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Abstract
Background and Aims: Promoting health education programs in schools to
prevent drug abuse, increase academic skills, behaviors and decrease risk of mental
disorders is running. The aim of the present study was the effect of education on
health-promoting school with academic stress, life skills and risky behaviors among
students.
Methods: Quasi experimental research design and pretest-posttest control group
design. The study population Tabriz city high school female students in the academic
year 2015-2016 sample of 60 students who were selected by multi-stage cluster
sampling in two groups (n = 30) and control (n = 30) were replaced. To collect the
data, academic stress, life skills and risky behaviors was used. Data obtained using
analysis of covariance was analyzed using SPSS software.
Results: The results showed that health education program that promotes to
effective with academic stress, life skills and risk behaviors. In fact, training health
promoters to increase life skills and reduce stress and risk behaviors in students'
education.
Conclusion: Therefore, health education programs in schools can reduce risk
behaviors and negative and positive behaviors such as improving life skills in students.
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اثربخشی برنامه آموزش مروج سالمت بر استرس تحصیلی ،مهارتهای زندگی و رفتارهای
پرخطر در دانشآموزان
جعفر بهادری خسروشاهی ،رامین حبیبی کلیبر ،ابوالفضل فرید
گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
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چکیده
زمینه و اهداف:

برنامه آموزش مروج سالمت در مدارس بهمنظور پیشگیری از سوءمصرف مواد،

دریافت1395/12/09 :

افزایش مهارت های تحصیلی ،بروز رفتارهای پرخطر و کاهش اختالالت روانی در حال اجرا است .بنابراین

پذیرش1396/01/22 :

هدف از انجام پژوهش حاضر ،اثربخشی برنامه آموزش مروج سالمت بر استرس تحصیلی ،مهارتهای

انتشار آنالین1396/02/10 :

زندگی و رفتارهای پرخطر در دانشآموزان بود.

EDCBMJ 2017; 10(1): 64-73

روش بررسی:

این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی است که از طرح پیشآزمون -پسآزمون و گروه

کنترل استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان تبریز در سال
تحصیلی  6931-6931بودند ،که از این جامعه تعداد  16دانشآموز به روش نمونهگیری خوشهای چند

نویسنده مسئول:

مرحلهای انتخابشده و در دو گروه آزمایش (96نفر) و کنترل (96نفر) جایگزین شدند .برای جمعآوریها

جعفر بهادری خسروشاهی

دادهها از پرسشنامههای استرس تحصیلی ،مهارتها ی زندگی و رفتارهای پرخطر استفاده شد .دادههای

گروه علوم تربیتی و روانشناسی

بهدستآمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در نرمافزار  Spssتجزیهوتحلیل گردید.

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز،
ایران

یافتهها:

نتایج پژوهش نشان داد برنامه آموزش مروج سالمت بر استرس تحصیلی ،مهارتهای

زندگی و رفتارهای پرخطر تأثیر دارد ( .)P>6/61درواقع برنامه آموزش مروج سالمت باعث افزایش
مهارتهای زندگی و کاهش استرس تحصیلی و رفتارهای پرخطر در دانشآموزان میشود.
نتیجهگیری :با آموزش برنامههای سالمتی در مدارس در حیطههای روانی میتوان رفتارهای

تلفن:
02111014190

پرخطر و منفی ازجمله سوء مصرف مواد ،مصرف دخانیات ،خشونت ،استرس و اضطراب را کاهش داده و
میزان رفتارهای مثبت ازجمله مهارتهای زندگی را در دانشآموزان بهبود بخشید.

کلمات کلیدی رفتارهای پرخطر ،مهارتهای زندگی ،استرس تحصیلی ،برنامه آموزش مروج سالمت

پست الکترونیک:
jafar.b2010@yahoo.com

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.
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سالمتی افراد واقع در سنین مدرسه میتواند نقش 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
فراگرفته و سبک زندگی خود را شکل میدهد[ .]1مدارک موجود
نشان میدهند تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان در حالی رشد
میکنند که از حمایت و راهنمایی کافی خانواده برخوردار
نیستند .شاخصهای سوءمصرف مواد ،رفتارهای پرخطر جنسی،
بزهکاری ،خودکشی و عملکرد ضعیف در مدرسه نشان میدهد
که تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان دارای مشکالت فراوانی

هستند و رفتارهای پرخطری را تجربه میکنند و از سالمتی
برخوردار نیستند[ .]1این عوامل بهصورت بالقوه مانع سازندگی و
نقشآفرینی مثبت آنان در جامعه میشود .در چنین حالتی
مدرسه در کنار خانواده میتواند بهگونهای عمل کند که از
مشکالت رفتاری این کودکان و نوجوانان پیشگیری شود و بر
تواناییهای اجتماعی آنان افزودهشده گردد[ .]3مدارس جایگاه
مهمی در کمک به دانشآموزان برای به دست آوردن یادگیری
سالمت میباشند و یک فرهنگ سالمتی مثبت میتواند سطح
باالیی از سالمت را در جامعه رقم بزند و رفتارهای پرخطر را در

بهادری خسروشاهی و همکاران | اثربخشی برنامه آموزش مروج سالمت بر استرس تحصیلی ،مهارتهای زندگی و ...

