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 ابعاد سبک زندگی سالمت محور دانش آموزان

 3محمدشیرزادی مرگاوی ، 2مهدی مومنی،  1حدیثه مومنی

 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی -1

 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشکارشناسی ارشد -2

 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی -3

 چکیده

ها زندگی بشر امروزی را به وضعیت  و رسانه اطالعاتعظیم در فن آوری  تحوالتندگی اجتماعی، پیشرفت صنعتی و ز

سردرگم وپیچیدهای تبدیل کرده است، که سازگار شدن با این شرایط مستلزم برخوداری از یک سبک زندگی صحیح 

الگوهای خرید، مصرف فرهنگی، شیوه های مدیریت بدن سبک زندگی دربرگیرنده فعالیت های فراغت، . باشد می

اهمیت سبک زندگی بیشتر از آن جـهت است که روی کیفیت  است و منعکس کننده ارزش و نگرش افراد است.

، تصحیح و بهبود سبک زندگی ضروری سالمتیباشد و برای حفظ وارتقای  ها مؤثر می زندگی و پیشگیری از بیماری

به عنوان موضوع کلیدی در جامعه سالم، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.  ت محورسالمبک زندگی س .است

به معنی تحقق بخشی به پتانسیل انسان و حفظ تعادل و جهت گیری هدفدار در محیط است.  سالمتیدر این دیدگاه 

ز شده با انگیزه خود شخص توان، الگویی چند بعدی از ادراکات و اعمال آغا را می سالمتسبک زندگی ارتقا دهنده 

. بر این اساس هدف از پژوهش کند تعریف کرد و خودشکوفایی شخص کمک می سالمتکه به تداوم و تقویت سطح 

ابعاد سبک زندگی سالمت محور دانش آموزان بود. روش مطالعه در این تحقیق به صورت مطالعه کتابخانه ای حاضر 

ابعاد سبک زندگی سالمت محور بر رفتار خوردن، شکل گیری نشان داد بررسی پیشینه پژوهش ها نتایج  بوده است.

، تاب آوری، بهزیستی تحصیلی، تنظیم هویت دینی، استفاده از فضای مجازی، سازگاری تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

ز شناختی هیجان، موفقیت تحصیلی، عزت نفس تاثیر مثبت و مستقیم دارد. لذا پیشنهاد می شود مداخالت آموزشی ا

طریق آموزش سبک زندگی سالمت محور جهت اصالح سبک زندگی دانش آموزان در دستور کار آموزش و پرورش 

 قرار گیرد.  

  سبک زندگی،  سبک زندگی سالمت محور، دانش آموزان واژگان کلیدی:
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 بیان مساله-1

شوند. بسیاری از عادات  رفتارهای ناسالم بهداشتی میدانش آموزان امروزی بیش از نوجوانان نسلهای گذشته مرتکب 

یابند. سبک زندگی چگونه بودن افراد  های بعدی زندگی نیز تداوم می گرفته و در دوره زندگی فرد طی نوجوانی شکل

 لذا شکل .های یک فرد در جریان زندگی است ای نسبتًا منسجم از همه رفتارها و فعالیت دهد و مجموعه را شکل می

 جامعه توجهی را در خصوص سالمت آتی افراد های قابل تواند نگرانی ری سبک زندگی ناسالم در این دوران میگی

ساله  ١٥- ٢٤بررسی است که طبق آمار موجود، جمعیت افراد  جهت قابل اهمیت توجه به مقوله نوجوانی از اینزند.  رقم

دانش آموزان از سالمت مطلوبی برخوردارند اما مطالعات بیانگر غالبًا تصور بر این است که  است. میلیارد نفر٢/١جهان، 

های مدیترانه شرقی نیز بیـانگر  پژوهش دارند.برخورمراقبت های بهداشتی  این حقیقت هستند که نوجوانان از حداقل

–هداشتیآموزان است. لذا ضروری است تا مراقبین ب وجود فراوانـی عوامـل خطرزای بیماریهای غیر واگیر در دانش

گذاران در این عرصه، اطالعات درستی از نوجوانان در ارتباط با  مسئولین نظام آموزش و پرورش و سیاست درمانی،

