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سبک زندگی، سبک زندگی سالم

طور هب افراد که است ایده این بر متکی زندگی سبک مفهوم  
  خود روزانه زندگی در را رفتار از تشخیصی قابل الگوي معمول

.گذارند می نمایش به .گذارند می نمایش به
زندگی الگوي که است ایده این از ناشی سالم زندگی سبک واژه  

  قرار داوري مورد غیرسالم یا سالم عنوان به تواند می افراد روزانۀ
.گیرد

طور هب فرد هر آن در که است یمتعادل زندگی ،سالم زندگی  
  این مجموعه البته کند می انتخاب را سالم رفتارهاي آگاهانه
   .است زیادي عوامل از متأثر ها، انتخاب



 
سبک زندگی من، شما، دیگران؛ سالمت من، شما، دیگران  

براي انگیزه ایجاد و است ثروت یک سالمت اینکه به مردم کردن قانع 
 ترغیب براي که دید باید واقع در .است پیچیده فرآیندي ،سالم زندگی

کرد؟ باید چه ،سالمت ارتقاي و حفظ و زیستن سالم در مردم کرد؟ باید چه ،سالمت ارتقاي و حفظ و زیستن سالم در مردم
پذیرش و تعریف نحوه شامل ،سالم زندگی سبک رعایت موانع ترین مهم 

 اجتماعی و اقتصادي وضعیت با اقشار ویژه هب(افراد توان نیز و آن مفهوم
.است سالم زندگی سبک یک رعایت  براي )پایین

چه زیستن سالم براي من(فردي مسوولیت نقش بین تنش کاهش به باید 
  من بکنیم، باید چه زیستن سالم براي ما(اجتماعی مسوولیت و )بکنم باید
 توجه افراد )بکنم باید چه دهد، می خر اطرافم در که آنچه سالمت براي
.شود



 

شرایط، جریان و شانس هاي زندگی

و اه شانس ها، انتخاب از ترکیبی محصول افراد زندگی سبک  
.باشد می آنها اختیار در منابع .باشد می آنها اختیار در منابع

سبک ،يرفتار الگوي با زندگی جریان منابع، با یزندگ شرایط  
  احتمال با زندگی هاي شانس و زندگی اداره يالگو با یزندگ

  ارتباط در زندگی شرایط و زندگی سبک ساختاري تطابق
  .است

زندگی محیط )...اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی،(محیطی شرایط  
  .است آنها زندگی سبک کننده تعیین عوامل ترین مهم از ،افراد



سبک زندگی  مردم، تصویري از فرهنگ آنهاست

نهادین مؤثر  رمجموعه اي از عناص مردم زندگی سبک
     را  آنهـا یق آرایـش و سـال   در شکل گیري مدل رفتار،     را  آنهـا یق آرایـش و سـال   در شکل گیري مدل رفتار،

. در بر می گیرد

  مصـنوع و  افـراد  زنـدگی   برخی معتقدند کـه سـبک
اهمیت عامل انتخـاب  است و  آنها تصویري از فرهنگ

.استکمتر محیطی تعیین کننده عوامل نسبت به فردي 





تعریف سبک زندگی سالم  

تعریف از استفاده با WHO راهی سالم زندگی سبک گفت توان می 
 در که رفتار تعریف قابل الگوهاي اساس بر سالم زندگی براي است
 زندگی محیطی شرایط و اجتماعی روابط فردي، هاي ویژگی بین تعامل
.شود می تعیین افراد

 زندگی محیطی شرایط و اجتماعی روابط فردي، هاي ویژگی بین تعامل
.شود می تعیین افراد

متخذه هاي تصمیم مجموعه با است مترادف افراد سالم زندگی سبک 
 کنترل تحت زیاد یا کم و گذارد می تأثیر شان سالمت بر که آنها توسط

.است آنها
خود بهداشتی مخاطرات ایجاد موجب مردم غیرسالم هاي عادت 

 یا بیماري موجب رفتارها این که وقتیوشود می آنها براي خواسته
 موجب یا مؤثر عامل را قربانی زندگی سبک توان می شود، مرگ

  .دانست او مرگ یا بیماري



سالمزندگی  سبکیک مؤثر در اتخاذ  عناصر

تطابق مؤثر

 یادگیري مادام العمرآموزش و

ایمنی فردي

یادگیري مادام العمرآموزش و 

ایمنی فردي

 داوطلبانه  هاي فعالیت

معنویت و امید  ،زندگی حس هدفمند و معنادار بودن

  مرحله زندگی

درك خطر



مرحله زندگی، درك خطر 

در هـر  سـالم   زنـدگی سبک از یک افراد درك : مرحله زندگی
سـالم بـه   سـالمندي   براي مثـال د کنمی مرحله از زندگی تغییر 

، مهارت هاي خودمراقبتی نفسه برخورداري از اعتماد ب  معناي
شـاید  ان که براي جوان می باشد در حالی و پیشگیري از سقوط

، مهارت هاي خودمراقبتی نفسه برخورداري از اعتماد ب  معناي
شـاید  ان که براي جوان می باشد در حالی و پیشگیري از سقوط

و رانندگی  مدیریت استرسروابط بین فردي عاري از خشونت، 
. باشد سالمشیوه زندگی یک مهم ترین اجزاي ایمن 

