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AIMS. Career maturity and career self-efficacy, as two important parameters for choosing a 

career path, play a key role in promoting general health by influencing individual health. This 

study was conducted with the aim of examining the effectiveness of training World Health 

Organization model of healthy lifestyle on career maturity and career self- efficacy in juvenile 

offenders. 

MATERIALS & METHODS. The current study followed a pre-test-post-test design with a 

control group and was carried out on all juvenile offenders of Chatra center in Tehran in 2018. 

A sample consisting of 20 juvenile offenders, who obtained low scores on Career Maturity and 

Career Self-Efficacy questionnaire, were randomly selected and assigned into two groups, a 

control and experimental group (10 people in each one). Ten 90-minutes sessions of healthy 

lifestyle training were carried out on the experimental group. After finishing the sessions, a 

post-test was conducted on both experimental and control groups. Data were analyzed by 

Multivariable Analyze of Covariance using SPSS24. 

FINDINGS. The mean scores of career maturity and career self- efficacy obtained by 

experimental group in the post-test, had a significant increase compared to the control group. 

CONCLUSION. The World Health Organization model of healthy lifestyle training promotes 

career maturity and career self- efficacy in juvenile offenders. 

  

KEYWORD: Healthy lifestyle; World Health Organization; Career Maturity; Career self-

efficacy 
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چکیده
اهداف: بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی به عنوان دو بعد اثرگذار در انتخاب 
سالمت  نتیجه  در  و  شخص  بالندگی  و  رشد  در  مهمی  نقش  شغلی،  مسیر 

آموزش  اثربخشی  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش  دارند.  جامعه  پیشرفت  و 

بلوغ شغلی و  بر  بهداشت جهانی،  براساس مدل سازمان  زندگی سالم  سبک 

خودکارآمدی شغلی نوجوانان بزهکار انجام شد. 

ابزار و روش ها: این پژوهش با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، 
روی کلیه نوجوانان مرکز بهزیستی چترا در شهر تهران در سال ۱۳۹۷ انجام 

شغلی  بلوغ  پرسش نامه  در  که  نوجوانانی  از  نفر   20 حجم  به  نمونه ای  شد. 

گرفته  را  نمرات  پایین ترین  بتز،  شغلی  خودکارآمدی  و  پرفلی  و  ساویکاس 

داده  قرار  دو گروه مداخله و شاهد  در  با گمارش تصادفی  و  انتخاب  بودند، 

 ۹0 جلسه  ده  مدت  به  سالم  زندگی  سبک  اثربخشی  جلسات  سپس  شدند. 

دقیقه ای برای شرکت کنندگان گروه آزمایش اجرا شد. پس از پایان جلسات، 

از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. جهت تجزیه  و تحلیل داده ها از آزمون 

تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرم افزار SPSS24 استفاده شد.

یافته ها: بین دو گروه آزمایش و کنترل، در نمرات مربوط به بلوغ شغلی و 
خودکارآمدی شغلی، در پس آزمون، تفاوت معناداری به دست آمد.

سازمان  مدل  براساس  سالم  زندگی  سبک  مؤلفه های  آموزش  نتیجه گیری: 
بهداشت جهانی، بر بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی نوجوانان بزهکار مؤثر است.

شغلی،  بلوغ  جهانی،  بهداشت  سازمان  سالم،  زندگی  سبک  کلیدواژه ها: 
خودکارآمدی شغلی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱0/24

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۱۸

تاریخ انتشار الکترونیک: ۱۳۹۸/۷/۱۵
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مقدمه
و  رشد  سالم،  زندگی  برای  اجتناب ناپذیر  ضرورتی  اشتغال، 
خودکفایی جامعه است و در مقابل، بیکاری عامل مهمی در بروز 
آسیب های فردی و اجتماعی به حساب می آید. کار، قسمت اعظمی 
رابطه ای  و  اختصاص می دهد  به خود  را  فرد  هر  زندگی  اوقات  از 
در  تا  می کند  برقرار  پیرامونش  جهان  و  خود  بین  فرد،  که  است 
سایه آن، نیازهای روانی و اقتصادی ش را برآورده سازد. لذا یکی 
از سرنوشت سازترین تصمیم گیری های فرد در طول زندگی، انتخاب 
یک شغل مناسب است که می تواند میزان مفید یا غیرمفید بودن و 
سالمت روانی او را رقم بزند[۱]. انتخاب شغل، به نحوی که متضمن 

