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Abstract 

Adolescence is a period of fundamental changes such as changes in hormones, 

body, social relationships, brain and mental health. This period is a critical 

time for growth and development, and health during this period can be 

affected by physical, mental and learning problems. In terms of physical 

health, adolescence is a time of rapid physical, sexual, neurological, and 

behavioral changes, and in terms of psychosocial vulnerability, half of all 

mental illnesses begin at age fourteen. Also, neuropsychological disorders 

lead to disability in adolescence. The present study was conducted with a 

qualitative research approach and with qualitative content analysis tools. 

Therefore, improving the health of adolescents in order to improve the health 

of society is essential and important. The most common definition of health 

is in the World Health Organization charter. In this system, health is the 

complete biological, psychological and social well-being or well-being, and 

not merely the absence of disease or disability.One way to help improve your 

health is to create a curriculum. Since the purpose of the course is to educate 

students and apply what they have learned in real life, it is desirable to design 

and develop a course for a health-oriented lifestyle to help improve 

adolescents' health. In recent years, efforts have been made to pay special 

attention to health education in schools and to make health education a 

curriculum.One of the solutions of this document is to design and compile an 

education tailored to the needs and plans of girls and boys. In addition, 

adequate attention to the mental condition of students in adulthood and 
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providing appropriate religious and moral counseling and education for them 

is one of the more detailed solutions of this document.Therefore, it is very 

important in the document of fundamental change in the field of health and 

requires curriculum design for it. Therefore, in a health-oriented lifestyle 

lesson, it is necessary to prepare and implement various lesson elements such 

as goals, content, teaching-learning method and evaluation for teaching a 

health-oriented lifestyle. 

One of the types of lifestyle related to health is health-oriented lifestyle. Health-

centered lifestyle is considered as all behaviors that are under the control of a 

person and affect a person's health. This type of lifestyle as a 

multidimensional phenomenon can guarantee a person's health. Given that 

Iran is a country in transition in the areas of health care, education, 

economics and mass communication, a careful assessment of lifestyle and 

health care behaviors is necessary to formulate and promote health promotion 

and prevention.On the other hand, one of the goals of the document on the 

fundamental transformation of education for secondary education is 

biological goals, which emphasizes the familiarity with personal, social and 

mental health and their impact on community health. The document on the 

fundamental transformation of education mentions physical health and 

vitality and strengthening the will as one of the propositions of the formal 

education system. Also, one of the major goals of this document is health and 

environmental promotion. One of the operational goals of this document is to 

understand the concepts of health, natural and urban ecological issues as 

environmental safeguards.For this purpose, through semi-structured 

interviews, categories, subcategories and concepts of health-centered lifestyle 

curriculum model were designed for junior high school students. In this 

research, a sequential mixed exploratory research design was used. 

Participants in the interview were 6 pediatricians, 5 psychologists and 5 

educational scientists in Golestan province in 1398 who were selected by 

purposive sampling. Thus, those who had the most information about the 

physical and mental health of children and adolescents as well as education 

were selected. The sample size was considered with respect to theoretical 

saturation, ie when sampling felt that the data was saturated and the data 

merely repeated the previous results of the previous data, the sampling was 

stopped. In this study, interviews have been used as data collection tools. At 

the time of the interview, the interviewer did not interfere in the interviews 

and did not enter his / her opinions into the interview. In the interviews, the 

voucher method was used and note-taking vouchers were used to note the 

content of the interviews. 

As a result, the interviews were valid and reliable. Four key questions were 

considered in the interview: Question 1: What are the goals of designing a 

health-centered lifestyle model for junior high school students?  
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After the interviews, these items were coded to extract objectives, content, 

teaching-learning methods, and evaluation methods. Data analysis was 

performed using content analysis method and data were analyzed using 

coding technique of foundation data approach. According to research 

findings, educating and promoting these factors in students can to some 

extent affect their lifestyle. Also, conducting research to investigate the role 

of teaching these factors to students in changing their health-centered 

lifestyle will be useful.In the present study, the study factors of health-

centered lifestyle for the first year of high school were examined. It is 

suggested that in future research, social and spiritual factors affecting the 

health-centered lifestyle should also be considered. As mentioned, academic 

factors play a role in health-centered lifestyles, so it is suggested that the 

findings be considered in the field of education of community members and 

health professionals. One of the applications of this research is to help 

prioritize educational materials for intensive and short-term courses in the 

field of health-oriented lifestyle. The results of this study are consistent with 

the results of other studies, including: Trilk et al. (2019), in a study on 

lifestyle in medical education found that by changing the course and creating 

new policies to focus on medical lifestyle education in medical education , A 

continuum of new health care paradigms in chronic uncommon diseases can 

be successful and the health of US citizens achieved; The results of a study 

by Hill et al. (2015) in a study on promoting health-oriented lifestyle 

behaviors through a life-centered curriculum in South Africa found that time 

pressure, overwork, and reluctance to engage in compulsory activities were 

the main reasons for underutilization. Teacher preparation did not play an 

important role. In addition, the findings showed that with proper introduction, 

continuous interaction and support, and integration of health-specific lifestyle 

outcomes into the curriculum, this type of curriculum becomes tolerable if 

teachers are knowledgeable and motivated. 

