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 چکیده
عه ایرانی جام سبک زندگی دانشجویان درتی سزیتدوین و اثربخشی مدل نظری سالمپژوهش حاضر درصدد 

بوده است. از این منظر پس از واکاوی سوابق نظری و تجربی مرتبط با موضوع تحقیق از روش تلفیقی کیفی 
پرسشنامه  و کمی با استفاده از ابزار 1مند اشتراوس و کوربینو طرح نظام« نظریه داده بنیاد»با استفاده از روش 

جویان زیستی سبک زندگی دانشبه راهبرد احصاء شده در مدل سالمبا توجه ساخته استفاده شده است. محقق
آموزشی طراحی شد که به مدت یازده جلسه  یابسته ،زندگی، بر مبنای این رویکرد یهامهارتیعنی آموزش 

به سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان کمک کرده و به بهبود کیفیت سبک زندگی آنان منجر  توانستیم
هران که نفر از دانشجویان دانشگاه ت 00شود. برای آزمون این بسته دست به آزمایشی زده شد که طی آن از 

و کنترل نفری  20مند انتخاب شده بودند؛ استفاده شد و آنان به دو گروه گیری هدفبا استفاده از روش نمونه
د که ش وضعیت سبک زندگی داده شمحقق ساخته برای سنج یاپرسشنامهآزمایشی تقسیم شدند و به آنان، 

اجرا  زندگی یهامهارت، سپس برای گروه آزمایشی یازده جلسه آموزش شودیمعنوان پیش آزمون تلقی به
و  انیدانشجو یسبک زندگ یستیز سالمکل  ۀنمر با استفاده از ،ی آزمون فرضیه بخش کمّی پژوهشبراشد. 

 یبک زندگس یستیسالم ز زانیو کنترل در م شیبین دو گروه آزمااز طریق تحلیل کواریانس معلوم شد که 
بنابراین مدل احصاء شده سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان ایرانی  ؛وجود داردتفاوت معنادار  انیدانشجو

 .باشدیماز اثربخشی الزم برخوردار 
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 شناختی،سالم زیستی سبک زندگی، عامل جسمانی، عامل معنوی، عامل روانواژگان کلیدی: 
 عامل اجتماعی.

 مقدمه
در دنیای امروز فرهنگ مصرف طیف وسیعی از  انتخاب ها را در اختیار مصرف کنندگان 
قرار می دهد و هر انتخاب نشانگر ارزش ها، عالقه مندی ها، نگرش ها و ذائقه هایی است 

ای سبک های زندگی رفتارهاز نظر گیدنز که ممکن است ویژگی گروهی اجتماعی باشد. 
لب عادات لباس پوشیدن، خوردن، محیط های مورد پسند برای عادی روزمره هستند که در قا

تعامل با دیگران، خود را نشان می دهد. اما این رفتارهای عادی روزمره در پرتو ماهیت متغیر 
تشخص در معرض تغییر هستند. هر یک از تصمیمات ریز و درشتی که یک فرد روزانه اتخاذ 

حل کار چگونه رفتار کند، با چه کسی مالقات )این که چه بپوشد، چه بخورد، در م می کند
 کندکند( به چنین امور عادی کمک می کند. هر چه محیطی که فرد در آن زندگی می

های سبک زندگی در مرکز تشخص )هویت( فرد قرار تر باشد، به همان میزان دغدغهمدرن
 (. 93: 5936گیرند، بیشترند )شهابی، می

 اصطالح این محور که بر دهدمی نشان زندگی سبک نظری هایدیدگاه بررسی
شکل  هانظریّه از طیفی معنا( چگونه یا زندگی و صورت یا سبک از نما )ترکیبی تناقض
 درخصوص ابتدایی مطالعات تاریخی، لحاظ به .(16: 5933است )مهدوی کنی،  گرفته

 و هاارزش تدریج،به امّا داشتند؛ تمرکز عینی هایفعّالیّت و رفتارها بر زندگی، سبک
 از طیفی اگر شدند. نمایان زندگی سبک تعاریف در مهمّ عناصر عنوانبه نیز هانگرش

اندیشمندانی همچون  طیف، سر یک در متصوّر شویم، خصوص این در را هادیدگاه
 خارجی نمود را عینی رفتارهای 6و لسلی 1بوردیو ،0کی مک ،9لیزر ،2کالکهون ،5زیمل

 هافعّالیّت براساس صرفاً زندگی سبک که اندبوده باور این بر دانسته و باورها و ذهنیّات

 هایجنبه بر تنها طیف، کسانی همچون آدلر دیگر سوی در شود.می بررسی رفتارها و
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 فرد هایمنش و هاحاصل خوی را زندگی داشته و لذا سبک تمرکز انسان درونی و ذهنی

 با 5گیدنز و یوث ونزل، وبر، ،نظران همچونصاحب از دیگری در این میان دسته. دانندمی

 یذهن( و هاتیفعالرفتارها و ) عینی هایجنبه بر مشتمل را زندگی سبک بینابینی، دیدگاهی
 (.16: 5933از مهدوی کنی،  قلن 3: 2003، 2)ویل دانندیم( هانگرشو  ها)ارزش

شود؛ با وجود گاهی با سالمتی برابر گرفته می 9از سوی دیگر، اصطالح سالم زیستی
« بیماری»دهد شخص بیمار نیست. اگر مفهوم این، سالمتی یک حالت خنثی است و نشان می

در سوی دیگر قرار داده شود، سالمتی نقطه میانی این مقیاس « زیستیسالم»در یک سو و 
(، پزشکی که در وارد کردن سازه 5330) 1(. هتلر5333 ،0خواهد بود )تراویس و ریان

فرایندی » زیستی رااست، سالمزیستی به پزشکی جدید و سالمت عمومی فردی معتبر سالم
موفقیت زندگی آگاه شده و  به مردم از هستی رو»کند که از طریق آن تعریف می« فعال

هزیستی، سالمت (.اصطالحاتی مانند تناسب، ب50)ص.« سوی موفقیت دارندانتخابی رو به
د و انای، محیط سالم و سالمت عمومی مجموعاً جنبش آگاهی از سالمتی نام گرفتهحرفه

معنای یکسانی دارند. عموماً آگاهی از سالمتی به معنی حفظ و پیگیری سالمتی در نظر گرفته 
 شود)همان(.بهزیستی گفته می› شده و غالباً به آن
انند به عواملی مدهد. برخی می ارائههتری از آن های سبک زندگی درک بتوجه به مؤلفه

های شیوه تغذیه، خودآرایی )نوع پوشاک و مدر روز(، نوع مسکن، وسیله حمل و نقل، شیوه
( 5935نی، جویانه توجه کرده )نقل از کاویات و تفریح، رفتارهای لذتگذران اوقات فراغ

مواردی نظیر محل سکونت، نحوه ( به 5935از کاویانی،  نقل 5360، 6دیگران )پارسونزو 
 و الگوهای هانگرشاستفاده از وسایل فرهنگی، تفریحی و ورزشی، الگوهای مصرف، 

سی، عقالنیت، دین، خانواده، مندی در فرهنگ مانند امور جنمربوط به نقاط تمرکز عالقه
ب آدا پرستی، آموزش، هنرها و ورزش، استفاده از خودرو، لوازم برقی، اوقات فراغت،میهن

، نشستن یهاعادتها، تفاوت در طرز لباس پوشیدن، ها و انواع خوردنیمعاشرت، سلیقه

                                                           
1. Weber, M., Wenze, Veblen, T., Yuoth, Gidens, A.   

2. Veal  

3. wellness  

4. Ryan, Travis  

5. Hettler  

6. Parsons, T.   



 69 بهار، چهل و سوم، شماره سيزدهم سال شناسی تربيتی،روانفصلنامه                                                     4

شاره اجنسی، بهداشتی، مذهبی و سیاسی  سبک تربیت کودکان، آداب نظافت، رفتارهای
 .کنندمی

ت طور ذاتی در جهت مثبت حرکزیستی یک حالت پویای بودن و شدن است که بهسالم
اهی زیستی اتفاقی نیست، بلکه دستیابی به وضعیت سالم، مستلزم آگسالم کند. متأسفانه،می

های هشیارانه است که نوع دیگری از توضیح آدلر از زندگی هدفمند است. و نیز انتخاب
 5ها از این سازه وجود دارد. برای مثال، هتلرزیستی تقریباً در همه تعریفماهیت ذاتی سالم

زیستی به پزشکی جدید و سالمت عمومی دن سازه سالم( پزشکی که در وارد کر5330)
مردم از »کند که از طریق آن تعریف می« فرایندی فعال»زیستی را فردی معتبر است، سالم

(.آشر، 50)ص « سوی موفقیت دارندموفقیت زندگی آگاه شده و انتخابی رو به به هستی رو
فرایند و حالتی از یک خواسته، »ستی را زیعنوان روانشناس، سالم( به5333) 2پروپرت و گیج

را در  «جسم، روان و روح»کنند که تعریف می« وری انسانیبرای به حداکثر رساندن کنش
 (.955گیرد )ص برمی

