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 مقدمه

گونه تعریف ای اینرا از منظر مشاوره سالم زیستی( 1111میرز، سوئینی و ویتمر )

که در آن جسم،  است یافته به سالمتی و بهزیستی مطلوبروش زندگی جهت»کنند: می

ای طبیعی، معهشود تا فرد زندگی را در حالتی انسانی و در جاذهن و روح یکپارچه می

حالت مطلوب سالمتی و  سالم زیستیطور آرمانی، تر زندگی کند. بهطور کاملبه

سالم  سازه، بر اینافزون بهزیستی است که هر فردی قادر به دستیابی به آن است. 

هدفی برای  سالم زیستیاست. به این دلیل که  «فرایند»و یک  «بازده و نتیجه» زیستی

سالم ، به عبارتی .«کنندطور روزمره زندگی میکه در آن افراد به دستیابی و راهی است

حالتی از بودن است که در آن » وری مطلوب فرد در جامعه اشاره دارد.به کنش زیستی

انتخاب شخصی  راهشدن در جامعه از  های بالقوه برای زندگی، کار و سهیمتوانایی

علمی، اجتماعی، هیجانی،  یستیسالم زمثبت در سطح مطلوب و یکپارچه از ابعاد 

؛ 1111 ،)کوربین، لیندسی، ولک و آر. کوربین .«یابدمعنوی، شغلی، جسمی توسعه می

مفهومی از سالمتی مطلوب است که بر یکپارچگی بدن، ذهن، »(. همچنین 1111هتلر، 

)اندرسون، کیث، نواک و . «کندبرای به حداکثر رساندن کنش فردی تأکید می ،محیط

 (.1111 ،الیوت

های وجود دارد، پیشرفت سالم زیستی سازههایی در مورد ماهیت توافق بااینکه

 ،(1333جدید نیاز به تعریفی جامع از آن را بیشتر کرده است. سازمان بهداشت جهانی )

بهزیستی جسمی، ذهنی، »را  سالم زیستیدهد، با اهمیتی که به زندگی سالم می

کند؛ هرچند سالمتی مطلوب را تعریف می «ن بیماریاجتماعی، معنوی، نه صرفاً فقدا

داند که هدفش به کند و آن را حالتی از جنبش زندگی سالم تجددگرا مینیز تعریف می

انسانی و توانمندسازی فردی است. باوجوداین،  بالقوههای حداکثر رساندن توانایی

برانگیزی طور تعجببه در ادبیات پژوهشی، سالم زیستی سازهبه  دارمعنیرغم توجه به

باوجود  ،به همین علت(. 1111تعریف این سازه وجود دارد )گوس،  دربارهتوافق کمی 
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سازی آن همچنان ادامه تعریف و مفهوم ،های متعدد نویسندگان و پژوهشگرانتعریف

 های فرهنگی و بومی مرتبط است.در بسیاری از موارد احتماالً به زمینه؛ زیرا دارد

 حوزههای جدید گیریبه جهت سالم زیستی سازهدر تعریف  ظرهاناختالف

نیز مرتبط  سالم زیستیشدن نقش مشاوران و ظهور ابزار سنجش  شناسی، برجستهروان

شناسی مثبت که با پیشرفت جنبش روانــرا  سالم زیستی سازهشده است. اخیراً 

( اهمیت 1111 ،1پترسون، پارک، ینآست؛ سلیگمن، 1111 ،1میهالیسنت)سلیگمن، چیک

اند که مشاوران اند. برخی اظهار کردهبرابر بهزیستی قرار داده در ــدوچندانی یافته است

فرد برای دستیابی به باالترین سطح زندگی سالم، وضعیتی منحصربه ،کمک به افراد در

سوئینی،  )میرز، پیدا کرده استدر مشاوره  استنادیقابل سابقه سالم زیستی؛ زیرا دارند

بر افزون گیرد. می در نظررا الگوی اصلی مشاوره  سالم زیستی( 1331(. میرز )1114

؛ 1331، بارتاشتاینو  ، بزنر)آدامز سالم زیستی درباره بسیاریهای ها و الگو، نظریهاین

 زیستیسالمسنجش  های( و ابزار1313؛ الفرتی، 1331؛ هتلر، 1331برگ، گرین

برآورد  و (1111و همکاران،  9رخ زندگی کمال مطلوب )رنجرمنظیر نی گوناگونی

 ( ارائه شده است.1331ادراکی زندگی سالم )آدامز و همکاران، 

باید به  ،انجامدمی سالم زیستیکه به ناهمسازی در تعریف  شدهگفته موارد افزون بر

الگوی  مثالی در ادبیات مشاوره نیز اشاره کرد. برا سالم زیستیمتعدد های ظهور الگو

؛ ویتمر و 1331؛ سوئینی و ویتمر، 1111)میرز، سوئینی، ویتمر،  4سالم زیستیحلقوی 

( و 1111)میرز و سوئینی،  1ناپذیرخود تجزیه یافتهتوسعه( و الگوی 1331سوئینی، 

کمک  سالم زیستی( به تکامل تعریف 1331) 9هتلر وجهیششمحور الگوی آموزش

ی نظری است که از مرور هاالگو ازمحور، شاورهکرده است. الگوی حلقوی م
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 جنبهدست آمده است. این الگو با سالمت عمومی )با به ایحوزهبینهای بررسی

که با  سازیبهداشتی(، کیفیت زندگی، بهزیستی و با طول عمر همبسته است. این مفهوم

سالم  سازههای مؤلفه میانشناسی فردی آدلر انجام شده است، روان یهاز نظراستفاده 

 کند.رابطه برقرار می زیستی

. گرچه اندایفا کرده اساسیها نیز نقش ، پژوهشسالم زیستیمفهوم  توسعهدر 

، مثالد. برای ننیز قرار دار سالم زیستیها برای بهبود ها در راستای کوششپژوهش

 ندهدهنشانشناختی دانشجویان زندگی سالم، همچنین بهزیستی روان دربارهپژوهش 

نگر با بهزیستی رعایت یک الگوی بهزیستی کلمیان  دارمعنیای رابطه وجود

 سالم زیستیهای گیریهمچنین اندازه .(1333 ،1)هرمون و هازلر استشناختی روان

کلی، همبستگی مثبتی با اطمینان به خود و بهبود فرایند تحول هویت در دانشجویان 

دهد که ( نشان می1111) 9، فوردبر اینافزون  ؛(1111 ،1کند )مورای و میلرایجاد می

و آموزش رفتارهای سازگار با  ییافزادانشهای متمرکز بر بافت محیط تحصیلی، محیط

 ،کند. باوجوداینهای مرتبط با سالمتی تشویق می، دانشجویان را به تصمیمسالم زیستی

اقبال نشان  الم زیستیسدهد برای اینکه دانشجویان به ( نشان می1111که گوس )چنان

دهند، تحریک احساس مثبت، پرورش نگرش مثبت و حمایت اجتماعی الزم است. در 

، اندکردهی بسیارهای های گسترده در قلمرو زندگی سالم پیشرفتهمین راستا پژوهش

های پیچیده و سازیمفهوم اندو توانسته اندهای تجربی باارزشی را تدارک دیدهداده

 ند.نین سازه ارائه کمتنوعی از ا

روند : مشاهده استگیری پژوهشی قابلدو جهت سالم زیستی زمینهدر ، یطورکلبه

الگوهای مهمی حاصل شده  درنتیجه، پردازدمیسازی سازه تعریف و مفهومبه  ،نخست

نگاهی ابعادی به  (.1931؛ کمری، 1931؛ تمدنی، 1111)میرز، ویتمر و سوئینی،  است

کم شش بعد بزرگ و تعداد متغیری ابعاد هشگران را به توضیح دست، پژوسالم زیستی
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اند. نظر گرفته در گاهی تجربی را هایی نظریهدایت کرده است. پژوهشگران الگو

