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 يفيكق يتحق كي :پسر در نوجوانان يزندگ كن مفهوم سبييتب

  

 5تر نوري اختر دانشكد -  4نژاد اظمكتر انوشيروان كد -  3 احمديهللا تر فضلكد -  2 غفراني پوراهللا تر فضلكد -  1آرمين زارعيان

  6تر عيسي محمديكد - 

  

  چكيده

اي بعدي زندگي ه هو به دور گرفتهل كناسالم در آن ش اي سالم و ياه ته بسياري از عادكي است ا هنوجواني دور :مقدمه

 يريگ لكه در شكاي ذهني ه هديدگاشف كشناسند و  مي يزندگ كسب به عنوانه نوجوانان كشناخت آنچه . يابد مينيز تسري 

 يزندگ كح سبو اصال يريشگين پينو ياه تافين رهيدر تدو ينان بهداشتكاركتواند به  ميل است، يدخ ناسالمو  سالم يرفتارها

  .دينما كمك

ثر تنوع انتخاب شده كبر هدف و با حدا يل مبتنكه به شكساله  18تا  11نوجوان پسر  32ن مطالعه يدر ا: روش كار

ل يق روش تحليا از طره هدادل يتحلاطالعات،  يپس از جمع آور. مه ساختاردار قرار گرفتنديق نيبودند، مورد مصاحبه عم

جهت تعيين . د اوليه استخراج شدك 800ا در حدود ه هپس از غوطه وري وتحليل داد هكصورت گرفت  يا هيام ندرو

در بازنگري مجدد . ايه مشخص شدم ندرو 48ه در حدود كدهاي اوليه مورد بازبيني و بررسي قرار گرفتند كا، ه هماي درون

  .ايه فرعي تدوين گرديدم ندرو 12اني و ب هايه سايم ندرو 5ا، ه هايم ندرو

زندگي،  كخصوصيات شخصيتي، دانش و عقايد سب ؛يانب هيه سايام ندرو 5د وجود ين مطالعه مؤيا ياه هافتي :ها تهياف

ننده در ك تكنوجوانان مشار يزندگ كان مفهوم سبياي همسال در به هخانواده و والدين، عوامل فرهنگي اجتماعي، دوستان و گرو

 .ق بودين تحقيا

يري آن را به خوبي تبيين گ لكزندگي از ديدگاه نوجوانان و نحوه ش كمفهوم سب قينتايج اين تحق :گيري نتيجه

نندگان ك تكه مشارك اي تحقيق است اينه هرد و منتج از يافتكلي بدان اشاره كتوان بصورت  ميه كته قابل توجهي كن. نمايد مي

ه كته بدين معنا است كاين ن. ندا هرا مثال زد تري رفتارهاي ناسالم ل پررنگكزندگي ايشان به ش كدر بيان عوامل مؤثر بر سب

  .نندك ميزندگي سالم را در فقدان رفتارهاي غير بهداشتي فرض  كايشان سب

  

  يا هايم نتحليل دروزندگي، نوجوانان،  كسب: هاي كليدي واژه

  
  22/12/87:تاريخ پذيرش   25/9/87: تاريخ دريافت
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  قدمهم

