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خالصه
سابقه و هدف :رفتارهای بهداشتی یکی از معیارهای عمده تعیینکننده سالمت میباشند که تاثیر عمدهای بر پیشبرد سالمتی و کیفیت زندگی داشته و این رفتارها به کیفیت زنددگی
و عملکرد مطلوب در تمام موارد کمك خواهند نمود .هدف این مطالعه تعیین رابطه رفتارهای بهداشتی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان تنکابن بود.
مواد و روشها :این مطالعهی توصیفی همبستگی بر روی  424دانشآموز ابتدایی که با روش تصادفی طبقهای انتخابشده بودند ،انجام شد .دادهها بدا اسدتفاده از پرسشدنامه رفتدار
بهداشتی پاالنگ جمعآوری گردید .عملکرد تحصیلی از معدل نمرات آنها بررسی شد .آمار توصیفی و آزمونهای ضریب همبستگی پیرسدون و رگرسدیون دندگانده جهدت تحلید
دادهها بکار گرفته شدند)p<5/55(.
یافتهها :یافتهها نشان دادندکه بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان و رفتار بهداشتی در زمینههای بهداشت فدردی ( ،) r= 5/452 ،p=5/551تغذیده ( ،) r=5/541 ،p=5/551ورزش
( ،)p=5/551 ،r= 5/983خواب و استراحت ( ) r=5/992،p=5/551و کنترل استرس ( )r=5/515، p=5/551رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین ابعداد رفتدار بهداشدتی میتوانندد
پیشبینی کننده عملکرد تحصیلی باشند و در میان آنها بعد کنترل استرس نقش قویتری را نسبت به سایر ابعاد ایفا مینماید.
نتیجهگیری :با توجه به یافتهها ،پیشنهاد میشود در سیاستگذاریهای آموزشی برای ارتقاء یادگیری دانش آموزان ،اقدامات برنامهریزیشده جهت آمدوزش رفتارهدای بهداشدتی بده
دانش آموزان صورت پذیرد.
واژههای کلیدی :رفتارهای بهداشتی ،عملکرد تحصیلی ،دانش آموزان ابتدایی.

سازمانها ،در جهت ارتقاء مهارتهای سازگاری و افزایش کیفیت زندگی است کده

و نظام آموزشی هر کشور ،مسئله یافت تحصدیلی و پدایین بدودن سدطل عملکدرد

صرفنظر از وضعیت سالمت واقعی یدا مشاهدهشدده توسد فدرد باهددف حفد،،

تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان آن کشور اسدت ( ،)5بندابراین توجده بده هدر

