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هاي زير بنايي مرتبط با  ها و فعاليت هايي از برنامه نمونهن و امدر ،مفهوم سالمتمروري بر تعاريف و ابعاد 

 نظام آموزشي در بستر سازي توسعه سالمت

 بهداشت و درمان /سطوح بهداشت و نسبت سالمتتعاريف بهداشت و سالمت،  )الف

 از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت و درمان  سالمت و بهداشتتعريف 

بهداشت عبارت است از علم و فن پيشگيرى از : كند سازمان بهداشت جهانى، بهداشت را چنين تعريف مى. بهداشت
منظور تشخيص  خدمات پزشكى و پرستارى به ٴها، افزايش طول عمر، آموزش بهداشت فردى به اشخاص، ارائه بيمارى

نحوى كه هر  تأمين وسايل زندگى به هاى مردم و فورى درمان، توسعه و تكميل خدمات اجتماعى جهت رفع نيازمندى
 . فرد بتواند از سالمت و طول عمر بيشترى برخوردار گردد

منظور بازگردان  شود كه در شرايط پس از ابتالى به بيمارى جسمانى يا روانى، به اقداماتى اطالق مى ٴبه كليه. درمان
فراهم آوردن امكانات افزايش طول عمر انسان  سالمت پيشين و از بين بردن عوامل مؤثر بر كاهش متوسط عمر بشر، با

 .گيرد انجام مى
طبق تعريف سازمان . شده استبه مثابة بهزيستي جسمي، رواني و اجتماعي تعريف  سالمت. (Health) سالمت

اي، و رفاه اجتماعي و  سالمت به مثابة بهزيستي كامل جسمي، رواني، معنوي، فكري و انديشه) 2005(جهاني بهداشت 
آل و  تعريف سازمان جهاني بهداشت از سالمتي، يك تعريف ايده .اقتصادي است و نه فقط فقدان بيماري يا معلوليت

توان فردي را پيدا كرد كه در هر سه بعد جسمي، رواني و  عمال دست نيافتني است زيرا با توجه به اين تعريف نمي
ان مرزي بين سالمت و بيماري در نظر گرفت، در حقيقت تو اجتماعي كامال سالم باشد، ضمن اينكه در عمل هم نمي

يتواند آن را فتح نمايد ولي تالش همه افراد بايد به سمت آن باشد  اين تعريف مشابه قله مرتفعي است كه هيچ كس نم
 . و از طرفي بايد براي سطح سالمتي، طيفي قائل شد

متفاوتي در مورد  قضاوتسان ممكن است  حس تندرستي در افراد تفاوت دارد و دو فرد در شرايط جسماني يك
تواند خود را كامًال تندرست حس كند در حالي كه  براي نمونه يك فرد معلول مي. تندرستي خود يا ديگران بكنند

هاي شديد دارند معموالً هميشه از سوي خود و ديگران  البته افرادي كه بيماري. اطرافيانش او را ناتندرست بدانند
 .آيند شمار نمي تندرست به

 متيابعاد سال
شويم كه سالمتي يك مسئله چند بعدي است حتي امروزه  متوجه مي) WHOتعريف (با توجه به تعريف سالمتي 

و بايد توجه داشت كه ابعاد مختلف . گيرند عالوه بر بعد جسمي، رواني و اجتماعي، جنبه معنوي را هم در نظر مي
چنانچه مشكالت جسمي بر روان فرد . قرار دارند سالمتي و يا بيماري بر يكديگر اثر كرده و تحت تاثير يكديگر

مشكالت رواني بر جسم او و نيز هر دوي آنها بر جامعه و اختالالت موجود در جامعه بر هر دو بعد ديگر سالمتي اثر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA�
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) جسمي و رواني و معنوي(گذارند لذا اقدامات انجام شده براي ارتقاي سالمتي بايد به تمام جوانب سالمتي فردي  مي
 .سالمت كلي جامعه توجه داشته باشدو 

توان آنرا  معمول ترين بعد سالمتي، سالمت جسمي است كه نسبت به ابعاد ديگر سالمتي ساده تر مي. سالمت جسمي
از نظر بيولوژيكي عمل مناسب  .سالمت جسمي در حقيقت ناشي از عملكرد درست اعضاء بدن است. ارزيابي كرد

