگاه انسانگرایانه است.
در منطق انســانگرانه عمدتاً تمرکز بر موضوعاتی برآمده از اســتلزامات انسان شناختی
تقوا است .اما در منطق درون دینی دلیل آموزش خردهمهارت ذیل خویشتنبانی و مراقبت
متدین بودن یادگیرندگان است و موضوعات آموزش عمدتاً شامل آداب ،اخالق و احکام
اســامی میگردد (رام ،مهرمحمدی ،صادقزاده قمصری و طالئی .)110 :1396 ،مفهوم
مراقبت در اندیشه اســامی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مفهوم تقوا دارد .تقوا یا حفظ
خویشــتن ،گاهی با دوری گزیدن و پرهیز میسر است که به این نوع تقوا ،تقوای پرهیز
گفته میشــود .امروزه این تعریف از تقوا با گســترش عصر ارتباطات و اطالعات چندان
همخوانی ندارد و تقوای حضور شرط اساسی است و این نوع تقوا بر خالف تقوای حضور
که صورت مکانی دارد ،صورت مکانتی دارد (باقری نوعپرست.)76:1386 ،
بررســی پژوهشهای انجام گرفته هم نشان میدهد که خودمراقبتی چه در داخل
کشــور و چه در خارج از کشــور دغدغه محققان و اندیشــمندان بوده اســت .مفتون،
شریفان و نقیزاده موغاری ( )1397در پژوهش خود با عنوان «تبیین محورهای اصلی
خودمراقبتی به تفکیک سطوح پیشــگیری و تعیین ابعاد مدیریتی آن» براساس نتایج
مطالعه حاضر ،خودمراقبتي جزیي از حیطههای مراقبت اســت؛ اجرای ســاختارمند و
مبتني بر شــواهد نظام جامع حمایت از خودمراقبتي در ابتــدای راه بوده و ایجاد یك
نظام ارائهدهندة خدمت که تســهیلگر اجرای رفتار خودمراقبتي باشــد بایستي محور
مطالعــات اجرایي و مدیریتي آتي قرار گیرنــد .نوحی و عباسزاده ( )1395در پژوهش
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خود با عنوان «فرایند آموزش بیمار و تئوری خودمراقبتی اورم یک مدل ادغام یافته در
برنامه درســی» به این نتیجه رسیدند که تجربیات پرستار بالینی ،مربیان و دانشجویان
12

در باب خودمراقبتی نشان میدهد که باید بسترهای الزم را برای آموزش ضمن خدمت
پرستاران بالینی ،مربیان و دانشجویان فراهم کرد .زارع و همکاران ( )1394در پژوهش
خود بــا عنوان «تبیین مفهوم خودمراقبتی در نوجوانان» به این نتیجه دســت یافتند
که آموزش و ارتقای مهارتهــای مراقبت از خود موجب افزایش عملکرد خودمراقبتی
و پیشــگیرانه در نوجوانان میشــود .امیدوار ( )1395در پژوهشی با عنوان «دستورات
خودمراقبتی از منظر قرآن و آموزههای اســامی و تطبیق ان با دستورات بهداشتی در
دانش پزشــکی نوین» به این امر اشاره دارد که دین اسالم برای مسأله خودمراقبتی در
حوزه ســامت اهمیت خاصی قائل اســت و در زمینه رفتارهای خودمراقبی ،دستورات
جالب و کاملی دارد .پیشوایان دینی ،بهمنظور ارتقای سبک زندگی پیروان خود ،همواره
درصدد تبیین رفتارهای موردانتظار دینی بودهاند .مطالب پزشــکی که در قرآن مطرح
شــده دارای اعجاز و شگفتی اســت؛ درحالیکه عقول بشــر در آن زمان از کشف آن
عاجز و براســاس علم جدید موجب حیرت عقل بشــری است .براساس پژوهش نبوی
( )1399با عنوان بررســی میزان عمل به هنجارهای اسالمی توسط دانشآموزان پسر
دوره متوســطه از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس و ارایه راهکارهای عملی برای آن،
بهداشت و پاکیزه نگهداشتن فضای مدرسه ،استفاده از بروشــورها و پیامهای بهداشتی
و محیطزیستی برای افزایش آگاهی دانشآموزان از طرق مختلف نظیر رسانههای محلی
و ملی و شبکههای مجازی ،رعایت بهداشت و پاکیزه نگهداشتن فضای مدرسه از سوی
معلمان و کارکنان مدرسه بهعنوان الگوی رفتاری ،از مهمترین راهکارهای عملی تشویق
دانشآموزان بهعمل و رعایت هنجارهاي سالمی در باب مراقبت بوده اسـت.
در پژوهشی با عنوان خود با عنوان نقش سواد سالمت در دانش دیابت ،خودمراقبتی
و کنترل قند خون :یک فراتحلیل به این امر اشاره میکند که فقدان سواد سالمت یکی از
اصلیترین معضالت جوامع است و آشنایی افراد از سواد سالمت میتواند در خودمراقبتی
بیماران دیابتی نقش اساسی و مثبتی را ایفا کند (.)Marciano, Camerini & Schulz, 2019
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را در رضایــت شــغلی معلمان ،اخالق حرفهای انان و صداقت شــغلی آنها مؤثر میداند
( .)Miller & Flint-Stipp, 2019مفهوم خودمراقبتی یک مفهومی سیستماتیک و جامع
اســت که در بازنگری مفهوم خودمراقبتی باید به تمامی حیطهها و ابعاد انســانی توجه
داشــت ( .)Crane & Ward, 2016در پژوهشی دیگر با عنوان کاربردهای خودمراقبتی
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برای خدمترسانی ،خودمراقبتی را دارای پیامدهای معنوی ،جسمانی و اجتماعی دانسته
و نقش خودمراقبتی را در توسعه خدمت به همنوعان و خدمت به جامعه برجسته میکند
( .)Narasimhan & Kapila, 2019درپژوهشی با عنوان نقش خودمراقبتی در پیشگیری از
کووید  19در شــرایط پاندمیک یکی از راهـــکارهای اساســی مقابله بــا این ویروس
را توســعه مهارتهــای خودمراقبتی عنــوان میشــود .از دیدگاه نویسنـــدگان این
پـــژوهش پیـــدایش و گسترش این ویروس ارتباط زیادی با سبک زندگی افراد دارد.
()Gupta, Lakshmi, Kaur & Rastogi, 2020

بررسی پژوهشهای انجام گرفته نشان میدهد که پژوهشی با عنوان پژوهش حاضر
در داخل و خارج از کشــور انجام نگرفته اســت و انجام پژوهش در این زمینه میتواند
رهنمودهای مثبتی برای دانشآموزان ،نظام آموزشــی و نظام ســامت و جامعه داشته
باشــد .از طرف دیگر از ميان دانشآمــوزان ،گروه دانشآموزان دبیرســتانی از اهميت
خاصی برخوردارند .دانشآموزان دبیرستانی در دوره نوجوانی قرار دارند و نوجواني دورة
منحصر به فردي در زندگي اســت و یکی از پر چالشترين دورههاي رشد انسان بهشمار
ميآيد ،چــرا که در اين دوره تكاملي تغييراتي در وضعيت بدن ،تفكر و روابط اجتماعي
بهوجــود ميآيد و فرد به تكامل جســمي ،رواني و جنســي دســت مييابد و بهتدريج
مســئوليت ســامت خود را بهعهده مي گيرد .از طرف دیگر دانشآموزان دختر در این
مقطع از ویژگیهایی نظیر دنبالهروی و دیگر پیروی ،تمایل به تصمیمگیریهای گروهی،
تبعیتجویی از الگوهای رفتاری و اجتماعی دیگران و اضطراب و ناایمنی باالتر نســبت
به پســران در ایــن مقطــع (نمکــی ،اژهای و دالور )148 :1376 ،برخوردارند که همة
این مســائل با بحث مراقبــت و خودمراقبتی ارتباطی نزدیــک و تنگاتنگ دارد و لزوم
توجه به خودمراقبتی را برجستهتر میکند .لذا پژوهش حاضر در صدد است روشن کند
که دانشآموزان دختر دبیرستانی مدرســه بنتالهدای جلفای مرند تجربیات خود را از
خودمراقبتی چگونه روایت میکنند؟
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روشهای پژوهش:
پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناختی تفسیری است .در این روش
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اطالعات غنی و بینش عمیقی در مورد تجربیات زیسته شرکتکنندگان میدهد و سطحی
نیست ( .)Todress & Hollway, 2016پدیدارشناسی تفسیری رویکردی سیستماتیک
برای مطالعه و تفســیر یک پدیده ارائه میکنــد و اجازه میدهد پدیده مورد نظر با یک
دید تفسیری ،تحلیل و کشف شود تا محقق در طی فرایند تفسیر ،به درك عمیقتری از
تجربیات زیســته دست یابد ( .)Van Manen,2016پدیدارشناسی در حال کلی بهدنبال
تبیین نقش آگاهی و تجربه از طرف محقق اســت (ســعیدی رضوانی و غالمی.)1400،
این پژوهــش درك عمیق تجربیات دانشآموزان مقطع متوســطه دوم در مورد مفهوم
خودمراقبتی مدنظر بوده اســت .جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل دانشآموزان
دختر مدارس مرند بودند .در این پژوهش نمونهگیری به شــیوه هدفمند انجام گرفت و
درعیــن توجه به وضعیت دانشآموزان و رعایت مالحظات اخالقی و اطمینان از رازداری
مطالب بیان شــده از دانشآموزان خواسته شــد تا تجربیات خود را از خودمراقبتی ارائه
نمایند .شــرکتکنندگان شامل  25نفر از دانشآموزان دختر مدرسه بنتالهدی جلفای
مرند بودند .روش نمونهگیری در این پژوهش نمونهگیری هدفمند از نوع داوطلبانه بوده
اســت .نمونهگیری هدفمند از نوع داوطلبانه نوعی نمونهگیری کیفی اســت که در آن
مشارکتکنندگان با دو مؤلفه اساسی تمایل و تجربه به شرکت در یک مطالعه میپردازند
()King, Horrocks & Brooks, 2020
معیار ورود شــرکتکنندگان برای پژوهش ،داشتن تجربه خودمراقبتی و توان بیان
این تجربیات بود .قبل از انجام مصاحبه در گوه واتساپی مدرسه در باب انجام پژوهشی در
این زمینه توضیحاتی داده شد ،از دانشآموزان خواسته شد کسانیکه در باب مراقبت و
خودمراقبتی اطالعاتی دارند و تجربیاتی که میتواند مورد استفاده قرار گیرد اعالم آمادگی
کنند .مالک ورود دانشآموزان آشنایی با خودمراقبتی ،توان بیان شفاهی دانشآموزان و
بیان صریح تجربیات به زبان فارسی بود .برخی از دانشآموزان علیرغم مقطع تحصیلی
بــاالی خود خواهان بازگوئی تجربیات خود بــه زبان مادری بودند که از فرایند مصاحبه
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کنارگذاشته شدند.
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بازنمایی تجربه خودمراقبتی در دانشآموزان دوره دوم متوسطه :
مطالعهای به روش پدیدارشناختی
 غالمرضا امیدیگرگری  سیدعبداهلل حجتی  علی ایمانزاده

