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 دهيچک
 فرردی  الگوهای كه بر است زندگي شيوه زندگي، سبك. باشدترين مسائل مهم در كشورها مي حفظ سبك زندگي سالم يكي از بزرگ: زمينه و هدف

 .گيررد  مري  برر  در را مصرر   فراغرت، شريوه   اجتماعي، اوقات روابط ها، رفتارها، الگوهایها، ارزشبيني، نگرش جهان كه دارد داللت زندگي از وبمطل

شرود كره در   نويسان راهبردی كشورها هست و اين زماني محقق مري گذاران و برنامه پاسداری و نگهباني از سبك زندگي سالم نيازمند توجه سياست

ر   ين محيط نخبگاني، دانشگاهي و حوزوی گفتماني غالب در حيطه توليد علم متناسب با فرهنگ غالب كشورها به موضوع سربك زنردگي اسر مي   ب

 . مطالعه حاضر با هد  بررسي جايگاه سبك زندگي سالم اس مي ايراني در منابع منتشره بومي انجام شد .ايراني به وجود بيايد

نقرا  قروت و    وای از مطالعات حوزه سبك زندگي كه مرتبط با عنوان پژوهش هستند ارائره  خ صه مند نظامشيوه مروری  در اين پژوهش به :روش

ابتردا  . شرد برومي ارائره    منتشره منابع در ايراني اس مي سالم زندگي سبك جايگاه گيری در موردها بيان شد و با روش تركيب كيفي نتيجهضعف آن

جسرتجوی مقراالت و   . جسرتجو شردند   رانير در ا يمرجع علمر  هایها در پايگاهسپس كليد واژه .ای مرتبط با عنوان تهيه شدهواژه از كليد فهرستي

 . انجام شد 1311تا  1331ها از سال نامه پايان

باشرد كره اهميرت    مت ميهای مغفول در حوزه س نتايج مرور مطالعات موجود در اين حوزه نشان داد كه حوزه سبك زندگي يكي از حوزه: هايافته

 . كمي به اين مسئله شده است

تفراوتي  نويسان راهبردی جمهوری اس مي به حوزه سبك زندگي زمينره بري  گذران و برنامهدهد عدم توجه سياستها نشان ميتحليل: گيرینتيجه

به سبك زندگي سالم اس مي ايراني ايجاد گفتمان رسيدن  راه. پژوهشگران را نسبت به موضوعات مرتبط با س مت و سبك زندگي ايجاد كرده است

 .های دانشگاهي و حوزوی هستغالب علمي و تحقيقاتي در محيط
 

 كردن، سبك زندگي سالم اس م، بومي :ها واژه كليد

 

 مقدمه

شناسري  شناسري و انسران  در علوم مختلف از جمله علوم فلسفه، روان

برانگيزترين سواالتي بوده است كه  ترين و چالشگي يكي از مهممعنای زند

ها و مكاتب به دنبال ارائره  هر يك از نحله. انددر طول تاريخ بدان پرداخته

گرايانه هد  از زندگي اند، برخي با نگاه مادیمعنايي برای زندگي بشر بوده

د و برخري  انر در دنيا را لذت، كسب سود و گذران عمر در رفاه بيان كررده 

خليفه  چون پيامبران و امامان و علما اين هد  را رسيدن به مقامديگر هم

اندكه از طريق عبوديت و تسليم احكام و اوامر الهي شدن الهي بيان داشته

با توجه به اين كه فرد هد  از زندگي خود را چه امری . ممكن خواهد شد

. ترسيم خواهد كرددرک كند، مسير خاص رسيدن به آن را با توجه بدان 

های خود را در راستای رسيدن بدان لذا تمام تفكرات و تماي ت و فعاليت

ريزی خواهد كرد و انجام خواهد داد در واقرع سربك زنردگي مسرير     طرح

 (.1)خاص رسيدن به هد  زندگي است 

سبك زندگي سالم اس مي ايراني توسط پژوهشگران مورد بررسري و  

زندگي سالم يك پديده چند علتي اسرت كره    سبك. نقد قرار گرفته است

تواند منجرر بره سر مت جامعره بشرود و      بسته به الگوی رفتاری جمع مي

. س مت اجتماعي افراد و جامعره اسرت  ترين كاركرد آن ارتقای سطح  مهم

( خرودمراقبتي )چرون سر مت فرردی    اين سبك زندگي ابعاد مختلفي هم

رعايرت ايمنري مرواد غرذايي،      مانند مسائل بهداشت فردی، تغذيه سالم و

های رفتار فعاليت بدني منظم، س مت روان از طريق برخورداری از آموزش

صحيح و رعايت اصول رفتاری در خانواده و جامعره و سر مت معنروی را    

 (.2)شود شامل مي
 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 يار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايرانعضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي، دانش .1

 عضو زيرگروه سبك زندگي فرهنگستان علوم پزشكي، تهران، ايران: نويسنده مسئول .2

 پژوهشگر حوزه سبك زندگي، تهران، ايران .3
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در تبيين جايگاه سبك زندگي سالم اس مي ايراني به مفهروم تمردن   

