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روش ضحهدق ر اات مطالیه ،ودااانی است .ر ببرسی واااای وبسینامه ندک از زموون لفواد
لبونباخ اسهفا ه شده است .بب اساس نهااج ضحهدق ،ر بدت  044نفب از اربا  04سوا بوه بوا د
شهبلبمانناه ،ارضباط میههدم مینا ارد مدان سه مهغدوب مورلور بوا ررهار واد موبضب بوا سوبک
زندگی سالمتمحور اربا وجو ار  .به عبارضی اگب ،زنان (با موتیدت اجهااعی و اتهصا دت
با ضب و گبوه اد سنی واادتضب) نیبت به مب ان (با موتیدوت اجهاواعی و اتهصوا دت وواادتضوب و
گبوه اد سنی با ضب) از سبک زنودگی سوالمضوبد ببخور ارنود .اینودت ،ضفواوا ر ررهوار
مبضب با سبک زندگی سالمتمحور مدان زنان و مب ان ،رموتیدت اد اجهاواعی و اتهصوا د
و ندک گبوه اد سنی مخهیف ،مینا ار است.
کلیدواژهها :ضفاوا اد جنیدهی ،سبک زندگی سالمتمحور ،موتیدت اجهااعی -اتهصا د،
گبوه سنی.
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مقدمه
سووالمت ،بووه لدو ضووثیدب رووباوان بووب لدفدووت و ووو عاووب انیووان ،ادنووه ا ووی از
غدغه اد مهم انیان بو ه است .اات مفهو ضوس سازمان بهداشت جهوانی 1نوه روبرا
عد ناخوشی اا ناضوانی بی ه بوه عنووان وحویدهی از ضندرسوهی لامو ت جیوای ،نوی و
اجهااعی ضیباف شده اسوت ( .)WHO: 2001ر گرشوهه ،عاودۀ بداوارد وا ،اموبا
عفونی مانند س  ،اعون ،وبا و ...بو هاند .اات بداارد ا ،غالبا سوباات عاوومی اارهوه و
می ضوانیهند ل اوک جایدوت را ضهداود لننود .ر لنوور اد رونیهی اموبوزد ،ااوت
امبا ت وخدم عفونی جکء عی ربعی مبگ و مدب یهند .رااجضبات عیو موبگ و مدوب
ر اات لنور ا ،ر زمان راحب ،بداارد اد مکمت غدبعفونی ماننود سوب ان ،نوارارهی
تیبی و اابت اا بداارد اد ورهاد است .به ااوت ضحوو  ،گورار سوالمهی 2مویگوانود
(گددنک.)234 :1331 ،
بب اساس گکارشاا سوازمان بهداشوت جهوانی %04 ،عیو موبگ و مدوب و  %03بوار
جهانی بداارد ا ،مببوط به بداارد اد عادۀ غدبواگدب است .ر اابان ندوک ااوت نووز از
بداارد ا ،عیت  %14از مبگ و مدب ا را به خو اخهصاص موی نود (.)WHO: 2006
ر اابان ،بداارد اد تیبی -عبوتی رضبو او را بوا %04از موبگ و مدب واد سوالدانه بوه
خو اخهصاص ا ه است (جوا د و ا اران .)333 :1334 ،سب ان ندک ا ی از میائ
مهم و اریی بهداشت و رمان ر اابان و ضاا ندا است ،به وورد لوه سوومدت عیوت
شااع مبگ و مدب است و ب ساله بدی از  14وکار موور جداود سوب ان ر لنوور موا
1. World Health Organization.
2. Health Transition.
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اضفاق میارهد( .) MUS: 2011سوازمان بهداشوت جهوانی اعوال لوب ه اسوت لوه اروبا
میضوانند با اشوهت ریاوم واد غوراای سوالمضوب ،رفوت ضناسون انودا و عود اسوهیاا
خانداا ،به مدکان  %34از وتوز بداارد اد تیبی و اابوت نووز  2وودیگدوبد نااانود.
ایندت گفهه شده است لوه  %04سوب ان وا بوا اشوهت سوبک زنودگی سوالمضوب تابو
ودنگدبد یهند ( .)WHO: 2006بنوابباات ،ا وی از مباروه مهوم ر رووزۀ سوالمت،
مدابات سالمت 1است ،له اشاره به میئو بو ن رب ر تبا سالمهی و بهداشت خوو
ار  .اینی روب بااود ر مودابات سوالمت خوو نهوی مهاوی را اجوبا لنود و ربوارۀ
ضندرسهی خو بهواند ضصادمگدبد ناااد.
ا ی از مفا دم لیددد ،ر ضوحدف ررهوار اجهاواعی انیوان ،مفهوو سوبک زنودگی
است له از جای مهمضبات ضوسویه واد نووات ر نرباو جامیوهشوناخهی اسوت .سوبک
زندگی را میضوان به مجاوعهاد لم و بدی جامع از عا لب وا ضیبدوب لوب لوه روب
نها را به لار می گدب

وون نوه رهو نداز واد جوارد او را بوب ور ه مویسوازند بی وه

رواات خاروی را وم لوه ود بوباد واوت شخصوی خوو ببگکاوده اسوت ،ر ببابوب
اگبان مجیم میلنند .شدوه اد زندگی به ش

عا لب اد روزموبه رموی انود،

عا لب اای لوه ر نووز ووشوی ،خووراک ،بزلوار و محود

واد مطیووب بوباد

مالتاا با اگبان ضجیم میاابند (گددنک .)124 :1333 ،سبک زندگی 2را مویضووان ر
زابشاخه ا و انواز گوناگونی ضیباف و ضهیودمبنودد ناوو ی ا وی از ااوت زابشواخه وا

1 . Health Management.
2 . Lifestyle.
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سبک زندگیت سالمتمحور 1است .لالب ا ر ضیبافی لیی ،میگواود :ااوت سوهه از
سبک اد زندگی را میضوان به عنوان شدوه اد زندگی اضخوا شودهاد از سوود اروبا
سالم ضصور ناو له میخوا ند سالمتشان را رفت لنند و اا ارضهاء ند و خو را از
سدن و بداارد ور نگه ارند (.)Cockerham et al., 1997: 57-58
سبک زندگی سالمتمحور ،اراد و جنب مثبت و منفی است له ر ووی انهخواب
اربا ش

میاابد و وحیدت سالمت نان را ضحت ضثیدب تبار می ود .ضفواوا ر ااوت

سبک از زندگی له رار

ن نابباببد سالمت 2است ،رانوه ر سوه سوهه از عوامو

سواخهارد ،ررهوارد و روانشوناخهی ار ( .)Denton et al., 2004: 2585-2600از
جای مهغدب اد ساخهارد مهم ر اات ضثیدبگرارد ،ضفاوا اد جنیدهی است ،وبا لوه
ر ضحهدهاا ودندت ،از وحیدت سالمت اروبا بوه عنووان لوارلب د رارو از عوامو
سوواخهارد ماننوود راااووت اجهاوواعی ،وحوویدت ضث و  ،سووت و جوون

اووا شووده اسووت

( .)Walters, 2002; Arber et al., 1999; House et al., 1994بب اات اساس ،مطوابق
نربااضی له ر ا امه خوا د مد ،جن

ر لنار اگب عوام ساخهارد ماننود موتیدوت

اجهااعی -اتهصا د ،تومدت ،ست و ...ربروت واای بوباد اروبا روبا م مویناااود لوه
انهخاب نان ر ارضباط با سبک زندگی سالمتمحور را ضیهد اا محدو میساز .
ضحهدق راحوب ندوک سویی ار ضوا موحووز ووشو ی خوو را ضحوت عنووان «ضیدودت-
لننده اد ساخهارد و ررهارد سبک زندگی سوالمتمحوور بوا ضثلدود بوب ضفواوا واد
جنیدهی» ر مدان اربا بدی از  04سا شهب لبمانناه ،موور ببرسوی توبار ود .لدو
1 . Healthy lifestyle.
2 . Health inequality.
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انهخاب اات بخی از جایدت به عنوان جامی مور مطالی ضحهدوق ،از اوک سوو ابوهالد
بدنهب به بداارد اد مکمت و غدبمیبد و از سود اگب نبخ با ضب مبگ و مدب ر مدوان
اربا مرلور است .زابا اان گونه له بحه گب اود ،وی«گورار سوالمهی» ر جواموع
بنبد و اضفاق مهم رخ ا ه است .نخیت ،شدوز بدنهب بداارد اد مکمت و غدبواگدوب
به جاد بداارد اد عفونی و میبد و و  ،جااگکانی نبخ با ضب مبگ و مدوب نووزا ان
و خب سا ن ضوس مبگ و مدب با

ر مدان سا خور گان.