حمایت و ارتقاء سالمت انجام میشود ( .)1این رفتارهدا یکدی از معیارهدای عمدده

رهیافتی که بتواند در این زمینه تأثیر گذار باشد ،مهم و ضروری است .یکی از ایدن

تعیینکننده سالمت میباشند که به عنوان عام زمینهای مهم ،در عددم ابدتال بده

مسائ سالمتی سن دانشآموزی است .سن کودکی و نوجوانی ،سدنی مهدم بدرای

بسیاری از بیماریهای شناختهشده است به طوری که ارتقاء سدالمت و پیشدگیری

شک گیری و انجام رفتارهای بهداشتی است که میتواند بر ابعداد مختلدف زنددگی

از بیماریها مستقیما با این رفتارها در ارتباط میباشند .رفتارهدای بهداشدتی تداثیر

کودك و نوجوان اثرگذار باشد ( .)1اغلب دانشمندان معتقدند که سدن دانشآمدوزی

بالقوهای در پیشبرد سالمتی و کیفیت زندگی دارند و افرادی که دارای دنین شدیوه

پذیراترین و مناسبترین سن برای نی به این مقصود است درا که ذهدن مسدتعد

زندگی هستند با حداق بیماری یا ناتوانی قادر بده حفد ،سدالمتی و کارکردهدای

کودك آمادگی بیشتری برای آموختن ،حف ،کدردن و پدذیرفتن دارد ( .)4در تاییدد

مختلف در زندگی خواهند بود ( .)2ارتقاء رفتارهای بهداشتی برآیندهای مختلفی به

اهمیت این موارد است کده وزارت آمدوزش و پدرورش کشدور آمدوزش را در کندار

همراه دارد که از ارتقا کیفیت زندگی در ابعاد مختلف جسدمی رواندی اجتمداعی تدا

سالمت موثر دانسته و به بعد سدالمتی در مددارس توجده نمدوده اسدت ( .)8زیدرا

دوری از مشکالت عمده و جدید تهدیدکنندهی سالمتی امروزه کمكکنندده اسدت

آموزش و تندرستی از هم جداییناپذیرند و برنامههای آموزشی هردندد هدم خدوب

( .)9مفهوم رفتارهای بهداشتی در زندگی اجتماعی افراد نیدز نقدش حساسدی ایفدا

باشند ،در شرای ناسالم آنطور که باید سودمند نخواهد بدود و میتواندد بدا ایجداد

مینماید درا که این رفتارها میتوانند عدالوه بدر وضدعیت و شدرای فعلدی افدراد،

ناکامیهای تحصیلی مدانعی در جهدت پیشدبرد اهدداف آموزشدی بشدمار آیدد (.)3

موقعیت آینده آنان را نیز تحتالشعاع خدود قدرار داده و کسدب موفقیدت یدا عددم

شواهدی مبنی بر نقدش رفتارهدای بهداشدتی بدر فعالیتهدا و انگیدزش تحصدیلی

موفقیت در سیستم اجتماعی موجود جامعه را شام شوند .قاعدتاً دنین امر مهمدی

دانشجویان و دانش آموزان وجود دارد ( .)4عملکرد تحصیلی یکدی از شداخ های

در نظامهای آموزشی از حساسیت باالتری برخوردارند و در راستای تحقد اهدداف

موفقیت فعالیتهای علمی در هدر نظدام آموزشدی اسدت و پیشبیندی آن یکدی از

واقعی نظام آموزشی باید مورد توجده قدرار گیرندد ( .)4زنددگی تحصدیلی ،یکدی از

موضوعات مورد عالقده بسدیاری از روانشناسدان تربیتدی اسدت ( .)15بررسدیهای
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در وسیعترین مفهوم ،رفتار بهداشدتی بده هرگونده اقددامات افدراد ،گروههدا و

زندگی تاثیر فراوان دارد .یکی از مسائ و مشکالت اساسی زندگی تحصیلی افدراد
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میدهدد .در

آماری میزان شیوع بیماریهای مختلف واگیر و غیر واگیر در دانش آموزان را قاب

وقتها ( ،)2گاهی وقتها ( )1و هیچوقت ( )5نمره به خود اختصدا

توجه نشان میدهد که توانسته اسدت بدر تواندایی یدادگیری آندان اثرگدذار باشدد.

سواالت منفی همیشه ( ،)5بیشتر وقتها ( ،)1گداهی وقتهدا ( )2و هیچوقدت ()9

سالمت کودکدان از آن جهدت مقولدهای مهدم اسدت کده داشدتن کودکدان سدالم

نمره را به خود اختصا

میدهد .بده منظدور تعیدین روایدی ابدزار از روش اعتبدار

دریچههایی بهسوی فردایی روشن و نیروی بالقوه و جوان برای کشور اسدت (.)11

صوری و محتوا استفاده شدد ،بددین نحدو کده پرسشدنامهها در اختیدار تعددادی از

مطالعات نشان میدهد که مشکالت سالمتی ناشی از عددم یدا کمبدود رفتارهدای

اعضای محترم هیات علمی قرار گرفت و بررسی شد .بعالوه این پرسشنامه جهدت

بهداشتی و سالمتی میتواند بر یادگیری داندش آمدوزان ایدن سدرمایههای جدوان

بررسی اعتبار صوری و خوانایی ابدزار در اختیدار دندد دانشآمدوز کده جدزء نمونده

تأثیرگذار باشد ( .)12کودکان بسیاری به خاطر فقر تغذیه و سالمتی ددار مشکالت

پژوهش نبودند ،قرار گرفت .پایایی ابزار مورد نظر با استفاده از روش آلفای کرونباخ

شناختی و رشد و تکام میشوند درا که تواناییهای بالقوهی شناختی و یدادگیری

محاسبه شد .برای این کار تعداد  95پرسشنامه در اختیدار  95نفدر از افدراد جامعده

به سالمتی کودکان وابسته است ( .)19مرور سیستماتیك بر مطالعات سدال 1335

آماری (که جزء نمونه آزمودنیهای پژوهش نبودند) قرار گرفدت .پدد از محاسدبه

تا  2511نشان داده است که سالمت و تناسب جسمانی نیز مانند بهداشت روان بدا

توس نرمافزار کام یوتر  ،spssضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  5741تعیین شدد.