رات ييه با تغكاست  ياتيمهم و ح يا هدور ينوجوان

 يرا برا يو بوده وهمراه  ياملكت و ي، ذهني، عاطفيجسم

مجموعه  ن سانيرده و بدكآماده  يورود به مرحله بزرگسال

 يزندگ كسب ،نوجوان يرفتارهار آن بر يتأثرات و ييغن تيا

ا يسالم و  ياه تاز عاد ياريبس .)1( دهد ميل يكاو را تش

 يبعد ياه هه دورو ب گرفتهل كشدر اين دوران ناسالم 

وع يش شيافزا بين ترتيبد و ابدي مي يز تسرين يزندگ

 ياه ينگران يز در دوران نوجوانيمخاطره آم يرفتارها

ثر جوامع كبهداشت جامعه در ا نايمتول يرا برا يا هعمد

  .)3و2( رده استكجاد يا

ن يتر از جوان يكيون نوجوان يليم 15ران با يا

 يبررس مطابق باتأسفانه ه مك هدشا محسوب يدن يشورهاك

از نوجوانان % 51جوانان  يصورت گرفته توسط سازمان مل

 .)4( ندا هنبود يمناسب يزندگ كسب يمورد مطالعه دارا

 كنه سبيدر زم صورت گرفته يفيگر مطالعات توصيد

 از نوجوانان% 4/25ه كن امر است ين ايمب زين يزندگ

و  %6/9ب يپرداخته و به ترتگار يسبه استعمال  يرانيا

. )5( پردازند مي رل و مواد مخدكز به مصرف الين 8/10%

از % 7/12 در هك ده استيمشخص گردن يعالوه بر ا

از نوجوانان % 2ل و كننده الك مصرفنوجوانان 

و عوامل  ياجتماع يننده مواد مخدر، طبقه اقتصادك مصرف

  .)6( ستبوده ا يمعنادار ريتأث يدارا يفرهنگ

از محققان حوزه بهداشت  ياريدر حال حاضر بس

ه دانش و اطالعات ما در ارتباط با كنوجوانان معتقدند 

متر به كاست و  يفيشتر توصينوجوانان ب يزندگ كسب

صورت گرفته  يده اقبالين پديا يو نظر يمفهوم يمبان

 يرامون رفتارهايا په يعمده بررس يگر سوياز د .)7( است

ه كرد يگ ميورت ص يدر بزرگسال ير بهداشتيو غ يبهداشت

ساختار و  ن شناختيبنابرا. متفاوت از نوجوانان است تاًيماه

 يزندگ كسب كيعمل به  درنوجوان  يذهن ياه هدگايد

عالوه بر فرصت خواهد داد تا  ينان بهداشتكاركخاص به 

بر  يق و مبتنيدق يلكبه ش يزندگ كسب يابيان ارزكام

 عيبدن و ينو يريشگيپ ياه تافيره، آن ياصلجوهره 

نوجوانان  ياه يند، توانمندين نمايو تدو يطراح رامتناسب 

شان را يا ير بهداشتيغ يتاً رفتارهايده و نهايرا ارتقا بخش

  .ندياصالح نما

ته توجه كن نيبد يستين مهم بايل به ايبه جهت ن

ار يدر نوجوانان بس يزندگ كسب يريگ لكند شيفراه كنمود 

در آن  يزاد متعدد برونزاد و  ده بوده و عوامل درونيچيپ

عمل  يارهايمع يبررس با) 2004(اهه ك .باشند ميل يدخ

 يات نوجوانانيز خصوصيو ن يمثبت و بهداشت يبه رفتارها

ه كدارد  مياذعان سالم هستند،  يزندگ كسب يه داراك

 كسب يريگ لكهمسال در ش ياه هخانواده، مدرسه و گرو

د يكتأ يو ن حاليدرع. ت استيز اهمينوجوان حا يزندگ

و نحوه انتخاب رفتار توسط نوجوان به  ييه چراكند ك مي

به  يمكق يتحق ياه شو با رو ينيق عيچ وجه از طريه

ه كچه آن .)8( ستيقابل حصول ن ق و متقنيدق يلكش

 كه سبكد نوجوان يات و عقاكاز تجارب، ادرا ياريبس

شدن را  يمكت يد، قابلينما مي يزير هينوجوان را پا يزندگ

مناسب  يا هوين موارد به شياست تا ا يفلذا ضرور ،اشتهند

ن رو ياز ا .رديقرار گ يابيو ارزش يابيو درخور مورد ارز

نوجوان به سبب تأثر از  يو رفتارها يزندگ كت سبيماه

به  يا و سنن خانوادگه شارز و ي، فرهنگيعوامل اجتماع

 مبرهنرا  يفيك ياه يبررسضرورت ه كاست  يا هگون

  .)9( سازد مي

ه كرسد  مينظر ه بر اساس اطالعات موجود ب

ق و جامع از يعم كدردر خصوص  ينون تالش وافركتا

و لذا صورت نگرفته است در نوجوانان  يزندگ كمفهوم سب

 به عنوانه توسط نوجوانان كنچه آاست تا  يار ضروريبس

 يرت قيعم يلكشود به ش مي كتجربه و در يزندگ كسب

  .رديقرار گو مداقه  يرد بررسمو يفيكدر قالب پژوهش 

ات كن مطالعه شناخت ادرين هدف انجام ايبنابرا

 يساختارشف كو  يزندگ كنوجوانان از مفهوم سب يذهن

ه كاست بر تجربه نوجوان  يمبتن يذهن ياه هدگاياز د

رگذار يا ناسالم تأثيسالم و  يزندگ كسبتواند بر انتخاب  مي

  .باشد

  

  كار روش

جهت  1يا هيام ندرو يليتحل ق از روشين تحقيدر ا

ح يتشرو  پسر نوجوانان يزندگ كشناخت مفهوم سب

، استفاده شده يزندگ كانتخاب سبمؤثر در  يفيك يهاالگو

 كسب«: از ندق عبارت بودين تحقيا ياالت اصلؤس .است

                                                             

1 - Thematic Analysis 
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و ساختار چه مفهوم  يدارادگاه نوجوانان پسر ياز د يزندگ

 اتيتجربچه نوجوانان پسر بر اساس «و  »است؟ يذهن

  »ند؟ينما مين ييتبف و يتعر خود را يزندگ كسب يذهن

ت يد جمعيبا توجه به تنوع فرهنگ، آداب و عقا

ق از ين تحقينندگان در اك تكن در شهر تهران مشاركسا

ز، شرق و غرب وارد كن نوجوانان شمال، جنوب، مريب

، نقش يتيه تفاوت جنسكنيبا توجه به ا. دنديپژوهش گرد

ثر كد، لذا اينما ميفا ينوجوانان ا يزندگ كسب در يا هعمد

حصول  يدانشمندان حوزه بهداشت جوانان و نوجوانان برا

را  يتين تفاوت جنسيه اكدهند  ميح يتر، ترج ج متقنيبه نتا

رو  نياز ا. )10( خود مدنظر قرار دهند ياه يدر بررس

ن ينندگان در اك تكم گرفتند، مشاريپژوهشگران تصم

ن ير از بت قيق و عميج دقيسب نتاكجهت ق را به يتحق

 يريگ در ابتدا نمونه. نديپسران انتخاب نما يگروه جنس

 صورت گرفته 1بر هدف يصورت مبتنه نندگان بك تكمشار

  .افتيادامه  2ثر تنوعكبا حدا يريگ ل نمونهكو سپس به ش

از ابتداي اسفند ه ك اين مطالعهنندگان در ك تكمشار

 32 ،خاتمه يافت 1387ريور و در شهشده آغاز  1386

ه در مقاطع كبودند  يا هسال 18تا  11نفر از نوجوانان 

ثر كا .ل اشتغال داشتنديرستان به تحصيو دب ييراهنما

شان در ياز ا يشان در اتاق مشاوره مدرسه و برخيا

ر ينظ يان عمومكا اميها و  كر پارينظ يعيطب يها طيمح

 ينوع ورامت ياه هدگايسب دكفرهنگسراها به جهت 

به  اه همصاحب. مورد مصاحبه قرار گرفتند ط مدرسهيمح

 45طور متوسط ه ه بكمه ساختاردار بوده يق و نيل عمكش

 ا با اجازهه همصاحب. ديانجام ميقه به طول يدق

 يبردار دگان ضبط شده و در اسرع وقت نسخهننك تكمشار

 3يدن به اشباع اطالعاتياطالعات تا رس يورآ جمع .شد

به  يديجد ياه هافتيات و كه نكن معنا يبد ،افتيادامه 

  .)11( ديموجود اضافه نگرد ياه هداد

نندگان در اين ك تكمشار كاي دموگرافيه يويژگ

جهت واضح سازي خصوصيات ايشان  1پژوهش در جدول 

  . به اجمال اشاره شده است

ل يند تحليآاطالعات، فر يآور پس از جمع

 يصورت رفت و برگشت همرحله ب 6 يدر ط يا هيام ندرو

                                                             

1 - Purposeful Sampling 
2 - Maximum Variance Sampling 
3 - Data Saturation 

نان از صحت اطالعات منتج شده، ياطم يا براه هل دادكدر 

  .)12( صورت گرفت

پس از انجام مصاحبه با نوجوانان و انجام نسخه 

محقق جهت ، 4»اه هبا داد ييآشنا«در مرحله اول؛  ،يسينو

 يو با بازخوان 5ور شده ا غوطهه هبا محتوا در داد ييآشنا

 يلكبه شاز مصاحبه خود را  يافتيدر ياه هدياا، ه هرر دادكم

 يدهاكد يتول«در مرحله دوم؛ . نمودادداشت ي يلك

نوجوانان در قالب  ياه هات برجسته از گفتكن، 6»ييابتدا

 يه تمامكنينان از ايقرار گرفتند و پس از اطم ييدهاك

ند، ا هاستخراج شد يزندگ كدها مرتبط با مفهوم سبك

 يجستجو«؛ در مرحله سوم. ديل آغاز گرديمرحله سوم تحل

ل در سطح باالتر از يز محققان بر تحلكتمر، 7»اه هيام ندرو

در  ييابتدا يدهاك يبر جاگذار يدها بوده و مبتنك

 كيهر  .بوده است ييبالقوه و ابتدا) تم ها( ياه هيام ندرو

در مرحله چهارم؛ . ندشد يا نامگذاره هيام نن دروياز ا

 ياه هيام ناز درو يا همجموع 8»اه هيام ندرو يبازنگر«

 يبار اطالعات يه داراك ييها م شدند و آنيتنظ يشنهاديپ

ار مدنظر ين منظور دو معيبد. نبودند، حذف شدند يافك

 ؛10يبرون يو همسان 9يدرون يمحققان قرار گرفت؛ همسان

ه عالوه بر يام نموجود در هر درو ياه هه دادكن معنا يبه ا

داشته  يوستگيهم په ب يادارطور معنه ب يستيه باك نيا

ز قابل ين ياه هيام نگر درويد ياه هد با داديبا مي ،باشند

 كنوجوان در مورد سب ياه هه گفتكن معنا يبد .ز باشنديتما

در  .ه مشخص اطالق گردديام ندرو كيتنها به  يزندگ

، 11»اه هيام ندرو يگذار ف و شمارهيتعر«مرحله پنجم؛ 

شده و  ييا شناساه هيام ناز درو كيهر  ياه هجوهر

مراد از . دنديگرد يگذار نام 12يبان هيسا ياه هيام ندرو

ت يه ماهكهستند  ين اصلي، مضاميبان هيسا ياه هيام ندرو

ار ساخته و در كرا آش يفرع ياه هيام نا و دروه هافتي

ه ها ب ل آنيم ذيه مفاهكاز انتزاع قرار دارند  يگاهيجا

ز ين 13يفرع ياه هيام ندرو .رنديچسب گ بدان بر يراحت

 يبان هيه سايما قرار گرفته و تناسب آن با درون ينيمورد بازب

                                                             

