عليرضا رمضاني

استاديار دانشگاه تربيت دبير
شهيد رجايي

عباس نظريان مادواني

عضو گروه آموزشي دانشكدة
تبدني و علوم ورزشي دانشگاه
تربي 
تربيت دبير شهيد رجایي

آموزشی

مقدمه
« اضافـــــه وزن»
بيماري مزمني اس�ت كه
ش�يوع آن در كش�ورهاي
توس�عهيافته و در ح�ال
توس�عه رو به افزايش است و
به صورت يك معضل بهداشتي در آمده اس�ت.
در ح�ال حاضر بيماريهاي قلبي ـ عروقي از مش�كالت بزرگ
سلامتي و اجتماعي در ايران هس�تند و بنا به گزارش وزارت
مرگومير در كشور محسوب
بهداشت و درمان ،شايعترين علت 
ميش�وند« .سازمان جهاني بهداشت» ،سبك زندگي غيرفعال
و مصرف رژيم غذائ�ي داراي چربي و كالري زياد را علت اصلي
همهگيري چاقي اعالم كرده است.
ارتقاي سطح سالمتي به مثابه محور توسعة جوامع ،پذيرفته
ش�ده و با توجه به اهداف «منشور سالمت اوتاوا» ،هدف نهايي
تمام�ي دولتهاس�ت .در واقع ،از زماني كه بش�ر فرهنگها را
توسعه داد و در چارچوب آنها شروع به عمل بر مبناي مقياسي
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از ارزشه�ا ك�رد،
هم�واره ب�ه اي�ن
موض�وع انديش�يده
اس�ت .آنچ�ه ك�ه در حيطة
رضايتمن�دي از زندگي م�ورد قبول
تمامي متفكران اس�ت ،احساس سالمت و خوب
بودن است .تنها با اين احساس بشر ميتواند پويا و سازنده باشد
و خالقيتهايش را به منصة ظهور برساند .به طور كلي ميتوان
گفت كيفيت زندگي فقط از نظر فرد مش�خص ميشود .اگرچه
كيفيت زندگي را ميتوان بهطور كلي با عبارت شادي يا رضايت
تعريف كرد ،اما اين دريافت كلي به وس�يلة جنبههاي مختلف
زندگي فرد تحتتأثير قرار ميگيرد .رضايت هر فرد از زندگي،
به وس�يلة درك او از شرايط كنونياش ،در مقايسه با انتظارات،
آرزوها و شرايط دلخواه و ايدهآل او تعيين ميشود.
كليدواژهها :اضافه وزن ،س�بك زندگي ،زندگي سلامت
محور ،اصالح عادات تغذيهاي ،درمان چاقي ،تحرك منظم بدني