یکی از . آوری نمایند های ارتقاء دهنده سالمت جمع سبک زندگی سالم آنان جهت طراحی و توسعه استراتژی

قرار دارد، ارتقاء سبک  ٢٠٢٠شده تا سال ف تعیینمحورهای اصلی ارزیابی سالمت در جوامع که در راستای اهدا

بایست راهبردهایی را که در بهبود  بر این اساس، کشورها می(. ١397)موالیی فرد و همکاران، زنـدگی سالم است

زندگی فردی و اجتماعی مؤثرند، در دستور کار خود قرار دهند و عواملی مانند فعالیت فیزیکی نامناسب، تغذیه نامطلوب 

 (. ١398)احمدی و همکاران،  کنند را کاهش دهند دار می وءمصرف مواد را که سبک زندگی سالم را خدشهو س

 .است شده واقع اجتماعی علوم اندیشمندان توجه مورد بسیار اخیرا آن روانی و جسمانی بعد دو هر در سالمت موضوع

 ژنتیکی و زیستی عوامل از ناشی میر و مرگ و بیماری در تفاوت که بود این بر عمومی اعتقاد چندان دور نه زمانی

 و ها بیماری اعظم بخش که شده روشن زیادی مقدار به اکنون ولی کرد دخالت آن ها در توان نمی نتیجه در و هستد

 به .باشد موثر ها آن از بسیاری پیشگیری در تواند می زندگی سبک اراده و که هستند اجتماعی عوامل از ناشی ها فوت

 اجتماعی ماهیتا که است عواملی بخاطر آمریکا در میر و از مرگ نیمی از بیش که کند می گزارش ویکس مثال عنوان

 قرار خطرناک و سمی مواد معرض در های الکلی، نوشیدنی و مخدر مواد یا و دخانیات مصرف مانند عواملی هستند،

 دست در شواهدی نیز جوانان بین در و ایران تصادفات. در و خودکشی قتل، آمیز، مخاطره جنسی رفتارهای گرفتن،

 یا الکلی، و مشروبات خطر، مصرف پر مخدر مواد جنسی، مصرف خطرناک رفتارهای انجام دهنده نشان که است

سبک  کشیدن و مانند آن می باشد. فود، سیگار فست غذاهای مصرف هستند، مانند سالمت با مغایر که دیگر رفتارهای

ی چندعلتی، چندبعدی و چندداللتی به الگوهای جمعی رفتار مربوط می شود  زندگی سالمت محور بعنوان یک پدیده

ی سالمت برای فرد باشند. این سبک از ابعاد متنوعی  کننده توانند مانعی در مشکالت مربوط به سالمت و تضمین که می

ی تعریف  خودکنترلی، رفتارهای پیشگیرانه و ... تشکیل شده است. جوهرهچون ورزش، تغذیه مناسب و نامناسب، 

سبک . ای از رفتارهای مرتبط با بهداشت و سالمتی است محور انسجام در انجام دادن مجموعه سبک زندگی سالمت

زای  استرسزندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تأثیر مشکالت بهداشتی، ارتقای سالمت، تطابق با عوامل 

نیز سبک زندگی سالم را تالش برای دستیابی به ( ١988)زندگی و بهبود کیفیت زندگی است. سازمان جهانی بهداشت 
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سبک زندگی طبق تعریف این سازمان ترکیبی از . حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی توصیف کرده است

است که در پی فرایند  ... یه، تحرک، عادات رفتاری والگوهای رفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی شامل تغذ

دون تردید عوامل فوق نقش بسیار مهمی در ارتقای سالمت و سبک زندگی . باجتماعی شدن به وجود آمده است

 (.١398)پارسامهر و رسولی نژاد، دارند

با . امل خطرساز مقابله کردتوان با بسیاری از عو سازمان جهانی بهداشت معتقد است از طریق اصالح سبک زندگی می

توجه به اینکه سبک زندگی سالم یک مسئله مهم و چند وجهی در حوزه سالمت است. همچنین به سبب ماهیت چند 

های پیروی از دستورات سبک زندگی ارتقادهنده  کننده ای جامع در جهت شناسایی تعیین بعدی آن، نیاز به مطالعه

ا در مطالعه حاضر به بررسی ابعاد سبک زندگی سالمت محور دانش آموزان . لذشود سالمت بیش از پیش احساس می

 پرداختیم.

