
 

 

 : از خدمات پزشک خانواده نو بزرگساال ان، جواناننوجوان  درک استفاده

 سازمان بهداشت کانادا بررسی از  یمقطع یلو تحل یهتجز

 

 چكیده 

رفتارهای در معرض  می تواند  و    است  بر سالمت جامعه  یاثرات مثبت  دارای  یهاول  یبهداشت  یمراقبت ها  :پیش زمینه

استفاده  با  ی که  در مورد عوامل   ی را کاهش دهد. اما هنوز اطالعات کم  ی در دوران نوجوان  یو مشکالت بهداشت  خطر

عوامل مرتبط با   یینتع  .شناخته شده است  مرتبط هستند،  ادهاز خدمات پزشک خانو  نوجوانان، جوانان و بزرگساالن

سه موضوع    ی با بررس است. ما    یاتی ح  امیری   ، موثر  یه اول  یبهداشت  یمراقبت ها   یها  یاستس   یاستفاده از اطالع رسان

  ی بهداشت  ی مراقبت ها  نوشته های شکاف در    ین به ا  اده، از پزشک خانو  بزرگساالن نوجوانان، جوانان و در مورد استفاده  

پردازیم  یهاول بمی  نوجوان  یعدالت  ی :  به فرد  نمو منحصر  و  تما  ی، مرحله رشد  )   ینب  یزو  مقابل  در  کاربران  استفاده 

 (. کاربران با ویزیت پاییندر مقابل    کاربران با ویزیت باال( و شدت ) کاربرانیرغ

تو    یکلجست  یون ما رگرس   : روش ها و شدت خدمات پزشک خانواده    استفاده    دادیم:   انجام  یامد دو پ  ی برارا  تو در 

 .:2005بهداشت جامعه کانادا   یبا استفاده از بررس   یو جوان ینوجوان یانهم، ینوجوان یل اوا یبرا

. پاسخ مرتبط بود  یسن  و شدت در تمام گروه های  ینوجوان  میانهو    یلبا استفاده از در اوا  بیماری های مزمن  :یج نتا

 یارشانس بسدارای    ،دکتر بهداشتی منظم   افراد بدون .  داشتند استفاده    یبرا  ی شانس کمتر،  Quebecدهندگان از  

با دخالت    اوایل و میانه نوجوانی . عوامل مرتبط با استفاده از در  در نظر گرفته شوند   کاربر ند تا به عنوانبود  یتر  یینپا

 . دهد  ی را نشان م  گروه  یناستقالل در حال ظهور ا، ی که عوامل در جوان یدر حال  مرتبط بودپدر و مادر 



پ  :نتایج  را    ی ها  یامما  قبلی  ناشناخته  خانواده    انجواناستفاده    برایکلیدی  پزشک  خدمات  از  نوجوان  برجسته  و 

بنمودیم ا  یعدالت  ی .  منطقه  تنوع  مورد  برا  یدر  منظمکه    یکسان  ی و  بهداشتی  دارد.  ندارند،    دکتر  در    تنوعوجود 

ان بهداشت و درم  یها یاستنوجوانان وجود دارد. س  یگروه سن سهعوامل مرتبط با خدمات پزشک خانواده در سراسر 

در  هستند    یاصل  یرنده گ  یمکه پدر و مادر هنوز هم تصم  گیرددر نظر    ید با هدف نوجوانان با  یبهداشت  ی و مراقبت ها

 خدماتشدت    و استفاده    یامد د. است تنوع در عوامل مرتبط با دو پ نباش   ی که نوجوانان مسن تر مستقل تر م  یحال

درک شود    یهاول  یبهداشت  یبه مراقبت ها  یدسترس  برابری با در نظر گرفتن   ید با  استفادهوجود دارد. عوامل مرتبط با  

. درک به دست آمده از  باشد با توجه به استفاده مناسب از منابع قابل درک    ید که عوامل مرتبط با شدت با  ی در حال

م  ینا مورد  تواند    یمطالعه  ها   های  یاستس در  نوجوان  یبهداشت  یمراقبت  حساس  رشد  مرحله  به  جوان  یکه    یو 

 رسانی نماید. اطالعهستند،  پاسخگو

 

 زمینه پیش 

و مشکالت   خطرناک   یهارفتار می تواند و  است [  1بر سالمت جامعه ]   ی اثرات مثبت  دارای یه اول   یبهداشت  ی ها  مراقبت 

نوجوان  یبهداشت دوران  کاهش    ی در  ]را  هنوز  .  [2دهد  کماما  عوامل  ی اطالعات  مورد  که  در  استفاده  ی  نوجوانان،  با 

عوامل مرتبط با استفاده از    یینتع.  شناخته شده است  مرتبط هستند،  اده از خدمات پزشک خانو  جوانان و بزرگساالن 

سه موضوع در مورد    یبررس   این مقاله به  است.   یاتیح  ، موثر  یه اول  یبهداشت  ی مراقبت ها  یها  یاستس   ی اطالع رسان

  یه اول   یبهداشت  ی مراقبت ها  نوشته هایشکاف در    ینبه ا  اده، از پزشک خانو  بزرگساالننوجوانان، جوانان و  استفاده  

کاربران(  یرمقابل غدر  استفاده )کاربران    ین ب  یز و تما  ی، مرحله رشد و نمو منحصر به فرد نوجوانیعدالت  ی : ب می پردازد

 (.کاربران با ویزیت پاییندر مقابل   باالکاربران با ویزیت و شدت ) 

اولین مورد، موضوع نابرابری بود که توسط بررسی رابطه دسترسی به یک دکتر بهداشتی منظم، موقعیت جغرافیایی،  