فعالیتهای درسی ارتباطی مثبت داشته است .توانمنددیهای درسدی نده تنهدا بده

عملکرد تحصیلی دانش آموزان با توجه به معدل نمرات آنها که با اجدازهی مددیر

روان و ذهن بلکه به سالمت جسم هم مربدوط اسدت ( .)15 ،14در همدین زمینده

مدرسه و رضایت دانشآموز و والدینشان محاسبه و دریافت شد ،مورد بررسی قدرار

مطالعات نشان داده اند که وجود اختالالت و عدم مراقبتها یا تصدحیل رفتارهدای

گرفت .در این پژوهش با توجه بده فرضدیههای تحقید  ،عدالوه بدر کداربرد آمدار

پرخطر در زمان کودکی میتوانندد در بزرگسدالی بدر یادگیریهدا و موفقیتهدای

توصیفی از آزمونهای آمداری ضدریب همبسدتگی پیرسدون و تحلید رگرسدیون

تحصیلی موثر باشند .نکتهی قاب توجه خاصیت اثر تجمعی این خطرات اسدت بده

دندگانه استفاده شد .همدنین آزمون اسمیرنوف کلموگروف بدرای بررسدی نرمدال

نحوی که اضافه شدن هر ریسك فاکتور تاثیر بر کاهش توانمنددیهای درسدی را

بودن توزیع دادهها بکار رفت و کلیه تحلی ها بدا کمدك نرمافدزار  spssورژن 13

افزایش میدهد ( .)14،11بدا توجده بده مطالدب فدوا و اهمیدت توجده بده نقدش

انجام گرفت.

رفتارهای بهداشتی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان و عدم انجام مطالعات کدافی
در این زمینه در داخ کشور ،پژوهشگران تصمیم به انجام پژوهشی تحدت عندوان
بررسی رابطه رفتارهای بهداشتی بدا عملکدرد تحصدیلی داندش آمدوزان در مقطدع
ابتدایی شهرستان تنکابن گرفتند.

یافتهها
یافتههای حاص از تحلی توصیفی دادهها نشدان داد کده بیشدترین نموندهها
( )%44/9و مادرانشان خانهدار بدود ( .)%42/1اکثدر پاسدخدهندگان ( )%15/1بیدان

این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی و هدف آن توصدیفی از ندوع

