دبیرستانی شهر کرج
دکتر الله حسنی  1مهدیه علی غیاث  2امین قنبرنژاد  3دکتر علیرضا شهاب جهانلو  4دکتر زینب غالمنیا

5

 4استادیار آموزش بهداشت  9 ،مربی آمار زیستی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سالمت 1 ،دانشیار آموزش بهداشت ،مرکز تحقیقات قلب و عروق،
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  2کارشناس ارشد آموزش بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرج  4استادیار آموزش بهداشت ،دانشگاه تربیت مدرس
مجله طب پیشگیری سال دوم شماره اول بهار  49صفحات 96-94

چکیده
مقدمه :نوجوانی دوره مهم و حیاتی است که با تغییرات جسمی ،عاطفی و تکاملی همراه بوده و انسان را برای ورود به
بزرگسالی آماده میکند .بدیهی است روند این تغییرات نقش به سزایی در رفتارهای بهداشتی دوران بزرگسالی دارد .لذا
تشویق نوجوانان برای ایجاد رفتارهای سالم از اولویتهای بهداشت عمومی جامعه است .هدف از مطالعه حاضر بررسی
تأثیر مداخله آموزشی بر رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در دانشآموزان دبیرستانی شهر کرج بود.

روش

ها :پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی است که در  100دانشآموز دبیرستانی شهر کرج که به صورت تصادفی و

به روش نمونهگیری چند مرحلهای انتخاب شدند ،انجام شد .مداخله آموزشی به روش سخنرانی و پرسش و پاسخ انجام
گرفت .دادهها با استفاده از پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت
جمعآوری شد و با استفاده از برنامه  SPSS 19تجزیه و تحلیل شد.
نتایج :اجرای برنامه آموزشی منجر به افزایش میانگین نمره برخی از ابعاد رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت ،شامل مسئولیت
نویسنده مسئول:
مهدیه علی غیاث
مرکز بهداشت شهرستان کرج ،دانشگاه
علوم پزشکی البرز
کرج  -ایران

سالمت ،فعالیت فیزیکی ،تغذیه ،روابط بین فردی گردید ( ،)P<0/0004اما رشد معنوی و مدیریت استرس تغییر معنیداری
نداشت ( .)P>0/04هیچ تغییر معنیداری در ابعاد رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در گروه شاهد مشاهده نگردید (.)P>0/04
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که مداخله آموزشی میتواند موجب افزایش رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت

تلفن+33 3991004334 :

شود .لذا پیشنهاد میشود جهت ارتقاء سالمت دانشآموزان از این نوع مداخالت آموزشی استفاده شود.

mahdieghias1982@gmail.com

کلیدواژهها :مداخله آموزشی ،رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت ،دانشآموزان ،کرج

پست الکترونیکی:

دریافت مقاله 43/26/62 :اصالح نهایی 49/3/6 :پذیرش مقاله49/3/22 :

مقدمه:
ارتقاء سالمت و تدمین سالمت افراد جامعه یکی از ارکان

مسئولیت سالمت و رشد معنوی و همچنین حذف عواملی که به
نوعی تأثیر منفی بر سطح سالمت انسان دارد ،میباشد (.)4

پیشرفت جوامع میباشد ( .)4طبق نظریه پندر ،رفتارهای ارتقاء

ارتقاء رفتارهای مرتبط با سالمت ،منجر به حفظ عملکرد و

دهنده سالمت عبارتند از هر گونه اقدامی که برای افزایش حفظ

استقالل افراد و افزایش کیفیت زندگی آنها و کاهش هزینههای

سطح سالمت و خود شکوفایی فرد و یا یک گروه صورت گیرد

مراقبتهای بهداشتی خواهد شد ( .)9به طوری که  %49علل مرگ

( .)2حِرف بهداشتی که قبالً بر معالجه بیماری تمرکز مینمودند،

و میر افراد با سبک زندگی و رفتارهای غیربهداشتی آنها ارتباط

اکنون توجهشان بر پیشگیری و تأمین سالمت از طریق بهبود

دارد ( .)4ولی آنچه مسلم است ،این است که بسیاری از عادات

سبک زندگی شامل تغذیه ،فعالیت فیزیکی ،مدیریت استرس،

سالم و ناسالم در دوران نوجوانی شکل گرفته و به دورههای
بعدی زندگی نیز تسری مییابد ( .)1نوجوانی دوره مهم و حیاتی
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بررسی اثربخشی مداخله آموزشی بر رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت دانشآموزان

