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  سبک زندگی سالم و رفتارهاي پرخطر
  ابراهیم مسعودنیادکتر 

  سی پزشکی دانشگاه گیالنشنادانشیار جامعه

به  ،خطررفتارهاي پر. رفتارهاي پرخطر یکی از مهم ترین عوامل در به خطر افتادن سالمت جامعه هستند
که احتمال نتایج منفی، ناخوشایند و مخرب جسمی، روان شناختی و اجتماعی را براي  شودمیرفتارهایی اطالق 

ر، مصرف الکل، داشتن روابط جنسی ناسالم، رانندگی خطرناك، این رفتارها، شامل مصرف سیگا. دفرد افزایش ده
  .می باشد خشونت

در ایران، شیوع رفتارهاي پرخطر در بین نوجوانان و جوانان در سال هاي اخیر به یک مسأله اجتماعی  
ه تبدیل شده است و نگرانی هاي عمیقی را در سطوح مختلف مدیریتی، دانشگاهی و عمومی جامعه به وجود آورد

 . است

مطابق با گزارش سازمان بهداشت جهانی، مصرف دخانیات، الکل و داروهاي غیرمجاز، بعنوان رفتارهاي 
آمارها در ایران نشان می دهد که . عامل خطر مربوط به بیماریها و معلولیت در جهان هستند 20پرخطر، در میان 

اتیولوژي رفتارهاي پرخطر در میان . افزایش استرفتارهاي پرخطر، به ویژه در میان نوجوانان و جوانان در حال 
مطالعات مختلف، بر طیف وسیعی از فاکتورها که بر بروز و شیوع رفتارهاي . نوجوانان و جوانان بسیار پیچیده است

از جمله این عوامل می توان به نقش مدیریتی و نظارتی والدین، . مختلف پرخطر اثرگذار هستند اشاره داشتند
هاي بی کفایتی، نیاز به سیت و نگرش ضعیف نسبت به مذهب، انگیزه هاي هیجان خواهی، ترسافسردگی، جن

تحکیم هویت مردانه، و انگیزه هاي گروهی و فشار همساالن، فقدان سالمت روان، کاهش سرمایه اجتماعی، شیوه 
 . اي فرزند پروري و محیط خانواده اشاره کرده

هایی مانند سازمان بهداشت جهانی خیرا توجه محققان و سازمانیکی از عوامل تعیین کننده عمده که ا
سبک زندگی واژه اي است که براي توصیف شیوه زندگی که از . را به خود معطوف کرده است، سبک زندگی است

هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی،  سوي یک فرد، یک گروه و یا یک ملت، با توجه به چارچوبها، الگوها و گفتمان
سبک زندگی، الگوهاي روابط اجتماعی، مصرف، شیوه گذران اوقات فراغت و . گرددو مذهبی اتخاذ می فرهنگی

هاي اصلی کنندههاي زندگی، از جمله تعییندهند که سبکها نشان میپژوهش. شودسبک پوشش را شامل می
ر زندگی، احتمال مشارکت فرد ها دها، عادات، آداب، انتخابهاي تفکر، نگرششیوه. رفتارهاي پرخطر می باشند

هاي سبک زندگی و این گفتار به تشریح و تبیین رابطه میان مؤلفه. کنددر رفتارهاي مختلف پرخطر را تعیین می
  . پردازدرفتارهاي پرخطر می
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