7-40

بــه اینکه درمصاحبه عمیق و نیمهســاختاریافته قصد محقق نفــوذ به الیههاي عمیق
ذهن مصاحبه شــونده و کســب اطالعات حقیقی است ،ســئواالت دیگری هم از بطن
پاسخهای مصاحبهشوندگان تدوین شدند .در این مطالعه ،مصاحبهها بر روي یک دستگاه
لپتاپ ضبط شــد .درابتداي هر جلســه مصاحبهگر اطالعات دموگرافیک دانشآموزان
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(نام و نام خانوادگی ،سن ،رشته تحصیلی ،شغل پدر و مادر) را میپرسید و سپس در مورد
چگونگی مصاحبه و اهداف پژوهش حاضر توضیح می داد و به شرکتکنندگان اطمینان
داده میشــد که متن مصاحبه کام ً
ال محرمانه خواهد ماند و در توصیف و تحلیل نهایی
نامی از شــرکتکنندگان برده نخواهد شــد .بهمنظور رســمی و قانونی نمودن رضایت
مصاحبهشوندگان براي شــرکت در مصاحبه ،ازهر کدام از آنان یک موافقتنامه شفاهی
اخذ گردید .در عینحال که پژوهش عمیق و سئواالت نیمهساختار یافته بود سئواالت در
راستای رسیدن به سئوال اصلی تدوین شدند.
سئوال اصلی پژوهش از مصاحبهشــوندگان عبارت بود از اینکه «تجربه زیسته شما
از خودمراقبتی چیســت؟» استفاده میشد .سئواالت دیگری که در این راستا مطرح شد
میتوان به موارد زیر اشــاره کرد« :شــما بهعنوان یک دانشآموز چه برداشتی از مفهوم
مراقبت دارید؟ شــما بهعنوان یک دانشآموز دبیرستانی خود را از چه چیزهایی مراقبت
میکنید؟ چرا برخی از افرادکمتر از خودمراقبت میکنند؟ از چه راهکار و روشهایی برای
مراقبت از خود اســتفاده میکنید؟ این مراقبت برای شما چه پیامدهایی داشته است؟»
هنگامیکه صحبتهای مصاحبه شــونده ازتشریح پدیده مورد بررسی فاصله میگرفت،
پژوهشگران با طرح سؤال از گفتههای وی توجه او رابه پدیده مورد نظر جلب میکردند
و سعی براین بود که روند مصاحبه با سؤاالت پیگیر در راستای دستیابی به تجربه مورد
نظر ادامه پیدا کند ،مانند «ممکن اســت دراین مورد بیشتر توضیح دهید؟»«،میتوانید
این موضوع را واضحتر بیان کنید؟»« ،ممکن است درباره ...بیشتر توضیح دهید؟»« ،یعنی
میخواهید بگویید که...؟ و یا»« ،ممکن اســت با یک مثال منظور خود را از صحبتی که
داشتید روشن کنید؟» که سبب شفافتر شدن پدیده برای پژوهشگران و همچنین خود
مشــارکتکنندگان میگردید .در حین مصاحبه سعی شد ،ســایر پرسشها در جریان
مصاحبه شکل گیرند طول مدت مصاحبه 30تا 45دقیقه و بهطور متوسط  35دقیقه بود.
الزم به ذکر است مصاحبهشوندگان آزاد بودند ،هر زمان که اراده کنند از انجام مصاحبه

ë
ë
ë
ë

سال هفتم
شمارة 1
شمارة پیاپی 22
بهار 1401

فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

انصراف دهند .دادهها و اطالعات پژوهش بــه روش (.)Streubert & Carpenter, 2011

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .روش مزبور شــامل توصیف پدیده موردنظر توسط
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محقق ،کنارگذاری پیشفرضهای محقق ،مصاحبه با شرکتکنندگان ،قرائت توصیفهای
شرکتکنندگان ،استخراج جوهرهها ،پیدا کردن روابط اساسی ،نوشتن توصیفی از پدیده،
برگرداندن توصیف به شرکتکنندگان و کسب تأیید آنان ،مرور بر متون مربوطه و انتشار
یافتهها میباشــد (ادیب حاج باقری ،پرویزی و صلصالی .)92: 1390 ،در پژوهش حاضر
نیــز محقق مطابق الگوی مورد نظر پس از انجام مصاحبه با شــرکتکنندگان و ضبط و
پیادهس��ازی اطالعات روی کاغذ جمالت و عبــارات و نقل قولهایی که به درك تجربه
افراد از پدیده داللت میکردند ،مشــخص گردیدند .درمرحله بعد محقق از عبارات مهم
براي دستهبندي معانی که منجر به دستیابی به زیرمضمونها (مضامین فرعی) میشد،
استفاده نمود .این مضامین فرعی نیز براي نوشتن آنچه شرکتکنندگان تجربه کردهاند،
در پوشش مضمونها (خوشهها) مورد استفاده قرار گرفت .در نهایت مضمونها در پوشش
محدوده وسیعتري بهنام حیطه (بازنمائی تجربه خودمراقبتی در دانشآموزان دوره دوم
متوسطه) قرار داده شدند.
بهمنظور صحت و استحکام دادهها و اطالعات در پژوهش حاضر از  4معیار مقبولیت،
قابلیت اعتماد ،تأییدپذیری و انتقالپذیری استفاده شد .در این پژوهش نیز برای تضمین
معتبر بودن یافتههای مطالعه حاضر به شــرکتکنندگان ارائه شد و آنها نظرات خود را
در مــورد هماهنگی یافتهها با تجربیات خود به پژوهشــگر ابراز کردند .همچنین تعمق
مشارکتی توسط پژوهشکر پیرامون مضامین پدیدارشده انجام شد.

یافتههای پژوهش:
جدول .1مشخصات شرکتکنندگان در مصاحبه

سال هفتم ë
شمارة ë 1
شمارة پیاپی ë 22
بهار ë 1401

شرکتکننده
شماره

مدرسه

سطح تحصیالت

مدت زمان مصاحبه
به دقیقه

1

بنتالهدای

اول دبیرستان

43

2

بنتالهدای

دوم دبیرستان

47

3

بنتالهدای

دوم دبیرستان

39

بازنمایی تجربه خودمراقبتی در دانشآموزان دوره دوم متوسطه :
مطالعهای به روش پدیدارشناختی
 غالمرضا امیدیگرگری  سیدعبداهلل حجتی  علی ایمانزاده
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جدول ( .1ادامه)
شرکتکننده
شماره

مدرسه

سطح تحصیالت

مدت زمان مصاحبه
به دقیقه

4

بنتالهدای

دوم دبیرستان

55

5

بنتالهدای

دوم دبیرستان

52

6

بنتالهدای

سوم دبیرستان

45

7

بنتالهدای

سوم دبیرستان

40

8

بنتالهدای

دوم دبیرستان

50

9

بنتالهدای

سوم دبیرستان

45

10

بنتالهدای

دوم دبیرستان

46

11

بنتالهدای

سوم دبیرستان

40

12

بنتالهدای

سوم دبیرستان

39

13

بنتالهدای

سوم دبیرستان

47

14

بنتالهدای

اول دبیرستان

50

15

بنتالهدای

دوم دبیرستان

39

16

بنتالهدای

سوم دبیرستان

44

17

بنتالهدای

سوم دبیرستان

50

18

بنتالهدای

دوم دبیرستان

49

19

بنتالهدای

سوم دبیرستان

45

20

بنتالهدای

دوم دبیرستان

46

21

بنتالهدای

دوم دبیرستان

40

22

بنتالهدای

سوم دبیرستان

39

23

بنتالهدای

اول دبیرستان

47

24

بنتالهدای

سوم دبیرستان

50

25

بنتالهدای

اول دبیرستان

45

17
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سال هفتم
شمارة 1
شمارة پیاپی 22
بهار 1401

فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

با توجه به اینکه شــرکتکنندگان عمدتاً از یک جنســیت (دختــر) بودند و دامنه
ســنی آنها در سنین دبیرستانی بود و اختالف چندانی در بین شرکتکنندگان از لحاظ
18

ســنی وجود نداشت در جدول آورده نشدهاند .مدت زمان مصاحبهها هم بهطور متوسط
 35دقیقه بود.
از تحلیل مصاحبههای شرکتکنندگان  7مضمون اصلی معنا و مفهوم خودمراقبتی،
حــدود و ثغــور خودمراقبتی ،ضــرورت برنامــه خودمراقبتی ،آمــوزش خودمراقبتی،
برنامه درســی خودمراقبتی ،پیامدهای خودمراقبتی و راهبردهای ارتقای خودمراقبتی
حاصل شدکه در جدول آمده است.
جدول  .2مضامین اصلی و فرعی
مضامین اصلی

بازنمایی تجربة خودمراقبتی (با تأکید بر خودمراقبتی دینی) در دانشآموزان دوره دوم متوسطه

سال هفتم ë
شمارة ë 1
شمارة پیاپی ë 22
بهار ë 1401

معنا و مفهوم
خودمراقبتی

ابعاد
خودمراقبتی

مضامین فرعی

نمونهای از مضامین پایه

مراقبت
بهمعنای
محافظت

 éمحافظت از خود ،محافظت از خانواده ،محافظت از دوستان،
مراقبت از داشتهها ،مراقبت از محیط زندگی ،محافظت از افتادن
در دام شیطان.