به عنوان نمونه بعضي از نشانه هاي سالمت . ي آنها با هم نشانه سالمت جسمي استها و اعضاء بدن و هماهنگ سلول
 :جسمي عبارتست از 

ظاهر خوب و طبيعي، وزن مناسب، اشتهاي كافي، خواب راحت و منظم، اجابت مزاج منظم، جلب توجه نكردن 
فشار خون و  افزايش مناسب  اعضاء بدن توسط خود فرد، اندام مناسب، حركات بدني هماهنگ، طبيعي بودن نبض و

 . . .وزن در سنين رشد و وزن نسبتا ثابت در سنين باالتر و 
شناسد، با  هاي خودش را مي سالمت رواني به مثابة وضعيتي از بهزيستي كه در آن فرد توانايي. سالمت رواني

ؤثر و ثمربخش كار كند و قادر به طور م تواند به تواند مقابله كند، مي هاي طبيعي و بهنجار زندگي روزانه مي استرس
سالمت رواني به منزلة  ).2005سازمان جهاني بهداشت، (مشاركت در جامعة خودش است، تعريف شده است 

هاي شخصي و  محصول انطباق و همسازي با وضع موجود و محيط، نوعي بهزيستي و احساس رضايت از موقعيت
هاي آسيب شناختي رواني تعيين كنندة  فرد و فقدان نشانه سطح سازش يافتگي رواني. اجتماعي تعريف شده است

معتقد ) 1994؛ به نقل از چونگ و اسپيرز ، 1972(گلدبرگ ). 1993كمپل، (شود  وضعيت سالمت رواني محسوب مي
هاي مرضي جسماني، اضطراب، نارسا كنش وري اجتماعي و  است كه بهداشت رواني عبارتست از فقدان نشانه

  .افسردگي
ي است سنجش سالمت رواني نسبت به سالمت جسمي مشكل تر خواهد بود در اينجا تنها نداشتن بيماري بديه

رواني مد نظر نيست بلكه قدرت تطابق با شرايط محيطي، داشتن عكس العمل مناسب در برابر مشكالت و حوادث 
جا به آن اشاره كرد اينكه بسياري از دهد نكته ديگري كه بايد در اين زندگي جنبه مهمي از سالمت رواني را تشكيل مي

هاي رواني نظير اضطراب، افسردگي و غيره بر روي سالمت جسمي تاثير گذار است و ارتباط متقابلي بين  بيماري
 : بعضي از نشانه هاي سالمت رواني عبارتست از. هاي رواني و جسمي وجود دارد بيماري

يح در برخورد با مسائل، داشتن روحيه انتقاد پذيري و داشتن سازگاري فرد با خودش و ديگران، قضاوت نسبتا صح
). 2001ريان و دسي، (مندي از زندگي،  عواطف مثبت و منفي، رضايت. عملكرد مناسب در برخورد با مشكالت

سالمت رواني به منزلة محصول ). 2008دسي و رايان، (تجارب روانشناختي خوشايند و كنش وري بهينه و مطلوب 
همسازي با وضع موجود و محيط، نوعي بهزيستي و احساس رضايت از موقعيت هاي شخصي و اجتماعي انطباق و 

 ).1993كمپل، (تعريف شده است 
به توانايي فرد در تعامل مؤثر با ديگران و ايجاد روابط بين شخصي رضايت بخش با ديگران و نيز،  .سالمت اجتماعي
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وري مناسب در  هاي اجتماعي مختلف و داشتن كنش ش با موقعيتتوانايي فرد در سازگاري و انطباق رضايت بخ
 ). 2004كييز و  شاپيرو، (شود  هاي گوناگون اطالق مي ايفاي نقشهاي اجتماعي در محيط

ي است كه صلح و آرامش مندي، رضايت ،از خرسندياسي حسسالمت معنوي عبارت از وضعيت و ا. سالمت معنوي
شخصي است كه با ارزشها  ضوعيومبهزيستي معنوي  .گيرد نشأت مي ناشي معنوي زندگيهاي  ي فرد با جنبه از رابطه