مفهوم سبک زندگی سالم یا سالم زیستی در چندین حوزه مورد آزمون نظری و تجربی 
هی وری مناسب و بهزیستی منتنشبرای تشریح هزاران عاملی که به کقرار گرفته است و 

سالمتی  های مربوط بهاساس حرفه شده است. اکثر چنین الگوهایی بر ارائهشود، چند الگو می
ت. عوامل سهای فیزیولوژیکی بوده اجسمی است و تأکیدهای اولیه بر توسعه و پیشرفت جنبه

شوند بر پایه گرفته میصورت دوایری گردان برای بهزیستی در نظر مؤثر بر بهزیستی که به
( از بهزیستی بر 5333) 9آردل عنوان نمونه، الگویبه اند.آدلر بنا شده روانشناسی فردی

، پذیری خود، مدیریت تنیدگی، تناسب جسمانیبعد: مسئولیتمندی و معناداری با پنج هدف
هبود رشد زیستی را ب( سالم5330) 0کند. هتلربودن نسبت به محیط تأکید میتغذیه و حساس

داند. ریف و العمر در ابعاد هوشی، اجتماعی، معنوی، شغلی، جسمی و هیجانی میمادام
یک مدل از لحاظ نظری کامل در مورد بهزیستی خلق کردند که شش عامل ( 5331) 1کیبس
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، تسلط بر 0رابطه مثبت با دیگران ،9، هدفمندی در زندگی2، رشد شخصی5پذیرش خوداولیه 
ت ای اسزیستی یا سبک زندگی سالم سازهگیرد. سالمبرمی را در 6و خودمختاری 1محیط

رای سنجش، ران ببنابراین، پژوهشگ نگر به سالمتی است؛یک دیدگاه کل قابل آزمون و نیز
ی در مورد اند. بازبینی تحقیقات تجربعنوان جایگزین بیماری انتخاب کردهزیستی را بهسالم

و کییس،  ریف)سبک زندگی سالم و بهزیستی قابل جایگزین استزیستی با سازه سالم
5331) .  

اولین الگوی جامع بهزیستی را پیشنهاد  5332و  5335در حقیقت سوئینی و ویتمر در 
رای کارکرد هایی بصورت حلقهزیستی با پنج وظیفه مهم زندگی بهکردند. الگوی محوری به

ای، هایی با فواصل دایرهصورت حقلهوظایف بهگونه سالم در نظر گرفته شده است. این
شده است. پنج وظیفه زندگی عبارت است از: چرخان و با ارتباط و اتصال درونی نشان داده 

( عشق. وظایف خود 1و  ( دوستی0( کار و تفریح، 9، 3گریخود فرمان (2 ،3( معنویت5
نۀ پویایی گوکالیف زندگی بهشناختی تؤلفه است. در این الگوی بومم 52دارای گری فرمان

از امور زندگی از جمله خانواده، اجتماع، دین، تعلیم و تربیت،  ایدر تعامل با طیف گسترده
 با منشاٌ طبیعی )مثل سیل و گیرد. رویدادهای جهانیت قرار میها، شغل و صنعدولت، رسانه

ییر در هر ذارند. تغگقحطی(، یا انسانی )مثل جنگ( بر مشکالت و وظایف زندگی تأثیر می
 گذارد.های دیگر تأثیر مثبت یا منفی میهای بهزیستی، بر حوزهیک از حوزه

ویژه مدل هبزیستی سبک زندگی، شده از سالم ارائههای نظری با اینکه مدل بر اینعالوه 
آوردهای روانشناسی آدلر دارند؛ اما ( ریشه در روی2003و  2005، 2004) 3ویتمرسوئینی و 

 رائهاهای فرهنگی گسترده بین جامعه ایرانی اسالمی و جوامع غربی باید برای دلیل تفاوت به
خیراً شود. ا شناختی توجههای بومی و بومزیستی سبک زندگی، به زمینهمدلی از سالم

( در ترسیم سبک 5935اند؛ برای نمونه کاویانی )پژوهشگران به این سازه توجه خاصی کرده
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ر ابعادی مانند خانوده، فرد و اجتماع توجه کرده است. وی در بعد فردی به زندگی اسالمی ب
عواملی نظیر تغذیه و بهداشت، وظیفه شغلی، تدبیر زمان، عبادت و معنویت، ایجاد 

جنسی، والدینی، فراغت  مسائلدر بعد خانوادگی، بر  های درونی، تفکر و علمویژگی
 فرهنگی، اقتصادی و امنیتی اشاره دارد. ،یاسیای سهبه مؤلفه ر بعد اجتماعیو د وآسایش
های سبک زندگی با ابعاد فردی، اجتماعی و ( میانجی ریشه5935) یانیکاوهمچنین 
نگرش به زندگی و دیگران، نگرش به جنس  ی را به مواردی نظیر نگرش به خود،خانوادگ

ه ر جنبگیرد. وی همچنین دمی مخالف، نگرش به هستی و نگرش به مشکالت در نظر
( حفظ 2امنیت داخلی، ( حفظ 5شناختی و جغرافیایی، موارد زیر را مهم تلقی کرده است: بوم

( تبلیغ و 1علمی و تمدنی،  ( انتقال میراث0 های فعالیت اقتصادی،( انگیزه9امنیت مرزها، 
( ضرورت و 3( تعریف عبادت و معنویت، 3( ارزش کار، 6سازی دین و دینداری، درونی
( معنای فراغت و آسایش 55 ( فرزندپروری و50( انگیزه تفکر و علم، 3تفکر و علم، ارزش 

در مورد سبک زندگی سالم و  ییهاپژوهش بر این متمرکز کرده است. افزون و ....
 یهاوهشپژبه  توانیمعنوان نمونه ان در ابعاد مختلف انجام شده است؛ بهزیستی در ایرسالم

اشاره کرد. پژوهش حاضر بر آن است تا مدلی  5930 یتمدن و 5933 یسقراطعسگری و 
ان( مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهر) یرانیازیستی سبک زندگی دانشجویان برای سالم

 بودن آن مبادرت ورزد.بخشتدوین و به اثر تئوری وابسته به زمینهاساس  بر

 پژوهش روش
های انجام شده است. مطالعه به روش 5های ترکیبیپژوهش حاضر بر مبنای رویکرد روش

های کمّی و کیفی در یک مطالعه است که در آن ترکیبی، مستلزم گردآوری و تحلیل داده
ها در یک یا چند مرحله شوند و تلفیق دادهگردآوری می 9یا متوالی 2صورت همزمانها بهداده

وم انجام پژوهش به نظر به لز (.2009و همکاران،  0)کرسول پذیرداز پژوهش صورت می
ها، در این پژوهش از ها و ارتباط بین آنروش کیفی قبل از روش کمّی برای کاوش سازه

                                                           
1. mixed methods approach 

2. concurrently 

3. sequentially 

4. Creswell 
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عنوان یکی از به تحولیبا رویکرد  -2بندیمدل تدوین طبقه -« 5طرح اکتشافی متوالی»
بر مبنای این  (.251)همان:  های ترکیبی استفاده شده استراهبردهای پژوهش در روش

های کمّی گردآوری و تحلیل آوری و تحلیل و متعاقب آن دادههای کیفی گردد، دادهراهبر
دهنده و اثرگذار بر بخش کمّی است. این طرح پژوهش های تحلیل کیفی شکلشدند. یافته

از پدیده  فهم عمیقی کوشد به کشف وگیرد که پژوهشگر میهنگامی مورد استفاده قرار می
 در واقع در این پژوهش، محقق با ترکیب )همان(بپردازد« زندگی زیستی سبکسالم»اصلی، 

 های مثبت تحقیقات کیفی و کمّی موضوع مورد نظر را مورد مطالعه قرار داده است.جنبه
ا با هها و ارتباط بین آنهای کیفی، کاوش مفاهیم، مقولههدف اصلی از گردآوری داده

وق و درک ابی به هدف فاست. برای دستی کنندگان نسبت به پدیدهتوجه به واکنش شرکت
طرح  - 9زیستی سبک زندگی در گام نخست پژوهش از راهبرد نظریۀ داده بنیادپدیدۀ سالم

های کمّی، تأیید استفاده شده است. از سوی دیگر هدف اصلی از گردآوری داده -0مندنظام
ها نروابط است که رسیدن به آهای پیچیده تر و تعیین طرحای وسیعاین ارتباطات در نمونه

ق یهای کیفی مشکل است. در راستای این هدف در بخش کمّی از روش تحقاز طریق داده
 بدین ترتیب: نیمه آزمایشی استفاده شده است؛

نفر از  20با شده کیفی با استفاده از مصاحبه هدایتتحقیق در بخش  یهاداده -الف
اده از که با استف مطلع افراد عنوانبه ییانشجود سالمت یحوزه نامتخصص و نظرانصاحب

به مرحله اشباع نظری و اجماع کلی رسیده  گیری هدفمند انتخاب شده بودندروش نمونه
تی زیسسالم مدلدر سه بخش کدگذاری باز، محوری و انتخابی،  هادادهاست و با تحلیل 

 یمشخصات کل 5 جدول. اسالمی دانشجویان تدوین شده است -سبک زندگی ایرانی
 :دهدیمرا نشان  (یو گروه ی)فرد یفیکنندگان در مصاحبه کمشارکت