ادبیات تحقیق
 .1پیشینة نظری

اباه با ضغددباا اجهااعی ،اتهصا د ،ض نولوویا ی و سداسوی مهاوی لوه ر غواز
تبن بدیهم اضفاق ارها ه است ،سوبک واد زنودگی ندوک ،بوه عنووان موحووعاضی روب د و
جایی له بدانگب ضفاوا ا و شبا ت است ،ا ادت واشهاد اارهه اسوت ( Cockerham,

 .)1999: 55مال

وبب نرباهوب ازد است له ر جامیهشناسی زاوب بنواد لیوی رک

اخدب از سبک زندگی و سبک سوالمتمحوور را بوه شو

خواص روبا م لوب ه اسوت

( .)1300-1324وبب ر مدان نرباهووب ازان لالسودک ،عادوقضوبات رک را از مفهوو
سبک زندگی ربا م سواخهه و ن را بوا وااگواه ودونود ز ه اسوتی بوا اشواره بوه ااوت لوه
واشگی اد بارز اک وااگاه ،امهداز اا اعهبار موتیدهی است له بوا ن وااگواه ببجیوهگی
میاابد و اک سبک زندگی را از اگب سبک ا مهاااک میساز .
اگب ه وبب به ش

میههدم به سبک زندگی سالمتمحوور نرب اخهوه و سوبک واد

زندگی را به ورلیی مور ضوجه تبار ا ه است ،اما ننان ا ه اسوت لوه سوبک واد
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زندگی بباد ااجا سالمت بباد اربا  ،جهت ار یهند و ر نهاات ارکاای مصوبف را
به نبا

ارندی نان له اربا سالم باتی باانند و زندگی و نی لورابخنوی را اشوهه

باشند و به ریالدت و لار خو ر جامیه ا امه نود (.)Cockerham et al., 1997: 58
مال

وبب ،بباد بدان نربااضی ربارۀ سبک اد زندگی ،سه ارطالح را به لوار بوب ه

است :ااجا سبک زنودگی ،1ا ارۀ زنودگی 2و ربروت واد زنودگی .3ا ارۀ زنودگی و
ربرت اد زندگی و مؤلف ااجا سبک زندگی یهند .ا ارۀ زندگی به انهخاب واای
اشاره ار له اربا ر سبک اد زندگی خو انجا می ند .اما ،ضحهوق بخنوددن بوه
اات انهخاب ا ضحت ضثیدب ربرت اد زندگی است (.)Cockerham et al., 1997: 59
رالف ارندورف ،0ربارۀ ربرت اد زندگی ،میههد اسوت :ر روالی لوه مفهوو
ربرت اد زندگی از سود وبب مبهم است ،بههبات ضفیدب از اات ارطالح ن است لوه
ربرت اد زندگی ام اناا مهبیور شدهاد یهند ،جهت ارحواء عالاوق ،خواسوهه وا و
نداز اد اربا  ،به گونهاد له ام اناا وتوز روادا ا موجن خننو د گوب  .ب نود
ام اناا لین خننو د رانه ر شباا ساخهارداد ارند له عادضا اتهصا داند ،اما
ارندورف بدان میلند له مفهو ربرت ،رهوق ،نجار ا و رواب اجهااعی را ندک ر
بب میگدب ( .)Dahrendorf, 1979: 73وبب ،ربرت واد اروبا ر زنودگیشوان را ،از
لحاظ شباا اجهااعی له ر ن تبار ارند ،ر نرب میگدب  .از اودگاه ود ،سواخهار
اجهااعی ندوک ضبضدبوی از ربروت وا اسوت .از ااوت رو ،سوبک واد زنودگی ،ررهار واد
ضصا ری و اضفاتی بیارضباط با ساخهار ندیهند ،بی ه انهخاب اای عادد یهند له ضحوت
1. Stylization of life.
2. Life conduct.
3. Life chances.
4. Dahrendorf.
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میگدبند .بب اات اساس ،انهخاب ا و ردو ربرت واد زنودگی،

ر ضیددت سبک زندگی جداگانهاد بباد اربا و گبوه ا ،بب ا وداگب ایوب مویگرارنود
(.)Cockerham, 1999: 58-59
عووالوه بووب وبووب ،از اگووب لیووانی لووه بووه نرباووهوووب ازد ر زمدنو سووبک زنوودگی
موویوووب از  ،نهووونی گدوودنک اسووت .او ر نرباوواا خووو  ،بحووه موویلنوود لووه گونووه
مدرندهه(ش یی از زندگی اجهااعی ناشی از انهالب رنیهی) ،سبک اد زندگی میاروب
را ضحت ضثیدب تبار می د .ر نداد لنده از ام اناا گوناگون ،بباد گوکانی شودوۀ
زندگی ،ببنامه اد اسهباضشا ی از ا ادهی خاص ببخور ار است (گددنک.)120 :1333 ،
انهخاب شدوۀ زندگی و ببنامهراکد زندگی ،ربرا ر بدت عام واد اجهاواعی زنودگی
روزمبه اا عنارب ضن د

ندۀ ن تبار ندارند ،بی ه موبضب بوا موتیدوت واد نهوا انی

یهند له به اربا لاک میلنند ضا به لونی واد خوو شو

نود (گدودنک:1333 ،

 .)120ر ادگاه گددنک ،ر جوامع امبوزد ،اروبا رهوی اگوب ر وواادتضوبات موتیدوت
اجهاوواعی تووبار گبرهووه باشووند ،از مدووان انهخوواب وواد مهنوووز محیووی و رهووی جهووانی،
انهخاب اد زندگی بدنهبد ارند .زابا ر نرب او ،دچ رب نگوی ،انهخواب ر لار واد
روزمبه را به ور لام ررف نایلند .اما گددنک ،ضثیدب منوابع و ام انواا خوارجی بوب
انهخاب اد زندگی رب را نا اده نایگدب  .ود ر «نربا سواخهاربندد» خوو  ،بوه و
مهول عام بو ن و ساخهار می وب از  .بوه نروب گدودنک ،لونیگوبان ر جیوتوجوود
اریاس امندت ،جهانشان را عهالنی می سازند .منرور او از عهالندت ،ضحو رواوه واد
روزمبهاد است له نه ضنها به لنیگبان اریاس امندت مویبخنود ،بی وه نهوا را توا ر
میساز ضا به گونهاد لار مدضب با جهان اجهاواعیشوان ببخوور لننود (راهوکر:1332 ،
.)143
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ر لانون مفهو نربا ساخهاربندد ،مفا دم ساخهار ،نرا و وگانگی ساخهار جاد
می گدبند .ساخهار ،به عنوان رفاا ساخهار ندهاد (تواعد و منابع) ضیباف شده است
له اجازه می د عا لب اد اجهااعی منابه و تاب ضنخدص ر میدب وهنه اد مهغدب
زمان و م ان وجو اشهه باشند و به اات عا لب ا ش

نرا ارد میبخنند .وجوو

تواعد و منابع است له ساخهار را ام انوراب مویسواز  .گدودنک ،ااوت واتیدوت را ان وار
نایلند له ساخهار می ضواند لنی را ضحوت الوکا توبار ود ،اموا ضثلدود مویلنود لوه
ساخهار از اک سو الکا ور و از سود اگب ،ضواناایبخی است (راهوکر-140 :1332 ،
 .)140ر ادگاه گددنک ،انهخاب سبک زنودگی از سوود عوامالن ر محودو ات وا و
ربرت اای اضفاق میارهد له به واسط موتیدت اجهاواعی روب روبا م شوده اسوت ،اموا
بلیی ضا ردو د با ورابش انفیالی روبهرو است (.)Cockerham, 1999: 60
بخی اگبد از لار گددنک ،ر ارضباط با سبک زندگی ،ضصور او از ینوات ساخهار
است .ود ضوحدف می د له با ضوجه به وابیهگی عام بوو ن و سواخهار بوه ا وداگب،
ساخهار بدون لنی ما ت نایگب  .زابا لنی ،ساخهار را بازضولدد میلند .لنی ندوک
بدون ساخهار ام ان نایاابد ،زابا لنی با اک ساخهار میدت لوه از لونی واد ودنودت
سب ناه میگدب  ،غاز میشو  .عام بو ن ،رب د است له ررهار اجهاواعی را ااجوا
میلند .ن ررهار ندک ر اک ساخهار جواد گبرهوه اسوت و ر ضوداو اوا ضغددوب سواخهار
شوبلت مویلنود ( .)Cockerham, 1999: 60سواخهار ا از وودی ضیدودت شوده و مهوبر
ندیهند ،بی ه از باق ضیام اجهااعی ش

میاابند .از ن جا له ساخهار ا ،م وساا

و م ودامد اد لنی یهند ،ابیا د وگانوه ارنودی بوه عبوارضی اگوب ،سواخهار ا وم
منفی (ضحت رنار) و م راعو (ضوانوا) یوهند .گدودنک ،ضثلدود مویلنود لوه موتیدوت
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ساخهار ا ،امن انهخاب اد زا بباد لنیگبان و اا ضید عامالن را ر شباا واوشه
محدو میسازند .ر نگاه گددنک ،سبک اد زندگی ،الگو اد ساخهاراارههاد از ررهوار
به وسدی نجار ا ،ارزش ا و محدو ات ا یهند ،اما ر عدت را از باق رب اند اد
بازخور عامالن اجهااعی نها ،ر ب زمانی بازضولدد اا ضغددوب مویاابنود ،ن نوان لوه
اربا نها را به لار گدبند.
ر اات بدت ،نرباه وب ازد له به ش