عواید پیش گفته باشد و نقش مثبتی در تعیین سبک زندگی سالم 
باشد،  داشته  افراد  روانی  و  تضمین سالمت جسمی  آن  پی  در  و 
تحت تأثیر عوامل متعددی است که می توان آنها را ذیل دو گروه 
"متغیرهای تفاوت های فردی" و "متغیرهای فرآیند انتخاب شغل" 
شغل،  انتخاب  فرآیند  زیرشاخه های  ازجمله  نمود[2].  تقسیم بندی 
فرد در طول  بلوغ شغلی و خودکارآمدی است[۳]. همچنان که هر 
پدیدار  او  در  نیز  بلوغ شغلی  می رسد،  فکری  بلوغ  به  خود  زندگی 
می شود. آمادگی، نگرش و قابلیت های فرد در انجام مؤثر وظایف 
کاری، نشانه ای از بلوغ شغلی فرد است. هر فردی که دارای نگرش 
آمادگی  زیرا  دارد؛  موفقی  شغلی  آینده  باشد،  رشدیافته ای  شغلی 
دارای سطح  دارد،  او وجود  در  برای تصمیم های شغلی  بیش تری 
باالیی از خودکفایی مرتبط با تصمیم گیری است و تعهد بیش تری 
موجب  شغلی  بلوغ  به  نرسیدن  دارد.  خود  شغلی  انتخاب های  به 
از  می شود فرد نتواند به خوبی از عهده انجام وظایف خود برآید و 

زیر بار مسئولیت فرار کند[4].
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر انتخاب شغل، خودکارآمدی است. 
خودکارآمدی فرآیندی ذهنی است که شامل شناسایی هدف، برآورد 
پیش بینی  و  اهداف  به  رسیدن  برای  الزم  توانایی های  و  تالش 
نتیجه آن می شود و نقش مهمی در کیفیت زندگی آدمی و ایجاد 
نشان  پژوهشی  یافته های  دارد[۵].  آن  مختلف  ابعاد  بین  تعادل 
خود،  توانایی های  و  ظرفیت ها  به  نسبت  انسان  باور  که  می دهد 
عامل تعیین کننده ای در بهداشت روان و موفقیت او در عرصه های 

مختلف زندگی است[۶].
تحقیقات مختلفی به بررسی موضوعات بلوغ شغلی و خودکارآمدی 
توانایی  و  شغلی  بلوغ  بین  معناداری  رابطه  و  پرداخته اند  شغلی 
حل مسئله دیده اند[۷] در پژوهشی روی ۱۱۵ دانشجو، توانمندسازی 
راه تقویت مهارت های تصمیم گیری شغلی، موجب  از  دانشجویان 
افکار خودتخریب گر  شده[۸] و  بهبود خودکارآمدی شغلی و کاهش 
از  باور به کارآمدی،  در پژوهشی دیگر نیز مشخص  شده است که 
محسوب  شغل  به  وابسته  روان شناختی  و  انگیزشی  ویژگی های 

می گردد[۹].
به سمت  و مناسب، حرکت  ارزشمند  نوجوان، کسب هویتی  برای 
برآورده  و  زندگی  مالی  تأمین  جدید،  زندگی  تشکیل  و  استقالل 
تلقی  حیاتی  و  مهم  موضوعاتی  خود،  آرزوهای  و  انتظارات  شدن 
برای  را  روشنی  هویت  شغل،  انتخاب  راستا،  همین  در  می شوند. 
نوجوانان  برای  فوق الذکر،  دغدغه های  می سازد[۱0].  مشخص  فرد، 
ازجمله  بزهکاری  به  وابسته  مشکالت  و  مسائل  به واسطه  بزهکار 
قرارگرفتن در معرض استرس، خطر تجربه آسیب های اجتماعی و 
از  در نتیجه، آسیب پذیری روانی بیش تر که منجر به اختالل هایی 
بی کفایتی،  احساس  اضطراب، کاهش عزت نفس،  افسردگی،  قبیل 
تصمیم گیری  است[۱۱].  دوچندان  می شود،  خودکشی  و  پرخاشگری 
همساالن  با  قیاس  در  بزهکار  نوجوانان  برای  واقع بینانه،  شغلی 
باید  نوجوانان  این  است[۱2].  چالش زاتر  اغلب  غیرمتخلف، 
را  شغلی  برنامه ریزی  و  انتظارات  خصوص  در  مثبت  نگرش های 
توسعه دهند، بیاموزند که چگونه می توانند در جمع آوری اطالعات 
مربوط به شغل، خودبسنده و توانا باشند و در نهایت، تصمیم گیری 
از  مانع  بالقوه  رفتار مخاطره آمیز،  و  بزهکاری  نمایند[۱۳و۱4].  شغلی 
آن می شود که فرد در نوجوانی مسیری مثبت و موفق داشته باشد 
و در مقابل، او را در راهی منفی از رشد قرار می دهد که منجر به 