س مي پرداخته شده است در اس مي به عنوان غايت و نهايت يك جامعه ا

بيانات مقام معظم رهبری فرآيند تحقق تمدن اس مي را در پرنج مرحلره   

مرحله اول وقوع انق ب اسر مي و برداشرته شردن نظرام     :  اند بيان داشته

مستكبر و متضاد با اصول اس مي است، مرحله بعد در ادامه تشكيل نظام 

ين اس مي بنا گذاشته شده است اس مي كه اركان اين نظام بر مبنای قوان

باشد؛ در اين مرحلره روش و رفترار و مصروبات    تشكيل دولت اس مي مي

های اس مي است به نوعي كره نظرام   دولتمردان بر مبنای قوانين و ارزش

اند در اقتصادی و نظام اجتماعي و فرهنگي كه در مرحله قبل شكل گرفته

د جامعه اسر مي اسرت؛ تحقرق    در مرحله بع. ها عملياتي شودمصوبات آن

جامعه اس مي در گرو تربيت و پرورش نيروی انساني و توليرد فكرر بروده    

  مطهر حرم  ديدار جمع كثيری از مردم قم با رهبر انق ب در صحن)است 

و در نهايت تشكيل تمردن اسر مي   (11/70/1301، ( س) معصومه  حضرت

بيانات رهبر انق ب ) است كه منجر به پيشرفت جامعه اس مي خواهد شد

بره نحروی كره در بيانرات مقرام      ( 71/72/1301در ديدار كارگزاران نظام، 

معظم رهبری آمده است سبك زندگي در واقع پيشرفت، تفكر ديني، رشد 

 .اقتصادی، رفاه عمومي و امنيت را به همراه خواهد آورد

در مراحل تشكيل تمدن اس مي، سبك زندگي سالم اس مي ايرانري،  

بيانرات رهبرر انقر ب در ديردار مرردم شراهرود،       )هرا اسرت   زو ضرورتج

طوركلي سبك زندگي حاصل عملكرد نظرام اسر مي و    ، به(27/73/1331

پرورش نسلي كه بتواند توليد . دولت اس مي در جامعه اس مي خواهد بود

هرای  علم و توليد فكر بكند به نحوی كه نگاه عالمانه و اجتهادی به عرصره 

ن نظير علوم انساني تا نظام تعلريم و تربيرت رسرمي و از اقتصراد و     گوناگو

هرای مردرن ترا هنرر و سرينما و      بانكداری تا توليد فني و فناوری و رسانه

الملل كه همه موارد از لوازم مهرم تمردن هسرتند منجرر بره سراخت        بين

پاسرخ رهبرر   )ای با سبك زندگي سالم اس مي ايراني خواهرد شرد   جامعه

 (.71/72/1312، «بيداری اس مي»پرسش درباره  27انق ب به 

های فراواني كه دارد نهادها و در حوزه سبك زندگي با توجه به مؤلفه

. كننرد های دولتي و غيردولتي بسياری در اين حوزه فعاليرت مري  سازمان

موضوع سبك زندگي به عنوان يك كرل دارای اسرناد براال دسرتي جرامع      

ضوعات در حوزه سبك زنردگي در سرازمان   نيست و در واقع هر يك از مو

مربوطه دارای اسناد باالدستي است كه نقشه جامع آن سرازمان در حروزه   

طورمثال در حوزه س مت طرح تحول س مت  به. دهدمربوطه را نشان مي

در كشور آغاز شد، هد  نهايي طرح افرزايش پاسرخگويي    1313در سال 

هرای درمراني بررای    ری بيمهنظام س مت، كاهش پرداختي مردم و فراگي

سند تحول س مت وزارت بهداشت، ) تمامي سطوح مردم معرفي شده است

وزارت آمروزش و پررورش بره عنروان     (. 1313درمان و آموزش پزشركي،  

ترين نهاد در تربيت نسل با سبك زندگي سالم اس مي ايراني، اسنادی  مهم

اجرايي كرده است مانند طرح تحول بنيادين آموزش و پرورش را تصويب و 

محرور و  محرور و قرانون  هرای مهرارت  ها پرورش نسلكه هد  از اين طرح

 .محور بيان شده استاخ ق

بنابر وجود اسناد باالدستي و قوانين و مصوبات زياد در حروزه سربك   

. زندگي سالم، مشكل در كمبود مصوبات و قوانين در اين حوزه وجود ندارد

عمليراتي كرردن آن مصروبات و درجره     ترين مشركل در واقرع نحروه    مهم

. شرود گذاری است كه برای هر يرك از آنران در بودجره كشرور مري      ارزش

طورمثال بودجه اوقات فراغت به صورت تلفيقي با وزارت ورزش و جوانان  به

مبلغي مشابه سال قبل در  1311شود كه در بودجه سال در نظر گرفته مي

ن تورم و مسائل اين چنينري در  كه با در نظر گرفت 1نظر گرفته شده است

واقع كمتر نيز شده است، در حالي كه ارزش ايرن امرر در سربك زنردگي     

جوانان بسيار باال است و در واقع اوقات فراغت هر جوان بيانگر نوع بينش و 

 .دهي بشودمندی او است و بايد از طر  دولت حمايت و جهت ع قه

ن به سبك زندگي بيان در بيان مقام معظم رهبری در ضرورت پرداخت

شده است كه پيشرفت، به معنای ايجاد تمدن اس مي در دو بخش ابزاری 

سبك زندگي بخش اساسري و اصرلي ايرن تمردن     . است( اصلي)و اساسي 

است، مواردی مانند نوع لباس، رفتار فرد با خود، باجامعه، با خانواده و رفتار 

يانگر نوع سبك زندگي های سبك زندگي، همگي بما نسبت به ساير مؤلفه

ايشان تعبير عقل معاش را در اصط ح اسر مي مطرابق برا    . باشدافراد مي

و   بيانات رهبر انق ب در ديدار دانشجويان نمونه)اند  سبك زندگي قرار داده

 (.21/70/1331های مختلف دانشجويي،  نمايندگان تشكل

سبك زنردگي  اند كه حتي اگر به ايشان در جای ديگر نيز بيان داشته

معنوی به جهت هد  رستگاری و ف ح انسان اعتقادی نداشته باشيم براز  

هم موضوع سبك زندگي به جهت برخورداری از امنيت اخ قري و روانري   

بيانرات در ديردار جوانران اسرتان خراسران شرمالي،       )حائز اهميت اسرت  

23/70/1311.) 

ی كه به اسبك زندگي يكي از مسائل راهبردی كشورها هست به گونه

مداران روی سبك زندگي مداخله كنند به همان ميزان هر نحوی سياست

كند مث ً اتفاقي كه جهان فعلري را بره   ها تغيير مينيازها و باورهای انسان

خود مشغول كررده اسرت مسرئله كرونرا هسرت كره تمرامي معرادالت و         

ساختارهای گذشته سبك زنردگي را تغييرر داده اسرت و سربك زنردگي      

های اصلي حاضر يكي از دغدغه را به وجود آورده است كه درحالجديدی 

گذاران حوزه سبك زندگي مسئله سبك زندگي كرونايي نخبگان و سياست

و سبك زندگي پساكرونايي هست و اين نياز دارد كه مجامع نخبگراني بره   

ها و راهكارهايي را برای اين موضوع اهميت بدهند و در اين مسئله پژوهش

 هرا بره جهرت سراختار    نامه تعداد مقاالت و پايان. به وجود بياورند هاانسان

از بررسي . دهدعلمي كه دارند ميزان رويكرد و نگرش محققان را نشان مي

تروان  هايي كه برگزار شده است مري و همايش ها نامهتعداد مقاالت و پايان

رويكرد علمي پرداخته شده در موضوع سبك زنردگي سرالم در كشرور را    

علمي  مختلف هایحوزه در پيشرفت اصلي زيربنای پژوهش .دست آورد به
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 جهان در علمي هایگذاریسياست و استراتژيك هایريزیبرنامه در است،

 حال در و يافته توسعه كشورهای در را اولويت نخست رتبه پژوهش امروز

رو بره دنبرال شناسرايي جايگراه      ن در تحقيق پيشالذا محقق .دارد توسعه

باشرند و   زندگي سالم اس مي ايراني در نشريات برومي كشرور مري   سبك 

ها نامه كوشش شده ميزان پرداخت به اين موضوع در تعداد مقاالت و پايان

های مختلف در كشور مورد های برگزار شده در حوزهها و همايشو سايت

 .بررسي قرار گيرد

 

