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Abstract
Introduction: The rising trend of consumerism, urbanization, and change health habits in recent 
years has led to a change in people’s lifestyles. Since lifestyle and health habits develop during 
childhood and continue into adulthood, special attention should be paid to the changing lifestyle 
of childhood. The purpose of this study is to investigate the impact of students’ health promotion 
programs on their lifestyles.
Methods: The present research is a semi-experimental study carried out in the 1397-1398 years in 
which sixty elementary school girls were selected from Shohadaye Gomnam and Moslem Aghil school 
in Tehran by the non-randomized method and examined in two groups of test and control. Data were 
collected using a demographic questionnaire and Miller Smith Lifestyle. In the experimental group 
of the student health promotion program, the test consisted of three phases, assessment, supporting, 
and evaluation was run for three months.
Results: Before the intervention, the experimental and control group were matched for demographic 
variables and average lifestyle scores. However, after the intervention, the independent t-test showed 
that there was a significant difference between the average scores of lifestyle in the two groups.
Conclusions: Student health improvement program improves the lifestyle of girls aged between 9 
to 10 in elementary schools. Therefore, it is recommended that this program be implemented as a 
community plan in all schools in the country.
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چکیده
مقدمــه: رونــد صعــودی زندگــی شهرنشــینی، مصــرف گرایــی و تغییــر عــادات بهداشــتی در ســال هــای اخیــر ســبب گردیــد تــا ســبک 
زندگــی افــراد تغییــر کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه ســبک زندگــی در کودکــی شــکل مــی گیــرد و در بزرگســالی ادامه مــی یابــد، بنابرایــن باید 
بــه تغییــر ســبک زندگــی در دوران کودکــی توجــه ویــژه شــود. پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی تاثیــر برنامــه ارتقــا ســالمت دانــش 

آمــوزان بــر ســبک زندگــی آنــان انجــام شــد.
روش کار: پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه نیمــه تجربــی اســت کــه در ســال 98-1397 انجــام شــد کــه در آن 60 دانــش آمــوز دختــر 
ابتدایــی از مدرســه شــهدای گمنــام و مســلم بــن عقیــل در تهــران بــا روش غیرتصادفــی در دســترس ســاده انتخــاب و در قالــب دو گــروه 
آزمــون و کنتــرل  مــورد بررســی قــرار داده شــد. ابــزار جمــع آوری اطالعــات، پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک و ســبک زندگــی میلــر-
اســمیت بــود. در گــروه آزمــون برنامــه ارتقــا ســالمت دانــش آمــوزان در ســه مرحلــه بررســی و شــناخت، حمایــت و ارزشــیابی  بــه مــدت 

3 مــاه اجــرا گردیــد. 
یافتــه هــا: قبــل از مداخلــه دو گــروه آزمــون و کنتــرل از نظــر متغییــر هــای دموگرافیــک و میانگیــن نمــرات ســبک زندگــی همســان 
بودنــد. )P>0/05(. در حالیکــه بعــد از مداخلــه آزمــون تــی مســتقل نشــان داد کــه بیــن میانگیــن نمــرات ســبک زندگــی در دو گــروه 

.)P= 0/002( .آزمــون و کنتــرل اختــالف معنــادار آمــاری وجــود دارد
نتیجــه گیــری: برنامــه ارتقــا ســالمت دانــش آمــوزان توانســت ســبک زندگــی دختــران 9 تــا 10 ســال ابتدایــی را ارتقــا بخشــد. لــذا 

پیشــنهاد مــی گــردد ایــن برنامــه در قالــب یــک طــرح جامعــه در تمامــی مــدارس کشــور بــکار گرفتــه شــود.
کلیدواژه ها: برنامه ارتقا سالمت، سبک زندگی، دختران.

مقدمه
ــا  ــا، رفتاره ــرد از ویژگیه ــه ف ــر ب ــوی منحص ــي الگ ــبک زندگ س
ــی دهــد  ــرد از خــود نشــان م ــر ف ــه ه ــی اســت ک ــادت های و ع
ــرد درمعــرض خطــر بیماریهــا  ــودن آن، ف ــوب ب و در صــورت معی
ــی  ــون ویژگ ــی چ ــی عوامل ــبک زندگ ــرد. )1( س ــی گی ــرار م ق
ــا اســترس و  ــه ب ــواب، مقابل ــه، ورزش، خ ــای شــخصیتی، تغذی ه
اســتفاده از داروهــا را شــامل مــی شــود )2( و در ارزیابــی پزشــکی 
ــح منظــم  ــه ســالم، فعالیــت جســمی و تفری ــواردی چــون تغذی م

ــه  ــه هزین ــه ب ــا توج ــروزه ب ــرد. )3( ام ــی گی ــر م ــی را در ب و کاف
ــی  ــرد درمان ــر رویک ــزوم تغیی ــتی ل ــای بهداش ــت ه ــاالی مراقب ب
ــرار  ــد ق ــورد تاکیی ــتر م ــاری بیش ــگیری از بیم ــرد پیش ــه رویک ب
ــر  گرفتــه اســت و در همیــن راســتا، ســازمان جهانــی بهداشــت ب
اهمیــت ارتقــا ســالمت کــه شــامل تشــویق ســبک زندگی ســالم و 
خدمــات بهداشــتی مــی باشــد، تاکیــد کــرده اســت. شــواهد علمــی 
مــی گوینــد کــه انتخــاب هــا و الگــوی ســبک زندگــی افــراد بــر 
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ــر گــذار اســت. )4( رفتارهــای  ســالمت و طــول عمــر آن هــا تاثی
ارتقــا دهنــده ســالمت یــا رفتارهــای بهداشــتی تاثیــر بالقــوه ای در 
ــرادی کــه دارای  ــد و اف پیشــبرد ســالمتی و کیفیــت زندگــی دارن
ــی  ــا ناتوان ــاری ی ــل بیم ــا حداق ــی هســتند ب ــن ســبک زندگ چنی
ــی  ــف در زندگ ــای مختل ــرد ه ــالمتی و کارک ــظ س ــه حف ــادر ب ق
خواهنــد بــود. رفتارهــای بهداشــتی شــرایط فعلــی افــراد و موقعیت 
آینــده آنــان را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. بنابرایــن چنیــن امــر 
ــق  ــتای تحق ــت و در راس ــی اس ــیت باالی ــی دارای حساس مهم
ــران  ــرد. )5( در ای ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــی بای ــداف آموزش اه
هماننــد بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه عوامــل خطرســاز 
و همچنیــن ابتــال بــه بیماریهــای غیرواگیــر رو بــه افزایــش و ســن 