شرایط یا  بسته به است و همچنان ادامه یافته سالم زیستیسازی درواقع، روند مفهوم

است. روند  ارائهقابلظری جدیدی های نهای محیطی و فرهنگی، ابعاد یا الگوموقعیت

تا  کوشندمیمتمرکز است. پژوهشگران  سالم زیستیمنظور بهبود دوم بر آموزش به

بیابند. این دو روند مبنای بسیاری از  سالم زیستیآموزش  درهایی کارآمد و مؤثر روش

 گشوده است. سالم زیستی مطالعهپایان برای راهی بی و قرارگرفتهها پژوهش

سوئینی و  مربیان سالمت ازجمله بار الگویی بود که نخستین «حلقوی م زیستیسال»

گرا توصیف جایگزینی مناسب برای مفهوم سالمت کل با هدف ،1331سال  در ،ویتمر

 به شکل حلقوی سالم زیستیالگوی  تجدیدنظر(. 1111)میرز و همکاران،  کردند

( ارائه 1333ز، ویتمر و سوئینی )میر را هاها و نظریه( در پاسخ به پژوهش1)شکل 

 .کردند

 
 (1338) و همکاران یرزم یستیزسالم یاحلقه ی. الگو1شکل 
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عنوان های شخصی را همراه با معنویت، بهپنج تکلیف زندگی، باورها و ارزش

نوعی آگاهی از وجود نیرویی »عنوان ه بهک دهدخصوصیت محوری این الگو، نشان می

و معنای عمیقی از کلیت یا اتصال به  است زندگی فراتر رفته مادی جنبهاست که از 

(. نقش محوری معنویت شبیه 1111دهد )میرز و همکاران، ارائه می «جهان هستی

 الگوی مکعبی است.

 ، هرچنداست «جوییخودنظم»با عنوان  «تکلیف زندگی»الگوی اصلی شامل یک 

شامل هفت تا دوازده مؤلفه است.  تعریف شد. الگو «خودفرمانی»پس از تعدیل، با نام 

 و فرد را تنظیم روزانهتکلیف زندگی خودفرمانی شامل راهبردهایی است که زندگی 

 دهدسوق میهای بلندمدت هدف پیگیری کند. همچنین، او را بهدار میمنظم و جهت

گرفته شود  در نظرجویی نیز بنابراین، ممکن است خودنظم ؛(1111)میرز و همکاران، 

دهد، که شکل نشان میا اکنون با همان نام خودفرمان پذیرفته شده است. چنانام

در صورت یک استعاره به بساچهالگو  ،تصویری معنویت در محور الگو قرار دارد. ازنظر

محور  میان، ارتباط «خود»هایی از بازنمایی جنبهبا ها حلقه ،به عبارتی؛ گرفته شود نظر

ها یا اجتماعاتی را نشان های بیرونی زمینهدهد. الیهکل میدرون و دنیای بیرون را ش

 دهد که فرد با آن در تعامل است.می

ترین ویژگی و مهم قرارگرفتهکه اشاره شد، معنویت در مرکز این حلقه چنان

ای از دوازده میله یا استوانه تعبیه است. اطراف مرکز مجموعه سالم زیستیبهزیستی یا 

م یک تکلیف زندگی با مسئولیت شخصی، خودفرمان یا که هرکدا است شده

جویی بر خودنظمد. این دوازده تکلیف مبتنی نکنجویی را بازنمایی میخودنظم

دهی و گرایانه؛ پاسخاز: حس ارزشمندی؛ حس مهارگری؛ باورهای واقع اندعبارت

 طبعی؛ ورزش؛های هوشی، حل مسئله و خالقیت؛ حس شوخمدیریت هیجان؛ محرک

ها به ت از خود؛ مدیریت هیجان؛ هویت جنسی؛ و هویت فرهنگی. این میلهبتغذیه؛ مراق

کار و تفریح، دوستی و عشق  تنظیم یا هدایت خود در انجام تکالیف زندگی ازجمله

این تکالیف  کنندهاحاطه حلقهصورت یک د. در تصویر این وضعیت بهنکنکمک می
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ها تأثیر و بر آن پذیردمیگری تأثیر ودفرمانهای خمیله همهکه از  است تصویر شده

تکالیف  ،در این الگو .شناختی استالگویی بوم سالم زیستیگذارد. الگوی حلقوی می

خانواده، جامعه، دین، تعلیم و  طور پویایی با چندین نیروی زندگی ازجملهزندگی به

با  نیزیف زندگی، تجارت و صنعت تعامل دارد. نیروها و تکال تربیت، حکومت، رسانه،

قحطی( و انسانی )ازجمله  و رویدادهای مثبت و منفی جهانی و طبیعی )ازجمله سیل

ی در یها. توجه این الگو بر عوامل بافتی، با تأکید آدلر بر نگرانیاندجنگ( در تعامل

نگرانی در مورد خیر  اجتماعی )ازجمله عالقهعنوان یک مؤلفه از مورد محیط به

 است. عمومی( سازگار

آمدن صدمه و  یا وارد سالم زیستیتکالیف زندگی برای  همهدر یک شخص سالم، 

سالم »، تغییر در یک حوزه از دیگربیانبهاست.  همبهمتصلآسیب به فرد، در تعامل و 

وری سالم نیز در گذارد. کنشدیگر تأثیر می حوزهصورت مثبت یا منفی، بر ، به«زیستی

دهد، رفتارهای سالم در یک مقطع از زندگی بر وی میطول یک پیوستار تحولی ر

های فردی و ، تفاوتبر اینافزون گذارد. وری متعاقب آن تأثیر میتحول و کنش

(. استفاده از الگوی حلقوی و ارزیابی 1111د )میرز و سوئینی، نفرهنگی نقش مهم دار

منجر شده که  اوانیفرهای تجربی یک دهه به تحول داده یزندگی ط سبک سالم زیستی

(. 1114است )هاتی و همکاران،  شدهبا استفاده از الگوی معادالت ساختاری تحلیل 

تعریفی روشن از الگوی ساختاری  ریدی بینتیجه تحلیل عامل اکتشافی، سپس تأ

 تقسیمغیر قابل( موسوم به خود «سالم زیستی»از  یشواهد بر )الگویی جدید مبتنی

 منتهی شد.