آمـوزش  پیام هـاي  . به مرحله زندگی وابسته است: درك خطر
جوانان اغلب حاوي این پیـام اسـت کـه     هب سالمزندگی  سبک

در حالی که  مضر استآنها  سالمترفتن به استقبال خطر براي 
.  رفتن به استقبال خطر از مقتضیات سنی آنهاست





زندگی جمعی سبک

5  ؛ فـردي شـامل فراینـدهاي   سالمت افراد رفتارهاي عامل موثر بر
عوامـل  ؛ عوامل نهـادي سایرین؛  و بین فردي و بین فرد  فرآیندهاي
.است؛ و سیاست هاي همگانی اجتماعی

عوامـل  ؛ عوامل نهـادي سایرین؛  و بین فردي و بین فرد  فرآیندهاي
.است؛ و سیاست هاي همگانی اجتماعی

 يفـرد حیطـه  خارج از در پنج عامل این قرارگرفتن چهار عامل از 
اهمیـت بیشـتر مداخلـه هـاي     نشان دهنـدة   زندگی یعنی در محیط

.می باشد نسبت به مداخله در سطح فردي یمحیط
 زنـدگی جمعـی  سـبک   نیازمند بررسیسالم زندگی  سبکتعریف 

و محیطـی  شرایط روابط متقابل  به درك کاملامر  اینو است  افراد
کمـک خواهـد   تامین، حفظ و ارتقاي سالمت در فردي افراد رفتار 

.کرد



ابعاد سه گانه سبک زندگی سالم

هاي مؤلفه باید شود می برده کار به سالم زندگی سبک  واژة که وقتی 
 نیز را شان زندگی محیط با و یکدیگر به افراد متقابل وابستگی بیانگر نیز را شان زندگی محیط با و یکدیگر به افراد متقابل وابستگی بیانگر

 نظیر ایمنی بر مؤثر رفتاري هاي جنبه در واژه این انحصار و برگیرد در
  از اي مجموعه عنوان هب تنها نباید و نیست صحیح ایمنی کمربند بستن

.شود مشاهده فردي پذیر اصالح رفتارهاي

در افراد رفتار از عمومی تعریفی عنوان به باید سالم زندگی سبک یک  
 رابطه و )کار محل محله، همساالن، خانواده،(طیمحی ،فردي بعد سه
.شود درنظرگرفته آنان زندگی محیط و افراد بین



سبک زندگی سالم فرصت ها و محدودیت هاي انتخاب 

بین آگاهانه و منطقی تعادل ایجاد براي است تالشی سالم زندگی سبک 
  و دیگران سالمت ،خود سالمت بهبود یا اصالح براي فرد هر که اقداماتی
 .دهد می انجام اش زندگی محیط سالمت

  و دیگران سالمت ،خود سالمت بهبود یا اصالح براي فرد هر که اقداماتی
 .دهد می انجام اش زندگی محیط سالمت

متفاوت سیارب سالم زندگی سبک انتخاب هاي محدودیت و ها فرصت 
 هاي گزینه اما هستند سالم هاي گزینه انتخاب به مایل افراد اغلب .هستند

.است محدود آنها از بسیاري انتخاب
فردي بین روابط آموزش، نظیر عواملی موجود سالم هاي گزینه درانتخاب،  

  موقعیت روانی، و جسمی هاي توانایی فردیت، هویت اجتماعی، هویت
  دیگر عوامل از بسیاري و مالی منابع ،نهایی اهداف جغرافیایی، و اجتماعی

.هستند موثر



افزایش گزینه هاي سالم در دسترس

 محصول دسترسی فردي مردم به گزینه هاي به عنوان سالمت وقتی که
پیوند موجود میان انتخـاب شـیوه    مورد مالحظه قرارگیرد،بیشتر  سالم

محصول دسترسی فردي مردم به گزینه هاي به عنوان سالمت وقتی که 
پیوند موجود میان انتخـاب شـیوه    مورد مالحظه قرارگیرد،بیشتر  سالم

روابـط  ضرورت توجه جـدي بـه    نیز شرایط زندگی وبا  سالم زندگی
محـیط   اقتصـادي و  اجتمـاعی فرهنگـی،   و بافت ي افرادعملکرد فرد
. واضح تر می شودزندگی آنها 

روابـط  آمـوزش،  کار، فعالیت هاي روزانهدرون  ،گزینه هاي سالمت 
ه جاي می گیرند طوري که ممکن است بو اجتماعی  والديبین فردي، 

.تشخیص داده نشوندگزینه هاي سالمت طور خاص به عنوان 





انتخاب  اجباري گزینه هاي  غیرسالم

شـرایط   ي اجتماعی و بر اسـاس هنجارهابه فرهنگ و با توجه  مردم اغلب
برخـوردار از  و بـراي افـراد   می زننـد   دست به انتخاب ،خویش اقتصادي برخـوردار از  و بـراي افـراد   می زننـد   دست به انتخاب ،خویش اقتصادي

اما این بدان معنا نیسـت   فرصت انتخاب بیشتر است درآمد و آموزش باالتر
. انتخاب کنند راسالم تري همیشه رفتار  که

 رقابتی فـردي و خـانوادگی   چندگانه و نیازهايبراي رفع بسیاري از افراد 
از سـالمت آنهـا            گـاه کـه   هـایی بزننـد   انتخـاب  خود مجبورند دست به