  

                                                           
1. the exploratory sequential design 

2. taxonomy development model 

3. grounded theory 

4. the systematic design 
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 (یو گروه ی)فرد یفیکنندگان در مصاحبه کمشارکت یمشخصات کل .1 جدول

 تحصیالت سن جنسیت ردیف
رشته 

 تحصیلی
 تحصیالت سن جنسیت ردیف

رشته 
 تحصیلی

 روانشناسی ارشد 93 مرد 55 روانشناسی دکتری 12 مرد 5

 دکتری 96 زن 52 مدیریت دکتری 03 مرد 2
جامعه 
 شناسی

 روانشناسی ارشد 99 مرد 59 روانشناسی ارشد 06 زن 9

 روانشناسی دکتری 90 زن 50 مدیریت دکتری 93 مرد 0

 روانشناسی ارشد 23 مرد 51 روانشناسی دکتری 12 مرد 1

 روانشناسی دکتری 00 زن 56 روانشناسی ارشد 93 زن 6

 روانشناسی دکتری 93 زن 53 روانشناسی دکتری 00 مرد 3

 پزشک پزشک 96 مرد 53 روانشناسی ارشد 03 مرد 3

 0سطح  01 مرد 3
تحصیالت 

 حوزوی
 ارشد 93 مرد 53

مشاور 
 تغذیه

 9 سطح 03 مرد 50
تحصیالت 

 حوزوی
 ارشد 99 زن 20

مشاوره 
 تغذیه

 ها از منظریعنی دقیق بودن یافته -پژوهش یهاسازهبرای حصول اطمینان از روایی 
 (2000، 5)کرسول و میلر کنندگان یا خوانندگان گزارش پژوهشپژوهشگر، مشارکت

 اقدامات زیر انجام شد:
ا کنندگان، پارادایم کدگذاری محوری رکنندگان: مشارکتتطبیق توسط مشارکت -

گذاری پارادایم کدهای ایشان در دگاهبازبینی و نظر خود را در ارتباط با آن ابراز کردند؛ دی
 محوری اعمال شد.

ظر ها و اظهارنتن از اساتید روانشناسی و مدیریت به بررسی یافته 1بررسی همکار:  -
 پارادایم کدگذاری محوری پرداختند.دربارۀ 
ها کنندگان در تحلیل و تفسیر دادهطور همزمان از مشارکتبودن پژوهش: بهمشارکتی -

 گرفته شد.کمک 
زیستی سبک زندگی به راهبرد احصاء شده در مدل سالمبا توجه در بخش کمی  -ب

راحی آموزشی ط یابستهبر مبنای این رویکرد  ی زندگیهامهارتدانشجویان یعنی آموزش 

                                                           
1. Creswell & Miller 
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رده زیستی سبک زندگی دانشجویان کمک کبه سالم توانستیمشد که به مدت یازده جلسه 
زندگی آنان منجر شود. برای آزمون این بسته دست به آزمایشی و به بهبود کیفیت سبک 

شکل مت اینمونه گیری هدفمند،ستفاده از روش نمونهدر این مرحله پژوهش با ا لذا ؛زده شد
صورت کامالً تصادفی به دو گروه آزمایش )تجربی( و نفر از دانشجویان انتخاب و به 00از 

 بودادفی ها غیرتصانتخاب آزمودنی میت آن بود که( تقسیم شد. نکته حائز اهکنترل )گواه
رت صوها بهها در گروههدفمند انتخاب شدند( ولی جایگزینی آزمودنیصورت بهیعنی )

پس  -زمونکامالً تصادفی صورت گرفت. طرح تحقیق در این پژوهش از نوع طرح پیش آ
 رحط. گیردمیر های نیمه تجربی قراریزی شد که جزو طرحآزمون با گروه کنترل پی

 صورت زیر است:این آزمایش به شماتیک

 پس آزمون با گروه کنترل( –)طرح پیش آزمون  ک طرح پژوهشیشمات .2 جدول
 گروه گمارش تصادفی پیش آزمون متغیر مستقل پس آزمون

2T X 1T R E 

2T --- 1T R C 

پیش آزمون )پرسشنامه سالم زیستی سبک زندگی( برای دو گروه  در این فاز، ابتدا
آزمایش و کنترل اجرا شد. آنگاه گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل )آموزش 

زندگی سالم( قرار گرفتند و سپس بر هر دو گروه آزمایش و کنترل، پس آزمون  هایمهارت
رحله پیش در دو م هاگروه)پرسشنامه سالم زیستی سبک زندگی( اجرا شد و با مقایسه نتایج 

آزمون و پس آزمون میزان اثرگذاری متغیر مستقل )مدل سالم زیستی سبک زندگی تدوین 
ای کیفی ههای کمّی و یافتهدر مرحله نهایی یافتهر نهایت، شده( مورد بررسی قرار گرفت. د

 تلخیص و تفسیر و سپس ترکیب )تلفیق( شدند.

 ی پژوهشاهافتهی
 زیستی سبک زندگیی بخش کیفی: تدوین مدل نظری سالمهاافتهی -الف

 دانشجویان
مورد ( در 5931ها و اصول ارائه شده توسط اشتراس و کوربین )با توجه به دستورالعمل

ه ها در سطح بند مورد تجزیهای مربوط به رونوشت مصاحبهانجام کدگذاری باز، نخست داده
 ی قرار گرفت وو تحلیل قرار گرفت. پاسخ به هر سؤال اصلی در مصاحبه مورد بررس

ها در سطح جمله و گذاری شدند. در مرحله بعد، دادهطور موقت نامهای اصلی بهمقوله
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صلی های او خرده مقوالت کشف شدند و مقوله ندتحلیل قرار گرفت عبارت مورد تجزیه و
در نهایت،  .توسعه یافتند. گاهی اوقات یک جمله به بیش از یک مفهوم مربوط بود

تر، بیش از ده ها با دقت بیشها مورد بررسی بیشتر قرار گرفتند و تجزیه و تحلیل دادهرونوشت
ها های آنها و ویژگیهای اصلی، مقولهولهبرای مق 5بار جهت رسیدن به اشباع منطقی

ها در آغاز تجزیه و تحلیل صورت تکراری انجام شد. حدود هر مقوله اصلی و مقولهبه
رار حلیل مورد تجدید نظر قها در سراسر تجزیه و تصورت قطعی تعیین نشد و این مقولهبه

 کدگذاری باز هنگامی متوقف شد که: گرفتند؛
 د؛ها حاصل شمعنادار پس از بررسی چندبارۀ رونوشت مصاحبه بندیالف( یک طبقه

 تکراری شده بودند؛ ،هاب( خرده مقوالت و ویژگی
شد، حتی اگر اطالعات ها یافت نمیج( اطالعات مرتبط و جدیدی از رونوشت مصاحبه

 بندی موجود منطبق بود.شد با طبقهجدیدی پیدا می
این  ندی نهایی گزارش شده است؛بطبقه، نتایج کدگذاری محوری و 2جدول در 

 بندی ممکن با حدود مطلق در نظر گرفت. با این حال،عنوان تنها طبقهبندی را نباید بهطبقه
. 2ها و طراحی پرسشنامه بسنده دانستتوان آن را برای مراحل بعدی تجزیه و تحلیل دادهمی

 کیارائه  یکنندگان، براباز و مرور چندباره متن مصاحبه با شرکت یپس از کدگذار
ژوهش در پ یهاافتهیانجام شد.  یمحور یگام نخست کدگذار لیتحل جیاز نتا یبندطبقه

 طیشامل شرا یمحور یکدگذار میپژوهش و ابعاد پارادا یفیک یمرحله یهاقالب سؤال
 تیوقعاشکال و م نه،یزم ،افزایش سالم زیستی سبک زندگی یراهبردها ،یمقوله محور ،یعلّ

 یکدام، چگونگمربوط به هر یهایژگیو و یفرع یهابا توجه به مقوله امدهایممانعت و پ
 مفاهیم و کدها 9 جدول. کندیرا منعکس م زیستی سبک زندگیسالم یریگشکل

 بعاداجزیی و  هایمقولهکلی،  هایمقولهمصاحبه در سه بخش  تحلیل از حاصل استخراجی
 :دهدیم نشانرا  هایژگیو و

  

                                                           
1. reasonable saturation 

 برای جلوگیری از طوالنی شدن متن از ارائه جداول کدگذاری باز خودداری شده است. .2
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 مصاحبه تحلیل از حاصل استخراجی مفاهیم و کدها .3 جدول
 هایژگیوابعاد و  ی جزئیهامقوله ی کلیهامقوله

لّی
ط ع

رای
ش

 

 عادات زندگی

  تغذیه

 گذراندن اوقات فراغت

 ورزش

 استفاده از مخدر و الکل

 فعالیت فرهنگی و هنری

 ی شخصیتیهایژگیو

  تاب آوری

  یشخصیتیافتگی قوام

  خودکنترلی

  احساس کارآمدی

 آموزش

  آموزش رسمی تحصیلی

 آموزش غیرمستقیم

 هارسانه

 فرهنگ غالب

 تربیت خانوادگی

خله
دا

ط م
رای

ش
 گر

 نارضایتی تحصیلی
 عدم ارتباط بین رشته تحصیلی و کار ابهام در اشتغال

 عالقگی به رشته تحصیلیبی انگیزگی تحصیلیبی

 معنویت
  مداریدین

  انجام مناسک دینی

 فشار اجتماعی

  پیروی از مد

  رفتار ناسالم اطرافیان

  ی سکونتمحله

یی
ه ا

مین
ط ز

رای
ش

 