از بررسی  پسرا  سالم زیستی «تقسیمغیر قابلخود »( الگوی 1114نی )میرز و سوئی

سبک زندگی توسعه دادند.  سالم زیستیآمده از ارزیابی دستهای بهساختار عاملی داده

دهد )میرز و همکاران، عوامل الگوی اصلی را انعکاس می میان رابطهالگوی جدید 

باالی برجسته است که از پنج  مرتبهل ناپذیر شامل یک عام(. الگوی خود تجزیه1111

 و «ود جسمیخ»، «خود خالق»، «خود اجتماعی»، «خود ذاتی»دوم شامل  مرتبهعامل 
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 مرتبهگانه (. عوامل هفده1114ساخته شده است )هاتی و همکاران،  «ایخود مقابله»

 خودفرمانی مطابقت دارد که در الگوی حلقوی خرده تکالیفسوم با تکالیف زندگی و 

د. الگویی با نسازدوم را می مرتبه، عامل عاملوجود دارد. این هفده خرده سالم زیستی

ها از ادبیات استخراج شود که نویسندهای بازنمایی میتعدادی از متغیرهای زمینه

و د ندهبا محیط پیرامون را نشان می سالم زیستی. این متغیرها ماهیت تقابلی اندکرده

، میرز و طول زندگی )هاتی و محلی، سازمانی، نهادی، جهانی بافت :از اندعبارت

 (.1114، سوئینی

مرکزی، با یک عامل در  هستهعنوان در این الگو، سازگار با اصول آدلر، خود به

بازنمایی شده است. اطراف این هسته پنج عامل  سالم زیستیباالتر موسوم به  مرتبه

خود » و «ود جسمیخ»، «خود خالق»، «یخود اجتماع»، «خود ذاتی»دوم یعنی  مرتبه

سبک  سالم زیستیارزیابی »ـ ناپذیرخود تجزیه الگوی. 1شکل در  قرار دارد. «ایمقابله

 شود.نشان داده می 1«زندگی

 

 (2003) و همکاران یرزم یستیزسالم ناپذیریهخود تجز ی. الگو2شکل 

                                                                                                                                                       

1. Wellness Evaluation of Lifestyle (WEL) 
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یت، و ترب ، تعلیمو قانون( یاست)س ها، جامعه، نهادهاده، همسایه، خانوا(یت)امن محلی :ینهبافت و زم

 ،رویدادهای جهانی، سیاسی، فرهنگی، (یجهان یدادهای)رو ، جهانیحکومت، تجارت و صنعت دین،

 هدفمندی ، یمثبت نگر، ابدیت، طول زندگی )طول عمر(، جامعه، رسانه، محیط

مفروض در  کنندهاحاطهختار اگرچه یکی از نتایج تحلیل عامل این بوده که سا

در  «سالم زیستی»اصلی  مؤلفهوجود ندارد، هریک از هفده  سالم زیستیالگوی حلقوی 

 یابیارز ناپذیریهتجزخود ». در الگوی اندشدهسوم تأیید  مرتبههای متمایز عامل نقش

 .انددوم احاطه شده مرتبهها در درون پنج عامل این عامل «سبک زندگی سالم زیستی

و شامل متغیرهای محلی، نهادی، جهانی  هستند مهم از این الگو یمتغیرهای بافتی بخش

، خود تقسیمغیر قابلهای خاکستری در الگوی خود د. دایرهنشوو طول زندگی می

گر، خود اجتماعی، خود ذاتی )اصیل( و خود جسمی را بازنمایی خالق، خود مقابله

ها، د. هرکدام از خودنسازناپذیر را میخود تجزیه ند. این پنج عامل، خود کلی یانکمی

 د.نکلی سهم دار «سالم زیستی»که در  گیرندیبرم اضافی را در ییهاخرده عامل

آوردن دستخود خالقه، ترکیبی از اسنادهایی است که هر شخصی برای به

ی این دهد. براهای اجتماعی شکل میمیان دیگران در تعامل فرد درجایگاهی منحصربه

طبعی مثبت. این شوخ و ها، مهارگری، کارعامل پنج مؤلفه وجود دارد: تفکر، هیجان

های ، تجربهیبترت ینبه همدهد. و نیز بدن را تحت تأثیر قرار می ها، هیجانعامل

گذارد. خود مهارگر به این موضوع اشاره دارد که های شناختی تأثیر میهیجانی بر پاسخ

را تغییر دهد. انتظارات  آن بگذارد ورویدادهای زندگی تأثیر  د برتوانشخص چقدر می

 گذارند ومیطبعی مثبت تأثیر ها، رفتار، پیامدهای مورد انتظار و شوخمثبت بر هیجان

درست،  د. تقویت توانایی تفکرنوری بدنی یا ذهنی دارتأثیر فراگیری نیز بر کنش

طبعی را شوخ هند وگی را کاهش دد تنیدنتواندریافت صحیح و پاسخ مناسب می

طور مثبتی بر سیستم ایمنی او تأثیر د. اگر کسی از ته دل بخندد، بهنافزایش ده

تواند از ظرفیت زندگی ، کار عنصری اساسی است که مییبترت ینبه همگذارد. می

 خشد.برا بهبود ب شخص برای یک زندگی کامل بکاهد یا آن
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خود گرایانه، مدیریت تنیدگی، واقع باورهای فهمؤلای، چهار برای خود مقابله

های زندگی ها یا ناامیدیو تفریح وجود دارد. منبع بسیاری از ناکامی یارزشمند

من همیشه باید به دیگران »باورهای غیرمنطقی است. حتی کسانی که عقاید تخیلی نظیر 

که این شرطبهد، نابله کنموفقیت مق اهای زندگی بد با الزامنتوانمی ،دارند «لذت برسانم

کند، مدیریت این باورها تجربه می درنتیجهکه  پذیریشخص یاد بگیرد تنیدگی اجتناب

های زندگی مؤثر با چالش مقابله راهاز  بساچه یخود ارزشمند، یبترت ینبه همکند. 