مدارس تعدیل کند[ .]6بهطوریکه به دنبال افزایش میزان تعارض
و گسست رابطه بین والدین و فرزند ،روابط نوجوان با گروههای
مختلف همساالن افزایش و درنتیجه احتمال گرایش به انجام
رفتارهای پرخطر در دانشآموزان افزایش مییابد[ .]6بروز
رفتارهایی از قبیل مصرف مواد مخدر و روانگردان ،مصرف الکل،
مصرف سیگار ،درگیریهای فیزیکی و خشونت ،روابط نامشروع
جنسی ،رانندگی خطرناک و حمل سالح سرد و گرم بهعنوان
رفتار پرخطر بیان نمودهاند[ .]4با اینحال مهمترین رفتارهای
پرخطر به ترتیب مصرف الکل ،مصرف دخانیات ،روابط جنسی
ناایمن ،رانندگی خطرناک و درگیری و خشونت عنوان میشود[.]7
تمایل به خطرپذیری و پیامدهای مضر وابسته به آنکه تهدیدی
مهم برای سالمت دانشآموزان به شمار میروند ،در حال افزایش
است .برای مثال تقریباً  09درصد شروع رفتارهای پرخطر در سن
نوجوانی و دبیرستان است [ .]8بهطوریکه مطالعه شیوع در فرانسه
نشان داد که  6/56درصد از دانشآموزان مصرف دائمی سیگار،
 65/3درصد مصرف الکل و  36/6درصد مصرف حشیش را
گزارش کردند[ .]0همچنین در پژوهشی دیگر مشخص شد که
بسیاری از رفتارهای پرخطر ازجمله مصرف تنباکو و الکل ،انجام
رفتارهای پرخطر در حین رانندگی ،عدم فعالیت فیزیکی و  ...در
دوره دبیرستانی و در نوجوانان بهوفور دیده میشود[.]19
متأسفانه امروزه علیرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و
تغییر در شیوه زندگی ،بسیاری از دانشآموزان در رویارویی با
مسائل زندگی و تحصیلی ،فاقد تواناییهای الزم و اساسی هستند
و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت روزمره و
تحصیلی آسیبپذیر نموده است .مهارتهای زندگی مهارتهایی
هستند که بهمنظور ارتقاء سطح ارتباطات ،افزایش قدرت
تصمیمگیری ،مدیریت ،درک خود و کار کردن در گروه
مورداستفاده قرار میگیرد[ .]11منظور از مهارتهای زندگی ،آن
نوع توانایی هایی است که برای موفقیت و احساس شادمانی در
زندگی روزمره ،موردنیاز مینمایند و اهداف آموزشی این نوع
مهارتها از الزامها و نیازهای روزمره استخراج میشود[.]15

خیل عظیم دانشآموزان در نظامهای پرورشی در
وضعیتهای بغرنج و متعارض به سر میبرند؛ چراکه سرعت
شکلگیری تغییرات با سازگاری آنها با دگرگونیها همخوانی
نداشته و این امر به بروز پدیدهای تحت عنوان استرس منتهی
می شود .هرچند وجود پدیده استرس در زندگی عامه مردم و
بهویژه دانشآموزان امری گریزناپذیر است؛ لکن عدم تدبیر
راهکارهای مناسب برای مقابله با آن ،میتواند به بروز آسیبهای
جدی در عملکرد بدن و کارکردهای اجتماعی ،تحصیلی و شغلی
منجر گردد[ .]17به نحویکه بررسی  Broughamو همکاران نشان
میدهد که بخش اعظم مشکالت سازگاری افراد ،از ناتوانی آنها
در کنترل استرس ناشی میشود که در این میان دانشآموزان از
این امر مستثنی نیستند[ Tan &Yates .]18عنوان میکند که
استرس تحصیلی به احساس نیاز فزاینده به دانش و بهطور
همزمان ،ادراک فرد مبنی برنداشتن زمان کافی برای دستیابی به
آن اشاره دارد .مبتنی بر این تعریف ،استرس تحصیلی پدیدهای
معمول در عرصههای آموزشی بوده و کثیری از فراگیران بهطور
روزمره آن را تجربه کرده و گریزی از آن نیست[.]10
با توجه به وجود رفتارهای پرخطر و استرس تحصیلی در
دانشآموزان و کمبود مهارتهای زندگی برنامه ترویج سالمت در
مدارس برای ترویج شیوه زندگی سالم طراحیشده است که بتواند
با بهبود شیوه زندگی سالم در دانشآموزان از بروز اختالالت
روانی در آنها جلوگیری کند[ .]59سازمان جهانی بهداشت در
سال  1006مدرسه مروج سالمت را بر اساس منشور اوتاوا تعریف
کرد که بر این اساس بهکل محیط مدارس و تمامی جنبههای
آنکه شامل سه حوزه یادگیری در کالس ،جو کلی مدرسه و
44
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مهارتهای زندگی نقش مهمی در بهداشت روانی
دانشآموزان ایفا میکند و البته زمانی که در مقطع مناسبی از
تحول ارائه شود ،نقش برجستهتری خواهند داشت .با توجه به
نقش مهم مدارس در تأمین بهداشت روانی دانشآموزان،
مهارتهای زندگی روش مؤثری در جهت رشد شخصیت سالم
دانشآموزان و تأمین و حفظ بهداشت روانی آنها به شمار میرود
[ .]13دانشآموزانی که مهارتهای زندگی را بهطور واقعی دریافت
کردهاند ،در ورود به خودآگاهی ،مدیریت استرس و هیجانات،

