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 .1مرکز تحقیقات فناوری اطالعات در امور سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران0000-0003-0876-5422 :ORCID .
 .2کارشناسی ارشد ،فناوری اطالعات سالمت ،مدیریت و فناوری اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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ارتباط بین تغذیه ،اوقات فراغت و فعالیت فیزیکی با سالمت روان ایدهآل دانشآموزان

 .3مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان ،پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماریهای غیرواگیر ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.

چکیده
هدف :کودکان و نوجوانان نسبت به اختالالت روانی آسیبپذیر هستند .شناسایی عوامل موثر بر این نوع اختالالت میتواند گام مهمی در
پیشگیري و کنترل این بیماريها به خصوص در مراحل ابتدایی آن بردارد و علم دادهکاوي براي حل این مشکل میتواند موثر باشد.
روشها :دادههاي پژوهش کاربردي حاضر از اطالعات  14274دانش آموزان 7تا  18سال ثبت شده در پایگاه داده پژوهشکده پیشگیري اولیه از
بیماري هاي غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استخراج شد .حجم نمونه با استفاده از نمونه گیري هدفمند  5283دانش آموز بود .ابزار جمع
آوري داده ها پرسشنامه کاسپین بود .براي تعیین رابطهي بین متغیرها  ،از روش کالسهبندي بیزین ساده و براي تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم-
افزار رپیدماینر استفاده شد.
نتایج :در مناطق شمالی ،مصرف زیاد (روزانه) لبنیات (شیر ،ماست و پنیر) ،در مناطق جنوبی و مرکزي ،میزان مصرف زیاد ناهار در هفته و در
مناطق غربی میزان مصرف زیاد سبزي تازه و پخت بیشترین فاکتور موثر بر سالمت روان ایدهآل است .در هر چهار منطقه ،بیش از نیمی از افرادي
که سالمت روان ایدهآل دارند میزان ورزش آنها در مدرسه در هفته زیاد است .همچنین میانگین کار با رایانه در هفته ،مهمترین عاملی است که
بر سالمت روان تاثیر منفی دارد..
نتیجهگیری :با بررسی مناطق مختلف ،مهمترین فاکتورهاي موثر بر سالمت روان ایدهآل مرتبط با تغذیه هستند .این موضوع نشاندهنده
اهمیت تاثیر تغذیه بر این موضوع است .بنابراین اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه تغذیه میتواند نقش مهمی در بهبود سالمت روان جامعه داشته
باشد و بالطبع آن منجر به ارتقاي عملکرد افراد در جامعه خواهد شد.
کلیدواژهها :سالمت روان ،تغذیه ،اوقات فراغت ،فعالیت فیزیکی.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله1399/9/10 :

اصالح نهایی99/11/2 :

پذیرش مقاله99/12/10 :

ارجاع :جهانبخش مریم،آاقاداودیانجلفائی عسل ،کلیشادی رویا ،ستاری محمد .ارتباط بین تغذیه ،اوقات فراغت و فعالیت فیزیکی با سالمت روان ایدهآل دانشآموزان  13تا  18سال در ایران با
استفاده از تکنیک بیزین ساده .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1399 .؛ (.42-49 :6)4

آمارها نیمی از اختالالت روانی از سن  14سالگی آغاز می شوند [ .]2،3در

مقدمه:
برخالف تصور عمومی رشد صعودي ابتال به ناخوشیهاي روانی

واقع میتوان گفت دوران نوجوانی از مهمترین و پرارزشترین دوران

محدود به جمعیت بالغ و بزرگسال کشورها نیست ،بلکه کودکان و

زندگی هر فرد است و بلوغ به عنوان مسیر بسیار حساس و پرتالطم در

نوجوانان بیش از سایر جمعیتها نسبت به این نوع اختالالت آسیبپذیر

دوره رشد که مرحله گذر از کودکی به بزرگسالی است ،در دوره نوجوانی

هستند [ .]1عالوه بر این بسیاري از آسیبهاي روانی در دوران بزرگسالی

قرار دارد [.]4

در واقع ناشی از مشکالت دوران نوجوانی میباشند ،به گونهاي که براساس
نویسنده مسئول:
محمد ستاری
مرکز تحقیقات فناوری اطالعات در امور سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
تلفن+98 3137925152 :

پست الکترونیکیmsattarimng.mui@gmail.com :