الله حسنی و همکاران

بررسی اثربخشی مداخله آموزشی بر رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت

است که با تغییرات جسمی ،عاطفی و تکاملی همراه بوده و فرد را

سازمان بهداشت جهانی با ارائه طرح مدارس ارتقاءدهنده

برای ورود به مرحله بزرگسالی آماده کرده و بدینسان

سالمت ،اهمیت این موضوع را مورد تأکید قرار داده است (.)2

ورزش و فعالیت بدنی ،کنترل وزن و غیره رفتارهای نوجوان را

پیشگیری از بیماریها تغییر مسیر داده است ،مربیان بهداشت در

تشکیل میدهد که تعیینکننده سبک زندگی میباشد (.)1،4

سطح مدارس میتوانند نقش مهمی در آموزش رفتارهای ارتقاء

کشور ایران با بیش از 43میلیون نوجوان یکی از جوانترین

دهنده سالمت و تغییر رفتارهای نادرست و پیشگیری از بیماریها

کشورهای دنیا محسوب شده که متأسفانه مطابق با بررسیهای

در دوران نوجوانی و بزرگسالی و ارتقاء سالمت نوجوانان ایفا

صورت گرفته توسط سازمان ملی جوانان %44 ،نوجوانان مورد

نمایند .بنابراین به دلیل اهمیت رفتارهای مرتبط با سالمتی این

مطالعه دارای رفتارهای بهداشتی مناسبی نبودهاند ( )1و از طرف

مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش به عنوان عاملی تأثیرگذار بر

دیگر مدرسه خانه دوم دانشآموز و محلی برای پرورش

افزایش سطح انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در بین

اجتماعی او است .بخش عظیمی از زندگی او به شکلی فزاینده در

دانشآموزان دبیرستانی شهر کرج انجام شد.

اختیار مدرسه قرار میگیرد ( .)3مدارك موجود نشان میدهند
تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان در حالی رشد میکنند که از

روش کار:

حمایت و راهنمایی کافی خانواده برخوردار نیستند .شاخصهای

پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی است که بر روی 100

سوءمصرف مواد ،رفتارهای پرخطر جنسی ،بزهکاری،

دانشآموز دبیرستانی شهر کرج اجرا شد .جهت جمعآوری

خودکشی و عملکرد ضعیف در مدرسه نشان میدهد که تعداد

دادهها مجوز و معرفی نامههای الزم جهت جمعآوری اطالعات،

زیادی از کودکان و نوجوانان دارای مشکالت فراوانی هستند و

از اداره کل آموزش و پرورش کرج کسب گردید و لیست

رفتارهای پرخطری را تجربه میکنند ( .)7بر این اساس و بر

دبیرستانهای مناطق 4و  2در اختیار محقق قرار گرفت .سپس به

مبنای«منشوراوتاوا» ،قطعنامههای سازمان جهانی بهداشت ،که

روش نمونهگیری چند مرحلهای در هر منطقه آموزشی 2

در سال  4333پیرامون موضوع ارتقاء سالمت انتشار یافت ،بر

مدرسه و در کل  1مدرسه به تفکیک جنسیت 2 ،مدرسه پسرانه

آموزش به عنوان پیش نیاز سالمت به صورت جدی تأکید شده

( 200نفر مداخله و  200نفر کنترل) و  2مدرسه دخترانه )200

است ( .)3سالمت افراد واقع در سنین مدرسه میتواند نقش

نفر مداخله و  200نفر کنترل) انتخاب شدند.

