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 .رانیا ،، تهران(س) الزهرادانشگاه دانشکده تربیت بدنی، ، مدیریت ورزشیارشد، گروه  کارشناس -7

 .، تهران، ایرانپیام نور واحد ریدانشگاه  مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی، ،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی - 

 (نویسنده مسئول) .ایران مازندران، ،مازندران بدنی،دانشگاه تربیت دانشکدهورزشی،  فیزیولوژی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه -9

 143491  937: ، تلفنsharifi.cardio@gmail.com: پست الکترونیکی

 

 خالصه

امکانرا    .گرددد  سبک زندگی سالم در سنین مدرسه، موجب نهادینه شدن رفتار در فردد   ررد ز  ن در رگرگلرالی مری     :مقدمه

هرد    ،رنرارداین  .دهنرد اردگررار راشرد     ی را تشکیل مری های فدد که سبک زندگی  تواند رد انتخاب موجود در محیط زندگی می

 .است خدما  شهدی رندی سطحساله شهد تهدان را  11تا  11 موزان دانش یسبک زندگمحقق ردرسی ارتباط رین 

ای  چنرد مدلهره  گیدی   موز در تهدان طی یک نمونه دانش 683 رد ر ی یشیمایپ-یفیره ر ش توص ،مطالعه نیا :ها مواد و روش

  نالیگ   یفی مار توص را   رود زندگی سبکپدسشنامه استاندارد  دموگدافیک   سؤاال  لا ی ای پدسشنامه تحقیق ارگار .شد انجام

 .شد تحهیل من  یتنی پارامتدی نا زمون    اسپیدمن همبلتگی  زمون طدفه، یک  اریانس

 ± 41/64)منرد   رهرده  ، میران (63/111 ± 33/63)منرد   رهرده  هد یک از مناطق فردا  زندگی در سبک کل نمده میانگین :ها افتهی

 خردما  شرهدی   رنردی  را سطح موزان زندگی دانش رین سبک. رود متوسط لد در( 1/111 ± 88/68)مند  رهده   فد ( 18/113

 ره مدروط میانگین کمتدین   در مورد سالمت پریدی ملئولیت رعد ره مدروط میانگین ریشتدین .داری  جود نداشت ارتباط معنی

اری نمده رهتدی نلبت دطور معنیره انپلد ،یردن تیفعالدهنده سالمت در رعد  از نظد رفتارهای ارتقا .رود استدس تیدیمد رعد

داری  طرور معنری  رهدختدان ( p=861/8)ر ارط رین فددی   ( p<881/8)تغریه ارعاد  در. دست   ردند ره (p=868/8) ره دختدان

 .رهتد از پلدان رودند

 دهنرده  انجرام رفتارهرای ارتقرا   ررد   خردما  شرهدی   رنردی  سطحتوان گفت  می لاضدمطالعۀ های  افتهرا توجه ره ی :گیری نتیجه

یافتن عوامل دیگدی که موجب تدغیرب نوجوانران رره داشرتن سربک       لگ م لرا .تهدانی تأریدی نداشته است  موزانسالمت دانش

 .رسد می نظد رهضد ری  زندگی رهتد گددد

 خدما  شهدیی، ردن تیفعالتهدان، ، نوجوان سبک زندگی، :دییهای کل واژه
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 مقدمه