 یاقتصاد -پایگاه اجتماعی 
  احساس ثبات اقتصادی

  احساس منزلت اجتماعی

 احساس حمایت

  حمایت خانواده

  حمایت دوستان

  اجتماعیحمایت 

ی
ور

مح
له 

قو
م

 

 شناخت

 شناخت مناسب از خود
 های فردیآگاهی از توانایی

 هاکار گیری تواناییآگاهی از به

 شناخت مناسب از جامعه

 آگاهی واقعی از شرایط جامعه

 های موجود در جامعهآگاهی از فرصت

 کار گیریی بهآگاهی از شیوه
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 هایژگیوابعاد و  ی جزئیهامقوله ی کلیهامقوله

کار
راه

 

 زندگیهای مهارت آموزش

 تفکر خالق

 گیریتصمیم توانایی

 تفکر نقادانه توانایی

 گیریتصمیم توانایی

 با دیگران رابطه مؤثر توانایی برقراری

 ارانهسازگ روابط بین فردی توانایی برقراری

 خودآگاهی توانایی

 با دیگران همدلی توانایی

 هاهیجان توانایی رویارویی با

 هااسترس توانایی رویارویی با

مد
پیا

 

 سالمت روانی
  آگاهی عاطفی

  عزت نفس

   پیشرفت تحصیلی

   های خردمندانهانتخاب

ئوری( د )گرندد تها از روش کدکذاری برگرفته از روش داده بنیابرای تحلیل مصاحبه
کدهای مشترک، عات در قالب لذا فرآیند تجزیه و تحلیل اطال استفاده شده است؛

بندی اجرا شد که در نهایت عوامل شناسایی شده در الگوی پارادایم بندی و مقولهمفهوم
 مدل، 5نمودار روش گرندد تئوری قرار داده شده و به مدل کیفی تحقیق دست یافتیم. 

 داده ریۀنظ مندنظام طرح اساس بر) اسالمی دانشجویان -زیستی سبک زندگی ایرانیسالم
 :دهدیمرا نشان  (بنیاد
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 ةنظری مندنظام طرح اساس بر) اسالمی دانشجویان -زیستی سبک زندگی ایرانیسالم مدل .1نمودار 
 (بنیاد داده

 اساس رب) اسالمی دانشجویان -زیستی سبک زندگی ایرانیسالم مدلاکنون با توجه 
زیستی المدر س مؤثرچنین بیان کرد که شرایط علی  توانیم (بنیاد داده نظریۀ مندنظام طرح

 هاییژگیو، فراغت اوقات، تغذیه، زندگی عاداتسبک زندگی دانشجویان عبارتند از: 
، آموزش ،کارآمدی احساس، خودکنترلی، شخصیتی یافتگیقوام، آوری تاب، شخصیتی

 حمایتعبارتند از:  ایینهزم یهامؤلفه. غیرمستقیم آموزش و تحصیلی رسمی آموزش
، اقتصادی - اجتماعی پایگاه، اجتماعی حمایت، دوستان حمایت، خانواده حمایت، عاطفی

عوامل مداخله گر محیطی عبارتند از: اجتماعی.  منزلت و احساس اقتصادی ثبات احساس
، اجتماعی فشار ،دینی مناسک، تحصیلی انگیزگیبی، اشتغال در ابهام، تحصیلی نارضایتی

بک زندگی زیستی سمقوله اصلی سالم. سکونت یمحلهو  اطرافیان ناسالم رفتار، مد از پیروی
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ه بر این، عالو باشد؛یمکه شامل شناخت از خود و شناخت از جامعه  شناختعبارتند از: 
زیستی سبک زندگی در دانشجویان عبارتند از: فرایند آموزش و راهکارهای ارتقای سالم

زیستی سبک زندگی در دانشجویان ی زندگی. در نهایت، سالمهامهارتویژه آموزش هب
 یلیتحص پیشرفت(، نفس عزتو  عاطفی آگاهیروانی ) سالمتدارای پیامدهایی همچون: 

 یگسبک زند یستیزسالم عاملی ساختارطور کلی باشد. بهیم خردمندانه هایانتخابو 
تغذیه، فعالیت بدنی و رفتار پرخطر(،  یهامؤلفهبا ) یجسمان -5از چهار عامل:  یاندانشجو

های با مؤلفه) شناختیروان -9 آینده(، به هنری و نگرش فعالیت هایمؤلفهمعنوی )با  -2
 نگرانی هایمؤلفهبا ) اجتماعی -0شخصیت و برقراری ارتباط( و  روانی، ثبات تسلط

 و عوامل ،0جدول . اشباع شده استاجتماعی و تمرکز تحصیلی(  اقتصادی، حمایت
 :دهدیمرا نشان  انیدانشجو یزندگ سبک یستیز سالم یهامؤلفه

 انیدانشجو یزندگ سبک یستیز سالم یهامؤلفه و عوامل .4جدول 

 مؤلفه عوامل

 جسمانی

 تغذیه

 فعالیت بدنی

 رفتار پرخطر

 معنوی
 فعالیت هنری

 نگرش به آینده

 روانشناختی

 تسلط روانی

 ثبات شخصیت

 برقراری ارتباط

 اجتماعی

 نگرانی اقتصادی

 حمایت اجتماعی

 تمرکز تحصیلی
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 ی بخش کمی: اثربخشی مدل نظری سالم زیستی سبک زندگی دانشجویانهاافتهی -ب
 ی توصیفیهاافتهی -5

 بکس یستیزسالم اسیمق اجرای از حاصل نمرات توصیفی آمار هایشاخص ابتدا در
 و آزمون شیپ مرحله دو در کنترل و شیآزما گروه دو هر یبرا هاآن یهامؤلفه و یزندگ
 :است شده ارائه و محاسبه جداگانه طوربه آزمون پس

ک یش آزمون و پس آزمون به تفکیدر مرحله پ یسبک زندگ یستیسالم ز یهااطالعات توصیفی مؤلفه .5جدول 
 گروه

وه
گر

 

فه 
مؤل

ها
 

داد
تع

قل 
دا

ح
کثر 

دا
ح

ین 
نگ

میا
ف  

حرا
ان

رد
دا

ستان
ا

 

ی 
طا

خ
رد 

دا
ستان

ا
ین

نگ
میا

 

ش
مای

آز
وه 

گر
 

ون
زم

ش آ
پی

 

16/20 53 جسمانی  22/32  10/10  91/50  23/9  

00/50 53 معنوی  63/30  52/03  33/50  93/9  

63/96 53 شناختیروان  16/30  22/16  10/3  53/2  

99/99 53 اجتماعی  22/32  93/10  60/55  63/2  

00/23 53 نمره کل  55/30  63/12  30/3  29/2  
ون

زم
س آ

پ
 

00/03 53 جسمانی  00/36  31/65  39/3  09/2  

00/01 53 معنوی  00/36  19/66  30/3  33/5  

00/93 53 شناختیروان  00/31  63/60  36/3  26/2  

00/90 53 اجتماعی  00/33  01/13  90/55  60/2  

00/03 53 نمره کل  21/35  30/65  03/3  69/5  

رل
کنت

وه 
گر

 

ون
زم

ش آ
پی

 

33/53 20 جسمانی  99/33  10/15  92/59  33/2  

99/53 20 معنوی  63/62  30/00  31/59  52/9  

33/93 20 شناختیروان  22/33  00/19  20/50  23/2  

55/95 20 اجتماعی  00/30  39/03  93/55  10/2  

10/96 20 نمره کل  32/35  39/10  31/3  53/2  
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ون
زم

س آ
پ

 

00/90 20 جسمانی  00/30  51/10  05/55  11/2  

00/20 20 معنوی  00/60  51/01  10/59  09/9  

00/93 20 روانشناختی  00/32  30/19  53/3  01/2  

00/99 20 اجتماعی  00/31  61/03  59/55  03/2  

31/93 20 نمره کل  31/62  00/10  11/3  63/5  

و  نیانگیم ،شیآزمون گروه آزما شیگزارش شده در جدول باال، در پ جیاساس نتا بر
 ی؛ ول30/3و  63/12برابر با  بیبه ترت یزندگ سبک یستیزسالمکل  ۀانحراف استاندارد نمر

 بکس یستیز سالمکل  ۀو انحراف استاندارد نمر نیانگیم ،شیدر پس آزمون گروه آزما
آزمون گروه  شیدر پ ب،یترتنیهم. بهدست آمدبه 03/3و  30/65بر با برا بیبه ترت یزندگ

برابر با  بیتتربه یزندگ سبک یستیزسالمکل  ۀو انحراف استاندارد نمر نیانگیکنترل م
کل  ۀو انحراف استاندارد نمر نیانگیدر پس آزمون گروه کنترل م یول 31/3و  39/10