و رضايتمندي ارتباط دارد و در پرتو ايمان مذهبي،  نلذت برد  نوعدوستي،بخشندگي، عشق، در هم تنيده با  و باورهاي
 .شود فراهم ميد، نده هاي معنوي زندگي را تشكيل مي باورها و اصول و اخالقيات كه جنبه  ارزشها،

ها و مشكالت رواني و عوارض جسمي و اجتماعي آن احساس پوچي، بيهودگي و  يكي از زمينه هاي عمده بيماري
ايمان، هدفدار بودن زندگي، پاي بندي اخالقي، . تزلزل روحي است كه ناشي از فقدان بعد معنوي در افراد است

زندگي باعث كاهش اضطراب، تزلزل روحي و عوارض ناشي ظن و توجه بيشتر به مسائل معنوي  تعاون، داشتن حسن
تر زندگي تالش نمايد و در مقابل  شود فرد همواره براي اهداف عالي جنبه هاي معنوي زندگي باعث مي. شود از آن مي

كمبودها و مشكالت تحمل و بردباري بيشتري داشته و همواره از رضايت خاطر برخوردار باشد ضمن اينكه در ارتباط 
بنابراين تقويت جنبه معنوي به سالمت جسم و روح افراد و نهايتا . ا افراد ديگر جامعه نيز رفتار مناسب خواهد داشتب

 .سالمت جامعه بزرگ بشري كمك بسزايي خواهد كرد
ي يك  سالمت رواني به مثابه. پردازد ارتقاء سالمت روان اغلب به سالمت رواني مثبت مي .ارتقاء سالمت روان

سازمان (يك ارزش و به عنوان يكي از حقوق اساسي انسان كه براي توسعه اجتماعي و اقتصادي ضرورت دارد منبع، 
هاي سالمت روان  كننده هدف ارتقاء سالمت روان تاثيرگذاري بر تعيين. شود ، مالحظه مي)2004جهاني بهداشت، 

يابد، سرمايه اجتماعي ايجاد شود، سالمت ها كاهش  طوري كه سالمت رواني مثبت افزايش يابد، نابرابري به. است
سازمان جهاني بهداشت، (ي بين كشورها و گروههاي جمعيتي در سالمت مورد انتظار كاهش يابد  افزايش يابد و فاصله

1997 .( 
كنند   گيري مي هايي را هدف هاي پيشگيري از اختالالت رواني تعيين كننده برنامه. عوامل خطرساز و حفاظت كننده

عوامل خطرساز با افزايش احتمال شروع، شدت . اثير علي بر استعداد و گرايش به شروع اختالالت رواني دارندكه ت

شود كه  عوامل حفاظت كننده به شرايطي اطالق مي. تر مشكالت اساسي سالمت مرتبط است بيشتر و مدت طوالني

عوامل حفاظت كننده به مثابه عوامل اطالق . دبخشن مقاومت افراد در برابر عوامل خطرساز و اختالالت را بهبود مي

شود كه پاسخ شخص به برخي خطرات محيطي كه زمينه ساز نتايج و پيامدهاي ناسازگارانه هستند، را تعديل، تغيير  مي

 ). 1985راتر، (بخشد  و يا بهبود مي
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 طيف سالمت و بيماري 
براي سالمتي طيفي در نظر بگيريم كه يك طرف آن سالمتي و بيماري مرز مشخصي ندارند و در نتيجه بهتر است 

هاي اپيدميولوژيك بايد  مسئله مهم اينست كه در طب باليني و بررسي. سالمت كامل و در طرف ديگر مرگ قرار دارد
مرز سالمت و بيماري را مشخص كرد، گرچه گاهي در اين مرز بندي ممكن است بعضي از افراد سالم، بيمار و 

 .شوند ولي عمال ناچاريم به اين مرزبندي تن دهيم ز افراد بيمار، سالم تلقي بالعكس عده اي ا

 از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت  پيشگيري سطوح
 .سطح اول، سطح دوم و سطح سوم: بر سه سطح استوار استپيشگيري طبق سازمان جهاني بهداشت، 