رره عنروان    ای گلرتدده  طرور  رره  ی  نوجروان  ید ران کودک

در  کره چدا  ندی  انلان ره للاب می رشددر  یرحدان یها د ره

 دنرد یگ یقدار مر خطدزایی در معدض عوامل  ها این سنین انلان

 .پایررداری در تهدیررد سررالمت ایشرران دارنررداغهررب اررردا   کرره

ممکرن   از رشرد مدالرل   نیدر ا ی  اجتماع یمداخال  رهداشت

امد زه را توجره رره    .[1] در افداد داشته راشد یمثبت دیرأاست ت

 کردد یر  دییتغ لگ م ی،رهداشت یدرمان یها مداقبت یراال نهیهگ

 دیر مرورد تأک  شرتد یها ر یماریاز ر یدیشگیپ کددیره ر  یدرمان

ررد   یسازمان رهداشت جهران  راستا، نیدر هم. قدار گدفته است

سرالم، خهرق    یسبک زندگ قیشامل تشو ارتقاء سالمت تیاهم

مجردد خردما     دهی جهتسالمت،  یردا کننده لمایت طیمح

کردده   دیر تأک یعمروم  رهداشتی ها استیس نیی  تع یرهداشت

داشرتن سربک زنردگی سرالم در سرنین       ،از طدفری  .[6] است

مدرسه موجب نهادینه شدن این رفترار در فردد   ررد ز  ن در    

 یدهند کلان نشان می قا یاز تحق یاریرل. گددد رگرگلالی می

 خطدپررید  یارهاکنند رفت سالم را انتخاب می یکه سبک زندگ

 . [6] دارند یکمتد

تدکیبری از الگوهرای    سبک زنردگی رنا ره دیدگاه محققان، 

رفتاری   عادا  فرددی در سداسرد زنردگی اسرت کره در پری       

 جرود  مرده   تحرت ترأرید متقاررل       فد یند اجتماعی شدن ره

خصوصیا  فددی   تعامال  اجتمراعی   محریط زنردگی قردار     

سبک زندگی ریشتد از  ن جهت است که  تیاهم .[1]گیدد  می

 . [4]است ها مؤرد  از ریماری گیدی پیشر ی کیفیت زندگی   

 یامد زه ا قا  فداغت اغهرب کودکران   نوجوانران رره جرا     

 یررود، ررا تماشرا    جیر را کره قربال    ییهرا  ی  رراز  یرردن  تیفعال

 انهیرا را ی  راز های هوشمند ، استفاده از گوشیهمیف ون،یگیتهو

از کودکران،   یاریگفرت کره رلر    دیر را مجموع درشود    پد می

از تحرد    ،عهل دیسا گیفوق   ن لینوجوانان   جوانان رنا ره دال

انجرام فعالیرت    .لرتند یمطهوب ردخروردار ن  ینجلما ی   مادگ

رره تثبیرت    زیرادی  رشرد کمرک   های سال یدر ط ظمردنی من

 رهبررودررردای  رگرگرریپتانلرریل  ،رنررارداین. نمایررد سررالمتی مرری

 نوجروانی، د ره  .[3] سالمتی در این گرد ه سرنی  جرود دارد   

قبیرل   از زنردگی  عرادا     است الیرگرگل ره کودکی از انتقال

 ادامره  توانرد  شود مری  می شد ع د ران این در منظم که  رزش

 زنردگی  سبک که اند کدده  شکار عهمی های گگارش .کند پیدا

 تهدیدکننده ملتقل عامل منگله ره نوجوانی در د ره تحد  کم

 راال سنین در زندگی کاهش کفیت   مگمن رهداشتی مشکال 

رفتارهرای ارتقرا   مشخص شرده اسرت کره     ،از طدفی. [1]است 

ها  پژ هش. [8]ی است عوامل مختهف دیدهنده سالمت تحت تأر

متفرا     یها هیمددم را سدما ینشان داده است که سبک زندگ

 دارد داری معنیکه دارند، رارطه  ی  فدهنگ یاجتماعی، اقتصاد

   یاقتصراد  عوامرل  سرالمت جلرم ررا    نیرارطه رر  رغم ره. [6]

ارائرره  نره یزم نیرردر ا یمتفرا ت  ا یررهنرروز هرم نظد  ،یاجتمراع 

تدین عناصد شهدی جهت افرگایش   یکی از اساسی. [6] شود می

 سطح رفاه اجتماعی مددم شهد،  جرود خردما  شرهدی اسرت    

 مروزان مترأرد از   سبک زندگی دانشرنارداین ممکن است . [1]

منردی از خردما  شرهدی   امکانرا  موجرود در محریط        رهده

هرای صرور  گدفتره     از طدفی را ردرسی. زندگی  نان قدار گیدد

ارتبراط ررین سربک      مشخص شد تاکنون پژ هشی ره مطالعره 

نگدیرک رره موضروع    . زندگی   خدما  شهدی نپدداخته اسرت 

  همکراران ر ی   Abdeshahiمطالعه لاضرد نترایج پرژ هش    

دانشجویان دانشگاه شرهید چمردان اهرواز نشران داد کره ررین       

هرای سراختاری   طبقرراتی ررا سربک زنردگی رارطرره       موقعیرت 

 .[18]داری  جود دارد  معنی

شرهد   گانره  66منراطق     همکاران Kamran در پژ هش

 تهدان از لحاظ ردخورداری از خدما  شرهدی توسرط تکنیرک   

  شاخص عمده 8اکلونومی عددی   رد اساس تجگیه   تحهیل ت

درجره  )منرد   رهرده  فردا منراطق  ره سره دسرته    خدما  شهدی

قدار داشت   ره تدتیرب منراطق    16/8-43/8مندی مارین  رهده

 میران ، (در این گد ه قدار گدفتنرد  16   1، 1، 11، 6، 14، 68

قدار داشت   رره   41/8-11/8مندی مارین  درجه رهده)مند  رهده

قردار  در ایرن گرد ه    4   1، 13، 6، 11، 11، 18ناطق تدتیب م

 86/8-18/8منردی مرارین    درجه رهده)مند  رهده فد    (گدفتند

 11   61، 8، 16، 18، 1، 66تدتیرب منراطق   قدار داشت   ره 

از  ن جرا کره   ) دنشرد  رنردی  رتبره  (در این گد ه قدار گدفتنرد 

ریشرتد از لرد    ،تدین فاصهه مدکبش شهد تهدان کوتاه 3منطقه 

راالی فاصهه رحدانی رود از دامنه مقایله را دیگد منراطق کنرار   

 صرفد  ره ها  ن مندی رهده درجه که مناطقی .[1] (.گراشته شد

 ره ها  ن مندی رهده درجه که مناطقی   مندتد رهده رود تد نگدیک
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 مدلهه در شهدی خدما  مندی رهده لحاظ از رود تد نگدیک یک

 .[1] داشتند قدار تدی پایین

تواند ررد   از  نجایی که امکانا  موجود در محیط زندگی می

دهنرد   های فدد کره سربک زنردگی  ی را تشرکیل مری      انتخاب

سربک  اردگرار راشد، این مطالعه درصدد ردرسری ارتبراط ررین    

 رنردی  سرطح ساله شهد تهدان را  11تا  11 موزان دانش یزندگ

توانرد   مطالعره لاضرد مری    ،رد این اساس. است خدما  شهدی

ریرگی رره مردیدان شرهدداری،      ای جهرت ردنامره   انداز تازه چشم

 زار   ، زار   رزش   جوانررران،  زار   مررروزش   پرررد رش 

 نیر مدتبط ررا ا  نیولئمل دیکودکان   سا یها رهداشت، خانواده

 .هددلوزه ارائه 

 

 ها مواد و روش

جامعره  . شرد انجام  یشیمایپ-یفیمطالعه ره ر ش توص نیا

سراله   11 تا 11دختد   پلد   موزاندانش لاضد قیتحق ی مار

 معیار  ر د رره ایرن مطالعره    .رودند 1611در سال  شهد تهدان

  تمایررل ررره دریدسررتان  یکرری از مقرراطت مختهرر تحصرریل در 

خرد ،، داشرتن ریمراری ر لری          معیرار  ،شدکت در مطالعه

داد نمونره  ردای تعیین تعر فدمول کوکدان از  .جلمی مگمن رود

 .استفاده شد

   
       

