188

Е. Димитрова, Т. Коцева

Заключение
Можем да твърдим, че високата идентификация на юношите с приятелската среда, в
която се пуши, както и неблагополучията,
които учениците преживяват в семейството
и в училище, съпроводени с ниска учебна
успеваемост и с други рискови поведения,
увеличават риска към пушене. Констелацията на тези факторни въздействия показва, че интервенциите за промотиране на
здравни поведения следва да са насочени
към различни групи и предполагат различни формати на работа с ученици, учители
и родители.
Регресионният анализ недвусмислено
показва, че определен тип рисково поведение много рядко се проявява единично.
Обикновено то е свързано с наличието и
на други типове рискови поведения, които
формират множествен риск за здравето и
благополучието на учениците. Множествеността на рисковите поведения показва, че
те са комплекс от нездравословни навици,
което изисква комплексен подход в програмите за превенция и промоция на здраве,
насочен към цялостно въздействие върху
отношението на децата и юношите към
здравето.
Регресионният анализ дава възможност
да се ранжира силата на въздействието на
факторите на средата върху рисковите поведения. Най-висока тежест за всички рискови поведения има приятелската среда,
която играе основна роля за формиране на
идентичността на младите хора в тази възраст. Ето защо интервенциите за здравно
образование, в които се залага на подходите „връстници обучават връстници“ чрез
прилагане на знания, умения и нагласи
за здравословен начин на живот могат да
имат висока ефективност.
Регресионният анализ потвърди и ролята на училищната среда, по-специално
дискомфорта и отчуждението от училище, които преживяват учениците с риско-

ви поведения. Ниският успех в училище и
проявите на тормоз вървят ръка за ръка с
проявата на рисковите поведения. Неблагополучията в семейната среда също се открояват като фактор за повишаване на риска, макар и връзката да не се потвърждава
при всички рискови поведения.
Многопосочността на факторите на
въздействие предполага необходимостта
от сътрудничество между учители, родители и ученици, както и включването на поширок кръг специалисти за изграждане и
промотиране на здравни програми с реален
ефект. От друга страна, промотирането на
здраве и здравословни навици не е самоцелно занимание, а следва да бъде част от
общите усилия за промяна на училището и
превръщането му в среда, създаваща и утвърждаваща благополучието на учениците.
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