از   استفاده  به  نیاز  و  خانوار  گرفت.  پزشکدرآمد  قرار  بررسی  مورد  دارند مطالعات   خانواده  وجود  استفاده    بهکه    ی 

نگاه   پزشکان  از  نوع  از همه  اند نوجوانان  انموده  آمر  یاالت:  ] 18-3]   یکامتحده  کانادا  اسپان19،20[،  و   ، . [ 21]   یا[ 



  ارائه را    ویزیت کنندهنوجوانان  یا نسبت    ویزیت کنندگانتعداد    میانگینتنها    یفی هستند وتنها توص  هایناز ا  یاریبس

خدمات پزشک    بررسی،. سه  می کنند   یطبقه بند   یمهب  و، درآمد  اساس سن، نژادبر  آنها را  اوقات    گاهی  می دهند و

دکتر  به  ینوجوانان دسترس  یاآ  ینکهدرباره ا یاطالعات یک یچه که[ 8،16،19]  داده است  قرار ی مورد بررس  را خانواده

با    فراهم ننموده اند که این یکی  را  دارند یا خیر   بهداشتی منظم [  22،23بزرگساالن ]   در   استفاده از عوامل مرتبط 

 . [30  - 24]  مهم است جهانکشورهای  از   یاری نه تنها در کانادا بلکه در بس ده،کمبود پزشکان خانوا در مورد و است 

  یبهداشت  ی. مراقبت هاقرار گرفت  یمورد بررس   یو جوان  یدوران نوجوان   سراسر  رشد و نمو مهم در  های  دوم، تفاوت  

در مورد    یریگ  یم و تصم  یدسترس   یتمسئول  یز است کهمتمابه این علت  نوجوان و جوان از مراقبت از بزرگساالن  

حال، اغلب نوجوانان    یناست. با ا  در جوانی به عهده خود فردپدر و مادر    به عهده  یدر دوران نوجوانمراقبت    ییراتتغ

[ . به عنوان مثال، در    9،11،21،31]   ی گنجانده شده اند در مطالعات پژوهش   ،بزرگساالن  یا و جوانان با کودکان و  

  19  تا 12مطالعه در کانادا از نوجوانان  یک[ و    31،32]  انجام می دهند از مردان  ییشتربهای ویزیت، زنان  یبزرگسال

  شد که آیا   ی مطالعه بررس   ین. در ا[20]   بیشتری انجام می دهند   ویزیت  انواع پزشکان  از  ال ، نشان داد که زنانس 

است یا   متفاوت ،  سن نوجوانان  به بسته    مورد  ینا  یاآ  ینکه و اوجود دارد  استفاده از پزشک خانواده    ی برا  ی تفاوت جنس

 خیر.

کاربران با ویزیت و    کاربران با ویزیت باال   ین ، بکاربران   یاندر م   و  ( استفاده)  غیرکاربران کاربران و    ین ب  تمایزی ،    سوم

  یکبه عنوان    یاو    شمارش   یجهنت   یکمعموال به عنوان   یبهداشت  یاستفاده از مراقبت ها   .وجود داشت(  )شدت  پایین

  ی دو . هر  مدلسازی می شود  کنند   ینماین کار را  که    یو کسانمی کنند  استفاده  که از خدمات    یکسان  ینب  یدوگانگ 

کاربران با  و    کاربران با ویزیت کم ،  کاربران  یرغ  ی که عوامل مرتبط با استفاده برا  می کند فرض    ها  ی طبقه بند   ینا

که   ی، در حالمتمایز می کنند کاربران   یراز غرا که کاربران   وجود دارند   ی. در واقع، عواملیکسان خواهد بود ویزیت باال

د  ویزیت  بین    یگرعوامل  با  پاییناز    باالکاربران  ویزیت  با  شوند   کاربران  می  قائل  اختمایز  مطالعه  دو  کانادا   یر .  در 

. با سازی نمود  [ مفهوم   31،32مدل دو سطح ]    یکبه عنوان  را    افراد بالغ   یبهداشت  یمراقبت ها استفاده از خدمات  

 سازی نماید. مفهومریق را بدین طکه استفاده از پزشک  ان یافت نشد نوجوان ای در مورد  مطالعه  یچحال، ه ینا



ها   سیاست ر  یبهداشت  یمراقبت  برنامه  که  ی اطالعات  توسط   ید با  یزی و  شود  رسانی  در    را   مهم تمایزات    ین ا  اطالع 

 در نظر می گیرند. نوجوان و جوان  یبهداشت ی مراقبت ها

 

 روش ها 

بررس   یه ثانو  یلو تحل  تجزیه یک   از  انجام    33 ] ( CCHS)      2005در    جامعه کانادا بهداشت    ی با استفاده  . شد [ 

CCHS  رای ب  مدیریت شده   یتبر جمع  یمبتن  یسالمت مقطع   ی، بررس ی طبقه ا  ی چند مرحله اخوشه    یطراح، یک  

سال ( قرار    24تا    12  ینسن)  افراد بالغ جوان نها نوجوانان و  مطالعه، ت  ینا  ی . براسال و باالتر است  12  های  ییکانادا

اداره   یقات. مجوز از مرکز اطالعات تحقیاف[  34آمار کانادا ]   یتتوان در وب سا یرا م  CCHS ین ا یاتجزئ گرفتند.