ــوده اســت. )6(. ــه کاهــش ب ــال رو ب ابت
ســن کودکــی، ســنی مهــم بــرای شــکل گیــری و انجــام رفتارهای 
بهداشــتی یــا ارتقــا دهنــده ســالمت اســت )7( و رفتــار بهداشــتی 
ــودکان  ــل ک ــف رشــد و تکام ــاد مختل ــد در ابع ــی توان مناســب م
موثــر باشــد. درایــن میــان رفتارغذایــی صحیــح، ورزش و فعالیــت 
فیزیکــی بجهــت تاثیــر بــر ســبک زندگــی افــراد از اهمیــت خاصی 
برخورداراســت )8( و مــی توانــد در حفــظ و ارتقــای ســالمت 
کــودکان در ابعــاد جســمی، روانــی و اجتماعــی موثــر واقــع شــود. 
ــای                   ــری رفتاره ــکل گی ــی در ش ــی دوره ی مهم ــی کودک از طرف
ــد بطوریکــه  ــراد در طــول زندگــی بحســاب مــی آی ــه ای اف تغذی
ــن  ــای مزم ــاری ه ــروز بیم ــی نادرســت ســبب ب ــای غذای رفتاره
ــا در  ــاری ه ــک ششــم بیم ــش از ی ــه بی ــی ک ــود در حال ــی ش م
ــه  ــت ک ــب اس ــه نامناس ــا تغذی ــه ی ــوء تغذی ــی از س ــان ناش جه
ایــن رقــم در بعضــی از مناطــق محــروم ممکــن اســت بــه یــک 
ــودکان  ــی ک ــن ســلیقه غذای ــر ای ــز برســد. )6( عــالوه ب ســوم نی
ــان                                                                          ــنتی و می ــای س ــای غذاه ــه ج ــا ب ــه م ــان جامع و نوجوان
وعــده هــای غذایــی ســاده به ســوی مــواد پرکالــری و فاقــد ارزش 
ــن رو پیش بیني             ــت.از ای ــرده اس ــدا ک ــش پی ــی گرای ــی کاف غذای
مي شــود، دو سوم بار بیماریها در سال 2020 مربوط به بیماریهای 
غیر واگیر مزمن باشد کــه اغلــب بــا تغذیــه و ســبک زندگــی مرتبط 
ــه ای  ــز در مطالع ــکاران )2013( نی ــهبازی و هم ــتند. )9( ش هس
نشــان دادنــد کــه بیــش از 18%  دانــش آمــوزان همیشــه صبحانــه 
نمــی خورنــد. بیــش از 48% حداقــل یکبــار از نوشــابه هــای گازدار 
در روز مصــرف مــی کننــد. )10( همچنیــن خوردن در حالت ایستاده، 
خوردن در هنگام تماشای تلویزیون، خوردن هنگام خواب، خـوردن 
تلویزیـون  تـنقالت هنگـام گرسنگي، سریع خوردن غذا، تماشـای 
هنگام فراغت و بازی با رایانه در اوقات فراغت همگــی از رفتارهــای 
مضــر و ســبک زندگــی ناســالم در دانــش آمــوزان مــی باشــد کــه 

بــر ســالمت آنــان تاثیــر گــذار اســت. )11( افزایش مصرف غذاهاي 
ــی  پرانرژی با مقادیر زیاد قند و چربي اشباع که فاقد مواد مغذي کاف
ــده )12( و  ــی گردی ــا کاهش فعالیت بدني، موجب چاق اند، همراه ب
ایــن مشــکل پیچیــده کــه بــه عوامــل متعــددی از جملــه تغذیــه 
ــی  دوران کودکــی، وضعیــت اقتصــادی- اجتماعــی و فعالیــت بدن
ــالی احتمال  ــی در بزرگس ــأله چاق ــم مس ــی رغ ــتگی دارد، عل بس
و  دهد  مي  افزایش  بعد  سالهای  در  را  متابولیک  خطربیماریهای 
ميتوانند بر رشد و بلوغ جنسي نوجوانان اثر بگذارد. )9( بــا توجــه 
بــه اینکــه عادات و رفتارهای تغذیه ای از دوران کـودکي  شکل مي 
گیرند، با اصالح آنها در همین دوران و خصوصـا در مدارس مي توان 