.می کاهد

 کارگري که مشغول نصب داربست فلزي در ارتفاع زیاد است با مخاطرات
.راه دیگري نداردامرار معاش این کار آشناست اما براي 



               

ریشه هاي رفتاري سبک زندگی سالم

 امـا   سالم نیستمی دانند  به شیوه اي زندگی می کنند کهبخشی از افراد
 .خود پاسخ دهندفوري و نیازهاي اصلی می خواهند به 

محیطـی  بایـد عوامـل    ،غیرسالم زندگیسبک مقابله با انتخاب منظور ه ب محیطـی  بایـد عوامـل    ،غیرسالم زندگیسبک مقابله با انتخاب منظور ه ب
گزینه هاي سـالم  درك و تغییر داده شوند تا انتخاب آنها مؤثر در زندگی 

. پذیر گردد امکانتر 
 آمـوزش و   مثل(عوامل ساختاريافراد با  تعامل پیچیدةریشه در سالمت

دارد  )نالهمساي باورهامثل (عوامل فرهنگیعوامل اجتماعی و  ،)اشتغال
فشارهاي . یا عوامل حفاظتی خاص دیده می شوند اتکه به صورت خطر
 افراد از سالمتدرك بر نیز ی اطالعات منابع مختلف وجلب مشتري بازار 

. دنگذارمی اثر و خطر 



  

عوامل تعیین کننده انتخاب سبک زندگی سالم

 بافـت  مسـتقل از سـاختار و   اتفـاقی و ي رفتار ،سالم زندگی سبکانتخاب 
 عامـل  پـنج  .اسـت از شانس هاي زنـدگی   متأثر یانتخاب نیست بلکهجامعه 

هــا و       مهــارتشــامل ســالم  زنــدگیســبک  تعیــین کننــدة مهــم انتخــاب
اجتمـاعی و   بـین فـردي و   روابـط  فرهنگ، استرس، فردي، صالحیت هاي

هــا و       مهــارتشــامل ســالم  زنــدگیســبک  تعیــین کننــدة مهــم انتخــاب
اجتمـاعی و   بـین فـردي و   روابـط  فرهنگ، استرس، فردي، صالحیت هاي
 .باشد می زندگی احساس کنترل

 انعطـاف  عوامـل خطـر، میـزان    با افراد مجاورت عواملی نظیر تاثیر متقابل
موجب تجربه درجه هاي گونـاگونی   آنها ژنتیکاستعداد و  اجتماعیي پذیر

.خطر در بین اقشار مختلف مردم می شود وسالمت  از
مهـارت هـا،   بین انتخاب هـا تعامل به عنوان محصول  سالمزندگی  سبک ،

آسـیب  میـزان   با موقعیت هاي اجتمـاعی، هاي افراد عادت  صالحیت ها و
. تعریف می شود خطرعوامل با آنها پذیري و مجاورت 



بر سبک زندگی سالم اجتماعیهنجارهاي تاثیر 

 محدود  رامردم انتخاب فردي و استانداردهاي رفتاري اجتماعی هنجارهاي
 و سـالمت از  افرادتجسم برخورداري  رعایت هنجارهاي جامعه،. کنند می و سـالمت از  افرادتجسم برخورداري  رعایت هنجارهاي جامعه،. کنند می

.است و بی اعتنایی به آنها بسیار مشکل می باشد پذیرش اجتماعی

انجام رفتاري هنجار  در برابرآنها حتی مقاومت اعضاي یک جامعه و  رفتار
      جامعـه معـین را مـنعکس    آن فرهنـگ و ارزش هـاي  به درجات متفاوتی 

.سازد می

 و مسایل مهم مـورد توجـه    او درباره جامعهاي است  عالمیهاهر فرد رفتار
 و چرخـه زنـدگی   روابـط خـانوادگی،   اجتمـاعی، طبقه  نظیر جامعهآن در 

.زیبایی شناسی





 احساس کنترل زندگی و موفقیت

 یکی دیگر از مؤلفه هاي مهم انتخـاب  احساس کنترل زندگی و موفقیت
در مورد مرگ و میر و بیمـاري   ویتنهالمطالعه . است سالم زندگی سبک

که نداشتن کنترل بر شرایط کار عامل مهمی  دادکارمندان انگلیسی نشان 
در مورد مرگ و میر و بیمـاري   ویتنهالمطالعه . است سالم زندگی سبک

که نداشتن کنترل بر شرایط کار عامل مهمی  دادکارمندان انگلیسی نشان 
.بوددر ابتالي جمعیت مذکور به ضعف سالمت و بیماري قلبی 

 نشان دهندة عدم کنتـرل طـوالنی   سطوح باالي استرس در تحقیق برونر
 را اسـترس او  .ناامنی می شد که موجب اضطراب و احساس  ی بودمدت

 فیزیولوژیـک شـامل افسـردگی،    اتتغییـر  اي از مسوول دامنۀ گسـترده 
بیشـتر حملـۀ    خطـر  و خوني فشار، پردیابت استعداد ابتالي به عفونت،

. دانستقلبی می 



               