از دانشگاه   یید . تاشده است  یافتدر  Ontarioدانشگاه وسترن    داده ها در  ینبه ا  یدسترس   ی ( براRDCآمار کانادا )

  ییبا امکان شناسا  یه ثانو  یلو تحل  یهتجز  یک  ین چرا که ا  نبودالزم    Ontarioترن  وس علوم سالمت    یقاتتحق  نانجم

 بود.  یفرد  ی پاسخ دهندگان به نظرسنج

  -سال    14تا   12: افراد عبارت بود از  یلو تحل  یهتجز ی . حجم نمونه برااستورود و خروج    یارهای خالصه مع،  1  شکل

  شده حذف  موارد    با  یلو تحل   یه. موارد موجود در تجز  6681 -ساله   24تا   20، و  8718 -سال    19تا   15،    4985

  محل اقامت متفاوت   ایالت و    س، آنها از نظر سن، جن  یاآ  ینکها  یینتع  برای   دادن داده هااز دست    یل از مطالعه به دل

 شد.   مقایسه  هستند،



 معیارهای ورود 

 سال )نویسندگان( 24تا  12سنین 

 ایاالت کانادا )نویسندگان(  10ساکن در یکی از  

 ساکن در مسکن های خصوصی )آمار کانادا( 

 سواالت بهداشتی پاسخ داده شده توسط پاسخ دهندگان )نویسندگان(

 معیارهای خروج 

 ساکن در یکی از قلمروهای کانادا )نویسندگان( 

 ساکن در رزروها، زمین های غیرمسکونی، در نهادها، در نواحی راه دور )آمار کانادا( 

 کامل نیروهای ارتشی کانادا )آمار کانادا( -اعضای زمان

 سواالت بهداشتی پاسخ داده شده توسط یک نماینده پاسخ داده شده )مثالً یکی از والدین( )نویسندگان( 

 داده های از دست رفته در مورد نتیجه یا متغیرهای مستقل )به استثنای درآمد( )نویسندگان(

 یل شده توسط نویسندگان این مطالعه رجوع کنید )نویسندگان( به معیارهای تحم

 )آمار کانادا(به معیارهای تحمیل شده توسط مدیریت بررسی رجوع کنید 

 معیارهای ورود و خروج   1شکل 

. کافی نداشتند اطالعات  یشترباحتمال  به اما زنان نوجوانان  وجود نداشت،  ایاالت یانم یتفاوت  یچ، ه ینوجوان  یلدر اوا

موارد از دست رفته   دارای  یغرب یایاالتاما    وجود نداشت  ینسن   میان  در  یازن و مرد و    ینب  ی تفاوت  ، ینوجوان  یانه مدر  

وجود    ایالت یاهر جنس، سن، و  یاز دست رفته برا  ی، تفاوت در مقدار داده های. در جوانبودند  یشرق ایاالتاز  یشترب

 . نداشت

 

 ها متغیر

ویزیت(،    0: عدم استفاده ) شد   ی سه سطح طبقه بند در  پزشک خانواده در طول سال گذشته  از  ، استفاده  یجهنتاین  

غیرکاربران(؛  کاربران با  استفاده )  (  1یا بیشتر(. دو مقایسه صورت گرفت:    4ویزیت(، استفاده زیاد )   1-3استفاده کم ) 

 ( . ویزیت پایین کاربران با در برابر  ویزیت باال( شدت استفاده در کاربران )کاربران با  2و  

[ انتخاب شدند. هر    35]    یخدمات بهداشت  از  استفاده  در مورد  Anderson  ی مدل رفتار  تحتمستقل    متغیرهای

پذ  امکان  که  متغبود  یر جا  برا  یهایر،  سن  یکهر    ی مشابه  گروه  سه  تسه  یاز  منظور   ها  گروه  یانم   یسهمقا  یلبه 

جنس، حضور در مدرسه و    ن،مستعد کننده در دسترس و مورد استفاده عبارت بودند از: س   یرهای. متغند استفاده شد 



برا  ین باالتر)  یلی تحص  یشرفتپ آمده  دست  به  پرورش  و  آموزش  از  میانسال  ی سطح  جوانان(  نوجوانان  قومو    یت ، 

نژاد) منشا  و  تولد  محل  وضع(یکشور  تعلق،  جامعه  جوان(   یت ،  )افراد  وضعتأهل  و  )نو  یت،  جوانانکار  و  .  جوانان   )

مورد    یرهایمتغ کردن  داد  استفاده فعال  ازقرار  بودند  عبارت  شده  کفاه  اندازه    یت:  و  درآمد  ) سطح  درآمد خانواده 

  دکتر پزشکی منظم شما    یاآ"به پزشک خانواده )    ی، دسترس ( افراد بالغ جوان)  ی زندگ  یم ، تنظشده(  یب خانواده ترک

به    شده  راک : سالمت خود ادازبودند    ، عبارت به درک شده  یاز ن  یرهای . متغ(ییو روستا  یشهر)  یاو جغراف  ("؟دارید 

  یاز ن   هاییرو جوانان(. متغ  ینوجوانمیانه    یبراتنها  )، نظر از وزن و استرس  شدهخود ادراک    ی، سالمت روان  ی طور کل

عبارت مورد استفاده  یبهداشت  قداما های متغیر . بیماری های مزمن، و تعداد  BMI: گروه شده عبارت بودند از یبررس 

  و   ، (  افراد بالغ جوان  تنها  و نوجوانان متوسط    ی در دسترس برا)  ی جنس  یت فعال  یگار، ، مصرف س یبدن  یت : فعالبودند از

حال ،    ین با ا  نمی کند؛ فراهم    را   یخارج  یط مح  یرهای متغ  یا  یبهداشت  ی مراقبت ها  یستمس ،  CCHSالکل.    نوشیدن

ایالت زیرا  یکبه عنوان    این  استفاده شد  ای  زمینه  اول در    یبهداشت  یمراقبت ها  اندازه گیری  در کانادا در درجه 

 شد.اجرا  این ایالتسطح 

 

 تحلیل تجزیه  

  یک هر    ی جداگانه برا  یل و تحل  یه شد. تجز  یل [ تکم36]   STATA 10.0  یندوز و  یبا استفاده از برا  یل و تحل   تجزیه 