اصلی را در موفقیت و توسعه یک کشور ایفا نماید ،زیرا فرد در
مدرسه به دلیل تعامل با دانشآموزان دیگر و معلم رفتارهای
بهداشتی را فرا گرفته و سبک زندگی خود را شکل میدهد (.)3

تعیین حجم نمونه از طریق یکی از معروفترین فرمولهای
نمونهگیری یعنی فرمول کوکران انجام پذیرفت:

نکتهای که در اینجا حائز اهمیت میباشد ،این است که

n=(N×t2×p×q)÷(N×d2+ t2×p×q)=373
در فرمول فوق حداکثر اشتباه مجاز ( )dمعادل  ،0/04ضریب

رفتارهای بهداشتی و غیربهداشتی در بزرگسالی متفاوت از

اطمینان  t =4/33 ،0/34و مقادیر  pو  qنیز هر کدام معادل  0/4و

نوجوانان بوده ،لذا شناخت ساختار و دیدگاه ذهنی نوجوانان در

حجم جامعه = Nدر نظر گرفته میشود .تعداد نمونه با استفاده از

عمل به یک سبک زندگی خاص ،به کارکنان بهداشتی فرصت

فرمول فوق  979نفر به دست آمد .ولی به منظور باال بردن پایایی

خواهد داد که عالوه بر امکان ارزیابی سبک زندگی به شکل دقیق

تحقیق حجم نمونه به  100نفر افزایش یافت .معیارهای ورود به

و مبتنی بر جوهره اصلی آن ،رهیافتهای پیشگیری نوین و بدیع

مطالعه عبارت بود از :اشتغال به تحصیل در مقطع دبیرستان،

متناسب را تدوین نمایند ،توانمندی نوجوان را ارتقاء بخشیده و

کسب رضایت دانشآموزان و اولیاء آنها با تکمیل رضایتنامه

ایشان را اصالح نمایند ( .)1از آنجا که رفتارهای ارتقاءدهنده

کتبی ،حضور مستمر و به موقع دانشآموز در جلسات آموزشی.

سالمت ،مانند بقیه رفتارها قابل آموزش هستند .به نظر میرسد،

شایان ذکر است حفظ محرمانه اطالعات و عدم استفاده

تعلیم آنها بایستی از مدارس آغاز شود ،که در همین رابطه

ابزاری از اطالعات و حفظ شئونات انسانی به عنوان بنیادیترین
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مجموعه این تغییرات و تأثیر آن در نوع رژیم غذایی ،خواب،

اکنون که سیستم درمان به سوی حفظ و ارتقای سالمت و

الله حسنی و همکاران

بررسی اثربخشی مداخله آموزشی بر رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت

اصول اخالقی در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفت .عدم

 .4ارائه راهکار درباره تکنیکهای مدیریت استرس  .2اهمیت

تمایل به شرکت در مطالعه یا غیبت دانشآموز در جلسات

ایجاد و حفظ حس مسئولیتپذیری سالمت در افراد  .9ارائه

آموزشی به عنوان معیارهای خروج از مطالعه در نظر گرفته شد.

اطالعات درباره فواید افزایش کمی و کیفی فعالیت جسمی  .1ارائه

 -4پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی  -2پرسشنامه استاندارد

فواید و راهکارهای ارتقا رشد معنوی در افراد  .3اهمیت و چگونگی

رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت (Health Promotion))HPLPII

اصالح روابط بین فردی.

 )Lifestyle profile-IIکه بر اساس مدل ارتقاء سالمت پندر در

آموزشها به روش سخنرانی و پرسـش و پاسـخ در 3

جهت تعیین این که افراد تا چه حد رفتارهای ارتقاءدهنده سالمتی را

جلـسه  30دقیقهای در گروه مداخله انجام شد .سپس دادههـا در

انجام میدهند .پرسشنامه  HPLPIIیک ارزیابی چند بعدی از

دو مرحلـه قبـل و  2ماه بعـد از مداخلــه جمــعآوری گردید و با

رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت فراهم میکند .به این ترتیب که

استفاده از نرمافزار  SPSS 19و آزمونهای من ویتی ،تی زوجی،

فراوانی به کارگیری رفتارهای ارتقاءدهنده سالمتی را در شش بعد

تی مستقل و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در ضمن

(مسئولیتپذیری سالمتی ،فعالیت فیزیکی ،تغذیه ،رشد معنوی،

هر دو گروه از لحاظ متغیرها در قبل مداخله همسان شدند.