مانع بروز بیماري ها در بزرگسالي شد )13(.
همچنیــن تحــرک و فعالیــت هــای بدنــی یکــی دیگــر از رفتارهای 
بهداشــتی ای اســت کــه اهمیــت آن بــر کســی پوشــیده نیســت؛ 
بــه نحــوی کــه زندگــي بــدون تحــرک بــه عنــوان یکــي از عوامل 
خطــر بالقــوه )ریســک فاکتورهــاي( اصلــي بیمــاری هــای مزمــن و 
مــرگ و میــر زودرس مــی باشــد. نداشــتن فعالیــت بدنــی از نگرانی 
هــای امــروز ســازمان جهانــی بهداشــت اعــالم شــده اســت. )14( 
طبق گزارش سازمان جهانــی بهداشـت بـي تحرکــی یکي از 10 
مرگها  درصد   2/3 از  وبیش  اسـت  نـاتواني  و  مرگ  عمده  علت 
در هـر سـال بـه علـت نداشتن فعالیت فیزیکي مي باشد. مــردم 
انـدازه اي کـه  بـه  بین 60% - 80%  در کشورهاي سراسر جهان 
بــراي ســالمتي آنهــــا مفیــد اســت فعالیــت فیزیکــي ندارند. 
امکانات و ســبک زندگي امروزي بخـصوص در مناطق شهري سبب 
گردیـده کـه نوجوانـان رغبـت کمتـري  بـه ورزش وفعالیت بدني 
نشان دهند. )15( در ایــن بیــن دختــران در معــرض خطــر بیشــتری 
ــرای کــم تحرکــی هســتند و ســطح فعالیــت جســمانی آن هــا  ب
در همــه ســنین کمتــر از پســران اســت. )16( بــا توجــه بــه ایــن 
ــع  ــاری در جوام ــه بیم ــال ب ــر و ابت ــرگ و می ــده م ــت عم ــه عل ک
امــروزی بــه اعمــال نادرســت ســبک زندگــی ماننــد عــدم تحــرک 
و رفتــار تغذیــه ای ناکافــی مربــوط مــی شــود و فعالیــت جســمانی 
ــاری هــای  ــل خطــر بیم ــی عام ــوه و ســبزی ناکاف و مصــرف می
ــق  ــی دقی ــتند. ارزیاب ــا هس ــرطان ه ــواع س ــی و ان ــی و عروق قلب
ــن و طراحــی  ــرای تدوی ســبک زندگــی و رفتارهــای بهداشــتی ب
برنامــه هــای ارتقــا ســالمت و پیشــگیری، الزم و ضــروری اســت.
)4(  بنابرایــن رفتارهــای ارتقــا دهنــده ســالمتی ماننــد فعالیت های 
حرکتــی و ورزش منظــم، بــر روی ســالمتی و ســبک زندگــی آثــار 
مثبتــی دارد )17( و رشــد عــادات مفیــد بهداشــتی در طــی مراحــل 
کودکــی بــه جهــت تمایــل بــه ادامــه  در بزرگســالی حائــز اهمیــت 
ــای  ــه رفتاره ــزی در زمین ــه ری ــه و برنام ــذا توج ــت. )16( ل اس
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بهداشــتی در ســنین پاییــن و ابتدایــی بــه ویــژه از 9 ســالگی هــم 
ــم بجهــت  ــر و ه ــری بهت ــودن ســن و تاثیرپذی ــن ب بجهــت پایی
یادگیــری ســواد و درک کــودکان از مطالــب ارائــه شــده بــه زبــان 

ســاده امــری ضروریســت. 
ــکیل  ــت را تش ــی از جمعی ــل توجه ــد قاب ــوزان درص ــش آم دان
ــع کوشــش  ــن مناب ــظ ای ــرای حف ــدر ب ــر ق ــد )18( و ه ــی دهن م
ــود.  ــی ش ــعادتمندتر م ــر و س ــده ثروتمندت ــه در آین ــود، جامع ش
ــه  ــتیابی ب ــن روش دس ــه تری ــه صرف ــن و ب ــان تری ــه آس مدرس
ــد  ــزرگ از جامعــه اســت. اغلــب دانشــمندان معتقدن ایــن گــروه ب
ــوزش  ــرای آم ــن ب ــن س ــب تری ــوزی مناس ــش آم ــن دان ــه س ک
ــت کــرده اســت کــه آمــوزش ســالمت  اســت و گــزارش هــا ثاب
ــت  ــر در موفقی ــیع ت ــدی وس ــوزان و در بع ــش آم ــت دان در موفقی
ملــت هاســت. )19( بنابرایــن ضــروری اســت مداخلــه ی مناســب 
جهــت ارتقــا رفتارهــای بهداشــتی دانــش آمــوزان صــورت گیــرد 
تــا ســالمت دانــش آمــوزان را ارتقــا بخشــد و ســبک زندگی ســالم 
تــری داشــته باشــند. پرســتاران بــه عنــوان افــراد متخصــص، مــی 
تواننــد بــا انجــام مداخــالت جهــت ارتقــا ســالمت و اصالح ســبک 
ــوزش،  ــامل آم ــطح اول ش ــگیری س ــر پیش ــه ب ــا تکی ــی، ب زندگ
ــد. )20،21(  ــن شــرایط و نظــارت، مخطــرات را کاهــش دهن تعیی
بنابرایــن در ایــن مطالعــه مــدل ارتقــا ســالمت کرمانشــاهی )22( 
کــه مشــمول ســه مرحله بررســی و شــناخت، حمایــت و ارزشــیابی 
مــی باشــد، اســتفاده شــد تــا بــه ایــن ســوال پاســخ دهــد کــه آیــا 
ــاء  ــوزان را ارتق ــش آم ــی دان ــبک زندگ ــا ســالمت س ــه ارتق برنام

مــی دهــد؟ 

روش کار
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه نیمــه تجربــی مــی باشــد، کــه اثــر 
برنامــه ارتقــا ســالمت دانــش آمــوزان دختــر ابتدایــی بــر ســبک 
ــه  ــی نام ــت معرف ــس از دریاف ــرد. پ ــی ک ــان را بررس ــی آن زندگ
ــوزش و  ــه آم ــه آن ب ــدرس و ارائ ــت م ــگاه تربی ــمی از دانش رس
پــرورش تهــران و منطقــه 15 و تحویــل آن بــه مدیــران مــدارس، 
نمونــه گیــری آغــاز گردیــد. نمونــه گیــری بــه روش غیــر تصادفی 
در دســترس ســاده بــود و جهــت کورســازی و جلوگیــری از آلودگی 
اطالعــات از دو مدرســه کــه بــه لحــاظ جغرافیایــی بــا هــم فاصلــه 
ــر  ــپس60 نف ــدند. س ــاب ش ــران انتخ ــه 15 ته ــتند، در منطق داش
ــروه  ــی در دو گ ــص تصادف ــه صــورت تخصی ــوزان ب ــش آم از دان
ــرار  ــل( ق ــن عقی ــلم ب ــون )مس ــام( و آزم ــهدای گمن ــرل )ش کنت
گرفــت. بــه ایــن صــورت کــه همزمــان در هــر دو مدرســه از بیــن 
4 کالس ســوم ابتدایــی دو گــروه 30 نفــره بــه صــورت تصادفــی 

ــون  ــروه آزم ــت گ ــری جه ــرل و دیگ ــروه کنت ــت گ ــی جه یک
ــه بطــول  ــک هفت ــدت ی ــه م ــری ب ــه گی ــد و نمون انتخــاب گردی