آوردهاند (جدول  .)1نتایج آزمون پیرسون نشان داد که بین متغیر عملکرد تحصیلی

همبستگی میباشد .تعداد  424دانشآموز از میان داندش آمدوزان مددارس ابتددایی

دانش آموزان و ابعاد رفتارهای بهداشتی ارتباط وجدود دارد .ایدن رابطده بدرای بعدد

دولتی و شهری دخترانه و پسرانه شهرستان تنکدابن ،بده روش تصدادفی طبقدهای

بهداشدت فدردی ( ،)r= 5/452 ،p=5/551تغذیده ( )r=5/541، p=5/551ورزش

مرحلهای بهعنوان نمونهی پژوهش انتخاب شدند .ابتدا ک جامعهی دانش آمدوزان

( ،)r=5/983 ،p==5/551خددواب و اسددتراحت ( )r= 5/992،p =57551و کنتددرل

به دوطبقه دانش آموزان مدارس دخترانه و پسدرانه تقسدیم شددند .سد د در هدر

استرس ( )r=5/515، p=5/551مثبت و معنیدار بدود( .جددول  .)2جهدت تعیدین

طبقهی مدارس دخترانه و پسرانه نیز مجدداً دانش آموزان برحسب پایهی تحصیلی

تاثیر هرکدام از ابعاد رفتار بهداشتی بر پیش بینی دگونگی عملکرد تحصیلی دانش

به طبقاتی تقسیم گردیدند و به تناسب تعداد افدراد در هدر طبقده نموندهها بدهطور

آموزان و همچنین تعیین بهترین پیش بینی کننده برای تغییرات عملکرد تحصدیلی

تصادفی برگزیده شدند .این روش نمونهگیری به جهت معرف بودن بیشتر نمونه از

دانش آموزان ،از بین متغیرهای پدیش بیندی کنندده ،رگرسدیون دندگانده بدا روش

جامعه و تسهی تعمیم نتایج به آن انجام گرفت .حجم نمونه با اسدتفاده از فرمدول

همزمان انجام گرفت .معادله رگرسیون به شرح زیر محاسبه شدد :کنتدرل اسدترس

کوکران محاسبه شد .پد از تعیین حجم نمونه با کسب اجازه از سازمان و موافقت

(+ )5/454خدددواب و اسدددتراحت (+ )5/915ورزش ( +)5/534تغذیددده (+)5/432

رسمی نمونهها ،پرسشنامهی رفتار بهداشدتی در بدین آزمودنیهدا توزیدع و دادههدا

بهداشت فردی ( =11 + )5/958عملکرد تحصیلی دانش آموزان دادههدای حاصد

جمعآوری شد .در ابتدا هدف پژوهش برای نموندهها بیدان شدد و در طدی تکمید

از تحلی رگرسیون نشان داد که تمامی ابعاد قدرت پیش بینی دگدونگی عملکدرد

پرسشنامه نیز پژوهش گران حضور داشتند تا نمونهها بدون تاثیر پدذیری از هدم و

تحصیلی دانش آموزان را دارند و مقایسهی وزنهای بتدا نشدان میدهدد کده بعدد

در تنهایی به سواالت پاسخ دهند.

کنترل استرس با مقدار  5/288دارای بیشترین اثدر در روندد پدیش بیندی عملکدرد

پرسشنامهی رفتار بهداشدتی دارای  58عبدارت میباشدد کده  14مدورد آن شدام

تحصیلی بوده است و با تغییر یك واحد از متغیر کنترل استرس ،عملکرد تحصدیلی

مشخصات جمعیت شناختی و  44مدورد دیگدر شدام سدواالت مربدوط بده رفتدار

 5/454تغییر مینماید .بعالوه مقدار سطل معنیداری آماره تی نشدان میدهدد کده

بهداشتی است .این پرسشنامه به بررسی پنج حیطدهی بهداشدت فدردی (سدواالت

ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت در متغیرهای نام بدرده شدده صدفر نیسدتند و ایدن

 ،)5-25تغذیه ( 21-23و  ،)94-2ورزش ( ،)95-99خواب و اسدتراحت ( )94-98و

متغیرها بر متغیر وابسته اثرگذارند(جدول .)9

کنترل استرس ( )1-93-44میپردازد .در سواالت مثبت گزینه همیشه ( ،)9بیشدتر

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.22

مواد و روشها

کردند که اطالعات بهداشت و سدالمت را از طرید رادیدو و تلویزیدون بده دسدت

] [ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07
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بحث و نتیجهگیری

جدول  .1توزیع فروانی اطالعات فردی نمونههای پژوهش

مطالعه حاضر نشان داد رابطهی مثبت و معنیداری بین ابعاد رفتار بهداشتی و
متغیرها

دگونگی عملکرد تحصیلی دانش آموزان وجود دارد به این مفهوم که هر ده امتیاز

تعداد (درصد)

ابعاد رفتار بهداشتی در دانش آموزان باالتر بوده است ،از عملکرد تحصیلی بهتدری

جند
پسر

(243)58/9

نیز برخوردار بودهاند .گرده مطالعاتی که به رابطهی تمامی ابعاد رفتار بهداشدتی بدا

دختر

(148)41/4

هم بر عملکرد تحصیلی ب ردازند ،محدود هستند ،لیکن مطالعات به شدک مدوردی
به ابعاد خاصی از رفتارهای بهداشتی پرداختهاند .مظلومی و همکارانش در پژوهش

شغ پدر
کارگر

(59 )12/42

خود دریافتند که بین وضعیت انگیزش تحصیلی دانشجویان بدا رفتارهدای پرخطدر

کارمند

(242 )51/14

بهداشددتی رابطددهی معکوسددی وجددود دارد و هرددده رفتارهددای بهداشددتی بیشددتر و

شغ آزاد

(192)95/31

رفتارهای پرخطرتر کمتر باشد انگیزه بیشتری برای تحصی و موفقیدت وجدود دارد
( .)4همانطور که در تحقی حاضر رعایت بهداشدت فدردی و رفتارهدای مطلدوب