کارکرد کم تر از حد بهینه در او می شود[۱۵].
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نوجوانان  شغلی  خودکارآمدی  و  شغلی  بلوغ  افزایش  به منظور 
با  مقابله  بیش تر،  سازگاری  ایجاد  برای  شیوه هایی  باید  بزهکار، 
استرس، ایجاد تفکر خالق و منعطف و به طورکلی، توجه به چهار 
بعد کلی سالمت جسمانی، معنوی، اجتماعی و روانی ایجاد نمود. 
آموزش سبک زندگی سالم که از جانب سازمان بهداشت جهانی ارائه 
شده، به عنوان چارچوب راهنما برای فعالیت های مرتقی سالمت در 
سطح جهانی پذیرفته شده و طراحی سیاست های بهداشت عمومی 
با ایجاد محیط حمایتی، تقویت عملکرد جامعه، توسعه مهارت های 
سازمان  می شود[۱۶].  شامل  را  بهداشتی  بازآموزی خدمات  و  فردی 
بهداشت جهانی، سبک زندگی را الگوهای مشخص رفتاری می داند 
شرایط  اجتماعی،  روابط  شخصی،  ویژگی های  بین  تعامل  از  که 
می شود[۱۷].  حاصل  اقتصادی  اجتماعی-  موقعیت های  و  محیطی 
طبق این تعریف، الگوهای رفتاری به طور مداوم در پاسخ به شرایط 
بهبود  برای  تالش  و  می شوند  تعدیل  محیطی  و  اجتماعی  متغیر 
سالمت از طریق توانمندسازی مردم برای تغییر شیوه زندگی شان، 
شرایط  متغیرهای  هم  و  فردی  متغیرهای  راستای  در  هم  باید 

زیستی و اجتماعی مؤثر بر رفتار تنظیم گردد[۱۸].
زندگی  سبک  در  مثبت  تغییر  میان  ارتباط  از  حاکی  پژوهش ها 
فرهنگ سالمت  ارتقای  افسردگی[۱۹]،  و  اضطراب  عالئم  کاهش  و 

جامعه[20] و بهبود کیفیت زندگی هستند[2۱].
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه های سبک 
و  شغلی  بلوغ  بر  جهانی،  بهداشت  مدل  اساس  بر  سالم  زندگی 

خودکارآمدی شغلی نوجوانان بزهکار انجام شد.

ابزار و روش ها
پیش آزمون-  طرح  با  نیمه آزمایشی  به صورت  حاضر  پژوهش 
شد.  انجام  تهران  در   ۱۳۹۷ سال  در  کنترل،  گروه  با  پس آزمون 

در  که  بود  چترا  موسسه  بزهکار  نوجوانان  کلیه  آماری،  جامعه 
اجرای  از  بعد  داشتند.  مرکز سکونت  این  در  پژوهش  انجام  زمان 
این  نوجوانان  بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی روی  پرسش نامه 
مرکز، تعدادی که پایین ترین نمرات را کسب نمودند در دو گروه ۱0 