 

 مبانی نظری-2

 و دیدگاه آدلر سبک زندگی-2-1

 زندگی سبک و جسمانی روانی بعد دو هر به روانشناسی و اخالق است. ای رشته بین موضوعات از زندگی سبک

 فرد زندگی سبک تغییر آیا که بداند خواهد مثالً می می پردازد؛ آن جسمانی بعد به فقط پزشکی علوم اما دارد؛ توجه

 مورد زندگی سبک با آن ارتباط و ... و تنش بیداری، و مثل خواب موضوعاتی ولی نه؛ یا دارد اثر قلبی بیماری بر

 تفصیل به زندگی سبک موضوع به او پیروان و آدلر آلفرد روانشناسان، از میان .گیرد می قرار روانشناسان بحث

سبک زندگی، برنامه زندگی، راهبردی برای زیستن یا نقشه راه به عقیده آدلر،  (.١393اند)نیکوکار و همکاران،  پرداخته

شود و  های بلند مدت را شامل می کردن برای هدف تالشزندگی، شیوه منحصر به فرد تفکر، عمل، احساس، زندگی و 

آدلر به اجرا درآوردن عقاید خود در  .شود های ما در مورد خود، دیگران و دنیا توصیف می به صورت برداشت معموالً

بسیار داشت و فرآیند  عالقهکردن سبک زندگی معیوب،  اصالحهایی برای  آموزش و پرورش، به ویژه برای یافتن راه

ها منطق شخصی  آن چیزی را که آدلرینجویان در فرآیند درمان  داد. درمان قرار می یادگیری و آموزش را مورد توجه 

 کنند. منطق شخصی، مفاهیمی درباره خود، دیگران و زندگی است که فلسفه خوانند، کاوش می می (اعتقادات و باورها(

ها و  فرض اصالحدهد و در این رویکرد یادگیری چگونگی  ای را که سبک زندگی فرد بر آن استوار است، تشکیل می

رویکرد آدلر براساس یک الگوی رشدی است، زیرا سرنوشت ما از قبل تعیین . های غلط اهمیت بسیار دارد نتیجه گیری

ز نظر آدلر اگرچه سبک زندگی در سالهای اول . هستیم "شدن"نشده و ثابت نیست و ما همیشه در فرآیند و مسیر 

توانند تأثیراتی ژرف بر نحوه رشد و تکامل ما داشته باشند.  گیرد ولی حوادث و اتفاقات محیطی می ی شکل میزندگ

شود بلکه تفسیر ما از این وقایع و اتفاقات  سبک زندگی اشتباه نمی گیری تجربیات دوران کودکی به تنهایی سبب شکل

های غلط موجود در منطق شخصی  بر تصورات و ایدهتواند به رشد یک سبک زندگی اشتباه که مبتنی  است که می

توانیم تجارب خود را دوباره چارچوب بندی کنیم و آگاهانه سبک زندگی جدیدی را بنا  ماست منجر شود. ما می

 (.١39٤)کشاورز و همکاران، نهیم
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 که می شود اطالق فرد هر کنش های الگوهای و مدل ها رفتارها، مجموعه به فرهنگی مطالعات رشته در زندگی سبک

 و کنشها و باورها نظام کیف و کم دهنده نشان و باشد او اجتماعی زندگی معنایی و رفتاری هنجاری، به ابعاد معطوف

 زندگی جدایی ناپذیر بخش زندگی سبک های (١397)رضائیان و ادریسی، می باشد جامعه و فرد های واکنش

 به فرهنگ خالف بر زندگی سبک .دارند تعامالت اجتماعی در اساسی نقش و هستند مدرن جهان در روزمره اجتماعی

 در که نگرش هایی و کردارها مجموعه از عبارت است بلکه نیست، ملت و قوم یا گروه یک زندگی کلی شیوه معنی

 برای که گرفته نظر در چیزی انجام روش و شیوه را زندگی سبک کمبریج فرهنگ .دارند معنا خاص اجتماعی زمینه