مراقبت
بهمعنای
پیشگیری

 éپیشگیری از بیماریها ،دوستان ناباب ،دخانیات و مواد افیونی،
اعتیاد ،روابط جنسی نامطلوب ،ارتکاب و کشیده شدن به سمت
گناه... ،

مراقبت
بهمعنای
توکل

 éتوکل به خداوند ،توکل به ائمه اطهار ،تکیه بر خدا ،تقدیر خداوند،
اعتماد و تکیه بر خداّ ،
حلل مشکالت ،ناظریت خداوند... ،

خودمراقبتی
جسمی

 éنظافت بهعنوان جزئی از ایمان ،رعایت پوشش مناسب ،اجتناب
از وسایل ،لوازم و رفتارهای پر خطر ،خواب کافی ،ارزشگذاری
به بدن ،شستشوی مداوم دستها ،تغذیه مناسب ،دستورات
دینی ،تغذیه سالم...،

خودمراقبتی
اجتماعی

 éمتلک انداختن و توهین کردن ،مشکالت فرهنگی زنان و
دختران ،روابط اجتماعی سالم ،تعیین حد و مرز خود با دوستان
 /همکاران ،عضویت در تشکلهای گروهی.

خودمراقبتی
دینی و معنوی

 éتقویت درون ،توکل به خدا ،ارامش درون ،تکیه به منبع الهی
انجام کارهای خیر ،شـکرگزاری نعـمتهای الـهی ،کمک به
نیازمندان... ،

 éتابآوری ،افـزایش قـدرت تـحمل ،صـبر ،خـالء عـاطـفی،
خودمراقبتی
اشتـراکگـذاری تجربـیات درونی ،مهربانی با خـود و دیـگران،
عاطفی و روانشناختی
اختصاص وقت برای فرزندان و والدین ،احساس تنهایی...،

بازنمایی تجربه خودمراقبتی در دانشآموزان دوره دوم متوسطه :
مطالعهای به روش پدیدارشناختی
 غالمرضا امیدیگرگری  سیدعبداهلل حجتی  علی ایمانزاده
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جدول ( .2ادامه)
مضامین اصلی

مضامین فرعی

نمونهای از مضامین پایه

ارتقای سالمت فرد

 éسالمت جسم و روح فرد ،تأثیرگذاری فرد ...

ارتقای سالمت جامعه

ضرورت برنامة
خودمراقبتی

تغییر مداوم
سبک زندگی

19

 éارتباط سالمت فرد و جامعه ،جامعه متشکل از افراد... ،
 éاستفاده از شبکههای اجتماعی ،تغییر ذائقه دانشآموزان ،گرایش
به فست فودها ،گرایش به الگوهای نامطلوب ،الگوبرداری از
مدلها و بازیگران ،تغذیه ناسالم و تنقالت در مدرسه... ،

بازنمایی تجربة خودمراقبتی (با تأکید بر خودمراقبتی دینی) در دانشآموزان دوره دوم متوسطه

 éکرونا ،وسایل آرایشی غیراستاندارد ،گرایش به استفاده از وسایل
تغییر و ظهور
بیماریهای جدید
پزشکی غیراستاندارد ،بیماریهای هولناک و عجیب ،استفاده
و بازنگری مداوم
بیرویه از رنگ مو ،کاشت بیرویه ناخن ،عملهای زیبایی
برنامههای خودمراقبتی
بدونضرورت ،پروتز....،

آموزش
خودمراقبتی

برنامه درسی
خودمراقبتی

نیازسنجی آموزشی

 éسردرگمی در باب نیاز ،نوع نیازهای فردی ،نیازهای اجتماعی و
فرهنگی ،نیازهای بهداشتی ،وضع ایده ال...،

فقدان سواد
خودمراقبتی
در والدین

 éوالدین کمسواد ،فقدان سـواد اینترنتی والدین ،فقدان سواد
فناورانه والـدین ،ناتوانی در بـهرهگیری از گـوشیهای جدید،
کنترل و نظارت والدین...،

عصر ارتباطات

 éتحول سریع دنیا ،ارتباطات سریع و آسون ،اینستاگرام ،شبکههای
اجتماعی رشد فضای مجازی ،گوشیهای اندرویدی...،

فقدان دانش نظری
دانشآموزان در باب
خودمراقبتی

 éفقدان دانش کافی در باب خودمراقبتی .محتوای نامتعادل
کتابهای درسی ،آموزش والدین و دانشآموزان ،سواد نظری
پائین.
 éکسب اطالعات مراقبتی ازسایتها و تلگرام و اینستاگرام و،...
اطالعات نامعتبر سایتها و کانالها ،عدم اعتماد به مطالب
کانالها و سایت و...

گنجاندن برنامه
درسی و واحد درسی
خودمراقبتی

 éمتناسب با سن دانشآموز ،جنسیت دانشآموز ،تفاوتهای
جنسیتی ،تفاوتهای فرهنگی ،سطح سواد خانواده ،آموزشهای
مدرسهای ،هماهنگی و تعادل بین واحدهای درسی.

رویکردهای تلفیقی
و کل نگرانه
در برنامه درسی
خودمراقبتی

 éتقدم آموزش خودمراقبتی برخیلی از دروس نظری بیکاربرد
و کمکاربرد.
 éارتباط خودمراقبتی با اکثر دروس مثل تعلیمات اجتماعی و علوم
و دروس اسالمی ،شیمی ،زیستشناسی ،دین و زندگی ،جغرافیا
و غیره ،کلی بودن مفهوم سالمت ،مراقبت و خودمراقبتی دغدغه
علوم متعدد.

برنامه درسی خدمات
محور

 éخدمت بنیان دین و اساس دین ،توصیه علما و انبیا و اوصیا،
آموزش با روشهای جذاب و عملی ،جامعه ،طبیعت ،کوه و
جنگل و ...بهعنوان مکان یادگیری ،ارتباط آموختهها با جامعه،
نفع جامعه از مدرسه... ،

ë
ë
ë
ë

سال هفتم
شمارة 1
شمارة پیاپی 22
بهار 1401

فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

جدول ( .2ادامه)
مضامین اصلی
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بازنمایی تجربة خودمراقبتی (با تأکید بر خودمراقبتی دینی) در دانشآموزان دوره دوم متوسطه

پیامدهای
خودمراقبتی

مضامین فرعی

نمونهای از مضامین پایه

پیامدهای جسمی

 éتن سالم ،عدم استعمال دخانیات و مواد افیونی ،ارتباط منطقی و
مطلوب با فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و ...

پیامدهای آموزشی

 éنمرات تحصیلی باال ،تمرکز بر دروس ،ارتقای کیفیت یادگیری،
حضور شادکامانه و شاداب در محیط آموزشی و یادگیری.... ،

پیامدهای فردی

 éرضایت از زندگی ،سالمت فردی ،تعامل مطلوب با دیگران،
رضایت از خود ،نگرش مثبت نسبت به خود و...

پیامدهای اجتماعی

 éجامعه سالم ،سبک زندگی اجتماعی سالم ،تعامل و ارتباط
مطلوب با جامعه ،رابطه مبتنی بر اعتماد با همساالن،
تأثیرگذاری ،تغییر تفکرات نادرست...،

پیامدهای روحی
و روانی

 éتابآوری ،کاهش افسردگی ،غلبه بر احساس تنهایی ،خوشبینی،
شادکامی ،کاهش اضطراب اطالعاتی و ...

تعامل نهادهای مختلف  éاجتماعی ،خانواده ،مدرسه؛ جامعه ،بهداشتی و درمانی و...

راهبردهای
ارتقای
خودمراقبتی

آگاهیبخشی و
دانشافزایی

 éاگاهی افراد از مسئولیتهای اجتماعی ،حقوق خود و حقوق و
مسئولیت در قبال دیگران ،رابطه صحیح با فرزند ،هدایتگری
والدین...،

تدوین و ارتقای برنامه
درسی خودمراقبتی

 éدر همة سطوح ،متناسب با اصول نوین برنامه درسی ،بازنگری
محتوا ،تأکید بر همه ابعاد... ،

توانمندسازی
دانشآموزان در مقابله
با عوامل کاهنده
خودمراقبتی

 éتوانمندسازی ذهنی ،شناختی ،رفتاری ،نگرشی

راهکارهای دینی
خودمراقبتی

 éتوکل ،دعا ،صلهارحام ،خواندن قرآن ،مراسمات مذهبی ،زیارت
ائمه اطهار و معصومین... ،

مضمون اصلی  :1معنا و مفهوم خودمراقبتی
یکی از مضامین اصـلی درک افـراد از خـودمراقبتی است .این مضـمون اصلی به سه
مراقبت بهمعنای محافظت ،مراقبت بهمعنای پیشــگیری ،مراقبت بهمعنای توکل اشاره
دارد.
سال هفتم ë
شمارة ë 1
شمارة پیاپی ë 22
بهار ë 1401

 مضمون فرعی  1ـ مراقبت بهمعنای محافظت :برخی از دانشآموزان دختر مراقبت را
بهمعنای محافظت عنوان میکردند:

بازنمایی تجربه خودمراقبتی در دانشآموزان دوره دوم متوسطه :
مطالعهای به روش پدیدارشناختی
 غالمرضا امیدیگرگری  سیدعبداهلل حجتی  علی ایمانزاده

«من از خدا بهخاطر نعمتهای زیادی که بهمون داده شــکرگزارم سعی میکنم
از خودم همهجانبه مراقبت کنم آدم باید در کنار جسم خودش از درون خودش هم
مراقبت و محافظت کنه»( .شرکتکننده شماره .)7
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 مضمون فرعی  2ـ مراقبت بهمعنای پیشگیری :برخی از دانشآموزان برداشت خود
را از مراقبت به پیشگیری معطوف کرده بودند:

«خیلی تعریفها میشه از مراقبت کرد .بهنظر من مراقبت یعنی اینکه قبل از اتفاق
افتادن یک عمل نادرســت از آن پیشگیری کنیم .پیشگیری از بیماریها ،پیشگیری
از اتفاقاًت ناخوشــایند ،پیشگیری از راههای خطرناکی که ممکن است با آنها روبهرو
بشویم و خیلی از پیشگیریهای دیگر»( .شرکتکننده شماره .)15
 مضمون فرعی  3ـ مراقبت بهمعنای توکل :برخی از دانشآموزان برداشت خود را از
مراقبت به مراقبت معنوی معطوف کرده و آن را بهمعنای توکل در نظر گرفته بودند:

«از نظر من مراقبت بیشــتر به این معنا هســت که از درون خودمون مراقبت
کنیم .خودمانی بگم یعنی خودمراقبتــی معنوی .مراقبت بهنظر من یعنی اینکه در
همهحال خدا را شــاهد اعمالمان بدانیم و در همهحال به خدا توکل داشته باشیم».
(شرکتکننده شماره .)15
مضمون اصلی  :2حدود و ثغور خودمراقبتی
یکی از مضامین اصلی یافت شــده از تجربیات دانشآموزان از خودمراقبتی ،حدود و
ثغور خودمراقبتی بود .دانشآموزان خودمراقبتی را در چهار حیطه خودمراقبتی جسمی،
اجتماعی ،معنوی و عاطفی  -روانشناختی عنوان کرده بودند.
 مضمون فرعی  1ـ خودمراقبتی جسمی:

«بهنظر من خودمراقبتی خیلی مهمه .از همه لحاظ فرد باید از خودش مراقبت کنه.
اصلیترین جنبه خودمراقبتی خودمراقبتی جسمی است»( .شرکتکننده شماره .)18
بهنظر من اصلیترین بخش خودمراقبتی ،مراقبت از بدنمون هست .هر فردی باید
در طول شبانهروز  10ســاعت خواب مفید داشته باشه من می دونم که اگه شبها
دیر بخوابم ســر کالس درس تمرکز ندارم و همش خوابم میاد و اص ً
ال انرژی ندارم».
(شرکتکننده شماره.)15
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 مضمون فرعی  2ـ خودمراقبتی اجتماعی:
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«جامعه ما اخیرا ً خیلی تغییر پیدا کرده ،مزاحمتهای اجتماعی زیاد شده ،متلک
انداختن و توهین کردن و ...خیلی برای دختران زیاد شده .آدم باید خیلی قوی باشه
از لحاظ درونی که بتونه در مقابل این معضالت اجتماعی دوام بیاره .باید از خودمان
درمقابل این معظالت مراقبت کنیم»( .شرکتکننده شماره .)2
«من خیلی دوست دارم در جامعهای زندگی کنم که برخی مشکالت اجتماعی را
نداشته باشه .دختران نسبت به پسران از محدودیتهای ویژهای برخوردارند .یکی از
معضالت ما دختران برخورد زشت و زننده پسران است .سر راه مدرسه روزی نیست
که این پسران مزاحم ما نباشن .داره به یک فرهنگ عمومی تبدیل میشه .البته من
چنان رفتار نمیکنم که از من سوءاستفاده بکنند»( .شرکتکننده شماره .)11

 مضمون فرعی  3ـ خودمراقبتی دینی و معنوی:

«من از زندگیم راضییم چون همیشــه تو زندگیم مراقب خودم هستم در زمینه
معنوی مشکالت رو گذرا میدونیم ،سعی میکنم که خودمو نبازم و کمطاقت نباشم
اینا بهخاطر اینه که همیشــه امید و توکلم تنها به خدا بوده و هســت تو مدرســه
در امتحانات با توکل بر خدا تالش میکنم و مراقب هســتم در زمینه معنوی سست
نشم»( .شرکتکننده شماره.)21
«زندگی ما عمدتاً مادی شــده و مادیات برای ما اهمیت پیدا کرده باید معنویات
درونمون را تقویت کنیم .در اینصورته که میتونیم زندگی بهتری داشــته باشیم».
(شرکتکننده شماره .)6
 مضمون فرعی  4ـ خودمراقبتی عاطفی و روانشناختی:

«بهنظر من خودمراقبتی میتونه به روان انسان مرتبط باشه .من خودم در کل خیلی
احســاس بدی دارم .احساس یک خالء عاطفی میکنم .احساس میکنم باید یک نفر
باشه که تمام احساسات درونم را با اون به اشتراک بگذارم»( .شرکتکننده شماره .)9
مضمون اصلی  :3ضرورت برنامه خودمراقبتی
سال هفتم ë
شمارة ë 1
شمارة پیاپی ë 22
بهار ë 1401

یکی از مضامینی که از بیانات شرکتکنندگان در پژوهش حاصل شد ضرورت برنامه
خودمراقبتی اســت .از کدگذاری بیانات شــرکتکنندگان چهار مضمون فرعی ارتقای

بازنمایی تجربه خودمراقبتی در دانشآموزان دوره دوم متوسطه :
مطالعهای به روش پدیدارشناختی
 غالمرضا امیدیگرگری  سیدعبداهلل حجتی  علی ایمانزاده

7-40

ســامت فرد ،ارتقای سالمت جامعه ،تغییر مداوم و پیوسته سبک زندگی ،ظهور و بروز
بیماریهای جدید و لزوم آموزش مقابله با آن حاصل شد .در زیر به این مضامین و برخی
از بیانات شرکتکنندگان اشاره میشود:
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 مضمون فرعی  1ـ ارتقای سالمت فرد :از دیـــدگاه دانـــشآموزان جـهت ارتقـای
سالمت فرد برنامه خودمراقبتی ضرورت دارد .در زیر به برخی از بیانات شرکتکنندگان
اشاره میشود:

«بهنظر من مدرسه و خانـــواده و جامعـــه بایـد آموزشهـــای خـودمراقبتی
بدهند .اگر برنامههـای خـودمراقبتی دایـر باشه سـالمت فرد تـضمین شده اسـت».
(شرکتکننده شماره )6

«اصلیترین بعد ســامت فردی است اگر فرد سالم نباشه جامعه هم بهنظر من
ســالم نیست لذا باید خودمراقبتی کرد .به زبان ساده آدم بیمار اطرافیان و جامعه را
هم بیمار میکنه»( .شرکتکننده شماره .)12
 مضمون فرعی  2ـ ارتقای سالمت جامعه :یکی از مضامین فرعی که شرکتکنندگان
در ضرورت برنامه خودمراقبتی به آن اشــاره داشــتند نقش خودمراقبتی در ارتقای
سالمت اجتماعی است.

«جامعه بههیچعنوان چیزی جز ما دانشآموزان و افراد نیست .هر کاری ما انجام
میدیــم در کنار عواقبی که برای ما داره بــرای جامعه هم عواقبی داره چه مثبت و
چه منفی .لذا خودمراقبتی ما به بهتر سدن جامعه ما هم کمک میکنه .نمیتونیم که
فقط خودمون را در نظر بگیریم .برای مثال بیحجاب تو جامعه بگردیم و بگوییم که
من اختیار خودم را دارم و به دیگران ربطی نداره .در واقع کار من به جامعه هم ربط
داره .اگر کارهای خوب انجام دهم ضمن کمک به سالمت جامعه در واقع برای اونها
الگودهی هم میکنم»( .شرکتکننده شماره .)9
 مضمون فرعی  3ـ تغییر مداوم سبک زندگی:

یکی دیگر از مضامینی که شــرکتکنندگان به آن اشاره داشتند این بود که به ناچار
ســبک زندگی افراد هر روز در حال تغییر اســت و در برخــی از مواقع این امر به دلیل
تغییرات بنیادین در جوامع است.
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«خودمراقبتي با ســبک زندگی در ارتباطه به ما كمك مي كنه تا بهترین سبك
زندگــي را انتخاب کنیم و به آینده خوش بین و امیدوار باشــیم و زندگی با ارزش،
ســالم و هدفمند برا خود بسازیم .متأســفانه ما بههیچعنوان مراقب سالمتی خود
نیســتیم .من خودم خیلی چاقم و خیلی اذیت میشــم .تو مدرسه و خانه و بیرون
خیلی اذیت میشــم .همهاش نتیجه پرخوری و استفاده از غذاها و تنقالت بیمورد
اســت .کمتر روزی هســت که چیپس نخورم ،عاشــق چیپس و پفکم .در خیلی از
فعالیتهای ورزشی فکر کنم نفر آخرم .مشکل تنفسی و قلبی دارم همیشه نفس کم
میارم .معلم ورزشم خیلی تالش میکنه تا من به وزن عادیم برگردم ولی تأثیرگذار
نبوده»( .شرکتکننده شماره.)7
 مضمون فرعی  4ـ تغییر و ظهــور بیماریهای جدید و بازنگری مداوم برنامههای
خودمراقبتی:

«با تغییر سبک زندگی انسان بیماریها هم تغییر میکنند .کی فکر میکرد که
روزی کرونا دنیا را درگیر خودش کنه .درواقع این برای ما یک هشــدار بود که باید
برای خودمراقبتی برنامه داشته باشیم»( .شرکتکننده شماره .)11
«اینجــوری که من میبینم از این به بعد با بیماریهای هولناکی مواجه خواهیم
شــد خیلی از مواقع هم دلیل اصلیش خود ما هســتیم .هر روز استفاده ما از وسایل
آرایشی غیر استاندارد بیشتر میشه ،استفاده از وسایل پزشکی غیر استاندارد بیشتر
میشه ،استفاده بی رویه از رنگ مو ،کاشت بی رویه ناخن و ...همه اینها مسائلی هستند
کــه در آینده همه ما را گرفتــار خواهد کرد و با بیماریهای عجیبی مواجه خواهیم
بود .بهنظرم جای خالی خیلی از آموزشها احساس میشه»( .شرکتکننده شماره .)17
مضمون اصلی  :4آموزش خودمراقبتی
يكي از جنبههاي بســيار مهم پديدار شده در تجربيات مشاركتكنندگان «آموزش
خودمراقبتی» بود .تقریباً اکثر شــرکتکنندگان بهنحوی به آموزش خودمراقبتی اشاره
داشــتند .چهار زير مضمون «نیازســنجی آموزشــی»« ،عصر ارتباطات»« ،فقدان سواد
سال هفتم ë
شمارة ë 1
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خودمراقبتی در والدین» و «ضرورت آموزش سواد خودمراقبتی» مضامین فرعی آموزش
خودمراقبتی را شكل دادند.