تصمیمگیری ،تفکر خالق و همدلی تعامل مثبت با خود و
همساالن خویش داشتهاند و دامنه وسیعی از تفکرات و رفتارهای
مفید و تنظیمشده را از خود نشان دادهاند[ Albertyn .]16و
همکاران معتقد بودند که داشتن مهارتهای زندگی در
دانشآموزان ،در جهت رسیدن به اهداف ،خود پنداشت مثبت،
مسئولیتپذیری و توانایی تفکر انتقادی از اهمیت باالیی برخوردار
است و مهارتهای زندگی برخورد مناسب با مشکالت تحصیلی و
بهبود تصمیمگیری را در دانشآموزان شکل داده و از این طریق
به بهبود ،حفظ و ارتقای سالمت آنها کمک میکنند[.]16
همچنین در پژوهشی دیگر  Vernosfaderaniنشان داد که
مهارتهای زندگی نقش مهمی در عزتنفس و مسئولیتپذیری
دانشآموزان داشته و باعث کاهش واکنشهای هیجانی در
دانشآموزان شده و میزان پیشرفت تحصیلی آنها را افزایش
میدهد[.]14

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  19شماره ▐ 1فروردین– اردیبهشت 1304
ارتباط نزدیکبین خانه ،مدرسه و جامعه است و بهطور مداوم
باعث تقویت سالمتی و تندرستی میشوند ،نگریسته میشود[.]51
بهطوریکه  Ahmadiو همکاران در پژوهشی به این نتیجه دست
یافتند که آموزش برنامه مروج سالمت در کاهش گرایش به
سوءمصرف مواد ،گرایش فعال و گرایش منفعل دانشآموزان مؤثر
بوده است[ .]55همچنین نتایج نشان داد که آموزش برنامه مروج
سالمت در کاهش گرایش به سوءمصرف مواد و گرایش فعال و
گرایش منفعل در دانشآموزان دختر مؤثر بوده است ،درحالیکه
در دانشآموزان پسر مؤثر نبوده است Kochaki .و همکاران در
پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که بین میانگین نمرات سطح
سالمت عمومی ،عزتنفس ،شادکامی و رضایت از زندگی گروه
آزمایش و گروه مقایسه ازنظر آماری تفاوت معناداری وجود
نداشت .ولی بین میانگین نمرات عملکرد تحصیلی گروه آزمایش
و گروه مقایسه ازلحاظ آماری تفاوت معنادار مشاهده شد[.]5
همچنین  Ramezaniو همکاران در پژوهش خود نشان دادند که
اجرای برنامه مروج سالمت تأثیر مثبت در بهبود شاخصهای
مدارس داشت و باعث بهبود شاخصهای سالمت در دانشآموزان
میشود[ Mishara & Ystgaard .]1در پژوهشی دیگر نیز نشان
دادند که اجرای برنامه مروج سالمت باعث افزایش در مهارتهای
اجتماعی و استفاده از راهبردهای مقابلهای مثبت در دانشآموزان
گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد شده است .درواقع ارتقای
بهداشت روانی میتواند نقش مهمی در مهارتهای انطباقی
دانشآموزان داشته باشد[.]53