 انجام یا اجرا زندگی، سبک نیز وبستر لغتنامه در شود. تلقی سرمشق خاص یا دورهای مکان در مردم از گروهی یا فرد

 که هستند کنش الگوهای همان زندگی است. سبکهای خاص سطح یا گروه یا تمایز دهنده فرد که شده تعریف اموری

 نحوه در و شده اند تبدیل روزمره زندگی جریان عادی به که الگوهایی می شوند؛ متمایز هم از آنها اساس بر افراد

 رفتارها این می کنند. جلوه مالقات دیگران، برای دلخواه محیط و صحبت کردن شیوه های غذاخوردن، پوشش،

می  به شمار زندگی سبک روزانه، مؤلفه های فعالیت های واقع در اجتماعی اند. و گروهی شخصی، هویت های بازتاب

 رفتارهای تفریح، فراغت، اوقات در توان می را زندگی سبک .دارند افراد ارزشی جهت گیری های در ریشه که روند

قرار داد)کرشی و  بررسی مورد غیره و زبان ورزش، ادبیات، هنری، عالیق پوشش، شغلی، و ای عالیق حرفه جنسیتی،

 (.١39٥همکاران، 

 

 ابعاد سبک زندگی سالمت محور-2-2

 به طرق ویژگی ها این .محیط ویژگی های و فرد، شخصیت :است عمده عامل دو از متأثر فرد هر زندگی سبک

 زندگی متفاوتی در های سبک برونگرا و درونگرا افراد مثال، به عنوان .می گذارند اثر افراد زندگی سبک بر مختلفی

 محیطی و شرایط ویژگی ها بگذارد، تأثیر افراد زندگی سبک بر سراسر عمر در می تواند که مهمی عامل اما دارند.

 خانوادگی. شرایط و ویژگی ها جامعه، سیاسی، اقتصادی اوضاع فقر، :جمله از است،

 دیگر، عبارت می کنند. به را تضمین انسان روانی و جسمی سالمت که است شامل رفتارهایی سالم زندگی سبک

 بعد و است، خواب و ورزش، تغذیه، شامل جسمانی بعد .است روانی و جسمانی ابعاد سالم دربردارندة زندگی سبک

)نیرومند و لطیفی،  است معنویت و مطالعه، و یادگیری های روش استرس، با مقابله اجتماعی، ارتباطات شامل روانی

١39٥). 

 نشان داد شده است. ١د ان در شکل ( مدلی برای سبک زندگی سالمت محور ارائه داد که ابعا١393کفاشی)
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 ابعاد سبک زندگی سالمت محور-1شکل
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 6اند. این پرسشنامه شامل  طراحی کرده ١9١٠را واکر و همکاران در سال  1متالشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سپرس

مدیریت شناسایی منابع استرس و اقدامات )، مدیریت استرس سالمتپذیری در مورد  تغذیه، ورزش، مسئولیت :بعد

داشتن حس هدفمندی، به دنبال )، خودشکوفایی (حفظ روابط همراه با احساس نزدیکی)، حمایت بین فردی (استرس

این ابعاد در مطالعه نژاد مقدم و  .کند را اندازه گیری می (پیشرفت فردی بودن و تجربه خودآگاهی و رضایتمندی

مت در کیفیت زندگی مدرسه و سازگاری تحصیلی النقش سبک زندگی ارتقا دهنده س ( برای سنجش١398سلیمی)

 نشان داده شده است.  ٢در شکل  دانش آموزان دوره متوسطه

 

 
 

 (1398ابعاد سبک زندگی سالمت محور دانش آموزان )نژاد مقدم و سلیمی، -2شکل 

 

 

 پیشینه پژوهش-3

 و مدرسه زندگی کیفیت در سالمت دهنده ارتقا زندگی سبک ( در پژوهشی با عنوان » نقش١398نژاد مقدم و سلیمی)

هر شش بعد سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت )تغذیه،  متوسطه« نتیجه گرفتند دوره آموزان دانش تحصیلی سازگاری

ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سالمت، مدیریت استرس حمایت بین فردی و خودشکوفایی( توانایی پیش بینی 

 .ایی پیش بینی سازگاری تحصیلی دانش آموزان را دارندتوان %86کیفیت زندگی مدرسه و 

 بین ی رابطه در اسالمی زندگی سبک نقش بررسی ( در پژوهشی با عنوان »١398رستمی نسب دولت آباد و همکاران )