بازنمایی تجربه خودمراقبتی در دانشآموزان دوره دوم متوسطه :
مطالعهای به روش پدیدارشناختی
 غالمرضا امیدیگرگری  سیدعبداهلل حجتی  علی ایمانزاده

 مضمون فرعی  1ـ نیازسنجی آموزشی :یکی از راههای آموزش خودمراقبتی این است
که شناسایی شــود چه چیزهای درباره مراقبت و خودمراقبتی باید آموزش بدهیم؟
چه شــکافهایی وجود دارد و به چه چیزهایی باید دست پیدا کنیم .وضع موجود ما
چیست و وضع مطلوب ما کدام است.
«نمیشــه خودمراقبتی را همینجوری معنا کرد .باید بدونیم چه چیزهایی نیاز
بهآموزش هســت .در زمینه بهداشــت فردی میخواهیم آمــوزش بدیم؟ در زمینه
بهداشت اجتماعی میخواهیم آموزش بدیم یا در حالت کلی چه چیزی را میخواهیم
آموزش بدیم؟»( .شرکتکننده شماره .)11
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 مضمون فرعی  2ـ عصر ارتباطات

«کسی فکرش را نمیکرد که دنیا اینقدر زود متحول بشه .اگر به کسی میگفتن
که قراره بعد  10ســال مث ً
ال اینقدر ارتباطها آســون بشه و شــرایط ارتباطی عوض
بشه هیچکس قبول نمیکرد .اآلن تمامی همکالسهای ما صفحه اینستاگرامی دارن
تو شبکههای اجتماعی عضون و...لذا بهنظر من مراقبت که میگیم باید به این حوزهها
هم نگاهی بیندازیم»( .شرکتکننده شماره .)11
«بعضی از دوســتای من تا نصف شب تو تلگرام اینســتاگرامن والدینشونم اص ً
ال
نظارتی بهشون نمیکنن چه لزومی داره تو فضای مجازی باشی بعد سر کالس بخوابی.
من خودم شخصاً روزانه  4تا  5ساعت خودم را به شبکههای اجتماعی اختصاص میدم.
تا بحال نشــده پدر و مادرم تو این زمینه بهم اخطار بدن»( .شــرکتکننده شماره )1

 مضمون فرعی  3ـ فقدان ســواد خودمراقبتی والدین :اکثر دانشآموزان به این امر
اشاره داشتند که خانوادههایشان با سواد خودمراقبتی اشنا نیستند
«بهنظر تصور والدین از مراقبت چیزی جز کنترل و نظارت نیســت .بهنظر من اگر
والدین با بچههای خود رابطة عاطفی داشته باشن و اونها را صمیمانه بپذیرن نیازی به
کنترل بچه هاشون نیست .من مادرم هر روز بعد از پایان کالس ،تبلتم را چک میکنه
تا وارد سایتهای خطرناک و بد نشوم و همیشه هم تو این زمینه با مادرم مشکل دارم».
(شرکتکننده شماره .)9
حساسن .اگر مسواکم یادم بره
«پدر و مادر من خیلی به بهداشــت شخصی من ّ
باید محاکمه بشم .اگر صبح موقع بلند شدن دست و صورتم را نشورم کارم تمامه».
(شرکتکننده شماره .)8
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 مضمــون فرعی  4ـ فقدان دانش نظری دانشآموزان در باب خودمراقبتی :یکی از
مضامینی که از بیانات شرکتکنندگان بهدست آمد این بودکه در باب خودمراقبتی از
26

دانش نظری کافی برخوردار نیستند .در زیر به برخی از بیانات شرکتکنندگان اشاره
میشود:

«واقعیت این اســت که ما چندان در باب خودمراقبتی دانش کافی نداریم .توی
کتابهایمان هم چندان به این قضیه پرداخته نشده است .اگر میخوان خودمراقبتی
درست عملی بشه باید تو این زمینه به دانشآموزان و پدر و مادرهامون آموزشهای
کافی داده بشه»( .شرکتکننده شماره .)5
«در جامعه ما سواد نظری در برخی زمینهها پائین است .من اکثر اطالعات مربوط
به ســامت و خودمراقبت را از ســایتها و تلگرام و اینســتاگرام و ...بهدست میارم.
خیلی مواقع اتفاق افتاده که دیدم اطالعات سایتها و کانالها در برخی مواقع مخالف
همه ،و من معلوم نیست به کدومش اعتماد کنم .اگر این دانشها و اطالعات از طرف
مدرسه آموزش داده بشه خیلی بهتر میشه»( .شرکتکننده شماره .)10
«من وجود یه واحد درســی با عنوان آموزش خودمراقبتی را الزم میدونم شما
اآلن از من در مورد خودمراقبتی ســؤال میپرســید درحالیکــه من واقعاً نمیتونم
پاســخ قانعکننده بدم چون در این مورد آموزش ندیدم و اآلن اطاعات من در مورد
خودمراقبتی در حد دانشآموز دبستانی است نه متوسطه دوم .واقعاً اگه اینو مدیران
مــدراس در نظر بگیرن کــه خودمراقبتی را برای ما نوجوانــان آموزش بدن جلوی
بسیاری از بیماریها و اتفاقاًت بد گرفته میشه»( .شرکتکننده شماره .)23
مضمون اصلی  :5برنامه درسی خودمراقبتی
یکی از مضامین اصلی استخراج شده برنامه درسی خودمراقبتی است .اگرچه بهطور
رسمی به برنامه درسی خودمراقبتی چندان اشاراتی در بیانات شرکتکنندگان نبود ولی
بهطور ضمنی اکثر شرکتکنندگان به این قضیه اشاره داشتند .در زیر به برخی مضامین
فرعی استخراج شده از این مضمون اصلی اشاره میشود:
سال هفتم ë
شمارة ë 1
شمارة پیاپی ë 22
بهار ë 1401

 مضمون فرعی  1ـ گنجاندن برنامه درسی و واحد درسی خودمراقبتی متناسب با
سن دانشآموز :برخی از شرکتکنندگان به لزوم گنجاندن برنامه درسی خودمراقبتی

بازنمایی تجربه خودمراقبتی در دانشآموزان دوره دوم متوسطه :
مطالعهای به روش پدیدارشناختی
 غالمرضا امیدیگرگری  سیدعبداهلل حجتی  علی ایمانزاده

و تناسب آن با سن شرکتکنندگان اشاره داشتند.
«تو مدرســه خیلی از آمــوزش ها و مطالبی که به ما آمــوزش میدن به درد ما
نمیخــوره .بهجای اینها یه چیزهایی به ما یاد بدن که به دردمون بخوره .من دوماه
پیش برادرم تیله تو گلوش گیرکرد خانواده همهمون درمانده شده بودیم چکار کنیم
کم مونده بود برادرم خفه بشــه .تو این شــرایط وقتی آموزش تو این زمینه دریافت
نکردیم چکار باید میکردیم .واقعاً خیلی چیزهای ضروری مثل مراقبت و خودمراقبتی
باید جایگزین دروس بیربط و بیکاربرد بشه .البته باید سن ما را هم در نظر بگیرن
ما که انتظار نداریم تمام اطالعات پزشــکی را دریافت کنیم ولی مسائل اساسی اولیه
را باید به ما تو مدارس آموزش بدن»( .شرکتکننده شماره .)10
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 مضمون فرعی  2ـ رویکردهای تلفیقی و کلنگرانه در برنامه درسی خودمراقبتی:

«بهنظــر من آموزش خودمراقبتی خیلی ضروریتر از آموزش زبان انگلیســی و
زبان عربی و غیره هس چون واقعاً ســامتی جسمی و روانی من مفیدتر از هر درس
دیگه هســت در صورتی که در مدارس ما اص ً
ال خودمراقبتی آموزش داده نمیشــه.
تو کتابهای درسی بهخصوص در دروس تعلیمات اجتماعی و علوم و دروس اسالمی
میتونه ابن بحث ارائه بشه»( .شرکتکننده شماره .)24
«موضوع سالمت یه موضوع کلی است و در واقع به خیلی از حیطهها ارتباط داره.
مراقبت از خود ،مراقبت از زمین و کره خاکی ،مراقبت از اســطوره هاو اندیشمندان،
مراقبت ازروح و روان و ...لذا بحث مراقبت و خودمراقبتی را در اکثر علوم مثل شیمی،
زیستشناسی ،دین و زندگی ،جغرافیا و غیره آموزش داد .چون این بحث در تمامی
این دروس میتونه آموزش داده بشه»( .شرکتکننده شماره .)11
 مضمون فرعی ـ برنامه درسی خدمات محور:

«آموزش خودمراقبتی باید با روشهای جدید باشه که برای دانشآموزان جذاب
باشــه .خیلی از مطالبــی را که یاد میگیریم صرفاً بهخاطر نمره اســت .درحالیکه
خودمراقبتــی با با جان و روان آدمها در ارتباطه .باید مســائل و نکات خودمراقبتی
را طــوری به دانشآموزان بدیم که از ته دل یاد بگیرن .ما این آموزشها را هم الزم
نیســت در کالس یادبگیریم .جامعه ،طبیعت ،کوه و جنــگل و ...میتونه مکانهایی
باشن که دانشآموز مطالب خودمراقبتی را یاد میگیره»( .شرکتکننده شماره .)18
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«یه معلم علوم داشــتیم که میخواست بحث فتوســنتز گیاهان را آموزش بده.
حیاط مدرســه ما پردرخت و اینهاســت .ما را برد حیاط مدرســه و در کنار بحث
فتوسنتز ،احترام به محیطزیست ،حفظ محیطزیست و قدرت خداوندی را هم حین
درس بهما یاد داد .بههیچعنوان این کالس و جذابیت این کالس یادم نمیره .مسائل
سالمت و بهخصوص مراقبت و خودمراقبتی را هم میشه در غیر کالس به نحو جذاب
آموزش داد»( .شرکتکننده شماره .)4
مضمون اصلی  :6پیامدهای خودمراقبتی:
یکی از مضامین اصلی پدیدارشــده از بیانات شــرکتکنندگان مضمون پیامدهای
خودمراقبتی اســت که در  5بعد جسمی ،فردی ،آموزشــی ،اجتماعی و روحی و روانی
به این پیامدها اشاره داشتند.
 مضمون فرعی  : 1پیامدهای جسمی

«مراقبت از بدن خیلی ضروریه .اگر بخواهیم روحمون سالم باشه باید جسممان
هم سالم باشــه .من بههیچعنوان از ابزار و وسایل و فعالیتهایی که به جسم خودم
آسیب وارد میکند را استفاده نمیکنم .امروزه استفاده از مواد و قلیان و سیگار بین
دانشآموزان رایج شــده و من بهخاطر ضررهایی که بــه بدنمون میتونه وارد کنه را
استفاده نمیکنم»( .شرکتکننده شماره.)13
 مضمون فرعی  : 2پیامدهای آموزشی

سال هفتم ë
شمارة ë 1
شمارة پیاپی ë 22
بهار ë 1401

«هر فردی باید در طول شبانهروز  10ساعت خواب مفید داشته باشه من میدونم
که اگه شب ها دیر بخوابم سر کالس درس تمرکز ندارم و همش خوابم میاد و اص ً
ال
انــرژی ندارم .هر موقع به بدنم و به تغذیهام اهمیت نمیدم احســاس میکنم از زود
عصبی میشم و زود پرخاش میکنم»( .شرکتکننده شماره.)14
«باید غذاهایی بخورم که ارزش غذایی دارند مث ً
ال شــیرینیجات و فســتفود و
تنقالت زیاد نمیخورم چون میدونم هم برام مضره هم چاق میشم .خیلی مواقع برای
من پیش اومده صرفاً با یک کیک و کلوچه تا ظهر کالس مدرسه را تموم کردم چون
دسترسی من به اون ها راحتتره .کی حوصله داره اول صبح بلند بشه و صبحانه آماده
کنه .هرموقع تغذیه نامناســب داشتم احساس میکردم که توان و حوصله یادگیری