روش بررسی
این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی است که از طرح
پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل استفاده شد.
جامعه آماری این پژوهش دانشآموزان دختر دوره متوسطه
شهرستان تبریز در سال تحصیلی  1306-04بودند ،که تعداد
آنها بر اساس گزارش اداره آموزشوپرورش  37999نفر است که
از این جامعه تعداد  49دانشآموز به روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای انتخابشده و در دو گروه آزمایش ( 39نفر) و
کنترل ( 39نفر) جایگزین شدند .بهاینترتیب که از بین نواحی
آموزشی شهر تبریز تعداد  5ناحیه آموزشی بهطور تصادفی
انتخابشده و از هر ناحیه  5مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب و
نهایتاً از مدارس انتخابشده یک کالس بهصورت تصادفی انتخاب
و کالسهای انتخابشده بهعنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند.
بهنحویکه آزمودنیهای گروه آزمایش تحت آموزش برنامه مروج
سالمت قرار گرفتند و در مقابل گروه کنترل (مدارسی که برنامه
مروج سالمت در آنها اجرا نمیشود) هیچ آموزشی را دریافت
نکردند .به این صورت که ابتدا پرسشنامههای استرس تحصیلی،
مهارتهای زندگی و رفتارهای پرخطر بهعنوان پیشآزمون برای
ه ر دو گروه استفاده شد و بعد برای گروه آزمایش برنامه آموزش
مروج سالمت آموزش داده شد و گروه کنترل مداخلهای دریافت
نکرد .بعد از اجرای برنامه آموزش مروج سالمت دوباره
پرسشنامههای ذکرشده بهعنوان پسآزمون موردبررسی برای هر
دو گروه قرار گرفت.
تمامی دانشآموزان با رضایت آگاهانه ،داوطلبانه و با
هماهنگی معلم و مدیر پرسشنامهها را تکمیل نمودند .همچنین،
به آنان اطمینان داده شد که اطالعات حاصل از پرسشنامه،
محرمانه خواهد ماند.
برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:
الف :پرسشنامه رفتارهای پرخطر :مقیاس خطرپذیری
 ]56[ Ahmad Abadi &Zadeh Mohammadiدارای  38رویه
است که با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران بر
روی نوجوانان ساختهشده است و برای سنجش آسیبپذیری در
مقابل رفتارهای پرخطر از قبیل سیگار کشیدن ،مصرف مواد
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یکی از مهمترین راههای ارتقای سالمت و بهویژه سالمت
دانشآموزان ،اجرای پروژههای مختلف آموزش سالمت با تکیهبر
مشارکت فعال آنها در فعالیتهای مختلف بهداشتی است .از
سوی دیگر تحقق هدفهای سالمت مدارس مستلزم دخالت،
مشارکت و همسویی خانه ،مدرسه ،مراکز بهداشتی درمانی و
جامعه است .برنامه آموزش مروج سالمت ابعاد وسیعی از سالمت
در محیطهای آموزشی را در برگرفته و تمامی جنبهها ازجمله
محیط مدرسه ،والدین و اولیاء و سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی
و معنوی دانشآموزان را شامل میشود .بنابراین اجرای این برنامه
میتواند نقش مهمی در عرصههای بهداشت عمومی دانشآموزان
داشته باشد[ .]56برنامه مدارس مروج سالمت در کشور و در
مدارس شکلگرفته و در بعضی از آنها اجرا میشود که با
پیوستن تمامی مدارس با رویکرد ارتقای سالمت نقاط قوت و
ضعف آن به تصویر کشیده خواهد شد و مشکالت سالمت روانی
دانشآموزان تا حدودی با اجرای این برنامه حل خواهد شد؛
بااینحال پژوهش های اندکی در کشور ما در زمینه تأثیر برنامه

آموزش مروج سالمت بر متغیرهای رفتارهای پرخطر ،مهارتهای
زندگی و استرس تحصیلی صورت گرفته است؛لذا با توجه به آنچه
بیان شد هدف پژوهش حاضر تأثیر برنامه آموزش مروج سالمت
بر استرس تحصیلی ،مهارتهای زندگی و رفتارهای پرخطر در
دانشآموزان دوره متوسطه بود.
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مخدر ،مصرف الکل ،رابطه و رفتار جنسی و گرایش به جنس
مخالف به کار گرفته میشود .مقیاس این پرسشنامه پنج گزینهای
از نمره ( 6کامالً موافق) تا نمره ( 1کامالً مخالف) متغیر است.
میزان اعتبار این مقیاس در سطح مطلوبی گزارششده است.
میزان پایایی این مقیاس برای کل پرسشنامه به روش آلفای
کرونباخ  9/03گزارششده است[ .]56همچنین در پژوهشی نیز
ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  9/86بهدستآمده
است[.]54
ب :مهارتهای زندگی :این پرسشنامه توسط
ساختار سازی شده است که شامل  59سؤال است و بر اساس
مقیاس  6درجهای لیکرت نمرهگذاری میشود .درصورتیکه
نمرات پرسشنامه بین  59تا  69باشد ،نشاندهنده ضعیف بودن
در مهارتهای زندگی میباشد .درصورتیکه نمرات پرسشنامه
بین  69تا  49باشد ،نشاندهنده متوسط بودن در مهارتهای
زندگی میباشد .درصورتیکه نمرات  49به باال باشد ،نشاندهنده
قوی بودن در مهارتهای زندگی میباشد .در پژوهشی ضریب
پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  9/03گزارششده
است [.]57
Baharifar

ج :پرسشنامه استرس تحصیلی :این مقیاس یک پرسشنامه
 61سؤالی بهصورت خود گزارشی (مداد -کاغذی) است که توسط
 ]58[ Murisساختهشده است که منابع استرس تحصیلی را در
حوزه ناکامیها ،تعارضات و تغییرات مورد ارزیابی قرار میدهد و
عالوه بر آن نحوه واکنش افراد به عوامل استرسزای جسمانی،
هیجانی ،رفتاری و شناختی را نیز میسنجد .شیوه نمرهگذاری آن
بهصورت بلی ـ خیر بوده و پاسخهای بلی نمره یک و پاسخهای
خیر نمره صفر دریافت میکند .برای بررسی پایانی آن ،مطالعه
 ]50[ Misra & Castilloبا استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نشان
داده است که این مقیاس با ضریب  %80از پایایی باالیی مطلوبی
برخوردار است .از سویی نمرات این مقیاس با مقیاس استرس
هورای همبستگی باالیی دارد ( )r = %70و این ضریب نشان
میدهد که مقیاس مذکور از روایی مطلوبی برخوردار است [.]50