شغ مادر
کارگر

(51 )19/1

بهداشتی در دانش آموزان دارای عملکرد بهتر تحصیلی ،بیشتر بدوده اسدت و ایدن

کارمند

(153 )25/5

رابطه به شکلی بوده که میتوانیم با توجه به رفتارهای بهداشتی دگونگی عملکدرد

شغ آزاد

(85 )18/4

تحصیلی دانش آموزان را پیشبینی نمداییم .در مطالعده  Suhrckeو De Paz

خانهدار

(182)42/1

 Nievesنیز یافتهها نشاندهندهی وجود رابطه بدین رعایدت بهداشدت و پروندده
باالی تحصیلی بوده است .درزمینهی تغذیه نیز مطالعات نشان دادهاند کده همانندد

منبع کسب اطالعات بهداشتی
کتابهای غیردرسی

(41 )15/8

تحصدیلی بهتدری بودهانددد ( .)13 ،18اسدد زنددی و همکدداران در مطالعدهی خددود

روزنامه و مجله

(8 )1/3

دریافتند که رفتارهای بهداشتی درزمینهی رعایت تغذیه مناسب بده دنبدال داشدتن

رادیو و تلویزیون

(122 )28/1

باورهای بهداشتی تحت تاثیر قرار میگیرند و بر سدالمتی و کدارکرد بهتدر موثرندد

معلم مدرسه

(15 )2/9

( )25همچنین  Sheeranو همکارانش در نتیجهگیریهای مطالعهی خدود بیدان

مربی بهداشت

(21 )1/1

نمودند که تکرار رفتارهای بهداشتی منجر به عاداتی خواهند شد که سالمت افدراد

پزشك یا پرستار

(14 )15

را ارتقا داده و یا حداق آنها را در سطل مطلوب فعلی نگداه خواهدد داشدت (.)21

سایر موارد

(141 )99

افراد با داشتن فعالیتهای بدنی و ورزشهدای روزانده در تحقید پوروخشدوری و
همکاران همانند مطالعهی حاضر از موفقیتهای بهتری برخوردار بودهاند ( .)2ایدن
نتایج در تحقی  Lauerنیز مشابه بدوده اسدت ( .)22بعدد دیگدری از رفتارهدای

جدول  .2رابطهی بین ابعاد رفتارهای بهداشتی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

بهداشتی که یافتهها بدان اشاره کردهاند خواب و اسدتراحت بدوده کده بدا عملکدرد
ضریب همبستگی در ارتباط با

تحصیلی دانش آموزان ارتباط داشته است .یافتههایی مشابه و همسو مبنی بر نقش

P

Mean±SD

بهداشت فردی

r=5/452

p=5/551

2/444±57932

گزارش شده است ( .)18 ،2یافتهها همچنین نشان دادندد کده کنتدرل اسدترس بدا

تغذیه

r=5/541

p=5/551

2/255±5/941

عملکرد تحصیلی دانش آموزان ارتبداط دارد .نتدایج بررسدی مظلدومی و همکداران

ورزش

r=5/983

p=5/551

2/431±2/431

رابطه بین داشتن اعتماد بده نفدد بدا رفتارهدای بهداشدتی را تاییدد میکندد (.)4

خواب و استراحت

r=5/992

p=5/551

2/254±5/135

همچنین پاشایی و همکاران در مطالعهی خود به میزان تأثیر آمدوزش مهارتهدای

کنترل استرس

r=5/515

p=5/551

2/884±5/484

مقابله با هیجانها در کاهش استرس ،اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصی

متغیرها

عملکرد تحصیلی

مثبت رفتارهای بهداشتی بر الگوهای خواب و اسدتراحت افدراد در مطالعدات دیگدر

] [ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07

کتابهای درسی

(15 )2/9

نتایج مطالعهی حاضر داندش آمدوزان بدا وضدعیت تغذیده مطلدوب دارای عملکدرد

اشاره نمودند ( .)29نتایج این پدژوهش نشدان داد کده وجدود رفتارهدای بهداشدتی
میتواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان را افزایش دهد؛ بنابراین پیشدنهاد میشدود