انجامیــد.
ــش،  ــرکت در پژوه ــه ش ــل ب ــه؛ تمای ــه مطالع ــای ورود ب معیاره
ســالمت جســمی و روانــی دانــش آمــوزان، در معیــت پــدر و مــادر 
بــودن نمونــه هــا، داشــتن حداقــل ســواد مــادران جهــت خوانــدن 
ــی  ــی و عاطف ــالل خلق ــه اخت ــادران ب ــال م ــدم ابت ــتن و ع و نوش
کــه مانــع برقــراری ارتبــاط موثــر شــود. معیارهــای خــروج؛ ســابقه 
ــط  ــت توس ــادران، مراقب ــردگی در م ــی و افس ــالالت اضطراب اخت
ــواده غیــر از مــادر، بیمــاری جســمی کــودکان و  ســایر اعضــا خان

ــه. انصــراف از شــرکت در مطالع
ابتــدا نمونــه هــای گــروه کنتــرل واجــد شــرایط پژوهــش، انتخــاب 
ــه  ــرایط ورود ب ــد ش ــه واج ــروه مداخل ــای گ ــه ه ــپس نمون و س
پژوهــش انتخــاب شــدند ســپس پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیک 
ــر دو  ــوزان ه ــش آم ــط دان ــمیت توس ــر اس ــی میل ــبک زندگ و س
مدرســه تکمیــل گردیــد. پرسشــنامه ســبک زندگــی میلــر اســمیت 
ــه  ــی ب ــنامه ی اصل ــه از روی پرسش ــت ک ــوال اس دارای 20 س
فارســی و ســپس بــه انگلیســی برگردانــده شــده اســت و ســواالت 
ایــن پرسشــنامه شــامل 6 بعــد ســبک زندگــی یعنــی: ویژگیهــای 
شــخصیتی، تغذیــه، ورزش، خــواب، مقابلــه بــا اســترس و اســتفاده 
ــاس  ــر اس ــنامه ب ــذاری پرسش ــره گ ــد. نم ــی باش ــا م از داروه
طیــف لیکــرت اســت. هــر پاســخ دارای پنــج پاســخ )همیشــه=1، 
اغلــب=2، گاهــی اوقــات=3، بــه نــدرت=4 و هرگــز=5( مــی باشــد. 
ــایند و  ــی ناخوش ــده ســبک زندگ ــر نشــان دهن ــای باالت ــره ه نم
ناســالم اســت. نمــره بیــن 20-45 نشــان دهنــده ســبک زندگــی 
بــاال و خــوب اســت، نمــره بیــن 46-75 نشــانگر ســبک زندگــی 
ــی  ــبک زندگ ــانگر س ــن 76-100 نش ــره بی ــت و نم ــط اس متوس
ــه ی  ــا مدرس ــی ب ــس از هماهنگ ــت. )23( پ ــالم اس ــن و ناس پایی
ــای  ــت و اولی ــی بهداش ــر، مرب ــا مدی ــه ای ب ــون، جلس ــروه آزم گ
ــورد  ــش و در م ــداف پژوه ــرح و اه ــی ط ــت معرف ــه جه مدرس
ــت  ــه و فعالی ــون تغذی ــر آن چ ــورد نظ ــاد م ــی و ابع ــبک زندگ س
ــه  ــن طــی جلســه ب ــد. همچنی فیزیکــی توضیحــات الزم داده ش
نقــش مربــی بهداشــت و معلــم ورزش در ایجــاد انگیــزه و تشــویق 
ــا  ــه ارتق ــان در برنام ــه آن ــرکت فعاالن ــت ش ــوزان جه ــش آم دان
ــه،  ــه مدرس ــازی بوف ــالم س ــه س ــد و برنام ــد گردی ــالمت تاکی س
اختصــاص زمــان صــف صبحگاهــی جهــت نرمــش وفعالیــت بدنی 
ــادران،  ــوزان و م ــش آم ــت جلســات دان ــی جه ــی زمان و هماهنگ
صــورت گرفــت. برنامــه ارتقــا ســالمت دانــش آمــوزان دختــر در 
ــگر(  ــه ) پژوهش ــالمت جامع ــتار س ــور پرس ــا حض ــه ب ــه مرحل س
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ــم  ــک تی ــی بهداشــت بصــورت ی ــه و مرب ــای مدرس ــادر، اولی ، م
مشــارکتی در کنــار دانــش آمــوز 1( بررســی و شــناخت 2( حمایــت 
)آموزشــی، مشــاوره ای، ابــزاری، پیگیــری و ارجــاع( و 3( ارزشــیابی 
ــاوره ای  ــات مش ــزاری جلس ــورت برگ ــه ص ــی ب ــدی و نهای فرآین
بــا کــودکان و مــادران در قالــب 7 جلســه مجــزا اجــرا گردیــد. در 
ابتــدا مرحلــه بررســی و شــناخت بصــورت بررســی پرسشــنامه ها و 
آگاهــی از ســبک زندگــی دانــش آمــوزان و ســالیق و عالیــق آنان 
ــود  ــگ ورزش، وج ــت زن ــه، وضعی ــه مدرس و ســپس بررســی بوف
ــرد بهداشــتی مدرســه  ــا فقــدان صــف صبحگاهــی و کیفیــت ب ی
توســط پژوهشــگر صــورت پذیرفــت. پــس از مرحلــه بررســی، تیــم 
ــی بهداشــت  ــای مدرســه، مرب ــادران، اولی ــا حضــور م مشــارکت ب
و پرســتار ســالمت جامعــه )پژوهشــگر( تشــکیل و تعییــن نقــش 
ــت و  ــاز، تثبی ــش مستندس ــادران نق ــه م ــد. بطوریک ــام گردی انج
ارتقــا ســبک زندگــی در دو بعــد رفتارهــای بهداشــتی تغذیــه ای و 
فعالیــت بدنــی و همــکاری در زمینــه ارائــه اطالعــات، اولیا مدرســه 
ــاد  ــت ایج ــده در جه ــگ کنن ــش هماهن ــت نق ــی بهداش و مرب
ــش  ــات بهداشــتی، دان ــده امکان ــم کنن ــرات محیطــی و فراه تغیی
آمــوزان نقــش کلیــدی در اجــرای برنامــه ارتقــا ســالمت و در آخــر 
پرســتار ســالمت جامعــه ) پژوهشــگر( نقــش انگیزشــی، آموزشــی، 
مشــاوره ای بــا مســئولیت برگــذاری جلســات جداگانه بــرای اولیای 
مدرســه، مــادران و دانــش آمــوزش و فراهــم آوردن ابزارهــای مورد 
ــع و مشــکالت و ارجــاع را داشــتند.  نیــاز آموزشــی، پیگیــری موان
بعــد از تجزیــه و تحلیــل اطالعــات و تعییــن نقــش هــا، بررســی 
نیازهــای دانــش آمــوزان و پیشــنهادهای دانــش آمــوزان، اصــالح 
ــادران  ــات م ــی، جلس ــراری ورزش صبحگاه ــه و برق ــه مدرس بوف
ــورت 4  ــه ص ــادران ب ــات م ــد. جلس ــاز ش ــوزان آغ ــش آم و دان
ــردی  ــی و ف ــاوره گروه ــورت مش ــه ص ــاعته ب ــک س ــه ی جلس
ــش  ــادران و افزای ــی م ــا آگاه ــت ارتق ــگر جه ــور پژوهش ــا حض ب
ــه ای  ــتی تغذی ــای بهداش ــون رفتاره ــا مضم ــازی ب ــیت س حساس
ــش  ــی، پخ ــای آموزش ــت ه ــه پمفل ــی و ارائ ــت فیزیک و فعالی
ــه و عــادات ســالم و فعالیــت فیزیکــی و  ــم در خصــوص تغذی فیل
پخــس اســالیدهای آموزشــی توســط پژوهشــگر برگــزار گردیــد. 
همزمــان بــا جلســلت مــادران پژوهشــگر 3 جلســه 45 دقیقــه ای 
ــردی  ــی و ف ــاوره گروه ــوزان بصــورت مش ــش آم ــرای دان ــز ب نی
ــزار  ــودکان برگ ــه ک ــی ب ــزش ده ــازی و انگی ــت حســاس س جه
کــرد و در ایــن جلســات از روزنامــه دیــواری، پمفلــت هــای مصــور، 
پخــش فیلــم و نقاشــی اســتفاده شــد. جهــت  اطمینــان پژوهشــگر 
از حســن اجــرای برنامــه در طــول مداخــالت یــک ماهــه توســط 
ــه  ــه ای ب ــای تغذی ــنامه رفتاره ــش، پرسش ــای پژوه ــه ه نمون