Keywords: academic management, lifestyle, health-oriented, model, junior high 

school 
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 مقدمه

ها، بدن، روابط اجتماعی، مغز و سالمت تغییرات اساسی نظیر تغییر در هورمون دورهنوجوانی 

مت ، زمان حساسی برای رشد و تحول است و سالدوره(. این Blakemore, 2019روانی است )

 ,Sharmaتواند تحت تأثیر مشکالت جسمی، روانی و یادگیری قرار گیرد )می دورهدر این 

و  شناختیعصب(. از نظر سالمت جسمی، نوجوانی زمان تغییرات سریع فیزیکی، جنسی، 2016

های روانی در سن اجتماعی نیز نیمی از بیماری -پذیری روانیرفتاری است و از نظر آسیب

منجر به ناتوانی در  شناختیروان -شوند. همچنین، اختالالت عصبیشروع می سالگیچهارده

بهبود سالمت بنابراین  (.Kuchani Esfahani & Mahmoudian, 2017شوند )نوجوانی می

 سالمت تعریف ترینجامعه امری ضروری و مهم است. معمول بهبود سالمت منظوربهنوجوانان 

 یا به زیستن سالمت، نامهنظام این در. است گرفته صورت یجهان بهداشت سازمان نامهنظام در

 ،(ناتوانی) معلولیت یا بیماری فقدان صرف و است اجتماعی و روانی زیستی، کامل رفاه

 .(Fathabadi, Jalil Sadeghi, Saeed Jamhari, Farhad Talanshan, Azadeh, 2017)نیست

محور  –تواند به سالمت نوجوان کمک شایانی کند، سبک زندگی سالمت یکی از مواردی که می

سالمت  حوزهدر ندگی که بیشتر زسبک از بخشی  عنوانبهر محو -سالمت است. سبک زندگی 

ط مربوت مشکالاز ند اکه میتوره دارد شااط با سالمت مرتبری فتای رلگوهاابه ، ستا موردتوجه

 - سبک زندگی سالمتتضمین کند. د را سالمت فردی یازتا حد ده و کری به سالمت جلوگیر

 گذارند،یم فرد تأثیر سالمتبر  تمام رفتارهایی که تحت کنترل شخص هستند و عنوانبه محور

  (.Bayog & Waters, 2017شود )گرفته می در نظر

از  یامجموعه در انجام انسجام محور، -سالمتی سبک زندگ فیتعر یمرکز هواقع، هست در

 ه،یتغذ همچون ورزش، یو سالمت است و شامل ابعاد متنوع بهداشت مرتبط با یرفتارها

(، Carver, 2017) (.Fathabadi et al., 2017) شودیم رانهیشگیپ یرفتارهای و خودکنترل

کننده را راهنمایی برای جلوگیری از مشکالت بهداشتی و تضمینمحور  -سبک زندگی سالمت 

کند. داند و در این زمینه به رژیم غذایی و ورزش اشاره میباالترین حد سالمت برای فرد می

ای از الگوهای رفتاری محور را مجموعه -( سبک زندگی سالمت Cockerham, 2005کاکرهام )

های موجود ها و فرصتهای افراد از گزینهر انتخابداند که مبتنی بمرتبط با سالمت می
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 -سالمت یسبک زندگ»نظریه به  ازین (Schwarzer, 2014همچنین شوارزر ) شان است.زندگی

 توجه ریروزمره درگ یاز عادات سبک زندگ یاریکه بس کندیمبیین ت قتیحق نیبا ا را «محور

پویا ی ینداندگی فرزسبک در تغییر و مت سالی تقاارینکه ابا توجه به  .مت استالس جیبه نتا

و نه اپیشگیرت خالامدی سالمتی بر مبنال جهت کنترد در فرزی سالمیباشد که شامل فعا

مسئولیتس، سترامدیریت ، فعالیت جسمانی، تغذیهد بعادر اندگی زسبک در مثبت ات تغییر

توجه به پیچیدگی با زه ین حودر اهش وپژم نجاد، امیشودی بین فرت تباطاو ارسالمت ی پذیر

ی و مهم پیشگیری هااز راه(. یکی Kim et al., 2008ست )دار اربرخو ایویژههمیت ع از اموضو

ت مااقدم انجااجامعه اد فرو اسالمت و شت ابه سیستم بهدن کالی هاتحمیل هزینهی از جلوگیر

ی هاهشوپژم نجاری اچنین کام نجااست که مقدمة اجامعه اد فراندگی زسبک ی تقاای اربرزم ال