یافتهها
ازنظر خصوصیات جمعیت شناختی در میزان تحصیالت
پدران دانشآموزان 14 ،درصد پدران بیسواد 61/4 ،درصد
ابتدایی 16 ،درصد دوره متوسطه اول 16/6 ،درصد دبیرستان و
 15درصد تحصیالت دانشگاهی داشتند .همچنین سطح
تحصیالت مادران دانشآموزان  8/5درصد مادران بیسواد51 ،
درصد ابتدایی 34 ،درصد دوره متوسطه اول و  55درصد
دبیرستان و  13/8درصد تحصیالت دانشگاهی لیسانس به باال
داشتند .در جدول  1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای
پژوهش نشان دادهشده است.مندرجات جدول  1نشان میدهد که
میانگین متغیر رفتارهای پرخطر در گروه آزمایش در پیشآزمون
 03/63و در پسآزمون  80/44میباشد که در مقایسه با گروه
کنترل با میانگین پیشآزمون  06/13و میانگین پسآزمون
 03/84تغییری را در اثر اعمال متغیر مستقل نشان میدهد.
همچنین میانگین متغیر مهارتهای زندگی در گروه آزمایش در
پیشآزمون  75/03و در پسآزمون  74/63میباشد که در
مقایسه با گروه کنترل با میانگین پیشآزمون  75/64و میانگین
پسآزمون  75/59تغییر بیشتری را در اثر اعمال متغیر مستقل
نشان میدهد  .از سویی میانگین متغیر استرس تحصیلی در گروه
آزمایش در پیشآزمون  38/49و در پسآزمون  36/03است که
در مقایسه با گروه کنترل با میانگین پیشآزمون  38/63و
میانگین پسآزمون  37/63تغییری را در اثر اعمال متغیر مستقل
نشان میدهد که معنیداری آن از طریق تحلیل کوواریانس مورد
ارزیابی قرارگرفته است.قبل از انجام آزمون تحلیل کوواریانس،
مفروضههای آن بهدقت بررسی گردید .مقایسه مقادیر فاصله
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د :برنامه آموزش مروج سالمت :این برنامه بر اساس
دستورالعمل اجرایی برنامه آموزش مروج سالمت برای مدارس در
سال تحصیلی  1306-04است[ ]56که شامل  8جلسه است که به
شرح ذیل است :جلسه اول :توضیحات مختصر در مورد برنامه
اجرای سالمت و آگاهی در مورد برنامهها ،جلسه دوم :شامل
آموزشهای بهداشتی و روانشناختی ویژه دانشآموزان و ارائه
برنامه جامع آموزش سالمت برای دانشآموزان است .جلسه سوم:
آموزش دانشآموزان در خصوص کمکهای اولیه ،شناخت

بیماریهای مختلف به دانشآموزان و پیشگیری از بیماریها،
جلسه چهارم :مرور جلسات قبل و آموزش روشهایی برای کاهش
رفتارهای پرخطر و مهارتهای زندگی ،جلسه پنجم :آموزش
فعالیتهای جسمانی ،فیزیکی و فعالیتهایی باعث کاهش استرس
تحصیلی میشوند .جلسه ششم :آشنایی دانشآموزان با
مهارتهای تفکر خالق و انتقادی ،آموزش مقابله با هیجانها و
توانایی حل مسئله و تصمیمگیری .جلسه هفتم :آموزش انواع
اختالالت روانی و کاهش این اختالالت در دانشآموزان و جلسه
هشتم :مرور جلسات قبلی و اطالعات کلی در مورد کاهش
رفتارهای پرخطر و استرس تحصیلی و افزایش مهارتهای زندگی.
دادههای جمعآوریشده با استفاده از روشهای آمار توصیفی
(میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون تحلیل
کوواریانس) در نرمافزار(Spss v 22 )SPSS Inc, Chicago, IL
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  19شماره ▐ 1فروردین– اردیبهشت 1304
ماهانوبیس ( )Mahalanobis distanceبا مقدار بحرانی مربوط به
آن نشان داد که دادهها بهنجار بود و دادههای پرت وجود نداشت.
برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کالموگروف -اسمینوف
استفاده شد که نتایج نشان داد برای متغیرهای پژوهش معنادار
نیست و لذا دادهها نرمال هستند .همچنین برای همگنی
واریانسها از آزمون لون استفاده شد که نتایج نشان داد برای

متغیرهای پژوهش معنادار نیست و یکسانی واریانسها برقرار
است .از سویی چون  Fمحاسبهشده در متغیرهای پژوهش برای
بررسی شیبخط رگرسیون معنادار نیست؛ لذا همبستگی متغیر
همپراش و متغیر مستقل رعایت شده بود و مفروضههای استفاده
از تحلیل کوواریانس برقرار بود و میتوان از این آزمون استفاده
کرد.