 پيشگيري سطح اول

اين اقدامات موجب . شود كه براي جلوگيري از بروز بيماري انجام مياقداماتي  ٴاين مرحله عبارت است از مجموعه
شود؛ و خود به دو مرحله تقسيم  تر شدن محيط زندگي مي باال رفتن ميزان قدرت جسمي و رواني افراد جامعه و سالم

 :شود مي

 سالمتارتقاي 

هاي سني، فراهم آوردن شرايط مناسب مسكن، كار،  بر اساس گروه رژيم غذايي، بهبود المتسشامل آموزش همگاني 
 .شود و تأمين تفريحات سالم مي

 ها حفاظت ويژه در مقابل وقايع بهداشتي و بيماري

براي  واكسنكند؛ همچون تزريق  ها جلوگيري مي هايي اختصاصي است كه از بروز برخي بيماري شامل روش
، استفاده از كپسول ماالريا ٴ، سمپاشي براي مبارزه با پشه...و فلج اطفال، سرفه سياه، كزاز، سرخكپيشگيري از ابتال به 

هاي ريوي نزد  ، كم كردن گردوغبار در معادن براي پيشگيري از بيماريشبكوريبراي جلوگيري از ابتال به  Aويتامين 
 .سرطان ريهو استعمال دخانيات براي پيشگيري از  آلودگي هواكارگران، و مبارزه با 
 پيشگيري سطح دوم

يري از سير اين اقدامات براي جلوگ. اين مرحله شامل تشخيص به موقع بيماري و درمان مناسب و به سرعت است
 .بيماري به طرف مراحل پيشرفته، به وجود آمدن نقص و ناتواني و سرايت بيماري به افراد سالم ضرورت دارد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DA%A9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%B2�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_A�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%87�
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 پيشگيري سطح سوم

براي برگرداندن  فيزيوتراپي. در اين مرحله، هدف متوقف كردن سير بيماري و جلوگيري از ناتواني كامل يا مرگ است
و  سمعك، عينكهاي جراحي، استفاده از  عمل. اي از اين اعمال است ديده، نمونه حركت به يك عضو عارضه

هاي از دست رفته يا  هايي ديگر از اقداماتي هستند كه براي بازگرداندن قسمتي از توانايي هاي مخصوص، مثال ورزش
 ]1992جان و همكاران، [.گيرند تر مورد استفاده قرار مي جلوگيري از ناتوانايي بيش

ناپذيري از فرآيند تأمين سالمت رواني مورد  به عنوان بخش اجتناب  ميالدي، تأكيد بر پيشگيري 1960از دهة 

اين ديدگاه را مطرح كرد كه روانشناسان براي ارائه خدمات با اي از اقدامات انجام شده،  توجه قرار گرفت و مجموعه

؛ به نقل از بهرامي 1970آيسكو، (هاي الزم دارند  جهت گيري پيشگيري در مراكز مربوطه نياز به دريافت آموزش

كرد و پيشگيري در سه سطح  با وجود اين، رويكرد بهداشت رواني از يك الگوي سنتي پيروي مي). 1383احسان، 

با ظهور الگوهاي . شگيري اوليه، پيشگيري ثانويه و پيشگيري ثالث و مبتني بر نظام روان درماني مطرح شده بودپي

افزايش سالمت رواني با ) 2كاهش وقوع و بروز اختالالت رواني در افراد و ) 1: جديدتر، پيشگيري اوليه با دو هدف

 . مفهوم سازي شد) 1983فلنر و ابر، (هاي ناسالم  نشها به منظور حفاظت از افراد در برابر ك تقويت توانائي

محور تغيير  -محور و اجتماع -محور به رويكرد سالمت -محور و فرد -با گسترش اين ديدگاه، رويكرد بيماري

. هاي اجتماعي و طبيعي بود هاي كلينيكي و كار در محيط از مهمترين دستاوردهاي اين رويكرد، خروج از محيط. يافت

در پرتو اين ديدگاه و تلفيق نگري، راهبردهاي بهداشتي در تأمين و ارتقاء سالمت رواني تغيير كرد و تأمين بهزيستي و 