4 - Familiarizing with Data 
5 - Immersion 
6 - Generating Initial Codes 
7 - Searching for Themes 

8 - Reviewing Themes 

9 - Internal Homogeneity 

10 - External Homogeneity 
11 - Defining & Numbering Themes 
12 - Overarching Themes 
13 - Sub Themes 
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ن مرحله تالش يان ايدر پا. به دقت مورد توجه قرار گرفت

جامع از  يانيا، به هيام نتمام درو معاني عيشد تا با تجم

ه ياراا ه هدگايد يذهنبر اساس ساختار  يزندگ كمفهوم سب

ا در حدود ه هتحليل داد احبه وپس از انجام مص .گردد

ا، ه هايم نجهت تعيين درو. د اوليه استخراج شدك 800

ه در كدهاي اوليه مورد بازبيني و بررسي قرار گرفتند ك

در بازنگري مجدد . ايه مشخص شدم ندرو 48حدود 

ايه فرعي م ندرو 12باني و  ايه سايهم ندرو 5ا، ه هماي درون

، پس از اتمام 1گزارش هيرادر مرحله ششم؛ ا. تدوين گرديد

بندي صحيح  اتمام مراحل پيشين و پس از اطمينان از طبقه

  .ا مدنظر قرار گرفته هاي، گزارش يافته هايم ندرو

، 2تيا، مقبوله هداد امكجهت حصول به دقت و استح

ت يو قابل 4يت وابستگي، قابل3ت انتقالي، قابل2تيمقبول

ز نان اياطم يبرا .قرار گرفت يا مورد بررسه هداد 5اعتماد

ا ه هداد يآور جهت جمع يافكا محققان زمان ه هافتيصحت 

 يريا درگه هرر در دادكدر نظر گرفتند و با رفت و برگشت م

درگيري مستمر ذهني  .خود را حفظ نمودند 6مدت يطوالن

افزايش وسعت اطالعات و عمق اطالعات را  ،اه هبا داد

ق تالش شد تا با انتخاب ين تحقيدر ا. ر نموديپذ انكام

 يو با سطح اقتصاد متفاوت ياه ناكنندگان از مك تكمشار

براي تأييد . حاصل شود يانكق مي، تلفمتفاوت ياجتماع

 10 ي ديگر موارد باا هاعتبار محتواهاي مستخرجه در جلس

نندگان در ميان گذاشته شده و نظرات ك تكمشارنفر از 

 يب بازنگرين ترتيبندي گرديد تا بد نهايي ايشان جمع

ه ك نينان از ايسب اطمك يبرا. محقق گردد 7ياعضا

ا به ه هيام نمحقق در ساخت درو يشخص ياه هدگايد

نندگان ك تكمشار يها بوده است، نقل قول يل حداقلكش

ت يقابل. ده استيه گرديا، اراه هيام نمتناسب با درو

م يت يو اعضا 8ارانكهم يق بازنگرياز طر اه هداد يوابستگ

ا، از ه هداد يريپذ ت انتقاليبلقا .ديد گردييق، تأيم تحقيت

ند يآه در فركنوجوان  5ا توسط ه هافتي يق بازنگريطر

ا، حاصل ه هافتيق حضور نداشتند به لحاظ تناسب يتحق

  .ديگرد

                                                             

1 - Producing Report 
2 - Credibility 
3 - Transferability 

4 - Dependability 

5 - Trustworthiness 
6 - Prolong Engagement 
7 - Member Check 

8 - Peer Check 

ت يار قابليت اعتماد دو معيبه قابل يابيدست يبرا

سب ك يبرا. مدنظر قرار داده شد 10ييو خنثا 9اربردك

 يفرهنگ ياه هنيزم نياربرد، تالش شد تا بكت يقابل

 يمنطق يق تناسب و سازگاريتحق ياه هافتينوجوانان و 

و  11يگذارل پرانتزكز به شين ييخنثا. وجود داشت باشد

ا ه هداد يير ابتدايمحقق در تفس ياه هدگايعدم دخالت د

  .دين گردكمم

  يمالحظات اخالق

ته پژوهش يمكدنامه انجام پژوهش از ييدر ابتدا تأ

د و سپس با مجوز سازمان آموزش و يدانشگاه اخذ گرد

 يبرخ جهت انجامان حضور در مدارس ك، امتهران پرورش

نندگان از ك تكمشار يتمام. ديسر گرديا، مه هاز مصاحب

از ت يرضااخذ ق مطلع شده و مصاحبه با ياهداف تحق

نان داده يشان اطمين حال به ايد، در عيشان ضبط گرديا

خواهد ماند و پس از  ياطالعات محرمانه باق يه تمامكشد 

حفظ  يبرا. حذف خواهند شد يصوت يها لياستفاده، فا

ر در ينندگان، از حضور افراد غك تكمشار يم شخصيحر

ن حال نوجوانان يدر ع .ديگرد يهنگام مصاحبه خوددار

د يمختار بودند در هر مرحله از پژوهش در صورت صالحد

  .از مطالعه خارج شوند

  

  اه هيافت

ق و استخراج يراحل تحقل ميمكپس از ت

اي ه هيافت، يفرع ياه هيام ندروو  يانب هيسا ياه هيام ندرو

 اه هدگايد و سازمان ه ساختاريه ناظر به اراكمطالعه حاضر 

 2جدول شماره . ان خواهد شديل بياست، در ادامه به تفص

  .ا را به اجمال نشان داده استه هيام ندرو يندب هدست

؛ يتيات شخصيخصوص :يانب هيه سايام ندرو. 1

  ناسالم يزندگ كل سبيتسه

 ياه يژگي، ونوجوان يزندگ كسب يريگ لكدر ش

 يانتخاب يزندگ كت سبين ماهيمب يا هبه گون يتيشخص

نندگان در ك تكه مشاركنيا امك، شان خواهد بوديتوسط ا

  :ندا هل اشاره نموديق به موارد ذين تحقيا

؛ »تننه گف«توانايي عدم  :يه فرعيام ندرو -1- 1

  ناسالم يزندگ كجاد سبيع در ايتسر

                                                             

9 - Applicability 

10 - Neutrality 
11 - Bracketing 
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نوجوانان  ناسالم يزندگ كسب و بسياري از رفتارها