نفره[22] (گروه آزمایش و گروه کنترل) قرار گرفتند. 
جلسات آموزشی به مدت ده جلسه ۱/۵ ساعته به شیوه گروهی و 
برگزار  هفتگی و براساس مدل پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی 
شد. در پایان هر جلسه، بازخورد افراد در زمینه آموزش ها دریافت 
مجددًا  کنترل)  و  (آزمون  گروه  دو  هر  جلسه،  آخرین  در  و  می شد 
مورد پس آزمون قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها، از پرسش نامه 
و  شد  استفاده  بتز  شغلی  خودکارآمدی  و  ساویکاس  شغلی  بلوغ 
تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و 

با بهره گیری از نرم افزار SPSS24 انجام گرفت.
پرسش نامه  این  پرفلی:  و  ساویکاس  شغلی  بلوغ  پرسش نامه 
به  اعتماد  کنجکاوی،  شغل،  انتخاب  دغدغه  مقیاس  چهار  دارای 
برای  را  افراد  آمادگی  میزان  که  است  مشورت خواهی  و  نفس 
انتخاب آگاهانه شغل می سنجد[2۳]. نسخه فارسی این مقیاس در 
سال ۱۳۹۳ توسط مدنی فر تهیه شده و پایایی آن با آلفای کرونباخ 
ضریب  نیز  حاضر  پژوهش  در  است[24].  گردیده  تأیید   0/۷۸ برابر 

آلفای کرونباخ 0/۷۵ به دست آمد.
پرسش نامه خودکارآمدی شغلی بتز: این پرسش نامه 2۵ سؤاله، 
مدل  اساس  بر  را  شغل  انتخاب  زمینه  در  شایستگی  از  حیطه   ۵
ارزیابی مناسب  از:  ارزیابی می کند. این پنج حیطه عبارتند  کرایتز 
از خود، جمع آوری اطالعات شغلی، انتخاب هدف، طرح ریزی برای 
آینده و حل مسئله. نسخه فارسی این مقیاس توسط کریمی تهیه 
را 0/۹2 گزارش نموده است[2۵].  آن  آلفای کرونباخ  شده و ضریب 

همچنین در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 0/۹0 به دست آمد.

جدول ١) پروتکل جلسات آموزشی سبک زندگی براساس مدل سازمان بهداشت جهانی

تکلیفمحتواهدفجلسات

جلسه اول
آشنایی، تعیین قوانین 
گروه، معرفی کلی سبک 

زندگی سالم

آشنایی افراد با هم، تعیین قوانین جلسات و تأکید بر اصل رازداری 
جلسات  در  شرکت  جهت  الزم  انگیزه  ایجاد  متقابل،  احترام  و 
انتظارات  بیان  گروه،  رهبر  و  اعضا  وظایف  با  آشنایی  آموزشی، 
برنامه ریزی و صحبت در مورد تعداد،  اعضا و هنجارهای گروه، 
ارائه تکلیف برگزاری جلسات. جمع بندی و  طول مدت و زمان 

نوشتن یک صفحه در مورد سبک زندگی سالم 
از نظر خود

جلسه دوم
بررسی مشکالت سبک 

زندگی فعلی افراد

شرکت کنندگان تشویق می شوند تا در مورد مشکالت خود و تأثیر 
آن بر زندگی روزمره صحبت کنند. آموزش آشنایی با سبک زندگی، 
سبک زندگی سالم و ابعاد آن (جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی).

بررسی نقاط قوت و ضعف در سبک زندگی خود

جلسه سوم
آشنایی با سالمت جسمانی و 

اصول تغذیه سالم
توجه به تغذیه خود تا جلسه آیندهتعریف جامع سالمت جسمانی و اصول تغذیه

جلسه 
چهارم

آشنایی با اصول ورزش و 
خواب صحیح

بحث در زمینه ورزش و خواب
بررسی میزان ورزش در طول یک هفته و ثبت 

ساعات خواب

سالمت اجتماعی و بحث در زمینه اهمیت ارتباطاتآشنایی با سالمت اجتماعیجلسه پنجم
بررسی رفتارها و عوامل آسیب زای مؤثر بر 

ارتباطات در طول هفته

بررسی هیجانات در طول هفتهسالمت روان و شناخت هیجان ها و چگونگی مهار آنهاآشنایی با سالمت روانیجلسه ششم