مفهوم ،ديدگاهها و پيشينة سبك زندگي

اخيرا ً مطالعات جامعهش��ناختي مربوط به س��بك زندگي
س�لامت مح��ور توج��ه بس��ياري از جامعهشناس��ان ،از جمله
جامعهشناسان پزشكي را بهخود جلب كرده است .نگاهي دقيق به
آثار و پيشينة اين مفهوم نشان ميدهد كه جامعهشناسانی چون
ماكس وبر ، 1گيدنز ،2بورديو 3و كاكرام 4به اين موضوع پرداختهاند.
بهنظر گيدنز جهتگيري جامعهشناس��ي معاصر بهس��مت
پذيرش اهميت رو به افزايش حوزة مصرف و فعاليتهاي سبك
زندگي در ش��كل دادن به هويت شخصي و جمعي است .آنتوني
گيدن��ز در مورد مدرنيته و وضعي��ت زندگي اجتماعي حاصل از
انقالب صنعتي صحبت ميكند كه سبكهاي زندگي را تحتتأثير
ق��رار ميدهد .بهنظر وي ،مدرنيته احتم��ال خطر را در بعضي از
حوزهها و سبكهاي زندگي كاهش ميدهد (مثل پيشرفت علم
پزشكي و فناوريهاي بهداشتي و از بين رفتن بيماريهاي عفوني
و واگي��ردار) ،ولي در عين ح��ال عوامل خطرآفرين نوين و كام ً
ال
ناش��ناختهاي را نيز به همان حوزهها وارد ميكند (بيماريهاي
مزمن و غيرواگيردار ،ايدز ،اعتياد ،سكته و سرطان).
در كل از نگاه گيدنز ،سبك زندگي فرد ،انعكاسي از تجربيات
زندگي ،موقعيت ،ارزشها ،نگرشها و انتظارات اوست .در جوامع
سنتي ،به ويژه در كشورهايي كه فرهنگ جمعگرايي در آنها غالب
است ،گزينههاي مصرف افراد به شدت تحتتأثير طبقة اجتماعي،
خانواده و اطرافيان است .اما در جوامع مدرن ،مصرفكنندگان در
انتخاب كاالها ،خدمات و فعاليتهايي كه به واس��طة آنها خود
را تعريف ميكنند ،آزاد هس��تند .هر فرد با انتخاب مجموعهاي
از كاال و خدمات ،در واقع ابراز ميدارد كه چه كس��ي اس��ت ،چه
ماهيتي دارد ،به چه چيزي عالقهمند اس��ت و جزو كدام گروه از
افراد شناخته و دستهبندي ميشود.
كاكرام ،از جامعهشناس��ان پزشكي معاصر نيز معتقد است
كه س��بك زندگي س��الم ،مجموعه انتخابهايي اس��ت كه فرد
بنابر موقعيت اجتماعي خود برميگزيند و اين انتخابها برآمده
از موقعيت س��اختاري و موقعيت فردي وي هستند .در حقيقت
فرصتهاي زندگي هر ش��خص به وس��يلة موقعيت اجتماعي و
ويژگيه��اي گروههاي منزلتي ويژه تعيين ميش��ود .در تعريف
كاكرام از سبك زندگي سالم ،شاهد تركيب دو مفهوم «انتخاب»
و «موقعي��ت» هس��تيم .زيرا به عقيدة وي ،س��بكهاي زندگي
س��الم ،الگوهايي جمعي از رفتارهاي مرتبط با سالمتي و مبتني
بر انتخابهايي هس��تند كه افراد بر حس��ب ش��رايط اجتماعي
و زيستیش��ان در دس��ترس دارند .رفتارهاي توليد شده از اين
گزينشها ميتواند نتايج مثبت و يا منفي روي بدن و فكر داشته
باشند ،اما با وجود اين ،الگويي فراگير از سالمتي را شكل ميدهند
كه سبك زندگي را ميسازد.
از دي��دگاه ماكس وبر« ،س��لوك زندگ��ي» و «فرصتهاي
زندگ��ي» ،دو مؤلفة اساس��ي زندگي اس��ت .س��لوك زندگي به
انتخابهايي اش��اره دارد كه افراد در گزينش سبك زندگيشان

دارند .وبر فرصتهاي زندگي را به عنوان مطلق فرصت مورد توجه
قرار نميدهد .بلكه آنها را فرصتهايي ميداند كه افراد بهدليل
موقعيت اجتماعيشان از آنها برخوردار ميشوند .مهمترين سهم
وبر در مفهومسازي سبك زندگي ،تقابل ديالتيك بين «انتخابها»
و «فرصتها» اس��ت .به طوريكه اگر هر يك از اينها ديگري را
از بين ببرد ،ميتواند در نتيجة س��بك زندگي مؤثر باشد .يعني
افراد سبك زندگي خود را انتخاب ميكنند و فعاليتهايي را كه
مشخصة آن است ،انجام ميدهند .اما انتخابهاي آنها به وسيلة
موقعيت اجتماعيشان تحتتأثير قرار ميگيرد.
بهنظر وبر سبكهاي زندگي سالمت محور ،الگوهايي جمعي
از رفتار مرتبط با س�لامتاند و بر انتخابهايي مبتني هس��تند
كه طبق فرصتهاي زندگي در دس��ترس م��ردم قرار دارند .اين
فرصتها عبارتاند از :طبقه ،سن ،جنس ،قوميت و ديگر متغيرهاي
ساختاري مناسب كه انتخابهاي سبك زندگي را شكل ميدهند.
اين انتخابها شامل تصميم در مورد سيگار كشيدن ،مصرف الكل،
رژيم غذايي ،ورزش و اموري مشابه اينهاست .رفتارهاي منتج از
كنش متقابل بين انتخابها و فرصتها ميتوانند نتايج بهداشتي
مثبت و يا منفي داشته باشند.