 روش
گي بسيار زيراد  از آنجايي كه تكثر آراء و انديشه در حوزه سبك زند

است و فرضيه واحدی وجود ندارد، در اين مقاله ت ش پژوهشرگران برر   

مطالعرات  . به بحث و بررسي بپردازنرد  مند نظاماين بود تا به شيوه مرور 

 اهدا ، از ضمن برخورداری كه است پژوهشي مطالعات از نوعي مروری

باشرد   مي آن هد  مستق ً ادبيات متنوع، مرور علمي هایروش و انواع

و  خرام  هرای داده يعنري  نيستند، اول دسته منبع مطالعات اين نوع( 3)

 دوم، يعنري  دسرته  منبرع  عمومراً  بلكره  كنرد، نمري  بررسي را اول دست

 گراهي  البتره  كنرد و مي مرور را اول دسته منابع در شده ارائه هایيافته

 دوم دسرته  همان منابع مرورها يا ساير يعني باشد،مي سوم دسته منبع

يرك   منرد  نظرام مررور  . (1)كنرد  مي و ارزيابي سازیيكپارچه بازبيني، را

سش متمركرز بروده و   رشكل مرور منابع ساختاردار است كه روی يك پ

وتحليرل همره شرواهد معتبرر      سعي در ارائه پاسخ با اسرتفاده از تجزيره  

اين نوع مرور با اسرتفاده از جسرتجوی منرابع، اسرتفاده از     . موجود دارد

ورود و خروج از پيش تعيين شرده، ارزيرابي نقادانره شرواهد،      معيارهای

 .شرود ها انجام مي ن ها از شواهد و توليد يافته از آاستخراج و توليد داده

ای از مطالعرات  خ صره  منرد  نظاممحققان در اين تحقيق به شيوه مرور 

موجود و اصيل حوزه سبك زندگي كه مرتبط با عنوان پژوهش هسرتند  

های موجود اين حروزه   ده، به بيان نقا  قوت و ضعف پژوهشرا ارائه كر

هرای  ها و فرضيهپردازند و در نهايت دانش و تجربيات خود را با مدل مي

گيرری  استخراج شده ادغام كرده و با روش تركيرب كيفري يرك نتيجره    

 منتشرره  منرابع  در ايراني اس مي سالم زندگي سبك كلي و نقد جايگاه

دهري بره   چنين در پايان پيشنهاداتي بررای جهرت  هم. بومي ارائه دهند

 . های آينده مطرح شده استپژوهش

 یبراهای مرتبط با عنوان كار از كليدواژه فهرستيدر اين تحقيق ابتدا 

تردبير   ،تهيه شد كره شرامل سربك زنردگي     يعلم یهاگاهيجستجو در پا

سربك  ، سربك زنردگي  ، اصرول  زندگي سالم في، تعرزندگي سالم، زندگي

هرا در  سرپس ايرن كليرد واژه    .برود  سبك زندگي ايرانري  ،گي اس ميزند

( SID ،Irandoc ،Ensani، Noormags ،ISC) رانير در ا يمرجع علم های پايگاه

محدوده زماني در نظر گرفته شده برای جستجوی مقاالت، . جستجو شدند

بعرد از  . برود  1311ترا   1337ها از سرال  ها، پژوهشگاهها، سايتنامه پايان

كميل جستجو و يافتن مقاالت، تعدادی از آنها به علت مرتبط نبرودن برا   ت

انجرام   نيدر حر  نيهمچنر . محتوا و اهدا  پژوهش كنار گذاشرته شردند  

 زنردگي  سبك جايگاهدر مورد  انديشمندان حوزه سبك زندگيپژوهش از 

 .است هشد ينظر خواه زين بومي منتشره منابع در ايراني اس مي سالم

 

 زندگي مبتني بر سالمت چيستي سبك 
 styleانگليسري  زبران  در و «اسلوب» تعبير عربي معادل زبان سبك در

-life/living يرا  style of lifeواژه سبك زندگي در انگليسي به صرورت   .است

style  در تعريررف لغروی سرربك زنردگي سرره رويكرررد   .شرود اسرتفاده مرري :

امروزه هر . ه استشناختي، جنبه تمايز بخشي و مد مورد توجه بود زيبايي

سه اين تعاريف به صورت كمي و كيفي برای تعريف لغوی سبك زندگي به 

 (.1)رود  كار مي

سبك زندگي مفهومي است كه در سه شاخه علروم انسراني همچرون    

مورد توجه بوده است و هر ( اس مي)شناسي و الهيات  ، جامعهشناسي روان

اين تعاريف . اندفي بيان كردهيك بنا به كاربرد آن در علم مربوطه خود تعري

در واقع رويكردهای مختلف به اين موضوع از سه جنبره علمري هسرتند و    

 .تمايز زيادی از يكديگر ندارند و گاهي مكمل يكديگرند

تعاريف بسياری در خصوص ماهيت موضوعي سربك زنردگي توسرط    

به  در ادامه .شناسي و علوم اجتماعي ارائه شده است انديشمندان علوم روان

 .تعريف جامعي كه متناسب با محور موضوع تحقيق است اشاره خواهد شد

سبك زندگي روشي جامع در زندگي فرد است كه شامل تمامي وجوه 

 گرذاری او در شرود و بيرانگر سيسرتم ارزش   فردی و اجتماعي شخص مري 

 (.6)باورها و رفتارهای متقابل فرد و جامعه است 

ي محورهررای مختلفرري كرره برررای درک بهتررر از وجرروه سرربك زنرردگ

شرود  اند اشاره ميدانشمندان در تبيين مفهوم سبك زندگي بدان پرداخته

از جمله دايره شمول سبك زندگي كه شامل رفتار، احساس و تفكرر فررد   

افرراد   از همچنين بررسي اينكه سبك زندگي آيا بررای هرر يرك   . شودمي

راد جامعره بايرد   ای است كه تمامي افجامعه به صورت مجزا است يا نسخه

برخي محققان معتقدند كه سبك زندگي بره صرورت   . طبق آن عمل كنند

شود و برخي نيز به اكتسابي بودن آن ژنتيكي به نسل ديگر انتقال داده مي

 به آنترين موضوعي كه در بررسي مفهومي سبك زندگي مهم. اذعان دارند

ثبات است و يا  شود اين است كه آيا سبك زندگي افراد دارایمي پرداخته

. تغيير دادآن را گذاشت و تأثير متعددی برآن  هایتوان از طريق شيوهمي

های فررد اسرت كره هرر     در واقع سبك زندگي تركيبي از نيازها و خواسته

فردی بسرته بره نقرش جنسريتي، جمرع خرانواده، وضرعيت اقتصرادی ر          

های والردين و وضرعيت سر متي خرود سربك زنردگي       اجتماعي، نگرش

 (.1)كند اسب را انتخاب ميمتن

ترين نوع نگاه به سبك زندگي دو نگاه به صورت كلي و فراگير در عام

 سبك زندگي غربري و  .استبه صورت تخصصي نيز وجود دارد و يك نگاه 
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 مؤلفره دارای شاخصره و   سبك زندگي اس مي هر يك بره صرورت مجرزا   