جلسه 
هفتم

آموزش روش های مقابله با 
استرس

بررسی تأثیر هیجانات بر رفتار
توجه به راهکارهای مقابله ای فرد در مواجه با 

استرس در طول هفته
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یافته ها
قبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، مفروضه های آن مورد 
بررسی  اسمیرنوف جهت  کالموگروف-  آزمون  از  گرفت.  قرار  بررسی 
نرمال بودن توزیع نمرات پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. بر 
همین اساس، سطح معناداری برای تمامی متغیرها، بزرگ تر از 0/0۵ 
پذیرفته شد. یکی  نمرات  توزیع  بودن  نرمال  منظور گردید و فرض 
چندمتغیری،  کوواریانس  تحلیل  آزمون  اجرای  مفروضات  از  دیگر 
برای  که  بود  گروه ها  بین  در  وابسته  متغیرهای  واریانس  همگنی 
بررسی برقراری آن از آزمون لوین استفاده شد. نتایج آزمون لوین در 
هیچ یک از متغیرها معنادار نبود. از این رو فرض مبنی بر همگنی 
همسانی  بررسی  برای  گرفت.  قرار  تأیید  مورد  متغیرها  واریانس 
ماتریس کوواریانس ها از آزمون باکس استفاده شد و سطح معناداری 
از  بزرگ تر  این مقدار،  آنجایی که  از  آمد.  به دست  با 0/۳۱4  برابر  آن 
بود، همسانی  فرض صفر  رد  برای  موردنیاز   (0/0۱) معناداری  سطح 

ماتریس کوواریانس ها مورد تأیید قرار گرفت (جداول 2 و ۳).

جدول ٢) نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره برای مقایسه بلوغ شغلی گروه آزمایش و کنترل

Fمقادیرآزمون هااثر
درجه 

آزادی 

اثر

درجه 

آزادی 

خطا

سطح 

معناداری

اندازه 

اثر

گروه

0٫۶۸۶۶4۱۱0٫00۸0٫۶۸۶اثر پیالیی

المبدای 
ویلکز

0٫۳۱4۶4۱۱0٫00۸0٫۶۸۶

2٫۱۸2۶4۱۱0٫00۸0٫۶۸۶اثر هتلینگ

بزرگ ترین 
ریشه روی

2٫۱۸2۶4۱۱0٫00۸0٫۶۸۶

جدول ٣) نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره برای مقایسه خودکارآمدی شغلی گروه آزمایش و کنترل

Fمقادیرآزمون هااثر
درجه 

آزادی 

اثر

درجه 

آزادی 

خطا

سطح 

معناداری

اندازه 

اثر

گروه

0/۷۹2۶/۸۶۶۵۹0/00۷0/۷۹2اثر پیالیی

المبدای 
ویلکز

0/20۸۶/۸۶۶۵۹0/00۷0/۷۹2

۳/۸۱4۶/۸۶۶۵۹0/00۷0/۷۹2اثر هتلینگ

بزرگ ترین 
ریشه روی

۳/۸۱4۶/۸۶۶۵۹0/00۷0/۷۹2

سطح معنی داری هر چهار آماره چندمتغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی، 
المبدای ویلکز، اثر هتلینگ و بزرگ ترین ریشه روی، کوچک تر از 0/0۱ 
به دست آمد. بدین ترتیب مشخص شد که بین دو گروه آزمایش و 
در  بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی،  به  نمرات مربوط  در  کنترل، 

پس آزمون، تفاوت معناداری وجود دارد. 

میانگین نمرات بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی و مؤلفه های آنها 
نیز در گروه آزمایش، در پس آزمون نسبت به پیش آزمون و در قیاس 
را  چندانی  تغییر  کنترل  گروه  در  و  یافت  افزایش  کنترل،  گروه  با 

نشان نداد.