نوجواني و تأثير تعيينكنندگي سبك زندگي

نوجواني دورهاي مهم و حياتي است كه با تغييرات جسمي،
عاطفي ،ذهني و تكاملي همراه است و فرد را براي ورود به مرحلة
بزرگسالي آماده ميكند .مجموعة اين تغييرات و تأثير آنها بر
رفتارهاي نوجوان ،س��بك زندگي او را تشكيل ميدهد .بسياري
از عادتهاي سالم و يا ناسالم در اين دوران شكل ميگيرند و به
دورههاي بعدي زندگي نيز تسري مييابند .بدينترتيب ،افزايش
شيوع رفتارهاي مخاطرهآميز در دوران نوجواني نگرانيهايي جدي
را براي متوليان بهداشت جامعه در اكثر جوامع ايجاد كرده است.
تحقيقات نشان ميدهند كه بين اضافه وزن دوران كودكي و
بزرگسالي رابطة نزديكي وجود دارد .زيرا عادات غذايي و الگوي
فعاليت جسمي در س��الهاي اولية زندگي تثبيت ميشود و در
ساير دورهها نيز ادامه مييابد .امروزه اضافه وزن بهويژه در كودكان
بهص��ورت اپيدمي درآمده و در گروه  6-12س��ال ،اضافه وزن به
بيش از دو برابر رس��يده است .طبق آمار مركز تغذيه و بهداشت
ملي در سال  ،2006تقريباً  13درصد كودكان  6-12سال اضافه
وزن دارند .اين ميتواند ناشي از عادات نامطلوب جاري در شيوة
زندگي كودكان و نوجوانان باش��د .ع��ادات مذكور عالوه بر اينكه
تهديدي براي سالمتي اين گروه سني آسيبپذير تلقي ميشوند،
كشورها را در معرض خطر همهگيري اضافه وزن و چاقي طي دو
دهة آينده قرار ميدهند.
اضافه وزن داراي عوارض كوتاه مدت و بلند مدت اس��ت .از
عوارض كوتاه آن ،كاهش اعتماد به نفس و از عوارض بلند مدت آن
ميتوان به بيماريهاي قلبي ـ عروقي در كودكان سنين مدرسه
اش��اره کرد .در س��الهاي اخير در كشور ما نيز همانند بسياري
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طي  30س��ال گذش��ته ،توصيههاي
از كش��ورهاي در حال توسعه ،از يك سو بهنظ�ر وبر س�بكهاي زندگي
فعاليت جسماني كودكان و نوجوانان رو به
«انجمن علمي تغذية كودكان آمريكا» در
كاهش گذاش��ته و از سوي ديگر تماشاي سالمت محور ،الگوهايي جمعي
مورد نحوة كنترل وزن ،مبتني بر برنامههاي
تلويزيون و بازيهاي رايانهاي و نيز مصرف از رفتار مرتبط با سلامتاند و
آموزش��ي بوده است .در س��الهاي اخير،
مواد غذايي پركالري افزايش يافته اس��ت .بر انتخابهايي مبتني هستند
توجهات ويژهاي به برنامههاي آموزش��ي
اكثر افراد داراي اضافه وزن ،اطالعات كمي كه طبق فرصتهاي زندگي در
براي افراد داراي اضافه وزن معطوف شده
در مورد درمان و پيامدهاي مرتبط با اضافه دسترس مردم قرار دارند
است .در اين راستا ميتوان با بهكارگيري
وزن دارند .ديده شده است كه درك بيمار
روشهاي غير تهاجمي و از طريق آموزش
ميتواند نقش بس��يار مهمي در ارتقاي سالمت وي داشته باشد .شيوة صحيح زندگي به كودكان سنين مدرسه و با ارائة رفتارهاي
لذا آموزش تغذية مناس��ب و افزايش فعاليت فيزيكي در مدارس صحيح بهداشتي ـ تغذيهاي و بهبود بهداشت خانواده ،به كاهش
و مؤسسات عمومي و غيره از روشهاي مناسب براي پيشگيري وزن كودكان كمك كرد و حتي مانع عود مجدد آن شد .به همين
از اضافه وزن در كودكان س��نين مدرس��ه محسوب ميشوند .به دليل راهبردهاي ارتقاي سالمتي شامل اقدامات رفتاري با هدف
عبارت ديگر ،اصالح س��بك زندگي اصلي مهم براي درمان مؤثر اصالح عادات تغذيهاي و افزايش فعاليت فيزيكي ،اصل ضروري در
كاهش وزن است .الزمة نگهداري طوالني مدت وزن مطلوب ،بعد پيشگيري و درمان چاقي محسوب ميشوند.
از كاهش وزن ،تغيير در ش��يوة زندگي است .اين روش بهترين و
به نظر ميرسد هر چه افراد دانش بيشتري دربارة وضعيت
اقتصاديترين روش براي كاهش وزن به ش��مار ميرود .الزم به تغذي ه و نحوة اصالح و تعديل آن داش��ته باشند ،به تغيير رفتار
ذكر اس��ت كه تغيير رفتار به زمان ني��از دارد و معموالً به تدريج مناسبتري مطابق با الگوهاي بهداشتي و درماني دست مييابند.
اتفاق ميافتد.
بنابراين پيشنهاد ميشود آموزش فعاليتهايبدني منظم ،تغذية