میوههدم بوه ووشو ی ربوارۀ سوبک زنودگی

سالمت محور وب اخهه ،لالب ا است .او بحه عام بو ن و ساخهار را ر امهدا رابط
اال هدکِ ربرت و انهخاب ،له ر روزۀ سبک اد زنودگی ،از وبوب ،گدودنک و سور
ودب بور او به جاد مانده است ،به عنوان ار وبی بباد ساخت نرباو سوبک زنودگی
سالمتمحور به لار میگدب  .نداز به ندت نرباهاد ،به واسط اات واتیدت لوه بیودارد
از ررهار اد سوبک زنودگی روزانوه ،ضوجوه را بوه ودامود اد سوالمت جیون مویلننود،
حبورا می اابد .لالب ا  ،ر ضیباف سبک زندگی سالمتمحور میگواود« :سوبک
زندگی سالمت محور ،الگو اد ضجایی از ررهوار موبضب بوا سوالمت یوهند ،مبهنوی بوب
انهخاب اد ما ت بباد اربا  ،بنابب ربرت اای له ر زندگی ارند .اات ررهار وا ،لوه
سالمت اربا را ضحت ضثیدب توبار موی نود -بوه گونوهاد مثبوت اوا منفوی -لونی واد
ضصا ری اربا ندیهند ،بی ه الگو اد تاب شناخهی از ریالدت واد واوشه بوباد گوبوه وا،
موتیدت اد اجهااعی و جوامع را ضن د می ند» (.)Cockerham, 1999: 53
او ر ا اموو ااووت بحووه میههوود اسووت :سووبک وواد زنوودگی سووالمتمحووور لووه
زابمجاوعهاد از سبک اد زندگی به ورلیی یهند ،میضوانند سالم اا ناسالم باشوند
و عبارضند از :لنی اای ر ارضباط با عا ا اد غوراای ،نوشوددنی وا ،سودگارلنوددن،

بررسی تعیینکنندههای ساختاری و رفتاری سبک زندگی سالمتمحور...

04 

ورزش ،شباا اسهبسزا ،اسهبارت لاری ،بهداشت رب د و اگب ررهار اد موبضب بوا
سالمت .اان گونه له از اات ضیاراف بب اشت میشو  ،اات ضیباف ،رابط اال هد ی
انهخاب اد زندگی و ربرت اد زندگی را له ضوس وبوب ر مفهوو سوبک زنودگی
ارائه شده است ،با م ر می مدک  .ر بدان وبوب ،انهخواب واد زنودگی ،نااانودۀ نهویت
عامیی و ربرت اد زندگی ش یی از سواخهار یوهند (.)Cockerham, 1999: 51-67
لالب ا  ،سبک اد زندگی سالمتمحور را ررهار واد نا اا نوا اروبا جودا از وم
نای اند ،بی ه نها را عا ا اد شخصیاد می اند له ر ش یی مهوبالم ،گوبوه وا و
بهاا خاری را به نااای میگرارند.
لالب ا  ،با الها از نرباهوب ازانی ایون وبوب ،گدودنک و بور اوو ،سویی مویلنود
نرباه وب ازد ر زمدنو سوبک زنودگی سوالمت محوور را ضوسویه ود .بنوابباات مود
نربداد را بباد سبک زندگی سالمتمحور ارائه میلند له را ضی را ر سوهه واد
هارگانه شام میشو  :مهغدب اد ساخهارد ( ،)1به ور واوشه شوباا

بهواضی ،سوت،

جن  ،نشا /تومدت ،اجهااعاا و شباا زندگی ،زمدنهاد اجهااعی را ربا م میسازند،
بباد جامیهورابد و ضجببه ( ،)2له بب انهخاب اد زندگی ( )3اینی نهی عوامیی ضوثیدب
میگرار  .اات مهغدب اد ساخهارد ،ایندت به ش

جایی ،ربرت واد زنودگی ()0

اینی سواخهار را بوه وجوو موی ورنود .انهخواب وا و ربروت وا ،شوباا بوباد لونی
(عا اواره) را ضحت ضثیدب تبار می ند ،لوه منجوب بوه ررهار وا (لونی) ر ارضبواط بوا
مصبف خانداا ،ال

 ،ریام غراای و اگب لنی واد موبضب بوا سوالمت مویشووند

(.)Cockerham, 1999: 51-67
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 .2پیشینة تجربی
ببخی از ضحهدهاضی له ر ارضباط با موحوز وشو ی راحب انجوا گبرهوه اسوت ،ر
ا به نها اشاره خوا د شد .اما ،محدو ات و نداز مطالیاضی ر اات بخی از ضحهدهاا
(بهواشه ر وشو ی اد اخیی) ا ادت مطالیاا جداد را مضاعف میساز :
 ر مطالیهاد ضوس شارزووور و ا واران ( )1333منوخص گب اوده اسوت لوهجنیدت ،به عنوان عامیی مهم ر ضحید سوانف راننودگی ،انهخواب واد اروبا را ضحوت
ضثیدب تبار می د .بب اساس نهااج ااوت ووشو ی لوه بوب رود  004نفوب از جوانوان شوهب
ضهبان انجا گبرهه است ،مدانگدت مدکان ضصا راا ر بدت زنان بوه مباضون لاهوب بوو ه و
ندک زنان ر مهاایه با مب ان ضاااو لاهوبد بوه راننودگی وبخطوب و مصوبف منوبوباا
ال یی ارند .ر مهاب  ،نها عالت بدنهبد به مصارف رب نگی و ریالدوت واد زبدواای-
لرا ننان می ند (شارزوور و ا اران.)1333 ،
 ر مطالی عیدوکا ه اتود و ا واران ( ،)1331بوا ودف ببرسوی سوبک زنودگیسالمتمحور و ضیددتلننده اد ن ،اارهوه واد ضحهدوق ننوان ا لوه سوه نووز سوبماا
اتهصا د ،اجهااعی ،رب نگی و ندک مهغدب اد ساخهارد ر ایبگرارد خو  ،ابیا سوبک
زندگی سالمتمحور را ضحت ضثیدب تبار می ند .نهااج زمون واد ااوت ضحهدوق ننوان
می د له با بوا رروهت مدوکان سوبماا اجهاواعی ،اتهصوا د و رب نگوی اروبا  ،سوبک
زندگی نها سالمضب میشو  .ایندت ،محههان راارههاند لوه بهوه ،اشوهغا  ،وحویدت
ضث

و جنیدت اربا بوا سوبک زنودگی سوالم نوان ر ارضبواط اسوت (عیدوکا ه اتود و

ا اران.)1331 ،
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 لالب ا  )2444( 1ر ببرسی خو ضحوت عنووان «سوبک واد زنودگی سوالم رروسده» ررهار واای وون مصوبف بودی از رود ال و  ،لنوددن سودگار ،ریاوم غوراای
وب بب و عد ریالدت ورزشی منرم را به عنوان عیو ارویی نوبخ بوا د بداوارد واد
تیبی و مبگ و مدب ودی از موعد ،بباد مب ان مدانسا

به لارگب ،میبری مویناااود.

ود میههد است له سبک زندگی ناسالم رااج ر بدت اات اربا  ،ضوس عا اواره واد
منهق شوده از ضجببوه ،جامیوهوورابد و شوباا

بهواضی جهوت ارد اسوت و از باوق

ضیامالا گبو ی ندک ضهوات میگب  .بوه وورلیی ،ر روسوده ربروت واد زنودگی،
میی بب انهخاب اد زندگی ر ررهار اد مبضب با سبک زنودگی سوالم یوهند و ااوت
ربرت ا ودامد اای منفی بباد سالمت مب ان لارگب اهوه بوی ارنود ( Cockerham,

.)2000
 ر اک ببرسی ،مک ند و ا ارانی ،)2440( 2با مطالی ضثیدب شباا اجهااعیبب سالمت اربا  ،از نرب ریالدت بدنی ،به اات نهدجه ست اارههاند له ونج بُیود از شوباا
اجهااعی ،باک به واسط م اندیم خاص خو  ،سالمت و ریالدت بدنی اربا را ضحوت
ضثیدب تبار موی نود .ااوت ابیوا اجهاواعی عبارضنود از :راااوت اجهاواعی و شوب ه واد
اجهااعی ،وحیدت اجهااعی -اتهصا د و نابباببد ر مود ،ضبیودن نوشا د و انیوجا و
سبم اا اجهااعی و عوام محیوی .بوب وااو ااوت مطالیوه ،رابطو مینوا ارد مدوان شوباا
اجهااعی و سالمت اربا وجو ار  ،به گونهاد له اباه با اروکاای مدوکان باوک از
ابیا لب شده ،سالمت اربا ندک ارضهاء میاابد (.)McNeill et al., 2006

1. Cockerham.
2. McNeill & et al.
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 -ر مطالیووهاد ضوس و

انووا و ا ووارانی )2412( 1بووب رود ارووبا  00-00سووا ،

اارهووه وواد ضحهدووق ننووان مووی وود لووه گووبوه وواد سوونی  ،00-00مووب ان ،مبا اادووان
رباهاایضبار ،اربا اراد ضحصدالا لاهب و لیانی له ر مد خوانوا گی وواادتضوب از
 30ووکار