ه از سوي دوستان وي مطرح كدر اثر پيشنهاداتي است 

توانايي نوجوان در امتناع و خودداري از پذيرش . شود مي

مرتبط با  زندگي كتواند بر سب ميچنين پيشنهاداتي 

نندگان ك تكپژوهش، مشار در اين. وي مؤثر باشد يسالمت

سبب خواهد  »نه گفتن«ه عدم توانايي در كمعتقد بودند 

تر  زندگي ناسالم در ايشان راحت كيري سبگ لكشد تا ش

: گويد ميانان در اين ارتباط چنين ي از نوجوكي. اتفاق افتد

) ثكم( ند،ك ميسي را رد نكدر حال حاضر نوجوان دست «

مثالً  ؛آره - ؟ يح بدهيشتر توضيشه بيم: نندهك مصاحبه–

 ،شيمكبريم سيگار ب بگهمن خود سي به ك هاگراستش 

  »!بهش نه بگم متوان مين

ردند ك ميبيان نندگان ك تكمشار يمتعدددر موارد 

 »نه گفتن«شود نوجوان از  ميه سبب كي از داليلي كه يك

سخر از طرف گروه طرد و تمان كامند، كخودداري 

وان در برابر درخواست نوج هاگ«: باشد ميهمساالن 

، شنندك ميمسخره « نه» هو بگ هنكمقاومت  شدوست

 كي! ارو انجام بدهكاره، اون يم نكه كنيا يه براپس مجبور

دم بگم يشنهاد شد، من ترسيبار به من مشروب پ

  »!ختميدور ر يكواشي يخواهم ول مين

 كتا سب ياوكنجكاز : يه فرعيام ندرو -2- 1

  ناسالم يزندگ

زندگي  كمؤثر بر سب يذهن يختارهاسا از ديگر

ه يام نا استخراج شد، دروه هه از متن دادكنوجوانان 

نندگان ك تكمشار ياه هدگايبر اساس د .اوي بودكنجك

 يوه زندگيش ه به سمت نموديسوكي يراه ياوكنجك

پذيري اي نوجوانان نيز مؤيد تأثيره هگفت. است ناسالم

دوست دارم هر من « :نوجوان از اين ويژگي شخصيتي بود

 خوام ببينم مي! گهيحس د كينم، كچيزي را امتحان 

بهم  يخورم چه حس ميشم يا قرص ك ميوقتي سيگار 

  »!ده ميدست 

 يا هزي؛ غرييجو لذت: يه فرعيام ندرو -3- 1

  زيآم مخاطره

طور ه ه اگر بكي حسي غريزي است يجو لذت

زندگي  كنترل نشود به عاملي جهت ايجاد سبكصحيح 

در اين تحقيق نوجوانان بيان . تبديل خواهد شدناسالم 

انجام برخي رفتارهاي غير  يذهن ير بنايز ه اگركردند ك

جويي در  بهداشتي در ايشان به دليل ارضاي حس لذت

 :طور مثال نوجواني چنين گفته استه ب. ها بوده است آن

، نم دوست دارم خوش باشمك ميمن فقط به حال توجه «

صفا  نم و به قوليكت كپارتي شرس كا يتو دوست دارم

  »!تونم ميگه نياگه حاال خوش نگذرونم بعداً د! نمك

د ناسالم؛ شالوده يباور و عقا: يانب هيه سايام ندرو. 2

  ناسالم يزندگ كسب

و  ات، اعتقادباورهااني ب هه ساييام ندر اين درو

زندگي  كسب ت نوجوانيز ذهنمنبعث ا گذاري ارزش

ن قرار داده ييتبمورد  را نندگانك تكانتخابي از سوي مشار

گرفته  أمنش يزندگ كرفتار مرتبط با سب يسنگ بنا .است

 .ن باب استينوجوان در ا ياز اسنتاجات ذهن

يل كاني را تشب هه ساييام نه اين دروك يفرع ياه هيام ندرو

بدين شرح است اصل ين ايمب داده:  

تنزل قبح رفتار ناسالم : يه فرعيام ندرو -1- 2

  ناسالمتسلسل رفتار ابر با بر

راراً اشاره داشتند كنندگان ك تكدر اين پژوهش مشار

ر بهداشتي سبب تسهيل رفتار يرفتار غ كه انجام يك

عبارتي ديگر عدم ه غيربهداشتي ديگر خواهد شد، ب

زندگي سالم حالتي سريالي دارد و  كگذاري به سب ارزش

بهداشتي  غيررفتار غير بهداشتي، زشتي رفتار  كانجام ي

ه به مواد مخدر ك ييها همه آن« :دهد مياهش كديگر را 

نقل  و يا در ».شيدندك ميند، در ابتدا فقط سيگار ا همعتاد شد

خورد، بيشتر از  ميه مشروب كنوجواني « :ديگر يقول

  ».ندك ميديگران در خيابان دعوا 

تضاد بين حقيقت و : يه فرعيام ندرو -2- 2

  1واقعيت

 كت نوجوان بر نوع رفتار و سبا و ذهنياه شنگر

ا موجود ه تا از واقعيه شه اين نگركزندگي وي تأثير دارد 

عبارتي ديگر نوجوان رفتار ه ب. گيرند ميدر جامعه نشأت 

ه به آن معتقد است و كبهداشتي را در ارزيابي بين حقيقتي 

اي ه هگفت. نمايد ميند انتخاب ك ميه مشاهده كواقعيتي 

 :اين تحقيق مؤيد مطلب فوق است نندگان درك تكمشار

زا است،  ه سرطانكبر روي بسته سيگار نوشته شده است «

شود و اگر هم نيست  ميزا است پس چرا توليد  اگر سرطان

 يننده ديگرك تكمشار و ».نويسند ميپس چرا روي آن 

ل هم كگويد نوشيدن ال ميپدرم به من « :گويد ميچنين 

و اركه اينكودم ديدم مضره و هم گناه داره، ولي من خ

  »!ده مينجام ا

                                                             

1 - Fact & Reality Paradox 
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تواند بر  مي تضاد و تناقض در دريافت پيام رو نياز ا