 تنظیم« به این نتیجه رسیدند  شهر کرمانشاه نوجوان دختران در همراه تلفن به وابستگی و هیجانی -شناختی تنظیم

 .شوند می محسوب همراه تلفن به اعتیاد برای های خوبی کننده بینی پیش اسالمی زندگی سبک و هیجانی/شناختی

 
1 Promotion Health Questionnaire Lifestyle 
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 وجود همراه تلفن به اعتیاد اسالمی و زندگی سبک هیجانی،/شناختی تنظیم بین مثبت و معنادار علّی روابط همچنین

 .شد تأیید همراه تلفن به اعتیاد و هیجانی/تنظیم شناختی بین ی رابطه در اسالمی زندگی سبک نقش و داشت

 برخورداری و پرخطر رفتارهای از پیشگیری در دینی های آموزه کاربرد ( در پژوهشی با عنوان »١398شکیب و جمالی)

رفتارهای  به گرایش و دینی های آموزه به تقید بین نوجوانان « به این نتیجه رسیدند که در سالم سبک زندگی از

 رفتارهای و هیجانات درکنترل دینی های آموزه به پایبند افراد که طوری به دارد وجود داری معنی رابطه پرخطر

 .برخوردارند بیشتری زندی به امید نهایتاً و تر سالم زندگی و از کنند می عمل تر موفق آمیز خشونت

 تحصیلی سالمت زندگی سبک پسایندهای و پیشایندها علّی ساختار ( در پژوهشی با عنوان »١398صوفی و همکاران )

 بهزیستی و کارکرد هیجانی از بخشی که داد نشان نتایج دختر « به این نتیجه رسیدند سرآمد آموزان دانش در محور

 آن سالمت محور سبک زندگی تحصیلی های مشخصه طریق از تحصیلی های محیط در تیزهوش نوجوانان تحصیلی

 .است تبیین قابل ها

چهارم « به این نتیجه  زندگی نسل سبک بر اجتماعی های شبکه تأثیر ( در پژوهشی با عنوان »١397رضائیان و ادریسی )

 وجود مستقیمی همبستگی زندگی سبک ابعاد و مجازی های اجتماعی شبکه نوع و استفاده میزان رسیدند که بین

 نیز، مدرن زندگی سبک به گرایش یابد، افزایش اجتماعی های شبکه از استفادهمیزان  هرچه که ای گونه به دارد،

فرهنگی  سرمایه ولی کاهش اجتماعی اعتماد سنتی، زندگی سبک از گرفتن فاصله میزان همچنین به .رود می باالتر

 است. یافته افزایش

الگوهای تغذیه ای با عزت نفس و سالمت روان در رابطه سبک زندگی و ( در پژوهشی با عنوان »١397راغ و همکاران )

 رابطه  ین سبک زندگی و سالمت روان به لحاظ آماری« به این نتیجه رسیدند که بدانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم

 پیش را نفس عزت متغیر توانند، می آماری لحاظ به ای تغذیه الگوهای و زندگی سبک متغیرهای. دارد وجود معنادار

های تغذیه الگو از بیشتر زندگی سبک بنابراین است، بیشتر زندگی سبک متغیر بتای ضریب اینکه به توجه با. کنند بینی

 .ای، عزت نفس را پیش بینی می کند

 میانجی با عمومی سالمت بر فرهنگی سرمایۀ تأثیر بررسی ( در مطالعه ای با عنوان »١397کوچانی اصفهانی و محمودیان )

 سه هر شیراز( « به این نتیجه رسیدند شهر دوم متوسطۀ آموزان دانش: موردی محور)مطالعۀ سالمت زندگی سبک گری

 دارند. هم با معناداری و مثبت همبستگی عمومی سالمت و محور زندگی سالمت سبک فرهنگی، سرمایۀ متغیر

 تأثیر آموزان دانش عمومی سالمت بر محور سالمت زندگی سبک سبب به و غیرمستقیم طور به فرهنگی سرمایۀ