بازنمایی تجربه خودمراقبتی در دانشآموزان دوره دوم متوسطه :
مطالعهای به روش پدیدارشناختی
 غالمرضا امیدیگرگری  سیدعبداهلل حجتی  علی ایمانزاده

مطالب درسی را هم ندارم»( .شرکتکننده شماره.)11
«مــن اگرچه ســعی میکنم به روح و ذهنم اهمیت بدم ولی برای جســمم کم
میزارم .من صبح ها که از خواب بیدار می شــم حوصله ندارم صبحانه بخورم وقتی
معلم درس رو شــروع میکنه اص ً
ال نمی فهمم می دونم کار اشــتباهی میکنم که
صبحانه نمیخورم ولی چه کنم عادت کردم مامانم دعوا میکنه چرا مراقب سالمتی
خودت نیستی»( .شرکتکننده شماره.)6
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 مضمون فرعی  3ـ پیامدهای فردی

«مــا باید از خودمــان مراقبت کنیم اگر مراقبت نکنیم اولین فردی که آســیب
میبینه خودمان هســتیم .اگر مراقب خودمان نباشیم خیلی اتفاقاًت ناخوشایند مثل
اعتیاد ،سوءاســتفاده جنسی ،ارتباطات جنســی و...اتفاق بیفته .من خودم هر موقع
احســاس کنم در معرض خطرم یا از مامانم کمک میگیرم یا ســعی میکنم از خدا
بخوام به من کمک کنه چه با نماز چه با دعا و( .» ...شرکتکننده شماره.)4
«من همیشه سعی میکنم خونه صبحانه بخورم برم مدرسه .قب ً
ال نمیخوردم یه
روز که مثل همیشــه بدون صبحانه رفتم مدرسه سرکالس ضعف کردم فشارم افتاد،
زنگ زدن اورژانس اومد همه گفتن تشنج کرد درحالیکه اص ً
ال سابقه تشنج نداشتم
از اون زمان دوستام میگفتن تو تشنج داری ،برا همین تصمیم گرفتم هیچوقت بدون
صبحانه مدرسه نرم و مراقب سالمتی خودم باشم»( .شرکتکننده شماره.)7
 مضمون فرعی ـ پیامدهای اجتماعی:

«خیلی وقتا بعضی دوستام بهم میگن بیا سیگار بکش ولی من بهخاطر سالمتی
خودم و دیگران از سیگار یا قلیون خوشم نمیاد و قبول نکردم و فکر میکنم توانایی
خودمراقبتی در زمینه اســتفاده از ســیگار یا هر دود و دمی داشته باشم مخصوصاً
بهخاطر بوی بدش که واقعاً ازش بدم میاد .ســوای این مســائل سیگار کشیدن من
یه نوع آزار دادن دیگران هم هست .در واقع من با سیگار کشیدنم دیگران را هم آزار
میدم» (شرکتکننده شماره .)16
 مضمون فرعی  5ـ پیامدهای روحی روانی:

«من میخــوام باالترین نمرات رو پیش همکالســیهام داشــته باشــم چون
میخوام در آینده رشــته خوبی قبول بشم همیشــه وقتی امتحان داشتیم استرس
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شــدیدی میگرفتم که نکنه نمره من از دوستام کم باشــه ولی اآلن دیگه میبینم
اســترس داشــتن فایدهای نداره تالش خودمو میکنم نتیجه خوبی هم میگیرم».
(شرکتکننده شماره .)20
«من همیشــه مضطربم .دلیل اصلیش هم فضای مجازی اســت .بیش از پدر و
مادرم با این فضا حرف میزنم .همیشــه نگران اینم که نکنه خبر جدیدی باشــه یا
پیام جدیدی برای من اومده باشه و من ازش بیخبر باشم»( .شرکتکننده شماره .)10
مضمون اصلی  :7راهبردهای ارتقای خودمراقبتی
 مضمون فرعی  1ـ تعامل نهادهای مختلف (اجتماعی ،خانواده،مدرســه؛ جامعه،
بهداشتی و درمانی و:)...

«راستش من با پدر مادرم راحت نیستم برا همین ،گاهی وقتا نمیدونم چطوری
در برابر وابســتگی به دوست پسرم از خودم مراقبت کنم و چون با پدر مادرم راحت
نیستم نمیتونم ازشون راهنمایی بگیرم بنظرم در این سن خانواده باید بیشتر هوای
ما رو داشــته باشن و خودمراقبتی رو به ما آموزش بدن .اآلن اکثر دخترهای مدرسه
ما برای خودشــون دوست پســر دارن و من هم یکی از اونها هستم .شرایط امروز با
گذشــته فرق کرده بهنظر من نگاه پدر و مادرها هم باید نسبت به این مسائل تغییر
پیدا کنه»(.شرکتکننده شماره .)2
«مراقبت نه تنها باید توسط خود فرد صورت بگیره باید توسط مدرسه نیز تشویق
بشه .تو مدرسه ما زیاد به ورزش اهمیت نمیدن امکانات هم برای ما در نظر نمیگیرن
که ورزش کنیم هفتهای چهار ســاعت ورزش داریم که بیشــتر وقتها معلممون تو
کالس درس میده درحالیکه ورزش شــامل تحرک فیزیکی هســت .بهنظر من اگر
بخواهیم شاداب باشــیم تو مدرسه باید فعالیتهای هنری و بدنی را بیشتر بکنند».
(شرکتکننده شماره .)11
 مضمون فرعی  2ـ آگاهیبخشــی و دانشافزایی (آگاهی افراد از مسئولیتهای
اجتماعی ،حقوق خود و)....
سال هفتم ë
شمارة ë 1
شمارة پیاپی ë 22
بهار ë 1401

«مــادر و پدرم با هم اختــاف دارن والدینم خیلی در مورد جدایی حرف میزنن
چیکار کنم استرس دارم همش خونمون جنگ و دعواس تا میام درس بخونم همش

بازنمایی تجربه خودمراقبتی در دانشآموزان دوره دوم متوسطه :
مطالعهای به روش پدیدارشناختی
 غالمرضا امیدیگرگری  سیدعبداهلل حجتی  علی ایمانزاده

حرفاشــون یادم میوفته دســت خودم نیس که همش فکر و ذهنش درگیرشــونه
بهنظرم والدین نباید دعوا کنن .در خیلی مواقع در حین دعوا حد و حدودها را رعایت
نمیکنن»( .شرکتکننده شماره .)19
«قب ً
ال بهخاطر دوســتان ،چن بار قلیان کشــیدم ولی بعــد بهخاطر اینکه مامان
بفهمــه ادامه ندادم و حــاال هم عدممصــرف دخانیات هیچ مشــکلی برایم ایجاد
نکرده فقط باعث شــده با برخی از دوســتان مصرف کننده قطع رابطه کنم که این
هــم بهنظرم برای آینده خیلی مفیده .من همیشــه ســعی میکنم چیزی که برای
ســامتیم مضر هس استفاده نکنم درواقع یه جوری مراقب سالمتی خودم هستم».
(شرکتکننده شماره.)7
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 مضمون فرعی  3ـ تدوین و ارتقای برنامه درسی خودمراقبتی در دورههای تحصیلی
و متناسب با ویژگیهای سن دانشآموز

«اگرچه چندین ســاله در کتابهای درســی توجه به مسائل ایمنی و سالمت و
مراقبت و اینها بیشــتر شده ولی باز جای کار داره .تو آموزش اینجور مسائل باید به
سن و جنسیت توجه بشه .مسائل بهداشــتی آقایون با خانمها یکسان نیست و این
حتماً باید در نظر گرفته بشــه .اگر قراره تو این زمینه مطلبی ارائه بشه باید بدونیم
برای چه سنی چه چیزی نیازه آموزش داده بشه»( .شرکتکننده شماره.)10
«وحشــتناک فضای مجازی داره تو زندگیها نفــوذ میکنه .خیلی از چیزها که
قب ً
ال ممنوع بود و مردم از انجامش عار داشــتن اآلن عادی شــده .قلیان کشــیدن
دخترا ،مصرف مواد و ســیگار ،دوست پسر و دوســت دختر داشتن و خیلی چیزها
داره به فرهنگ تبدیل میشه .باید یه نفر جلوی این کارها را بگیره .با آموزش مسائل
پیشــگیرانه ،آموزش خودمراقبتی در قالب یک جلسه ،درس و کتاب میشه تا حدی
جلوی اینها را گرفت .بهنظر من آموزش خانوادهها هم بیتأثیر نیست»( .شرکتکننده
شماره .)11
 مضمون فرعی  4ـ توانمندسازی دانشآموزان در مقابله با عوامل کاهنده خودمراقبتی:

«بهخاطر ارتباط با پســری که پارســال از طریق اینستاگرام باهاش آشنا شدم و
وابســتگی شدیدی که بهش داشتم از درس و مدرسه افتادم شاگرد اول کالس بودم
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ولــی اآلن اص ً
ال به فکر درس نیســتم کل نمراتم پایینتــر از دوازدهه .اآلن باز بهتر
شــدم یکم با دوست پسرم قطع رابطه کردم .خیلی روزای بدی را پشت سرگذاشتم.
یاغی شــده بودم .نه بهحرف معلمم گوش میدادم نه بهحرف پدر و مادرم .همیشــه
تو خودم بودم .ولی باز خدا کمکم کرد تا از این وضعیت نجات پیدا کنم .مامانم این
قضیه اگاه شد خیلی کمکم کرد نگذاشت پدرم از این قضیه اگاه بشه چندین ساعت
بــا من صحبت کرد .من هم عذرخواهی کردم و مامانم من را بخشــید خیلی عذاب
وجدان داشتم .همه ما امکان داره خطا کنیم ولی باید از خطاهامون درس بگیریم».
(شرکتکننده شماره.)8
«بعضی از همکالسیهای من که ســیگار میکشن ،بهنظرم مشکالت شخصیتی
دارند توانایی نه گفتن ندارن نمیتونن مقابل دوستاشــون وایســن فک میکنن اگه
به دوستاشــون نه بگن ترســو بهنظر میان .من خودم خیلی مراقب خودم هســتم
دانشآمــوزان و بهخصوص دانشآموزان دختر در مدرســه خیلی در معرض اتفاقاًت
ناخوشایند هستند»( .شرکتکننده شماره.)6
 مضمون فرعی  5ـ بهکارگیری راهکارهــای دینی خودمراقبتی نظیر توکل ،دعا،
صلهارحام،خواندن قرآن ،مراسمات مذهبی و...