در  نیگزارش شده است. همچن 11/3و  00/10برابر با  بیترتبه یزندگ سبک یستیزسالم
 و یمعنو ،یشناختروان ،یچهار مؤلفه جسمانو انحراف استاندارد  نیانگیجدول باال م

گروه  کیآزمون و پس آزمون به تفک شیدر مرحله پ یزندگ سبک یستیز سالم یاجتماع
 ،یتعامل نمودار کمک به است شده یسع ریز نمودار در و کنترل ارائه شده است. شیآزما
و کنترل در  شیآزما گروه کیبه تفک یزندگ سبک یستیز سالم اسیمق یهامؤلفه تیوضع

 شود: میآزمون ترس شیمرحله پ
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals

گروه آزمايش 

گروه کنترل 

جسماني معنوي روانشناختي اجتماعي کل

پيش آزمون

35

40

45

50

55

60

65

گي
زند

ک 
 سب

تي
يس

م ز
سال

ان 
ميز

 

 آزمون شیپ در گروهو  یزندگ سبک یستیز سالم اسیمق یهامؤلفه یتعامل نمودار .1نمودار 
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 اسیمق یهامؤلفه تیوضع ریز یشده است به کمک نمودار تعامل یسع ریز نمودار در
 میرسو کنترل در مرحله پس آزمون ت شیآزما گروه کیبه تفک یزندگ سبک یستیز سالم
 شود:

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals

گروه آزمايش 

گروه کنترل 

جسماني معنوي روانشناختي اجتماعي کل

پس آزمون

35

40

45

50

55

60

65

70

75

گي
زند

ک 
 سب

تي
زيس

الم 
ن س

يزا
م

 

 و گروه در پس آزمون زندگیسبک  زیستیاس سالم یمق یهامؤلفه ینمودار تعامل .2نمودار 

 ی استنباطیهاافتهی -2
 :باشدیمی تحقیق به شرح زیر هاهیفرضی حاصل از تحلیل استنباطی و آزمون هاافتهی

بر  ای زندگیهمهارت تلفیقی مدل بر مبتنی مداخالتیبسته پژوهش:  یاصل هیفرض -الف
 زیستی سبک زندگی دانشجویان تأثیر دارد.سالم

 انیانشجود یسبک زندگ یستیزسالمکل  ۀمحقق از نمر ،برای آزمون این فرضیه پژوهش
تفاده، طرح مورد اس قیطرح تحق کردیرو نیدر ا نکهیبهره برده است. با توجه به ا هالیدر تحل

 میزان از است عبارت وابسته متغیر است، بوده کنترل گروه با آزمونپس -آزمونشیپ
 یکمک ری، و متغانیدانشجو یسبک زندگ یستیزسالمکل( در آزمون  ۀ)نمر آزمونپس

سبک  یستیزسالمکل( در آزمون  ۀآزمون )نمر شیپ زانی( عبارت است از م5کووریت)
 هیرضف نیا آزمون یبرا یریمتغ تک انسیکووار لیتحل از دیبا لذا ؛انیدانشجو یزندگ

 فروضهم چند ابتدا یریمتغ تک انسیکووار لیتحل روش از استفاده جهت. کرد استفاده
 و هاانسیوار یهمگن(، وابسته ری)متغ هاداده عیتوز بودن نرمال یعنی یآمار روش نیا یاساس

 ی)همگن عامل سطوح همه در وابسته ریمتغ با( تی)کوور یکمک ریمتغ یخط رابطه داشتن

                                                           
1. Covariate    
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 عیوزت بودن نرمال یبررس منظوربه ریز جدول در. است گرفته قرار یبررس مورد(، هابیش
 .است شده ارائه نوفیریاسم -کلموگروف آزمون جینتا هاداده

 زمونآ پس و آزمون شیپ بودن نرمال یبررس منظور به نوفیریاسم -کلموگروف آزمون جینتا .6جدول 
 یزندگ سبک یستیز سالم

نمره کل سالم زیستی سبک 
 زندگی

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار
 K-Sآماره 

سطح معناداری 
 مجانبی

 p>01/0 031/0 66/3 63/15 93 پیش آزمون

 p>01/0 556/0 20/3 33/11 93 پس آزمون

 در یسبک زندگ یستیز سالمکل  ۀنمر یبرا عیاز آن است که توز یجدول حاک جینتا
 شیپ ۀمرحل در هم هاداده عیتوز بودن نرمال ۀدهندنشان و است بوده رمعناداریغ 01/0 سطح

 دو راهه کی انسیکووار آزمون انجام از قبل .است آزمون پس مرحله در هم و آزمون
ر برسی منظوبه .است شده یبررس هابیش یهمگن و هاانسیوار یهمگن یعنی گرید مفروضه
ر د آزمون نیا جینتا بهره برده شده است که نیاز آزمون لو هاانسیوار یهمگن مفروضه

 ارائه شده است. جدول زیر

  



 16                                                  ...در انيدانشجو یسبک زندگ یستيزسالم یمدل نظر یو اثربخش نيتدو 

 

 

 (انیدانشجو یزندگ سبک یستیز سالم) هاانسیوار یهمگن مفروضه یبررس .7جدول 

 متغیر
 میانگین میانگین

 Fنسبت 
 سطح

 معناداری مجذورات خطا مجذورات اثر

 033/0 03/0 50/50 39/6 پس آزمون سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان

 039/0 10/0 33/90 19/51 پیش آزمون سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان

دو  یهاانسیوار تفاوتکه  شودیم مشاهده باال جدول در شده گزارش جینتا اساس بر
 برقرار تجانس مفروضه لذا و باشندیمعنادار نم (>P 05/0) درصد 33 نانیاطم سطح درگروه 
 نیرات ب)اث یریتک متغ یاز آزمون معنادار هابیش یهمگن مفروضه یبررسبه منظور  .است

 .است شده استفاده( هایآزمودن

 (انیدانشجو یزندگ سبک یستیز سالم) هابیش یهمگن فرض آزمون جینتا .8جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

مجذور 
 ایتا 1جزئی

 626/0 005/0 11/13 20/106 5 20/106 ثابت

 531/0 050/0 00/3 00/63 5 00/63 گروه

پیش آزمون سالم زیستی سبک 
 زندگی دانشجویان

20/5606 5 20/5606 
06/53

6 
005/0 390/0 

سالم زیستی سبک  ´گروه 
 زندگی دانشجویان

03/3 5 03/3 30/0 933/0 022/0 

    99/3 91 926/15 خطا

 یستیسالم ز)گروه " راتِییارائه شده در جدول باال، اثر متقابل منبع تغ جیتوجه به نتا با

=022/0) ستیمعنادار ن "انیدانشجو یسبک زندگ
 با (.p، 30/0=F(1,35)>01/0 ،یجزئ 2

 برقرار (>P 05/0) درصد 33 نانیاطم سطح در انسیکووار لیتحل یهامفروضه نکهیتوجه به ا

                                                           
ته مرتبط عنوان نسبت تغییرات متغیر وابس. مجدور اتا جزئی برای عامل، با ثابت نگه داشتن کووریت )حذف جزئی(، به5

حاکی از میزان اثر قابل  50/0است و مقادیر بزرگتر از  شود. مقادیر مجذور اتا جزئی بین صفر تا یکبا عامل تفسیر می

ترجمه محمود  SPSSشود )راهنمای جامع متوسط ارزیابی می 06/0کم و برای  05/0توجهی است و این مقدار برای 

 (.5930زرگر،
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 جداول در لیتحل نیا جینتا که میباشیم یآمار آزمون نیا از استفاده به مجاز لذا باشند،یم
 ارائه شده است. ریز

 (انیدانشجو یزندگ سبک یستیز سالم) راهه کی انسیکووار لیتحل آزمون جینتا .9جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

مجذور 
 جزئی ایتا

 653/0 005/0 96/13 00/105 5 00/105 ثابت

پیش آزمون سالم زیستی سبک 
 زندگی دانشجویان

32/5619 5 32/5619 23/533 005/0 392/0 

 309/0 005/0 91/500 03/363 5 03/363 گروه

    23/3 96 33/999 خطا

 لک ۀنمر یبرا یریمتغ تک آزمون جهینت شودیم مشاهده فوق جدول در که همانطور
معنادار است  (>05/0P) درصد 33 نانیاطم سطح در انیدانشجو یزندگ سبک یستیزسالم

(309/0=
ثر که در ا شودیگرفته م جهینت نیبنابرا؛ (P، 91/500=F(1 36)=005/0 ،یجزئ 2
اثر  لیا تعددو گروه )ب انیدانشجو یسبک زندگ یستیزسالم زانیم نیمستقل، ب ریاعمال متغ

( 309/0) اتا، مجذور رقم به توجه با البته شود؛یم مشاهده یآزمون( تفاوت معنادار شیپ
 و اشدبیم توجه قابل که دهدیم نشان را وابسته ریمتغ و شیآزما عامل نیب ارتباط شدت

)اثر  شیماآز به هیاول زانیم ماندن ثابت با وابسته ریمتغ راتییتغ از درصد 30 حدود ینوعبه
 شخصم یروشن به ریز شکل در معنادار تفاوت نیا وجود. گرددیبرم( مستقل ریمتغ اعمال
 :است