ر ارنوود ،لاهووب سووبک زنوودگی خووو را ر جهووت سووالمت جهووت ووی

ناو هاند .ر مهاب  ،اربا میتضب ،زنان ،غدب رباهاادان ،اربا ضحصد لب ه و لیانی له
ر مد خانوا گی با ضبد ارند ،از سبک زندگی سالمضبد ببخور ار یهند .بب اساس
اات نهااج ،عوام جایدتشناخهی و موتیدت اجهااعی و اتهصا د ،ودیبدنیلننوده واد
مهای ر ببخور ارد از سبک زندگی سالمتمحور یهند (.)Dana et al., 2012
 ر اک ببرسوی ،وارضی و ا وارانی )2441( 2بوا مطالیو ارضبواط مدوان عواموموگبارد ی ،سبک زندگی و نگبش اربا نیبت به ررهار ضغراهاد سالم ،راارهنود لوه
مب ان ،بهاا اجهااعی واادتضب ،جوانان(سندت  30-13سا ) ،اربا بوا ضحصودالا لوم،
سدگارد ا و اربا د له اق یهند ،نگبش منفیضبد نیوبت بوه ررهوار ضغراوهاد سوالم
ارند .ر رالی له ،واسخگواان زن ،اربا سندت با ضب( 00-01ساله) ،اربا با ضحصدالا
عالی ،بهاا اجهااعی با ضب ،غدبسدگارد ا ،اربا مهث  ،اربا با وزن لاهب و ریالدوت
ضفباحی بدنهب ،زاب گبوه اای یهند له به ارهاا زاا از نگبش مثبتضوبد نیوبت بوه
ررهار ضغراه اد سالم ببخور ار یهند (.)Hearty et al., 2007
اان ور له بحه شد ،سبک اد زندگی به ش
زندگی ش

لیی ،بوه واسوط ربروت واد

میاابند .اات ربرت ا ندک خو رار روزۀ ضواناای اد اجهااعی است.
1. Dana & et al.
2. Hearty & et al.
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اربا  ،ر اک زمدنو اجهاواعی ،سوت بوه انهخواب مویزننود و ندبو واد اجهاواعی ندوک
مجاوعهاد از انهخاب اد مبضب با سبک زندگی اربا را ربارۀ ررهار اای ون ریام
غراای ،ورزش ،مصبف موا و  ...ضحت ضثیدب تبار می ند (Freudenberg, 2007: 1-

 .)2ایندت ن ه را له از ودندن نربد و ضجببی موحوز ضحهدوق مویضووان بب اشوت
ناو  ،اات ن هوه اسوت لوه ررهار واای ماننود ضغراو سوالم اوا ناسوالم ،ورزش و ریالدوت
جیوواانی ،مصووبف خاندوواا و منووبوباا ال یووی ،ااانووی ر راننوودگی و ،...بووه عنوووان
شاخص اد سبک زندگی سالمتمحور ،مهثیب از ربرت ا و موتیدت اای یوهند لوه
اربا از نها ببخور ارند .به اات مینا له سالم اا ناسوالم بوو ن سوبک زنودگی اروبا  ،از
شباا اجهااعی ،اتهصا د ،رب نگی و جایدتشوناخهی نوان ضوثیدب مویووراب  .ضحهدوق
راحب ،ر اات میدب ،با ضوجه به ودندن ا بی موحووز خوو و اعههوا بوه نهوی مهوم سوه
مهغدب ساخهارد جن  ،موتیدوت اجهاواعی -اتهصوا د و سوت ،ر ببخوور ارد از اوک
سبک زندگی سالم ،سویی موی ناااود از اوک سوو ،ایوب میوههدم سوه مهغدوب مورلور بوب
ررهار اد مبضب با سبک زندگی سالمتمحور را موور مطالیوه توبار ود و از سوود
اگب ،ایباا ضیامیی نها را ندک ببرسی ناااد.
فرضیههای تحقیق
مدانگدت نابۀ ررهار مبضب با سبک زندگی سوالمتمحوور ،ر بودت زنوان و موب انمهفاوا است.
بدت موتیدت اجهااعی و اتهصا د اربا و ررهار مبضب بوا سوبک زنودگی سوالمت-محور نها ،ارضباط وجو ار .
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 ررهار مبضب با سبک زندگی سالمتمحور اربا  ،بب رین گبوه اد سنی نوان،مهفاوا است.
 مدانگدت نابۀ ررهوار موبضب بوا سوبک زنودگی سوالمتمحوور زنوان و موب ان ،رموتیدت اد اجهااعی و اتهصا د مخهیف ،مهفاوا است.
 مدانگدت نابۀ ررهوار موبضب بوا سوبک زنودگی سوالمتمحوور زنوان و موب ان ،رگبوه اد سنی مخهیف ،مهفاوا است.
روش تحقیق
ر وشو ی راحب ،از روش ودااای و ابکار وبسینامه بباد گوب ورد ا العواا
اسهفا ه شده است .سنجی مهغدب سبک زندگی سالمتمحور ر اات وبسیناموه بوا 20
گواه(اتهباس شده از وشو ی عیدکا ه اتد و ا ارانی) رورا گبرهوه اسوت .جامیو
مارد اات وشو ی ،اربا بدی از  04سا شوهب لبماننواه اسوت .رجوم ناونوه ر ااوت
ضحهدق ندک با اسهفا ه از ربمو لوولبان(1خطواد  )4/40بوه سوت موده لوه ببریون
جایدووت ارووبا  04سووا بووه بووا

ر شووهب لبماننوواه(بب اسوواس مووارگدبد سووا ،1334

 203014نفب) ،رجم ناونه  330نفب است .ایندت جهت ا ادنان بدنهب ،ضیدا وبسی-
نامه اد به لار ررهه ر ضحید  044مور تبار ا ه شد.
تعریف مفاهیم
سبک زندگی سالمتمحور :بیوخ ر ضوحدف مفهو سبک زندگی سوالمتمحوور،
ن را را نااای بوباد جیووگدبد از منو الا بهداشوهی و ضضوادنی بوباد رود اعوالد
1. Cochran.
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سالمهی رب بدان اشهه اسوت ( .)Divine et al., 2007: 2لالب وا ر ضیباوف خوو ،
شاخص اد ااوت سوبک از زنودگی را لونی واای ر ارضبواط بوا عوا ا واد غوراای،
نوشددنی ا ،سدگارلنددن ،ورزش ،شباا اسهبسزا ،اسهبارت لاری ،بهداشت روب د
و اگب ررهار اد مبضب با سالمت می اند .ر ضحهدق راحب ندک سونجی مهغدوب سوبک
زندگی سالمتمحور ،با  20گواه له فت بُید را ر بب میگدبنود ،انجوا شوده اسوت.
ابیا اات مهغدب عبارضند از :ورزش ،ضغراو سوالم ،سوالمت روانوی ،ااانوی ر راننودگی،
مصبف خانداا ،ضغرا نامناسن و ضحبک روزانه.
موقعیت اجتماعی -اقتصادی :موتیدت اجهااعی ،مها و موحیی است له اک رب
ر اک جامیه و ر زمانی میدت اشغا میلنود .وب موتیدوت اجهاواعی و اتهصوا د ،بوا
ناا ا اا ننانه اای منخص میشو له موجن ضاااک و ببضبد رب اا گبو ی نیبت بوه
ساابات میشو (بدبو .)311 :1300 ،ر مطالی راحب ،اات مفهو با وبسی اای ربوارۀ
مدکان ر مد و کانه اد ما دان خانوار ،سطف ضحصدالا رب  ،وحیدت شوغیی ،ارزش،
میارت و نوز می ت و ندک تدات خو رو شخصوی ،وی  3گواوه موور سونجی توبار
گبرهه است.
گروههای سنی :ر وشو ی راحب ،اربا بدی از  04سا شهب لبماننواه ر نوت
گبوه سنی سههبندد شدهاند .اات گبوه ا عبارضند از 04-00 :سا  00-03 ،سوا -00 ،
 04سا  00-03 ،سا  04-00 ،سا  00-03 ،سا  14-10 ،سا و  10سا به با .
ر اات ضحهدق ،جهت سنجی واااای وبسینامه ،از زمون لفاد لبونباخ اسوهفا ه
شده است .نهااج رار از ااوت زموون ،وو

از و وودی زموون و رورف و اروالح
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گواه ا به شبح زاب است:
جدول :1میزان پایایی شاخصهای متغیر سبک زندگی سالمتمحور بر اساس آلفایکرونباخ
مهغدب

سبک زندگی
سالمتمحور

نا شاخص

ضیدا گواه

مهدار لفا

ضوحدف

ورزش

0

4/331

-----

ضغراه سالم

0

4/344

-----

سالمت روانی

0

4/334

-----

ضغراه نامناسن

0

4/300

-----

ااانی ر رانندگی

3

4/324

-----

ضحبک روزانه

2

4/303

ررف گواه*

مصبف خانداا

2

4/300

ررف گواه*

* ر اات بُید ،گواه اا گواه اای جهت ارضهاد مهدار لفا ،ر ودی زمون ررف گب اده است.