قدرت کنترل زندگی و محیط حمایتی 

مـردم سـازي  توانمندو در مقابـل  سالمت است عامل خطري براي  ناتوانی 
.ي براي ارتقاي سالمت آنها استراهبرد

  موجب افزایش بیمـاري فقدان قدرت کنترل زندگی  معتقد بودوالراشتاین   موجب افزایش بیمـاري فقدان قدرت کنترل زندگی  معتقد بودوالراشتاین 
ـ ، بی جواب مانده شان که بسیاري از تقاضاهايشهروندانی می شود در  ه ب

حمایت هـا  ، منابع فاقدو یا  حاشیه اي قرارگرفته اند طور مزمن در شرایط
.هستند زندگیبر شان یا توانایی هاي الزم براي توسعه کنترل 

 افـراد  احسـاس تعلـق و برخـورداري از ارزش را در     ،حمایتییک محیط
قدرت  می کاهد، و انزواي آنها ایجاد می کند که چنین احساسی از استرس

. و موجب ارتقاي سالمت شان می شود را افزایش می دهدآنها کنترل 



  برخورداري از مقام اجتماعی و احساس کنترل

  د وابستگی و تعلق به یک گروه اجتماعی موجب مـی شـو
ــردم  ــدنم ــت ش ــدن ، مراقب ــته ش ــت داش ــرم و دوس                   محت

د وابستگی و تعلق به یک گروه اجتماعی موجب مـی شـو  
ــردم  ــدنم ــت ش ــدن ، مراقب ــته ش ــت داش ــرم و دوس                   محت

.کنند را احساسشمرده شدن 

 احسـاس   تعلقـی موجـب  احسـاس  چنـین  برخورداري از
 می گردد کـه اثـر   کنترل قدرت ومناسب اجتماعی جایگاه 

بسیار قوي  ارتقاي سالمت مردمحفاظتی این دو عنصر براي 
.می باشد



چالش هاي تمرکز بر جامعه براي ترویج سبک زندگی سالم

  تمرکز بر جامعه به عنوان کانونی ایده ال براي ارتقاي سالمت مردم
     در گـروه هـا و یـا خـارج از      قـدرت توزیـع   با چالش هایی نظیـر      در گـروه هـا و یـا خـارج از      قـدرت توزیـع   با چالش هایی نظیـر 

رو به مردم  فردي هايآزادي  و تحدیدکنترل  شبکه سازي، ا،هگروه 
.رو می باشد

و جامعـه  فـرد  امتداد منطقی بین ایجاد  ،ها یکی از بزرگترین چالش  
   و جامعـه   معقول بین تـالش در سـطح فـرد   دل و نیاز رسیدن به تعا

 . می باشد



فیزیولوژي انسان، اصل لذت و فقر و بیماري  

 بـه   و است آنها کفیزیولوژیویژگی هاي متأثر از هاي مردم  انتخاببرخی از
.سادگی مغلوب نمی شود.سادگی مغلوب نمی شود

 امـا  هسـتند  از درد ا در جستجوي لذت و دوريه انسانکه تایگر معتقد بود 
آنـی   لذت یک به صورت نیاز به دست برداشتن از سالمبسیاري از رفتارهاي 

.ظاهر می شود

  زنـدگی   بیمـاري فقر یـا  با که افراد   رياحتمال درگیاستوارت معتقد بود که   
لـذت تـأمین شـده از    چـون   بیشتر است در رفتارهاي مخاطره آمیز می کنند،

از شـرایط دشـوار   آنهـا  دوري و رهایی موقـت  اغلب موجب  چنین رفتاري،
. می گرددشان زندگی 



                                  

درماندگی آموخته شده 

 که درباره خودشان تفکر مثبتی ندارند یا تأثیر تـالش خـود را در   افرادي
؟ را برگزینند سالمچرا باید شیوه زندگی  ایجاد تغییر احساس نمی کنند،

که درباره خودشان تفکر مثبتی ندارند یا تأثیر تـالش خـود را در   افرادي 
؟ را برگزینند سالمچرا باید شیوه زندگی  ایجاد تغییر احساس نمی کنند،

 ن       شـا  کننـد تـالش   وقتی وارد کارهاي اجتماعی می شوند که بـاور مردم 
      آنهـا   ،آموختـه شـده   درمانـدگی حالـت   درچـون   فایده نخواهد بـود  بی

.داشته باشند خود محیط زندگی نمی توانند هیچ کنترلی بر

 خـود معتقد شوند که نمی توانند بر جنبه هاي مختلـف زنـدگی   مردم اگر 
    و  خـانواده ، خودسالمت تغییر رفتارشان براي کنترل  نمایند،اعمال کنترل 

.می رسد بعید به نظر ،که در آن زندگی می کنند جامعه اي





                      

حمایت و بستر اجتماعی سبک زندگی سالم 
 

،کدام و با این چالش که مجموعه فشرده اي از انتخاب ها جامعه ما را با  امروزه
      قـدرت تمیـز میـان   و بسـیاري از افـراد   رو ساخته ه ب رو ،انتخاب صحیح است

تجربـه  بـه سـمت   و را ندارند  اطالعاتی ا و سایر منابعهرسانه  هاي متضاد پیام
را براي آنان عواقب منفی رفتارهایی کشیده شوند که در دراز مدت لذت فوري 