جدول .9خالصه مدل رگرسیون همزمان ابعاد بهداشتی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

در سیاستگذاریهای آموزشی برای ارتقداء و بهرهگیدری از قابلیتهدای یدادگیری
بهداشت فردی

5/958

5/541

5/259

4/454

5/551

بهداشتی به دانش آموزان صورت پذیرد .در این راستا میتوان از انجمنهای اولیا و

تغذیه

5/432

5/155

5/249

4/184

5/551

مربیان و خانوادههای دانش آموزان نیز کمدك گرفدت .بعدالوه میتدوان از طرید

ورزش

5/534

5/548

5/531

2/594

5/542

فعالیتهای فوابرنامه و انجام مسدابقات ،جشدنوارهها و درس گروهیهدا گدرایش

خواب و استراحت

5/915

5/584

5/143

9/138

5/551

ذهنی دانش آموزان به بهداشت فردی اهمیت خواب و استراحت را تحت تاثیر قدرار

کنترل استرس

5/454

5/515

5/288

1/498

5/551

داده و زمینه انگیزشی مناسبی در این حدوزه فدراهم سداخت .بده عدالوه پیشدنهاد

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.22
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بدرای اسدتفاده از وعددههای غدذایی در

مهم مینماید .عملکرد تحصیلی در مدارس ابتدایی به شیوه کیفی سنجیده میشود

میگردد با تعریف دامنه زمدانی مشدخ

مدرسه (همچون میان وعده غدذایی در بدین کالسهدا) و هماهنگسدازی تغذیده

و محققان برای کمی سازی آنها از یك طیف نمره  1تا نمره  4استفاده کردندد و

دانش آموزان به صورت عملی ،کارگاه آموزشی مناسبی جهدت معرفدی تغذیدههای

طبیعتا وجود نمدرات کمدی مشدخ

میتوانسدت سدنجش عملکدرد تحصدیلی را

سالم و آداب غذا خدوردن بدرای داندش آمدوزان فدراهم سداخت و فرصدت ورزش

واقعیتر نماید.

صبحگاهی و برگزاری مسابقات ورزشی گوناگون در مدرسه ایجاد نمود .با توجه به
تایید رابطهی کنترل استرس با عملکرد تحصیلی دانش آموزان و نقش قویتر این
بعد در پیش بیندی عملکدرد تحصدیلی داندش آمدوزان ،توصدیه میشدود از طرید

تقدیر و تشکر

مطالعات میدانی و بررسیهای تجربی عوام و موقعیتهای استرسزا برای داندش

بر خود الزم میدانیم که از آموزش و پرورش و کلیه دانش آموزان و مدیران

آموزان شناسایی شده و جهت رفدع آنهدا برنامدهریزی و سیاسدتگذاری مناسدب

مدارس ابتدایی شهرستان تنکابن که با پژوهشگران همکاری داشتند تشکر و

صورت پذیرد .پژوهشگران در این پژوهش با محدودیتی روبرو بودند کده بیدان آن

قدردانی نماییم.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Health care behavior is one of the major criteria for determining the health
which improves the health and quality of life. This behavior helps the quality of life and having a good performance.
The aim of this study was to determine the relationship between health behavior and academic performance of
elementary school students.
METHODS: This descriptive correlational study was conducted on 427 primary school students through stratified
random sampling. Data were collected using Palang health behavior questionnaire. Academic performance was
evaluated from mean score of students. Descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and multiple regression
analysis were used to analyze the data.
FINDINGS: Results indicated that there was a significant relationship between academic performance and health
behavior of the students in the field of personal health care (r = 0.402, p = 0.001), nutrition (r = 0.546, p = 0.001),
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exercise (r = 0.389, p = 0.001), sleep (r = 0.332, p = 0.001) and stress control (r = 0.515, p = 0.001). The dimensions of
health behavior can be a predictor of academic performance. Among them, stress control than the other dimensions
plays an important role.
CONCLUSION: According to the findings, it is suggested that planned measures should be taken to train the health
behaviors to the students in educational policy for their learning promotion.
KEY WORDS: Health behavior, Academic performance, Students.
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