0000-0002-6091-4248 :ORCID
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جهانبخش و همکاران

تغذیه ،اوقات فراغت و فعالیت فیزیکی و سالمت روان

تبدیل خواهد شد و نقش بزرگسالی را به شکل ایدهآل ایفا خواهد کرد؛ اما

استراتژیك از این پایگاههاي داده ارزشمند مستلزم استفاده از عناصر

اگر در این رهگذر دشواريهایی به وجود آید ،بهداشت روانی نوجوان دچار

هوشمندي همچون الگوریتم هاي دادهکاوي هستیم [ .]15علم داده

مشکل خواهد شد [ .]4عالوه بر این مطالعات نشان میدهند که اکثر

کاوي که در اواخر دهه  1980پدیدار گشت بیش از یك دهه میباشد که

مرگها در بین نوجوانان به علت خودکشی ،نزاع و خشونت بوده و این

وارد محیط پزشکی شده است .دادهکاوي در ابتدا با هدف شناسایی

حوادث کم و بیش با مقوله سالمت روانی آنان مرتبط است [.]5

سوءاستفادههاي مالی وارد عرصه سالمت شد ،اما به تدریج در حوزه

برآورد شده است [ .]6در ایران نیز  39درصد دانشآموزان در رده سنی

دانش از طریق تحلیل حجم انبوهی از دادهها است که میتواند انگیزههاي

نوجوانان مبتال به مشکالت رفتاري -عاطفی میباشند [ .]7بنابراین اگر

تجاري و یا علمی به همراه داشته باشد [.]17

توجه به سالمت روان در دانشآموزان نوجوان و بررسی مشکالت آنها در

دادهکاوي امکان دستیابی به دانش نوین در زمینه سالمت روان را

این زمینه به درستی صورت گیرد ،میتوانیم انتظار فردایی بهتر و روشنتر

فراهم نمود و گامی مؤثر در جهت افزایش سالمت عمومی برداشت.

و نیز جامعهاي سالمتر را داشته باشیم .اما متأسفانه غالباً نوجوانی را دوره

تحقیقات متعددي در زمینه استفاده از این تکنیكها در حوزه سالمت

سالمتی میپندارند و این قشر از جامعه با همین پیش فرض از خدمات

روان انجام شده است Ten Have .و همکارانش در سال  2011در

مراقبتی پیشگیري بیبهره ماندهاند [ .]2در این دوره سنی تغذیه مناسب،

مطالعه خود بدین نتیجه دست یافتهاند که ورزش بدنی در اوقات فراغت با

سبك زندگی پرتحرك و اوقات فراغت سه مورد از رفتارهاي بهداشتی

شیوع پایین اختالالت روانی به ویژه اختالالت خلقی و اضطرابی همراه

پیشگیريکننده هستند؛ به گونهاي که مطالعات نشان دادهاند کمبود مواد

است [ .]10دانیالی و همکارانش در سال  1397در مطالعه مقطعی خود

غذایی همچون ویتامینها و موادمعدنی در برنامه تغذیه نوجوانان میتواند

بدین نتیجه رسیدند که خطر سبك زندگی ناسالم (مانند استفاده کم از

بر رشد روحی و روانی آنها تأثیرگذار باشد و خطر افسردگی و اضطراب با

شیر ،میوه و سبزیجات ،عدم فعالیت بدنی ،استفاده زیاد از آبنبات،

برنامه غذایی که شامل میوه ،سیزیجات ،غذاهاي دریایی ،غالت و مواد

غذاهاي شور ،نوشابه و سیگار کشیدن) در کودکان و نوجوانان داراي

غذایی کمچرب است ،رابطه معکوس و با غذاهاي سرخ کردنی،

اضطراب و اختالالت روانتنی ،به طور قابل توجهی از دیگر کودکان و

نوشیدنیهاي شیرین و نمك رابطه مستقیم دارد []8،9

نوجوانان بیشتر است [.]18

همچنین فعالیت فیزیکی یکی از رموز سالمت روانی برشمرده

روش بیزین یکی از تکنیكهایی است که میتوان براي شناسایی

میشود و مطالعات گوناگون رابطه معکوس فعالیت بدنی منظم را با عالئم

ارتباط بین متغیرها استفاده کرد [ .]19در این پژوهش ،هدف تعیین

اختالالت روانی همچون اضطراب و افسردگی نشان میدهند [.]10

ارتباط بین عوامل تغذیه ،اوقات فراغت و فعالیت فیزیکی با سالمت روان

فعالیتهاي اوقات فراغت با بهبود سالمت روان رابطه مستقیم دارند
[ .]11بنابراین شناسایی عوامل موثر بر این نوع اختالالت در نوجوانان در

ایدهآل دانشآموزان  13تا  18سال در ایران با استفاده از تکنیك بیزین
ساده است.