یافتههای تحقیق
 .1نتایج توصیفی تحقیق

از ل جایدت ناونه له  044نفوب یوهند 00/3 ،ررود موب ان (221نفوب) و 03/2
ررد را زنان (113نفب) ضن د می نود .ر بودت موب ان  31/2ررود مهث و و 12/3
ررد مجب یهند .ر مدان زنان ندک  31/3ررد از اربا مهث

و  12/1ررد مجوب

یوهند .ر وب اووک از گوبوه واد سوونی  04-00سوا  21/0ررود 00-03 ،سووا 13
ررد 04-00 ،سا  13/0ررد 00-03 ،سا  13ررد 04 -00 ،سا  12/0ررود،
 00 -03سا  0/3ررد 14-10 ،سا  0/3ررد و  10سا به با  0ررد از جایدت
ناونه را ضن د می ند .ایندت ،ر بدت اات جایدت 2/0 ،ررد از اربا ر موتیدت
اجهااعی و اتهصا د واادت 34/3 ،ررد ر موتیدت مهوس رو بوه وواادت 30/3 ،ررود
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ر موتیدت مهوس  21/3 ،ررد ر موتیدت مهوس رو به بوا و  0ررود از نوان ر
موتیدت اجهااعی -اتهصا د با تبار ارند.
وحیدت اربا ر ببخور ارد از سبک زندگی سالمتمحور ندوک ر سوطوح بیودار
ناسالم ،ناسالم ،ضا ردو د سالم ،سالم و لامال سالم ،به اات شبح اسوت 1/3 :ررود از
اربا ر سطف بیدار ناسالم 23/2 ،ررود ر سوطف ناسوالم 30/0 ،ررود ر سوطف ضوا
ردو د سالم 34 ،ررد ر سطف سالم و  3/0ررد ر سطف لامال سالم تبار ارنود.
مدانگدت نابۀ ررهار مبضب با سبک زندگی سالمتمحور بباد اروبا  04سوا بوه بوا د
شهب لبمانناه 00/03 ،است( ر سطف مهوس ) .واراان

و انحباف اسهاندار اات مهغدب

ندک به ضبضدون  013/002و  24/00اسوت .اینودت ،لنوددگی و وولگی مهغدوب وابیوه
سبک زندگی سالمتمحور با مها اب  -4/330و  ، -4/20ر بوازۀ ( 2و  )-2توبار ار .
اات مها اب ننان می ند له ضوزاع ا ه اد مهغدب وابیهه از لنددگی و ولگی نبموا
ببخور ار است .البهه ،اان گونه له ر جدو شاارۀ  2مده است ،ضوزاوع ا ه وا ر
ابیا سبک زندگی سالمتمحور ندک نبما است.
جدول  :2آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی برای سبک زندگی سالمتمحور و ابعاد آن
ابیا

انحباف

مدانگدت

واراان

00/03

013/002

24/00

ضغراه سالم

12/13

10/303

0/403

ورزش

3/03

00/100

0/331

سبک
زندگیسالمتمحور

اسهاندار

لنددگی

ولگی

()Kurtosis

()skewness

مهوس

-4/330

-4/20

مناسن

-4/244

-4/130

-4/320

4/033

ناا

بیدار
حیدف
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ادامه جدول  :2آمارههای گرایش به مرکز و پراکندگی برای سبک زندگی سالمتمحور و ابعاد
آن

سالمت روانی

1/31

13/003

0/324

حیدف

-4/010

4/203

ضحبک روزانه

0/00

0/230

2/031

مهوس

-4/032

-4/210

مصبف خانداا

4/12

2/100

1/001

ارال

4/031

4/201

ااانی ر رانندگی

14/00

10/140

0/413

خوب

-4/033

-4/130

ضغراه ناسالم

1/00

10/433

3/103

سالم

-/321

4/313

 .2توصیف ابعاد سبک زندگی سالمتمحور

تغذیة سالم :مدانگدت نابۀ ضغرا سالم ،بباد اربا  04سا بوه بوا د شوهب لبماننواه
 12/13است (سطف مناسن) .واراان

و انحباف میدار ااوت بُیود از سوبک زنودگی ،بوه

ضبضدن  10/303و  0/403است .نهااج رار  ،به ضف دک جنیدت ننان می ند لوه ر
مدان زنان ،دچ رب د ر سطف بیدار نامناسبی از شدوۀ ضغرا سوالم توبار نگبرهوه اسوت.
اما %0/2 ،از زنان ر سطف نامناسن %20 ،ر سطف ضا ردو د مناسن %01/0 ،ر سطف
مناسن و  %21/0ر سطف بیدار مناسبی از ضغرا سالم تبار ارند .ر مهاب  ،ضغرا سالم
 %1از مب ان ر سطف بیدار نامناسون %11/2 ،ر سوطف نامناسون %31/1 ،ر سوطف ضوا
ردو د مناسن %31/3 ،ر سطف مناسن و  %12/3ر سطف بیدار مناسبی بو ه است.
ورزش :انجا ریالدت اد ورزشی ر بدت جایدت ناونه ،با مدانگدت  3/03ر سوطف
بیدار حیدفی است .واراان

بُید ورزش  00/10و انحوباف اسوهاندار ن  0/33اسوت.

نهااج ضحهدق ،گوااد ن است له ریالدت ورزشی  00/0ررد از زنان ر سوطف بیودار
حیدف %24/3 ،ر سوطف حویدف %11/3 ،ر سوطف مهوسو  %10 ،ر سوطف خووب و
 %2/3ر سووطف بیوودار خوووبی تووبار ار  .ر مهاب و  %04/0 ،از مووب ان ر سووطف بیوودار
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حیدف %22/3 ،ر سوطف حویدف %10 ،ر سوطف مهوسو  %13/2 ،ر سوطف خووب و
 %3/0ر سطف بیدار خوبی ریالدت ورزشی انجا می ند.
سالمت روانی :وحیدت سالمت روانی شهبوندان بودی از  04سوا لبماننوا ی ،بوا
مدانگدت  1/31ر سطف حیدفی است .واراان

اات بُید از سبک زندگی سالمتمحوور

 13/00و انحباف اسهاندار ن ندک  0/32است .ر بُید سوالمت روانوی %23/1 ،از زنوان
ر سطف بیدار حیدف %20/0 ،ر سطف حیدف %23/0 ،ر سوطف مهوسو  %11/3 ،ر
سطف خوب %2/3 ،ر سطف بیدار خوبی از سالمت تبار گبرههاند .ر مهاب  %20/0 ،از
مب ان ر سطف بیدار حیدف %33 ،ر سطف حیدف %20/3 ،ر سطف مهوسو %14/0 ،
ر سطف خوب و  %3/1ر سطف بیدار خوبی از سالمت روانی یهند.
تحرررر روزانرره :مدووانگدت ناووبۀ ارووبا ر بُیوود ضحووبک روزانووه  0/00است(سووطف
مهوس ) .واراان

اات بُید  0/23و انحباف اسهاندار ن  2/03اسوت .ر بُیود ضحوبک

روزانه %0/3 ،از زنان ر سطف بیدار حیدف %14/0 ،ر سطف حیدف %20/3 ،ر سطف
مهوس  %33/2 ،ر سوطف خووب و  %24/2ر سوطف بیودار خووب توبار گبرهوهانود .ر
مهاب و  %24/1 ،از مووب ان سووطف بیوودار حوویدف %20/1 ،سووطف حوویدف %33/0 ،سووطف
مهوس  %11/2 ،سطف خوب و  %0سطف بیدار خوبی از ضحبک روزانه ارند.
مصرف دخانیات :نهااج به ست مده از ضحهدق ،ننان ندۀ ن است لوه مدوانگدت
مصبف خانداا اربا بدی از  04سا شهب لبمانناه بوا مهودار  ،4/12ر سوطف بیودار
لای است .واراوان

بُیود مصوبف خاندواا  2/100و انحوباف اسوهاندار ن 1/001

است .نهااج رار  ،به ضف دک جنیدت ننان می د له  %31/3از زنان ر سطف بیدار
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لای مصبف خانداا اشههاند %0/0 ،از نان لم %2/3 ،مهوسو  %4/0 ،زاوا و %4/0
خدیی زاا مصبف ناو ه اند .اما ر مهاب  ،مصبف خانداا  %03/0از مب ان ر سوطف
بیدار لم %14/0 ،ر سطف لم %11/3 ،ر سطف مهوس  %0/1 ،ر سوطف زاوا و %2/2
ر سطف خدیی زاا بو ه است.
ایمنی در رانندگی :ر بُید ااانی ر رانندگی ،مدوانگدت ناوبۀ اروبا (14/00سوطف
خوب)  ،واراان

 10/140و انحباف اسهاندار  0/413است .نهااج ننوان موی ود لوه

 %3/3از زنان ر سطف بیدار حیدف %10/3 ،ر سطف حیدف %11 ،ر سوطف مهوسو ،
 %20/3ر سطف خوب و  %33/2ر سطف بیدار خوبی از ااانی تبار اشههاند .اما مب ان
ر نگا رانندگی %0/3 ،ر سطف بیدار حیدف %13/1 ،ر سوطف حویدف %10/1 ،ر
سطف مهوس  %20/3 ،ر سطف خوب و  %04/0ر سطف بیدار خوبی امندت اشههاند.
تغذیررة نامناسرر  :مدووانگدت ناووبۀ ضغراووه نامناسوون شووهبوندان بوودی از  04سووا
لبماننا ی 1/00 ،است (سطف سالم) .واراان