 های موفق افزایشتجربه درنتیجهنیز  یخود ارزشمند ،1بهبود یابد. همانند خودکارآمدی

، تداوم تحول و رشد ضروری است. یادگیری سالم زیستییابد. نهایتاً، تفریح برای می

تنها به مقابله با کند، نهجذب شدن کامل در فعالیتی که زمان را از زندگی حذف می

شود. این احساس، نیز منتهی می فرا روندگیکند بلکه به های زندگی کمک میچالش

کند که موجب شود. تفریح مسیری را باز میامیده مین در زندگی 1جاری و روان شدن

ای، ترکیبی از عناصری است که بنابراین، خود مقابله ؛شودرشد خالقیت و معنویت می

از تأثیر منفی  فرا رفتنای برای وسیله کند ومیپاسخ به رویدادهای زندگی را تنظیم 

 شود.رویدادهای زندگی می

د. ندوستی ـ عشق که بر یک پیوستار قرار دار: خود اجتماعی، دو مؤلفه دارد

ت جنسی گاهی یک عالمت تمایز ید. صمیمنعمل تمایز روشنی با هم ندار ، دردرنتیجه

در را تواند روابط صمیمانه شود. دوستی میعشق ـ دوستی در نظر گرفته می میان

 همهبا  یورکلطبهدهد. انزوا و تنهایی، بیگانگی یا جدایی و طول زندگی افزایش  یفیتک

در ند. نکشرایط ضعف در سالمتی پیونده داشته، شخص را مستعد مرگ زودرس می

سالمت روانی در طول زندگی است.  کنندهبینییشپترین ، حمایت اجتماعی قویمقابل

مؤثرترین منبع  اتکا این حمایت، خانواده است که همراه با اعضای فامیل سالم، نقطه

 شود.فرد می سالم زیستی

                                                                                                                                                       

1. self-efficacy 

2. flow 
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ذاتی ترکیبی از چهار مؤلفه است: معنویت، مراقبت، هویت جنسی، هویت  خود

شود اما محدود به نیز می داریدینمفهومی فراگیر است که شامل  و فرهنگی. معنویت

نیست. معنویت منافع مثبتی برای طول عمر و کیفیت زندگی دارد. معنویت  داریدین

کند. هویت زندگی ایجاد می دراری ی، هدفمندی و امیدودارمعنیحس وجودی از 

های با زندگی شخصی یا نوع تجربه تجربهجنسی و فرهنگی تحت تأثیر نوع نگاه به 

ها فرایند معنایابی را در رابطه با زندگی، خود یا دیگران دیگران قرار دارد. این هویت

ب های مثبت برای زندگی خود. خود مراقبتی، شامل تالشندهتحت تأثیر قرار می

بهبود های دقتی در مراقبت از خود، اجتناب از عادت، بیبرخالف آناست.  طوالنی

 و اندطور بالقوه عالمتی از یأسکلی بهزیستی به نادیده گرفتنسالمتی و  بخش

 د.ندهدادن حس معنا یا هدفمندی در زندگی را انعکاس میازدست

این عامل از  فکیکتخود جسمانی، شامل دو عنصر ورزش و تغذیه است. برای 

 متعددیهای حد پافشاری شده است. پژوهشازهای بهزیستی کلی، بیشسایر مؤلفه

این  به دنبالانجام است؛ و پژوهشگران  در حالبرای توجه به اهمیت ورزش یا تغذیه 

 هیچیبد. نکنموضوع هستند تا ثابت کنند نیازهای جسمی در طول زندگی تغییر می

)افرادی که زندگی طوالنی  «بازماندگان»ولیه حاکی از این است که های اتعجبی، داده

 اند.دارند( توجه خاصی به ورزش، تغذیه یا رژیم غذایی کرده

اهمیت بافت یا سامانه برای درک رفتار انسان کامالً پذیرفته شده است. انسان در 

یگران در ارتباط کار با د و هاخانواده، همسایه یلهوسبهکند بلکه تنهایی زندگی نمی

است. درک کامل یک شخص، بدون درنظرگرفتن عوامل محیطی ممکن نیست. 

سالم تواند نیز صادق است، بافت می سالم زیستیهای دیگر در مورد عامل طور کههمان

 از وپذیرد سو از بافت تأثیر می، انسان از یکبر اینافزون را بهتر یا بدتر کند.  زیستی

چهار نوع  سالم زیستیگذارد. در الگوی حلقوی یای اطرافش تأثیر میدیگر بر دن سوی

 طول زندگی.و  بافت ارائه شده است: محلی، نهادی، جهانی
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کند هایی است که شخص در اکثر اوقات در آن زندگی میبافت محلی شامل سیستم

محوری  مسئله. امنیت، گیرددر برمیرا ها و در شرایطی کل جامعه و خانواده، همسایه

های نهادی شامل آموزش، دین، حکومت، صنعت، تجارت و این بافت است. بافت

گذارند. این نفوذ هاست. این نهادها مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی انسان تأثیر میرسانه

هرچند ممکن است اثر آن مثبت یا منفی باشد.  ،اغلب قدرتمند و جذب آن دشوار است

در مرکز بافت قرار دارد. بافت جهانی، ازجمله  زیستی سالماثر سیاست و قانون بر 

ویژه تلویزیون یا به ،هارسانه وسیلهبهسیاسی، فرهنگی، جهانی و محیط  یرویدادها

 سالم زیستیشود. تأثیر رویدادهای جهانی بر طور روزافزونی شخصی میبه ،اینترنت

 کانونی این بافت است. نقطه

دهی به تغییرات زندگی در طول زمان را ایی، پاسخبافت نه منزلهبه، 1طول زندگی

تأثیر حاد و مزمن رفتارهای سبک زندگی یا  «سالم زیستی» سازهکند. بازنمایی می

های سالم اوایل زندگی تأثیری . انتخابگیرددر برمیهای سراسر زندگی را انتخاب

زندگی های سبک زندگی خواهد داشت. همچنین، انتخاب سراسرتجمعی مثبت در 

پایدار مثبت  د. حرکتنشود که با افزایش سن تشدید مینناسالم تأثیری منفی دار

در سطح باالیی برسد )میرز و سوئینی،  سالم زیستیتواند به ند است که میفمهد

1114.) 

با استفاده از ابزار سنجش مداد  «ناپذیرو خود تجزیه سالم زیستیحلقوی »الگوی 

سبک زندگی )میرز، ویتمر و  سالم زیستیارزیابی  از ده است.ش گیریاندازهقابلکاغذی 

سبک زندگی )میرز و  سالم زیستیپنج عاملی  سیاهه( و a1339 ،b1339سوئینی، 

و کارهای بالینی  سالم زیستی دربارهی یهاطور وسیعی در پژوهش( به1114سوئینی، 

های ایر بررسی( و س1113؛ 1111های میرز و سوئینی )است. پژوهش شدهاستفاده 

 سیاههد. ندهرا پوشش می سالم زیستیهای جوامع مختلف، همبسته دربارهشده انجام

ها سبک زندگی در بسیاری از بررسی سالم زیستیو ارزیابی  سالم زیستیپنج عاملی 

                                                                                                                                                       

1. chronometrical 
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اند و شده گرفته به کار ،گیری یا متغیرهای وابستهاندازه نتیجه منزلهبهبه  ،طور ابتداییبه

های شناختی و شاخصهای رواندر رابطه با سازه سالم زیستیبررسی  ها باهدفناز آ

برای ارزیابی برنامه و  ها، از این ابزاربر اینافزون مختلف استفاده شده است.  جمعیتی

آموزان ابتدایی، دانشجویان و ای دانشهای پیش و پس از مداخالت مشاورهگیریاندازه

دکتری، حتی  رساله سی( بیش از 1111است. میرز و سوئینی )استفاده شده  ساالنبزرگ

های حلقوی و خود را با استفاده از الگو سالم زیستیتری از های مستقلبررسی

 اند.ناپذیر فهرست کردهتجزیه

 روش

 به لحاظپردازد و ناپذیر میخود تجزیه سالم زیستیاین پژوهش به رواسازی الگوی 

راهبرد، قیاسی است؛ زیرا با استفاده از  همچنین، ازنظرنوع تحقیق کاربردی است. 