Group; LS Means

Current effect: F(1, 36)=104.35, p=.00000

(Computed for covariates at their means)

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals

آزمايش کنترل
48

50
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Covariate means:

Total: 51.68519

 
 یزندگ سبک یستیز سالم زانیم بر یسبک زندگ یهاآموزش مهارت تأثیر زانیم سهیمقا .3نمودار 

 (کل)نمره 
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مشاهده کرد که  توانیم زین ،یدرصد 31 نانیاطم یهادر نمودار باال با توجه به فاصله
نوان ع توانیم گریعبارت دوجود دارد. به یو کنترل تفاوت معنادار شیدو گروه آزما نیب

 انیودانشج یطور معنادار سبک زندگتوانسته است به یزندگ یهاکرد که آموزش مهارت
 تر کند.سالم یطور کلرا به شیگروه آزما

 جزیی پژوهش عبارتند از:های فرضیه -ب
مداخالتی مبتنی بر مدل تلفیقی بر بعد جسمانی سالم زیستی سبک زندگی  بسته -5

 دانشجویان تأثیر دارد.
مداخالتی مبتنی بر مدل تلفیقی بر بعد اجتماعی سالم زیستی سبک زندگی  بسته -2

 دانشجویان تأثیر دارد.
بک زندگی شناختی سالم زیستی سروانمداخالتی مبتنی بر مدل تلفیقی بر بعد  بسته -9

 دانشجویان تأثیر دارد.
 زندگی بکس زیستی سالم معنوی بعد بر تلفیقی مدل بر مبتنی مداخالتی بسته -0

 .دارد تأثیر دانشجویان
مؤلفه( ) اسیمق خرده چهار یدارا یزندگ سبک یستیپرسشنامه سالم ز نکهیبه ا نظر

 گرفته ظرن در وابسته ریمتغ کی عنوانبهها( )مؤلفه هااسیمقخرده نیا از کدام هر نمرات بوده،
 لیتحل یآمار روش از ابتدا پژوهش یهاداده لیتحل و هیتجز منظوربه لذا شود؛یم

 از هرکدام یبرا یمعنادار صورت در و شودیم استفاده( 5)مانکوا یریمتغ چند انسیکووار
 انسیکووار لیتحل. است شده استفاده( 2)آنکوا راهه کی انسیکووار یهالیتحل از هامؤلفه

 وابسته، ریمتغ اساس بر هاگروه یهانیانگیم ایآ که پردازدیم موضوع نیا یابیارز به راهه کی
 یمکک ریمتغ ای گرید ریمتغ کی اساس بر هاآن یهاتفاوت که عامل کی سطوح تمام در

 هاگروه هشد لیتعد یهانیانگیم نیب ایآ ساده زبان به. کسانندی(، تی)کوور شده لیتعد
 ر؟یخ ای دارد وجود یمعنادار تفاوت

                                                           
1. multivariate analysis of covariance (MANCOVA) 

2. analysis of covariance (ANCOVA) 
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 نیا یاساس مفروضه سه ابتدا یریمتغ چند انسیکووار لیتحل روش از استفاده جهت
 و هاانسیوار تجانس انس،یکووار -انسیوار یهاسیماتر یهمسان یعنی یآمار روش
 قرار گرفته است. یمورد بررس 5ونیرگرس بیضرا یهمگن

 یهاهمفروض از یکی :انسیکووار -انسیوار یهاسیماتر یهمسان مفروضه( الف
 که تاس انسیکووار یهاسیماتر یهمسان یبررس ،یریمتغ چند انسیکووار لیتحل آزمون

 آورده شده است: ریآن در جدول ز جهیاستفاده شده که نت 2باکس آزمون از منظور نیبد

 )باکس( هاانسیس کوواریماتر یجه آزمون همسانینت .11جدول 

Box’ M سطح معناداری درجه آزادی خی دو 

00/599 30/502 96 01/0<P 

 06/0 با برابر باکس آزمون یمعنادار زانیم گرددیم مشاهده باال جدول در که همانطور
 انسیارو سیماتر که شودیم گرفته جهینت لذا است شتریب 01/0 از مقدار نیا چون که است

 .است همگن هاانسیکووار -
ه بهره برده شده است ک نیمنظور از آزمون لو نیبد :هاانسیوار یهمگن مفروضه( ب

 آزمون ارائه شده است. نیا جینتا ریدر جدول ز

 (زندگیسبک  زیستیاس سالم یمق یها)مؤلفه هاانسیوار یمفروضه همگن یبررس .11جدول 

 متغیر

میانگین 
مجذورات 

 اثر

میانگین 
مجذورات 

 خطا
 Fنسبت 

 سطح
 معناداری

 36/0 05/0 30/93 03/0 پس آزمون مؤلفه اجتماعی

 31/0 00/0 50/23 00/5 پس آزمون مؤلفه روانشناختی

 06/0 05/0 56/96 33/50 پس آزمون مؤلفه معنوی

 30/0 55/0 05/90 31/9 پس آزمون مؤلفه جسمانی

 33/0 05/0 23/00 03/0 پیش آزمون مؤلفه اجتماعی

 60/0 22/0 20/91 33/3 روانشناختیپیش آزمون مؤلفه 

                                                           
1. homogeneity of regression 

2. Box's Test of Equality of Covariance Matrices 
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 39/0 52/0 23/66 53/3 پیش آزمون مؤلفه معنوی

 63/0 53/0 33/33 00/50 پیش آزمون مؤلفه جسمانی

دو  یهاانسیوار تفاوتکه  شودیم مشاهده باال جدول در شده گزارش جینتا اساس بر
 برقرار تجانس مفروضه لذا و باشندیمعنادار نم (>P 05/0) درصد 33 نانیاطم سطح درگروه 
 .است

 لیمهم تحل یهااز مفروضه گرید یکی :ونیرگرس بیضرا یهمگن مفروضه( ج
 ریدر جدول ز لیتحل نیا جیاست که نتا ونیرگرس بیضرا یهمگن ،یریچند متغ انسیکووار

ل تعام قیاز طر ونیرگرس بیضرا یآورده شده است. الزم به ذکر است که آزمون همگن
ش مستقل )آموز ریو متغ یاجتماع و یشناختروان ،یمعنو ،یجسمان یهامؤلفهآزمون  شیپ

 اب هاآزمون شیپ نیا تعامل چنانچه. ردیگیقرار م یسالم( مورد بررس یزندگ یهامهارت
 .باشدیم ونیرگرس بیضرا یهمگن از یحاک نباشد معنادار مستقل ریمتغ

 ونیب رگرسیضرا یجه آزمون همگنینت .12جدول 

 F مقادیر هاآزمون
درجه آزادی 

 اثر
درجه آزادی 

 خطا
سطح معناداری 

(P) 
اندازه 

 اثر

 932/0 013/0 63 3 269/1 361/0 اثر پیالیی

 030/0 013/0 66 3 023/3 233/0 المبدای ویلکز

 112/0 013/0 60 3 300/3 065/2 اثر هتلینگ

ریشه  نیتربزرگ
 روی

933/2 93/20 0 90 013/0 306/0 

 راث یعنی مربوطه یریچندمتغ ۀآمار چهار هر شودیم مشاهده باال جدول در که همانطور
 درصد 31 نانیدر سطح اطم ،0یرو شهیر نیو بزرگتر 9نگیهتل اثر ،2لکزیو یالمبدا ،5ییالیپ
(01/0P< )رقرارب زین ونیرگرس بیضرا یهمگن مفروضه نیبنابرا. باشندینم داریمعن 
 31 نانیاطم سطح در یریمتغ چند انسیکووار لیتحل یهامفروضه نکهیا به توجه با. باشدیم

                                                           
1. Pillai's trace 

2. Wilks' lambda 

3. Hotelling's trace 

4. Roy's largest root 
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 هک میباشیم یآمار آزمون نیا از استفاده به مجاز لذا باشند،یم برقرار( >P 01/0) درصد
 .است شده آورده ریز جدول در لیتحل نیا جینتا

 یریانس چند متغیل کوواریج تحلینتا .13جدول 

 F مقادیر هاآزمون
آزادی درجه 

 اثر
درجه آزادی 

 خطا
سطح معناداری 

(P) 
اندازه 

 اثر

 305/0 005/0 90 0 053/90 200/0 المبدای ویلکز

 305/0 005/0 90 0 053/90 300/0 اثر پیالیی

 305/0 005/0 90 0 053/90 002/0 اثر هتلینگ

ریشه  نیتربزرگ
 روی

002/0 053/90 0 90 005/0 305/0 

 کز،لیو یالمبدا یعنی مربوطه یریمتغ چند ۀآمار چهار هر گرددیم مشاهده که همانطور
( >05/0P) درصد 33 نانیاطم سطح در ،یرو شهیر نیبزرگتر و نگیهتل اثر ،ییالیپ اثر
 یطخ بیکه ترک گرددیم مشخص و رد یآمار صفر فرض بیترت نیبد. است داریمعن