ای محتودن هم کرافرر و محو -ندگی سالمت زبر سبک ار ثرگذامل اشناسایی عوای هدفمند بر

جامعه اد فرم اعموو سالمت زه حول در مسئوی هانمازسااد و فرائه به ای ارابرزم شی الزموآ

 ست. ا

میت ومحر، نداشتهار داقردر آن ست که اتربیتی ع نواز برخاسته اد فراندگی زسبک از طرفی 

باید ای هر جامعهدارد. ها تأثیر مستقیم آنندگی ع و روش زبر نوای، مینهزهر در تربیت ن از ناآ

ندگی ه زهر شیودر ساسی اصل زش اموآین ابنابر؛ کندده مادن آندگی کرای زبرد را خون نااجو

ت کمک توان به ارتقاء سالمآن می وسیلهبههایی که (. یکی از روشAarts et al., 2015) ستا

آموزان و کاربرد درسی تربیت دانش رسی برای آن است. ازآنجا که هدفد برنامةکرد، ایجاد یک 

محور  -درسی برای سبک زندگی سالمت ر زندگی واقعی است، مطلوب است کهها دآموخته

های اخیر به بهبود سالمت نوجوانان کمک نماید. در سال وسیلهبدینطراحی و تدوین گردد تا 

ای شود و آموزش مسائل بهداشتی ده است که در مدارس به آموزش بهداشت توجه ویژهسعی ش

(. از طرف دیگر، یکی از اهداف سند تحول Sin et al., 2015محتوای درسی درآید ) صورتبه

متوسطه، اهداف زیستی است که در آن بر آشنایی  وپرورشآموزشوپرورش برای بنیادین آموزش

بر سالمت جامعه تأکید شده است. در سند  هاآنو روانی و تأثیر  ماعیبا بهداشت فردی، اجت

یکی از  عنوانبهوپرورش به سالمت جسمانی و نشاط و تقویت اراده تحول بنیادین آموزش

های نظام تعلیم و تربیت رسمی اشاره شده است. همچنین یکی از اهداف کالن این سند گزاره
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. از اهداف عملیاتی این سند نیز درک مفاهیم بهداشتی، محیطی استارتقاء بهداشتی و زیست

 انات محیطی است. کام منزلهبهمسائل زیست بوم طبیعی و شهری 

های دختران یکی از راهکارهای این سند طراحی و تدوین  آموزشی متناسب با نیازها و نقش

بلوغ و ارائه مشاوره و آموزان در سنین ، توجه کافی به شرایط روحی دانشعالوهبهو پسران است. 

 Supremeتر این سند است )از راهکارهای جزئی هاآنهای دینی و اخالقی متناسب با آموزش

Council of the Cultural Revolution, 2011 .) بنابراین، در سند تحول بنیادین حوزه

در  درسی باشد. لذا بهداشت دارای اهمیت فراوانی است و نیازمند طراحی  درسی برای آن می

محور الزم است عناصر مختلف  درسی نظیر اهداف، محتوا، روش  -سبک زندگی سالمت

محور تهیه و به اجرا گذاشته  -یادگیری و ارزشیابی برای آموزش سبک زندگی سالمت -یاددهی

 شود. 

 ننساا ریفتار یهادتعا و یژگیهاو از دفرمنحصربه لگوییا به ،کلی نگاهی در ندگیز سبک

 نسبت ندگیز سبک ،نضمامیا سطح در. دارد رهشاا جتماعیا یموقعیتها و همرروز یندگز در

 سبک ،پوشش سبک ؛مانند ندگیز مختلف لشکاا در که دارد همرروز و ریجا ندگیز با گیربز

 سبک. رودمی رکا به مدیریت سبک و یگیردیا سبک ،غتافر سبک ،موسیقی سبک ردن،خو

 ,Adib)ست ا موقعیت تابع سو یگرد از و دارد دفر شرنگ و هنذ در یشهر سویک از ندگیز

 و زاددرون ملاعو و دهبو هپیچید ربسیا نوجوانان در ندگیز سبک یگیرشکل یندآ. فر(2013

 به عمل یهارمعیا سیربر با (Kaheh, 2001) ،باشندمی خیلد آن در دیمتعد زادبرون

 ،هستند سالم ندگیز سبک دارای که نانیانوجو تخصوصیا نیز و شتیابهد و مثبت یهارفتار

 حائز اننوجو ندگیز سبک یگیرشکل در لهمسا یهاوهگر و سهرمد اده،خانو که داردمی نعااذ

 زندگی سبک شودمی مربوط سالمت حوزه به که زندگی سبک انواع از یکی .ستا همیتا

 نترلک تحت که رفتارهایی تمام عنوانبه محور -زندگی سالمت سبک. است محور -سالمت

 زندگی سبک نوع این. شودمی گرفته نظر در گذارند،می تأثیر فرد سالمت بر و هستند شخص

 ایران اینکه به توجه باشد. با فرد سالمت کنندهتضمین تواندمی چندبعدی پدیده یک عنوانبه