فعاليت بدني منظم و تغذية مناسب

يكي از عوامل مهم و اثرگذار در ارتقاي سطح كيفيت زندگي،
تحرك منظم بدني است .در واقع ،كمتحركي يكي از عوامل اصلي
مرگهاي ناش��ي از بيماريهاي عروقي كرونر به شمار ميآيد .بر
اس��اس نتايج تحقيقات ،ورزش منظم روزانه ،كالري و چربيها را
ميسوزاند ،ظرفيت تنفسي را افزايش ميدهد ،باعث سهولت هضم و
دفع ميشود و در درمان افسردگي و اضطراب نيز نقش مهمي دارد.
نتايج مطالعات حاكي از تأثير مثبت فعاليتهاي جسماني
منظم بر ارتقاي سطح سالمت و كيفيت زندگي و روي بيماريهايي
نظير بيماريهاي قلبي ،پوكي اس��تخوان ،بيماريهاي كليوي و
بيماريهاي كبدي است .به نظر ميرسد ارتباط فعاليتهاي بدني
منظم و تأثير آن بر درك مثبت از زندگي و ارتقاي سطح كيفيت
زندگي ،دربارة جمعيت غير بيمار كشور به بازنگري جامعتري نياز
دارد.
هدف از اصالح سبك زندگي ،انجام اصالحات الزم در عادات
تغذيهاي ،فعاليتهاي فيزيكي و ساير رفتارهاي مؤثر بر اضافه وزن
است .اين امر بر پاية يكي از چهار راهبرد زير استوار است:
 .1دادن آگاهي به فرد در مورد عادات غذايي و انجام فعاليت.
 .2اصالح و كنترل محركهايي كه غذا خوردن را تحتتأثير قرار
ميدهند.
 .3توس��عة اصول و تكنيكهاي غذا خوردن براي كنترل سرعت
خوردن.
 .4تشويق و ايجاد تقويت مثبت به منظور تثبيت و ايجاد انگيزه
براي كاهش وزن در كودكان.
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مناسب و موارد بهداشتي در مدارس در اولويت برنامهها قرار گيرد.
زيرا مدارس هميشه و در همة جوامع بهعنوان محيطي مناسب
براي آموزش و فراهمآوردن زمينة الزم براي پيرويكردن از سبك
صحيح زندگي مطرح ش��دهاند .از سوي ديگر ،با توجه به اينكه
فرزندان بهترين پيامرس��ان به والدين هستند ،بنابراين لزوم
مداخالت بنيادي وسيع براي آشنا كردن كودكان و نوجوانان
جامعة ما با اصول صحيح شيوة زندگي
س��الم و فراه��م آوردن امكانات
مناس��ب عمل��ي در اين
زمينه ضروري است.