از  را  مطالعه با الزامات آمار کانادا که اطالعات    ین[ انجام شد. ا  37مرحله رشد و بلوغ ]  ، همزمان با سه  از سه گروه

نمودند، اطالعات خود    یقاتمراکز تحق  آمار   های  . وزن نمود  یروی پ  منتشر می  اداره  ارائه شده توسط  انداز  خود راه 

 استفاده شد. یانسمحاسبه برآورد وار  ی کانادا برا

پاسخ   یجه سوال نتکه به  همه پاسخ دهندگان    ی برا  ی از سه گروه سن  یک در هر    یرهایمتغ تمام    یع توز  بررسی برای  

از توص  دادند،  تجز  یفی آمار  تحل  یه استفاده شد.  متغ  یل و  ب   یبررس   ی برا  یره دو  متغ  ینارتباط  و    یرهایتمام  مستقل 

مستقل محاسبه شد و    یرهر متغ  ی( براVIF)   یانسانجام شد. عامل تورم وار  استفادهاستفاده پزشک خانواده و شدت  

VIF   در نظر گرفته شد .   هم خط بودن ی در حد قابل قبول برا 10کمتر از 



و در همه موارد با اطالعات کامل    شد   تو در تو به کار گرفته   یکلجست  یوناز روش رگرس   یرهچند متغ  یلو تحل  تجزیه 

شدت ،  دوم  یک لجست  یون ( و رگرس کاربران  یر مقابل غدر  استفاده ) کاربران  ،  یکلجست  یون س رگر  ین . اولشد استفاده  

،    یون در مجموع شش رگرس   ین. بنابرادادقرار   ی مورد بررس را  (  کاربران با ویزیت پایین  لدر مقاب   کاربران با ویزیت باال)

شدت  یبرا یکلجست یون. در رگرس یاز سه گروه سن یکهر  ی، برااستفاده و شدت()  یجههر نت یبرا یکیشد،  ید تول

استفاده کم و    تو در تو بودن   به علتمحاسبه شد.    یامد دو پ  ارتباط دهنده (  IV)  یر فراگ  پارامتر مقدار  یک ،  استفاده

باالا نت ستفاده  از  سه سطح  مدلنبودند مستقل  ،  یجه،  نتا،  معمول  یکلجست  یون رگرس   های  .  و    یگزین جا  یجاستقالل 

تو در تو استفاده شد که در آن    یک لجست  یون مدل رگرس   یک  ین . بنابرامی کنند   فرض را  مشابه    ی خطا  عبارت   یع توز

  یمدل آثار اصل  یک،لجست  یوناز شش رگرس   یکهر    ی. برااها در نظر گرفته شد خط  ینب   یانسکووار  یبرا   IVپارامتر  

مطلب اما    ند قرار گرفت  یفعل و انفعاالت مورد بررس   رددر موشواهد ممکن    نوشته ها برایبار اجرا شد.    یناول  یبرا

، که در  وجود دارد  استفادهو    یرابطه جنس  ینمتناقض در مورد ارتباط ب  نوشته های  چونحال ،    ینشد. با ا  یداپ  یکم

)    یشناخت  یت جمع  یرهایمتغ  یربا سا  ی رابطه جنس  ی تعامل برا  یط ، شرابود  ار   ید معن  لی اص  آثار آن جنس در مدل  

) کنترل تولد، تعداد   یو رفتار جنس  ی رابطه جنس  یرهای متغ  ین ب  ت . تعامالدرآمد ، نژاد ( در نظر گرفته شد   آموزش ،

مسائل    یخدمات پزشک خانواده برا  یبرا  یشترب  یازنها  زن  ممکن است    یرا، زند ( در نظر گرفته شد یجنس  یشرکا

بارور ها  یبهداشت  نسخه  مثال  عنوان  باردار  ی)به  به(  دهانه رحم  یغربالگر  ی،کنترل  باشند مردان    نسبت  . داشته 

شد که به  [    38انجام شد ]    9.1نسخه    SASبا استفاده از    ها  یوناز رگرس   یک هر    یبرا   یون رگرس   یها  یصتشخ

و    یه تمام مشاهدات در تجز یجهتدر ن و نبود  نفوذبا  بی دلیل  مشاهده ای هیچ.  پراخت  DFbetaو آمار   Cآمار    یبررس 

 حفظ شدند. یی نها یلتحل

پ برا  یسهمقا  برای  شده  ینیب  یشاحتماالت  استفاده  عدم  و  سن  یکهر    یاستفاده  گروه  سه  تعداد   یاز  و  با جنس 

میانگین و در    رده ای   یرهایمتغ  ی مرجع خود برا  یر مستقل در مقاد  یرهای متغ  یگر. دند مزمن محاسبه شد   یماریهایب

  یک تواند    یجوان م  نوجوان و بزرگسال  "نمونه    "  یکاحتمال که    ین. احفظ شدند   یوستهپ  یرهایمتغ  یخود برا  ها



توان آنها را    یهستند اما م سازگار    یکلجست  یون از نسبت شانس از رگرس   نتایجبا    یجنتا  ین. اباشد محاسبه شد کاربر  

 فسیر نمود. ت یم به طور مستق

 

 نتایج 

 یفی توص  نتایج 

  یع توز یف در توص یاضاف یل فا pdf. 1کند.   ی م یفتوص را  یاز سه گروه سن یکهر  یبرا یجهنت یع توز 1 جدول

 است.  یهر گروه سن ی مستقل برا  یرهایمتغ

 

 

 تو در تو  یک لجست یونرگرس نتایج 

استفاده و    یامد دو پ  ی برا  یهر گروه سن  ی برا  یرهچند متغ  یک لجست  یون حاصل از رگرس   یجگزارش نتا  3و    2  جداول