صــورت دو هفتــه یکبــار و فــرم ثبــت فعالیــت هــای فیزیکــی بــه 
صــورت هفتگــی توســط مــادران نمونــه هــا تکمیــل مــی شــد و 
پژوهشــگر آن هــا را بررســی و موانــع احتمالــی را برطــرف می کرد 
و و موانــع از طریــق پیگیــری هــای تلفنــی و مشــاوره هــای فردی 
ــزوم توصیــه هــای الزم دیگــری جهــت هــر چــه  و در صــورت ل
بهتــر اجــرای کار بــه آنــان ارائــه مــی شــد. در آخر بعــد از دو مــاه از 
پایــان مداخلــه مجــددا پرسشــنامه ســبک زندگــی میلر اســمیت در 

ــد. هــر دو گــروه کنتــرل و آزمــون جمــع آوری گردی
ــه روش  ــه ب ــس از ترجم ــی پ ــی پرسشــنامه ی ســبک زندگ روای
بازترجمــه بــه وســیله ی اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم 
ــا روش  ــنامه ب ــی پرسش ــده و پایای ــد ش ــان تایی ــکی اصفه پزش
همســانی درونــی از نــوع آلفــا کرونبــاخ 75 درصــد محاســبه شــد. 
ــی  ــاری توصیف ــهای آم ــا از روش ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ب
ــه  ــزار SPSS نســخه 24 اســتفاده شــد. ب ــرم اف و اســتنباطی در ن
ــردی و دموگرافیــک از جــداول  ــرای مشــخصات ف طــوری کــه ب
فراوانــی )مطلــق و نســبی( انحــراف معیــار و میانگیــن و از آزمــون 
t مســتقل جهــت انــدازه گیــری نمــره ســبک زندگــی و مــک نمــار 
ــه  ــی )ســوتغذیه، الغــر، نرمــال ، اضاف ــوده بدن جهــت شــاخص ت

ــد.  وزن( اســتفاده گردی
ــگاه  ــالق دانش ــه اخ ــوز کمیت ــت مج ــس از دریاف ــه پ ــن مطالع ای
ــوزش  ــئولین آم ــازه از مس ــب اج ــد از کس ــدرس و بع ــت م تربی
ــدارس  ــر م ــا مدی ــی ب ــه 15 و هماهنگ ــران و منطق ــرورش ته پ
انجــام شــد و روش انجــام پژوهــش بــا توجــه بــه ســطح دانــش 
مــادران و دانــش آمــوزان توضیــح داده میشــد و در صــورت تمایــل 
مــادران و دانــش آمــوزان بــه شــرکت در پژوهــش از آنهــا رضایــت 

نامــه کتبــی اخــذ گردیــد.

یافته ها
نتایــج بررســی بــر روی مشــخصات جمعیــت شــناختی در دو گــروه 
کنتــرل و آزمــون )میانگیــن ســنی کــودکان 9/13 ســال در هــر دو 
گــروه مطالعــه و میانگیــن شــاخص تــوده بدنــی در گــروه مداخلــه 
18/42 و در گــروه کنتــرل 18/39(، تفــاوت آمــاری معنــی داری را 
بیــن دو گــروه نشــان نــداد )p>0/05( )جــدول 1( ایــن امــر بیانگــر 
ــه هــای پژوهــش نشــان داد  ــود. یافت ــودن دو گــروه ب همســان ب
ــون  ــا ســالمت، در مجمــوع آزم ــه ارتق ــس از اجــرای برنام ــه پ ک
آمــاری تــی بیانگــر اختــالف آمــاری معنــی داری بیــن دو گــروه 
آزمــون و شــاهد از لحــاظ ســبک زندگــی مــی باشــد. )جــدول 2(. 
همچنیــن در مجمــوع آزمــون آمــاری مــک نمــار شــاخص تــوده 
بدنــی نشــان داده شــد کــه میانگیــن نمــره شــاخص تــوده بدنی در 
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افــراد گــروه مداخلــه بعــد از مداخلــه نســبت بــه پیــش از مداخلــه 
 جدول 1: مشخصات جمعیت شناختی شرکت کنندگانافزایــش داشــت )جــدول 3(.