برنامهاي جهت بهبود کیفیت سالمت میتواند گام مهمی در پیشگیري و
کنترل این بیماريها به خصوص در مراحل ابتدایی آن بردارد.

مواد و روشها:

در هر نوع برنامه بهبود کیفیت سالمت دادهها قلب آن برنامه به

دادهها برگرفته از اطالعات  14274دانشآموزان  7تا  18سال ثبت

حساب میآیند؛ با این وجود گردآوري و ذخیره میزان زیادي از دادهها

شده در پایگاه داده پژوهشکده پیشگیري اولیه از بیماريهاي غیرواگیر

میتواند یك نوع اتالف زمان و هزینه محسوب شود [ .]5،12همچنین

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود .دادهها بین سالهاي  1393تا 1394

افرادي که با این نوع دادهها مواجه هستند ،دریافتهاند که بین گردآوري تا

است .این دادهها از طریق پرسشنامه پروژه کشوري کاسپین  5گردآوري

تفسیر آنها شکاف وسیعی وجود دارد و نیاز فوري به نسل جدیدي از

شده است .روش نمونهگیري هدفمند براساس دو معیار اطالعات

تئوريها و ابزارهاي محاسباتی براي کمك به انسانها در استخراج

دانشآموزانی که در شهر زندگی میکنند و اطالعات دانشآموزان در رده

اطالعات مفید (دانش) از حجم در حال رشد دادههاي دیجیتال وجود
مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره ششم ،شماره چهارم ،زمستان 1399
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شیوع باالي مشکالت روانی در نوجوانان در جهان 10تا  20درصد

بالینی نیز مورد توجه قرار گرفت [ .]12،16هدف اصلی این علم کشف
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اگر نوجوان این دوران را بدون مشکل سپري کند ،به بزرگسالی سالم

دارد [ .]13،14از این رو جهت رفع این نیاز و استخراج اطالعات

جهانبخش و همکاران

تغذیه ،اوقات فراغت و فعالیت فیزیکی و سالمت روان

برابر با اطالعات  5283دانشآموز شد.

دارند چه میزان از آنها به صورت روزانه صبحانه مصرف میکنند .در واقع

قبل از اینکه اطالعات دستهبندي شوند ،الزم است که دادهها

چند درصد افرادي که سالمت روان ایدهآل دارند روزانه صبحانه مصرف

پیشپردازش شوند .پیشپردازش دادهها شامل حذف رکوردهایی است

میکنند .دستهبندي بیزین ساده با استفاده از نرمافزار رپیدماینر براساس

که شامل مقادیر از دست رفته هستند .چون وجود مقادیر از دست رفته

مقادیر مختلف متغیرهاي تغذیه ،اوقات فراغت و فعالیت فیزیکی،

کار تحلیل دادهها را مشکل میکند و میتواند نتایج نامناسبی بر

کالسهبندي را انجام میدهد.

دستهبندي اطالعات داشته باشد [ .]20پس از حذف رکوردها ،مرحله
و ضعیف به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته میشود .از بین مجموعه

در این پژوهش مجموعا  17عامل در نظر گرفته شده است که این

مقادیر ،سالمت روان ایدهآل انتخاب شده است .در مرحله بعد ،مجموعا

عوامل و مجموعه مقادیر آنها در جدول  1آمده است .جدول  1نشان

 178عامل به عنوان عواملی که میتوانند بر سالمت روان تاثیر گذارند ،در

میدهد غالب عوامل از یك طیف  4تا 5تایی براي مجموعه مقادیر خود

نظر گرفته شد .عوامل در سه گروه تغذیه ،اوقات فراغت و فعالیت فیزیکی

استفاده میکنند.

انتخاب شدهاند .با توجه به اینکه هدف پژوهش ،ارتباط بین این سه گروه
و سالمت روان بوده است ،بنابراین  17عامل مرتبط شناسایی و انتخاب

جدول  -1عوامل مرتبط با تغذیه ،اوقات فراغت و فعالیت فیزیکی و
طیف مقادیر آنها

شدند .براي عوامل ،بیشترین مقدار معادل با مقدار زیاد در نظر گرفته شد.