 یامد دو پ  ی نشده برا  یل نسبت شانس تعد   دهنده   ارائه   یاضاف  یل فا  pdf. 3و    ی اضاف  یلفا   pdf.2بود.    استفاده شدت  

 هستند.  یهر گروه سن یبرا

 

 ( از پزشک خانواده )کاربران در مقابل غیر کاربران استفاده 

استفاده  به  توجه  از  با  دهندگان  پاسخ   ،Quebec  کمتر به بودن  کاربر    ی برا  ی شانس  نسبت  و    را  سال  و  سن  کم 

از اداشتند    Ontario  میانسال  جوان   یبرا  مورد   یناما  بالغ  نداشتاهم  افراد  دهندگان  یت  پاسخ  بالغ.  از    افراد 

Manitoba    وAlberta  باالتر ازبودن    یشانس  کاربران  به  باالترداشتند   Ontario  نسبت  احتمال  زنان  در  .  ی 



در    کاربرد  سال نوجوانان    داشتند.  جوانی  و   یان نوجومیانه  بودن  و  نژاد   کم سن  منشأ  سف  یکه  شانس    نبود،   ید آنها 

متعلق  ، احساس مثبت و روز افزون  افراد بالغ جوان  ی. برادادند   نشان  پوستانید سف   نسبت بهبودن  کاربر    یبرا   یکمتر

 آمد . دری می کند یا خیرزندگ  ی منطقه شهر  یک کاربر در    یک   کهمورد بود    ین با ا  ی دار  ی رابطه معن  دارای  جامعه به  

. پاسخ دهندگان از هر سه  بود  مرتبط   ،نوجوانان میانسال  یکم برا درآمد  به جز در مورد  بودن  با کاربر    ی به طور کل

سن منظمکه    یگروه  پزشکی  کمتر  نداشتند،  دکتر  که  کاربر  یبرا  یشانس  داشتند  کسانی  به  نسبت  دکتر    بودن 

بودن  که در آن کم وزن   نوجوانان کم سن و سال  یبرا   کاربر بودندرک شده با    یازن  متغیرهای  .داشتند منظم   یپزشک

استفاده   عدم  بودند   ، بود  مرتبط با  برا   مرتبط  میانسال  یو  آن سالمت  ،نوجوانان  در  تر   یکه    شده   ادراک خود  ضعیف 

متفاوت   یگروه سن  سهدر سراسر    کاربر بودنبا    بیماری های مزمن  داشتن. ارتباط  مرتبط بودبا عدم استفاده    یذهن

که هر سطح   ی در ارتباط بود در حال  بودن   کاربر   اب  3و    1  بیماری های مزمنداشتن    ،نوجوانان کم سن و سالبود. در  

بیماری های  ، داشتن  افراد بالغ جوان. در  مرتبط بود  نوجوانان میانسالدر    با کاربر بودن  بیماری های مزمن از داشتن  

 نداشت.   وجود ی سن یاز گروه ها  یک هر  یبرا یدار  ی متقابل معن ثراتاهیچ . بودن مرتبط نبودکاربر   با منمز

 

 (  کاربران با ویزیت پاییندر مقابل  کاربران با ویزیت باالشدت استفاده از پزشک خانواده ) 

.  بود  یینپا،  هر سه گروه  ی برا  Quebec  افراد از   ی برابودن  باال    با ویزیت   کاربر   یک  ینکهبا توجه به شدت، احتمال ا

میانسال  یبرا  ین،همچن دهندگ  ،نوجوانان  بریکآتالنت  ایالتاز    انپاسخ  و  آلبرتا  ساسکاچوان،  شانس    یاکلمب  یتیش، 

  به  میانه نوجوانی عامل در    یک  یت . جنسداشتند   Ontario  افراد از نسبت به    با ویزیت باال  بودن کاربر    ی برای باالتر

تولد    یک  عنوان با استفاده از کنترل  انفعاالت د  هیچ.  بودتعامل  و    قابل  ی سن  یاز گروه ها  یکهر    یبرا   ییگرفعل 

کاربر بودن با ویزیت   ی برای که در آن زنان شانس باالتربود    افراد بالغ جوان در    ای   عمده  یر تاث  ، یت. جنسنبودتوجه  

شانس    بودند، از کانادا متولد شده    یر غ  ی ن که در کشورآن دسته از پاسخ دهندگا  ،نوجوانی میانسال. در  داشتند   باال

برایباالتر باال  ی  ویزیت  با  بودن  به   کاربر  که   ی کسان  نسبت  کانادا    داشتند   ینب   یارتباط  هیچ.  ند بودمتولد شده  در 

، احتمال  یسن  یتمام گروه ها  ی . برانداشتوجود    یسن  یاز گروه ها   یک هر  برای  کاربر بودن با ویزیت باال  درآمد و  



با    یازن   یرهای . تعداد متغیافت  یشتر افزا  بیماری های مزمنبا  کاربر بودن با ویزیت باال   کاربر  درک شده در ارتباط 

 . یافت یش افزا یبا هر گروه سن بودن با ویزیت باال

 

 کاربر بودنشده   ینیب یشپ احتماالت

در    بود  دکتر پزشکی منظم  دارای  که نوجوان  یزمان  بودن  شده کاربر  ینیب  یش، احتمال پیسن  یتمام گروه ها   برای

  کاربر بودن شده  ینیب یشپ ت، احتماالافراد بدون دکتر پزشکی منظم یبرا .قرار داشتدرصد   90تا   70از   یبازه زمان

احتمال    دارای  ، مردان جوانی   و  میانه نوجوانی . همواره در  بوددرصد    70تا    50  در گستره  کمتر   ٪ 20  از  ی به طور کل

دارند یا  دکتر پزشکی منظم آنها    یا آ  ینکه ، صرف نظر از اداردزنان   بودن نسبت به کاربر   را برایدرصد کمتر  10حدود 

 خیر.