بحث
مؤلفه های سبک  آموزش  اثربخشی  بررسی  با هدف  پژوهش حاضر 
زندگی سالم براساس مدل سازمان بهداشت جهانی، بر بلوغ شغلی 
گویای  نتایج  شد.  انجام  بزهکار  نوجوانان  شغلی  خودکارآمدی  و 
بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی  بوده و  این آموزش ها  اثربخشی 
در نوجوانان بزهکار را بهبود بخشید.  نتایج این پژوهش مشابه با 
مرگ[۱۷]،  اضطراب  کاهش  بر  سالم  زندگی  اثر سبک  که  مطالعاتی 
کاهش  زناشویی[۱۸]،  فرسودگی  کاهش  و  رضایتمندی  افزایش 
این  تبیین  در  داده ند.  نشان  را  اضطراب[2۶]  کاهش  و  افسردگی 
بیولوژیکی،  عوامل  از  ترکیبی  سالمت،  که  گفت  می توان  یافته ها 
چندبعدی  رویکردی  نیازمند  آن  ارتقای  و  است  اجتماعی  و  روانی 
است که شامل فعالیت های آموزشی و کمک به تغییر رفتار می شود. 
سبک زندگی، همه ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می دهد و 
آمادگی فرد برای تصمیم گیری شغلی و سازگاری با وظایف شغلی 
ابعاد محسوب می شود. سبک  آن  مهم ترین  از  یکی  (بلوغ شغلی)، 
زندگی سالم، یک زندگی متعادل است که در آن انتخاب های عاقالنه 
صورت می گیرد، ازجمله انتخاب شغل. اشتغال مناسب و قرارگرفتن 
رشد  عامل  توانمندی هایش،  و  عالئق  با  متناسب  در شغل  فرد  هر 
شامل  که  شغلی  بلوغ  بنابراین  است.  افراد  در  شخصی  بالندگی  و 
که  است  وظایفی  برعهده گیری  در  فرد  عاطفی  و  شناختی  آمادگی 
است  وی  انتخابی  زندگی  سبک  از  قسمتی  می رود،  انتظار  وی  از 
و به همین ترتیب، هرگونه تغییر در سبک زندگی، در بلوغ شغلی 

تأثیرگذار خواهد بود.
فرد  احساس های  خودپنداره،  هدف،  زندگی،  سبک  دیگر،  طرف  از 
نسبت به دیگران، نگرش فرد نسبت به دنیا و زندگی و باورهایش را 
نیز شامل می شود. ازجمله این باورها، خودکارآمدی است که عامل 
و  میزان تالش  پیشرفت،  انگیزه  روان،  بهداشت  در  تعیین کننده ای 

موفقیت او در عرصه های مختلف زندگی است. 

نتیجه گیری
مداخله آموزشی سبک زندگی سالم براساس مدل سازمان بهداشت 
جهانی، باعث ارتقای بلوغ شغلی و خودکارآمدی شغلی در نوجوانان 

بزهکار می شود.

تشکر و قدردانی: از کلیه نوجوانان مرکز بهزیستی چترا و همچنین 
صمیمانه  همکاری  دلیل  به  مرکز  این  محترم  کارکنان  و  مدیریت 

تقدیر و تشکر می شود.
بوده و  اختیاری  این پژوهش کاماًل  تأییدیه اخالقی: مشارکت در 

جلسه 
هشتم

آشنایی با برنامه ریزی و 
مدیریت زمان

شرح مدیریت زمان و آموزش فرآیند برنامه ریزی
نوشتن لیست اهداف و برنامه ریزی در جهت 

فعالیت های روزانه

جلسه نهم
آشنایی با سالمت معنوی و 

تأثیر آن بر زندگی
تعریف معنویت و بررسی هدف از سالمت معنوی

توجه به داشته ها و آنچه به زندگی فرد معنا 
می دهد

جلسه دهم
جمع بندی از کل جلسات و 

اجرای پس آزمون
اهتمام به اجرای تمامی فرآیندهای سبک زندگی سالمبیان خالصه ای از کل فرآیند آموزش و گفت وگو در مورد تأثیر آن
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محقق متعهد به حفظ اطالعات شخصی شرکت کنندگان است.
تعارض منافع: هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

مسئول):  و  اول  (نویسنده  پور  اعظم  انیس  نویسندگان:  سهم 
عبداهللا  دکتر  (40٪)؛  بحث  نگارنده  و  روش شناس  اصلی،  پژوهشگر 
ابراهیم  دکتر  (۳0٪)؛  مقدمه  نگارنده  دوم):  (نویسنده  شفیع آبادی 

نعیمی (نویسنده سوم): تحلیل گر آماری (٪۳0)
منابع مالی: کلیه هزینه های این پژوهش توسط پژوهشگران تأمین 

 شده است.
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