 یماعاجت و یشناختروان ،یمعنو ،یجسمان یهامؤلفهپس آزمون  زانیوابسته م ریچهار متغ
 شیپ زانیم ؛یجسمان مؤلفه آزمون شیپ زانی)م تیکوور چهار یهاتفاوت لیپس از تعد

 همؤلف آزمون شیپ زانیم و یشناختروان مؤلفه آزمون شیپ زانیم ؛یمعنو مؤلفه آزمون
. ستا رفتهیپذسالم( تأثیر  یزندگ یهابرنامه مهارت ی)اجرا مستقل ریمتغ از( یاجتماع

(، تیر)کوو همراه ریمتغ چهار نظر از گروه دو نیا یهاتفاوت لیتعد از پس گرید عبارتبه
 بیبر ترک سالم( یزندگ یهابرنامه مهارت ی)اجرا مستقل ریمتغ که دهدیم نشان لیتحل جینتا

 بیرکت یرو گروه دو نیا یهانیانگیم تفاوت و است بوده مؤثر وابسته ریمتغ چهار یخط
هر چهار آزمون  نکهی. با توجه به اباشدیم 5اعتماد قابل مذکور وابسته ریمتغ چهار یخط

 مستقل ریمتغ زا وابسته ریمتغ یخط بیترک یعبارت به و باشندیمذکور معنادار م یریمتغچند
 موضوع نیا یبررس به آن از بعد لذا است رفتهیسالم( اثر پذ یزندگ یهابرنامه مهارت ی)اجرا

برنامه  یاجرا) مستقل ریمتغ از جداگانه طوربه وابسته، یرهایمتغ از هرکدام ایآ که میپردازیم
 کت آزمون چهار از استفاده با ادامه در. ریخ ای است رفتهیسالم( اثر پذ یزندگ یهامهارت

                                                           
1. reliable 
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 هامؤلفه از رکدامه بر مستقل ریمتغ اثر یبررس به)آنکوا(  راههکی انسیکووار لیتحل یریمتغ
 :است شده پرداخته

 (زندگیسبک  زیستیسالم  جسمانیک راهه )مؤلفه یانس یل کوواریج آزمون تحلینتا .14جدول 
ی سالم زیستی هامؤلفه

 سبک زندگی
 اثرات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

میانگین 
 مجذورات

نسبت 
F 

سطح 
 معناداری

 جسمانی

 002/0 30/55 03/033 03/033 5 عرض از مبدأ

پیش آزمون 
 اجتماعی

5 30/52 30/52 95/0 135/0 

پیش آزمون 
 روانشناختی

5 39/0 39/0 02/0 333/0 

پیش آزمون 
 معنوی

5 62/0 62/0 55/0 393/0 

پیش آزمون 
 جسمانی

5 90/5333 90/5333 02/0 005/0 

 005/0 33/52 12/125 12/125 5 گروه

   39/00 19/5903 99 خطا

    30/0063 93 کل

 مؤلفه یبرا یریآزمون تک متغ جهینت شودیم مشاهده باال جدول در که همانطور
 است معنادار (p<05/0)درصد  33 نانیدر سطح اطم یزندگ سبک یستیز سالم یجسمان

(05/0>P ، 33/52=F(1 33 و))مستقل،  ریکه در اثر اعمال متغ شودیگرفته م جهینت نیبنابرا ؛

 لیبا تعدو کنترل ) شیگروه آزما دو یجسمان بعد در یزندگ سبک یستیز سالم زانیم نیب
 ریز نمودار در معنادار تفاوت نیا وجود. شودیم مشاهده یآزمون( تفاوت معنادار شیاثر پ

 :است شده منعکس یخوببه
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Group; LS Means

Wilks lambda=.19991, F(4, 30)=30.017, p=.00000

(Computed for covariates at their means)

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Covariate means:

ejtemaee: 51.025

ravanshenakhti: 54.79

manavi: 46.8547 

jesmani: 51.03419

 
در  یزندگسبک  زیستیسالم  میزانبر  یسبک زندگ یهاآموزش مهارت تأثیرزان یسه میمقا .4نمودار 

 جسمانیبعد 

 تیزیسسالم  معنویمؤلفه  برایراهه یک کوواریانس تحلیلآزمون  نتایج زیردر جدول 
 گزارش شده است: زندگیسبک 

 (زندگیسبک  زیستیسالم  معنویک راهه )مؤلفه یانس یل کوواریج آزمون تحلینتا .15جدول 

ی سالم زیستی هامؤلفه
 سبک زندگی

 اثرات
درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

میانگین 
 مجذورات

نسبت 
F 

سطح 
 معناداری

 معنوی

 005/0 61/53 62/333 62/333 5 عرض از مبدأ

پیش آزمون 
 اجتماعی

5 60/0 60/0 05/0 300/0 

پیش آزمون 
 روانشناختی

5 26/55 26/55 23/0 600/0 

پیش آزمون 
 معنوی

5 51/2552 51/2552 13/12 005/0 

پیش آزمون 
 جسمانی

5 21/50 21/50 26/0 653/0 

 005/0 33/30 23/9003 23/9003 5 گروه

   53/00 30/5921 99 خطا

    13/3009 93 کل
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 یمعنو فهمؤل یبرا یریآزمون تک متغ جهیگزارش شده در جدول باال، نت جیاساس نتا بر
 ،>05/0Pمعنادار است ) (>05/0P) درصد 33 نانیدر سطح اطم یزندگ سبک یستیز سالم

33/30=F(1 33 و).) زانیم نیبمستقل،  ریکه در اثر اعمال متغ شودیگرفته م جهینت نیبنابرا 

 شیثر پا لیو کنترل )با تعد شیگروه آزما دو یمعنو بعد در یزندگ سبک یستیز سالم
 یخوببه ریز نمودار در معنادار تفاوت نیا وجود. شودیم مشاهده یآزمون( تفاوت معنادار

 :است شده منعکس
Group; LS Means

Wilks lambda=.19991, F(4, 30)=30.017, p=.00000

(Computed for covariates at their means)

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Covariate means:

ejtemaee: 51.025

ravanshenakhti: 54.79

manavi: 46.85

jesmani: 51.034

 
در  یزندگسبک  زیستیسالم  میزانبر  یسبک زندگ یهاآموزش مهارت تأثیرزان یسه میمقا .5نمودار 

 معنویبعد 

 (گیزندسبک  زیستیسالم  روانشناختیک راهه )مؤلفه یانس یل کوواریج آزمون تحلینتا .16جدول 
ی سالم زیستی هامؤلفه

 سبک زندگی
 اثرات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

میانگین 
 مجذورات

نسبت 
F 

سطح 
 معناداری

 شناختیروان

 001/0 31/3 33/16 33/16 5 عرض از مبدأ

پیش آزمون 
 اجتماعی

5 03/5 03/5 29/0 699/0 

پیش آزمون 
 روانشناختی

5 31/2939 31/2939 
32/93

5 
005/0 

پیش آزمون 
 معنوی

5 03/5 03/5 29/0 699/0 

پیش آزمون 
 جسمانی

5 65/29 65/29 63/9 060/0 
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ی سالم زیستی هامؤلفه
 سبک زندگی

 اثرات
درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

میانگین 
 مجذورات

نسبت 
F 

سطح 
 معناداری

 005/0 33/25 13/505 13/505 5 گروه

   00/6 05/252 99 خطا

    03/9351 93 کل

-وانر مؤلفه یبرا یریآزمون تک متغ جهینت شودیم مشاهده باال جدول در که همانطور

 است معنادار( >05/0P) درصد 33 نانیاطم سطح در یزندگ سبک یستیزسالم یشناخت
(05/0P<، 33/25=F(1 33 و).) مستقل،  ریکه در اثر اعمال متغ شودیگرفته م جهینت نیبنابرا

ترل )با و کن شیگروه آزما دو یشناختروان بعد در یزندگ سبک یستیز سالم زانیم نیب
 در معنادار تفاوت نیا وجود. شودیم مشاهده یآزمون( تفاوت معنادار شیاثر پ لیتعد

 :است شده منعکس یخوببه ریز نمودار
Group; LS Means

Wilks lambda=.19991, F(4, 30)=30.017, p=.00000

(Computed for covariates at their means)

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Covariate means:

ejtemaee: 51.02

ravanshenakhti: 54.79

manavi: 46.85

jesmani: 51.03

 
 در یزندگ سبک یستیزسالم زانیم بر یسبک زندگ یهاآموزش مهارت تأثیر زانیم سهیمقا .6نمودار 

 یروانشناخت بعد

م سال اجتماعیمؤلفه  برایراهه  یک کوواریانس تحلیلآزمون  نتایج زیردر جدول 
 گزارش شده است: زندگیسبک  زیستی
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 (زندگیسبک  زیستیسالم  اجتماعیک راهه )مؤلفه یانس یل کوواریج آزمون تحلینتا .17جدول 
ی سالم زیستی هامؤلفه