          
 

تعرداد کرل    Nتعرداد نمونره مرورد نیراز،      nدر این فدمول 

Sضدیب اطمینان،  tجامعه  ماری، 
 اریانس صفت در جامعره   2

  d جرد ل مورگران تعرداد     اسراس  رد. گیدی است دقت نمونه

در پرژ هش  . راشرد  نفد مری  681 نهایت ریجامعه  یها ردا نمونه

 یپداکنردگ  اسراس  ردکه  قدار داده شد 683لاضد تعداد نمونه 

منراطق   نیرر  یتعداد ره نلربت ملرا    نیا ، موزانتعداد دانش

 انجرام  ای چندمدلهره  صور  گیدی ره نمونه. شد میمخته  تقل

منطقه )مند  رهده ، ره این تدتیب که از هد یک از مناطق فداشد

منررد  رهررده   فررد ( 11   1منطقرره )منررد  رهررده ، میران (14   1

د  منطقرره   از هررد منطقرره یررک مدرسرره ( 11   18منطقرره )

. گددیرد  انتخراب طور تصادفی  دختدانه   یک مدرسه پلدانه ره

   انتخررابدر هررد مدرسرره از هررد پایرره تحصرریهی یررک کررالس 

مدرسه تعیرین   تعداد نمونه در هد موزان، دانش تعداد ردللب

  .شد

 رخرش  مشرتمل ررد د    یا ها پدسشنامه داده ی ر ارگار گدد

سرن،   جنس، مثل کیرخش ا ل شامل مشخصا  دموگداف. رود

، پردر  ال یتحصر ، تعرداد رردادر  ، تعرداد خرواهد   ،یهیتحصر  پایه

شرغل مرادر   رخرش د م شرامل        شغل پردر ، مادر ال یتحص

 [11]   همکراران  Mohammadi-Zeidi پدسشنامه استاندارد

رره    محاسربه   86/8کد نباخ  ی ن را  زمون  لفا ییایکه پا رود

سرپس پدسشرنامه رره     .زران قارل در  کودکان ردگرددان شرد  

 ،لاضرد  قیر مشراره تحق  ینفرد  68در جامعره   یصور  مقدمات

یی پدسشرنامه نهرا   د،یهد متغ یعامه ی  را محاسبه رارها تیتوز

نحروه نمرده   . شد هیته کد یل یارزش 4 اسیدر مق سؤال 18را 

 اریرلر "پاسر    یشد که ردا میتنظ یا ره گونه هیره هد گو یده

 امتیراز،  6  "متوسرط "امتیراز،  6 "کم"، ازیامت کیمعادل  "کم

اختصرا    ازیر پرنج امت  "ادیر ز اریرل"پاس    امتیاز   1 "زیاد"

ی رردن  تیفعال: شامل شش رعد قیتحق یاصه یدهایمتغ .گدفت

سؤال، نمده  1) هیتغر ،(امتیاز 68تا  3سؤال، نمده خام رین  3)

 در مرورد سرالمت   پرریدی  ملرئولیت  ،(امتیاز 64تا  1ن خام ری

 اسرتدس  تیدی، مرد (امتیاز 38تا  16سؤال، نمده خام رین  16)

 8)ی فردد  نی، ر ارط ر(امتیاز 64تا  4سؤال، نمده خام رین  4)

ی   خرود    رشرد معنرو   (امتیراز  18تا  8سؤال، نمده خام رین 

 .ررود  (زامتیرا  48ترا   18سؤال، نمده خرام ررین    18)شکوفایی 

اسرت کره    618  لرداکثد   18 پدسشنامه نیلداقل نمده در ا

در هد زیدگد ه  .رهتد است یزندگ سبکدهنده  نشاننمدا  راال 

درصرد   11  کل پدسشنامه چنانچه افرداد ملرا ی   کمترد از    

درصد نمده،  11تا  48نمده را کلب کددند در  ضعیت ضعی ، 

درصد نمده را  14در  ضعیت متوسط   اگد ملا ی   ریشتد از 

پدسشرنامه  . [16]کلب کددند در  ضعیت خوب قدار داشرتند  

الزم در خصرو    حا یتوضر  یلرا   ،وستیپ یا ره همداه نامه

   یاز محدمانه ماندن اطالعا  شخص نانی  اطم قیاهدا  تحق

  پرس از   تیر توز ق،یتحق یها نمونه نی، رسؤاال پاس  افداد ره 

مدروطرره  ی مررار یهررا لیررتحه ی  ررردا   ری جمررت ل،یررتکم

 . شد سازی  ماده

 61نلرخه   SPSSافگار  ندماز  ها داده لی  تحه هیجهت تجگ

   سربک  کیر دموگداف دهرای یمتغ لیر رردای تحه  .استفاده شرد 

  انحردا    نیانگیر م مثرل  یفی  ارعراد  ن از  مرار توصر    یزندگ
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 توزیرت  ردرسى منظور ره .دی  درصد استفاده گدد یفدا ان ار،یمع

 اسرتفاده  اسرمیدن  -کولمروگد     زمون از ها داده رودن ندمال

 نمده میانگین ردای مقایله طدفه یک  اریانس  زمون  نالیگ .شد

 ارتبراط  ردرسری  منظرور  زندگی مناطق مخته    ره سبک کل

خدما  شهدی  رندی سطح را  ن یها مؤلفه زندگی   سبک رین

 زمرون مرن    .شد استفاده اسپیدمن همبلتگی ضدیب  زمون از

دخترد      مروزان زندگی دانش سبک  یتنی جهت مقایله ارعاد

 گدفته نظد در >84/8pداری  معنی سطح .گددید استفاده پلد

 .شد

 

 ها یافته

 کنندگان دختد شدکت کل از( %4/11)صد  نود   یک نفد 

زندگی در هد یرک از   سبک کل نمده میانگین (.1جد ل)رودند 

منررد  رهررده ، میرران(63/111 ± 33/63)منررد  رهررده منرراطق فرردا

 ررا ( 1/111 ± 88/68)منرد   رهرده    فرد  ( 18/113 ± 41/64)

  اختال   رود متوسط لد در پدسشنامه این کهی نمده ره توجه

، F=641/8)هررا مشرراهده نشررد    داری رررین میررانگین  معنرری

188/8=p). اسرپیدمن نشران داد کره ررین      همبلرتگی  ضدیب

 رنردی   مروزان منراطق مختهر  ررا سرطح     زندگی دانرش  سبک

 ،=r-864/8)داری  جرود نداشرت    ارتباط معنی خدما  شهدی

118/8p= .)