 است، جمعی ارتباط و اقتصاد آموزش، بهداشتی، مراقبت هایحوزه از گذار حال در کشوری

 ارتقاء هایطراحی و تدوین برای بهداشتی مراقبت رفتارهای و زندگی سبک دقیق بیارزیا
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 ییاغذ یلگوا در سریع اتتغییر به توجه با انیرا جامعة است. ضروری و الزم پیشگیری و سالمت

 یگیرهمه ضمعر در هیندآ یهالسا در ت،خانیاد فمصر یشافزا و جسمانی فعالیت کاهش و

 مهم یهاراه از یکی ستارا ینا در دارد. ارقر ندگیز سبک با مرتبط و غیر واگیر یهاریبیما

 و سالمت و شتابهد سیستم به نکال یهاهزینه تحمیل از یجلوگیر و مسئله ینا از یپیشگیر

 منجاا مقدمة که ستا جامعه ادفرا ندگیز سبک یتقاار ایبر زمال تمااقدا منجاا جامعه ادفرا

 -سالمت ندگیز سبک بر ارثرگذا ملاعو شناسایی ایبر ندهدفم یهاهشوپژ منجاا ریکا چنین

 زهحو در لمسئو یهانمازسا و ادفرا به ئهارا ایبر زمال شیزموآ ایمحتو دنکر همافر و رمحو

 .(Neymotin & Nemzer, 2014)ست ا جامعه ادفرا معمو و سالمت

 ،گرفته اررق ایهیژو موردتوجه رمحو -سالمت ندگیز سبک خیرا یهالسا در کهاین دجوو با

 و ستا دهبو یافتهتوسعه یهارکشو به طمربو زهحو ینا در هشد منجاا یهشهاوپژ غلبا

 سبک خصوص در هاییپژوهشست. ا هشد منجاا توسعهدرحال یهارکشو در ندکیا یهشهاوپژ

 ,Hill et al) جمله از. است شده انجام آن به مربوط درسی هایبرنامه  و محور -سالمت زندگی

 برنامة درسی طریق از محور -سالمت زندگی سبک رفتارهای ارتقاء مورد در پژوهشی در (2019

 انجام برای میلیبی و بارکاری اضافه زمانی، فشار که دریافتند جنوبی آفریقای در محورزندگی

 & Inal, Canbulat). بود از برنامة درسی ناکامل استفاده اصلی دالیل غیراجباری هایفعالیت

Bozkurt, 2015)  
 در چاقی روی بر مادر محور -زندگی سالمت سبک رفتارهای تأثیر مورد در پژوهشی در

 فعالیت و تغذیه بخصوص مادر زندگی سبک رفتارهای که دریافتند دبستانیپیش کودکان

 .گذاردمی تأثیر دبستانیپیش کودکان چاقی بر فیزیکی

 در سالمت ارتقای و هداشتب آموزش درسی مطابقت مورد در پژوهشی در ایران در

 کتاب در که دریافتند سالمت نظام هایمفروضه اساس بر ابتدایی ششم دوره درسی هایکتاب

 بیشترین مورد 7۳5 بدنی تحرک و 7۳۲ با روانی سالمت به مربوط مؤلفه ابتدایی ششم پایه

 ۶ با هابیماری زا پیشگیری و کنترل به مربوط مقدار کمترین و داده اختصاص خود به را فراوانی

 . (Azimi, Adib and Matlabi, 2017)است  فراوانی
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 شامل که میباشد پویا ییندافر ندگیز سبک در تغییر و سالمت یتقاار ینکها به توجه با

 در مثبت اتتغییر و نهاپیشگیر تخالامد یمبنا بر سالمتی لکنتر جهت در دفر زیسالفعا

 و سالمت یپذیرمسئولیت س،سترا مدیریت ،جسمانی فعالیت ،تغذیه دبعاا در ندگیز سبک

 همیتا از عموضو پیچیدگی به توجه با زهحو ینا در هشوپژ منجاا د،میشو دیفر بین تتباطاار

 .(Alpar, Şenturan, Karabacak & Sabuncu, 2008) ستا داربرخو ایویژه

 که افتدری محور، -سالمت  زندگی سبک انتخاب در هارسانه نقش عنوان تحت تحقیقی در

 زندگی سبک بین همچنین و هاآن محور -سالمت  زندگی سبک با افراد ایرسانه مصرف بین

 بخش نتایج. دارد وجود داریمعنی رابطه هاآن اقتصادی و اجتماعی وضعیت و مدار -سالمت 

 جسمانی بعد به توجه میزان ها،رسانه در که دهدمی نشان همچنین محتوا وتحلیلتجزیه

 ترتیب به "معنوی" و "شناختیروان" ،"اجتماعی" آن از بعد و دارد، قرار اوّل وهله رد سالمتی

 ,Mehdizadeh et al) اندشده داده اختصاص خودشان به زمان مدت و فرکانس بیشترین

1397) . 