 هك مؤثر باشد چه آن يزندگ كسب يريگ لكش

  .ندا هنمودبدان اشاره  زينندگان نك تكمشار

خانواده و ف يتصلب و تلط:  يانب هيه سايام ندرو. 3

  نيوالد

و  يمنف يبه اثرگذار يانب هيه سايام نن درويدر ا

نوجوانان اشاره  يزندگ كن بر سبيخانواده و والدمثبت 

 يمختلف ياه هن جنبيمب يفرع ياه هيام ندرو. شود مي

  .شود ميالً بدان اشاره يه ذكاست 

ساختار غلط قدرت : يه فرعيام ندرو -1- 3

  ناسالم يزندگ كبه سب يشكشيپ

ه كاي اين تحقيق از جمله عواملي ه همطابق با يافت

زندگي نوجوان را  كمستقيم سبل غيركد به شتوان مي

تحت تأثير قرار دهد، وجود نظام قدرت مطابق با 

اي ه هل استبدادي در خانوادكاي سنتي و به شه هديدگا

در اين ساختار قدرت هيچ مشورتي با نوجوان . ايراني است

گيرد و او ملزم به اطاعت محض از والدين  ميصورت ن

دريج سبب ايجاد ترس از ته له نيز بأه اين مسكاست 

بيانگر  زيهاي استخراج شده ن نقل قول. گردد ميوالدين 

ه پدرم كل اصلي من اين است كمش«: اين مطلب است

 »!هستم بايد به من زور بگه كوچكنه چون من ك مير كف

  گريد يو يا در نقل قول

زندگي سالمي  كنم سبك ميمن وقتي احساس «

نوجوان ايراني دوست » .شمه در خانه آزادي داشته باكدارم 

التش كل و مشيه والدين وي از او در مورد مساكدارد 

والدين من هيچ « :نندكرده و با او مشورت كنظرخواهي 

ه چه چيزي دوست دارم راستش كپرسند  ميوقت از من ن

  ».پرسند مياصالً در هيچ موردي نظر من را ن

، سالمت عاطفي تيحما :يه فرعيام ندرو -2- 3

  يزندگ

به نيازهاي عاطفي نوجوان از ديگر مواردي  وجهت

عاملي جهت  به عنواننندگان از آن ك تكه مشاركبود 

ايشان معتقد بودند . زندگي سالم نام بردند كگرايش به سب

شان برآورده ياي معقول اه ته در خواسك ه در صورتيك

شود و يا مستقيماً به نوجوان ابراز عالقه گردد و نيازهاي 

اهش ك رطرف شود، رفتارهاي غير بهداشتيعاطفي او ب

نند ك ميوالدين من به نياز هاي من توجه «: خواهد يافت

 كنم سبك مير كدارم، ف يبهمين خاطر من احساس سالمت

 ينك مير كچرا ف: نندهك مصاحبه –. زندگي سالمي دارم

د من سراغ دوست دختر ينيبب -؟يدار يسالم يزندگ كسب

ه از كنه يلش فقط ايرم دلروم، دوست بد هم ندا مين

ه كاز دوستام هستند  يليخ ينم وليب مينم محبت يوالد

 يارهاكنن دنبال ك ميبهشون توجه ن مادراشون چون پدر و

  »!خالف هستند

 كياجتماع،  فرهنگ و: يانب هيه سايام ندرو. 4

  اقياشت كيو  كاكانف

نندگان در ك تكاني، مشارب هه ساييام ندر اين درو

ه فرهنگ و كس يدو روا به ه يفرع ياه هيام نقالب درو

ش يل گرايبه تسه يياز سوه كردند كاشاره  يباور اجتماع

 يوه زندگيل شيبه تما يناسالم و از طرف يزندگ كسب

  .پردازد ميسالم 

  ياف نسلكشز ره آورد يگر :يه فرعيام ندرو -1- 4

ن بزرگساالن يه بك يو اجتماع يفرهنگ ياه تتفاو

دارد گاهاً سبب بروز احساس نامطلوب در  و نوجوانان وجود

. گردد مي سالمت ياه هيو به تبع آن فرار از توص نوجوان

 يدهد رفتارها مي يرو يه در گذار نسلك يرات اجتماعييتغ

ح از يصح كدر. دينما مينوجوان را متفاوت از بزرگساالن 

بر احساس  يمبتن يزندگ ك، سبيت اجتماعين واقعيا

. وجوان به ارمغان خواهد آوردن يعزت نفس را برا

ن يبزرگساالن به ا يتوجه يز از بينندگان نك تكمشار

الت من يبه تما يسك« :ه دارنديگال يقت اجتماعيحق

ها  ميه قديكنم كطوري رفتار  مجبورم همان نداره، يارك

ح يشتر توضيب يتون مي: نندهك مصاحبه –! ندا هردكرفتار 

ن لباس يه چرا اكدهد  مير يپدرم مرتب به من گ - ؟ يبده

؟ خب من يردكدرست  ينجوري؟ چرا موهاتو ايپوش ميرا 

 يخودم براخودم نظر دارم دوست دارم  يهم آدمم برا

  »رميم بگيخودم تصم

ن و مذهب پشتوانه يد :يه فرعيام ندرو -2- 4

  سالمت

ه نشأت گرفته از فضاي كبر اساس باور نوجوان 

بسيار  ينيقادات دفرهنگي جامعه ايراني است، مذهب و اعت

عاملي جهت  به عنوانه از آن ك طوريه مهم است، ب

چون نوشيدن «: برند مياهش رفتارهاي غير بهداشتي نام ك

ار را ك ل در دين اسالم حرام است، پس من هم اينكال

  ».دهم ميانجام ن

ه كنندگان اعتقاد داشتند ك تكعالوه بر اين مشار

سمت شان را به يه اكدوري از امور معنوي، عاملي است 

وقتي نوجوان خدا را « :دهد ميزندگي ناسالم سوق  كسب
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راحتي رفتارهاي ه ه بكند، طبيعي است ك ميفراموش 

  ».نادرست و خالف از او سر بزند

گروه همساالن؛ تدوام :  يانب هيه سايام ندرو. 5

  ناسالم دوستان يزندگ كسب

زندگي  كاي همسال و دوستان بر سبه هتأثير گرو

ثر مقاالت و در كه در اكان از جمله موضوعاتي است نوجو

هاي مختلف بدان اشاره شده است، اما نوجوانان  فرهنگ

ايي جالب و منحصر به فرد ه هايراني در اين تحقيق به جنب

ذيل اشاره  يفرع ياه هيام ناز تأثير دوستان در قالب درو

  .ندا هداشت

  نيوالد فراتر ازدوستان : يه فرعيام ندرو -1- 5

ه دوستان به مراتب كايراني معتقد بودند  ننوجوانا

زندگي مؤثر هستند، اگر  كبيشتر از والدين در انتخاب سب

نار خانواده صرف كچه بيشترين زمان زندگي نوجوان در 

تاري نوجوان از دوستان بيشتر شود، اما تأثيرپذيري رف مي

الت كمن با دوستام راحت ترم در مورد مش« :است

الت كرد ولي مشكتوان به دوست دردل  ميخانوادگي 

و يا در نقل قولي  ».شه به خانواده گفت ميدوستان را ن

ند، حتي اگر كاگر دوست با نوجوان خوش رفتاري «: ديگر

ه نوجوان از خانواده كشود  ميآدم نابابي هم باشد باعث 

  ».دور شود

ت از دوست، يسب حماك: يه فرعيام ندرو -2- 5

  ستنادر يزندگ كآغاز سب

ه گاهي اوقات فرد به دليل نياز كنوجوانان معتقدند 

به حمايت و پذيرش از جانب گروه همساالن و يا اصطالحاً 

زندگي  كانتخاب سب اقدام به »رنگ جماعت شدن هم«

اگر در مدرسه من عضو گروهي نباشم « :زند ناسالم مي

ه ك گيرم من هم ناچارم براي اين ميآزار قرار  مورد اذيت و

گويند را انجام بدهم  ميه بقيه كاري كوارد گروه بشوم هر 

  ».حتي اگر رفتار غير بهداشتي باشد

دوست ناسالم  دوست: يه فرعيام ندرو -3- 5

  سالم از دوست تر يداشتن

ه تأثير ك ه عالوه بر اينكنندگان معتقدند ك تكمشار

دوستان از خانواده بيشتر است، در عين حال دوستان 

بيشتري بر مقايسه با دوستان سالم داراي نفوذ  ناسالم در

ه بر ك ييها در بين دوستان، آن«: باشند ميرفتار نوجوان 

  ».ثراً نوجوانان خوبي نيستندكنوجوان تأثير بيشتري دارند، ا

  

  

  كنندگان در پژوهش كيفي مشخصات فردي مشاركت: 1جدول 
 سن معدل تحصيلي درآمد خانواده الت پدرانيسطح تحص الت مادرانيسطح تحص
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 ييراهنما رستانيدب

 فراواني 16 16 8 9 15 7 17 8 13 12 7 11 14 7

  

  يو فرع يانب هيسا ياه هيام ندرو يندب هدست :2جدول 
  يفرع ياه هيام ندرو  يانب هيه سايام ندرو  شماره

  زندگي ناسالم كخصوصيات شخصيتي؛ تسهيل سب  1

  زندگي ناسالم ك؛ تسريع در ايجاد سب»نه گفتن«عدم توانايي 

  زندگي ناسالم كاوي تا سبكنجكاز 

  ي مخاطره آميزا هي؛ غريزيجو لذت

  زندگي ناسالم كباور و عقايد ناسالم؛ شالوده سب  2
  رفتار ناسالم برابر با تسلسل رفتار ناسالمتنزل قبح 