 

 (=983n)، 1931در سال  تهران ساله شهر 11تا  11 آموزاندانش جمعیت شناختی مشخصات -1 جدول
 

 (درصد) تعداد متغیر

 پدر تحصیالت میزان

 ( 3/93) 754 دیپلم و زیر دیپلم

 (49/ ) 755 کاردانی

 (7/4) 76 کارشناسی

 (1/77) 45 کارشناسی ارشد

 (7/4) 76 دکتری

 تحصیالت مادر میزان

 (3/49) 751 دیپلم و زیر دیپلم

 (1/47) 767  کاردانی

 (3/9) 75 کارشناسی

 (4/77) 44 کارشناسی ارشد

 ( /7) 1 دکتری

 شغل پدر

 ( 1/1) 17  آزاد

 (1 / ) 795 دولتی

 شغل مادر

 ( 6/11)  94 دار خانه

 (4/77) 44 شاغل

 

شرده اسرت ررین ارعراد      داده نشران  6همانطور کره در جرد ل   

خردما    رنردی   مروزان ررا سرطح   زندگی دانرش  مخته  سبک

 .داری  جود ندارد ارتباط معنی شهدی

 
 (=983n)، 1931در سال  ساله شهر تهران 11تا  11آموزان دانشدر  خدمات شهری بندی سطحبا زندگی و ابعاد مختلف آن  سبکاسپیرمن بین  همبستگی ضریب -2 جدول

 

 

 متغیرها

 خدمات شهری بندی سطح

 pمقدار  همبستگی ضریب

 431/9 -995/9 زندگی سبک

 739/9 -961/9 یبدن تیفعال

 939/9 916/9 هیتغذ
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 431/9 -995/9 در مورد سالمت پذیری مسئولیت

 941/9 -941/9 استرس تیریمد

 4/9   -9/ 96 یفرد نیروابط ب

 969/9 -935/9 یرشد معنو

 95/9در سطح  داریمعن یاختالف آمار 

 

 ارعراد لداقل   لرداکثد   ار،یانحدا  مع ن،یانگیم 6 جد ل

این جد ل  مندرجا  ره توجه را. دهد زندگی را نشان می سبک

در مرورد   پرریدی  ملرئولیت  رعرد  رره  مدروط میانگین ریشتدین

  .رود استدس تیدیمد رعد ره مدروط میانگین کمتدین   سالمت

 
 (=983n)، 1931در سال  ساله شهر تهران 11تا  11آموزان دانشزندگی  سبک ابعاد حداکثر و حداقل معیار، انحراف میانگین، -9 جدول

 

 حداکثر حداقل میانگین ± معیار انحراف زندگی سبک ابعاد

 99 6 7/73 ± 6/ 9 یبدن تیفعال

 95 1 5 /11 ± 61/5 هیتغذ

 69 74 99/49 ± 57/3 در مورد سالمت پذیری مسئولیت

 5  6 73/71 ± 43/4 استرس تیریمد

 49 3 19/99 ± 5/ 5 یفرد نیروابط ب

 59 79 16/47 ± 51/5 یرشد معنو

 

 سربک  ررین  کره  داد اسرپیدمن نشران   همبلتگی ضدیب 

پردر   ، تحصریال  (=861/8r= ،136/8p) یتجنلر  ررا  زنردگی 

(816/8-r= ،886/8p=) شغل پردر ، (818/8r= ،814/8p= )  

  جرود  دارییعنر م رارطه( =r= ،411/8p-861/8)شغل مادر 

مادر را رعد رشد معنوی   خود شکوفایی  فقط تحصیال . ندارد

 ،از طدفرری(. 164/8r=، 811/8=p)داری داشررت یرارطرره معنرر

نشران داد کره از نظرد     1 نتایج  زمرون مرن  یتنری در جرد ل    

 نیر ارط ر ،یردن تیفعالرفتارهای ارتقا دهنده سالمت در ارعاد 

اخرتال   مراری   دختد   پلرد    موزانرین دانش هی  تغر یفدد

ی رردن  تیر فعالره این صور  که در رعد . داری  جود دارد معنی

(868/8=p)، از  یرهترد دار نمده یطور معن  رهپلد   موزاندانش

  ر ارط ( >881/8p) هیتغرارعاد  دست   ردند   در ان رهدختد

دخترد    مروزان دانشداری  طور معنی ره( p=861/8)ی فدد نیر

 پریدی ملئولیت ی،رشد معنواما در ارعاد . پلدان رودنداز رهتد 

دخترد      مروزان رین دانش استدس تیدیمد   در مورد سالمت

 . داری مشاهده نشد معنی اختال   ماریپلد 

 
 ( =983n)، 1931در سال  ساله شهر تهران 11تا  11 دختر و پسر زندگی دانش آموزان سبک ابعاد های رتبه مقایسه میانگین  -1 جدول

 