تجربـه  بـه سـمت   و را ندارند  اطالعاتی ا و سایر منابعهرسانه  هاي متضاد پیام
را براي آنان عواقب منفی رفتارهایی کشیده شوند که در دراز مدت لذت فوري 

. می آورد به بار

 در . اسـت  چالش اجتمـاعی رو بـه رشـدي   سالم زندگی سبک انتخاب موضوع
 کاالها و دسترسـی گسـترده بـه    / وسیعی از انتخاب هاطیف بسیاري از جوامع 

 )نظیر اعتیـاد، خشـونت و ایـدز   (طوالنی مدت عواقب بارفتارهاي مخاطره آمیز 
.وجود دارد

از عوامل مـوثر   ،سالمرفتار براي یک بستر اجتماعی و یا فقدان حمایت  حمایت
.استدر سالمت مردم 



رویکردهاي سه گانه ترویج سبک زندگی سالم

در راسـتاي   متفاوت ترویج سبک زندگی سالم مـی تواننـد   رویکردهاي

 یا تغییـر روابـط  از شرایط محیطی و تغییر برخی ،مردمتغییر رفتار فردي 
. اعمال شوندجامعه یا روابط بین فرد با گروه ها یا  وي   بین فرد

 یا تغییـر روابـط  از شرایط محیطی و تغییر برخی ،مردمتغییر رفتار فردي 
. اعمال شوندجامعه یا روابط بین فرد با گروه ها یا  وي   بین فرد

 اعمالهاي سالم افزایش رفتاربراي  هگاسالمت مردم تالش هاي ارتقاي   
. هستندسالمت  به منتهیافزایش رفتارهاي  در راستايگاه می شوند و 

،در سـطح  سـالم   زنـدگی  سبکراهبردهاي تغییر یا تقویت اکثر  امروزه
زیـادي در مـورد اثربخشـی     شـواهد امـا  هدف گذاري می شوند فردي 

راهبردهاي در معرض خطر و  جواندر بین همساالن گروهی راهبردهاي 
. وجود داردراهنمایی و رانندگی مثل وضع قوانین اجتماعی 



  مداخالت چندسطحی براي ترویج شیوه زندگی سالم

 ـ یک  تغییربا تالش براي زمان  هماصالح برخی از معضالت سالمت ار رفت
. استوضع قوانین مناسب  نیازمند ویژهفردي 

کمتـر   ،مـداخالت پایـدار اجتمـاعی   بدون فردي  برخوردهاي کوتاه مدت
. استوضع قوانین مناسب  نیازمند ویژهفردي 

کمتـر   ،مـداخالت پایـدار اجتمـاعی   بدون فردي  برخوردهاي کوتاه مدت
      تـداوم مـی گـردد یـا    مـوثر در سـالمت    تغییر هنجارهاي فرهنگیموجب 

.یابد می
تـأمین منـابع   اغلب نیازمند موثر در سالمت مردم  هنجارهاي فرهنگی تغییر

      نقـش مهمـی در موفقیـت   مـدیریت هـاي منتخـب جوانـان      .اسـت  مالی
. دندارارتقاي سالمت آنها  هاي مداخله

 اجرا و ارزشـیابی  طراحی راهبردها در تعیین اهداف نهایی،مشارکت افراد ،
.  مداخالت ارتقاي سالمت جامعه بسیار مهم است



          

انتخاب مداخالت موثر در گروه هدف 

 یـا  دارد برگروه هدف تعیین شده،انتخابی تاثیري  مداخلهباید دید 
 یـک رعایـت  بـراي   از حداقل منابع برخوردارنـد، افرادي که   ؟نه

حمایـت  نیازمنـد  سالم بیش از آموزش هـاي سـنتی   زندگی  سبک حمایـت  نیازمنـد  سالم بیش از آموزش هـاي سـنتی   زندگی  سبک
.هستندساختاري، مالی و اجتماعی 

 قـدرت تمایـل یـا    فقیرافراد  زندگی،تامین نیازهاي روزمره بدون 
.انه اي که به آنها آموخته می شود را ندارندپیشگیراصول توجه به 

       بدون مشـارکت و رهبـري سـازمان هـا و تشـکل هـاي مردمـی ،
. مداخالت توسعه جوامع سالم دوام نیافته و پایدار نمی ماند





  

اطالع رسانی به تنهایی کافی نیست

ات بهداشتی یـک  درباره فواید و مخاطراطالع رسانی معتقدند  برخی
مـؤثر  مـردم  تغییر رفتـار  جمعی در ارتباط از طریق رسانه هاي  رفتار

افـراد  افـزایش دانـش   می تواند موجب  اطالعاتاگرچه . ودخواهد ب
مـؤثر  مـردم  تغییر رفتـار  جمعی در ارتباط از طریق رسانه هاي  رفتار

افـراد  افـزایش دانـش   می تواند موجب  اطالعاتاگرچه . ودخواهد ب
 آنها بر رفتار ندرت تأثیر مهمیتنهایی به  اي به چنین مداخلهشود اما 

. خواهند داشت
زنـدگی واقعـی  تجـارب  از مجموعه اي با  بهداشتی اطالعات اغلب 

.دنمی کن رقابتمردم 
سیاست هاي همگـانی و  باید با  بهداشتی تأمین اطالعات تالش براي