  تضاد بين حقيقت و واقعيت

  تصلب و تلطيف خانواده و والدين  3
  زندگي ناسالم كشي به سبكساختار غلط قدرت پيش

  حمايت عاطفي، سالمت زندگي

  اشتياق كو ي كاكانف كاجتماع، ي فرهنگ و  4
  اف نسليكگريز ره آورد ش

  نه سالمتدين و مذهب پشتوا

  ناسالم دوستان يزندگ كگروه همساالن؛ تدوام سب  5
  دوستان فراتر از والدين

  زندگي نادرست كسب حمايت از دوست، آغاز سبك
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  دوست ناسالم دوست داشتني تر از دوست سالم

  بحث

، را نوجوانان يفيكپژوهش  نينندگان اك تكمشار

و صورت گرفته ر نين انتخاب از ايا. دادند ميل يكپسر تش

 ،ثركسازمان مت يتيجنس ياه هگرو يرفتار يه مبانكاست 

ت نوجوان يآنچه ذهن. گردد ميمتفاوت را شامل  متنوع و

 كه آن سبيه بر پاك يدهد و اصول ميل يكپسر را تش

ر با ي، مغايماهو يلكند به شك ميخود را انتخاب  يزندگ

 يب در بررسين ترتيبد. نوجوان دختر است ياه هدگايد

ه طبعاً جهت نوجوانان كار خواهد شد كآش يق ابعاديدق

ه كواضح است . روبرو خواهد بود يياراكدختر با حداقل 

 يلكبه ش يستيساختار با كيتشاف كبر ا يمطالعات مبتن

ه در آن كند ين نمايينچه را تبآنند و كمنحصر به فرد عمل 

 ينندگان رخداد واضح و قابل انتسابك تكگروه از مشار

و ساختار  ق مفهومين تحقيج اينتان رو ياز ا. ته باشدداش

و نحوه ننده ك تكمشار پسر نوجوانان يزندگ كسب يذهن

اما . دينما ميز يو متمان ييتب يآن را به خوب يريگ لكش

بدان اشاره  يلكصورت ه توان ب ميه ك يته قابل توجهكن

ه ك نيق است ايتحق ياه هافتيرد و منتج از ك

 كسبدهنده  لكات شيذهنان يدر بنندگان ك تكمشار

د يكتأناسالم را  يرفتارها بر يتر ل پررنگكبه ش يزندگ

 يزندگ كشان سبيه اكن معنا است يته بدكن نيا. ندا هداشت

. نندك ميفرض  ير بهداشتيغ يسالم را در فقدان رفتارها

نوجوانان  يزندگ كه سبك يگر نگاه و ساختاريعبارت ده ب

 يجابيت ايماه يه داراك ز آنش ايدهد ب ميل يكرا تش

  .است يسلب يردكيباشد، رو

ت يواقع نيد اياول مؤ يانب هيه سايام نا در دروه هافتي

 يزندگ كمرتبط با سب ياز رفتارها يه برخكاست 

ه در كشان است يا يتيات شخصينوجوانان متأثر از خصوص

دا يگر نمود پيد ياه نبرجسته تر از دورا يدوران نوجوان

ه يام ندر درو. است يمنف يردكارك يدتاً دارارده و عمك

 مسلم يژگيو كي »نه گفتن«در  يياول فقدان توانا يفرع

 ينه فرهنگيزمه كرو  نياز ا ؛شده است يتلق يتيشخص

و اصوالً  ردهكم يركرا ت يتين خصوصيچن يرانيجامعه ا

 .نندك مي يتلق يادب يب يگران را نوعيرش رفتار ديعدم پذ

ه عمل به آن كاست  يراهبرد 1يعمهارت امتنا سبك

 يرفتارها از وقوع بسياري از يا هتا اندازتواند  مي

                                                             

1 - Refusal Skill 

ه ك در صورتي هك چه آن جلوگيري نمايد يربهداشتيغ

ز يآم بگيرد چگونه در برابر پيشنهادات مخاطره فرانوجوان 

را  يسالم يزندگ كند، قطعاً قادر خواهد بود، سبكمقاومت 

، يه فرعيام نن درويد اييدر تأ. براي خود به ارمغان بياورد

ز اذعان ين) 1999( 2ارانكج مطالعه چارلتون و همينتا

 يرفتارها »نه گفتن«ه داشتن قدرت كدارد  مي

 دهد مياهش كگار را ير استعمال سينظ يزيآم مخاطره

، نوجوانان معتقد ن مطالعهيا ياه همطابق با يافت .)13(

ر بهداشتي بسيار ه مقاومت در برابر رفتارهاي غيكبودند 

عالوه بر . گيرند ميه مورد تمسخر قرار ك چرا است، كاند

اي همسال ه هه در گروكدهد  مياين نوجوان ترجيح 

پذيرفته شود و منافع ورود به گروه براي وي به مراتب 

ه ب بين ترتيبد. بيشتر از امتناع و عدم پذيرش رفتار است

فراتر از  يستيرا با يامتناع ياه ته مهاركرسد  مينظر 

 به عنوانن آرده و از ك يتلق يسنجه متداول رفتار كي

اد يد، ينما مين يين مفهوم را تبياه ك يزندگ كاز سب يبعد

  .نمود

 يريگ لكآن بر ش يه اثرگذارك ينيمضامگر ياز د

حس  يد، ارضايد گرديينوجوانان تأ يزندگ كسب

البته با  ديسب تجارب جدكل جهت يو تما ياوكنجك

جهت  يه فرصتك ينوجوانان در صورت .بود يمنف يتيماه

ن ينه انجام اينند و هزكدا يخود پ ياوكنجكحس  يارضا

از . ازندي ميبدان دست  يراحته بدانند ب كا اندررفتار 

بعضاً  ن پژوهشيننده در اك تكمشار رو نوجوان نيا

ل را كا مصرف اليگار ير استعمال سينظ ييرفتارها

حس  يملموس ارضا يايمزا ورده كن يز تلقيآم مخاطره

رس يپ. دانند ميرا بر عواقب ناملموس آن مرجح  ياوكنجك

خاطر نشان ن راستا يدر همز ين) 2005( 3ارانكو هم

گار در يش استعمال سيبا افزا ياوكنجكه كسازند  مي

 دارد يرابطه معنادار ،ندا هديشكگار نيه هرگز سك ينوجوانان

)14(.  

در  يزندگ كسب يريگ لكش ياه هگر جنبياز د

ر يالت غيو تما ييجو لذت يتيشخص يژگينوجوانان غلبه و

رفتارها . باشد مير معقول يحات غيجهت انجام تفر يمنطق

حات يتفر ،ها وجدآور ر مصرف قرصينظ ير بهداشتيغ

 يآور جانيل هيبه دل ه البتهكشوند  ميمحسوب  يناسالم

                                                             

2 - Charlton et al 

3 - Pierce et al 
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ه ببلوغ در نوجوان  يتيشخص ياه يژگيو تناسب با ون آ

ه ك نيفارغ از ا. رديگ ميشان قرار يجه اشدت مورد تو

دهنده جهت  سوق يدر جامعه عامل يحيانات تفركمبود امك

 يم توجهكگردد،  مي يآور محفل لذت يش به رفتارهايگرا

و  يه قوكن عامل محريبه ا نيان بهداشت و والديمتول

ز يدرست ن يريدر مس ييجو ح حس لذتيت صحيعدم هدا

و  يل. را شدت بخشد يالتين تمايقب ناگوار چنتواند عوا مي

د دارند و اذعان يكته تأكن نيز بر اين) 2007( 1ارانكهم

ل به ابراز وجود از يو تما ييجو ح، لذتيه تفركدارند  مي

است  يدر نوجوان يزندگ كدهنده سب لكش يها انيجمله بن

)15(.  