مدیریت استرس و روابط بین فردی) اندازهگیری میکند .این
پرسشنامه حاوی  42سوال است که در مقابل هر سوال  1پاسخ

نتایج:

وجود دارد که به صورت هرگز (صفر) ،گاهی اوقات ( ،)4معموالً

در دو گروه پسران ( 400نفر مداخله و  400نفر کنترل) و

( )2و همیشه ( )9نمرهدهی میشود .محدوده نمره کل رفتارهای

دختران ( 400نفر مداخله و  400نفر کنترل) با دامنه سنی 44-47

ارتقاءدهنده سالمتی بین  42-203است که برای هر بعد با توجه به

سال و میانگین سنی گروه مداخله  43/21±3/سال و گروه کنترل

نمره بدست آمده به صورت ضعیف ،متوسط و خوب محاسبه

 43/37±4/34سال قرار داشتند .نتایج پژوهش در رابطه با

شد .کسانی که نمره میانگین باالیی داشتند به عنوان رفتارهای

متغیرهای جمعیت شناختی با استفاده از آزمونهای کای دو ،من

بهداشتی خوب و کسانی که نمره پایین میانگین داشتند ،به عنوان

ویتنی و تی تست نشان داد بین گروه مداخله و کنترل اختالف

رفتارهای بهداشتی ضعیف دستهبندی شدند .اطالعات دموگرافیک

آماری معنیدار وجود ندارد ( .)P˃0/04همچنین نتایج نشان داد

نیز متشکل از سواالتی در زمین هایی چون :پایه تحصیلی ،سن،

که بین دو گروه مداخله و کنترل در قبل از آموزش از لحاظ

جنس ،معدل سال گذشته ،اشتغال و تحصیالت پدر و مادر ،رتبه

رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در ابعاد مختلف تفاوت معنیداری

تولد ،تعداد افراد خانوار و غیره میباشد .روایی و پایایی این ابزار

وجود ندارد (( )P˃0/04جدول شماره .)4

در مطالعات قبلی سنجیده شده است (آلفاکرونباخ.)40( )%71-%31

بین دو گرووه مداخله و کنترل از لحاظ ابعاد مسئولیتپذیری،

با مراجعه پژوهشگر به مدارس و توضیح هدف مطالعه،

فعالیت فیزیکی ،تغذیه و روابط بین فردی در بعد از مداخله

پرسشنامهها توسط دانشآموزان تکمیل گردید .محتوای مداخله

آموزشی تفاوت معنیداری وجود داشت ولی از لحاظ حیطههای

آموزشی بر اساس نیازسنجی اولیه یعنی تعیین حیطههای

رشد معنوی و مدیریت استرس اختالف معنیداری مشاهده نشد

رفتارهای ارتقادهنده سالمت طراحی شد .برنامه طراحی شده بر

(جدول شماره .)2

حول محورهای زیر بود:

46
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پرسشنامههای مورد استفاده در این مطالعه عبارت بودند از:

اطالعات در مورد اهمیت و چگونگی داشتن تغذیه مناسب  .4بیان

الله حسنی و همکاران

بررسی اثربخشی مداخله آموزشی بر رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت

جدول شماره  -1مقایسه امتیاز کلیه رفتارهای ارتقا دهنده سالمت بعد از آموزش در دو گروه مداخله و کنترل ()N=400
گروه مداخله )N(%

حیطههای رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت
مسئولیت پذیری

گروه کنترل )N(%

خوب

متوسط

ضعیف

خوب

متوسط

ضعیف

*P-value

(32 )94

(443 )43

(20 )42/4

(10 )90

(424 )10/4

(43 )3/4

0/72

(90 )44

(444 )77/4

(44 )7/4

(23 )41/4

(441 )77

(47 )3/4

0/47

(443 )43/4

(13 )99

(44 )7/4

(443 )43

(14 )492/4

(47 )3/4

0/33

مدیریت استرس

(40 )4

(414 )70/4

(13 )21/4

(40 )4

(419 )74/4

(17 )29/4

0/93

روابط بین فردی

(7 )9/4

(447 )73/4

(93 )43

(3 )1

(410 )30

(92 )41

0/34

فعالیت فیزیکی
تغذیه
رشد معنوی
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(449 )43/4