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل و آزمایش
گروه

آزمایش

متغیرها

پیشآزمون

پسآزمون

کنترل

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

رفتارهای پرخطر

03/63

0/60

06/13

0/34

مهارتهای زندگی

75/03

8/90

75/64

7/60

استرس تحصیلی

38/49

6/17

38/63

3/60

رفتارهای پرخطر

80/44

7/68

03/84

4/76

مهارتهای زندگی

74/63

7/10

75/59

7/63

استرس تحصیلی

36/03

3/88

37/63

3/18

جدول  :2نتایج آزمون کوواریانس برای تعیین تأثیر عضویت گروهی بر رفتارهای
پرخطر ،مهارتهای زندگی و استرس تحصیلی دانشآموزان
متغیر
رفتارهای پرخطر
مهارتهای
زندگی
استرس تحصیلی

شاخص آماری

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیشآزمون

55/61

55/61

9/63

9/61

9/998

گروه

568/68

568/68

6/96

9/95

9/98

پیشآزمون

3/67

3/67

9/94

9/89

9/991

گروه

547/51

547/51

6/01

9/93

9/98

پیشآزمون

9/97

9/97

9/994

9/03

9/991

گروه

191/36

191/36

7/09

9/997

9/15
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نتایج جدول 5نشان میدهد که بین میانگینهای
تعدیلشده نمرات رفتارهای پرخطر دانشآموزان برحسب عضویت
گروهی آزمایش و کنترل در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری
مشاهده میشود ( .)P>9/96به این معنی که برنامه آموزش
مروج سالمت در دانشآموزان گروه آزمایش به نسبت گروه
کنترل تأثیر بیشتری بر کاهش رفتارهای پرخطر آنها داشته
است .میزان این تأثیر  9/98بوده است؛ یعنی  8درصد کل
واریانس یا تفاوتهای فردی رفتارهای پرخطر دانشآموزان مربوط
به برنامه آموزش مروج سالمت بوده است و باعث کاهش
رفتارهای پرخطر دانشآموزان شده است .همچنین نتایج جدول
 5نشان میدهد که بین میانگینهای تعدیلشده نمرات

مهارتهای زندگی دانشآموزان برحسب عضویت گروهی
آزمایش و کنترل در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری مشاهده
میشود ( .)P>9/96به این معنی که برنامه آموزش مروج سالمت
در دانشآموزان گروه آزمایش به نسبت گروه کنترل تأثیر
بیشتری برافزایش مهارتهای زندگی آنها داشته است .میزان
این تأثیر  9/98بوده است؛ یعنی  8درصد کل واریانس یا
تفاوتهای فردی مهارتهای زندگی دانشآموزان مربوط به برنامه
آموزش مروج سالمت بوده است و باعث افزایش مهارتهای
زندگی دانشآموزان شده است .نتایج جدول  5در مورد استرس
تحصیلی نیز نشان میدهد که بین میانگینهای تعدیلشده
نمرات استرس تحصیلی دانشآموزان برحسب عضویت گروهی
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آزمایش و کنترل در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری مشاهده
میشود ( .)P>9/91به این معنی که برنامه آموزش مروج سالمت
در دانشآموزان گروه آزمایش به نسبت گروه کنترل تأثیر
بیشتری بر کاهش استرس تحصیلی آنها داشته است .میزان این
تأثیر  9/15بوده است؛ یعنی  15درصد کل واریانس یا تفاوتهای
فردی استرس تحصیلی دانشآموزان مربوط به برنامه آموزش
مروج سالمت بوده است و باعث کاهش استرس تحصیلی
دانشآموزان شده است.
بحث
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نتایج نشان داد که برنامه آموزش مروج سالمت بر رفتارهای
پرخطر دانشآموزان تأثیر دارد و باعث کاهش رفتارهای پرخطر
در دانشآموزان میشود .یافته پژوهش حاضر با نتایج مطالعات
 ]39[ Taheri & Azimiو  Ahmadiو همکاران [ ]55همخوانی دارد.
بهطوریکه آنان در پژوهش خود نشان دادند که میزان
خطرپذیری (در زمینه خطر ابتالء به ایدز ،گرایش به اعتیاد و
خشونت) دانشآموزان در مقطع متوسطه در مدارس مروج
سالمت کمتر از دانشآموزان مدارس غیر مروج سالمت میباشد
[ .]39درواقع در شرایط استرسزا مواد مخدر و رفتارهای پرخطر
بهعنوان یکی از گزینههای حل مسئله مطرح بوده و موجب
گرایش افراد به مصرف مواد و رفتارهای پرخطر میشود .برنامه
آموزش مروج سالمت موجب میشود حتی اگر افراد هیچگونه
آشنایی با عوارض مواد نیز نداشته باشند ،در کنار مواد مخدر به
راهحلهای منطقی دیگر نیز فکر کنند .این مسئله بهطور
غیرمستقیم مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر را در
دانشآموزان کاهش میدهد[ .]55بسیاری از دانشآموزان برای
دوری از واقعیتی که برای آنها ناخوشایند است به رفتارهایی
چون رانندگی ناایمن ،رفتارهای جنسی محافظت نشده ،نوشیدن
الکل و مصرف مواد روی میآورند ،پس افرادی که فاقد
مهارتهای الزم برای کنار آمدن با تجارب هیجانی خود هستند،
بهاحتمال بیشتر هنگامیکه میخواهند عواطف منفی خود را
مدیریت کنند ،درگیر رفتارهای پرخطر میشوند .درواقع انجام
رفتارهای پرخطر بهعنوان سازوکاری برای سرکوب هیجانهای
منفی به کار میرود[ ]31که در این زمینه برنامه آموزش مروج
سالمت میتواند با افزایش توانایی کنترل هیجانهای منفی میزان
رفتارهای پرخطر را در دانشآموزان کاهش دهد .همچنین
آموزش برنامههای سالمت ،دانشآموزان را تشویق میکند تا با
خودارزیابیهای خویش ،بهعنوان افکاری ساده برخورد کنند و به
آنها آموزش داده میشود که ارزیابیهای منفی از خود را اصالح
کنند .همچنین ،برنامههای سالمتی در مدارس دانشآموزان را