عامل

به عنوان مثال 4 ،ساعت و بیشتر مشاهده تلویزیون در هفته و یا کار با
رایانه در هفته به ترتیب معادل با مشاهده زیاد تلویزیون و کارکردن زیاد با
کامپیوتر است .فعالیت جسمی در بیشتر اوقات در طول هفته هم معادل
با مقدار زیاد فعالیت جسمی است .این موضوع براي سه ساعت یا بیشتر

• تعداد وعدههاي صبحانه در هفته
• تعداد وعدههاي ناهار در هفته
• تعداد وعدههاي شام در هفته

میزان ورزش در مدرسه در هفته برقرار است .همچنین مصرف روزانه
خوراکیهاي مختلف از قبیل کیك ،کلوچه ،شیرینی ،بیسکوئیت ،شکالت،
آبمیوه بستهبندي معادل با مقدار زیاد مصرف این مواد غذایی است.

• مصرف پفك ،چیپس ،چوب شور

همچنین مصرف صبحانه ،ناهار و شام در هفت روز هفته هم معادل با
مقدار زیاد مصرف این سه وعده غذایی است .اطالعات  31استان در قالب

• مصرف سبزي تازه و پخته

• مصرف میوه هاي تازه و خشك و آبمیوه هاي طبیعی

 4منطقه شمالی ،جنوبی ،غربی و شرقی از مجموعه دادههاي اصلی

• مصرف لبنیات

مستخرج شده است .بنابراین بر هر یك از مناطق 70 ،درصد مجموعه

• مصرف چاي و قهوه

باقیمانده به عنوان مجموعه تست در نظر گرفته میشود.
براي اینکه بتوان رابطه بین متغیرهاي هدف و دیگر متغیرها پیدا کرد

• مصرف قند و شکر همراه چاي
• میزان ورزش در مدرسه در هر هفته

• مجموع فعالیت جسمی در طول هفته

شد .در واقع براي هر مقدار از متغیرهاي مرتبط با تغذیه ،اوقات فراغت و
فعالیت فیزیکی و هر مقدار کالس هدف یك احتمال شرطی بررسی
میشود .به عنوان مثال فرض کنید مصرف روزانه صبحانه را در یك طرف
و سالمت روان نسبتا ایدهآل را در طرف دیگر در نظر گرفتهایم .روش
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روزانه
هفتگی
به ندرت
هرگز

• مصرف سوسیس ،کالباس ،پیتزا و همبرگر

از روش کالسهبندي بیزین ساده استفاده شد .در این روش ،براي هر یك
از متغیرها به صورت جداگانه ،احتمال مقادیر مختلف کالس هدف بررسی

اصال نمی خورم
یك روز
دو روز
سه روز
چهار روز
پنج روز
شش روز
هفت روز

• مصرف کیك ،کلوچه ،شیرینی ،بیسکوئیت ،شکالت،
آبمیوه بستهبندي
• مصرف نوشابه هاي گازدار ،نوشابه رژیمی ،ماءالشعیر

دادهاي به عنوان مجموعه داده آزمایشی در نظر گرفته شده و  30درصد

مقادیر

• میزان مشاهده تلویزیون در هفته
• میزان کار با رایانه در هفته

صفر ساعت
یك ساعت
دو ساعت
سه ساعت یا بیشتر
هیچ
کمی
متوسط
معموال
بیشتر اوقات
اصال نگاه نمی کنم
حدود  1ساعت
حدود  2ساعت
حدود  3ساعت
حدود  4ساعت یا
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بعدي ،انتخاب هدف است .سالمت روان با سه سطح ایدهآل ،نسبتا ایدهآل

یافتهها:

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.4.42

سنی  13-18سال (رده سنی نوجوانان) است .حجم دادههاي باقیمانده

بیزین ساده بررسی میکند که در بین افرادي که سالمت روان ایدهآل

جهانبخش و همکاران

تغذیه ،اوقات فراغت و فعالیت فیزیکی و سالمت روان
بیشتر

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.4.42

زیاد

کم
کافی

• میزان خواب در شبانه روز

احتمال رخداده هر یك از عوامل براساس فاکتورهاي مرتبط با تغذیه،
اوقات فراغت و فعالیت فیزیکی به ترتیب در سه جدول  3 ،2و  4آمده
است .براساس جدول  2در مناطق شمالی  73درصد افرادي که سالمت