نتيجهگيري

س��ــــبك
زنـــــــــدگي،
فعا ليته��ا ي
ع��ادي و معمول
روزانه است كه افراد
آنه��ا را در زندگ��ي
خود ب��ه طور قابل قبول
پذيرفتهان��د ،به طوريكه
اي��ن فعاليته��ا روي
س�لامت اف��راد تأثير
ميگذارن��د .فرد با
انتخ��اب س��بك
زندگي مناسب

ب��راي حف��ظ و ارتقاي س�لامتي خود و در س�الهاي اخير در كشور ما نيز آموزش داده شود .همچنين ضروري
پيش��گيري از بيماريها ،فعاليتهايي از همانند بس�ياري از كشورهاي در اس��ت اين موارد در محتواي درس��ي
قبيل رعايت رژيم غذايي مناسب ،خواب حال توس�عه ،از يك س�و فعاليت دانشآموزان گنجانده شود .از طريق
طراح��ي و اجراي محت��واي جديد و
و فعاليت ،ورزش ،كنترل وزن بدن ،عدم بدن�ی ك�ودكان و نوجوان�ان رو به
مناسب ساعات ورزش براي دورههاي
مصرف س��يگار و الكل و ايمنس��ازي در كاهش گذاش�ته و از س�وي ديگر
گوناگون تحصيلي و اختصاص فضا و
مقاب��ل بيماريها را انج��ام ميدهد .اين
ه�اي
ي
باز
تماش�اي
و
تلويزي�ون
امكانات مناس��ب ورزشي به مدارس،
مجموعه سبك زندگي را تشكيل ميدهد.
سالمتي مس��تلزم ارتقاي سبك زندگي رايان�هاي و نيز مصرف مواد غذايي ميتوان گامي مثبت در جهت افزايش
بهداش��تي اس��ت .اهميت سبك زندگي پركالري افزايش يافته است
فعاليت ورزشي هدفمند دانشآموزان
برداش��ت .از آنجا كه وس��ايل ارتباط
بيش��تر از آن نظر است كه روي كيفيت
زندگي و پيشگيري از بيماريها مؤثر است .براي حفظ و ارتقاي جمع��ي به خصوص تلويزي��ون ،مهمترين راه كس��ب اطالعات
بهداشتي است ،سبك زندگي سالم ،رفتارهاي صحيح بهداشتي و
سالمتي ،تصحيح و بهبود سبك زندگي ضروري است.
ب��ا توجه به جوان ب��ودن جامعة ايران و وج��ود ارتباط بين ارتقاي سالمت از اين طريق به همة افراد جامعه آموزش داده شود
چگونگ��ي گ��ذران دورة نوجوان��ي و س�لامت جامع��ه در دورة تا در نهايت جامعة سالمتري داشته باشيم.
پيشنهاد ميشود پژوهشي تحت عنوان «ارزيابي تأثير آموزش
بزرگسالي و سالمندي ،شناسايي سبك زندگي نوجوانان ميتواند
به پيشگيري از بيماريهاي سنين سالمندي كمك كند .نتايج رفتارهاي س��بك زندگ��ي مرتبط با پيش��گيري از بيماريهاي
مطالعات روي س��بك زندگي در ايران به وي��ژه بين نوجوانان و بزرگس��الي بر عملكرد افراد جامعه» به خصوص نوجوانان انجام
جوانان قابل توجه و تأمل اس��ت و به انجام بررسيهاي بيشتر و گيرد .همچنين مطالعات طولي نيز در زمينة بررسي سبك زندگي
برنامهريزي مسئوالن امر در سطح كالن به منظور برطرفشدن نوجوانان ضروري به نظر ميرسد.
مشكالت ذكر شده در س��بك زندگي نياز دارد .برنامة آموزشي
مدارس در خصوص آموزش بهداش��ت در جهت باال بردن سطح پينوشت
1. Max Weber
آگاهي ،ايجاد رفتارهاي بهداشتي مثبت ،تصحيح سبك زندگي و
2. Antony Gidense
3. Bourdeu
در نهايت ارتقاي سالمت جامعه نقش مؤثري ايفا
4. Cockerham
ميكند.
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اضطراب و اختالل خواب ،كاركرد اجتماعي و افسردگي دانشجويان».
پيش��نهاد ميش��ود ،از طريق دانشگاه الزهرا (س) .حركت.
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