، ماهیت تحقیق بر اینافزون کند. نظری می یینتبرا توصیف و  رویکرد نظری موضوع

به توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است؛ بنابراین، پژوهشی توصیفی کمی، 

 یک طرح همبستگی میدانی است. عبارتی

های تهران در سال دانشجویان دانشگاه کلیهآماری پژوهش حاضر را  جامعه

از این جامعه، یک گروه دهند. دولتی و آزاد تشکیل می اعم از 1931 -1939تحصیلی 

انتخاب شد.  یاچندمرحلهبرداری نفر به روش نمونه 111با حجم  یتصادف یرغ نمونه

ها پرسشنامه پاسخ ندادن به برخی به دلیلها نامهآوری پرسشنهایی پس از جمع نمونه

نفر  133که عملیات آماری بر روی آن انجام شد،  هاو یا مخدوش بودن تعدادی از آن

های آماری گروه ویژگی خالصهبودند.  4/3و انحراف استاندارد  31/11با میانگین سنی 

 نشان داده شده است: 1جدول نمونه در 
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 شناختی گروه نمونههای جمعیت. ویژگی1جدول 

 درصد ادتعد هاگروه

 جنس
 زن

 مرد

919 

191 

91% 

41% 

 تأهل
 مجرد

 متأهل

933 

133 

93% 

91% 

 شغل
 شاغل

 بیکار

193 

911 

%9/41 

%4/14 

 %111 933 کل

دانشجویان استفاده  سالم زیستیگیری برای اندازه سالم زیستیپنج عاملی  سیاهه از

ارزیابی  سیاههاست.  سالم زیستی نظریهمبتنی بر  سالم زیستیهای گیریاکثر اندازه شد.

، نخستین ابزار سالم زیستیسبک زندگی مبتنی بر الگوی حلقوی  سالم زیستی

شناختی بود )میرز، سوئینی و ویتمر، روان نظریهاعتماد برای استفاده در مشاوره و قابل

سبک  سالم زیستیاخیر  تجدیدنظرکرد. را معرفی می سالم زیستی سازه 11( و 1339

دوم )خود مقابله، خود خالقه، خود  مرتبهسازه در پنج عامل  11که  زندگی نشان داد

( سازمان سالم زیستیباالتر ) مرتبهذاتی، خود جسمی، خود اجتماعی( و یک عامل 

جدید به الگوی دیگری به نام الگوی خود  سازه(. این 1114یابد )میرز و همکاران، می

ناپذیر، های الگوی خود تجزیهمؤلفه (.1114ناپذیر منتهی شد )میرز و سوئینی، تجزیه

عاملی پنج  سیاههسوم، با استفاده از  مرتبهعامل  11دوم و  مرتبه، پنج عامل سالم زیستی

 (.1333شود )میرز و سوئینی، گیری میاندازه سالم زیستی

هایی به گویه ]گاهی برخی گویه 31ابزاری است با  سالم زیستیپنج عاملی  سیاهه

سنجد. ناپدیر میالگوی خود تجزیه بر اساسرا  سالم زیستیکنند[ که آن اضافه می

قویاً  =4قویاً موافقم؛  = 1لیکرت  ایچهاردرجهها در مقیاس ها به گویهکنندهمشارکت

( هنجاریابی را =1191Nدهند. گروهی از دانشجویان از هر دو جنس )مخالفم پاسخ می

 گویه 13کند. های عامل را تعیین میگویه نمره 19(. 1114تأمین کردند )میرز و موبلی، 
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ابزار  توسعهسنجی و های روانکند و برای هدفگیری میدیگر متغیرهای بافتی را اندازه

ها برای هر های گویههر عامل از تعیین متوسط نمره نمرهبیشتر استفاده شده است. 

های (. نمره1114شود )میرز و همکاران، ضرب می 11عامل استخراج و سپس در 

سوم است که عامل  مرتبههای های هر گویه در عاملدوم شامل نمره مرتبههای عامل

مرتبط با آن  گویههای دوم با متوسط نمره مرتبههای کند. نمرهدوم را تعریف می مرتبه

ها روی طیف شود. جاگذاری این نمرهضرب می 11شود، سپس در عامل تعیین می

باال با  مرتبه سالم زیستی نمره(. 1114است )میرز و همکاران،  111تا  11عددی از 

 (.1114شود )میرز و همکاران، دوم نشان داده می مرتبههای های عاملنمره

که مستندسازی با دخالت دارند، چنان سالم زیستیدوم در  مرتبههای عامل همه

ا خطای میانگین پذیرش برای مدل شد، بتحلیل عامل تأییدی منجر به برازش قابل

1199=df،3191=2X)141/1  ،ها، از (. همبستگی بین مقیاس1114)هاتی و همکاران

سالم حمایت بیشتر از هر مقیاس را فراهم کرده است که منحصراً در  31/1تا  14/1

باالیی به  نمرهطور سازگاری کل سهم دارد. در چندین بررسی، تخمین اعتبار به زیستی

دوم و باالتر از  مرتبهبرای پنج عامل  34/1تا  31/1ضریب آلفا از دست آورده است. با 

(. در 1114دانشجویان بوده است )میرز و موبلی،  نمونهکل در  سالم زیستیبرای  34/1

تا  93/1و برای پنج عامل از  31/1پژوهش حاضر اعتبار پرسشنامه با ضریب آلفا کل 

 قرار داشت. 11/1

 هایافته

و  1های در جدول سالم زیستی گانهپنجتحلیل عاملی تأییدی عوامل های نتایج محاسبه

شده های محاسبهاست. مشخصه پیوست آمده ها در شکلنمودارهای مسیر آن و 1

های مشاهده شده است که با هفت معیار های برازندگی مدل با دادهشامل شاخص

 اند از:ارزیابی شده است. این معیارها عبارت
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( شاخص خوبی 9به درجه آزادی؛  مجذور کای( نسبت 1؛ 1χ 1یکا( مجذور 1

( شاخص برازندگی 1(؛ CFI) 9یقیتطب( شاخص برازندگی 4(؛ GFI) 1یبرازندگ

 مقایسه( 1(؛ RMSEA) 1یبتقردوم واریانس خطای  ریشه( 9(؛ NFI) 4شدهنرم

( با مقدار این شاخص برای مدل ECVI) 9مورد انتظارشاخص روایی متقاطع 

 .1شدهعاشبا

 در گروه نمونه سالم زیستیهای برازندگی چهار مدل تحلیل عاملی تأییدی شاخص .2جدول 

χ1 
df P χ1/df CFI GFI NFI RMSEA ECVI ECVI(شدهاشباع) 

11/141 33 111/1 34/1 31/1 31/1 34/1 14/1 11/1 13/1 

چند های برازش نسبتاً خوب است. هرشود شاخصکه در جدول مشاهده میچنان

دار است اما شاخص مجذور کای به درجه مقادیر مجذور کای ازلحاظ آماری معنی

( 1331) 3( و بنتلر1333) 3قبول بایرنهای قابلآزادی کمتر از دو و مطابق با مالک

 است.