مصرف میوههاي تازه و
خشك و آبمیوه هاي طبیعی

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

شمال
جنوب
مرکزي
غرب

0/43
0/34
0/52
0/53

سبزي تازه و پخت

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

شمال
جنوب
مرکزي
غرب

0/5
0/37
0/49
0/68

زیاد

شمال

0/73

زیاد
زیاد
زیاد

جنوب
مرکزي
غرب

0/63
0/67
0/49

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

شمال
جنوب
مرکزي
غرب

0/13
0/12
0/14
0/08

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

شمال
جنوب
مرکزي
غرب

0/08
0/01
0/11
0/09

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

شمال
جنوب
مرکزي
غرب

0/32
0/33
0/34
0/37

روان ایدهآل دارند مصرف زیاد (روزانه) لبنیات (شیر ،ماست و پنیر) دارند.
همچنین در مناطق مرکزي 67 ،درصد افرادي که سالمت روان ایدهآل
دارند ،مصرف زیاد (روزانه) لبنیات(شیر ،ماست و پنیر) دارند .در مناطق
جنوبی هم موضوع ذکر شده براي  63درصد افراد برقرار است .درصد
باالي تاثیرگذاري لبنیات بر سالمت روان نشان از اهمیت مواد غذایی

لبنیات (شیر ،ماست و پنیر)

است .در مناطق جنوبی  68درصد افرادي که سالمت روان ایدهآل دارند
در هفت روز هفته ناهار مصرف میکنند .در مناطق مرکزي  70درصد
افرادي که سالمت روان ایدهآل دارند ،در هفت روز هفته ناهار مصرف

سوسیس کالباس پیتزا و
همبرگر

میکنند .در مناطق غربی  68درصد افرادي که سالمت روان ایدهآل
دارند ،از سبزي تازه و پخته شده مصرف میکنند.

چاي و قهوه

جدول  -2احتمال رخداده هر یک از فاکتورهای تغذیه براساس
سالمت ایدهآل در  4منطقه اصلی ایران

قند و شکر

سالمت روان

فاکتور تغذیه

مقدار

منطقه

تعداد وعدههاي صبحانه در
هفته

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

شمال
جنوب
مرکزي
غرب

0/6
0/61
0/63
0/51

تعداد وعدههاي ناهار در
هفته

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

شمال
جنوب
مرکزي
غرب

0/72
0/68
0/7
0/61

تعداد وعدههاي شام در هفته

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

شمال
جنوب
مرکزي
غرب

0/6
0/57
0/59
0/58

مصرف کیك ،کلوچه،
بیسکوئیت،
شیرینی،
شکالت ،آبمیوه بستهبندي

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

شمال
جنوب
مرکزي
غرب

0/1
0/13
0/18
0/19

میزان ورزش در مدرسه در
هفته

مصرف پفك ،چیپس و چوب
شور

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

شمال
جنوب
مرکزي
غرب

0/2
0/03
0/04
0/06

مجموع فعالیت جسمی در
طول هفته

مصرف نوشابه گازدار ،رژیمی
و مالشعیر

زیاد
زیاد
زیاد

شمال
جنوب
مرکزي

0/09
0/18
0/16

ایدهآل
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براساس جدول  3تقریبا در هر چهار منطقه ،بیش از نیمی از افرادي
که سالمت روان ایدهآل دارند .میزان ورزش آنها در مدرسه در هفته زیاد
و بیش از  0/5است .در مورد فعالیت جسمی در هفته ،هم میزان
تاثیرگذاري بیشتر از  0/4درصد است که در مناطق غربی ،میزان
تاثیرگذاري به  49درصد هم میرسد.
جدول  -3احتمال رخداده هر یک از فاکتورهای فعالیت فیزیکی
براساس سالمت ایدهآل در  4منطقه اصلی ایران
فاکتور