  ( =737n)دختر  ( =735n)پسر  یتجنس

 P مقدار  ها رتبهمیانگین  ها میانگین رتبه ابعاد

 9/9 9* 74/719 96 /51 یبدن تیفعال

 >997/9* 75 /61 11/717 هیتغذ

 947/9 36/731 75/711 در مورد سالمت پذیری مسئولیت

 6/9 1  4/73  14/734 استرس تیریمد

 3/9 9* 96 /99 717/   فردی نیروابط ب

 9/ 17 16/734  76/73 یرشد معنو

 95/9دار در سطح آماری معنیاختالف *       آزمون من ویتنی

 

  بحث

تثبیرت   مهرم زنردگی رردای    یهرا  د ران سرنین مدرسره از  

توجره   دیر راررا ایرن لرال    . دهنده سالمت است رفتارهای ارتقا

قردار   یعوامل مختهفر  دیرأافداد تحت ت یزندگ داشت که سبک
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 را زندگی سبک رسد می نظد ره که از عوامهی یکی. [16] دارد

نترایج ایرن   . است افداد سکونت محل دهد قدار  خود دیرأت تحت

کرل سربک    نمده مطالعه ردای ا لین رار نشان داد رین میانگین

 پرژ هش هرد یرک از منراطق فردا      مرورد   مروزان زندگی دانرش 

داری  منرد اخرتال  معنری    رهرده  مند   فرد   رهده مند، میان رهده

ضعی  ره رندی صور  گدفته از   جود ندارد   را توجه ره طبقه

منراطق از نظرد سربک زنردگی       موزان همهدانش ،سمت خوب

کره   را توجه ره ایرن . رودند متوسط لد دهنده سالمت در ارتقا

ررا  ای تاکنون ره ردرسری ارتبراط سربک زنردگی افرداد       مطالعه

نپدداخته است اطالعا  چندانی در  خدما  شهدی رندی سطح

 کره  نیلت دمیل امکان این راره در دست نیلت؛ همچنین این

 داریمعنر  .شود ارزیاری مشاره های پژ هش نتایج را لاضد نتایج

گونه توجیره   توان این این ملئهه در پژ هش لاضد را می نبودن

منراطق   کننرد  مری ردخال  تصرور همگران کره گمران      کدد که

ره مناطق شرمال   جنوب شهد از خدما  شهدی کمتدی نلبت

در  شرهد تهردان   شهد ردخوردارند، تعردادی از منراطق جنروری   

منرد قردار گدفتره   ایرن در        میان رهده مند رهده فدا های گد ه

در گرد ه   لالی است که تعدادی از مناطق شمالی شهد تهردان 

توانرد مؤیرد      این ملئهه خود می [1] جای دارند مند رهده فد 

این امد راشد که عوامل دیگدی همچرون  ضرعیت اقتصرادی      

  سطح  گاهی افداد خانواده عال ه ها  معیشتی، فدهنگ، ا لویت

ررد رفتارهرای ارتقرا     رد  جود امکانا  شهدی در محیط زندگی،

 .دهنده سالمت   سبک زندگی نوجوانان تأریدگرار روده راشد

 لد تهدان در شهد  موزاندانش زندگی سبک نمده میانگین

   Koldi مطالعره  ررا  هملو یافته این که  مد دست ره متوسط

 کره دانشرجویان   نشران داد  هرا   ن راشرد، مطالعره   میهمکاران 

 ارتقرا  زنردگی  سربک  از رخشری  تروان    رهگیلتی عهوم دانشگاه

همچنرین هملرو ررا    . [11]رودنرد   متوسطی ردخروردار  دهنده

 که نشان داد ها  ن مطالعه .راشد می   همکاران Raiyat مطالعه

لرد   در را رهداشرتی  راهنمرایی رفتارهرای   مقطت  موزاندانش

   Motlagh مطالعره  از طدفری . [14]دادنرد   انجرام  متوسرط 

پگشکی، ریان داشت  عهوم دانشگاه دانشجویان رد ر ی همکاران

 قاررل  لد در را رهداشتی رفتارهای پژ هش  الدهای مورد که

 . [13]است  مطالعه این نتایج را مغاید که انجام دادند قبولی

 رره  مدروط میانگین، راالتدین داد نشان لاضد مطالعه نتایج

 توانرد  امد مری  این .است در مورد سالمت پریدی ملئولیت رعد

 عوامرل  ره شناسایی قادر  موزانکه دانش راشد  ن دهنده نشان

 لداکثد ره   پتانلیل روده ها  ن کنتدل   خود سالمتی رد مؤرد

 مطالعه یافته هملو رااین . دارند را خود سالمت سطح رساندن

Alpar    دهنرده  ارتقرا  رفتارهرای  تغییردا   رود که همکاران 

 در پدستاری در دانشجویان تحصیهی سال 1 طول در را سالمت

 در پرریدی  دند   ریان کددنرد کره ملرئولیت   نمو ردرسی تدکیه

 داده خود اختصرا   ره را نمده میانگین راالتدین سالمت، قبال

 Koldi   Einodin [11]مطالعرره همچنررین رررا  [11]اسررت 

   Tavafianاز طدفرری ناهملررو رررا نتررایج . همخرروانی داشررت

Aghamolaei [18]  مطالعه  Motagi     همکراران ررود کره  

 در قبرال  پرریدی  ملرئولیت  مروزان در رعرد   دانشنشان دادند 

 . [11] تد رودند سالمت از لد متوسط پایین

 که روده سالمت انلان مهم های جنبه از یکی یرشد معنو

 انلان رارطه کننده   هماهنگ دهد می جهت   هد  زندگی ره

 مطالعا  از رلیاری در. [8]است  جامعه محیط   خود، خدا، را

 ررا  کره  [13, 14]تعهرق دارد   معنوی رشد ره نمده راالتدین نیگ

 نمرده  رودن راال این اساس، رد .هملو هلتند مطالعه این نتایج

 فدهنرگ    مرهب تأریدردرسی   موزان مورددانش یرشد معنو

ایرن امرد   . کنرد  مری  تأییرد  سرالمت  ارتقا دهنده رفتارهای رد را

گدایری   مررهب    جامعره  ررد  لراکم  اسرالمی  فدهنگ مطارق را

   نوجوانران  ر ان سرالمت  در مهمری  است که نقش ها خانواده

 . دارد ها  ن رشد معنوی ارتقای

 یافته دیگد مطالعه لاضد لاکی از  ن اسرت کره کمتردین   

ایرن  .  موزان ررود دانش استدس تیدیمد رعد ره مدروط میانگین

    Koldi   [11]  همکراران   Motagiیافته هملو ررا نترایج   

نیررگ همکرراران    Raiyat مطالعرره در. رررود [11]همکرراران 

 سرطح  در اسرتدس  مردیدیت  رعرد  در مورد پرژ هش   الدهای

 راید ها خانواده که دهد می نشان یافته این. [14]متوسط رودند 

هرای الزم   تد راشند    موزش مدیدیت استدس للاس زمینه در

 ررد سراعا  درس     در این زمینه را ره فدزنردان خرود ردهنرد   

نظار  کننرد ترا    نوجوانان تفدیح   غیددرسی مطالعه   خواندن

   در س از ناشری  اسرتدس    ر لری  فشرار  از را ایجراد تعرادل  

  .ندنمای جهوگیدی ها در  ن امتحانا 

فعالیرت رردنی    کره  مطالعه نشان داد نای نتایج طورکهی، ره
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 این دهندهاین موضوع نشان   است کم  موزاندانش در منظم