برازش  دهندهنشانمالحظه و نیز بسیار قابل NFIو  GFI ،CFIهای شاخص

 11/1( نیز کمتر از RMSEAطای تقریب )دوم واریانس خ ریشههاست. مناسب داده

توان نتیجه گرفت ( می1339، 11های معتبر )براون و کادکمالک بر پایهرو است و ازاین

 مورد انتظارتقریب مدل در جامعه مناسب است. شاخص روایی متقاطع  درجه

                                                                                                                                                       

1. Chi- Square 

2. Goodness of fit Index (GFI) 

3. Comparative of fit Index (CFI) 

4. Normed Fit Index (NFI) 

5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

6. Excepted Cross-Validation Index (ECVI) 

7. saturated 

8. Byrne, B. M. 

9. Bentler, P. 

10. Browne, M.W., &Cudeck, R. 
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(ECVI نیز کمتر از )شده و مطابق با مالکی مقدار این شاخص برای مدل اشباع 1

 اند.( ارائه کرده1119) 1ه جورسکاگ و سوربوناست ک

با تحلیل عامل  سالم زیستیاستاندارد آزمون  پرسشنامهبا این بررسی استفاده از 

، بر اینافزون اعتماد است. قبول بود و استفاده از آن برای این پژوهش قابلتأییدی قابل

استفاده ها قابلپژوهش در حکم ابزاری معتبر برای سایر سالم زیستیآزمون  پرسشنامه

با  سالم زیستیپنج عاملی  پرسشنامهمبتنی بر  سالم زیستی، الگوی دیگربیانبهاست. 

تحقیق مورد تأیید  فرضیه، این درنتیجهخوبی برازش دارد. هدف این پژوهش به جامعه

 قرار گرفت.

 
 یستیسالم ز یالگو ییدیتأ یعامل یلتحل یج. نتا3شکل 

                                                                                                                                                       

1. Joreskog, K.G., &Sorbom, D. 
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جنس،  ازنظر سالم زیستیهای درنهایت، برای پاسخ به این پرسش که آیا نمره

وضعیت تأهل و شغل تفاوت وجود دارد، از مدل تحلیل واریانس چندمتغیری 

MANOVA  های آزمون همگونی واریانس بر پایهاستفاده شد. نخست مشخص شد که

مورد تحلیل قرار ها سه متغیر )مستقل( داده بر پایهروه همگون است. سپس خطای دو گ

گرفت. نتایج حاصل از اجرای روش تحلیل واریانس چندمتغیری برای متغیرهای 

 زیر است: قراربهپژوهش 

 یستیسالم ز یاثر جنس بر رو یینخالصه تع .4 جدول

 مرد زن متغیرها

M SD M SD F α 

 19/1 41/4 31/11 11/99 39/11 94/93 خود ذاتی

 111/1 43/11 31/11 91/93 14/14 91/19 خود اجتماعی

 41/1 91/1 99/11 31/91 19/11 91/99 خود جسمانی

 91/1 11/1 39/3 13/91 93/3 31/91 ایخود مقابله

 11/1 11/1 33/3 34/91 19/3 34/91 خود خالقه

 اج کرد:توان موارد زیر را استخرمی 4جدول  مالحظه با

  11/1در سطح  سالم زیستی سازهآماری برای  ازلحاظاثر اصلی مربوط به جنس>p 

 دارمعنیخود ذاتی و اجتماعی تفاوت  خرده مقیاسبین گروه زنان و مردان در دو 

 وجود دارد.

  ای و خالقه تفاوت خود جسمانی، مقابله هایخرده مقیاساثر اصلی جنس در

 .نشان داده نشده است دارمعنی
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 یستیسالم ز یاثر شغل بر رو یین. خالصه تع4 جدول

 مجرد متأهل متغیرها

M SD M SD F α 
 11/1 41/1 31/11 13/91 19/11 41/93 خود ذاتی

 11/1 49/1 13/19 41/11 13/19 43/11 خود اجتماعی

 43/1 91/1 11/3 11/99 11/11 39/99 خود جسمانی

 11/1 11/1 41/3 41/91 31/3 11/99 ایخود مقابله

 11/1 91/1 91/3 91/91 11/3 11/91 خود خالقه

 توان موارد زیر را استخراج کرد:می 4جدول  مالحظه با

  11/1در سطح  سالم زیستی سازهآماری برای  ازلحاظاثر اصلی مربوط به جنسp< 

 دارمعنیخود ذاتی و اجتماعی تفاوت  خرده مقیاسبین گروه زنان و مردان در دو 

 ارد.وجود د

  ای و خالقه تفاوت خود جسمانی، مقابله هایخرده مقیاساثر اصلی جنس در

 نشان داده نشده است. دارمعنی

و سبک زندگی اسالمی  سالم زیستیکل  نمرهمنظور پاسخ به این سؤال که آیا به

جنس، وضعیت تأهل و شغل با هم متفاوت است یا خیر، از  ها ازنظرکنندهمشارکت

 خالصه شده است. 1 جدولروه مستقل استفاده شد که نتایج در دو گ tآزمون 

 یستیتفاوت جنس در نمره کل سالم ز یینخالصه تع .5 جدول

 مرد زن متغیرها

M SD M SD t α 
 11/1 13/1 31/11 13/91 19/11 41/93 سالم زیستی

و سبک زندگی  سالم زیستی t نمرهشود، که در جدول فوق مالحظه میچنان

، زنان و دیگربیانبهدارد.  دارمعنیی در دو جنس زن و مرد با یکدیگر تفاوت اسالم

 و سبک زندگی اسالمی دارند. سالم زیستیمردان نگاه متفاوتی به موضوع 



 9613 بهار/ 63 ی آموزشی/ شمارههانظامپژوهش در  81

 

 