آزمون آماری گروه کنترل گروه آزمون متغیر

p=1/000 9/3 کای اسکوئر 9/3 سن )سال(
P=0/311 33/8 32/28 وزن )بر حسب کیلوگرم(
P= 0/502 18/42 18/87 )BMI( شاخص توده بدنی

P= 0/098T-test

رتبه تولد

70 درصد 46/7 درصد اول

23/3 50 دوم

6/7 3/3 سوم

P= 0/64

تحصیالت پدر

10 23/3 زیر دیپلم

50 46/7 دیپلم

40 30 فوق دیپلم و باالتر

تحصیالت مادر

P= 0/53

10 10 زیر دیپلم

63/3 50 دیپلم

6/7 40 فوق دیپلم و باالتر

P= 0/83

شغل پدر

43/4 43/3 کارمند

53/3 46/7 آزاد
3/3 10 سایر

P= 0/37

شغل مادر

90 80 خانه دار

3/3 13/3 کارمند

6/7 6/7 سایر

P= 0/27

تعداد خانوار

20 20 سه نفر

66/7 70 چهار نفر

13/3 درصد 10 درصد پنج نفر و باالتر

جدول 2: مقایسه میانگین سبک زندگی دانش آموزان قبل و بعد از مداخله در دو گروه کنترل و آزمون

بعد از مداخله قبل از مداخله
نمره سبک زندگی

میانگین                 انحراف معیار میانگین                  انحراف معیار

0/327                        1/69 0/402                          1/93 آزمون
0/371                        1/98 0/367                          2/00 کنترل
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جدول 3: فراوانی مطلق و نسبی شاخص توده بدنی دانش آموزان قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل و آزمون

کنترل آزمون

  )BMI( قبل از مداخله            بعد از مداخلهشاخص توده بدنی قبل از مداخله             بعد از مداخله

تعداد      درصد           تعداد     درصد تعداد      درصد           تعداد     درصد

33/3        10          33/3        10 10         3                 20         6 سوءتغذیه  )زیر16(
26/7        8           7/26          8 23/3      7              36/7       11 الغر )16 تا 18/5(
3/33       10          33/3        10 63/4    19                 40       12 نرمال )18/5 تا 25(
 6/7         2             6/7          2 3/3        1                 3/3        1 اضافه وزن )25 تا 30(

P= 000/1 P= 0/007 نتیجه آزمون مک نمار

بحث
ایــن مطالعــه بــا هــدف تعیــن تاثیــر برنامــه ارتقــا ســالمت دانــش 
آمــوزان دختــر پایــه ســوم ابتدایــی بــر ســبک زندگــی آنــان انجــام 
شــد. نتایــج مطالعــه فــوق نشــان داد برنامــه ارتقــا ســالمت دانــش 
آمــوزان دختــر پایــه ســوم ابتدایــی بــر میــزان ســبک زندگــی آنــان 
موثــر اســت. مطابــق نتایــج تفــاوت معنــی داری در میانگیــن نمــره 
ــس از  ــه پ ــرل و مداخل ــروه کنت ــودکان در دو گ ســبک زندگــی ک

ــه  ــه وجــود داشــته و نمــره ســبک زندگــی در گــروه مداخل مداخل
ــه طــور  ــا ســالمت دانــش آمــوزان ب پــس از اجــرای برنامــه ارتق
)P=0/002( معنــی داری نســبت بــه گــروه کنتــرل افزایــش یافــت
)نمــودار1(. همچنیــن شــاخص تــوده بدنــی کــودکان نیــز بیانگــر 
ــه پــس  ــراد گــروه مداخل ــی اف ــوده بدن ــود کــه شــاخص ت ــن ب ای
ــا  ــه ارتق ــرای برنام ــل از اج ــا قب ــه ب ــه در مقایس ــرای مداخل از اج

.)P>0/05( ســالمت افزایــش معنــی داری داشــت

 

نمودار1 : سبک زندگی گروه آزمون و کنترل قبل و بعد از مداخله

در رابطــه بــا یافتــه مربــوط بــه شــاخص تــوده بدنــی امیــری زاده 
ــه خــود  ــرد نظری ــا هــدف کارب ــه ای ب و همــکاران )2016( مطالع
کارآمــدی در آمــوزش تغذیــه و کنتــرل وزن، یکــی از ابعــاد ســبک 
زندگــی دانــش آمــوزان دختــر را انجــام دادنــد و نتایــج نشــان داد 
کــه وزن و تــوده بدنــی از جملــه شــاخص هایــی هســتند کــه بــا 
ســبک زندگــی کــودکان در ارتبــاط مــی باشــند. )24( در مطالعــه 
رحیمــی و همــکاران )2012( کــه بــا هــدف بررســی تاثیــر آمــوزش 
ــر  ــوزان دخت ــش آم ــه وزن دان ــر اضاف ــی ب ــبک زندگ ــالح س اص
مقطــع ابتدایــی شهرســتان ارومیــه انجــام گردیــد، بــه 95 دانــش 

آمــوز در طــی 6 جلســه یــک ســاعته ســبک زندگــی صحیــح را 
آمــوزش دادنــد و نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش بــه دختــران ســبب 
بهبــود ســبک زندگــی آنــان، کاهــش وزن و شــاخص تــوده بدنــی 
آنــان شــده بــود. )25( ایکســیو و همکارانــش )2014( مطالعــه ای 
ــع  ــی جام ــبک زندگ ــور س ــه مح ــه مدرس ــک مداخل ــدف ی ــا ه ب
ــی در طــی 3  ــه چاق ــی در 8 مدرســه علی ــودکان چین ــان ک در می
ســال انجــام دادنــد. نتایــج نشــان داد کــه ســبک زندگــی کــودکان 
ــی و  ــت بدن ــوزش فعالی ــب آم ــه در قال ــه مداخل ــون ک ــروه آزم گ
ــت و  ــه، حمای ــارکت مدرس ــت و مش ــالم، حمای ــی س ــم غذای رژی
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ــا  ــده جهــت ارتق ــه هــای ســرگرم کنن ــواده و برنام مشــارکت خان
ــه  ــا یافت ــد، ارتق ــرده بودن ــت ک ــودکان را دریاف ســطح ســالمت ک
بــود و شــاخص تــوده بدنــی آنــان کاهــش یافتــه بــود. )26( کــه بــا                                                   