.همراه شود ،کنند را اصالح میافراد  که تجارببهداشتی  خدمات



  

ترویج سبک زندگی سالم بازاریابی اجتماعی براي 

تغییـر  تـرویج سـبک زنـدگی سـالم     بازاریابی اجتماعی بـراي   از منظور   
انتخاب با مرتبط با زندگی سالم  و هنجارهاي فرهنگی ها رفتار ،ها نگرش

. می باشد پیام هاي ویژه
انتخاب با مرتبط با زندگی سالم  و هنجارهاي فرهنگی ها رفتار ،ها نگرش

. می باشد پیام هاي ویژه

بیشـترین   ،مردم زندگی سبک براي تأثیر بر بسیج هاي بازاریابی اجتماعی
ـ بـا درآمـد بیشـتر    و  داراتر، با سوادتر افرادتغییر رفتار موفقیت را در  ه ب

. می آورنددست 

کمترین تاثیر  آسیب پذیر افراد بر سبک زندگی سالم بازاریابی بسیج هاي
.در جوامع شودافزایش شکاف عدالت می تواند موجب داشته و را 





    جمعی ارتباط رسانه هايسبک زندگی سالم یام هاي دالیل خاموشی زودرس پ

 تغییـر را  و تمایل به خوشایند هستند که پیش زمینه افرادي براي این پیام ها اغلب
. داشته باشند

توخالی استطبل تبلیغات چون معتقدند  شوند مقاوم می پیام ها این به مردم.  

 که مغایر با پیام هاي سبک زندگی سالم است متکـی بـر    بخش خصوصیتبلیغات  که مغایر با پیام هاي سبک زندگی سالم است متکـی بـر    بخش خصوصیتبلیغات
  .تحقیقات کیفی مردم و جامعه شناختی است

 و اغلـب در برابـر    هستندخود  به ندرت پذیراي اعمال فشار براي تغییر رفتارمردم
.چنین فشاري ایجاد مقاومت می شود

 می شـود   فردتبلیغات تجاري موجب خلق نمایی مقتدر و داراي قدرت انتخاب از
. همیشه داراي قدرت انتخاب نیستندمردم اما در واقعیت 

 یا بیش از حد پدرساالرانه در مقایسـه بـا نماهـا و    غمگین  پیام هاي نامطبوع،تاثیر
. است کمتر ،لذت بخش تجاريکاالهاي 



             

تغییر رفتار فردي براي ترویج سبک زندگی سالم

ممکـن اسـت    يسـطح فـرد  در ترویج سبک زندگی سـالم  هاي  مداخله
در گـروه هـاي   فردي یا مشاوره براي مثال از طریق مشاوره (باشد  مستقیم
طور که در ارتباطات براي سالمت دیده  آنباشد  غیرمستقیمیا و  )کوچک
.می شود
طور که در ارتباطات براي سالمت دیده  آنباشد  غیرمستقیمیا و  )کوچک
.می شود

 دانـش، از مدل هاي مـرتبط بـا   طیف گسترده اي متکی بر  ها مداخلهاین 
. دنمی باش نگرش و رفتار

رفتـار  اعتیاد،  متمرکز برفردي  ها در زمینه تغییر رفتار بسیاري از پژوهش
. استجنسی و بستن کمربند ایمنی 

 تواننـد   در آن است که آنها مـی فردي رویکردهاي تغییر رفتار قوت نقطه
. براي افراد یا جمعیت هاي هدف ویژه طراحی شوند



    

  رویکردهاي محیطی براي ترویج سبک زندگی سالم

متکی بر این باورند کـه  ی ترویج سبک زندگی سالم محیط رویکردهاي
تعیـین کننـدة    عوامـل  قوي ترین ،)خارج از حیطه فرد(یمحیطعوامل 

.سالمت مردم هستند.سالمت مردم هستند
مـانع   یـا قادرساز را به عنوان یک  زندگی محیطمحیطی،  رویکردهاي

    مسـیرهاي دوچرخـه سـواري،    محل هـاي کـار،   .می داندسالم رفتار 
قـوانین حـامی سـالمت     سیاسـت هـا و   و و زمین هاي بازيپارك ها 

 .می شوندتقویت محیطی سبک زندگی سالم  موجب
سـعی در توسـعه      ،هاي محیطی تـرویج سـبک زنـدگی سـالم    رویکرد

سیاست هاي شهري سالم، توسعه محیط هاي حمایتی و کاهش شکاف 
.   عدالت در سالمت دارند



نقاط قوت و ضعف رویکردهاي محیطی

 آن است کـه  ترویج سبک زندگی سالم  رویکردهاي محیطیقوت نقاط
نیازمنـد  هسـتند و  مردم تأثیر بر همه داراي استعداد  چنین رویکردهایی

.نیستند آنهافردي تالش مداوم 
آن است کـه  ترویج سبک زندگی سالم  رویکردهاي محیطی محدودیت

.نیستند آنهافردي تالش مداوم 
آن است کـه  ترویج سبک زندگی سالم  رویکردهاي محیطی محدودیت

مات در پاسـخگویی بـه اقـدا   مـردم  اغلب تفاوت هاي فردي و گروهی 
بنابراین ممکن موجب تشدید شکاف عدالت  را نادیده می گیرند محیطی