مقدار

منطقه

سالمت روان ایدهآل

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

شمال
جنوب
مرکزي
غرب
شمال
جنوب
مرکزي
غرب

0/56
0/54
0/46
0/51
0/5
0/4
0/43
0/49

45
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زیاد

غرب

0/01

جهانبخش و همکاران

تغذیه ،اوقات فراغت و فعالیت فیزیکی و سالمت روان

مناطق مختلف سالمت روان ایدهآل دارند ،تلویزیون به میزان زیاد تماشا

سالمت روان ایدهآل ،مصرف لبنیات از قبیل شیر است .نتایج مطالعه

میکنند و همچنین کمتر از  5درصد افرادي که در مناطق مختلف

 Claeysو همکارانش نیز موید همین مطلب است و نشان میدهد که

سالمت روان ایدهآل دارند ،به میزان زیادي با رایانه کار میکنند .در مورد

مصرف شیر میتواند تاثیرات مثبتی بر کاهش ریسك بیماريهاي مختلف

وضعیت خواب در هفته هم میتوان گفت در همه مناطق ،تقریبا بیش از

داشته باشد و نقشی مفیدي در بهبود عملکرد رفتاري و سالمت روحی

 30درصد افرادي که سالمت روان دارند ،وضعیت خواب کافی (زیاد)

افراد داشته باشد [ .]22بنابراین باید مصرف شیر و لبنیات در سبد برنامه

دارند.

غذایی افراد گنجانده شود و بیشتر از پیش به اینگونه مواد غذایی توجه

جدول  -4احتمال رخداده هر یک از فاکتورهای فعالیت فیزیکی

شود.
در مناطق جنوبی و مرکزي ،تعداد وعدههاي متعدد ناهار در هفته بر

فاکتور

مقدار

منطقه

سالمت روان ایدهآل

سالمت روان نسبت به عوامل دیگر تاثیر مثبت بیشتري داشته است..

میانگین تماشاي تلویزیون در
هفته

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

شمال
جنوب
مرکزي
غرب

0/15
0/13
0/14
0/18

منطقه غربی ،مصرف زیاد سبزي خام و پخته شده در  68درصد افرادي

میانگین کار با رایانه در هفته

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

شمال
جنوب
مرکزي
غرب

0/02
0/03
0/01
0/03

وضعیت خواب در هفته

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد

شمال
جنوب
مرکزي
غرب

0/36
0/4
0/32
0/34

که سالمت روان ایدهآل دارند ،مشاهده میشود .در مطالعه نقوي و
همکارانش بر اهمیت وعده غذایی ناهار براي کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی بقیهاهلل بخصوص کارکنان زن تاکید شده است .همچنین در این
مطالعه بر اصالح این وعده غذایی و استفاده از سبزیجات در وعده ناهار
تاکید داشته است [.]23
طیق بررسهاي انجام شده در این مقاله ،میانگین کار با رایانه در
هفته ،مهمترین عاملی است که بر سالمت روان تاثیر منفی دارد .به
گونهاي که کمتر از  10درصد افرادي که سالمت روان ایدهآل دارند ،در

بحث و نتیجهگیری:
هدف پژوهش حاضر این بود که چند درصد از افرادي که سالمت
روان ایدهآل دارند ،به میزان زیادي فعالیت فیزیکی انجام میدهند یا از
اوقات فراغت خود به میزان زیاد بهره میبرند و یا میزان زیادي مواد غذایی
مصرف میکنند .نتایج نشان داد در همه مناطق کمتر از  20درصد
افرادي که از سالمت روان ایدهآل برخوردار هستند نوشابه گازدار ،رژیمی و
مالشعیر روزانه مصرف میکنند Shi .و همکاران رابطه بین نوشیدنیهاي
گازدار و سالمت روان را در استرالیا مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد
که رابطه مثبتی بین مصرف نوشیدنیهاي گازدار و مشکالت سالمت
روان وجود دارد که این موضوع خود موید تاثیر مخرب این نوع از
نوشیدنیها است [ .]21بنابراین سیاستهاي کنترل مصرف این نوع
نوشیدنیها و فرهنگسازي در مورد استفاده مناسب از آنها باید در
جوامع مختلف جهت پیشگیري از بیماريهاي مختلف روانی اتخاذ شود.
طبق بررسیهاي انجام شده در این مقاله ،در مناطق غربی و شمالی،
 50درصد افرادي که داراي سالمت روان ایدهآل هستند ،بیشتر اوقات