مايل به هر  های فرد به نوعي باشد كههرچند ممكن است گرايش. هستند

در ادامره  ( 0)ها ايجاد تناقض خواهرد كررد   دو نگاه باشد اما جمع بين آن

 . به صورت اجمالي خواهد آمد توضيح هر يك

به انسان ارائه  ها بر مبنای نگاه آن تعريف سبك زندگي در غرب

ها چند ويژگي دارد كه منجرر بره   در غرب نگاه به انسان. شده است

از جمله اين خصوصريات اصرلي كره    . تشده اس ها آنسبك زندگي 

ها قائل است هد  زندگي است، از منظر آنها هد  غرب برای انسان

نگراه  . زندگي انسان اين است كه از زندگي دنيا نهايت لذت را ببرند

فردگرايانه به انسان يكي ديگر از اين خصوصيات است، در نگاه غرب 

ی كره دارد تمرامي   توانرد برا آزاد   آزادی اصل است، در واقع فرد مي

لذت خود را از محيط ببرد و با عقل خود موانع اين لذت را برطر  

در واقع مصر  و كسب رفراه و سرود بيشرتر در ذيرل تعريرف      . كند

 (.0) استسبك زندگي آنان 

 چرارچوب  خرويش  زندگي برای و است قانونگذار خود غرب، انسان در

 چيسرت  برد  و خروب  بخرورد،  و بپوشرد  لبراس  چگونه كند؛ اينكهمي تعيين

 آزادی غربي، زندگي سبك. شودريزی ميمد برنامه به نام پديدهای براساس

 برا  آن از هرا غربي كه مدرنيته. است اصول و هاسنت قيدوبند از فردی كامل

 مانند خروراک،  موارد و شامل تمامي كنندمي ياد زندگي سبك يك عنوان

 و مري شرود   هاانسان كاتحر تمام و جنسي روابط ها،انسان روابط پوشاک،

 (. 3)تغييرپذيری روزانه دارند 

اما مفراهيمي ماننرد    ؛در منابع اس مي واژه سبك زندگي وجود ندارد

ای فراگيرر  توانند تا اندازهترند و ميسنت و سيره نيز به اين مفهوم نزديك

در حوزه علم اخ ق هد  از مفاهيم متعددی . مفهوم سبك زندگي باشند

رشد همره جانبره ابعراد وجرود آدمري بررای        ،شودن تعريف ميكه در آرا 

شرود كره معنرايي    رسيدن به هد  حيات كه همان كمال است بيان مري 

  (.1) نزديك به سبك زندگي دارد

، (17)طريقره   در معنای سنت چند معنرا نهفتره اسرت، روش و   

هرای  مؤلفره ، شكل و صورت كه در واقع بيانگر (11)جريان مستمر 

است به معني ( سير)سيره اسم مصدر از . زندگي استتعريف سبك 

، شهيد مطهری در (12)گذشتن و روان شدن و حركت كردن است 

. گويد سيره به معنای نوع و روش خاص رفتار استتعريف سيره مي

در واقع سبك رفتاری ( ص) در واقع به نظر ايشان سيره پيامبر اكرم

برای رسيدن به مقاصد كه ايشان در عمل  است؛ روشي( ص) پيامبر 

از معني لغوی سيره كه بنا برآنچه (. 13) استرد بُخويش به كار مي

فراگيرر برودن و    دليرل و سنت آمده است، هردوی اين كلمرات بره   

تواند معرادل سربك زنردگي در    مشموليت حوزه تفكر و احساس مي

 (.1)منابع ديني باشد 

دگي دارد نروع  هرای زنر  تفاوتي كه سبك زندگي اس مي برا ديگرر سربك   

هرا و  هرا، عرادت  بيني است كه در آن وجرود دارد و برر اسراس آن ارزش    جهان

در فرهنرگ توحيردی كره زمينره و     . گيررد شركل مري   های فرد و جامعه رفتار

 (.11)محور اصلي ايمان است  ؛زيرساخت سبك زندگي اس مي است

. سبك زندگي غربي بر سه اصل لذت، سود و فرديت بنا شده اسرت 

. شود  م نيز به سود و زيان فرد و پيشرفت فرد و جامعه توجه ميدر اس

مراقبت از س متي و صحت رواني و جسمي به عنوان يك اصل عق نري  

پذيرفته شده است؛ اما به عنوان يرك اصرل بررای سربك زنردگي فررد       

در ك م مقام معظم رهبرری آمرده اسرت كره پيشررفت جامعره       . نيست

دن اس مي است كه سبك زندگي بخش مسلمانان به معنای تشكيل تم

رهبرر   انرات يب)شرود  اصلي تمدن است و جزء ضروريات آن محسوب مي

مختلرف   یهرا  تشركل  نردگان يو نما  نمونره  انيدانشجو داريدر د انق ب

در واقع تمردن در جامعره انسراني نيازمنرد     (. 21/70/1331 ،ييدانشجو

ايرن عناصرر    .عناصر محوری است از جمله قانون، هيئت حاكم و مرردم 

مدار باشند تا تمدن آنان در سبك رفتاری و زندگي محوری نيز بايد حق

در سبك زندگي اس مي اين سه محور بسيار (. 11)آنان تجلي پيدا كند 

گر از سربك زنردگي اسر مي     مهم است يعني وجود قوانيني كه حمايت

عره  باشد و در واقع ضمانت اجرايي برای اجرای قوانيني اسر مي در جام 

وجود داشته باشد و فرد بداند كه در اين سبك زندگي حقوق او رعايرت  

جرو و  همچنين حاكماني كه خرود حرق  . شود ای وارد نميشده و خدشه

محور باشند و بتوانند آنچه كه برای سبك زندگي اسر مي بررای   عدالت

مردم نياز است را درک كرده و برآورده كننرد و در واقرع جامعره را بره     

حاكمران  . ي بر مسرير شرريعت و طريقرت راهنمرايي كننرد     سمت زندگ

توانند براساس عدل با مرردم و جهران رفترار     مستكبر و ياغي هرگز نمي

مرردم برا دو   . كنند؛ لذا تمدني بر مبنای دين نيز شكل نخواهرد گرفرت  

در  هرا  آنمحور سابق بيشترين ارتبا  را دارند و در واقرع نروع عملكررد    

 .شود مايش داده ميسبك زندگي مردم بروز و ن

شرود؛  هايي كره بررای سربك زنردگي اسر مي مطررح مري       بايستگي

پذيری سبك زندگي اس مي و اص ح محريط و بازسرازی آن بررای     جامعه