یافتــه هــای پژوهــش حاضــر همخوانــی دارد.
در مقایســه یافتــه ی مربــوط بــه ســبک زندگــی بــا نتایــج مطالعات 
دیگــر بایــد گفــت محققیــن اندکــی، ســبک زندگــی دانــش آموزان 
ســالم از نظــر جســمی و روانــی را در ســال هــای اول دوران 
ــد  ــرار داده ان ــورد ارزشــیابی ق ــی دوم م ــان کودک ــا هم مدرســه ی
ولــی مطالعــات متعــددی بــر روی ســبک زندگــی نوجوانــان ســالم 
از جنبــه جســمی و روحــی و نوجوانــان دارای بیمــاری هــای مزمــن 
جســمی ماننــد چاقــی و غیــره انجــام شــده اســت. در همیــن راســتا 
در مطالعــه مارکــوس و همکارانــش )2019( مطالعــه ای بــا هــدف 
ــالمتی  ــا س ــاط آن ب ــان و ارتب ــودکان و نوجوان ــی ک ــبک زندگ س
آنــان را انجــام دادنــد. طــی مطالعــه 167،021 کــودک و نوجــوان 
در محــدوده ســنی 10 تــا 16 ســال حضــور داشــتند. نتایــج مطالعــه 
ــد و  ــا دادن ــود را ارتق ــی خ ــت بدن ــه فعالی ــرادی ک ــان داد اف نش
ســبزیجات مصــرف مــی کردنــد، ســبک زندگیشــان ارتقــا یافــت 
ــره  ــردرد و غی ــل ســردرد، کم ــان از قبی و مشــکالت جســمانی آن
ــز  ــام )2018( نی ــت. )27(  ویلی ــش یاف ــاداری کاه ــور معن ــه ط ب
بــه مطالعــه ی تغییــر ســبک زندگــی و پیشــرفت تحصیلــی دانــش 
آمــوزان از طریــق والدیــن آنــان پرداختــه اســت. در ایــن مطالعــه 
بــا اســتفاده از مــدل تغییــر رفتــار بــه والدیــن کمــک شــد تــا در 
مــدت 6 مــاه فرزنــدان خــود را بــرای تغییــر عــادات و رفتارهــای 
بهداشــتی خــود، راهنمایــی و آمــوزش دهنــد. بــا توجــه بــه یافتــه 
ــتراحت و  ــواب و اس ــی، خ ــادات غذای ــودکان ع ــه، ک ــای مطالع ه
فعالیــت فیزیکــی خــود را تغییــر دادنــد و ســبب گردیــد تــا ســبک 
ــی بهتــری داشــته باشــند. ــر و پیشــرفت تحصیل زندگــی ســالم ت
ــا  ــه ب ــرا ک ــد چ ــی باش ــو م ــا پژوهــش حاضــر همس ــه ب )28( ک
مشــارکت دادن والدیــن در آمــوزش کــه یکــی از ابعــاد برنامــه ارتقا 
ســالمت مــی باشــد، ســبب بهبــود ســبک زندگــی کــودکان گردید. 
اولوســگان )2017( نیــز مطالعــه ای در جهــت آمــوزش بهداشــت و 
ســبک زندگــی ســالم بــر روی 720 دانــش آمــوز دختــر و پســر در 
نیجریــه انجــام داد کــه نتایــج نشــان داد آمــوزش بهداشــت؛ رفتــار 
پرخطــر دانــش آمــوزان را کاهــش و ســبک زندگــی دانــش آموزان 
ــا  بهبــود یافــت. )29( لیانــگ و همکارانــش )2014( مطالعــه ای ب
ــی  ــه ســبک زندگــی ســالم مبتن ــی مداخل ــی مقدمات هــدف ارزیاب
بــر مدرســه در کــودکان دبســتانی روســتایی انجــام دادنــد. مداخلــه 
ــا 4 هــدف بهبــود تربیــت بدنــی، آمــوزش بهداشــت، مشــارکت  ب
ــای ســالمتی مدرســه صــورت  ــاع و سیاســت ه ــواده - اجتم خان

ــه  ــد از مداخل ــاداری بع ــرات معن ــان داد تغیی ــج نش ــت. نتای پذیرف
صــورت گرفــت و ســبک زندگــی آنــان ارتقــاء یافــت. )30(.

اســتبصاری )2008( مطالعــه ای جهــت تعییــن تاثیــر برنامــه 
آموزشــی مداخلــه ای در زمینــه فعالیــت فیزیکــی بعنــوان یکــی از 
ابعــاد ســبک زندگــی را انجــام داد. ایــن برنامــه آموزشــی مداخلــه 
ــر روی 600  ــه ب ــی دوره 2 ماه ــوزش ط ــاعت آم ــامل 8 س ای ش
ــر  ــون تغیی ــروه آزم ــج نشــان داد گ ــود. نتای ــر ب ــوز دخت ــش آم دان
معنــادار مثبتــی داشــتند. )15( پژوهــش حاضــر بــا مطالعــات فــوق 
ــگیری  ــق پیش ــالمت از طری ــا س ــه ارتق ــی دارد و برنام ــم خوان ه
ــوزان  ــش آم ــالم دان ــی س ــبک زندگ ــا س ــبب ارتق ــطح اول س س
گردیــده اســت. محمــدی زیــدی و همــکاران )2013( طــی 
ــه ایــن  ــد، ب ــر روی دانــش آمــوزان انجــام دادن مطالعــه ای کــه ب
نتیجــه رســیدند کــه برنامــه مداخلــه ای آموزشــی ســبب شــد تــا 
ــی  ــر مناســب و ســبک زندگ ــه ای غی ــتی تغذی ــای بهداش رفتاره
ناســالم را ارتقــاء بخشــند و ســبب بهبــود وضعیــت جســمانی دانش 
آمــوزان و ســبک زندگــی آنــان گــردد. )31( صفابخش و ناظــم زاده 
)2012( مطالعــه ای بــا هدف تأثیر آموزش ارتقای سالمت بر ســبک 
زندگــی دانش آمــوزان را انجــام دادنــد و مداخلــه بصــورت آمــوزش 
همــراه بــا دفترچــه آموزشــی صــورت گرفــت. نتایــج ایــن پژوهــش 
نشــان داد کــه ســبک زندگــی دختــران نســبت بــه پســران و گــروه 
آزمــون کــه مداخلــه را دریافــت کــرده بودنــد در مقایســه بــا گــروه 