 ششم پایه هایکتاب در سالمت ارتقا و بهداشت آموزش درسی انطباق مورد در ایمطالعه در

 به مربوط مؤلفه ششم، کالس کتاب در که دریافتند هاآن سالمت، نظام اتمفروض اساس بر

 مقدار کمترین داشت را فرکانس بیشترین مورد 7۳5 با بدنی فعالیت و 7۳۲ با روان بهداشت

 .(Azimi et al. 2017)است  فرکانس ۶ با هابیماری از پیشگیری و کنترل به مربوط

 در دانشجویی معلمان برای سالمت سواد درسیه برنام یک طراحی عنوان تحت تحقیقی در

 یک برای برنامه درسی عنصر هشت که دریافت یادگیری، و آموزش اساس بر فرهنگیان، دانشگاه

 که وضعیتی. ۲. معلمان و فراگیران هایویژگی. ۱ : از اندعبارت سالمت سواد برنامه درسیسند 

 مکان. 5 زمانی؛ چارچوب. ۴انتظار؛  مورد نهایی تغییر. ۳. طلبدمی را درسی برنامة این به نیاز

 .Ahmadi et al)ی یادگیر وظایف. 8 و. یادگیری اهداف. 7 یادگیری؛ محتوای. ۶ یادگیری؛

 و برنامه درسی تغییر با که دریافتند هاآن پزشکی، آموزش در زندگی سبک مطالعه در. (2017

 پزشکی، آموزش در زندگی سبک رد پزشکی آموزش بر تمرکز برای جدید هایسیاست ایجاد

 را شایع غیر مزمن هایبیماری در بهداشتی هایمراقبت از جدید الگوی یک توانمی

 یک . در(Driver et al, 2019)باشد  متحدهایاالت شهروندان سالمت و دانست آمیزموفقیت
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 سالمت گیزند سبک مغزی، آسیب به مبتال افراد برای تصادفی شدهکنترل کارآزمایی پروتکل

-می همچنین و است مؤثر مغزی دیدهآسیب افراد وزن کاهش در زندگی سبک این که دریافت

  (McGovern et al, 2018)  شود. استفاده دیابت از جلوگیری برای تواند

 دریافتند هاآن نوجوانان، میان در سالم زندگی سبک رفتارهای با مرتبط عوامل مطالعه در

 هایتفاوت و دارد وجود رابطه سالم زندگی سبک به مربوط رفتارهای و احساسات افکار، بین که

 بر غیرمستقیم تأثیر و احساسات بر مستقیمی تأثیر افکار جنس، دو هر در. دارد وجود جنسیتی

 وجود پسران در فقط رفتار بر افکار مستقیم تأثیر. دارند سالمتی رفتارهای مورد در احساسات

 .(Trilk et al, 2019)دارد 

 -سالمت زندگی سبک خصوص در تحقیقاتی اگرچه که دهدمی نشان فوق مطالب به نگاهی

برنامه  به تحقیقات این از کدامهیچ اما است، شده انجام آن به مربوط درسی هایبرنامه  و محور

 و است نوجوانی دوره ابتدای که اوّل متوسطه دوره برای محور -سالمت زندگی سبک درسی

بدین ترتیب، سؤال اصلی تحقیق حاضر به شرح . اندنپرداخته است، خود خاص هاییویژگ دارای

 ذیل است:

  است؟ چگونه متوسطه اوّل دوره برای محور -سالمت  زندگی سبک ریزی درسیبرنامه الگوی

 روش تحقیق:

 رویکرد و راهبرد تحقیق: -الف

بدین منظور انجام شد.  ای کیفیمطالعه حاضر با رویکرد تحقیق کیفی و با ابزار تحلیل محتو

 برنامه درسیها و مفاهیم الگوی ها، زیر مقوله، مقولهساختاریافتههای نیمه از طریق مصاحبه

شدند. در این متوسطه اوّل طراحی  دورهآموزان محور برای دانش -سبک زندگی سالمت 

 پژوهش از طرح تحقیق آمیخته متوالی اکتشافی استفاده شد. 