اين امور جزو ضروريات اسرت چررا   . گرايش به سبك زندگي اس مي است

ها كه برای پذيرش سبك زندگي اس مي در جامعه ع وه بر وظايف دولت

كميت نهادهای تأثيرگذار مانند شورای عالي انق ب فرهنگري، رسرانه   و حا

ملي، سازمان تبليغات اس مي و ديگر نخبگاني كه ارتبا  بيشتری با مردم 

همچنرين اصر ح   . باشرند دار اين مهم مري دارند و تأثيرگذار هستند عهده

كنند در گرايش مردم به سمت سربك  محيطي كه مردم در آن زندگي مي

معماری و بناهرايي كره در شرهر    . اس مي بسيار حائز اهميت است زندگي

در . ها بيانگر سبك زنردگي افرراد اسرت   شود و نوع محيط خانهساخته مي

هرا  هرا و خانره  تاكيدات مقام معظم رهبری آمده است كه به معماری شهر

 دارير دبيانات رهبر انق ب در )بسيار توجه كنيد كه اينها تأثيرگذار هستند 

 (23/17/1312شهر تهران،  ياس م یشورا یدار و اعضاشهر
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 تعداد مقاالت چاپ شده متناسب با موضوعات -1نمودار 

 

شرود حروزه   يكي ديگر از وجوهي كه سبك زندگي در آن تعريف مري 

حفظ س متي و داشتن روزمرگي سرالم بررای افرراد الزمره     . استس مت 

ندگي سالم يك پديده چند سبك ز. داشتن سبك زندگي سالم خواهد بود

تواند مانع از ايجاد مشك ت س متي در جامعه و عامل بعدی است كه مي

ابعاد مختلف سبك زندگي سرالم شرامل   . بهبود س مت افراد جامعه باشد

 .استخودكنترلي، رفتارهای پيشگيرانه، تغذيه مناسب، ورزش و استراحت 

انمندسرازی افرراد   سبك زندگي مبتني بر س مت در واقرع فراينرد تو  

در واقع اين سبك ( 16) استجامعه برای كنترل عوامل مرتبط با س مت 

زندگي به صورت جامع شامل كنترل و مرديريت اسرترس، خرودكنترلي و    

مراقبت از س متي خود، فعاليت بدني، تغذيه، روابط با افراد جامعه و رشد 

 (.10) استمعنوی 

هروا،  : س متي عبارتنرد از شش عامل برای حفظ در طب سنتي ايران 

نگره  )سها، حركت و سكون، خواب و بيداری، احتباها و نوشيدنيخوردني

 يبه معنر )غ و استفرا (بدن یبرا یو ضرور ازيداشتن به اندازه مواد مورد ن

 .، اعراض نفساني(يعيرطبيو غ ديبدن از مواد زا هيو تخل شيپاال

يرن شرش امرر    رعايت اصول حفظ س متي و صحت بدون توجه بره ا 

منجر به زندگي سالم برای فرد و  مجموع اين عوامل. ضروری ممكن نيست

اگرر فررد غرذای آلروده      مث ً. شود ميسبك زندگي سالم از منظر س مت 

مصر  كند اما به خواب كافي و ورزش بپردازد سبك زندگي سرالم بررای   

در پري نخواهرد   را و س متي و سبك زنردگي سرالم    شود حاصل نميفرد 

داشتن تعادل در سبك زندگي سالم در تمامي وجوهي كره اشراره   . اشتد

 (.13)شد يكي از ضروريات است

های خود در حوزه سبك زندگي تحقيق و مداقره  برای رسيدن به آرمان

. ی اسرت صحيح و كاربردی در مورد آنچه كه در جامعه جريران دارد ضررور  

ها در سبك زندگي مردم با الگروی پيشرنهادی   ها و تزاحمپيدا كردن آسيب

ايراني از طريق ارائه اسناد باالدستي دقيق كه تمرامي  _سبك زندگي اس مي

موانع و راهكارها را بررسي كرده باشد و الگوی مسرير باشرد ممكرن خواهرد     

به طور مثال در وزارت آموزش و پرورش سند تحرول بنيرادين در سرال    . بود

كي از اهدا  اين سرند تربيرت نسرلي برا الگروی      به تصويب رسيد، ي 1317

های سبك زنردگي  مؤلفهاز اين دست اسناد در هر يك از . حيات طيبه است

های مختلف در ارتبا  با آن وجود دارد كه البته لزوما برا  در نهادها و سازمان

اما الگوی پيشنهادی آنران در   ؛اندسبك زندگي اس مي تصويب نشده عنوان

مثال ديگر آن منشور حقوق شهروندی اسرت  . ين مهم استراستای تحقق ا

س جمهررور ارائرره و ضررمانت اجرايرري برررای آن در تمررامي يكرره توسررط ريرر

هرای سربك   مؤلفره اين منشور يكي از . ها و نهادهای دولتي ارائه شد سازمان

تواند الگوی مناسبي در جهت رسيدن گيرد و ميزندگي اس مي را در بر مي

 .  مي باشدبه الگوی زندگي اس

های علروم انسراني در كشرور قردمت     حوزه سبك زندگي در پژوهش

اولرين برار ضررورت پررداختن بره ايرن        های اخيرر در سال. بسياری ندارد

موضوعات در سطح مقامات كشوری و ديني توسط مقرام معظرم رهبرری    

 .بيان شده است

ايرانري در  ر   جايگاه سبك زندگي سرالم اسر مي   در ادامه گزارشي از

نامره،   اين نشرريات شرامل مقالره، پايران    . نشريات بومي كشور خواهد آمد

 . استها ها و نشستها، همايشسايت

 

 ها يافته
 مقاالت علمي

 در .است علمي مختلف هایحوزه در پيشرفت اصلي زيربنای ؛پژوهش

 امرروز  جهران  در علمري  هایگذاریسياست و استراتژيك هایريزیبرنامه

 توسعه حال در و يافته توسعه كشورهای در را اولويت نخست رتبه پژوهش

 از دقيرق  نمرايي  دارنرد  كه علمي ساختار و خاستگاه دليل به مقاالت .دارد

 مقاالت اين تعداد بررسي لذا. دهندمي نشان پژوهشگر به را خاص موضوع
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 8933و  8931های  تعداد مقاالت چاپ شده با موضوع سبك ندگي سالم در سال -2نمودار 