است  نشده ادغام  موزانر زانه دانش زندگی در  رزش که است

در ررین   در سنین کودکی   نوجوانی تحد  ری زندگی سبک  

 ررا  ر د انتظرار مری   هدچنرد . همه طبقا  ر ا، پیدا کدده است

 منرد دانرش   رهده مناطق فدا در  رزشی امکانا   جود ره توجه

 اما راشند ردخوردار ردنی مطهوری  موزان این مناطق از فعالیت

ایرن امرد   . نرداد  نشران  موضروعی را  چنرین  لاضد مطالعه نتایج

 لاکی از  ن است که تنها  جود امکانا   رزشی رردای تدغیرب  

راید عوامرل  کافی نیلت     موزان ره داشتن فعالیت ردنیدانش

 در است که مطالعاتی هملو را این یافته. دیگدی نیگ مهیا راشد

 کانادا، ایتالیا، کشورهای جوانان در ردنی ارزیاری فعالیت زمینه

 انجام ار پایی کشور 61   ایاال  متحده    لمان، نیجدیه چین،

نوجوانران،     جوانران  از نیمری  از رریش  کره  نشران داد    گدفت

از  .[68]نداشرتند   خرود  تندرسرتی  کرافی رردای   ردنی فعالیت

از  یرهترد نمرده  پلرد    موزاندانش ،ردنی طدفی در رعد فعالیت

تروان رره عوامرل     دست   ردند که این مطهب را می ان رهدختد

یافتره لاضرد   . فدهنگی اجتماعی رایرج در اجتمراع نلربت داد   

 .رود Tavafian   Aghamolaei [18]هملو را نتایج 

  مراری  اخرتال   نبرودن  ،لاضرد  تحقیق های یافته دیگد از

   مرادر    پردر  مادر، تحصریال   پدر، شغل شغل دار رینیمعن

توانرد   ایرن امرد مری    .ررود  رردنی  فعالیت خواهد   ردادر را تعداد

  گراهی  جامعره نداشرتن   گویای این ملئهه راشد کره مشرکل  

 سراله  18 در تضاد ررا یافتره لاضرد مطالعره     .نیلت ها خانواده

  الدین تحصیال  سطح پایین که نشان داد  مدیکا ور  درکوه

. [61]داشرت   داری مراری معنر   ارتبراط  ردنی فعالیت کاهش را

 یدهرا یمتغ نیرر   مراری  اخرتال  نبرودن   دار معنی لیدل دیشا

 یاجتمراع  یره رلرتد فدهنگر  ، فعالیت ردنی گانی  م یخانوادگ

  .راشد مدروط پژ هش مورد ی الدها

زندگی   ارعاد  سبک داد رین نشان لاضداز طدفی پژ هش 

   شرغل مرادر رارطره    پدر، شغل پدر ، تحصیال یتجنل را  ن

مادر را رشرد معنروی      فقط تحصیال . ندارد  جود دارییمعن

 Motlaghدر مطالعره  . داری داشتیخود شکوفایی رارطه معن

تحصریال  مرادران   رفتارهرای رهداشرتی        همکاران نیگ رین

تضراد ررا     در .[13]شت  جود دا داری معنیرتباط دانشجویان ا

 یها  یژگی رین  Arjomand   Heydariدر مطالعه این یافته 

 .[66]داشت   جود دارییرارطه معن زندگی سبک فددی  

 ر ارط رین فددی   ردرسی در رعد تغریه  موزان مورددانش

   Motagiایرن یافتره هملرو ررا نترایج       .متوسط رودند لددر

ر اررط ررین      در لیطه تغریره را این لال . [11]همکاران رود 

در تضاد را یافته . پلدان رودنداز دختد رهتد   موزانفددی دانش

 رفتارهرای  ریران کردد     همکاران Raiyatنتایج مطالعه لاضد 

مقطرت راهنمرایی در     مروز  دانرش دختردان   پلردان    رهداشتی

ر ایرن لیطره از   سطح خوب است   پلردان د  لیطه تغریه در

 مروزان  عهت رهتد رودن نمرده دانرش   .[14] دختدها رهتد رودند

 تغریرره شرراید مدررروط ررره  در رعررد دختررد در مطالعرره لاضررد 

 دهرد  مری نشران   شواهد. الگوپریدی ریشتد  نان از خانواده راشد

   جرا   میروه  ماننرد مصرد   )الگوهای غرایی صرحیح  الردین   

ره عادا   منجد( سبگیجا ، عدم مصد  چدری   غراهای  ماده

 .[66]شود  مینوجوانان دختد  غرایی مناسب

 سرنجش  کره  ررود  ایرن  مطالعره لاضرد   یها از محد دیت

 زان انجام شد مودهى دانش خودگگارش مبناى رد ها پدسشنامه

 ترد  مقبرول  نظد اجتمراعى  از که یىها پاس  امکان ملئهه این  

در این مطالعه شش رعد سبک  ،همچنین .ردد می راال را هلتند

زنگی ردرسی شد   ساید ارعاد سبک زندگی مورد ردرسری قردار   