هاي  گيري از وقوع هر نوع سازش نايافتگي روانشناختي به عنوان مهمترين مؤلفهرفاه جسمي، رواني، اجتماعي و جلو

اين هدف با افزايش و بهبود ). 2005سازمان جهاني بهداشت، (سالمت و عمده ترين هدف مورد توجه قرار گرفت 

ش سالمت روان، و كاهش منابع استرس از طريق آموز مقابلههاي  ها، تقويت منابع و مهارت ها و شايستگي توانائي

هاي اجتماعي كالن براي از بين بردن فقر و بي عدالتي در  اجتماعي و اصالح نظام هاي فردي و آموزش مهارت

 .هاي آموزشي، شغلي و افزايش رفاه اجتماعي محقق مي شود فرصت

  ه سالمتمرتبط با نظام آموزشي در بستر سازي توسعهاي زير بنايي  ها و فعاليت هايي از برنامه نمونه) ب

 برنامه هاي توسعة سالمت روان در مدارس

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B9%DA%A9�
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA#cite_note-8�
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و در چارچوب اين مفهوم، عناصر  شده استمطرح  (ESMH)» سالمت روان گسترش يافتة مدرســـه«مفهوم 

برنامه هاي توسعة سالمت روان مدارس . اصلي برنامه هاي مؤثر سالمت روان در مدارس را مورد بحث قرار داده اند

از طريق ايجاد همكاري سازمان يافته بين مدارس و سازمانهاي بهداشت و سالمت روان جامعه، خدمات جامع و 

رزيابي و سنجش، مديريت موردي، درمان و پيشگيــري را براي عموم دانش آموزان و فراگير سالمت روان در زمينة ا

داللت بر اين دارد كه » گسترش يافته«مفهوم ). ؛ به نقل از همان1997ويست، (نيز نيازهاي ويژه آنان فراهم مي نمايد 

ماعي، مشاوران و شايد پرستاران از قبيل تالشهاي روانشناسان مدرسه، مددكاران اجت(بر برنامه ها و خدمات موجود 

برنامه هاي توسعة سالمت روان در مدرسه، از طريق سازماندهي . در اكثر مدارس تكيه مي شود) مدرسه، و معلمان

تالش هاي مدرسه براي پر كردن فاصله ها و شكاف هاي موجود و نيز ارتقاء خدمات از طريق همكاري و تالش 

 .را تقويت مي كند منظم تيمي، كار اين هيأت و پرسنل

نظير (تأكيد برنامه هاي توسعة سالمت روان در مدارس بر همكاري بين مدارس و آژانس ها و خدمات اجتماعي 

مبتني بر اين ديدگاه است كه مدارس ...) ، مراكز مربوطه دانشگاهي و سالمتمراكز سالمت روان، مراكز و بخشهاي 

در بسياري از موارد، مدارس با انبوهي از تقاضاها سر و كار دارند . جام دهندنمي توانند به تنهايي همة اين كارها را ان

جامعه  -همچنين، همكاري قوي مدرسه. كه اين تقاضاها در ديگر نظام ها و نهادهاي اجتماعي قابل پيگيري هستند

شگيري فراهم مي كند هاي بيشتري را براي تحول و توسعة برنامه هاي پي فرصت ضمن بهبود برنامه هاي نظام مراقبت،

در اثر اجراي چنين برنامه هايي، هم مدارس و هم آژانس ها و سازمانهاي اجتماعي ). 2002ويست و همكاران، (

همكار، فوايد و مزاياي زيادي از قبيل گسترش خدمات، تسهيل دسترسي به كودكان در محيط هاي طبيعـــي، و بهبود 

در بسياري از ). 2001ويست و همكاران، (سالمت روان را تجربه مي كنند و ارتقاء برنامه هاي پيشگيري در زمينة 

موارد، با اضافه شدن پرسنل و متخصصان سالمت روان از سازمانها و نهادهاي مربوطة جامعه به پرسنل و گروه كاري 

 ).مانبه نقل از ه(مدرسه، حمايت عملي براي عرضة كامل و منظم خدمات درماني و پيشگيري فراهم مي شود 