 

 سرالم  زنردگي  سبك موضوع به پژوهشگران توجه ميزان نمايانگر تواندمي

 انجرام  جسرتجوی  در شد ارائه تحقيق روش در كه روشي به باتوجه. باشد

احصاء شرده   مقاله در حوزه سبك زندگي 311طور تقريبي تعداد  به شده،

دهرد نشررياتي برا موضروعات علروم      همانطور كه نمودار نشران مري  . است

ماعي، علوم تربيتي، روانشناسي به ترتيب بيشترين مقراالت در حروزه   اجت

 .اندانتشار دادهرا سبك زندگي سالم 

مقالره برا موضروع سربك زنردگي در      31در يك سال گذشرته تعرداد   

همانطور كه در نمودار مشخص اسرت نشرريات   . نشريات انتشار يافته است

عداد ايرن مقراالت را   شناسي بيشترين ت با موضوعات علوم اجتماعي و روان

در حوزه س مت و حوزه الهيات با عنوان نشريات اديان و علروم  . اندداشته

 .اندقرآن و حديث تعداد كمترين اين مقاالت را در يك سال گذشته داشته

مقاله در حوزه سربك زنردگي برا     103طور تقريبي تعداد  همچنين به

همانطور . اندتشار يافتهدر عناوين مقاالت ان( سبك زندگي ديني)كليدواژه 

كه در نمودار مشخص است، نشريات با موضوعات علروم اجتمراعي، علروم    

تربيتي و قرآن و حديث به ترتيب بيشترين مقاالت در حوزه سبك زندگي 

در اين بررسي عناوين سبك زندگي اس مي نيز در بررسي . اند ديني داشته

 . مورد توجه قرار گرفته است

مقالره  10در مج ت انجام شد تعداد  11-1313ال در بررسي كه در س

مشرخص   1همانطور كره در نمرودار   . با اين عنوان در كشور چاپ شده است

ای و الهيرات در دو  است نشريات با موضوعات علوم اجتمراعي، ميران رشرته   

عنوان نشريات علوم قرآن و حديث و اديان به ترتيب بيشترين تعداد مقاالت 

تعداد مقاالت در حروزه سر مت برا رويكررد در     . اندداشته با اين كليد واژه را

يك سال گذشته كمترين حد بوده اسرت، باتوجره بره جايگراه سر متي در      

برا  . حوزه سبك زندگي سالم مقاالت در اين حوزه بسيار ارزشمند خواهد بود

توجه به گسترش روزانه مباحث س متي و جايگاه س متي در سبك زندگي 

 .حقيقات جديدتر در اين حوزه وجود داردديني نياز به ت

تعداد مقاالتي كه در باال گزارش شده است و مورد بررسي قرار گرفت، 

در واقع گزارش رصدی از تعداد مقاالت در حوزه سبك زندگي با دو كليرد  

پرس از  . بروده اسرت  ( سبك زندگي اسر مي )و ( سبك زندگي سالم)واژه 

رسريد در ادامره تعرداد زيرادی از      اينكه گزارش رصدی تحقيقات به اتمام

مقاالت كه مرتبط با هد  پژوهش نبود حذ  شرد و متناسرب برا هرد      

پژوهش كه به دنبال مقاالت علمي و متناسب با هد  سبك زنردگي برود   

 .مقاله مورد بررسي و مداقه قرار گرفت 131حدود 

برر  . های اخير گزارش شده اسرت تعداد مقاالت طي سال 1در نمودار 

مطرح شرده برود    33مودار، اين موضوع در نشريات در واقع از سال طبق ن

و بعد از بيانات مقام معظم رهبری در 1311اما به صورت جدی تر از سال 

 ديدار دانشجويان استان خراسان شمالي در حوزه سبك زندگي و

هايي كه در حوزه سبك زندگي بيان كردند، توجه پژوهشگران به اين  مؤلفه

بيشرترين تعرداد مقراالت برا موضروع       1311شد و در سال موضوع بسيار 

 . سبك زندگي انتشار يافته است

حوزه سبك زندگي حروزه جديردی بررای محققران و پژوهشرگران در      

تواند  ها در مرحله تبيين و ساختارشناسي مياين پژوهش. استداخل كشور 

يرن  اكثرر ا . رو ارائره دهرد   اط عات دقيقي از وضعيت موجود و وضعيت پيش

مقاالت در حوزه تبيين و معرفي سربك زنردگي و نظريره در ايرن خصروص      

ای به حوزه عملياتي شدن اين مبراني در جامعره، مراكرز    است و كمتر مقاله

در حالي كه عمليراتي كرردن ايرن مبراني     . اندآموزشي و در خانواده پرداخته

علمي و شناختي بسيار دشوار است و نيازمند كارشناسري و تخصرص بررای    

عر وه برر اينكره    . اسرت دهي در ميران مرردم   گذاری و نظارت و جهتقانون

شناسرري و  سرربك زنرردگي در سرره شرراخه علرروم انسرراني از جملرره روان    

شناسي و الهيات مورد تحقيق و پژوهش قرار گرفته است كه گراهي از   جامعه

های بسيار مهم  اند، يكي از حوزههای علمي ديگر محققان غفلت كردهحيطه

زندگي حوزه س مت است كه در جستجو انجرام شرده تعرداد ايرن     درسبك 

ترر  های مرتبط با سبك زنردگي بسريار كرم   مقاالت در مقايسه با ساير حوزه

است و نياز به ارائه مقاالت بيشتر در اين حوزه برای رسيدن به نظری جرامع  

و علمي در حوزه سبك زندگي سرالم از لحراس سر مت جسرمي، سر مت      

 .اجتماعي و س مت معنوی وجود داردرواني، س مت 
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 تعداد مقاالت چاپ شده با موضوع سبك زندگي ديني -3نمودار 

 

 

 8933و  8931های  تعداد مقاالت چاپ شده با موضوع سبك زندگي ديني در سال -1نمودار 

 