 کنندگانتحقیق و مشارکتمیدان  -ب

نفر از  5نفر از متخصصان پزشکی کودک و نوجوان و  ۶کنندگان در مصاحبه، مشارکت 

 ۱۳۹8نفر از متخصصان علوم تربیتی در استان گلستان در سال  5شناسی و متخصصان روان

خاب (. بدین ترتیب که، کسانی انت۱گیری هدفمند انتخاب شدند )جدول بودند که به روش نمونه

شدند که در زمینه سالمت جسمی و روانی کودک و نوجوان و نیز  درسی بیشترین اطالعات را 
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که محقق احساس شد، یعنی هنگامیداشتند. حجم نمونه با توجه به اشباع نظری در نظر گرفته 

های گذشته را تکرار ها صرفًا نتایج قبلی دادهاطالعات به اشباع رسیده و داده ازلحاظکرد 

 شد. گیری متوقف کند، نمونهمی

گردید. ای راجع به بحث ارائه تلفنی یا حضوری مقدمه صورتبهمصاحبه  از انجامقبل 

اف از نصراحق ، مورد پژوهشدر مصاحبه م نجااز اخالقی قبل ل اصواعایت ای رهمچنین بر

 د. ن توضیحاتی داده شکنندگاکترمشاه، به ئه شدت اراطالعان امحرمانه ماندتحقیق، 

 کنندگان در مصاحبهمشارکت -۱ جدول

 مدت مصاحبه سابقه کار شغل جنسیت کنندهمشارکتکد  ردیف

 دقیقه ۴5 سال 5 پزشک زن ۱پ  ۱

 دقیقه ۳۰ سال 7 پزشک زن ۲پ  ۲

 دقیقه 5۰ سال ۱۰ پزشک مرد ۳پ  ۳

 ساعت ۱ سال 8 پزشک مرد ۴پ  ۴

 ساعت ۱ سال ۱۶ پزشک مرد 5پ  5

 دقیقه ۴5 سال ۱۲ پزشک زن ۶پ  ۶

 دقیقه ۳۰ سال ۶ شناسروان مرد ۱ر  7

 ساعت ۱ سال ۹ شناسروان مرد ۲ر  8

 ساعت ۱ سال ۱8 شناسروان مرد ۳ر  ۹

 دقیقه 5۰ سال ۱۳ شناسروان مرد ۴ر  ۱۰

 دقیقه ۴5 سال ۱۱ شناسروان مرد 5ر  ۱۱

 ساعت ۱ سال 7 ریزبرنامه مرد ۱ب  ۱۲

 دقیقه 5۰ سال ۱۶ ریزبرنامه مرد ۲ب  ۱۳

 دقیقه ۳۰ سال ۱۲ ریزبرنامه مرد ۳ب  ۱۴

 دقیقه ۴5 سال ۱۴ ریزبرنامه زن ۴ب  ۱5

 دقیقه ۴5 سال ۱۰ ریزبرنامه زن 5ب  ۱۶

 

 هاداده گردآوری ابزار -ج

است. در زمان اجرای  شدهاستفادهها گردآوری داده ابزار عنوانبهدر این پژوهش از مصاحبه 

داد و نظرات خود را ها انجام نمیدخل و تصرفی در مصاحبه گونهچیهکننده مصاحبه، مصاحبه

برداری استفاده شد و برای یادداشت محتوای از روش  فیش هامصاحبهدر  کرد.وارد مصاحبه نمی
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-دهپیا، مصاحبهم نجااز ابعد تحقیق ین در ا استفاده شد. بردارییادداشتی هاشیفاز  هامصاحبه

د. یی بواستقراها دادهیند تحلیل اشد. فرده ماآتحلیل ای برو شد م نجااها مصاحبهزی سا

و نی اخورو دقتبههر مصاحبه ا بتداکه د بورت ین صوابه اری یند کدگذاعمل فر، در دیگربیانبه

متن هر مصاحبه ای کدگذاری، توصیفی شناسایی شد. بر صورتبهدر آن صلی امفاهیم 

را هش وپژه هدف کد مضمونی بوا و محتو، قطعه معنای عه )مبناهر قطای برو شد  بندیقطعه

و قیقاٌ دکه ب شد نتخاا ایگونهبههر کد م ناو نظر گرفته شد در یک کد داد( پوشش می

دی یااد زین مرحله شناسایی تعدانتیجه باشد.  شدهمشخصقطعه  کنندهتوصیفعینی  صورتبه

ر چندین بااز ین کدها پس اشت. د داجودی ویاک زمعانی مشترو مفاهیم ها آنکه بین د کد بو

-مقولهاج ستخرآن اشد که حاصل م غاادها با یکدیگر وتتفا وها شباهت بامالحظهن و شدل غربا

لینکن و گابا دی پیشنهار روش چها، از هادادهقت و دجهت تعیین صحت د. بو هازیر مقولهو ها 

(Guba & Lincoln, 1998 که )و قابلیت تصدیق ل، نتقااقابلیت ر، عتبااابلیت قاز؛  اندعبارت

ده پیااز ها پس مصاحبهر عتبااتضمین قابلیت ای ستا برراین در اشد. ده ستفاد، اعتمااقابلیت 