تشویق میکند تا افکار ،احساسات ،هیجانها و تکانههای خود را
بهطور کامل بپذیرد و اهداف ارزشمندی را برای خود مشخص
کند؛ بنابراین این پیگیری اهداف ارزشمند در زندگی و عمل
متعهدانه برای دستیابی به این اهداف منجر به کاهش رفتارهای
پرخطر و مصرف مواد در دانشآموزان میشود[ .]35برنامه آموزش
مروج سالمت تأکید اصلی بر روی قبول واقعیت ،آموزش
فعالیتهای ورزش و تفریحی دارد .لذا این برنامه به دانشآموزان
کمک میکند تا رفتارش را مورد ارزیابی قرار دهد و ببینند که
آیا این رفتار برای آنها کاربردی و مفید میباشد یا خیر و برای
انجام رفتارهای بهتر برنامهای واقعبینانه تنظیم کند که این
میتواند نقش تعدیلکننده شروع رفتارهای پرخطر در
دانشآموزان را داشته باشد؛ لذا آموزش برنامههای سالمتی
میتواند نقش مهمی در شروع رفتارهای پرخطر داشته باشد [.]53
یافت ه دیگر پژوهش نشان داد که برنامه آموزش مروج سالمت بر
مهارتهای زندگی در دانشآموزان تأثیر دارد و باعث افزایش
مهارتهای زندگی در دانشآموزان میشود .این یافته با نتایج
[]53
[]16
و Mishara & Ystgaard
مطالعات  Albertynو همکاران
همخوانی دارد .بهطوریکه آنان در پژوهش خود دریافتند که
داشتن مهارتهای زندگی در دانشآموزان ،در جهت رسیدن به
اهداف ،خود پنداشت مثبت ،مسئولیتپذیری و توانایی تفکر
انتقادی از اهمیت باالیی برخوردار است و مهارتهای زندگی
برخورد مناسب با مشکالت تحصیلی و بهبود تصمیمگیری را در
دانشآموزان شکل داده و از این طریق به بهبود ،حفظ و ارتقای
سالمت آنها کمک میکنند .لذا توجه به برنامههای سالمتی
دانشآموزان نقش مهمی در افزایش مهارتهای زندگی
دانشآموزان دارد[ .]16سالمت روان را میتوان بهمنزله توانایی
رشد و گسترش هیجانات عقلی و معنوی ،برقراری ارتباط با
دیگران شامل همساالن و بزرگساالن ،شرکت در فعالیتهای
آموزشی و اجتماعی انعطافپذیری در مواجه با سختیها دانست.
برنامه آموزش مروج سالمت نقش اساسی را در بهداشت روانی ایفا
میکند ،البته زمانی که در یک مقطع رشدی مناسب ارائه شود
نقش برجستهتری خواهد داشت .بهطوریکه میتوان گفت که
بسیاری از مشکالت دانشآموزان ناشی از نقص در رشد
مهارتهای زندگی اساسی است و درواقع برنامه آموزش مروج
سالمت نقش مهمی در افزایش مهارتهای زندگی در
دانشآموزان دارد .درواقع برنامه آموزش مروج سالمت سبب
کاهش نشانههای رواننژندی ،رفتارهای خود تخریبی و چاقی،
پیشگیری از بیبندوباری جنسی شده و با عملکردهای بین فردی
و سازگاری هیجانی همبستگی مثبت دارد و همچنین باعث
افزایش مهارتهای زندگی در دانشآموزان میشود [ .]33در تبیین
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نتیجهگیری
با توجه به نتایج پژوهش به نظر میرسد پژوهشی در زمینه
نیازسنجی دانشآموزان دختر در زمینه آموزش برنامه مروج
سالمت اجرا گردد و جهت اثرگذاری بیشتر برنامه مروج سالمت،
بهتر است کیفیت مطالب جهت دانشآموزان مناسبسازی شود.
همچنین پیشنهاد میشود که با ارائه برنامه جامع آموزش سالمت
در مدارس و ارائه خدمات بالینی و ایجاد فعالیتهای تفریحی و
ورزشی برای دانشآموزان ،میزان مهارتهای زندگی را افزایش و
استرس تحصیلی و رفتارهای پرخطر را در دانشآموزان کاهش
دهیم .یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر ،استفاده از
مقیاسهای خودگزارشدهی بود که میتواند دادهها را معرض
سوگیری مطلوبیت اجتماعی قرار دهد .همچنین با توجه به اینکه
این پژوهش در دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز انجام
گرفته است؛ لذا در تعمیم نتایج به دانشآموزان پسر و شهرهای
دیگر باید احتیاط نمود .همچنین متغیرهای مداخلهگر همانند
شخصیت ،رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی ،پیشینه زندگی