 نامه پايان
 پرژوهش  بنردی، رتبره  نظرام  در هرا دانشگاه عملكرد سنجش هایشاخص در

 و جامعره  برا  ارتبرا  . اسرت  شرده  شرناخته  مهرم  بسيار هایشاخص از يكي

 .اسرت  هرا شراخص  اين از ديگر يكي صنعتي و اقتصادی اجتماعي، اثربخشي

 علمري  رويكررد . هسرتند  شراخص  ايرن  هرای شراخه  زير از يكي ها نامه پايان

 نوشرته  موضروع  آن در علمري  نامهپايان ميزان با خاص موضوع به هادانشگاه

 .شودمي علمي، سنجيده محيط در ارائه و علمي ساختار هتج به است شده

 اسر مي  سرالم  زنردگي  سبك موضوع در نامهپايان تعداد كميت سنجش لذا

 را خراص  موضوع اين به هادانشگاه جمله از علمي مجامع توجه ميزان ايراني

 شرد، در  ارائره  تحقيرق  روش در كره  روشري  بره  توجره  برا . داد خواهد نشان

نامره در   پايان 111به طور تقربي تعداد  هانامه پايان در شده انجام جستجوی

دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتری با موضوع سبك زنردگي مرورد بررسري    

ها گرزارش شرده   ها در مقياس سالنامه در نمودار زير تعداد پايان. قرار گرفت

 1333هرا از سرال   نامههمانطور كه مشخص است اين موضوع در پايان. است

نامره  نامه بيشترين ميزان پايان پايان 32با  1311ع شده است و در سالشرو

هرا  نامره  متأسفانه تعداد اين پايان. زندگي نگاشته شده استدر موضوع سبك

 .های اخير با كاهش مواجه بوده استدر سال

هرا انجرام شرد    نامره در جستجويي كه در مقطع تحصيلي ايرن پايران  

هايي كه در مقطع نامه د بود و تعداد پاياناكثريت در مقطع كارشناسي ارش

رسراله   1مورد و در مقطع دكترری   133كارشناسي ارشد دفاع شده است 

 .در اين حوزه دفاع شده است

های مربو  های انجام شده توسط محقق، متاسفانه در رشتهدر بررسي

 .به حوزه س مت، پايان نامه در موضوع سبك زندگي چيزی يافت نشد

های سربك زنردگي نگاشرته    هايي كه در حوزه مؤلفهنامهاناكثر پاي

اند از منظر سبك زندگي اس مي بوده است و برخي نيرز از لحراس    شده

هرا بره   نامره موضوعي كه در اين پايان. اندتربيتي به اين موضوع پرداخته

گرا است كه شامل بعد نظر كم پرداخته شده است سبك زندگي س مت

در . ماعي و معنوی انسان به صرورت توممران باشرد   جسماني، رواني، اجت

ها به حوزه س مت در سبك زندگي سالم توجه نشده نامه اكثر اين پايان

 برا توجره بره اينكره موضروع سربك زنردگي سرابقه طروالني در          . است
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 8931-8919های  نمودار تعداد مقاالت چاپ شده متناسب با سال -1نمودار 

 

 

 8931-8911های  های چاپ شده متناسب با سال نامه يانتعداد پا -6نمودار 
 

 

 

های دفاع شده با موضوع سبك زنددگي   نسبت تعداد پايان نامه -0نمودار 

 در مقاطع ارشد و دكترا
 

هرای دانشرگاهي   های دكتری و ارشد در رشرته ها و رساله پژوهش

نداشته است و از طرفي برای پرداختن اساسي به موضروع سربك   

هرا و  ترر شردن پرروژه   در محافل علمي نيراز بره تخصصري   زندگي 

رسرد از طريرق تعريرف كر ن     ؛ لرذا بره نظرر مري    اسرت ها پژوهش

های دانشگاهي و تشكيل اط عات جامع درخصوص هر يرك   پروژه

تا بتوان راه عمليراتي بررای    استهای سبك زندگي الزم از مؤلفه

های  حوزهشناخت وضعيت موجود و تبديل اين علوم به عملكرد در 

همانند مشك تي كه اكثر . مختلف پيدا كرد و به عمل نزديك كرد

محوری و عدم التزام به اند نظريههای علوم انساني داشتهنامهپايان

های موجود در سبك زندگي در  ارائه راهبرد عملياتي برای معضل

 .شودها ديده مينامه عناوين و محتوای اكثر اين پايان

 

 تخصصي-های علمي تها و نشس همايش
المللري،  ها در حوزه سربك زنردگي در سره سرطح برين     همايش

هرا در  اين همايش. سراسری و ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفت

هرای سربك زنردگي    های مختلرف موضروعي از جملره مؤلفره    حوزه

خانواده، كسب و كار، معمراری اسر مي، تمردن اسر مي، جوانران،      

 (ص)در، رسانه، سبك زندگي پيامبر ارتقای س مت، نشا ، مواد مخ
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، حجاب و عفا ، و ساير موضوعات در (الس م عليهم)و ائمه معصوم 

 .حوزه سبك زندگي برگزار شد

نشست در ارتبا  با سربك   2همايش و  0در مجموع  1313در سال 

همايش و كنفرانس، در  1المللي  در سطح بين: زندگي برگزار شد كه شامل

گزار و در سطح سراسری همايشي برگزار نشرده و  همايش بر 3 سطح ملي

همايش در  3در حوزه س مت و سبك زندگي . نشست برگزار شده است 2

سطح ملي و يك همايش در سرطح سراسرری و يرك همرايش در سرطح      

 .المللي برگزار شده است بين

هرا عرضره   عناوين مقاالت و تعداد محدود آنان كه در همايش

مختلف اجتماعي بيانگر اين است كه  شود، در ميان موضوعاتمي

ريرزی   ها با موضوع سبك زندگي ت ش و برنامره  در حوزه همايش

ها و كسب راه كار علمي متناسرب برا   كافي برای برگزاری همايش

هرا در گرروه علروم    از طرفي اين همرايش . نياز جامعه وجود ندارد

ه كر  شناسي مورد بررسي قرار گرفته است درحالي اجتماعي و روان

های علميه نيرز مبراني و   های الهيات در دانشگاه و حوزهدر رشته

ها نظريات علمي در حوزه سبك زندگي وجود دارد كه اين همايش

. كننده اين مباني و نظريات باشدكننده و تبيينتوانست روشنمي

تررين رويكردهرا در سربك    همچنين حوزه س مت نيز جرزو مهرم  

هرای  كره متاسرفانه فعاليرت    زندگي سرالم اسر مي ايرانري اسرت    

 .محدودی در اين حوزه داشته است

 