 سالم زیستیکل  نمرهتعیین تفاوت وضعیت تأهل در  خالصه .6 جدول

 مجرد متأهل متغیرها

M SD M SD t α 
 13/1 13/1 11/3 19/99 31/3 33/99 سالم زیستی

در وضعیت متأهل و  سالم زیستی t نمرهشود مالحظه می 9 جدولکه در چنان

سبک زندگی اسالمی تفاوت  t نمرهندارد. باوجوداین،  دارمعنیمجرد با یکدیگر تفاوت 

کند، تفاوتی ایجاد نمی سالم زیستیدیگر، متأهل و مجرد بودن در بیاندارد. به دارمعنی

 آورد.سبک زندگی اسالمی تفاوت به وجود می اما در

 خالصه تعیین تفاوت وضعیت شغل در نمره کل سالم زیستی .7 جدول

 مجرد متأهل متغیرها

M SD M SD t α 

 41/1 11/1 41/3 91/99 94/3 11/91 سالم زیستی

و سبک زندگی اسالمی  سالم زیستی t نمرهشود مالحظه می 1 که در جدولچنان

، شاغل و بیکار به عبارتیندارد.  دارمعنیوه شاغل و بیکار با یکدیگر تفاوت در دو گر

 کند.ی ایجاد نمیدارمعنیو سبک زندگی اسالمی تفاوت  سالم زیستیبودن در 

 گیرینتیجهبحث و 

ناپذیر نشان داد در میان خود تجزیه سالم زیستیتحلیل عامل تأییدی برای برازش الگو 

 13/4و خود خالقه با  11/4، خود ذاتی با 4/.31ای با خود مقابلهدوم  مرتبههای عامل

ناپذیر برخوردار خود تجزیه سالم زیستیاز وزن باالتری برای تبیین  به ترتیببار عاملی 

تری وزن و ضریب پایین 91/1و  91/1، دو عامل خود جسمانی با بر اینافزون است. 

سالم ها برای م شود وزن هرکدام از این عاملدارند. برای اینکه معلو سالم زیستیبرای 

سوم آن توجه  مرتبههای با مراجعه به چه عواملی قابل تبیین است، باید به عامل زیستی

دهد و به ای است که به زندگی فرد معنا میشود. در سطح نظری، خود ذاتی مقوله

ادر به برخورد ای فرد را قکند. خود مقابلهحفظ و مراقبت از موجودیت او کمک می
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ساز زندگی بدون تنیدگی کند و زمینهمناسب با شرایط سخت و دشوار زندگی می

کند. خود شود. خود خالقه قدرت سازگاری و پیشرفت در زندگی را تأمین میمی

با مردم را پوشش  رابطه زمینهآشکارا به مراقبت از بدن و خود اجتماعی  جسمانی

عامل در مقایسه با سه عامل دیگر پایین است. برای  دهد. باوجوداین، وزن این دومی

توان تبیین کرد، ها را چگونه میاینکه معلوم شود تفاوت در وزن هرکدام از این مؤلفه

های هرکدام شود و سپس تفاوتسوم بحث و بررسی می مرتبههای عامل دربارهنخست 

 دوم تبیین خواهد شد. مرتبههای از عامل

سوم دارد، اما در میان این عوامل معنویت با بار عاملی  مرتبهل خود ذاتی چهار عام

سالم باالتر از سه عامل دیگر قرار دارد. معنویت، خصوصیت محوری الگوی  11/1

نوعی آگاهی از »دهد. معنویت های شخصی را نشان میاست و باورها و ارزش زیستی

عنای عمیقی از کلیت یا مادی زندگی فراتر رفته و م جنبهوجود نیرویی است که از 

(. ارزش باالی معنویت که 1111دهد )میرز و همکاران، ارائه می «اتصال به جهان هستی

های زیادی همسو است. و مذهبی بودن سازگار است با پژوهش داریدینهمواره با 

معنویت را یکی از  1333، 1؛ پارگامنت1333، 1برای نمونه هاچ، برگ، نابروس و هلمیچ

دانند. اینکه می سالم زیستیهای برانگیزترین مؤلفهبحث حالدرعینترین و افتهیتوسعه

خود ذاتی پیدا کرده است از این نظر قابل تبیین  مؤلفهچرا معنویت وزن باالتری در 

های تر باورها و ارزشپوشی دارد. مفاهیم وسیعاست که معنویت همواره با دین هم

(. 1333؛ هاچ و همکاران؛ 1339آید )وستیج، میدر معنویت به نمایش وسیلهبهشخصی 

ای برای رفتاری مستقیم در جهت اجرای معنویت را وسیله داریدینپردازان، اکثر نظریه

که ادبیات دانند، چنانای جدای از دین میبرخی معنویت را مقوله باوجوداینکهدانند. می

ها با هم سازگار است و جنبهاین پژوهش نشان داد، مباحث این دو در بسیاری از 

کردن دادن به زندگی؛ انضباط یا اخالقی پوشی دارد. معنویت که با معنا دادن یا هدفهم

                                                                                                                                                       

1. Naberhaus, D. S., Hellmich, L. K., Hatch, R. L., Burg, M. A., 

2. Pargament, K. I. 
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دوستی، احساس همدردی با خواهی یا مردمزندگی؛ ایجاد حس منطقی فداکاری، نیک

 های نهایی؛ درک از اینکه چه چیزی جهان را به ایندیگران تعهد به خدا یا نگرانی

شناختن قدرتی فراتر از طبیعت، عقالنیت، ایمان به  به رسمیتصورت آراسته است؛ 

شود و به همین موجودی ناشناخته؛ درگیرشدن در موضوع بقا و لذت کیفی شناخته می

زعم این پژوهش در تحلیل برازش آن در جامعه از وزن باالتری دالیل است که به

 شود.برخوردار می

سالم که  اند. هدف ثانوی این پژوهشدر کنار هم قرار گرفته معنویت و دین همواره

ها آنهای قوی کند، نشان دادن همبستگیرا با سبک زندگی اسالمی مقایسه می زیستی

سالم پوشی و حتی یکسانی دو سازه است. احتماالً کانون ارتباط یکدیگر و نیز هم با

موارد همسوی دیگری وجود  با سبک زندگی اسالمی در موضوع معنویت باشد. زیستی

گرفته شود.  در نظر سالم زیستیتری از تواند عامل مهمدارد از اینکه چرا معنویت می

گیرد: ادراک می در نظرمعنوی را شامل این موارد  سالم زیستی( 1334) 1اینگرسول

مند، حس منطقی از وجود ، هدفدارمعنیقدرتی مطلق یا الهی؛ معنایابی )زندگی 

 نحوهاتصال )با مردم، قدرتی باالتر، اجتماع، محیط زندگی(؛ کشف و شهود ) قیامت(؛

اطمینانی(؛ حس منطقی از آزادی )بازی، دیدن دنیا ناپذیری، بیبرخورد با ابهام، توجیه

(؛ تجربی ـ آئینی ـ کاربستی؛ بخشش؛ امید؛ تعهد داشتنجایی امن، تمایل به  صورتبه

 همهشود که از این مفاهیم استنباط میچنان ضوری.داشتن حیادگیری دانش، محوریت 

توانند در برابر سایر ها از چنان قدرتی در زندگی مردم برخوردارند که میاین مؤلفه

 تلقی شوند. سالم زیستیترین دلیل شرایط مهم

ـ اسالمی با معنویت و اینکه در باورهای اسالمی با توجه به نزدیکی فرهنگ ایرانی

تواند های داخلی همسویی وجود دارد که میاست، پژوهش داریدیناز معنویت جزئی 

های گرفته شود. برای مثال یافته در نظردلیلی بر برتری این مؤلفه در میان سایر مؤلفه 

( وجود دارد که به اعتقاد او معنویت بیانگر تالش 1931همسویی نظیر صمدی )