 

 بررسی 

  ی، برجسته م نشده بودقبال شناخته    که   ،از خدمات پزشک خانواده  بالغ جوان نوجوانان و  استفاده  مربوط به    یامپ  سه

(  3و   افراد بالغ جوانگروه نوجوانان و   یراز ز یک( تفاوت در هر  2 یاو جغراف یدر مورد دسترس   یعدالت ی( ب 1شوند : 

ب  یزتما باال( و شدت )کاربران در مقابل غیر کاربراناستفاده )  ینمهم  با ویزیت  با ویزیت در مقابل    کاربران  کاربران 

 .(پایین

به    یدیکل  یامپ  اولین خانواده    برابریعدم  مربوط  پزشک  خدمات  دسترس بوداز  منظم به    ی .  پزشکی  تنوع    دکتر  و 

نابرابر  -  یاییجغراف دکتر پزشکی    یک . داشتن  بودند استفاده از خدمات پزشک خانواده    در   ی دو عامل مهم در مورد 

که در آن داشتن  ن استبزرگساال نوشته های مطابق با  ین. امرتبط بود ی سن هسه گرو  یبرا   کاربر بودنبا   یاربس منظم

دکتر   یکبه    ی دهد که دسترس  ی. عقل متعارف نشان م است[ مرتبط  22،23] استفاده  بامنبع معمول از مراقبت   یک

کند   ی م  یید ها تا  یافته   ین. امهم است  یبهداشت  اهدرمانگ   یااستفاده از خدمات مدرسه    به علت نوجوانان    برایمنظم  

  یککه  ایناست. تفاوت در احتمال  مهم  بزرگساالن    نسبت بهنوجوانان و جوانان    برای   مدکتر منظ  یک به    یکه دسترس 

 این. بود ٪20در حدود   دکتر پزشکی منظم و بدون  دکتر پزشکی منظم افراد ینخدمات پزشک خانواده ب دارای کاربر 



دارا تضم  یمهم  یاسیس   یهایامد پ  ی تفاوت  با  رابطه  ها  ی جهان  یدسترس   یندر  مراقبت    ی برا   یه اول  یبهداشت  یبه 

و   جوان نوجوانان  بالغ  همچن  افراد  وجود    ین،است.  بهداشت  یستمس   یکبا  از    یجهان  یمراقبت  نوجوانان  فدرال، 

Quebec    ی از بررس   ده استفا  در مورد مطالعه    یک.  می کردند   استفادهاز خدمات پزشک خانواده  ی  احتمال کمتر به  

  ین . انشان می دهد ایالت  را در این  [  32بزرگساالن ]   یبرا  ی تنوع در استفاده ها  یز ن،  2001بهداشت جامعه کانادا  

 سزاوار توجه است.  ی تنوع منطقه ا

 رگرسیون های لجستیک برای استفاده از پزشک خانواده )استفاده در مقابل عدم استفاده(  2جدول 

 نه نوجوانی                       نوجوان کم سن و سال             مرحله بلوغبالغ جوان                     میا 

 اندازه نمونه 

 متغیر )مرجع( 

 زمینه 

 ( Ontarioایالت )

Atlantic 
Quebec 

Manitoba  

Saskatchewan  

Alberta  

British Columbia 
 زمینه ساز

 جنس )نر( 

 زن

 دستیابی به اموزش 

 )کانادا( کشور تولد 

 دیگر موارد 

 منشا نژادی )سفید( 

 اقلیت قابل مشاهده

 تعلق به جامعه 

 فعالسازی

 درآمد خانگی )میانه( 

 درآمد کم 

 درآمد کم تا متوسط 



 درآمد کم تا باال

 درآمد باال 

 از دست دادن درآمد 

 ارایش زندگی )نامرتبط( 

 با زن یا شوهر )و بچه ها( 

 خواهر( با والدین )و برادر یا 

 دیگر موارد )مثالً هم اتاقی( 

 دکتر بهداشتی منظم )بله( 

 خیر

 شهری یا روستایی )شهری( 

 روستایی

 نیاز درک شده 

 سالمت خودادارک شده 

 بهداشت ذهنی خودادراک شده

 عقیده وزنی )در مورد مناسب(

 وزن کم 

 وزن زیاد 

 استرس 

 نیاز ارزیابی شده 

BMI  (20  24تا )سال( )نرمال 

 وزن کم 

 در خطر اضافه وزن 

 چاق

 تعداد بیماری های مزمن )هیچ یک( 

 1وضعیت  

 2وضعیت  

 3وضعیت  

 + 4وضعیت  

 اقدامات سالمتی  

 فعالیت فیزیکی )غیرفعال( 

 فعال



 متوسط 

 سیگاری )هرگز( 

 روزانه )هر روز( 

 موقعیتی 

 سابق 

 تعدادی از طرف های جنسی 

 میزان مصرف الکل )هرگز( 

 مقدار مصرف کم )هر روز( 

 مصرف زیاد 

 نوشیدنی های سنگین )خیر( 

 بله 

 IVپارامتر 

a-  OR  نمایش دهنده نسبت های فرد؛Cl-L  وCI-U   نمایش دهنده بازه های اعتماد باالیی و پایین؛ موارد ضخیم

 است. شده نمایش دهنده نتایج معنی دار در  

 نمایش ددهنده متغیری بود که قابل کاربرد نبود و بنابراین برای گروه سنی خاصی استفاده نشد  ORدر سلول   ’-‘

، میزان توجه در مدرسه، وضعیت تاهل، وضعیت متغیرهای گنجانده شده، که در هر رگرسیون معنی دار نبودند؛ سن