نمونههای پژوهش و وضعیت زندگی خانوادگی آنها متغیرهای
مهمی در ایجاد تغییر باورها هستند که کنترل نشدند و به همین
علت در تعمیم یافتهها و تفسیر نتایج باید مدنظر قرار گیرند.
تقدیر و تشکر
پژوهشگران بر خود الزم میدانند از همه دانشآموزان و
مدیرانی که در اجرای این پژوهش همکاری نمودند ،نهایت تشکر
و قدردانی را بنماید.
تأییدیه اخالقی
به افراد شرکت کننده در پژوهش در مورد محرمانه بودن
نتایج پرسشنامهها اطمینان داده شده است.
تعارض در منافع
هیچگونه تعارضی در منافع ،در بین نویسندگان وجود
نداشت.
منابع مالی
تأمین منابع مالی این مقاله بر عهده هیچ سازمان و نهادی نبوده
است.
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این یافته میتوان گفت که آموزش مداخالت سالمتی فرد را قادر
میسازد تا دانش ،ارزشها و نگرشها را به تواناییهای بالفعل
تبدیل کند .بهطورکلی برنامه آموزش مروج سالمت بر روی
دانشآموزان با درگیر کردن آنها در روشهای مشارکتی و
تعاملی و آموزش اینکه چطور فکر کنند بهجای اینکه به چه
چیزی فکر کنند ،استعدادها و تواناییهای فردی خود را کشف
کنند و به خودآگاهی بیشتری در مورد خود دست پیدا کنند.
توانایی شناخت واقعی خود ،موجب مقابله بهتر دانشآموزان در
رویارویی با فشارهای زندگی میشود .درواقع آموزش برنامههای
سالمت موجب میشود که اگر فرد برداشت مثبتی از تواناییهای
خود داشته باشد و به این باور برسد که میتواند با مشکالت کنار
بیاید ،این شناخت باعث افزایش بازدهی و کارآمدی و تحقق
اهداف او میشود و بهاینترتیب میزان مهارتهای زندگی نیز
افزایش مییابد[ .]36یافته دیگر پژوهش نشان داد که برنامه
آموزش مروج سالمت بر استرس تحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد
و باعث کاهش استرس تحصیلی در دانشآموزان میشود .این
یافته با نتایج پژوهشهای  Ramezaniو همکاران همسو است[.]1
بهطوریکه میتوان گفت اجرای برنامه مروج سالمت تأثیر مثبت
در بهبود شاخصهای مدارس داشت و باعث بهبود شاخصهای
سالمت در دانشآموزان میشود[ .]1مطالعه  Haraldssonو
همکاران[ ]36که به مدت  56تا  39جلسه آموزش بر روی کنترل
و مدیریت استرس انجامشده است ،نشان داد که آموزش و مداخله
در دانشآموزان گروه آزمایش در قیاس با گروه شاهد باعث
افزایش سالمت روان آنها از طریق افزایش خوداتکایی ،استفاده
مطلوب از اوقات فراغت ،مقابله با بداخالقی ،رضایت عمومی از
مدرسه و محیط مدرسه و خانه میشود .آموزش برنامه مروج
سالمت نگرش دانشآموزان را به زندگی و تأثیرات آن تغییر داده
و باعث تغییر رفتار شده است .درواقع برنامه آموزش روج سالمت
با استفاده از مهارتهای روانی-اجتماعی و میان فردی به
دانشآموزان کمک میکند تا تصمیماتشان را با آگاهی بگیرند و
بهطور مؤثر ارتباط برقرار کنند؛ مهارتهای مقابلهای و مدیریت
شخصی خود را گسترش دهند و زندگی سالم و بارور داشته
باشند تا رفتار شخصی و رفتار مربوط به دیگران و نیز رفتار
مربوط به محیط اطراف را طوری هدایت کنند که بهسالمت
بیشتر منجر شود .سالمت بیشتر یعنی آسایش بیشتر جسمانی،
روانی ،اجتماعی برای خود و دیگران؛ این مهارتها میتواند
بهعنوان الگوی برنامه مروج سالمت نیز مورد توجه قرار گیرد تا
رفتارهای دیگران نیز اصالح و تقویت شود؛ لذا چنانچه برنامه
آموزش مروج سالمت بهعنوان اصل در زندگی فردی و اجتماعی
قرار گیرد ،میتواند در مقابل عوامل تنشزای اجتماعی ،اضطراب،

تنش ،خشم ،خودکنترلی ،تصمیمگیری و حل مسئله ،رفتار
جرأتمندانه و غیره فرد را خودکارآمد کند[ .]1این عوامل میتواند
نقش استرس تحصیلی را در دانشآموزان نیز کاهش دهد.
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