                                                                                                                                                       

1. Ingersoll, R. E. 



 86  ... ناپذیریهخود تجز یستیزسالم  یبرازش الگو 

 

 

دگی است؛ بنابراین، رشد معنوی همیشگی بشر بـرای پاسـخ دادن بـه چراهـای زنـ

هـــای پدیـــده دربارهگـردد و دلیل مـی به دنبالشود که کودک هنگامی آغاز می

کنـــد. محمـــدنژاد، بحیرانی و حیدری پیرامـــونش کنکـــاش و پرســـش مـــی

؛ ( نیز معتقدند معنویـت نیـاز ذاتی انسان برای ارتباط با چیزی فراتر از ماست1933)

توانـد در دو قالب تعریف شود: نخست؛ چیزی فراتـر مـی پدیدهالبته این چیز یا 

مقـدس، بـدون زمـان و مکـان، یـک قـدرت باالتر، یک منبـع کـه شـخص تـرجیح 

رو، معنویت جدای بـه آن متصـل شـود و مـورد هـدایت قرار بگیـرد. ازهمین دهدیم

ترکیبی با عنوان دینی معنوی سخن گفت.  مقولهن از از دین نخواهد بود و احتماالً بتوا

ها به یک روش یا چند روش همسازی میان دین و معنویت را تأیید ، یافتهدرنتیجه

در  سالم زیستیهدف برای توضیح  جامعهنتیجه اینکه برازش معنویت در  وکنند می

 سازگاری این عناصر است. دهندهنشانقالب خود ذاتی 

خود ذاتی، هویت جنسی و هویت فرهنگی است. وزن این دو های دیگر مؤلفه

های همسو هویت جنسی را عاملی مهم مؤلفه در خود ذاتی نسبتاً برابر است. پژوهش

کنند که ( عنوان می1111اند. برای نمونه میرز و سوئینی )گرفته در نظربرای سالمت 

خصی یا نوع زندگی ش تجربههویت جنسی و فرهنگی تحت تأثیر نوع نگاه به 

ها فرایند معنایابی را در رابطه با زندگی، خود های با دیگران قرار دارد. این هویتتجربه

خود ذاتی، در  مؤلفهعنوان چهارمین دهد. خود مراقبتی، بهیا دیگران تحت تأثیر قرار می

ای هتری برخوردار است. این مؤلفه شامل تالشهای دیگر از وزن پایینمقایسه با مؤلفه

دقتی در مراقبت از خود، مثبت برای زندگی خوب طوالنی است. برخالف آن، بی

بالقوه عالمتی  کلی بهزیستی نادیده گرفتنسالمتی و  بهبود بخشهای اجتناب از عادت

 دهد.دادن حس معنا یا هدفمندی در زندگی را انعکاس میاز یأس است و ازدست

 ر ادامه بیان شده است.ی پژوهش حاضر دپیشنهادها و هامحدودیت

ناپذیر با خود تجزیه سالم زیستی سازهاند از: تحلیل برازش ها عبارتمحدودیت

 جامعهتحلیل نشان داد الگو در  باوجوداینکهاستفاده از تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. 



 9613 بهار/ 63 ی آموزشی/ شمارههانظامپژوهش در  81

 

 

تری طی شود، ازجمله ابزار هدف دارای برازش است، باید مراحل تحلیل پیچیده

تحلیل عامل اکتشافی نیز بررسی مجدد شود؛ زیرا برای رواسازی  مرحلهی گیراندازه

های فرهنگی و بومی مدل الزم است پژوهش از مسیر کیفی نیز برخوردار شود و تناسب

تا به زمینه و  شدهنوشتهها و برآوردها طوری دست آید. در این پژوهش، پرسشنامهآن به

کند که سطح اطمینان را فراهم میین درحالیبنابراین، اعتبار پیش؛ بافت پاسخ دهد

، درنتیجهباشد.  «متناسب»اطمینانی کافی نیست که با اختالفات این جمعیت خاص 

هایی برای اعتبار در زمینه و بافت این پژوهش موضوعی اساسی است، زیرا به فعالیت

سالم  منظور جامعیت بخشیدن به مفهوم الگویتکمیل بررسی پژوهشی نیاز دارد. به

 شود:ناپذیر این موارد پیشنهاد میخود تجزیه زیستی

ها های مختلف گردآوری دادهابزار فعلی مورد بازبینی فرهنگی قرار گیرد و از روش

بندی استفاده شود. برای درک بیشتر عوامل مانند مشاهده، مصاحبه و ابزارهای درجه

شود از معادالت ساختاری و د میها، پیشنهاو روابط آن سالم زیستی سازه کنندهیینتب

و  هایافتهیمتعممنظور افزایش قدرت به های غیرخطی و منحنی استفاده شود.الگو

های مختلف پیشنهاد های آن در گروهشناسایی بیشتر روابط میان متغیرها و مؤلفه

 نمونههای سنی، جمعیتی و تحصیلی نیز های آتی از سایر گروهشود تا در پژوهشمی

 قرار گیرد. موردمطالعهرف انتخاب و مع
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Abstract 

This study aims to investigate the effect of art education on the visual 

memory of the individual. Concerning the fact that improving the 

quality of perceptual structure will lead to the promotion of memory 

quality, any discussion on the quality of memory and its improvement 

is a subject for further scrutiny toward perception and organization of 

information in people’s minds. The attempt is made to do the evaluation 

in an experimental setting to answer two research questions. First, what 

is the effect of art education on perceptual structure of people? Second, 

what is the effect of art education on visual memory? The test is called 

“The Copy and Complex Geometric Figure Test of Andre Rey”. Sixty 

examinees including thirty students of visual art and thirty other non-

art students participated in this study. Statistical methods were used to 

analyze the data. Comparing the scores showed a significant difference 

in the criteria of perceptual structure as well as the visual memory. 

Based upon the results of perceptual structure in terms of quality, 

enriched drawing, drawing style, and the length of drawing, non-art 

individuals displayed lower scores than the art students. On the other 

hand, results of recreation of the shapes showed that the richness and 

the authenticity of recreation i.e., the measure of visual memory in art 

students were far higher than non-art students. 

Keywords: Visual Memory, Perceptual Structure Visual Arts, Complex 

Geometric Figure Test of Andre Rey 

  