 .دارد مثبت

 و هویت بحران با اسالمی زندگی سبک رابطۀ ( در پژوهشی با عنوان »بررسی١396کفیلی یوسف آباد و همکاران )

بین سبک زندگی اسالمی با بحران هویت و وجود نشانگان مرضی،  نوجوانان « به این نتیجه رسیدند در عمومی سالمت

نوجوانان، رابطۀ معکوس معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که سبک زندگی در 

 .اسالمی، می تواند میزان بحران هویت و سالمت عمومی را در نوجوانان تبیین کند
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 روان در نوظهور ای ایده: محور سالمت تحصیلی زندگی ( در پژوهشی با عنوان »سبک١396صالح زاده و همکاران)

در موقعیت های  سبک زندگیبعاد انگیزشی فراگیران در مبادرت به انتخاب ا تحصیلی « نتیجه گرفتند سالمت شناسی

 .می سازدمیسر را تحصیلی، امکان پیش بینی و ترسیم نیمرخ انگیزشی فراگیران 

 آوری تاب میزان بر اسالمی زندگی سبک تاثیر بررسی ( در پژوهشی با عنوان »١396فراشبندی و حبیبی دهنه سیری)

بک زندگی اسالمی بر تاب آوری دانش آموزان فراشبند« به این نتیجه رسیدند که  شهرستان متوسطه مقطع آموزان دانش

 .مقطع متوسطه شهرستان فراشبند تاثیر معناداری دارد

 روان خودانتقادگری، با محور سالمت زندگی سبک بین رابطه تعیین ( در پژوهشی با عنوان »١39٥حسینی فهرجی )

سبک زندگی سالمت محور  یزد« به این نتیجه رسیدند که شهرستان متوسطه مقطع دختر آموزان دانش در خویی رنجور

روان رنجوری را تبیین می کنند و رابطه معناداری بین سبک زندگی سالمت محور با  %3٥خودانتقادگری و  %٢٠

 .خودانتقادگری و روان رنجوری وجود دارد

تحصیلی« به این نتیجه رسیدند  موفقیت بر اسالمی زندگی سبک تأثیر ( در پژوهشی با عنوان »١393نیکوکار و همکاران )

 بر آن ابعاد و اسالمی زندگی سبک که طوری به دار،د وجود رابطه تحصیلی موفقیت و اسالمی زندگی سبک بین

 تحصیلی موفقیت

 .می گذارد دانش آموزان تأثیر

 دانش زندگی سبک اصالح بر آموزشی مداخله اثربخشی ( در پژوهشی با عنوان »١39٢محمدی زیدی و همکاران )

برنامه آموزشی توانست رفتارها تنکابن «  به این نتیجه رسیدند  شهرستان اول متوسطه دوره وزن دارای اضافه پسر آموزان

 .خودکارآمدی موثر بر سبک زندگی مرتبط با اضافه وزن و چاقی را در دانش آموزان به طور معنادار بهبود دهد و

 در با سالمت مرتبط زندگی کیفیت با زندگی سبک ارتباط بررسی ( در پژوهشی با عنوان »١39٢نقیبی و همکاران )

 با مرتبط زندگی کیفیت و زندگی سبک نتیجه رسیدند بینمشهد« به این  شهرستان های دبیرستان نوجوان دختران

 دارد. وجود داری معنی ارتباط نوجوانان، در آنها ابعاد و سالمت

 نوجوان دختران نفس عزت با زندگی سبک ارتباط ( در پژوهشی با عنوان »بررسی١389صاحب الزمانی و همکاران )

 خواب نامناسب، غذایی رژیم شامل زندگی سبک نتیجه رسیدند کهتهران « به این  شهر دولتی روزانه های دبیرستان

 دارد. ارتباط نفس عزت با استرس، با مقابله نامناسب های و روش سیگار مصرف ناکافی، واستراحت

 

 روش تحقیق-4

 جسمی، نیازهای انسان که آموزان است. این حقیقت دانش محور سالمت زندگی سبک هدف از انجام این تحقیق ابعاد

 وجود فرد زندگی درطول نیازهای جسمانی همانند روانی نیازهای. است و بارز مشخص اجتماعی دارد، و روانی عاطفی،

 کودکان درمیان نیازها این البته . دارد عهده به را ای کننده تعیین نقش وی اجتماعی و زندگی فردی در همواره و داشته