های دیگدی را جهت ردرسی ایرن ارعراد    توان مطالعه می .گدفتن

ه رر . کننرده نترایج مطالعره لاضرد راشرد      طدالی کدد تا تکمیل

دیگرد ماننرد    کیر دموگدافشرود متغیدهرای    می پیشنهاد  ،عال ه

میگان در مد خانوار جهت ردرسی تأرید  ن رد سبک زنردگی در  

 . دنمطالعا  رعدی مدنظد قدار گید

 

تروان   مری  لاضدی های ردرس افتهتوجه ره یرا  :گیری نتیجه

  مروزان سرالمت در دانرش   دهندهکه انجام رفتارهای ارتقاگفت 

 خدما  شهدی رندی سطح   متوسط قدار دارد سطح در تهدان

 تهدانی تأریدی نداشته است، لررا   موزاندانش رد سبک زندگی

یافتن عوامل دیگدی که موجب تدغیرب نوجوانران رره داشرتن     

 همچنرین  .رسرد  مری  نظرد  رهضد ری  سبک زندگی رهتد گددد

های  موزش رهداشرت   ارتقرای سرالمت ررا      ردنامه لگ م اجدای

 یرژه در رعرد  رزش   فعالیرت رردنی        ره رفتارها نیا رد دیتأک

پرایین ررودن نمرده     ،از طدفری . اسرت ضد ری  مدیدیت استدس

دهنرده ر ا، سربک زنردگی غیدفعرال ررین       فعالیت ردنی نشان
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  مروزان  قت دانش یمی ازرا توجه ره اینکه ن . موزان استدانش

هرا   نوجوانران    ،  موزش رره خرانواده  شود میدر مدارس سپدی 

 ررا  تواند لائگ اهمیرت راشرد ترا    رهبود سبک زندگی می جهت

تغییردا    ایجراد    سرالم  زنردگی  سربک  فدهنگ سازی نهادینه

سرنی شراهد سرالمت جامعره در      گد ه رفتاری مطهوب در این

 .راشیمهای  ینده سال

 

 تعارض منافع 

 .منافعی  جود ندارد ضتعار گونه هیچ

 

 سهم نویسندگان

زهدا صفاری   امید قداچورلرو امرور مدرروط رره گردد  ری      

گیره    مقالره   تج  نگرارش های پژ هش   فاطمره شردیفی    داده

 .اند داشتههای پژ هش را رد عهده  داده لتحهی

 

 تشکر و قدردانی

های مالی پژ هش لاضد رد عهرده نویلرندگان    کهیه هگینه

حتردم  داننرد از ملرئولین م   نویلندگان رد خرود الزم مری  . رود

های الزم  سازمان  موزش   پد رش شهد تهدان جهت هماهنگی

    11   18، 11،14، 1، 1  مرررردارس منتخررررب منرررراطق   

 موزان گد ه نمونه ره خاطد همکاری صمیمانه در اجردای  دانش

 .این پژ هش کمال تشکد را داشته راشند

 

References 

 
1. Lima-Serrano M, Lemos I, Nunes C. Adolescent quality of life and health behaviors: A comparative study 

between adolescents from the south of Portugal and Spain. Texto & Contexto-Enfermagem 2013;22(4):893-

900. 

2. Herrman H, Jané-Llopis E. The status of mental health promotion. Public Health Reviews 2012;34(2):6. 

3. Moghadam MHB,Ahram poosh MH, Ardian N, Soltani T. Determining the lifestyle and its related factors 

among employees and workers of Yazd city. QJOM 2013;5(3): 79-87. [Persian]  

4. Lyons R, Langille L. Healthy lifestyle: strengthening the effectiveness of lifestyle approaches to improve 

health. Edmunton (AB): Health Canada 2000:112-23. 

5. Nilsaz m, Tavasoli e, Mazaheri m, Sohrabi f, Khezeli m, Ghazanfari z. Study of Health-promotion behaviors 

and Life Style among students of Dezful universities. SJIUMS 2013;20(5):168-75. [Persian] 

6. BashiriMoosavi F, Farmanbar R, Taghdisi M, AtrkarRoshan Z. Level of physical activity among girl high 

school students in Tarom county and relevant factors. IJHEHP2015;3(2):133-40. 

7. Jalili M, Nazem F, Heydarianpur A. Impacts of pedometer determined physical activity on biochemical risk 

factors of the cardiovascular system. Scientific Research and Essays 2011;6(25):5457-61. 