اات بُید  10/43و انحباف اسهاندار ن

 3/10اسووت .ر بُیوود ضغراو نامناسوون ،سووبک ضغراووهاد  %4/0از زنووان ر سووطف بیوودار
ناسالم %3/0 ،ر سطف ناسالم %22/0 ،ر سطف ضاردو د سالم %01 ،ر سوطف سوالم و
 %32/0ر سطف بیدار سالای تبار اشهه است .ایندت ،ضغرا  %2/2از مب ان ر سطف
بیدار ناسالم %10/0 ،ر سوطف ناسوالم %21/3 ،ر سوطف ضوا رودو د سوالم %01/3 ،ر
سطف سالم و  %10/1از نان ر سطف بیدار سالم بو ه است.
 .3نتایج استنباطی تحقیق

جنس و سبک زندگی سالمتمحور :ر ببرسی ربحد شاارۀ  ،1از ن جا له سیی
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بب مهاای مدانگدت نابۀ ررهار مب ان و زنان با ا وداگب اسوت ،از زموون  Tبوا و مهغدوب
میهه اسهفا ه شده است .بب اساس نهااج به ست مده ،مدانگدت نابۀ ررهوار موبضب بوا
سبک زندگی سالمتمحور ر بدت مب ان ،با ضیدا  221نفب 01/03 ،و ر بدت زنوان ،بوا
ضیدا  113نفب 14/01 ،است .ردات و ردالثب ناوبۀ ررهوار موبضب بوا سوبک زنودگی
سالمتمحور ،بباد مب ان به ضبضدن  13و  ،141بوباد زنوان  23و  143اسوت .انحوباف
میدار ندوک بوباد موب ان  13/33و بوباد زنوان  13/21اسوت .اینودت ،مدوانگدت خطواد
اسهاندار بباد مب ان  1/323و بباد زنان  1/001است.
بب اساس نهااج زمون ،با ضوجه به ااوت لوه سوطف مینوا ارد زموون لوون)4/000(1
بکرگضب از  4/40است ،رب

بباببد واراان

ناباا ر بدت و گبوه موور ببرسوی،

ورابرهه میشو  .ر ضفیدب زمون  ،Tمیضوان بدوان اشوت لوه ضفواوا مینوا ارد مدوان
مدانگدت نابۀ ررهار مبضب با سبک زندگی سالمتمحوور ،بوباد موب ان و زنوان وجوو
ار ( t = -0/033و  .)sig = 4/444اان گونه له گرشت ،مدانگدت نابۀ ررهار موبضب
با سبک زندگی سالمتمحور زنان بدی از  04سا شهب لبمانناه ،با رتم  14/01بدنوهب
از نابۀ مدانگدت مب ان است .اینی رب  H0ر و H1ورابرهه میشو ی به عبارا اگوب
با سطف ا ادنان  33ررد و اخهالف  3/331نابه ،زنوان از سوبک زنودگی سوالمضوبد
نیبت به مب ان ببخور ار یهند.

1. Levene.
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جنس

جدول :3آزمون تحلیل واریانس رفتار مرتبط با سبک زندگی سالمتمحور بر حس
T-Test
ررهار مبضب
باسبک
زندگی

ماره t

رجه

سطف

اخهالف

زا د

مینا ارد

مدانگدت

سالمت محور
-0/033

333

4/444

-3/331

انحباف میدارت

مدانگدت

اخهالف
مدانگدت
1/331

زنان
14/01

مب ان
01/03

موتیدّت اجهااعی -اتهصوا د و سوبک زنودگی سوالمتمحوور :ر سونجی رابطو
موتیدت اجهااعی -اتهصا د اربا و ررهار مبضب با سبک زندگی سوالمتمحوور نوان،
زمون Fمور اسهفا ه تبار گبرهه است .بب اساس نهااج ضوردفی رار  ،ضیدا  3نفب از
اربا با موتیدت اجهااعی و اتهصوا د وواادت اراد مدوانگدت ناوبۀ ررهوار سوالمت02/01
یهند 113 ،نفوب بوا موتیدوت مهوسو رو بوه وواادت اراد مدوانگدت  104 ،04/30نفوب بوا
موتیدت مهوس

اراد مدوانگدت  31 ،00/31نفوب بوا موتیدوت مهوسو رو بوه بوا

اراد

مدانگدت 13/14و  10نفب با موتیدت با  ،اراد مدانگدت  34/10یهند .با ضوجه بوه نهوااج
با و ن ه از جدو شاارۀ  0اسهنباط میگب  ،ضفاوا مدانگدت نابۀ ررهار موبضب بوا
سبک زندگی سالمتمحور ،ر بدت موتیدت واد اجهاواعی و اتهصوا د اروبا  ،مینوا ار
است (F=32/100و .)Sig=4/444به عبارا اگب ،ب ه موتیدت اجهااعی -اتهصوا د
اربا بدی از 04سا شهبلبمانناه با میرو  ،سبک زندگی نان سالمضب میگب .
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جدول :4تحلیل واریانس رفتار مرتبط با سبک زندگی سالمتمحور بر حس
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موقعیت

اجتماعی -اقتصادی
مجاوز مببیاا

رجه زا د

مببع مدانگدت

بدت گبو ی

33004/433

0

3334/414

رون گبو ی

121031/003

330

341/010

101431/033

333

ل

F

32/100

سطف مینا ارد

4/444

بب اساس جدو روق ،با ضوجه به مینا ارد نیبت  Fر سوطف  ،4/30بوباد ضوحودف
اخهالف مدانگدت نابۀ ررهار مبضب با سبک زندگی سالمتمحور اربا ر موتیدت واد
مخهیف ،از زمون ضولی 1اسهفا ه شوده اسوت(جدو شوااره  .)0بوق نهوااج رارویه،
مدانگدت نابۀ ررهار مبضب با سبک زندگی سالمتمحورت اروبا ر موتیدوت اجهاواعی و
اتهصا د واادت ،با نابۀ لیانی له ر موتیدت واد مهوسو  ،مهوسو رو بوه بوا و بوا
یهند ،از ضفاوا مینا ارد ببخور ار است .اما ،اات اخهالف مینا ار ،ر مدوانگدت ناوبۀ
ررهار مبضب با سبک زندگی سالمتمحور ،مدان و موتیدت اجهااعی و اتهصا د وواادت
و مهوس رو به با وجو ندار  .ایندت ،مدانگدت ناوبۀ اروبا ر موتیدوت اجهاواعی-
اتهصا د مهوس رو به واادت با موتیدت اد مهوس  ،مهوسو رو بوه بوا و بوا مینوا ار
است .ضفاوا مدانگدت نابۀ ررهار موبضب بوا سوبک زنودگی سوالمتمحوور ر موتیدوت
اجهااعی -اتهصا د مهوس ندک با موتیدت اد مهوس رو به با و بوا مینوی ار اسوت.

1. Tukey.
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موتیدت اجهااعی و اتهصا د مهوس رو به با

م با موتیدت اجهااعی و اتهصوا د بوا ،

نابۀ مدانگدت مهفاوضی ار .
جدول :5بررسی تفاوت میانگین رفتار مرتبط با سبک زندگی سالمتمحور بین موقعیتهای
اجتماعی -اقتصادی مختلف
موتیدت

موتیدت

ضفاوا

انحباف

سطف

اجهااعی-اتهصا د()i

اجهااعی-اتهصا د()j

مدانگدت

اسهاندار

مینا ارد

مهوس رو به واادت

-3/133

0/041

4/033

مهوس

-20/243

0/000

4/444

مهوس رو به با

-30/430

0/004

4/444

با

-03/433

0/100

4/444

مهوس

-10/413

1/301

4/444

مهوس رو به با

-21/300

2/222

4/444

با

-33/330

0/324

4/444

مهوس رو به با

-11/320

2/430

4/444

با

-23/310

0/201

4/444

با

-12/403

0/310

4/403

واادت

مهوس رو به واادت

مهوس
مهوس رو به با

سن و سبک زندگی سالمتمحور :بب اسواس نهوااج بوه سوت موده از زموون ،F
مدانگدت نابۀ ررهار مبضب با سبک زندگی سوالمتمحوور بوباد باوک از گوبوه واد
سنی  04سا به با

ر شهب لبمانناه ،عبارا اسوت از :اروبا  04-00سوا -03 ،03/12

 00سا  04-00 ،11/01سا  00-03 ،00/04سا  04-00 ،03/13سا 00-03 ،01/31
سا  14-10 ،01/30سوا  01/30و  10سوا بوه بوا  .02/31بوا ضوجوه بوه ااوت ا ه وا،
می ضوان راارت له با ارکاای ست ،نابۀ ررهار مبضب با سبک زندگی سوالم اروبا سودب
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نکولی میاابد .ر جدو شاارۀ  0ندک مینا ارد ضفواوا مدوانگدت ناوبۀ ررهوار موبضب بوا
سبک زندگی سالم ر بدت گبوه اد سنی مخهیف ،ننان ا ه شده است( F = 3/033و
 .)Sig = 4/444ر ضفیدب اات رابطه ،می ضووان گفوت لوه ناوبۀ ررهوار موبضب بوا سوبک
زندگی سالمتمحور اربا  ،بب رین گبوه اد سنی نها مهفاوا بو ه ،به گونهاد لوه
با ارکاای ست ،سبک زندگی نها ناسالمضب میگب .
جدول شماره  :6تحلیل واریانس رفتار مرتبط با سبک زندگی سالمتمحور بر حس
گروه سنی
مجاوز مببیاا