 سبک زندگی
 اثرات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

میانگین 
 مجذورات

نسبت 
F 

سطح 
 معناداری

 اجتماعی

 053/0 50/6 10/33 10/33 5 عرض از مبدأ

پیش آزمون 
 اجتماعی

5 39/2936 39/2936 
23/50

3 
005/0 

پیش آزمون 
 روانشناختی

5 30/3 30/3 65/0 005/0 

پیش آزمون 
 معنوی

5 56/9 56/9 20/0 660/0 

پیش آزمون 
 جسمانی

5 03/93 03/93 99/2 596/0 

 023/0 21/1 21/30 21/30 5 گروه

   01/56 33/123 99 خطا

    32/1123 93 کل

 مؤلفه یبرا یریمتغ تک آزمون جهینت شودیم مشاهده باال جدول در که همانطور
 است معنادار( >01/0P) درصد 31 نانیاطم سطح در یزندگ سبک یستیزسالم یاجتماع

((01/0P<)، 21/1=F(1 21 و).) مستقل،  ریکه در اثر اعمال متغ شودیگرفته م جهینت نیبنابرا

 لیبا تعدو کنترل ) شیگروه آزما دو یدر بعد اجتماع یسبک زندگ یستیزسالم زانیم نیب
 ریز نمودار در معنادار تفاوت نیا وجود. شودیم مشاهده یآزمون( تفاوت معنادار شیاثر پ

 :است شده منعکس یخوب به
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Group; LS Means

Wilks lambda=.19991, F(4, 30)=30.017, p=.00000

(Computed for covariates at their means)

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Covariate means:

ejtemaee: 51.025

ravanshenakhti: 54.79

manavi: 46.85

jesmani: 51.034

 
 در یزندگ سبک یستیز سالم زانیم بر یسبک زندگ یهاآموزش مهارت تأثیر زانیم سهیمقا .7نمودار 

 یاجتماع بعد

 گیریو نتیجه بحث
 یزندگ بکس یستیزسالم حیتشر و فیتوصبرای  اکتشافی مدلی تدوین ،مطالعه این هدف

 برای این .دبو آنان یزندگ سبک یستیزسالم بهبود منظوربه ییراهبردها ارائه ان ویدانشجو
ی هاداده و شد استفادهمند اشتراوس و کوربین و طرح نظام« نظریه داده بنیاد»روش منظور از 
 یحوزه در که ینامتخصص و نظرانصاحب از تن 20با فرایند مصاحبه هدایت شده  با پژوهش
 تحلیل مرحله سه طیگردآوری شد.  شدندیم شناخته مطلع افراد عنوانبه ییدانشجو سالمت

مقوله کلی به  59انتخابی، یمحوری و کدگذار یکدگذاری باز، کدگذار ؛کیفی هایداده
را  ییدانشجو یسبک زندگ یستیسالم ز یمقولهدست آمد که در قالب مدل پارادایمی 

مرحلۀ کیفی، مدل  هایداده تحلیل و تجزیه از حاصل هاییافته مبنای بر. کنندیم منعکس
ی ندگز سبکزیستی سالم سنجش یبراپرسشنامه،  کیآن  یاولیه طراحی شد و بر مبنا

در دو مرحله  هاپرسشنامه انیدانشجو از نفر 00مشارکت شد. در نهایت با  یطراح ییدانشجو
زندگی سالم بر روی  یهامهارتپیش آزمون و پس آزمون با مداخله بسته آموزشی آموزش 

و  توصیفی تحلیل قالب در کمّی هایاجرا و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده گروه آزمون
 ه است.انجام شد هاداده استنباطی

های ای سالم زیست و جز آن داشته باشد و یافتهتواند رویهسبک زندگی دانشجویی می
یتی و شخص یهایژگیوپژوهش کیفی حکایت از آن داشت که عادات زندگی دانشجویان، 
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و  زیستی سبک زندگی آنان استکننده اساسی و علت سالمتعیین نندیبیمآموزشی که 
ناشدنی در این مقوله هستند اما برخی مسائل مانند انکارهرچند این موارد دارای اهمیت 

زندگی  تی سبکزیسشار اجتماعی عواملی دخیل در سالمنارضایتی تحصیلی، معنویت و ف
ی زیستی یا غیر از آن تلقدیگر این مقوالت هرچند علت سالم عبارتدانشجویان است و به

ستی زیکنار همه این مطالب، سالم رند. دراما در شدت و ضعف آن نقشی اساسی دا شوندینم
مهم  نقشی ،اجتماعی و احساس حمایت -که احساس ثبات اقتصادی دهدیمدر بستری رخ 

کیفی  یهاافتهیدر آن دارا هستند. نکته مهم در سالم زیستی سبک زندگی برخاسته از 
 ؛دشیمکه به دو قسمت شناخت از خود و شناخت از جامعه تقسیم  پژوهش، شناخت بود

خود و بسترهای موجود در جامعه شناخت  یهایتوانمندعبارت دیگر اینکه دانشجویان از به
رقرار کنند عه بجام یهاچالشخود و امکانات و  یهاییتواناداشته باشند و بتوانند توازنی بین 

وعی اما این شناخت ماحصل ن را تضمین کند؛ هاآنزیستی سبک زندگی راهی است که سالم
ت زندگی راهکار اس یهامهارتآموزشی که مبتنی بر  یهاافتهیاست. بر مبنای  از آموزش

 برای این آموزش مفید واقع شود. تواندیمکه 
یابند هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش میتواناییزندگی در حقیقت  یهامهارت

روزانه زندگی، افزایش  مسائلرو شدن با و شخص را برای روبه
های کنند. سازمان جهانی بهداشت مهارتآماده می بهداشتی و اجتماعی روانی، هایتوانایی

که فرد  یاونهگانجام رفتار سازگارانه و مثبت بهزندگی را چنین تعریف نموده است: توانایی 
ی ی زندگهاهارتمد. مدلی از ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیایبتواند با چالش

عنوان آموزش مد نظر قرار گرفت، بر مبنای مدلی ده گانه بود که شامل بر در این پژوهش به
. 0 تفکر خالق توانایی. 9 لهأحل مس توانایی. 2 گیریتصمیم وانایی. ت5موارد ذیل بود: 

روابط بین  یتوانایی برقرار. 6 با دیگران رابطه مؤثر توانایی برقرای. 1 تفکر نقادانه توانایی
توانایی رویارویی . 3 با دیگران همدلی توانایی. 3 خودآگاهی توانایی. 3 سازگارانه فردی

 .هااسترس توانایی رویارویی با. 50 و هاهیجان با
طح سمنظور ارتقای یی است که که بههامهارتزندگی دانشجویی نیازمند یادگیری 

دیریت، م اجتماعی با دیگران، یادگیری،گیری، زندگی ارتباطات، افزایش قدرت تصمیم
و هدف از آموزش مهارت زندگی به دانشجویان  دیآیم کاردرک خود و کار گروهی به

توانمندسازی آنان و پرورش انسانی متعادل و خودگردان است که بتواند از پس مشکالت 
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های زندگی (. بهبود دادن مهمترین مهارت2000دان و اسمرست، ) دیبرآخویشتن  یروزمره
شناختی، اجتماعی، جسمانی و معنوی دارای اهمیت است و از آنجا که در سطوح روان

های تحصیل خود در معرض خطر بروز اختالالت متعدد روانی و دانشجویان در طی سال
دارای اهمیتی غیر قابل انکار  هاآناجتماعی قرار دارند لذا ارتقای سطح آگاهی و نگرش 

ری بر عملکرد دانشجویان تأثیر مثبت گذاشته و در پیشگی تواندیم سائلاست و بهبود این م
پژوهش حاضر  یهاافتهی (.5932، واقع شود )رحیمیان بوگر و همکاران مؤثراین معضالت 

ک طور معنادار سبتوانسته است به یزندگ یهاآموزش مهارتکه  دادنددر بخش کمی نشان 
رسشنامه پ یهااسیمقدر خرده  تر کند.سالم یطور کلرا به شیگروه آزما انیدانشجو یزندگ

ه کمّی نشان داد ک یهاافتهیشناختی و اجتماعی بود که شامل ابعاد جسمانی، معنوی، روان
  در تمامی این ابعاد بین دو گروه تفاوت معناداری قابل مشاهده است.

ی سبک زیستسالمدامه به برخی از پیشنهادهای پژوهش در راستای تقویت و افزایش در ا
سبک  یهامهارتبا توجه به اهمیت یادگیری  -5: شودیمزندگی دانشجویان ایرانی ارائه 

عنوان یک درس در واحدهای ی زندگی بههامهارت زندگی، مناسب است که آموزش
دانشجویی به یادگیری  یجامعهبا توجه به نیاز  -2اختیاری دانشجویان در دانشگاه ارائه شود. 

در  سبک زندگی یهامهارتآموزشی  یهابستهسبک زندگی، بایسته است که  یهامهارت
با توجه به اینکه یکی از عوامل  -9در بدو ورود در اختیار دانشجویان قرار گیرد. هادانشگاه

 یشتهرکند بی اطالعی از مداخله گر که سالم زیستی سبک زندگی دانشجویی را تهدید می
ن و در کل نگرانی تحصیلی بود بهتر است که برای هر کدام از کاری آ یندهیآتحصیلی و 

تهیه شود و در بدو ورود به دانشگاه در اختیار دانشجویان قرار  یاجزوهتحصیلی  یهارشته
 بگیرد.
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