ه دانش كن است ياز ا يكق حايحقت نيا ياه هافتي

ل كدر نوجوانان به ش يزندگ كرتبط با سبد ميو عقا

ه كنوجواني . شان اثرگذار استيا يزندگ كز بر سبيمتما

رفتار غير بهداشتي است به احتمال بيشتري  كداراي ي

گاهي . مستعد انجام ديگر رفتارهاي غير بهداشتي است

ل كاوقات نوجوان انجام دو رفتار غير بهداشتي را به ش

شان يب به زعم اين ترتيد تا بددان تر مي زمان مطلوب هم

متأسفانه وجود چنيني باوري سبب . لذت آن دو چندان شود

خواهد شد تا رفتارهاي غير بهداشتي حالت دومينووار پيدا 

تري ناسالم  ل وسيعكزندگي وي را به ش كسب رده وك

دار بودن  عالوه بر وجود اين خصيصه رفتاري، ادامه. نمايد

زندگي ناسالم در بزرگسالي  كببهداشتي و سهاي غيررفتار

ن راستا مطالعه پاووال و يدر هم. ندك ميرا به خوبي توجيه 

ات يه استعمال دخانكدارد  ميان يز بين) 2004( 2ارانكهم

 كم .)16( همراه بوده است يكتحر يل و بكبا مصرف ال

 يل رفتارهاسز از تسلين) 1998( 3ارانكو هم ينزك

ز به دنبال يآم مخاطره ير رفتارها جنسينظ يربهداشتيغ

 .)17( دهند ميل خبر كا مصرف اليگار ياستعمال س

توان از جمله  ميت را يقت و واقعين حقيب تضاد

زندگي  كه نوجوان را در انتخاب سبكرد كعواملي فرض 

در دريافت  را يرده و وك لكمش و رفتار صحيح دچار

و  قتيحقمرز بين . سازد ميهاي بهداشتي سردرگم  پيام

بين ه كن معنا يبد براي ايشان شفاف نيست تيعواق

و  اه هافراد و رسانه شده از سوي يهاي بهداشتي ارا پيام

بدين ترتيب . اري وجود داردكاي موجود تفاوت آشه تواقعي

                                                             

1 - Lee et al 

2 - Paavola et al 

3 - MacKenzie et al 

گيرد اين  ميل كه در ذهن نوجوان شكالي ؤترين س بديهي

به  - ه اگر رفتار من نادرست است پس چراكخواهد بود 

ته كن .شود ميب كپدرم چنين رفتاري را مرت - مثال عنوان

صورت ه ب دهين پديه وجود اكرسد  مينظر ه ب هك جالب آن

 يرانينوجوانان ا ن گروه ازيامنحصر به مجزا  مشخص و

ن ير متون اشاره به چنيپژوهشگران در ساه ك است چرا

  .را مشاهده ننمودند يمورد

ه و ه به نقش خانوادكتحقيقات بيشماري وجود دارد 

والدين در ايجاد رفتارهاي بهداشتي در نوجوانان اشاره 

ه كاما خصوصيات فرهنگي منحصر به فردي . نموده است

ي وجود دارد نحوه اثرگذاري اين عامل را ا هدر هر جامع

ن يننده در اك تكمشار نوجوانان. متفاوت ساخته است

اي مختلف و ه هنيز خانواده و والدين را از جنبپژوهش 

خود توصيف  يفرهنگ-يبه وضعيت اجتماع متناسب

. اين موارد، ساختار قدرت در خانواده است ي ازكي. نمودند

اي ايراني ساختار قدرت بر محوريت پدر ه هدر غالب خانواد

خانواده، محيط  قرار دارد و رابطه عمودي موجود در

ت ين وضعيا. ردكدلچسبي را براي نوجوان ايجاد نخواهد 

وان از والدين و دوري از محيط خانواده طبيعتاً جدايي نوج

زندگي  كه البته اين امر ايجاد سبكرا سبب خواهد شد 

عالوه بر اين محيط . ردكناسالم در وي را تسهيل خواهد 

 يا هديباعث بروز پد اي والدين،ه شكشمكناآرام خانواده و 

در نوجوان شده است و سبب شده  4نام ترس از خانوادهه ب

با ايشان  الت خودكاز والدين راجع به مشعلت ترس ه تا ب

در ديگر مقاالت نيز به ارتباط ناصحيح . ندكمشورت ن

عاملي جهت تسهيل رفتارهاي  به عنوانوالدين با نوجوان 

ويچ و كمثال و به عنواناشاره شده است  غير بهداشتي

ال در كه اشكي نشان دادند ا هطي مقال) 2007( 5بژگويچ

سويه و از كرزندان و وجود ارتباط يارتباط بين والدين و ف

باال به پايين، ميزان رفتارهاي پرخطر جنسي را در 

  .)18( دهد مينوجوانان افزايش 

ه به نيازهاي معقول وي كنوجوان عالقمند است 

 توجه. توجه شود و والدين در جهت رفع آن تالش نمايند

خواهد  اهشكاف بين فرزند و والدين راكعاطفي والدين ش

م اهميت كعدم ابراز عالقه به نوجوان،  هك ضمن آن. داد

توجهي به توانمندي نوجوان از  شماري نوجوان، بي

. اي عمده والدين و فرزند در جامعه ايراني استه شلچا

                                                             

4 - Fear of Family 
5 - Vukovic & Bjegovic 
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اعتماد بين والدين و نوجوان، خوش رفتاري، احترام به 

نوجوان و مشورت با نوجوان همگي از جمله مواردي 

متر خواهد كوالدين و نوجوان را  ه فاصله عاطفيكهستند 

زندگي سالم را افزايش  كرد و شانس گرايش به سبك

ا تحقيق ما را ه هنتايج ساير مطالعات، يافت. خواهد داد

) 2007( ارانكس و هميكزابروس هكچنان ندك ميحمايت 

ن و يوالد كمشتر ياه تيه وجود فعالكنند ك ميخاطرنشان 

در  يار مهميان نقش بسد نوجويفرزندان و احترام به عقا

  .دارد يسالم دوره نوجوان يزندگ كامل سبكت

اي موجود ه ترعايت آداب و رسوم اجتماعي و سن

هاي اساسي در جامعه ايراني محسوب  ي از پاردايمكي

ه سبب كدوره گذار قرار دارند  كاما نوجوانان در ي. شود مي

تا  ا را نپذيرند و تالش دارنده تشود بسياري از اين سن مي

زندگي متفاوت از گذشتگان در همه ابعاد و از جمله  كسب

ل مغاير با يرفتار نوجوان در برخي مسا. سالمتي رقم بزنند

است و اين تضاد عقايد گاهاً  مرسوم جامعههنجارهاي 

عدم . خواهد شد خانواده و جامعهسبب دوري فرزند از 

د با يجد يمناسب باورها ينيگزينوجوان در جا ييتوانا

در ايران  1يريپذ ند فرهنگيآم موجب خواهد شد فريقد

و  يتسائ .دهد يرهمخوان غرب رويمتأثر از فرهنگ غ

افتند يوان دريدر تا يفيك يا همطالع يط) 2003( 2ونگ

، ارتباط نامناسب يجامعه در تطابق با گذار نسل يه ناتوانك

ناخواسته را در  يزان بروز باردارين ميجامعه با والد

  .)19( ش داده استيافزانوجوانان 

اي اصلي ه هجزء خصيص يو مذهب ينياعتقادات د

اي ه يموازين مذهبي غالباً داراي ويژگ. جامعه ايراني است

عمل به اين اصول سبب  ه اعتقاد وكاصيل اخالقي است 

 يرفتارها اهشكافزايش رفتارهاي بهداشتي و 

ه كوجود دارد  ياريمطالعات بس. ز خواهد شديآم مخاطره

مذهب  يق بر نقش بسزاين تحقيا ياه هافتيخوان با  مه

 و 3راكناننما. سالمت نوجوانان اذعان دارند يدر ارتقا

، يه وجود اعتقادات مذهبكمعتقدند ) 2003(اران كهم

سالم را  يزندگ كجاد و ابقا سبيات ايت و اخالقيمعنو

از  يمذهب يدر واقع التزام به باورها. ن خواهد نموديتضم

 دينما مي يريشگيپ يبهداشتريغ ياز رفتارها ياريبروز بس

)20(.  