یش افزای اتأیید کنند. همچنین بررا تا مطالب ار گرفت قر کنندگانشرکتر ختیان در اشد

ار یگر قردقل یک متخصص احدر ختیادر اا همتن مصاحبهاری، یند کدگذافرد در عتمااقابلیت 

 تأیید کنند. اری را شد تا کدگذداده 

 روایی و پایایی: -د

 شدهانتخاباد فراشد تا ش تالن مکااتا حد ل نتقااصل قابلیت اعایت ر منظوربههمچنین 

د هشگر سعی کروتأیید قابلیت تصدیق پژای شامل شوند. بررا  موردنظراد فرای از ادهطیف گستر

 درنتیجههد. دخالت دها دادهتحلیل د را در خو هایفرضپیشه بررسی اسناد بپردازد همچنین ب

 چهار پرسش اساسی در مصاحبه مدنظر بود: سؤال ها از روایی و پایایی برخوردار بود.مصاحبه

 متوسطه دوره آموزاندانش برای محور -سالمت  زندگی سبک درسی الگوی طراحی اهداف: اوّل

 برای محور -سالمت  زندگی سبک درسی  الگوی طراحی محتوای: دوم ست؟ سؤالچی اوّل

  الگوی طراحی یادگیری -یاددهی هایروش: سوم چیست؟ سؤال اوّل متوسطه دوره آموزاندانش

: چهارم سؤال چیست؟ اوّل متوسطه دوره آموزاندانش برای محور -سالمت  زندگی سبک درسی
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 آموزاندانش برای محور -سالمت ی زندگ سبک و رنامه درسیب الگوی طراحی ارزشیابی نحوه

 است؟ چگونه اوّل متوسطه دوره

 -های یاددهیها، این موارد کدگذاری شد تا اهداف، محتوا، روشمصاحبه از انجامپس 

با استفاده از روش تحلیل محتوا  هاداده وتحلیلتجزیهیادگیری و شیوه ارزشیابی استخراج شوند. 

ها با استفاده از تکنیک کدگذاری رویکرد داده بنیاد مورد تحلیل قرار و داده صورت گرفت

 گرفتند.

 هاداده وتحلیلتجزیهه: شیوه 

 ها:یافته

 دورهآموزان محور برای دانش -سبک زندگی سالمت  برنامه درسیبرای طراحی الگوی 

ن در کنندگاکترمشااز  آمدهدستبهی هادادهشد. ده ستفاامصاحبه متوسطه اوّل از روش 

-اری دادهکدگذو تحلیل از حاصل های و یافتهگرفت ار تحلیل قرو بینی زبارد چندین مرحله مو

 منتهی مقوله ۲۲ و زیر مقوله ۳8مفهوم،  ۱۲۱به  کنندگانمشارکتمصاحبه با از حاصل ی ها

سخ به سؤاالت: ها، این موارد تحلیل محتوا شد تا پامصاحبه از انجامهی شد. پس منتمفهوم . شد

 یادگیری و شیوه ارزشیابی مطرح گردد. -های یاددهیاهداف، محتوا، روش

-محور برای دانش -سبک زندگی سالمت  برنامه درسیسؤال اوّل: اهداف طراحی الگوی 

 متوسطه اوّل چیست؟ دورهآموزان 

-زیر مقولهها و نظران در تحقیق، مقولههای کیفی حاصل از مصاحبه با صاحببر اساس یافته

-محور برای دانش -های سؤال اوّل مربوط به اهداف طراحی الگوی درسی سبک زندگی سالمت 

شناسی اجتماعی، مدیریت مقوله اصلی است که شامل آسیب 7متوسطه اوّل؛  دورهآموزان 

، بهداشت است و همچنین شامل ریزیبرنامهسالمت، تربیت دینی، مسائل اجتماعی، خودآگاهی، 

اجتماعی،  گذاریارزشهای اجتماعی، رشد معنوی، بینی آسیبوله که شامل پیشزیر مق 8

ریزی اصولی برای تغذیه و هزینه، آشنایی با خدمات و بهبود روابط بین افراد، خودشناسی، برنامه

زیر شناسایی  صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم ای از مصاحبهاصول بهداشتی است که نمونه

 است. شده مطرح ۲جدول شدند که در 
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 های کیفی از داده  : کدگذاری باز، محوری و انتخابی 2جدول

 کدگذاری باز

 )مفاهیم(

 کدگذاری محوری

 (زیر مقوله)