رجه زا د

مببع مدانگدت

بدت گبو ی

21430/130

1

3413/030

رون گبو ی

133330/301

332

301/130

101431/033

333

ل

F

3/033

سطف مینی ارد

4/444

بب اساس نهااج زمون ضولی ،ر گکارش ضفاوا مدانگدت نابۀ ررهار مبضب با سبک
زندگی سالمتمحور ر بدت گبوه اد سنی مخهیوف بااود ااهوار اشوت لوه مدوانگدت
نابۀ ررهار مبضب با سبک زندگی سالمتمحورت گوبوه سونی  04-00سوا بوا و گوبوه
سنی  04-00سا و  10سا به با  ،اخهالف مینوا ارد ار  ،اموا ااوت ضفواوا بوا اگوب
گبوه اد سنی مینی ار ندیت .گبوه سنی  00-03سا با سه گوبوه  04-00سوا -10 ،
 14سا و  10سا به با  ،مدانگدت نابۀ ررهار موبضب بوا سوبک زنودگی سوالمتمحوورت
مهفاوضی ار  .ضفاوا مدانگدت نابۀ ررهار مبضب با سبک زندگی سالمتمحور بوباد و
گبوه سنی  04-00سا و  00-03سا  ،ضنها با گبوه سنی  10سا به با مینی ار است.
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ایندت مدانگدت نابۀ ررهار مبضب با سبک زندگی سالمتمحوورت گوبوه سونی -00
 04سا  ،اوان ورلوه بحوه شود ،بوا و گوبوه  04-00سوا و  00-03سوا ضفواوا
مینا ارد ار  .گبوه سنی  00-03سا ندک ضنها با گبوه سنی  10سا به بوا  ،از ضفواوا
مدانگدت نابۀ ررهار مبضب با سبک زنودگی سوالمتمحوور مینوا ارد ببخوور ار اسوت.
گبوه سنی  14-10سا  ،اان ورله لب گب اود ،ضنهوا بوا گوبوه سونی  00-03سوا
اخهالف مدانگدت مینی ارد ر نابۀ ررهار مبضب با سبک زندگی سوالمتمحوور ار .
اما ،ضفاوا مدانگدت نابۀ ررهار مبضب با سبک زندگی سالمتمحورت گبوه سنی  10سا
به با  ،با ا  1گبوه سنی راحب ر زمون ،مینا ار است.
جدول شماره  :7بررسی تفاوت میانگین رفتار مرتبط با سبک زندگی سالمتمحور بین
گروههای سنی مختلف
گبوه سننی()i

 04-00سا

 00-03سا

گبوه سننی ()j

ضفاوا مدانگدت

انحباف اسهاندار

سطف مینا ارد

00-03

-2/112

3/400

4/331

04-00

0/101

2/313

4/303

00-03

4/100

3/233

1/444

04-00

11/030

3/032

4/411

00-03

2/130

0/231

1/444

14-10

11/110

0/231

4/110

 10سا به با

20/100

0/031

4/444

04-00

0/203

3/223

4/023

00-03

2/313

3/020

4/332

04-00

13/131

3/001

4/440

00-03

0/341

0/000

4/313
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 04-00سا

 00-03سا

 04-00سا

 00-03سا
 14-10سا
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14-10

13/321

0/000

4/403

 10سا به با

23/301

0/102

4/444

00-03

-3/331

3/003

4/311

04-00

1/023

3/013

4/010

00-03

-1/303

0/040

1/444

14-10

1/001

0/040

4/011

 10سا به با

22/033

0/141

4/444

04-00

14/313

3/301

4/433

00-03

1/023

0/020

1/444

14-10

14/303

0/020

4/201

 10سا به با

20/313

0/310

4/444

00-03

-3/034

0/123

4/011

14-10

4/434

0/123

1/444

 10سا به با

10/404

0/440

4/400

14-10

3/024

0/310

4/004

 10سا به با

20/004

0/020

4/444

 10سا به با

10/434

0/020

4/130

جنس ،موقعیت اجتماعی  -اقتصادی و سبک زنردگی سرالمتمحرور :ر ببرسوی
ربحده اد شاارۀ  0و  0از زمون ضحید واراان

ضک مهغدبه 1اسهفا ه شوده اسوت .بوب

اات اساس ،جهت ارزاابی تدوق ضوب یوار میوههدم و ضیوامیی سوه مهغدوب جون  ،موتیدوت

1. Univariate Analysis of Variance.
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اجهااعی و اتهصا د و ست ،او ضوثیدباا ارویی ،ضیوامیی مبضبو و (جون
و ست ،وااگاه و ست) و ضیامیی مبضب سو (جن

جن

و وااگواه،

و وااگاه و ست) ،ضوأموان ر اوک

مد ببرسی و نهدج ضحید اد ندمهغدبه ندک ر جدو شواارۀ  3موده اسوت .مهودار
حبان ضیددت ضیدا شده ر اات زمون 4/013 ،استی اینی مجاوعه مهغدب اد میهه
(جن  ،وااگاه اجهااعی و اتهصا د و ست) به ور منهبک ضوانیوههانود  01/3ررود از
واراان

مهغدب وابیهه را ضبددت لنند.

اات ن هه از نهااج ضوردفی زمون به ست می اود لوه مدوانگدت ناوباا موب ان ر
موتیدت اد اجهااعی و اتهصا دت واادت ،مهوس رو به واادت ،مهوس  ،مهوس رو به بوا
و با  ،به ضبضدن عبارضند از 01/03 ،00/20 ،04/40 ،31/11 :و  .30/00اات ناباا بوباد
زنان ،ر ونج موتیدت مرلور  30/31 ،03/30 ،02/43 ،00/10و  30/01به ست موده
است .بب اساس جدو شاارۀ  ،3له مینی ارد ضثیدباا را ننان می د ،م ضثیدب مهغدب
جوون

( Sig =4/413و  )F = 0/001و ووم ضووثیدب مهغدووب موتیدووت اجهاوواعی -اتهصووا د

( Sig = 4/444و  )F = 03/311اربا بب ررهار مبضب با سبک زندگی سالمتمحور نان
مینی ار اسوت .ااوت مینوا ارد ،اینودت ر ضیامو بودت جون

و موتیدوت اجهاواعی-

اتهصا د و ضثیدب مزمان اات و مهغدب میهه بب ررهار مبضب با سبک زندگی سوالمت-
محور اربا ندک ببتوبار اسوت( Sig = 4/420و  .)F = 2/343بوه عبوارا اگوب ،مدوانگدت
نابۀ ررهار مبضب با سبک زندگی سالمتمحوورت موب ان و زنوان بودی از  04سوا شوهب
لبمانناه ،ر ب اک از موتیدت اد اجهااعی -اتهصا د ا یان و ببابب ندیوت (ضثادود
ربحد .)0
جنس ،سن و سبک زندگی سالمتمحور :بب اساس مطالن مرلور ،جایدوت موور

34 
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مطالی وشو ی راحب ر نت گبوه سنی سههبندد شده است .مهاایه مدانگدت ناوبۀ
ررهار مبضب با سبک زندگی سالمتمحور بباد مب ان 00و زنان ،ر ب اک از گبوه-
ضوکمهغدوبه ،ر

اد سنی ننان می د بب اساس ن ه له از زمون ضحید واراان

جدو شاارۀ  3به ست مده است ،عالوه بوب ضوثیدب مینوا ار و مهغدوب جون (=4/413
 Sigو  )F = 0/001و موتیدت اجهااعی و اتهصا د( Sig =4/444و  ،)F = 03/311ضوثیدب
ست اربا ( Sig =4/411و  )F = 2/033ندک بب ررهار موبضب بوا سوبک زنودگی سوالمت-
محور نان مینی ار است .اات مینا ارد ،ایندت ر ضیام بدت و مهغدب جن

و گبوه

سنی اربا ببتبار است( Sig =4/430و  .)F = 2/131اینی مدانگدت نابۀ ررهار موبضب بوا
سبک زندگی سالمتمحورت مب ان و زنان  04سا به با د شهب لبمانناه ،ر ب اوک
از گبوه اد سنی ا یان و ببابب ندیت (ضثادد ربحد .)0
جدول شماره  : 8تحلیل واریانس اثرات مستقیم و تعاملی متغیرهای مستقل بر رفتار مرتبط با
سبک زندگی سالمتمحور
منابع