 گيری نتيجه
رو به نشرياتي پرداخته شد كه بره صرورت برومي    در تحقيق پيش

هرای علمري بررای    بوده و ويژگي مشترک در همه آنان توليرد زمينره  

برخري از آنران بسريار در    . ايرانري اسرت  -سبك زندگي سالم اسر مي 

ها و برخي از مقاالت غيرتخصصي سايت دسترس همگان هستند مانند

و ترويجي كره در تأثيرگرذاری برر مخاطرب از جهرت ابرزاری بسريار        

 . گشا هستندكاربردی و راه

جهشي در توليرد محتواهرای   ( 1نقا  قوت پژوهش نشان داد كه 

باعث درگير شردن  ( 2مبتني بر سبك زندگي به وجود آمده است كه 

گيرری  همره ( 3وله سبك زنردگي و  اذهان استادان و دانشجوها به مق

های سطح كشور و شهرهای كوچرك  موضوع سبك زندگي به دانشگاه

كمبود توليد علم (1: ها نشان داد كهشده است اما نقا  ضعف پژوهش

تكررراری بررودن موضرروعات تحقيقررات؛ ( 2در مسررئله سرربك زنرردگي؛ 

( 1تطبيقري كرار كرردن تحقيقرات؛     ( 1مند نبودن تحقيقات؛  روش(3

و كراربردی نبرودن   ( 6گری كردن تحقيقراتي دينري و مرذهبي؛    روايت

ها در تحقيقات علمي متناسب با نياز زندگي مردم؛ خأل اصلي پژوهش

 .حيطه سبك زندگي هست

های علمي در جهرت سربك زنردگي سرالم     در راستای ايجاد زمينه

ها، ايراني نيازمند توليدات علمي متقن و بسيار از طر  دانشگاه-اس مي

هرای علميره و مراكرز سرنجش و توسرعه فرهنگري       ها، حوزهشكدهپژوه

با توجه به رويكرد جديدی كه در علوم انساني نسربت بره ايرن    . هستيم

موضوع پيدا شده است بيشرتر ايرن توليردات علمري در جهرت معرفري       

گرايانه كه منجر به های واقعنظريات و نقد و بررسي آن است و سنجش

در جامعه در سطوح مختلف سني و طبقات  ارائه وضعيت واقعي از آنچه

اجتمرراعي وجررود دارد و راهبرررد و راهكررار برررای حررل معضررل تررزاحم  

های زندگي پيش روی آنران اسرت در ايرن    های مردم و سبكدرگرايش

سرازی   در حوزه س مت نيرز نهادينره  . شودتحقيقات بسيار كم ديده مي

ی است كه نتايج الگوی زندگي سالم نيازمند همكاری و هماهنگي بسيار

تحقيقات مراكز تحقيقاتي در حوزه سبك زنردگي را بره زنردگي مرردم     

 .تر كنندعادی نزديك

 شرود؛ مري  پيشنهاد كشور، در موضوع اين به جديد رويكرد به توجه با

 و تحقيقرات  ميزان در بومي نشريات اين از يك هر جداگانه شناسي آسيب

 كه ايراني اس مي سالم گيزند سبك حوزه در شده پرداخته موضوعات ريز

 برا  تحقيقات در كمبودها و مندینظام و راهبردها از بهتری نمای به منجر

 .شود بررسي شد، خواهد زندگي سبك موضوع

كمبودی كه در حوزه تحقيقات سبك زنردگي در نظرام دانشرگاهي و    

شود  شود قابل كتمان نيست بنابراين پيشنهاد مي وزارت بهداشت ديده مي

ت بهداشت در معاونت های زيرمجموعه خود به اين موضوع اهتمام كه وزار

بورزد تا سبك زندگي سالم در زندگي جامعه پزشكي و زندگي عموم مردم 

 .بيشتر مشاهده شود

اندازی مراكز تحقيقاتي و پژوهشي در حوزه سبك زندگي سرالم   راه

ه هايي هست كره در حروز   های علوم پزشكي يكي از راه زير نظر دانشگاه

تواند مسير رو به پيشرفت مسئله سربك زنردگي سرالم را     تحقيقات مي

تواند جزء مسرائل   اندازی اين مراكز مي تشديد كند بنابراين پيشنهاد راه

 .مهم و راهبردی دانشگاه های علوم پزشكي باشد

ها و همايش هرای موضروع محرور در حروزه سربك       برگزاری نشست

كه نيازمند توجه مراكز تحقيقاتي ها هست  زندگي سالم يكي ديگر از ضعف

هرا و   ای به برگزاری اين نشسرت  و پژوهشي هست كه به صورت بين رشته

 .ها بپردازند همايش

اندازی نهاد يا سازمان يا معاونتي در وزارت بهداشت با نرام سربك    راه

هرا و كمبودهرای تحقيقراتي و     زندگي سالم راهگشرای بسرياری از ضرعف   

انردازی آن بسريار    كره پيشرنهاد راه   اسرت ي اجرايي در حوزه سبك زنردگ 

 .كننده خواهد بود كمك

برای پرداختن اساسي به موضوع سبك زندگي در محافل علمي نيراز  

رسد از طريق ؛ لذا به نظر مياستها ها و پژوهشتر شدن پروژهبه تخصصي

های دانشگاهي و تشكيل اط عات جامع درخصوص هر تعريف ك ن پروژه

ای سبك زنردگي الزم اسرت ترا بتروان راه عمليراتي بررای       هيك از مؤلفه
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هرای  شناخت وضعيت موجود و تبديل ايرن علروم بره عملكررد در حروزه     

 .مختلف پيدا و به عمل نزديك كرد
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Abstract 
Background: Maintaining a healthy lifestyle is one of the biggest challenges in all countries. Lifestyle can be 

defined as a way of living that pivots around desirable life patterns of a given individual and encompasses 

worldviews, attitudes, values, behaviors, patterns of social interactions, leisure time, and consumer patterns. 

Protection and preservation of a healthy lifestyle calls for consideration many factors by policy makers and 

strategic planners, and this goal can be achieved when the elite, academic and seminary communities  are 

provided with a knowledge production discourse tailored with the dominant culture of countries with respect to 

the Islamic-Iranian lifestyle. 

Methods: The present study was an attempt to investigate the position of healthy Iranian-Islamic lifestyle in 

published domestic literature. 

Results: In the present study systematic review is used to present a summary of relevant lifestyle literature, 

detect their strengths and weaknesses, and used the qualitative-quantitative mixed method to draw a 

conclusion about the position of a healthy Iranian-Islamic lifestyle in local published domestic literature. 

First, a list of keywords related to the subject of the study was prepared and then keywords were searched in 

domestic scientific databases. The keywords were extracted from Articles and dissertations authored during 

2006 – 2016. 

Conclusion: The results of literature review showed that lifestyle is one of the neglected subject matters in the field of 

health and has been subject of few studies. 

Discussion and Conclusion: Analyses results suggest that inconsideration of lifestyle by policymakers and strategic 

planners has caused researchers to overlook issues related to health and lifestyle. Development of a dominant 

scientific and research discourse in academic and seminary settings is the only factor that can contribute to formation 

of a healthy Iranian- Islamic lifestyle. 
 
Keywords: Acclimatization, Healthy Lifestyle, Islam 
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