.در سالمت شوند
 اهـداف   دقیق تر نیازمند تعیینمحدودیت هاي رویکردهاي محیطی رفع

و منـابع  مردم  وابستگی متقابل بین رفتارهاي فرديدر دقت بیشتر و نیز 
مورد نیاز آنها براي اتخاذ یک سبک زندگی سـالم    اجتماعیساختاري و 

.است





پاسخ هاي فردي و اجتماعی در ترویج سبک زندگی سالم

چـون   ، پاسخ کاملی نیسـت فردقراردادن مسوولیت مطلق تغییر روي •
 ،غیرسـالم رفتـار  تقویت کننده  بیش از رویارویی با شرایط اجتماعی

.می کند قربانی را سرزنش فرد .می کند قربانی را سرزنش فرد
 می توانند موجـب سالم در ترویج سبک زندگی پاسخ هاي اجتماعی •

جامعه البته خود  گردندمردم براي ارتقاي سالمت فردي  تقویت توان
. از سالمت فردي آنها بکاهدتواند  مینیز 

در  محصـول رفتـار افـراد   فقط  ،یسممشکل الکل طبق گزارش هولدر•
و تعامالت پیچیدة  هانتیجه ساختارمعرض خطر نمی باشد بلکه بیشتر 

.استجامعه  موجود در اجتماعی، فرهنگی و عوامل اقتصادي



مهارت فردي یا انتخاب جمعی

کمتـر بـه عنـوان    سبک زندگی سـالم   ،تفکر وابستگی متقابل بر مبناي
ي مسـیر  انتخـاب و بیشتر بـه عنـوان    آنها مهارت هاي فردي اکتسابی ي مسـیر  انتخـاب و بیشتر بـه عنـوان    آنها مهارت هاي فردي اکتسابی

زنـدگی  برخورداري از یـک  براي حمایتی  یبراي خلق محیطمشترك 
. درك می شودسالم 

بر سالمت فـرد  جامعه (تنیستک بعدي  ،سالمت افراد تأثیر جامعه بر
جامعـه را تقویـت یـا    هـر فـردي سـالمت    (دوبعديبلکه  )است موثر

بـا ارتبـاط   و ) اسـت  مـؤثر  دیگـران سـالمت  ضعیف می کند و بـر  ت
.می باشد )استجدایی ناپذیر اعضاي آن جامعه و سالمت (درونی



وابستگی متقابل  و  سبک زندگی سالم

مشـابه   ،سبک زندگی سـالم بـر اسـاس شـرایط محیطـی      نوسازي مفهوم
از استرس امروزه مقابله با . است حیطه استرس بازسازي مفاهیم موجود در

بـه فرآینـدي    )چگونه من به تنهایی با استرس مقابله کـنم ( فرديی مفهوم
 ساسـتر میزان  چگونه ما با استرس مقابله کنیم و چگونه دیگران بر(جمعی ساسـتر میزان  چگونه ما با استرس مقابله کنیم و چگونه دیگران بر(جمعی

ـ . شده اسـت تبدیل  )گذارند می اثرما   مفهـوم در ، م اصـلی ایـن تغییـر   ت
انعطـاف   آن بـر تـاثیر  در زمینـه   موجود و شواهد فزایندهوابستگی متقابل 

 .استسالم زندگی  سبکو انتخاب پذیري افراد 
،زیـادي بـا توجـه بـه      حـد تـا  فرد  هرانتخاب ها و شیوه زندگی  هویت

تعریف  او به دیگران و محیطی که در آن زندگی می کند، وابستگی متقابل
.می شود

 ی است کـه در  محیط هم و با باهمبستگی افراد وابستگی متقابل به معناي
. می کنندزندگی  آن



جامعه سالم، وابستگی متقابل

براي بقا نیازمند تعاون و اشـتراك  شهروندان  ،جوامع پیش صنعتی در
 حاصـل از آن، ات و تغییـر صنعتی شدن جوامـع  با مساعی بودند اما 

تاکیـد آنهـا    وشهروندان  ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی از استقالل
 حاصـل از آن، ات و تغییـر صنعتی شدن جوامـع  با مساعی بودند اما 

تاکیـد آنهـا    وشهروندان  ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی از استقالل
. حمایت می کنند يع فردفمنابر 
،است که جامعه به عنـوان  آن نیازمند  پرورش مفهوم وابستگی متقابل

شهروندان به یکدیگر و به جامعه اي که وابستگی متقابل  براي کانونی
شـهروندان   جـایی کـه   ارزش گذاري شـود،  در آن زندگی می کنند

عاملی براي تامین، حفظ و و جامعه سالم بخشی از یک احساس کنند 
. هستند آنارتقاي سالمت 



برنامه اي جامع ، فردي و محیطی و چندسطحی 

     را هـدف قـرار   خاص منفـی  ر یا رفتایک عالمت که  موزشیآ يابتکارها •
     عوامـل  وسبک زندگی سـالم  بدون توجه به تصویر بزرگتر  اگر می دهند،

.برخوردار خواهند بودموفقیت کمتري از  طراحی شوند،تعیین کننده آن  .برخوردار خواهند بودموفقیت کمتري از  طراحی شوند،تعیین کننده آن 