یکی از مضامین فرعی یافت شــده در این زمینه بهکارگیری راهکارهای دینی است.
شــــرکت در مراســم مذهبــی و عبادی ،مثل نمــاز باعث کاهش تنــش و رهایی از
پریشــانیهای عاطفی میشود .حالت آرامش روان ،آرامسازی و آسودگی ناشی از مسائل
مذهبی ،نماز و دعا و نیایش ،ازاینجهت است که فرد بهگونهای آگاهانه و خالصانه به آنها
عشــق میورزد .براساس آموزههاي ديني ،چنين انساني براي جبران ضعف خود ،درعين
استفاده از عوامل طبيعي و اسباب مادي ،بايد به نيروي غيبي و قدرت بيپايان خدا تكيه
كرده و از او اســتمداد جويد.
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«من از خدا بهخاطر نعمتهای زیادی که بهمون داده شکرگزارم بههمینخاطر
همیشــه نمازمو اول وقت می خونم که با این کار ،هم روحیهام خوب میشــه و هم
آرامش خاصی بهم دســت میده .ســعی میکنم از خودم همه جانبه مراقبت کنم
آدم بایــد در کنار جســم خودش از درون خودش هــم مراقبت و محافظت کنه».
(شرکتکننده شماره .)9

بازنمایی تجربه خودمراقبتی در دانشآموزان دوره دوم متوسطه :
مطالعهای به روش پدیدارشناختی
 غالمرضا امیدیگرگری  سیدعبداهلل حجتی  علی ایمانزاده

«مــن و خانوادهام هر هفته برنامــه پیاده روی داریم ،کــوه میریم ،دورهمیهای
خانوادگی داریم ،بازدید از پدر و مادر بزرگها را تو خانواده داریم»( .شرکتکننده شماره.)17
«ســامتی برای من خیلی مهمه هرهفته با دوســتامون پارک و طبیعت میریم
میگیمو و میخندیم ،بهنظر من معاشرت با دیگران باعث سالمت روحی و روانی آدم
میشه .سعی میکنم خواب کافی و بهموقع داشته باشم .ورزش را خیلی دوست دارم
و ســعی میکنم ورزش را ترک نکنم .سعی میکنم لباسهای تمیز و مرتب بپوشم.
بهنظر من همه اینها در سالمتی تأثیر داره .نظافت شخصی از جمله گرفتن ناخن و
حمام مرتب و منظم گرفتن برای من مهمه .شستن دستها قبل از غذا تو خونواده ما
خیلی مهمه بههیچعنوان پدرم اجازه نمیده قبل از شستن دست و صورت سر سفره
بشینیم»( .شرکتکننده شماره .)10
«خانواده من یه خانواده مذهبی اســت .پدر و مــادرم ادمای نمازخون و مؤمنی
هستن .تو همه چی مراقب من هســتن .با پدر و مادرم تعامل خوبی دارم عین دوتا
دوســت .خیلی وقتا میبینم که دوســتای من بیشــتر تو فضای مجازی با دوست
پسراشــون هستن .اص ً
ال خوشــم نمیاد از ارتباط با پســرا هر چند دوستام مسخرم
میکنن»( .شرکتکننده شماره .)5
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بحثو نتیجهگیری......................................................................................................
یکــی از موضوعهای اساســی که دغدغه علوم مختلف اســت خودمراقبتی اســت.
خودمراقبتی فعالیتهایی اســت که فرد در جهت رســیدن و کســب سالمتی خود در
همــه ابعاد بهکار میگیــرد .در فرایند خودمراقبتی و تعریفی کــه از خودمراقبتی ارائه
میشــود بررســی جامعنگرانه و کلینگر میتواند خیلی از ابعــاد پنهان خودمراقبتی را
روشــن کند .اگرچه خودمراقبتی در نگاه اولیه و در بررســی متون نگاهی بهداشــتی و
عمدتاً بهداشــت جســمی را تداعی میکند ولی بررسی دقیقتر بهخصوص نگاه دینی و
اسالمی به مفهوم خودمراقبتی نشــان میدهد که تمامی ابعاد و ساحتهای انسانی در
گســتره مفهوم خودمراقبتی می گنجد .لذا اين مطالعه با هدف بازنمائی ادراک و تجربه
خودمراقبتی در دانشآموزان دوره دوم متوســطه با تأکید بر خودمراقبتی دینی به روش
پدیدارشناختی انجام گرفت .در این پژوهش  7مضمون اصلی معنا و مفهوم خودمراقبتی،
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حــدود و ثغور خودمراقبتی ،ضرورت برنامه خودمراقبتــی ،آموزش خودمراقبتی ،برنامه
درسی خودمراقبتی ،پیامدهای خودمراقبتی و راهبردهای ارتقای خودمراقبتی استخراج
34

شد .يافتههای اين مطالعه بخشــی از ادراک و تجربه دانشآموزان دوره دوم متوسطه را
به تصویر کشید و بخشی از ادراک و تجربه پنهان آنها را از خودمراقبتی روشن کرد.
یکی از مضامین اصلی اســتخراج شــده معنــا و مفهوم خودمراقبتــی بود .اگرچه
خودمراقبتــی در بیانات شــرکتکنندگان خودمراقبتی بهمعنــای مراقبت و محافظت،
پیشــگیری و توکل آورده شده اســت ولی خودمراقبتی از معنای وسیعتری از ادراکات
دانشآموزان مورد مطالعه داراســت .در واقع خودمراقبتی یک ســازه چندبعدی است و
در آن دانــش فرد ،بینش و نگرش فرد و اراده فرد در انجام خودمراقبتی نقش اساســی
دارد ( )Crane & Ward, 2016عملی است که در آن ،هر فردی از دانش ،مهارت ،و توان
خود بهعنوان یک منبع اســتفاده میکند تا بهطور مستقل از سالمت خود مراقبت کند.
( )Zahniser., Rupert & Dorociak, 2017یافتههــای پژوهــش حاضر در این زمینه با
پژوهش زارع و همکاران ( )1394همسویی دارد.
یکی دیگر از مضامین اصلی یافت شــده در پژوهش حدود و ثغور خودمراقبتی بود.
دانشآمــوزان در بیان ادراکات خود عمدتاً به ابعاد اصلی خودمراقبتی نظیر خودمراقبتی
جســمی ،خودمراقبتــی اجتماعــی ،خودمراقبتی معنــوی و خودمراقبتــی عاطفی و
روانشــناختی اشاره داشتند .اگرچه در ادراک دانشآموزان بیشتر تأکید بر خودمراقبتی
جســمی و معنوی بود ولی در بیانات برخی از دانشآموزان خودمراقبتی عاطفی و روانی
و خودمراقبتــی اجتماعی هم نمود داشــت .یافتههای این بخش از پژوهش با یافتههای
( )Miller & Flint-Stipp, 2017و ( )Horn & Johnston,2020همسویی دارد.
بهنظر میرســد با توجه به اینکه اجتماع از اصلیترین عوامل تأثیرگذار بر رشد فرد
اســت و در این سنین دانشآموزان از قدرت الگوپذیری باالئی برخوردار هستند آشنایی
دانشآموزان با مســائل اجتماعی دخیــل در کاهش خودمراقبتی میتوانــد آنها را در
مقابل خیلی از خطرات اجتماعی مصون کند .در باب خودمراقبتی روانی هم به تناســب
ویژگیهای روانشــناختی خاص از جمله پرخاشگری و احساس استقالل و ...میتوان با
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تقویت این بعد خودمراقبتی در دستیابی بهعمل خودمراقبتی موفق شد.
از دیگر مضامین اصلی یافت شــده میتوان به ضرورت برنامه خودمراقبتی و آموزش
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آن اشــاره کــرد .با توجه به پیامدهای منفی که عدم رعایــت خودمراقبتی ایجاد میکند
توجه به خودمراقبتی ضرورت خاصی دارد .توجه به خودمراقبتی میتواند مطابق با بیانات
شــرکتکنندگان در ارتقای ســامت فردی و اجتماعی نقش ویژهای ایفا کند .یافتههای
ایــن بخش از پژوهش با یافتههــای ( )Narasimhan& Kapila, 2019و ()Acker, 2018
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همخوانی دارد .با توجه به تغییر ســبک مداوم زندگی خودمراقبتی ضرورتی اساسی است.
سبک زندگی افراد به دلیل تغییرات پی در پی جوامع و نیازهای انسانی در حال تغییر است،
( .)Dennison, Ward, Griffin, & Usher-Smith, 2019آمــوزش خودمراقبتی ضرورت
عصر حاضر اســت و از دیدگاه ( .)Lewis & King, 2019خودمراقبتی بهعنوان یک عمل
اجتماعی به همه افراد جامعه آموزش داده شود .با توجه به شناسائی ابعاد جدیدی از انسان
و گرایشهای جدید در انســان خودمراقبتی خیلی ضرورت پیدا کرده است .بیماریهای
جدید و ناشــناختهای که در برخی مواقع با ســبک زندگی انســانها هم ارتباط نزدیک
دارد ضــرورت توجه به برنامههای خودمراقبتی و درک و کســب آنها را پررنگتر میکند،
( .)Gupta & et al, 2020یکی از ویژگیهای عصر حاضر ســاخت شــکنی است و ظهور
اینترنت و شــبکههای اجتماعی به این ویژگی عصر پســتمدرنی سرعت بخشیده است
(ایمانزاده .)1399 ،همســو با یافتههای پژوهش و در تأیید بیانات شرکتکنندگان ظهور
بیماری جدید و پیچیده کرونا و امثال آن این امر را به جامعه و نظام آموزشی تلقین میکند
که باید خودمراقبتی کانون توجه برنامههای سالمت باشد .با توجه به فقدان دانش نظری که
دانشآموزان و والدین از خودمراقبتی دارند آموزش مهارتهای خودمراقبتی میتواند خیلی
از دغدغههای نظام آموزش و نظام سالمت را مرتفع کند.
مضمون اصلی دیگر یافت شــده از ادراکات و تجربیات دانشآموزان برنامه درســی
خودمراقبتــی و ویژگیهای آن اســت .امروزه با توجه به گســترش تفکر وحدت گرائی
در علوم و به تبع آن گســترش رویکردهای تلفیقی در برنامههای درسی میتوان از این
ویژگیها در برنامه درسی خودمراقبتی استفاده کرد .میتوان برنامه درسی خودمراقبتی
را هــم به صورت یک علم مســتقل و هم در ارتباط با دیگــر علوم به روشهای مختلف
آموزشــی از جمله روش پــروژه و روش یادگیری خدمات رســانی و امثال آن تدریس
کرد .با توجه به اینکه خودمراقبتی از بعد اجتماعی اساســی برخوردار است ،بهرهگیری
از روش یادگیــری خدمتمحوری میتواند روش خوبی برای آموزش آن باشــد .با توجه
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به اینکه خودمراقبتی و فعالیتهای آن دغدغه خیلی از علوم و دیسیپلینهاست میتوان
آن را به صورت پروژهای به دانشآموزان آموزش داد .نکتهای که اکثر شــرکتکنندگان
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در پژوهــش حاضــر به نوعی به صورت عامیانه و غیر تخصصی به آن اشــاره داشــتند.
( )Grise-Owens., Miller., Escobar-Ratliff., & George, 2018در پژوهش خودشان
تدریس خودمراقبتی را بهعنوان یک مهارت عملی بنیادینی تلقی میکنند که میتواند در
قالبهای متفاوت جذاب از جمله روش پروژه آموزش داده شود .یکی از انواع برنامه درسی
عصر حاضر که در عصر پستمدرن به آن تأکید میشود برنامه درسی خدمتمحور است.
( .)Murrell., Jones & Petrie-Wyman, 2020این نوع برنامه درسی ،فعالیتهای داددهی
یادگیری را بهعمل اجتناعی پیوند میدهد و برای آموزش محتوای مربوط به حوزه سالمت
و مراقبــت از جایگاه ویژهای برخوردار اســت)Tsima., Masupe & Setlhare, 2020( .