نشان  جسمانی، هم و نیازهای روانی به و متعادل مناسب پاسخ و شناخت. مشهوداستبارزتری  صورت به نوجوانان و

 بارزی نقش و گردد می تلقی پرورش آموزش و در کننده تعیین و پراهمیت دهنده سبک زندگی افراد است که امری
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ابعاد سبک  به مناسب توجه و شناخت صحیح مستلزم پرورش و آموزش. دارد عهده به جامعه و فرد و پیشبرد درسالمت

 زندگی سالمت محور و آموزش آن به دانش آموزان است.

روش مطالعه در این تحقیق به صورت مطالعه کتابخانه ای بوده است. برای این منظور از مطالب موجود در مقاله، تحقیق 

 های چاپ شده و همچنین مطالب دیجیتالی استفاده شده است.

 

 

 بحث و نتیجه گیری-5

گردند و  داشته و سبب سرگشتگی و آشفتگی می سیر صعودی و محیطی درونی های جامعه پیچیده امروزی تعارضدر 

از لحاظ فیزیولوژیکی، شناختی و )ای در فرد  از طرفی دوره نوجوانی و جوانی، دوره بحرانی است که تغییرات عمده

 (رسه به محیط بزرگتر جامعه و مواجهه با هنجارها، انتقال از محیط کوچک مدهمساالنفشار )و محیط بین فردی (روانی

تواند به عنوان عاملی مهم و تأثیر گدار در حل مسائل و  می سالمتآید، سبک زندگی ارتقا دهنده  می به وجود

روانی ، موفقیت و در نتیجه زندگی سالم واثربخش داشته  سالمتای در تأمین  داشته باشد و نقش تعیین کننده مشکالت

گیرد  می ها را در بر ها و سلیقهحالت های رفتار،  ها، شیوه ها، ارزش ای از طرز تلقی های زندگی مجموعه سبک .باشد

و به معنای شیوه زندگی خاص یک فرد، گروه، یا جامعه است. آدلر روانشناس اتریشی شناخت فرد را مستلزم شناخت 

شود  می اطالقدانست و معتقد بود سبک زندگی به ایمان و اعتقاداتی  سازمان ادراکی و شناخت سبک زندگی او می

بک زندگی ارتقاء دهنده س .دار است کند و یک الگوی ادراکی جهت که فرد در روزهای اولیه زندگی خود کسب می

مت سالبعاد سبک زندگی ا. به عنوان موضوع کلیدی در جامعه سالم، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است سالمت

است همچنین  تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری، مدیریت استرس، حمایت بین فردی و خودشکوفاییشامل  محور

و  فرهنگی،فعالیت فراغتی،مدیریت بدن،الگوی خرید محصوالتمصرف شاخص های سبک زندگی سالم شامل )

ی سالمت محور بر رفتار خوردن، . نتایج بررسی پیشینه پژوهش ها نشان داد ابعاد سبک زندگمی باشد  الگوی تغذیه

شکل گیری هویت دینی، استفاده از فضای مجازی، سازگاری تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، تاب آوری، بهزیستی 

 تحصیلی، تنظیم شناختی هیجان، موفقیت تحصیلی، عزت نفس تاثیر مثبت و مستقیم دارد. 

بینی  روان و عزت نفس را پیش سالمتای، به ترتیب  غذیهبا توجه به اینکه متغیر سبک زندگی بیشتر از متغیر الگوهای ت

آموزان  های آموزشی به منظور ارتقاء و پربار کردن سطح سبک زندگی در دانش شود کارگاه کند؛ پیشنهاد می می

است در جهت  الزامیروان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،  سالمتبرگزار شود. همچنین با توجه به نقش موثر 

 تامین و بسترسازی مناسب محیط آموزشی، تدابیر ویژه ای نظیر افزایش آگاهی در زمینه سالمت روان اندیشیده شود.