 پیچیـده، ی سیستم در ترویج سبک زندگی سالم الزم است جامعه به عنوان•
رفتارهـاي مخـاطره آمیـز    براي کاهش شانس  يمؤثر پویا و تعدیل کننده

.دیده شودمردم 

تـرویج سـبک   فـردي و محیطـی   ترکیبی از راهبردهـاي  احتمال موفقیت •

.زندگی سالم در بین مردم بیشتر است



توسعه سرمایه اجتماعی براي ترویج سبک زندگی سالم

 وطراحـی   کـل جامعـه را از طریـق   محیطی  مداخلهطبق تعریف الموس  
 طراحی شده انـد،  فردي شهروندانبراي تعدیل رفتار که  یمداخالتتوسعه 

.اصالح می کند.اصالح می کند

 طریق ایجاد شبکه هاي از سالمت مردم براي ارتقاي محیطی اهمیت اقدام
.طور گسترده اي شناخته شده استه ب اجتماعی و خلق سرمایه اجتماعی

  در شـهروندان بـا یکـدیگر    تعامـل روزانـه   محصـول  سرمایه اجتمـاعی
شبکه هاي اجتماعی  گروه هاي مدنی و مذهبی،خانواده،  ساختارهایی نظیر

 نوع دوسـتی و اعتمـاد   بر اساس هنجارهاي داوطلبی،است که غیررسمی 
. خلق می شود





 

براي وابستگی متقابل   مفهومی توسعه چارچوبی

تأثیر  نیازمند توجه بهبراي وابستگی متقابل  مفهومی توسعه چارچوبی
و جامعه شان در درون  بهداشتی در مقابله با انواع مسایلمردم متقابل 

. با یکدیگر می باشد هانیز همکاري آن . با یکدیگر می باشد هانیز همکاري آن

 تسـهیل کننـده  محیطی ترویج سبک زنـدگی سـالم بایـد    فرآیندهاي 
کمک می ایجاد سرمایه اجتماعی که به  باشد هایی مهارت    آموزش 

. کنند

 شـان  مشترك بهداشتی در زمینه منافعمحله یک شهروندان همکاري،     
سـرمایه  و  تـر مـی سـازد    را قوي اجتماعی آنها شبکه ها و پیوندهاي

. تأثیر می گذاردسالمت آنها بر  حاصله اجتماعی



یو توسعه راهبردهاي سازشی  مهارت هاي سازشآموزش 

 مهـارت هـاي   آموزش در برگیرنده  دبایترویج سبک زندگی سالم
ـ      تـامین  سازشی،     در  یمنـابع سـازش و توسـعه راهبردهـاي سازش

. باشدچشم اندازي از وابستگی متقابل  . باشدچشم اندازي از وابستگی متقابل 

مـورد نظـر   سـالمت  پیچیده شدن چهارچوب مشـکل زمان با  هم ،
منـابع  نیازمنـد  مـردم  کـه   چـرا تر می شود  پیچیده سطح اقدام نیز

.شوند میبراي رویارویی با آن  بیشتري

 مورد نیاز براي رویـارویی مـؤثر بـا هـر     درك سطح اقدام جمعی
. می باشدمهارت سازشی مهم یک  مسأله اي،



افزایش ظرفیت جامعه  براي ترویج سبک زندگی سالم

 بـراي ارتقـاي    جامعهنهاد  و تعهد توسعه میزان به معنايجامعه ظرفیت
.می باشد سالمت

 ،تعهـد سـالمت فرهنگ عمومی قوي حـامی   یکدر جامعه با ظرفیت ، 

.می باشد سالمت

 ،تعهـد سـالمت فرهنگ عمومی قوي حـامی   یکدر جامعه با ظرفیت ، 
را افـزایش   افراد به تالش براي ارتقاي سالمت خود، خانواده و جامعـه 

.می شودسالمت همگانی  ارتقايموجب داده و 

افـزایش  موجب  افراد با هم و با جامعهعامل در یک جامعه با ظرفیت، ت
، مـی گـردد  عمـومی    سـالمت  همبستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی،

             تبـدیل  بـراي توسـعه پایـدار جامعـه     منبعی فردي و جمعی  سالمت به
.افراد و کل جامعه نیز بهبود می یابدسالمت و  می شود



 

ترویج سبک زندگی سالمهدف نهایی 

 افـزایش  بـراي   موثر توسعه چارچوبی ،سالم زندگی ترویج سبکهدف نهایی
مبتنی بر توانایی هـا،  افراد به یکدیگر و به محیط زندگی شان  وابستگی متقابل

 هاي برابر محیطـی  و موقعیت ها فرصتقدرت ها و انتخاب هاي فردي و نیز  هاي برابر محیطـی  و موقعیت ها فرصتقدرت ها و انتخاب هاي فردي و نیز 
نیز مردم و توزیع عادالنه آنها  زندگی سالم در دسترس بهینه سازي منابع. است

.مهم است

افراد به یکـدیگر و بـه محـیط     براي وابستگی متقابل منطقی توسعه چارچوبی
 تعیین سطح اقدام جمعی مورد نیاز براي رویـارویی مـؤثر   زندگی شان شامل

 .است ساله سالمتیبا یک م افراد

 و  افـراد  بین استقالل فرديمنطقی تعادلی در برگیرنده سبک زندگی سالم باید
. باشدبا جامعه تعامل آنها 
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