8. Abedi P, Jorfi M, Afshari P. Evaluation of the health promotion lifestyle and its related factors in reproductive 

aged women in Ahvaz, Iran. Community Health J 2015;9(1):68-74. [Persian] 

9. Kamran H, Parizadi T, Hoseini AH. Civil services ranking in metropolitan areas of Tehran. Geography and 

Regional Planning (Two Quarterly) 2010;1(1):147-64. [Persian]  

10. Abdeshahi HRNG, Rezadoost K, Nabavi SA. Investigating the Relationship Between Structural and Class 

position with a Healthy Life Style; Case Study: Shahid Chamran University Students in Ahwaz. Journal of Life 

Style Sociology 2016;2(6):171-200. [Persian]  

11. Mohammadi Zeidi I, Pakpour Hajiagha A, Mohammadi Zeidi B. Reliability and validity of Persian version of 

the health-promoting lifestyle profile. JMUMS 2012;21(1):102-13. [Persian] 

12. Maheri AB, Bahrami M-N, Sadeghi R. The situation of health-promoting lifestyle among the students living in 

dormitories of Tehran University of Medical Sciences, Iran. Journal of Health and Development 

2013;1(4):275-86. [Persian] 

13. Movahedi M, Khamseh F, Ebadi A, Haji Amin Z, Navidian A. Assessment of the lifestyle of the elderly in 

Tehran. Journal of Health Promotion Management 2016;5(3):51-9. [Persian] 

14. Koldi A,Kabiran AH.Mohagheghi SHK,Reza SP. The Evaluation of Relationship between Health-Promoting 

Lifestyle and Quality of Life (Case of Study: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences 

Students in Tehran). JISDS 2014;6(4):87-95. [Persian]  

15. Raiyat A, Nourani N, Samiei SF, Sadeghi T, Alimoradi Z. Health Improving Behaviors in students of Qazvin 

Secondary schools in 2011. journal of health 2012;3(3):46-53. [Persian] 



 زهرا صفاری و همکاران                                                                                                             خدمات شهری بندی سطحدانش آموزان با  یسبک زندگ نیارتباط ب

 7931 زمستان، 4 ازدهم، شمارهدو دوره                                                               73                                                                سالمت جامعه                                   

16. Motlagh Z, Mazloomy MS, Momayyezi M. Study of Health-promotion behaviors among university of medical 

science students. ZJRMS 2011;13(4):29-34. [Persian] 

17. Alpar ŞE, Şenturan L, Karabacak Ü, Sabuncu N. Change in the health promoting lifestyle behaviour of 

Turkish University nursing students from beginning to end of nurse training. Nurse Education in Practice 

2008;8(6):382-8.  

18. Tavafian S, Aghamolaei T. Assessing lifestyle of high school students in Bandar Abbas, Iran. JSPHIPHR 

2014;11(3):83-93. [Persian] 

19. Motagi M, Afsar M, Tavakoli N. Examination of the Relationship Between Healthpromoting Behaviors and 

Family Characteristics in High School Girl Students. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty 

2015;13(5):395-403. [Persian] 

20. Irwin JD. Prevalence of university students' sufficient physical activity: a systematic review. Perceptual and 

motor skills 2004;98(3):927-43.  

21. Hawkins SA, Cockburn MG, Hamilton AS, Mack TM. An estimate of physical activity prevalence in a large 

population-based cohort. MSSE 2004;36(2):253-60.  

22. Arjomand SE, Heydari ZM. The Effect of Mass Media on Rural and Tribal Life Style in Gilan Gharb Province. 

JISDS 2012;4(4):89-103. [Persian]  

23. Sanchez A, Norman GJ, Sallis JF, Calfas KJ, Cella J, Patrick K. Patterns and correlates of physical activity and 

nutrition behaviors in adolescents. AJPM 2007;32(2):124-130.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زهرا صفاری و همکاران                                                                                                             خدمات شهری بندی سطحدانش آموزان با  یسبک زندگ نیارتباط ب

 7931 زمستان، 4 ازدهم، شمارهدو دوره                                                               9                                                                 سالمت جامعه                                   

The Relationship between the Lifestyle of 11-to-14-Year-Old Students 

in Tehran and the Ranking of Civil Services  
 

Saffari Z
1
, Gharachorlou O

2
, Sharifi F

3 

 
1- MSc, Dept of Sport Management, College of Physical Education and Sport Sciences, University of Alzahra, Tehran, Iran. 

2- MSc student at Sport Management, Management of Places and Sports Facilities, Payam Noor University of Ray, Tehran, Iran. 

3- Ph.D. in Sport Physiology, Dept of Sport Physiology, College of Physical Education and Sport Sciences, University of 

Mazandaran, Mazandaran, Iran (Corresponding Author)  

Email: sharifi.cardio@gmail.com, Tel: 09122849408 

  

Received: 27 November 2018        Accepted: 9 March 2019 

 

Introduction: A healthy lifestyle at school ages lead to the institutionalization of behavior in the 

person and its occurrence in adulthood. The facilities in the living environment can influence a 

person’s choice that forms his/her lifestyle. Therefore, the goal of the researcher is to examine the 

relationship between the lifestyle of students aged 11 to 14 in Tehran with the ranking of civil 

services. 

Materials and Methods: This descriptive-survey study was conducted on 386 students in Tehran 

during a multi-stage sampling. The research instrument was a questionnaire containing 

demographic questions and a standard lifestyle questionnaire. Descriptive statistics, one-way 

ANOVAs, Spearman correlation tests, and Mann-Whitney nonparametric tests were used to analyze 

the collected data. 

Results: The average total lifestyle score was moderate in each region over-rewarded 

(177.36±26.66), middle-rewarded (177.78±25.54) and under-rewarded (179.77±25.54). There was 

no significant relationship between the lifestyle of students in different regions with the ranking of 

civil services (p=0.498). The highest average was related to the health dimension and the lowest 

mean was obtained for the stress management dimension. Regarding health promotion behaviors, in 

boys' physical activity, boys received a better score than girls (p=0.022). Also, in terms of nutrition 

(p<0.001) and interpersonal relationships (p= 0.029), girls were significantly better than boys. 

Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that the ranking of civil 

services do not affect health promotion behaviors of students in Tehran. Therefore, it is necessary to 

find other factors that encourage young people to have a better lifestyle. 
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