(39 )14/4

(1 )2

(441 )41

(39 )14/4

(9 )4/4

0/31

* Chi-Square

جدول شماره  -2مقایسه امتیاز کلیه رفتارهای ارتقا دهنده سالمت بعد از آموزش در دو گروه مداخله و کنترل ()N=400
گروه مداخله )N(%

حیطههای رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت

گروه کنترل )N(%

*P-value

خوب

متوسط

ضعیف

خوب

متوسط

ضعیف

(442 )73

(13 )29

(2 )4

(403 )41/4

(32 )14

(3 )1/4

0/009

فعالیت فیزیکی

(424 )39/4

(39 )94/4

(42 )1

(30 )90

(429 )34/4

(47 )3/4

0/0004

تغذیه

(494 )17/4

(47 )23/4

(3 )1

(90 )44

(441 )77

(43 )3

0/004

مسئولیت پذیری

(424 )10/4

(37 )99/4

(42 )3

(420 )30

(33 )99

(41 )7

0/34

مدیریت استرس

(43 )7/4

(413 )72

(94 )20/4

(40 )4

(439 )74/4

(17 )29/4

0/13

رشد معنوی
روابط بین فردی

(30 )3/4

(34 )13

(43 )7/4

(3 )1

(431 )31

(93 )43

0/004
* Chi-Square

جدول شماره  -3مقایسه میانگین و انحراف معیار کلیه رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در دو گروه قبل و بعد از مداخله
نتایج  tمستقل

نتایج  tمستقل

قبل از مداخله

بعد از مداخله

قبل

بعد

قبل

بعد

P-value

P-value

مسئولیت پذیری

43/49±1/04

21/49±2/34

43/29±9/03

43/42±9/03

0/49

0/004

فعالیت فیزیکی

43/40±9/23

22/24±2/41

47/44±2/14

47/42±2/4

0/37

0/01

تغذیه

20/33±9/34

24/3±9/22

20/74±2/47

20/42±2/34

0/13

0/0004

رشد معنوی

29/74±1/74

23/32±1/13

27/23±2/13

27/3±2/43

0/33

0/74

مدیریت استرس

29/34±2/02

29/3±9/14

29/49±2/02

29/47±4/39

0/93

0/27

روابط بین فردی

43/7±2/7

29/34±9/3

24/17±4/13

20/49±4/13

0/72

0/01

متغیر

گروه مداخله )(n=200

گروه کنترل )(n=200

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین میانگینهای دو
گروه از لحاظ ابعاد مسئولیتپذیری ،روابط بین فردی ،فعالیت
فیزیکی و تغذیه مناسب تفاوت معنیداری وجود دارد .ولی این
اختالف در ابعاد مدیریت استرس ( )P=0/97و رشد معنوی

بحث و نتیجهگیری:
در این مطالعه تأثیر مداخله آموزشی بـر رفتارهـای ارتقـاء
دهنده سالمت از شش جنبه مسـئولیتپـذیری سـالمت ،فعالیـت

( )P=0/13حاصل نشد (جدول شماره  .)9در حالی که در گروه

فیزیکی ،تغذیه ،رشد معنوی ،مدیریت استرس و روابط بین فردی

کنترل قبل و بعد از مداخله هیچ اختالف معنیداری مشاهده

سالم مورد بررسی قرار گرفت .یافتـههـا نشـان داد کـه اجـرای

نگردید ( .)P>0/04به طور کلی نتایج آزمون تی تست جهت

مداخله آموزشی بر همه حیطههای ذکـر شـده بـه غیـر از رشـد

بررسی تأثیر آموزش در زمینه مقایسه تفاوت میانگین امتیازات

معنوی و مدیریت استرس در گروه مداخله تأثیر مثبتی داشت.

رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در دو گروه قبل و بعد از مداخله
در  %70متغیرها در گروه مداخله تفاوت معنیدار نشان داد.
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حیطه مسئولیت سالمت در گروه مداخله گردید .کم بودن میانگین

 10و  92نزدیکتر شده بود ( .)49اما با یافتههای پژوهش فرمانبر

سنی نوجوانان و کمبود سطح آگاهی آنان از نقش خود در ارتقاء

سازگار نیست که حاکی از عدم اثربخشـی آمـوزشهـای ارائـه

کیفیــت زنــدگی ،موجــب پــایین بــودن مســئولیت در برابــر

شده در میان دانشجویان بر متغیرهای سالمت مخصوصاً بعـد

سالمتیشان گشته است .تا جایی که تعـداد بسـیار محـدودی از

تغذیه میباشد ( .)7شـاید بتـوان دلیـل عـدم تـأثیر مـداخالت در

دانشآموزان دختر و پسر در زمینه چگونگی مراقبت صـحیح از

مطالعه نامبرده را روشهای اجرایی آنها ذکر کرد .به طوری کـه

خود اطالعات دارند .این نتایج با نتایج مطالعه حبیبی همسو است،

در مطالعــه حاضــر نشــان داده شــد آمــوزش از طریــق روش

که نشان میدهد ارتقاء رفتارهای مـرتبط بـا سـالمت ،منجـر بـه

سخنرانی و پرسش و پاسخ سبب بهبود وضعیت تغذیه شد.

حفــظ عملکــرد و اســتقالل افــراد و بــه دنبــال آن افــزایش

اجرای برنامه مداخله آموزشی مورد نظر بر وضعیت رشـد

مسئولیتپذیری و افزایش کیفیت زندگی آنها و کاهش هزینههای

معنوی دانشآموزان تأثیری نداشت و سبب افـزایش یـا کـاهش

مراقبتهای بهداشتی میشود .نتایج حاصل از مطالعه میشـارا و

گرایش به این بعد نگردید .رشد معنوی هرگاه در مورد انسان به

همکاران نیز از این یافتهها حمایت میکند (.)9،44

کار برده شود ،کلیه ابعاد وجودی وی را شامل میشود و عوامل

اجــرای مداخلــه آموزشــی موجــب افــزایش رفتارهــای

زیادی بر این رشد تأثیر میگذارند .نتایج آقامالیی و همکاران در

ارتقاءدهنده سالمت در بعد فعالیت فیزیکـی گردیـد .امکانـــات و

مطالعهی خود با عنوان تـأثیر مداخلـه آموزشـی بـا اسـتفاده از

شــیوه زندگی امروزی به خصـوص در منــاطق شــهری (بـه

رویکرد تعاملی بر تغییر رفتار این یافتهها را تأیید مـیکننـد (.)41

واسطه وسـایلی نظیـر کـامپیوتر ،تلویزیــون وغیـــره) ســـبب

ولی این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعه منصورنژاد و همکـاران

گردیــده اســت کــه نوجوانـــان و جوانـان رغبـت کمتـری بـه

مطابقت نداشت که به این نتیجه رسیده بود نگرش مذهبی افراد از

فعالیت بـدنی نشان دهند .یکی از مـؤثرترین روشهـای ترغیـب

ابعاد مختلف سالمت روان تـأثیر مـیپـذیرد و توانسـتند بـا

جوانان به فعالیت بدنی بیشـتر (بـه عنـوان مهمتـرین جـز سـبک

انجام مداخالت آموزشی سبب افزایش سالمت روان و سـالمت

زنــدگی ســالم) ،اجــرای برنامــههــای آموزشــی مــیباشــد (.)42

معنوی گردند (.)44

یافتههای مطالعات محسنی و رهنورد نیـز از ایـن نتـایج حمایـت
میکنند ( .)3،4اما این نتایج با نتـایج حاصـل از مطالعـه زارعیـان

نتایج تحقیق نشان میدهد اجرای برنامه مداخلـه آموزشـی

مغایرت داشت که نشان میدهد مداخالت نیز نتوانسته اسـت تـا

مورد نظر بر وضعیت مدیریت استرس تأثیری نداشت ،ولی نتایج

حد زیادی سبب تغییر و بهبود رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت از