46

هفته  4ساعت یا بیشتر در روز با رایانه کار میکنند .مطالعه Lauricella

و همکارانش نیز نشان داده است که میانگین تماشاي تلویزیون در هفته
مانند میانگین کار با رایانه در هفته جز عواملی است که تاثیر منفی بر
سالمت روان نوجوانان دارد [.]24
مناطق جنوبی جز مناطقی هستند که خواب زیاد تاثیر بیشتري بر
سالمت روان ایدهآل نسبت به سایر مناطق دارد .در مناطق غربی ،مصرف
زیاد میوه تازه ،خشك و آبمیوه تازه روزانه تاثیر بیشتري بر سالمت روان
ایدهآل نسبت به سایر مناطق دارد .در مناطق شمالی ،مصرف زیاد ناهار در
هفته تاثیر بیشتري بر سالمت روان ایدهآل نسبت به سایر مناطق دارد .در
مناطق مرکزي ،مصرف زیاد صبحانه تاثیر بیشتري بر سالمت روان ایدهآل
نسبت به سایر مناطق دارد .با بررسی مناطق مختلف ،مهمترین
فاکتورهاي موثر بر سالمت روان ایدهآل مرتبط با تغذیه هستند .این
موضوع نشاندهنده اهمیت تاثیر تغذیه بر این موضوع است .بنابراین اتخاذ
تصمیمات مناسب در حوزه تغذیه میتواند نقش مهمی در بهبود سالمت
روان جامعه داشته باشد و بالطبع آن منجر به ارتقاي عملکرد افراد در
جامعه خواهد شد.
اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره ششم ،شماره سوم ،پاییز 1399
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براساس سالمت ایدهآل در  4منطقه اصلی ایران

] [ DOI: 10.29252/jmis.6.4.42

براساس جدول  4میتوان گفت که کمتر از  20درصد افرادي که در

فعالیت جسمی دارند .همچنین در مناطق شمالی ،مهمترین عامل موثر بر
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جهانبخش و همکاران

 اوقات فراغت و فعالیت فیزیکی و سالمت روان،تغذیه

:سهم نویسندگان

:تشکر و قدردانی

30 مریم جهانبخش (نویسنده اول) ویرایش مقاله و مرور متون

نویسندگان از همکاري مرکز تحقیقات فناوري اطالعات در امور

 درصد؛25 درصد؛ عسل آقاداودیانجلفائی (نویسنده دوم) جمعآوري داده

سالمت و پژوهشکده پیشگیري اولیه از بیماريهاي غیرواگیر دانشگاه

 درصد؛ محمد ستاري10 رویا کلیشادي (نویسنده سوم) ویرایش مقاله

.علوم پزشکی اصفهان تشکر و قدردانی مینمایند

35 (نویسنده چهارم و مسئول) تحلیل و ارزیابی داده و نگارش مقاله
.درصد

:تأییدیه اخالقی
شماره

به

اخالقی

تاییدیه

داراي

مطالعه

این

 از دانشگاه علوم پزشکیIR.MUI.RESEARCH.REC.1399.277
.اصفهان است

:حمایت مالی
این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی

:تعارض منافع

.اصفهان انجام شده است

.نویسندگان مقاله تعارض منافعی ندارند
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Original Article
Abstract
Aim: Children and adolescents are vulnerable to mental disorders. Therefore, identifying the factors
affecting this type of disorder in adolescents can be an important step in preventing and controlling these
diseases, especially in their early stages, and data mining science can be effective in solving this problem.
Methods:The data of the present applied research were collected from the information of 14274
students aged 7 to 18 years registered in the database of the Institute for Primary Prevention of NonCommunicable Diseases of Isfahan University of Medical Sciences. The sample size by using purposive
sampling was 5283 students. The data collection tool was the Caspian Questionnaire. For determining
the relationship between variables, the simple Bayesian classification method is used. The data were
analyzed by RapidMiner software.
Results: In the northern regions, high (daily) consumption of dairy products (milk, yogurt, and cheese),
in the southern and central regions high consumption of lunch per week, and in the western regions high
consumption of fresh vegetables and cooking are the most important factors affecting ideal mental
health. In all four areas, more than half of people with ideal mental health exercise a lot at school each
week. Also, the average time of working with computer per week is the most important factor that has a
negative impact on mental health.
Conclusion: By examining different areas, the most important factors affecting ideal mental health are
nutrition. This shows the importance of the impact of nutrition on this issue. Therefore, making
appropriate decisions in the field of nutrition can play an important role in improving the mental health of
society and it will lead to improving the performance of individuals in society.
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