کنتــرل ارتقــاء یافــت. )32(.
ــده  ــوان ش ــات عن ــا مطالع ــده ب ــت آم ــه ای بدس ــه یافت  اگرچ
همخوانــی دارد امــا ایــن پژوهــش بــا برگــذاری جلســات جداگانه و 
بصــورت همزمــان ســعی در بکارگیــری برنامه ای جهت مشــارکت 
دادن دانــش آمــوزان عــالوه بــر مــادرن و اولیای مدرســه را داشــت 
ــدگاری و ارزشــمنی  ــه مان ــد ب ــا مشــارکت هــر ســه گــروه بتوان ت
یافتــه کمــک کنــد چــرا که  جهــت اثر بخشــی بیشــتر آمــوزش در 
ایــن ســنین بهتــر اســت هــر ســه گــروه مدرســه ، مــادران و دانش 
آمــوزان را بصــورت همزمــان و بــا مشــارکت هــم بصــورت یــک 
تیــم جهــت ارتقــا هــر چــه بهتــر ســبک زندگــی دخیــل کــرد. از 
طرفــی در مطالعــات پیشــین بیشــتر آمــوزش مطــرح شــده بــود در 
ــه  ــه مداخــالت آموزشــی بخشــی ار برنام ــن مطالع ــه در ای حالیک
ارتقــا ســالمت بــوده اســت و جوانــب انگیزشــی، حمایتــی ، ابــزاری 

و پیگیــری و ارجــاع را هــم در نظرگرفتــه اســت. 

نتیجه گیری
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ســالمت ب ــه ارتق ــرای برنام ــا اج ــوان ب ــی ت م
مداخلــه موثــر، کارآمــد و کــم هزینــه بــا مشــارکت کــودک، والدین 
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و اولیــای مدرســه، از بســیاری از هزینــه هــای اقتصــادی و عوارض 
ــالم  ــی ناس ــبک زندگ ــوی س ــی و معن ــی، اجتماع ــمی، روان جس
کــودک در ســنین کودکــی و بزرگســالی پیشــگیری نمــود. بنابراین 
ــا اتخــاذ تدابیــر از قبیــل اجــرا نمــودن  ــا ب پیشــنهاد مــی گــردد ت
ــدارس توســط پرســتاران، از  ــای ســالمت در م ــه هــای ارتق برنام
ــروز در  ــدرن ام ــی م ــال زندگ ــالم بدنب ــی ناس ــبک زندگ ــد س رون
ــن راســتا  ــد. در همی ــه عمــل آی ــان پیشــگیری ب کــودکان نوجوان
ــر در ابعــاد مدیریتــی و آمــوزش پرســتاری جهــت  پیشــنهادات زی
ارتقــا ســبک زندگــی دانــش آمــوزان در دوران دبســتان یــا کودکــی 
دوم ارائــه مــی شــود: 1. آمــوزش پرســتاری بصــورت آمــاده نمودن 
ــای  ــرآوردن نیازه ــرای ب ــزی الزم ب ــه ری ــت برنام ــتاران جه پرس
ســالمت و بیمــاری افــراد جامعــه بخصــوص قشــر آســیب پذیــر 
کــودکان صــورت گیــرد. 2. پرســتاران ســالمت جامعــه بــه عنــوان 
حامیــان ســالمت جامعــه در جهــت پیشــبرد برنامه های پیشــگیرانه 
و ارتقــاء ســالمت جامعــه، بــا بکارگیــری ایــن برنامــه مــی تواننــد 
برنامــه هــای جامعــی را در جهــت تســهیل رفتارهــای بهداشــتی 
ــش و  ــن پژوه ــج ای ــه نتای ــه ب ــا توج ــد. 3. ب ــرا نماین ــه و اج تهی
بــا توجــه بــه موثــر، ســاده و ارزان بــودن ایــن برنامــه بــه همــراه 

درگیــر نمــودن خانــواده هــا و اولیــای مدرســه عــالوه بــر کــودکان، 
پیشــنهاد مــی گــردد تــا یافتــه هــای ایــن تحقیــق در برنامــه ارتقــا 
ســالمت مــدارس در کلیــه رده هــای ســنی بــا مشــارکت کــودکان، 

والدیــن و اولیــای مدرســه گنجانیــده شــود.
ــن  ــده در ای ــرکت کنن ــوزان ش ــش آم ــه دان ــگزاری: از کلی سپاس
ــه  ــای مدرس ــوزان و اولی ــش آم ــادران دان ــن م ــه و همچنی مطالع
ی دخترانــه ابتدایــی شــهدای گمنــام و مســلم بــن عقیــل نهایــت 
ســپاس و قدردانــی مــی شــود. محققیــن همچنیــن بــر خــود الزم 
ــکده  ــی دانش ــالت تکمیل ــی و تحصی ــت پژوهش ــد از معاون میدانن
پرســتاری دانشــگاه تربیــت مــدرس کــه فرصتــی را بــرای انجــام 

ــد. ــی نماین ــد تشــکر و قدردان ایــن مطالعــه فراهــم آوردن
ــد  ــا ک ــالق ب ــه اخ ــه دارای تاییدی ــن مطالع ــالق: ای ــه اخ تاییدی
مــدرس  تربیــت  دانشــگاه  از   IR.MODARES.REC.1398.030

ــت. ــران اس ته
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