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 اول متوسطه دوره وزن داراي اضافه پسر آموزان دانش زندگی سبک اصالح بر آموزشی مداخله اثربخشی
  تنکابن شهرستان

  
  ®1، امیر پاکپور حاجی آقا1عیسی محمدي زیدي نویسندگان:

 ایران قزوین، قزوین، پزشکی علوم نشگاهبر سالمت دا مؤثر، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی  استادیار1 آدرس:
pakpour_amir@yahoo.com 

 -روانی و پزشکی متعدد پیامدهاي علت به .دارد اي کننده نگران وضعیت ایرانی نوجوانان در وزن اضافه و چاقی شیوع :هدف و زمینه
 اثربخشی تعیین هدف با حاضر پژوهش .اردد فراوانی اهمیت ها آن از پیشگیري و آموزش نوجوانان، در وزن اضافه و چاقی اجتماعی

 در تنکابن شهرستان اول متوسطه دوره آموزان دانش در چاقی و وزن اضافه با مرتبط زندگی سبک اصالح منظور به مداخله آموزشی

 .شد انجام1391 سال
 مقطع آموزان دانش از نفر 120 اي، مرحله چند گیري نمونه روش از استفاده با و تجربی نیمه مطالعه یک در :کار روش و مواد

 کارآمدي و وزن اضافه بر مؤثر رفتارهاي دموگرافیک، مشخصات .کردند شرکت کنترل و تجربی گروه دو در مساوي طور به متوسطه اول

 یآموزش مداخله از بعد ماه 6 و قبل دهی خودگزارش روش به و پایا و روا يها پرسشنامه از استفاده با وزن با مرتبط سبک زندگی
 پایه بر و نفري 15 يها گروه قالب در و عکس نمایش همراه به گروهی بحث اي دقیقه 60 جلسه 4 شامل آموزشی مداخله .شد گردآوري

  .شد تحلیل و اسکوئرتجزیه  کاي و زوجی و مستقل تی آماري يها آزمون از استفاده با شد و اجرا و اولیه طراحی نیازسنجی
زمان  تلویزیون، تماشاي هنگام ایستاده، حالت در خوردن شامل چاقی و وزن اضافه با مرتبط زندگی بکس بر مؤثر رفتارهاي :ها یافته
 در رایانه با بازي و فراغت هنگام تلویزیون تماشاي خوردن، غذا سریع گرسنگی، هنگام تنقالت خوردن اصلی، يها وعده بین خواب،

یافتند. همچنین  بهبود معناداري طور به آموزشی مداخله از بعد تجربی گروه در فراغت با مرتبط روانشناختی متغیرهاي اوقات همچنین،
جسمی و دسترسی به  هاي یناراحتمتغیرهاي روانشناختی مرتبط با خودکارامدي مانند مقابله با فشار اجتماعی، هیجان مثبت و منفی، 

  د یافتند.مواد غذایی بعد از مداخله آموزشی در گروه تجربی به طور معنی دار بهبو
  

 به آموزان دانش در را چاقی و وزن اضافه با مرتبط زندگی سبک بر مؤثر خودکارآمدي و رفتارها توانست آموزشی برنامه :گیري نتیجه

 به ها آموزشگاه و مدارس در آموزشی يها برنامه چاقی، ناگوار پیامدهاي از پیشگیري منظور به شود یم توصیه .دهد بهبود طور معنادار

 .شود اجرا منظم و مستمرطور 
 آموزان دانش زندگی، سبک آموزش، چاقی، وزن، اضافه :کلیدي کلمات