 کاری و استفاده از شواهد تولد 

 رگرسیون های لجستیک برای شدت استفاده از پزشک خانواده )استفاده در مقابل عدم استفاده(  3جدول 

 مرحله بلوغ   بالغ جوان                     میانه نوجوانی                       نوجوان کم سن و سال          

 اندازه نمونه 

 متغیر )مرجع( 

 زمینه 

 ( Ontarioایالت )

Atlantic 
Quebec 

Manitoba  

Saskatchewan  

Alberta  

British Columbia 
 زمینه ساز



 جنس )نر( 

 زن

 دستیابی به اموزش 

 کشور تولد )کانادا( 

 دیگر موارد 

 منشا نژادی )سفید( 

 اقلیت قابل مشاهده

 تعلق به جامعه 

 فعالسازی

 درآمد خانگی )میانه( 

 درآمد کم 

 درآمد کم تا متوسط 

 درآمد کم تا باال

 درآمد باال 

 از دست دادن درآمد 

 ارایش زندگی )نامرتبط( 

 با زن یا شوهر )و بچه ها( 

 با والدین )و برادر یا خواهر( 

 دیگر موارد )مثالً هم اتاقی( 

 )بله( دکتر بهداشتی منظم 

 خیر

 شهری یا روستایی )شهری( 

 روستایی

 نیاز درک شده 

 سالمت خودادارک شده 

 بهداشت ذهنی خودادراک شده

 عقیده وزنی )در مورد مناسب(

 وزن کم 

 وزن زیاد 

 استرس 

 نیاز ارزیابی شده 



BMI  (20  24تا )سال( )نرمال 

 وزن کم 

 در خطر اضافه وزن 

 چاق

 مزمن )هیچ یک( تعداد بیماری های 

 1وضعیت  

 2وضعیت  

 3وضعیت  

 + 4وضعیت  

 اقدامات سالمتی  

 فعالیت فیزیکی )غیرفعال( 

 فعال

 متوسط 

 سیگاری )هرگز( 

 روزانه )هر روز( 

 موقعیتی 

 سابق 

 تعدادی از طرف های جنسی 

 میزان مصرف الکل )هرگز( 

 مقدار مصرف کم )هر روز( 

 مصرف زیاد 

 سنگین )خیر( نوشیدنی های 

 بله 

 تعامالت 

 جنس )مرد( * کنترل تولد )از نظر جنسی غیرفعال( 

 کنترل تولد زنان    بلکه 

 کنترل تولد زنان خیر 

a-  OR  نمایش دهنده نسبت های فرد؛Cl-L  وCI-U   نمایش دهنده بازه های اعتماد باالیی و پایین؛ موارد ضخیم

 است. شده نمایش دهنده نتایج معنی دار در  

 نمایش ددهنده متغیری بود که قابل کاربرد نبود و بنابراین برای گروه سنی خاصی استفاده نشد  ORدر سلول   ’-‘



، میزان توجه در مدرسه، وضعیت تاهل، وضعیت متغیرهای گنجانده شده، که در هر رگرسیون معنی دار نبودند؛ سن

 .کاری و استفاده از شواهد تولد 

در    یقو  یعامل،  بیماری های مزمناز    یشتریبود که حضور تعداد ب   مشخصعادالنه    یحال، مطابق با دسترس   ینبا ا

استف با  برا  اده ارتباط  اواسط   ینوجوان  ی از  برا  آن   و  سن  ی و شدت خدمات  گروه    ، درآمد خانوار   ین، بود. همچن  ی سه 

درآمد با استفاده از    دریافتند که    در تضاد بود  یکاییآمر  هبا چهار مطالع  ینبود. ا  کاربر بودن  غیرمرتبط با   بخش عمده

مثبت  دارای  [  4،6،7،11] ااستارتباط  بر  تصور  دل   کهاست    ین.  در    یجهان  یدسترس   یلبه  درمان  و  بهداشت  به 

استفاده از پزشک خانواده در    در   مورد   ین ا  که رسد    ی . به نظر مباشد مراقبت    یافت در  یبرا   ی مانع  نباید ، درآمد  کانادا

 برقرار است. مجموعه داده  ینا

نوجوانان    ینادوم    ی اصل  پیام ن   یک است که  و  ند یستگروه همگن  نوجوان  در گروه  استفاده  با  مرتبط  عوامل  میانه  . 

. عوامل مرتبط با استفاده  قرار داشت  یریگ   یمتصم  یبهداشت  یدر مراقبت ها  ینبا مشارکت والد   یدر همراه  نوجوانی

خود درک شده    یازن  ییرهامتغ  تعداد   مثال،. به عنوان بود  یگروه سن  یناستقالل در حال ظهور ا  نشاندهنده  یدر جوان

  یسالمت   یتوضع  ینارتباط بدارای  نوجوان    ی قبل. مطالعات  یافت  افزایش   ی سن  یمرتبط با شدت استفاده در گروه ها

ساده برجسته  های  تفاوت    صورترابطه به    این ،  . در مطالعه حاضر[5،11،20،21]   بود استفاده    یش و افزا  ضعیف تر 

از خدمات پزشک خانواده با   یتر کاربران با ویزیت باالزنان    ین، . عالوه بر انبود  یسه مرحله نوجوان  یاندر م  همم  یاربس

 یاست. س نسبت داده نشد   یاز باردار  یشگیری پ  نیازهای   به   کامال   اختالف   این   و  بودند   میانه نوجوانیشروع در دوران  

 رشدی باشد. یزاتتما  ینحساس به اودن، موثر ببه منظور  ید با یبهداشت ی مراقبت ها

کاربران در  بط با استفاده از پزشک خانواده ) است که عوامل مرت  ینها ا  یافته  ینشده در تمام ا  یه سوم تعب  یاصل  پیام