از دیگر مضامین یافت شــده بــرای موضوع خودمراقبتی دانشآمــوزان ،پیامدهای
خودمراقبتی اســت .دانشآموزان دختر متوســطه دوم پیامدهــای خودمراقبتی را در
 5بعد جسمی ،فردی ،آموزشی ،اجتماعی و روحی و روانی گزارش دادند .عدم استعمال
دخانیات و مواد افیونی ،ارتباط منطقی و مطلوب با فضای مجازی و شبکههای اجتماعی
و ارتقای کیفیت یادگیری ،حضور شــادکامانه و شــاداب در محیط آموزشی و یادگیری،
رضایت از زندگی ،ســامت فردی ،تعامل مطلوب با دیگران ،جامعه سالم ،سبک زندگی
اجتماعی ســالم ،تعامل و ارتباط مطلوب با جامعه ،تاب اوری ،کاهش افسردگی ،غلبه بر
احســاس تنهایی ،خوشبینی ،شادکامی ،کاهش اضطراب اطالعاتی از پیامدهای مثبتی
بود که خودمراقبتی برای دانشآموزان دختر به همراه داشــته است .یافتههای پژوهش
انجــام شــده توســط ( )Grise-Owens & et al, 2018و ()Horn & Johnston,2020

با یافتههای این بخش از پژوهش همخوانی و همسویی دارد.
و در نهایــت اخریــن مضمون اصلی یافت شــده راهبردهــای خودمراقبتی بود که
دانشآموزان به نوعی به آن اشــاره داشتند .دانشآموزان اعتقاد داشتند که خودمراقبتی
و انجام آن در سایه تعامل نهادهای مختلف از قبیل ،خانواده ،مدرسه؛ جامعه و نهادهای
بهداشــتی و درمانی امکانپذیر است .میتوان با آگاهیبخشی و دانشافزایی(اگاهی افراد
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از مسئولیتهای اجتماعی ،حقوق خود و ،)....تدوین و ارتقای برنامه درسی خودمراقبتی
در دورههای تحصیلی و تناســب آن با ویژگیهای ســنی دانشآموزان و توانمندسازی

بازنمایی تجربه خودمراقبتی در دانشآموزان دوره دوم متوسطه :
مطالعهای به روش پدیدارشناختی
 غالمرضا امیدیگرگری  سیدعبداهلل حجتی  علی ایمانزاده
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دانشآموزان در مقابله با عوامل کاهنــده خودمراقبتی ،خودمراقبتی را در دانشآموزان
نهادینــه کرد .با توجه به بســتر دینی حاکم برجامعه یکی دیگــر از راهکارهای ارتقای
خودمراقبتی استفاده و بهرهگیری از آموزههای دینی و رویکردهای دینی از قبیل توکل،
دعا ،صلهارحام ،خواندن قرآن ،مراسمات مذهبی است که دانشآموزان هم در تجربیات خود
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متعدد به آن اشاره داشتند .دستورات دینی در سالمت و ابعاد مختلف سالمت چه روحی،
جســمی ،معنوی ،عاطفی و روانشناختی نقشی بنیادین دارد .مراقبت در اسالم در ابعاد
مراقبت خدا از انســان -مراقبت انسان از انسان -مراقبت انسان از خود و مراقبت محیط
از انسان تعریف شده است .همه انسانها وظیفه دارند از یکدیگر مراقبت نمایند و در این

فرآیند مراقبت به تعالی میرســند از طرفی انســان وظیفه دارد بنا بر فطرت الهی برای
بالفعل شدن قوای بالقوه فطریاش از خود نیز مراقبت کند و محیط بنابر دستور خداوند
خدمتگزار انســان در این مسیر است همه این امور تحت سرپرستی و مراقبت الهی و بنا
بر اصل ربوبیت الهی انجام میگردد (ســادات حسینی ،خسرو پناه و نگارنده .)1393 ،در
دین مبین اسالم و بررسی ایات و روایات نشان میدهد که مراقبت یکی از مفاهیم اساسی
در اندیشه اسالمی بوده و از طریق متفاوت و با عبارتهای متفاوت بر آن تأکید و توصیه
شده اســت .در متون اسالمی و آیات و روایات واژههایی نظیر رقیب ،مرصد ،عین ،قص،
رصد ،عکوف ،اثر ،مرابطه ،حفیظ ،مرعی ،ورع بر مفهوم مراقبت ناظر بوده و به تناسب بر
ابعاد مختلف مراقبت اشــاره دارند .بررسی این مترادفات هم نشان میدهد که علیرغم
دیدگاه سالمتمحور در اندیشه اسالمی مراقبت بهمعنای تقوی و دوری جستن از گناه و
محافظت جهت دوری از هوی و هوس و افتادن در ورطة گناه مفهومی برجســتهتر دارد.
همسو با یافتههای فوق)Watkins., Quinn., Ruggiero., Quinn & Choi, Y. K, 2013( ،

به این امر اشــاره میکند که اعمال و اعتقادات معنوی و دینی و حمایتهای اجتماعی
با انجام فعالیتهــای خودمراقبتی ارتباط مســتقیم دارد)Choi & Hastings,2019( .

بر نقش معنویت و فعالیتهای معنوی نظیر مراقبه ،دعا و توکل بر ارتقای سالمت جسمی
و روحــی فرد تأکید دارد .توكل به خدا عامل تقويت كننــدة رواني و يكي از مؤثرترين
مقابلههاي مذهبي اســــت (رشــیدزاده .)1399 ،صلهرحم بهعنوان یکی از راهکارهای
مطرح شده در خودمراقبتی نقش مهمی در سالمت روانی افراد دارد .در احادیث اسالمی
فواید بسیاری برای صلهرحم ذکر شده است که از آن جمله یادگیری رفتارهای شایسته،
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فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

رشــد روحیه حمایت اجتماعی و تعاون ،افزایش عواطف انسانی ،کمک به سالمت روانی
ارحام و ارتقای ســطح امید به زندگی ،و طوالنی شدن عمر ،زیاد شدن روزی ،دفع شدن
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بال و پاکیزه شــدن اعمال و رشد معنوی اســت.تحقیقات روانشناسی علمی نشان داده
اســت که ارتباط رضایت بخش و یادآوری دوستان و خویشاوندان عالوه بر فواید معنوی
و روحانی ،فواید روانی بســیاری دارد که از آن جمله میتوان دستیابی به منبع حمایت
اجتماعی ،یادگیری مهارتهای اجتماعی از طریق یادگیری مشــاهدهای و پرداختن به
ارتباطات مناســب ،خود نظم دهی رفتارها در خالل ارتباط صحیح با دیگران را برشمرد
(غباری بناب ،فقیهی ،قاســمیپور .)1386 ،دعا و نیایش با خداوند هم یکی از ابزارهای
ارتباطی قوی با خداســت .دعا در سالمت جســم و روان فرد نقش منحصربهفردی ایفا
میکند (حسینزاده ،محمدجعفری.)1398 ،
آموزش خودمراقبتی و روشهــای خودمراقبتی به دانشآموزان و خانوادههای آنان،
طراحی و تدوین برنامه درســی خودمراقبتی در قالب یک درس ،کتاب و دوره تحصیلی،
آموزش خودمراقبتی به دانشآموزان با بهرهگیری از روشهای جذاب یادگیری و آموزش
آن از ســنین پایین تحصیلــی ،تقویت دانش ،باورها و نگرش دینــی در دانشآموزان و
ترویج و بســط سبک زندگی اســامی در دانشآموزان و تقویت و آموزش تفکر انتقادی
در دانشآموزان بهمنظور مواجهه انتقادی و درســت با عوامل کاهنده خودمراقبتی نظیر
الگوهای رفتاری نادرست ،گرایش به مواد افیونی ،استرس ،تغذیه ناسالم و غیره میتواند
در نهادینهســازی فرایند خودمراقبتی دانشآموزان نقش ایفا کند .پژوهش حاضر مثل
اکثر پژوهش ها از محدودیتهایی هم برخوردار بود .ازجمله محدودیتهاي این پژوهش
میتوان به آشــنا نبودن کامل شــرکتکنندگان با موضوع پژوهش و حدود و ثغور آن و
عدم حضور پســران و عدم بهرهگیری از تجربیات و ادراکات آنان از خودمراقبتی از دیگر
محدودیتهای پژوهش حاضر بود.

تش ّکر و قدردانی
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بدينوسيله از دانشآموزان مدارس دوره متوسطه دوم شهرستان جلفای مرند
که در انجام این پژوهش ما را همراهی کردند و ادراکات و تجربیات خود را
در اختیار پژوهشگران قرار دادند ،تقدير و تش ّكر ميشود.
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