نوز  3مجاوز

رجه

مببیاا

زا د

مببع مدانگدت

F

سطف
مینا ارد

مد ضصحدف شده

33332/301

04

1033/403

0/301

4/444

intercept

004202/301

1

004202/301

2/400

4/444

1242/330

1

1242/330

0/001

4/413

موتیدت اجهااعی و اتهصا د

31012/230

0

3303/411

03/311

4/444

ست

3110/410

1

034/013

2/033

4/411

جن *موتیدت

2330/443

0

033/041

2/343

4/420

جن *ست

3203/311

1

000/300

2/131

4/430

جن
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موتیدت*ست

0023/231

22

240/331

4/300

4/043

جن *موتیدت*ست

3000/143

10

234/001

1/431

4/313

خطا

12202/304

333

213/100

ل

1313003/444

044

ل ضصحدف شده

101200/331

333

مهدار حبان ضیددت = ( 4/002حبان ضیددت ضیدا شده = )4/013

با وجو مینا ارد ایب میههدم سه مهغدب جن  ،موتیدت اجهااعی و اتهصوا د و سوت،
ضثیدب ضیامیی مهغدب اد موتیدت اجهااعی و اتهصا د/ست ر مبری و و ندوک مهغدب واد
جن /موتیدت اجهاواعی و اتهصا د/سوت ر مبریو سوو  ،بوب ررهوار موبضب بوا سوبک
زندگی سالمتمحور اربا  04سا به با د شهب لبمانناه ،مینی ار ندیت.
نتیجهگیری و بحث
بب اساس ن اا مرلور ،میضووان گفوت لوه مدوان ربروت وا و انهخواب ررهار واد
مبضب با سبک زندگی سالمتمحور ارضباط وجوو ار  .ربروت واد زنودگی اوان
ام انواا مهبیووور شوده جهووت ارحواء عالاووق ،خواسوهه ووا و نداز واد ارووبا یوهند لووه
خننو د نان را ربا م میسازند .امبوزه ،ش

جداد زندگی اجهااعی ،ضنوعی از اات

ام اناا و ببنامه ا را بباد گکانی شدوۀ زندگی ربا م ناوو ه اسوتی البهوه ،موبضب بوا
موتیدت اد نها انی له به اربا ر ش

ی لنی واد خوو لاوک موینااانود .ر

واتع ،می ضوان بدان اشت لوه ام انواا لیون خنونو د ،رانوه ر شوباا سواخهارد
لوونیگووبان ار و ااووت شووباا  ،خووو از اووک سووو الووکا ور و از سووود اگووب،
ضوانوواایبخووی اسووت .بووب ااووت اسوواس ،انهخوواب سووبک زنوودگی سووالمتمحووور ،ر
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محدو ات ا و ربرت اای اضفاق می ارهد له به واسط موتیدوت اجهاواعی روب روبا م
شده است .اات موتیدت اد ساخهارد ،امن انهخاب واد زا بوباد لونیگوبان و اوا
ضید عامالن را ر شباا واشه محدو میسازند.
به عبارا اگب ،اربا ر اک زمدن اجهااعی ست به انهخاب مویزننود و ندبو واد
اجهااعی ندک مجاوعهاد از ررهار اد مبضب با سوبک زنودگی سوالمتمحوور را ضحوت
ضثیدب تبار می ند .ر اات بواره ،لالب وا نرباو خوو را ر تالون مود منیوجای از
رواب مدان مهغدب اد ساخهارد و ررهار واد موبضب بوا سوبک زنودگی سوالمتمحوور،
ندت ارائه ناوو ه اسوت :مهغدب واد سواخهارد ماننود موتیدوت بهواضی ،جون  ،سوت و
نشا /تومدت ،زمدنهاد اجهااعی را بباد جامیوهوورابد و ضجببوه روبا م مویسوازند .ااوت
مهغدب اد ساخهارد له انهخاب اد زندگی را ضحت ضثیدب تبار می ند ،به شو

لیوی

ربرت ا و شبااطی بباد لنی ربا م میسازند له منجوب بوه ررهار واای ر ارضبواط بوا
مصبف خانداا ،ال

 ،ریام غراای و اگب لنی اد مبضب با سالمت میشوند.

ر وشو ی راحب ،عوالوه بوب یوار میوههدم سوه سوهه مهغدب واد سواخهارد شوام
جن  ،موتیدت اجهااعی و اتهصا د و ست اربا  ،ضثیدب ضیامیی ضفاوا اد جنیدهی بوا و
مهغدب اگب ،بب ررهار اد مبضب با سبک زندگی سالمتمحور نان موور مطالیوه توبار
گبرهه است .بب اساس نهااج اات ضحهدق ،جنیدت به عنوان ا وی از مهومضوبات مهغدب واد
سوواخهارد ،از رابطو مینووا ارد بووا ررهار وواد مووبضب بووا سووبک زنوودگی سووالمتمحووور
ببخور ار است .به عبارا اگب ،زنوان از سوبک زنودگی سوالمضوبد نیوبت بوه موب ان
ببخور ار یوهند .از اگوب مهغدب واد سواخهارد موؤیب بوب ررهار واد موبضب بوا سوبک
زندگی سالمتمحور ،موتیدت اجهااعی و اتهصوا د اروبا اسوت .جااگواه وا بوا روبا م
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ناو ن ربرت ،انهخاب اربا را ضحت ضثیدب تبار می ند ،به گونهاد لوه اوباه بوا بوا
ررهت موتیدت اجهااعی -اتهصا د ،ررهار مبضب با سبک زندگی سالمتمحور اربا ندک
ارضهاء می اابد .به بدوانی اگوب ،اروبا د لوه از بوا ضبات موتیدوت اجهاواعی و اتهصوا د
ببخور ارند ،نیبت به اگبان ر جااگاه اد واادتضب ،سبک زندگی سالمضوبد ارنود.
ببع

 ،سبک زندگی لیانی له ر واادتضوبات موتیدوت اجهاواعی -اتهصوا د توبار

گبرههاند ،نیبت به اگب اربا ر جااگاه اد مهوس و با  ،ناسالمضب است.
عالوه بب و مهغدب جن

و موتیدت اجهااعی و اتهصا د ،عام

اگبد له بوب ررهوار

مبضب با سبک زندگی سالمتمحور اربا ضثیدب ار  ،میثل ست است .اارهه اد ضحهدق
راحب ننان می دله رابط مینا ار می وسی مدان گبوه سنی اروبا و سوبک زنودگی
سالمتمحورشان وجو ار ی اربا د له رگوبوه واد سونی وواادتضوب توبار ارنود ،از
سبک زندگی سالمضبد نیبت به گبوه اد سنی با ضب ببخور ار یهند ( ز بوه لوب
است له جایدت مور مطالی وشو ی راحب ،اروبا  04سوا بوه بوا اسوت) .از اگوب
روابطی له ر اات ضحهدق مور مطالیه تبار گبرهه است ،ضثیدب ضیامیی جن

با و مهغدوب

موتیدوت اجهاواعی و اتهصوا د و گوبوه سونی بوب ررهار واد موبضب بوا سوبک زنودگی
سالمتمحور است .اان گونه له بحه شد ،ضفاوا ر جن

اروبا  ،ررهوار موبضب بوا

سبک زندگی سالمتمحور نوان را مهفواوا موی سواز  ،اموا ااوت رابطوه ،ر ضیامو بوا
موتیدت اجهااعی و اتهصا د اربا ندک مینا ار اسوت .اینوی ررهار واد موبضب بوا سوبک
زندگی سالمتمحور ،مدان زنان و مب ان با موتیدت اد اجهاواعی و اتهصوا د مخهیوف
ندک مهفاوا است و ر باوک از وونج موتیدوت وواادت ،مهوسو رو بوه وواادت ،مهوسو ،
مهوس رو به با و با  ،زنان از سبک زندگی سالمضبد نیبت به مب ان بهبهمند یهند.

بررسی تعیینکنندههای ساختاری و رفتاری سبک زندگی سالمتمحور...

ایندت نهااج ضحهدق ننان می د له ضثیدب ضیامیی و مهغدب جن
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و گبوه سونی بوا

ررهار اد مبضب با سبک زندگی سالمتمحور ندک از لحواظ موارد مینوا ار اسوت .بوه
عبارضی اگب ،سبک زندگی سالمتمحور زنان و مب ان ر ب اک از گبوه اد سونی
جداگانه ،مهفاوا است و زنان ر گبوه اد سنی مخهیف از سبک زنودگی سوالمضوبد
نیبت به مب ان ،ببخور ارند .البهه بااد ضوجه اشت لوه ااوت ضفواوا و امهدواز ر شو
لیی سبک زندگی سالمتمحور است .با تت ر ابیا مخهیوف ااوت مهغدوب ،مویضووان
منا ده ناو له زنان ر ونج بُید ضغرا سالم ،سالمت روانی ،مصبف خانداا ،ضغراو
ناسالم و ضحبک روزانه ،ررهار اد سوالمضوبد نیوبت بوه موب ان ارنود .اموا ر و بُیود
ورزش و ااانی ر رانندگی ،مب ان از وحیدت مناسنضبد ببخور ار یهند.
پیشنهادها
میضوان به عنوان ودننها اا لاربب د وشو ی راحب ارائه ناو  ،عبارضند از :الوف)
ضهد ببنامه و راهلار اد ضنواهی جهت ببخور ارد از سبک زندگی سوالمتمحوور از
سود مب ان و گبوه اد سنی با  .ب) ضوجه واشه به زابگبوه اد سونی و مووتیدهی بوه
نگا اجباد ببنامه اد مرلور .ج) ربا مسازد مبالک ورزشی میاعد را سالاندان،
اباه با ضبغدن نان به اشهت ریالدت اد جیاانی و ببنامه اد ورزشی مناسن.
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