الگوی غذایی نسل جوان از سایر گروه های سنی مورد بررسی به طور متوسط بیشتر در معرض گذار تغذیه ای قرار 

های تغذیه ای و ارائه الگوی صحیح مصرف مواد غذایی می توان راهکارهای مناسبی جهت  آگاهی باال بردنداشت و با 

ق پژوهش های مختلف که تغذیه و عادات غذایی ناصحیح می تواند منجر به بجامعه ارائه کرد. برط سالمتارتقای سطح 
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ی دانش آموزان گردد، توجه بیش تر به تغذیه صحیح و در رشد جسمی، افت تحصیلی و کاهش میزان یادگیر اختالل

 .افزایش آگاهی تغذیه ای دانش آموزان و خانواده ها می تواند در موفقیت تحصیلی آنان موثر باشد
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بررسی تاثیر سبک زندگی اسالمی بر میزان تاب آوری دانش (. ١396. )حبیبی دهنه سیری، زینب، فراشبندی، رضا

متوسطه شهرستان فراشبند،پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و آموزان مقطع 

 روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران،تهران

(. بررسی نقش تربیت در ترویج فرهنگ و توسعه سبک زندگی ١39٥کرشی، مسعود، دهپناه، ناهید، حیدری، سحر. )

 .١39٥موزان، کنفرانس بین المللی علوم رفتاری، شهریور اسالمی ایرانی دانش آ
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 آموزی دانش زندگی سبک گروهی آموزش (. تأثیر١39٤کشاورز، غالمرضا، نظری، علی محمد، صرامی، غالمرضا. )

آموزانف خانواده و پژوهش،  دانش تحصیلی پیشرفت افزایش و تعلل فردی، برکاهش روانشناسی رویکرد بر مبتنی

٢6 ،١٠-١٢٤8. 

(. مدل معادالت ساختاری مولفه های سبک زندگی موثر بر هویت اجتماعی، مجله مطالعات ١393کفاشی، مجید. )

 . ١٠6-١٢٠(، 3)6توسعه اجتماعی ایران، 

 گری میانجی با عمومی سالمت بر فرهنگی سرمایۀ تأثیر (. بررسی١397کوچانی اصفهانی، مسعود، محمودیان، حسین. )

(، ٢)٢9شیراز(، جامعه شناسی کاربردی،  شهر دوم متوسطۀ آموزان دانش: موردی محور)مطالعۀ متسال زندگی سبک

١6-١ . 

 سبک اصالح بر آموزشی مداخله (. اثربخشی١39٢محمدی زیدی، عیسی، پاکپور حاجی آقا، امیر، اکابری، آرش. )

تنکابن، مجله دانشگاه علوم پزکی خراسان  شهرستان اول متوسطه دوره وزن اضافه دارای پسر آموزان دانش زندگی

 .63١-6٤٢(، 3)٥شمالی، 

(. کارایی الگوی اطالعات، انگیزش و مهارت ١397موالیی فرد، آسییه، حقیقی زاده، محمد حسین، محمدیان، هاشم. )

 .١9-3٢، ١6رفتاری در ارتقاء سبک زندگی سالم دانش آموزان دبیرستانی، 

 و مدرسه زندگی کیفیت در سالمت دهنده ارتقا زندگی سبک (. نقش١398می، مهتاب. )نژاد مقدم، حدیث، سلی

 .١38-١٤3(، ١)١٢متوسطه، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،  دوره آموزان دانش تحصیلی سازگاری

 کیفیت با زندگی سبک ارتباط (. بررسی١39٢نقیبی، فوزیه، گلمکانی، جمشید، اسماعیلی، حبیب اهلل، محرری، فاطمه. )

 .9-١9(، 6١)١6مشهد، زنان مامائی و نازائی،  شهرستان های دبیرستان نوجوان دختران در سالمت با مرتبط زندگی

 ١8الی  ١٥(. تاثیر تماشای برنامه های ماهواره در سبک زندگی دختران نوجوان ١39٥نیرومند، لیال، لطیفی، سید رضا. )

 .٥٢-6٢، ١٠رسانه ای، ، مطالعات 6منطقه ٢ساله ناحیه 

(. تاثیر سبک زندگی اسالمی بر موفقیت ١393نیکوکار، غالمحسین، خیری، علیرضا، تابان، محمد، صیدی، فریده. )

 .١97-٢١١(، ١)٢٢تحصیلی، دو فصلنامه مدیریت اسالمی، 
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