                                                             

1 - Acculturation Process 
2 - Tsai & Wong 

3 - Nonnemakera 

اي ه همقاالت و تحقيقات بسياري از تأثير گرو

اما . دهند ميزندگي گزارش  كيري سبگ لكهمسال بر ش

ه در تحقيق ما گزارش شده به مواردي اشاره كمحورهايي 

 نوجوانان. متر بدان پرداخته شده استكه شايد كدارد 

ه دوستان بيش از كمعتقدند ن پژوهش يننده در اك تكمشار

بيشتر  و خانواده بر عقايد، رفتار و گفتار ايشان نقش دارند

نند و كنار دوستان سپري كتمايل دارند تا اوقات خود را در 

متأسفانه . بينند مي كخود را بيش از خانواده به دوست نزدي

ي به دليل عدم توانايي والدين بر ا هرويداد چنين پديد

و نظارت دوستان معموالً با پيامد مطلوبي همراه نترل ك

  .نيست

ه معموالً قدرت بيشتري كدوستان ناباب و ناسالم 

يل شده از محبوبيت كباندهاي تش ا وه هنيز دارند در گرو

نوجوان نيز به دليل برخورداري . شوند ميبيشتري برخوردار 

ي به سمت نوجوانان شترا گرايش بيه هاز حمايت اين گرو

در با توجه به خصوصيت اين دوران  ند وك ميلم پيدا ناسا

 ياز بزرگ شدن تلق يا هش آن را جلوداشتن قدرت و نماي

نوجوان تمايل دارد تا به استقالل وي احترام . ندينما مي

فردي بزرگسال و  به عنوانگذاشته شود و شخصيت وي 

به همين دليل  و داراي عقايد منطقي پذيرفته شود

ه به ك ييل انجام رفتارهايدل ر و ناسالم را بهاكنوجوانان بزه

مراتب بيش از  است را به يشان نماد بزرگساليزعم ا

چه مطالعات موجود  اگر. دهد مينوجوانان سالم الگو قرار 

 بيل وند، ا هردكن ير شده، اشاره واضحكذ ياه هبه جنب

ه دوستان و گروه كدهند  مينشان ) 2001(اران كهم

ننده ك بيني مل اجتماعي پيشگر عواهمساالن بيش از دي

  .)21( باشند ميرفتارهاي غير بهداشتي در نوجوانان 

  

  گيري نتيجه

نندگان ك تكاي اين تحقيق مشاره هبر اساس يافت

ه عمدتاً منحصر به جامعه كردند كايي را بيان ه يويژگ

ايراني است و بدين ترتيب جهت شناخت آن بايستي زمينه 

نار كماعي و فرهنگي در شخصيتي، خانوادگي، اجت

ه كبديهي است . اي همسال را مدنظر قرار داده هگرو

عوامل ديگري نيز وجود دارند  ر شده،كعالوه بر عوامل ذ

زندگي سالم يا ناسالم دخيل  كتوانند در ايجاد سب ميه ك

ند ك ميباشند، اما آنچه اهميت اين تحقيق را دوچندان 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  و همكاران آرمين زارعيان                                                     ...                                                                             تبيين مفهوم سبك زندگي در

 

 1386 پاييز و زمستان 7و  6هاي  شماره 2پژوهش پرستاري دوره 

  

83

متر مورد كه ك نندگان بر عواملي استك تكيد مشاركتأ

  .توجه واقع شده است

متفاوت از  ين ساختارييق بر تبين تحقيت ايمحور

استوار  يزندگ كف شده از سبيمتدوال و تعر يزندگ كسب

ان موارد يش از بيبر آن بود تا ب يه سعكب ين ترتيبد. بود

ر صورت ت قيدق يمغفول مانده اشارت ياه ه، به سازيراركت

 يريگ لكوجوانان را در باب شن يذهن ياه هدگايرد و ديگ

 ياه هافتي. دينما يوارس يمرتبط با سالمت يزندگ كسب

ه ك نيدرخور اشاره دارند و آن ا يا هتكق به نين تحقيا

قرار  يابيرا بر دو محور مشخص مورد ارز كنوجوانان سب

را  يزندگ كف سبين و تعرييتب يه مبناك دهند؛ اول آن مي

ن يه چنكنند ك مي يتلق يبهداشتريغ يبر نبود رفتارها

ه سمت ك ن خواهد بود چه آنيل آفركتاً مشيماه يبرداشت

از رفتار سوق خواهد داد و طبعاً  يريشگيپاقدامات را بر 

اقدامات  ياصل يه مبناكسالمت  يفرصت مداخالت ارتقا

در . رنگ خواهد نمود مكدر هزاره سوم است را  يبهداشت

باالخص پرستاران  و ينان بهداشتكاركه توجه كن حال يع

مدرسه را به دقت و تالش مضاعف در حل معضل موجود 

ن يه اك دوم آن. دو چندان جلب خواهد نمود يبا سرعت

 يزندگ كسب يا هار برجستيل بسكگروه از نوجوانان به ش

ن ييتب يروان – يو ابعاد روح يل اجتماعيرا بر شالوده مسا

دقت . ندا هبروز داد يكتوجه اند يل جسمينموده و به مسا

ار كن ادعا را آشيلت اااستخراج شده اص ياه هيام ندر درو

نان كاركاست تا  يار ضروريفلذا بس. خواهد ساخت

بهداشتي و باالخص پرستاران مدرسه در طراحي 

سالمت و آموزش بهداشت خود داراي  ياي ارتقاه هبرنام

ه نوجوانان كايشان بايستي بدانند . ردي جامع باشندكروي

دگي خود را متفاوت با بزرگساالن تعريف زن كسب

ه غالباً مغفول واقع كايي دقت دارند ه هنمايند و به جنب مي

اي ه يريز تواند در برنامه مينتايج اين تحقيق . شود مي

الن به كي و چه بصورت يصورت جزه بهداشتي چه ب

  .ل برجسته و مؤثري مورد استفاده قرار گيردكش

اين تحقيق عدم  ترين محدوديت موجود در مهم

ننده ك تكان مصاحبه با معلمان و والدين نوجوانان مشاركام

والدين و معلمان و عدم  ياركمشغله . در اين تحقيق بود

ت در اين تحقيق دليلي اصلي اين كتمايل ايشان جهت شر

  .له بودأمس

  

  ير و قدردانكتش

 ياركدانند تا از هم ميمحققان بر خود واجب 

رات اران ادين مديشان و همچنين اينوجوانان و والد

در انجام تهران  15و2،10،6،7آموزش و پرورش مناطق 

  .ر و قدرداني نمايندكاين تحقيق تش
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