(  کاربران با ویزیت پایین در مقابل   کاربران با ویزیت باالرتبط با شدت استفاده ) م  عوامل ( متفاوت از  مقابل غیر کاربران

. یرند در نظر بگ   یبهداشت  یهااستفاده از مراقبت    ی ساز  لمد   در زمان   را مهم    یز تما  ینا  ید با  ینده آ  ی . پژوهش هابود

  ی مراقبت ها یها یاستشدت ( س  یا) استفاده و  ،با توجه به آن ی است کهضرورت دهندهنشان  ینها همچن یافته ینا

گرفته    باید   یبهداشت نظر  با  شوند در  مرتبط  عوامل  دسترس   ید با  استفاده.  به  توجه  خدمات   هانیج  یبا  به  عادالنه 



توجه به استفاده مناسب از منابع مراقبت   با  ید که عوامل مرتبط با شدت با  ی در حالشوند  قابل درک    یه اول  یبهداشت

 شوند.درک   یهاول یبهداشت یها

 ینشود در مراحل متفاوت از نوجوانان است. ا  ی ها مطرح م  یافته  ینمربوطه که از ا  یها  یاستس   یام پ  ینتر  روشن

برا  یطراح  یبهداشت  یمراقبت ها  یها  یاستس   ی هنگام بررس   مورد را برا  یبتصو  یق تشو  یشده    یماریب  یواکسن 

می    یت با موفق  یناسیونواکس  یقتشو  ی که تالش برا  ی . در حالید دمی توان  (  یجنس  یامراض مقاربت )  ی مقاربت  یها

نوجوانان    ی راکه پدر و مادر هنوز ب  د یرندر نظر بگ   ید ها با هدف نوجوانان با  یاست، س شود  یتجوانان هدا  برای  تواند 

در برابر    یناسیون واکس  برای نشان داد که قصد پدر و مادر    یبررس  یک.  اولیه هستند   یرندهگ  یم تصم کم سن و سال تر،

این  .  استمرتبط  STI [ 39    ]  یناسیون واکس  یط با قصد نوجوانان به شرا  ی به طور قابل توجه  ی جنس  یامراض مقاربت 

نوجوانان    ی سالمتنقش پدر و مادر در مراقبت    درک  در مورد نموده است،  احاطه  را    HPVجنجال که جذب واکسن  

 می شود. [ 40پدر و مادر ]و استقالل   یت در مورد امن ینوالد  ی که منجر به نگرانبود  

  یاری بس  به نمایندگی از و آن را  گرفت     به کار را  کانادا  گسترده    یت بر جمع  ی مطالعه مبتن  یک ،  CCHS،  مطالعه   این

نوجوانان   داداز  گنمایش  اندازه  که  آنجا  از  مقطع  یک در    ی موقت  یری .  اس   ی مطالعه  نمتممکن  را  آن  برا   ی ،    ی توان 

به کار برده    مستقل    یرهایو متغ  یجنتا  ینب  ارتباطاتگزارش    برای، بلکه تنها  به کار برد  یروابط علت و معلول  یینتع

)به عنوان مثال رابطه    کنند   ینم   ییرآنها تغبلکه    نیستند؛زمان  به  حساس  یرها،  از متغ  یاریحال، بس  ین. با امی شود

  ی مقطع   یتدر مورد ماه  ی. نگرانند ) سالمت درک شده( بود  یدارآنها در طول زمان پا  یا( و  ، کشور محل تولد یجنس

ق  ی تا حدود  یبررس  زمان  یرهامتغ  ینا  وامتوسط  به    یرهای. متغشده استمتعادل    در طول  طول  در    ییر تغحساس 

 ند.بود یدرمان ی ها یوهش  ،زمان

تواند مطالعه    ینا  یها  یت از محدود  یگر د  یکی اقدامات خود گزارش    می  از  باشد استفاده  برخشده  مطالعات  ی.    ، از 

 . نشد   یافت   این مورد   یگران ددر  که    ی در حال  داشتند،  یسالمت در دوران نوجوان  در مورد اقدامات  ات ضعیفی گزارش 

بابا استفاده    یدرمان  ی ها  یوه. رابطه متناقض ش بود[  43-41مشکل بزرگ ]   یک  ینا تواند تا حدودی  به    می  توجه 

 ها باشد. و بر اساس خود گزارش  ی بودن مقطع یرمتغ



از نوجوانان و    یگروه خاص  یعوامل مرتبط با استفاده از پزشک خانواده برا  به بررسی د  ن توان  ی م  ینده آ  ی ها  پژوهش

تواند استفاده شود    یم  ی. روش چند سطحروبرو هستند،  بیماری های مزمن که با    یاز جمله کساند،  بپردازنجوانان  

زم  ی بررس   برای استفاده شود  ینه عوامل  ب  ای  تفاوت  به طور  یاییمناطق جغراف  ینکه ممکن است  شرح  استادانه    را 

 دهد.

 

 یری گ نتیجه

  ینوجوان، جوان و استفاده از مراقبت ها   ی که به بررس وجود دارد  محدود    یبهداشت  یخدمات مراقبت ها  یقاتیی تحق

بالغ   یبهداشت تجز  افراد  از  استفاده  اند   یره چند متغ  یل و تحل  یه با  اپرداخته  الگوها  ین .  از  نوجوانان  ی درک  ،  استفاده 

بر سادگ توص  که   یعالوه  را  م می کند   یفآنها  مورد  تواند   ی،  اطالع رسانی    هداشتیب  یمراقبت ها  یها  یاستس   در 

 گو است.پاسخ، مهم  رشد مرحله  ین که به ا نماید 
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