گسترة ) 1: بازنگــري و مرور اين مطالعات پژوهشــي، مي توان آنها را در يكي از دو مقولـــة زير قرار داد با

وسيعي از برنامه هاي مبتني بر پيشگيري كه در مدارس مناطق مختلف يا در گروههاي بزرگي از دانش آموزان به اجرا 

براي شناسايي مشكالت و اختالالت خاص در كودكان و » ايت شدههد«مداخله هاي تجويز شده يا ) 2. در آمده اند
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مقولة اخير با گروههايي سر و كار دارد كه ممكن است از . نوجوانان و انجام اقدامات الزم براي بهبودي سالمت آنان

. اشنديكسري رفتارهاي مشكل زا و مختل كننده رنج ببرند و يا در معرض تهديـــد يكسري عوامــل خطرآفريــن ب

بنابر اين جهت گيري برنامه ها و فعاليت هاي مداخله اي  بر اساس مشكالت خاص و عوامل خطر آفرين ويژه اي كه 

 .گروه هدف را تهديد مي كنند، مشخص مي شود

 و تدارك برنامة ويژه عوامل خطرآفرين شناسايي افراد در معرض خطر

اين عوامل را مي توان در دو گروه . ا نوجوان را متأثر كنندعواملي وجود دارند كه مي توانند سالمت روان كودك ي

گروه نخست به عواملي اطالق مي شود كه . كلي عوامل خطر آفرين يا مخاطره ساز و عوامل محافظ تقسيم بندي كرد

 احتمال وقوع مشكالت يا اختالالت رواني را افزايش مي دهند؛ در حالي كه گروه دوم عواملي را شامل مي شود كه

 -از آن جائي كه در تعريف سالمت روان از رويكرد زيستي. اثرات در معرض خطر بودن را تحديد و تعديل مي كند

اجتماعي استفاده مي شود، عوامل خطر آفرين و محافظ نيز ممكن است در حيطه هاي زيست شناختي،  -رواني

 . روانشناختي و اجتماعي وجود داشته باشند

. امل خطرآفرين و محافظ مطابق با مراحل تحولي و رشد كودك يا نوجوان تغيير مي كندنكته قابل توجه آن كه عو

در حالي كه در . براي مثال، در سالهاي اوليه كودكي خانواده تأثير بيشتري داشته و از اهميت بااليي برخوردار است

اي مداخله اي كه در تشخيص راهبرده. دورة نوجواني تأثير همتايان و همساالن بر سالمت روان مهم تر مي شود

تأثيرات متفاوت عوامل خطرساز و محاظ مطابق با مرحلة تحولي كودك يا نوجوان شكست مي خورند، كم تأثير يا بي 

 ).2005سازمان جهاني بهداشت، . (تأثير خواهند بود

 پيشگيري براي كودكان و نوجوانان در معرض خطرهاي  برنامه

زا و  نوجوانان در معرض خطر باال در مدارس، وقوع همزمان چندين رفتار مشكل يك مسأله مهم در ميان كودكان و

براي مثال، مطالعات نشان مي دهند كه ترك تحصيل كنندگان دبيرستاني، سه خطر همزمان . اختالل در سالمتي است

 ).1994، تامپسون، مودي و ايگرت(دهند  يعني درگيري با دارو، افسردگي و رفتارهاي خودكشي را نشان مي

كاهش رفتارهاي مشكل زا براي سالمت دانش آموزان دبيرستاني در معرض خطر و مستعد ترك تحصيل، چالش 

چالش هاي مرتبط با مداخلة پيشگيرانه شامل . هاي خاصي را براي سالمت و نيز پرسنل مدرسه مطرح كرده است
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طراحي برنامه هاي پيشگيري مبتني بر ) ب ؛رتوانايي تشخيص و شناسايي افراد در معرض خط) الف: موارد زير است

آزمون ميزان ) ج ؛نظريه كه چندين رفتار پر خطر را نشانه مي گيرند و مي توانند در مدارس به طور مؤثر اجرا شوند

 ).2002ايگرت، تامپسون، راندل و پاپك، (اثربخشي برنامه هاي پيشگيري در محيط مدرسه 
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