مطالعه ایمانی و همکاران با این یافتهها همسو نیست زیـرا نشـان

جمله فعالیت بدنی در یک بازه زمانی شود ( .)1این ممکن است به

میدهد برگزاری کالسهای مشاوره میتواند در ارتقاء وضعیت

این دلیل باشد که مداخالت انجام شده به صورت اصـولی و بـر

سالمت روان از جمله کنترل اسـترس جوانـان مـؤثر باشـد (.)3

طبق نیازسنجی آموزشی قبل از اجرای مداخالت صورت نگرفته

شاید بتوان دلیل عدم تأثیر مداخله آموزشی را در این مطالعه بـر

است ولی در مطالعه حاضـر مشـاهده شـد کـه انجـام طراحـی

مدیریت استرس دانشآموزان مسأله همزمانی تقریبی پر کـردن

مداخله بر طبق نیازسنجی باعث بهبود رفتارهـا از جملـه فعالیـت

پرسشنامه مرحله دوم با ایام امتحانات دانشآموزان و مخـدوش

فیزیکی گردید .در مطالعه حاضر میانگین بعد تغدیـه مناسـب در

شدن نتایج با این موضوع دانست.

گروه مداخله پس از آمـوزش نسـبت بـه گـروه کنتـرل افـزایش

یافتههای این تحقیق نشان دادند کـه اجـرای برنامـه مداخلـه

محسوسی داشت که میتواند نشـاندهنـده تـأثیر مثبـت برنامـه

آموزشی مورد نظر بر روابط بـین فـردی دانـشآمـوزان تـأثیر

آموزشی بر روی این گروه باشد .این یافتههـا بـا نتـایج خسـرو

مســتقیم داشــت .ایــن نتیجــه بــا مطالعــه ســبزمکان و همکــاران

آبادی و همکاران همخوانی دارد که نشان میدهد بـا انجـام یـک

همخوانی داشت که نشان میدهد مداخله بر متغیر یاد شده تأثیر

مداخله آموزشی و بهبود وضعیت تغذیه در طی  3ماه رنـج وزن

44
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اجرای برنامه سخنرانی و پرسـش و پاسـخ موجـب ارتقـاء

برای دو گروه پسر و دختر کم شده و به ترتیب به حد استاندارد

الله حسنی و همکاران
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مثبت داشته و سبب بهبود روابط و کاهش افسردگی شده اسـت
.)43(
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نتایج این مطالعه نشان داد مداخله آموزشی میتواند باعث
 تغذیه و، فعالیت فیزیکی،تأثیر بر ابعادی مانند مسئولیتپذیری
 لذا پیشنهاد میشود جهت،روابط بین فردی دانشآموزان شود
ارتقاء سالمت دانشآموزان از این نوع مداخالت آموزشی
.استفاده شود
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ABSTRACT
Introduction: Adolescence is a critical period with changes in the physical, emotional and
developmental traits which is considered as a preparation phase for adulthood. The trend of
these changes will determine the health behavior of adults. Therefore, motivation of teenagers
to perform healthy behaviors is a priority of community public health. The aim of this study
was to evaluate the effect of the educational intervention on health promoting behaviors of
high school students in the Karaj city.
Methods: This experimental study was performed on 400 high school students in the Karaj
city. Participants were randomly selected by multi-stage sampling method. Educational
intervention was performed using lecture and question and answer method. Data were
collected using the demographic and health promoting behaviors (HPLP) questionnaires and
analyzed by SPSS 19.
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Results: Performing educational intervention increased the mean score of some health
promoting behavior dimensions including responsibility for health ,physical activity, nutrition,
interpersonal relationships (P<0.0001), But spiritual growth and stress management did not
change significantly(P>0.05). No significant changes were observed in the dimensions of
health promoting behaviors in the control group (P>0.05)
Conclusion: The findings indicated that educational intervention could improve healthpromoting behaviors of the studied population. Therefore it is necessary to design and
implement such educational program for promoting healthy behaviors of students.
Key words: Educational Intervention, Health Promoting Behaviors, Students, Karaj
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