 کدگذاری انتخابی

 )مقوله اصلی(

، 7، ۱های اجتماعی )م پیشگیری از آسیب -۱-۱

۱5 ) 
 شناسی اجتماعی آسیب اجتماعی  هایآسیب بینیپیش

 ( ۱۰، 8، 7، ۴، ۳، ۱سالمت بدنی )م  -۲-۱

 ( ۹، 8، ۲حس سالمتی )م  -۲-۲

 (7، ۱5کاهش بیماری )م  -۲-۳

 ( ۱۶، ۱۴، 8الگوهای رفتاری سالمت )م  -۲-۴

 (8الگوی زندگی سالم )م  -۲-5

 (۱مدیریت استرس )م  -۲-۶

 (8، ۱سالمت روان )م  -۲-7

 (۱ورزش )م  -۲-8

 (۱۳، ۹نوجوانی در احساس رشدی )م  -۲-۹

 مدیریت سالمت الگوهای سالمت

 تربیت دینی  رشد معنوی ( ۲، ۱سبک زندگی اسالمی )م  -۳-۱

 اجتماعی  گذاریارزش ( 8، ۱رعایت ارزش اجتماعی )م  -۴-۱

 ( ۳، ۱شهروندی خوب )م  -۱-5 مسائل اجتماعی 

 (۶، ۱روابط بین فردی )م  -5-۲
 بهبود روابط بین افراد

 ( ۱۱، 8، ۶، 5، ۴، ۲پذیرش خود )م  -۶-۱

 ( 8افزایش آگاهی )م  -۶-۲
 خودآگاهی خودشناسی

 ( 8، 7، ۲پیشگیری از هزینه )م  -7-۱

 ( 7ای )م جلوگیری از اختالل تغذیه -7-۲

 ( ۱۰ریزی مناسب )م   -7-۳

 ریزیبرنامه  ریزی اصولی مدار تغذیه برنامه

 ( 8، 7ارائه خدمات بهداشتی مدارس)م  -8-۱

 ( ۱۲، 8، 7بهداشتی )م اصول  -8-۲

آشنایی با خدمات و اصول 

 بهداشتی 
 بهداشت
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دهد که ، نشان می۲نظران بر اساس جدول بر اساس نتایج کیفی حاصل از مصاحبه با صاحب

سبک زندگی  برنامه درسیهای سؤال اوّل مربوط به اهداف طراحی الگوی ها و زیر مقولهمقوله

-مقوله اصلی است که شامل آسیب 7متوسطه اوّل؛  ورهدآموزان محور برای دانش -سالمت 

، ریزیبرنامهشناسی اجتماعی، مدیریت سالمت، تربیت دینی، مسائل اجتماعی، خودآگاهی،   

های اجتماعی، رشد بینی آسیبزیر مقوله که شامل پیش 8باشد و همچنین شامل بهداشت می

اصولی برای  ریزیبرنامه، خودشناسی، اجتماعی، بهبود روابط بین افراد گذاریارزشمعنوی، 

ها در ارتباط با ای از مصاحبهتغذیه و هزینه، آشنای با خدمات و اصول بهداشتی است که نمونه

-شناسی اجتماعی در مشارکتزیر شناسایی شدند. مقوله اصلی اوّل آسیب صورتبهاین مفاهیم 

های آسیب هیم پیشگیری ازهای اجتماعی شامل مفابینی آسیبکنندگان زیر مقوله پیش

 زیر شناسایی شدند.   صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم ای از مصاحبهاجتماعی است که نمونه

های اجتماعی یکی از اهداف پیشگیری از آسیب"است که:  گونهاین( ۱) شمارهنظر م ش 

  "محور است. -سبک زندگی سالمت 

های پیشگیری از حوادث عتقدم که آشنایی با روشمن م"که:  داردمی( بیان 7) شمارهم ش 

 "محور است. -از اهداف سبک زندگی سالمت 

مقوله اصلی مدیریت سالمت شامل زیر مقوله الگوهای سالمت که این زیر مقوله شامل 

مفاهیم سالمت بدنی، حس سالمتی، کاهش بیماری، الگوهای رفتاری سالمت و الگوی زندگی 

 المت روان، ورزش، نوجوانی در احساس رشد است.سالم، مدیریت استرس، س

محور است که  -توجه به سالمت بدنی دانش آموزان یکی از اهداف سبک زندگی سالمت 

 زیر اشاره شده است. صورتبه

من اعتقاد دارم که تربیت افراد با سالمت روانی باال و "که:  داردمی( اظهار ۳) شمارهم ش 

  "ف سبک زندگی است.شاداب و با نشاط یکی از اهدا

به نظر من، بهبود و ارتقا سطح آگاهی افراد از اهمیت و "کند که: ( بیان می۴) شمارهم ش 

 "حرکتی است. -شناختی -های اجتماعیتوسعه انسانی در تمام جنبه
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دارد که: من معتقدم که آموزش سالمت و باال بردن سطح دانش و ( عنوان می8) شمارهم ش 

ای که در آن کند تا در مورد سالمت خود و خانواده و جامعهها کمک میآنمهارت افراد به 

 گیری شود. کند تصمیمزندگی می

 زیر بیان شده است. صورتبهدر مورد مفهوم حس سالمت 

ارتقا حس سالمت در جامعه یکی از اهداف یکی از اهداف "( معتقد است که: 7) شمارهم ش 

  "محور است. -سبک زندگی سالمت 

رفتار سالمت نهایت هدف آموزش سبک زندگی سالم "دارد که: ( بیان می8) شمارهم ش 

  "شود.است که ایجاد حس سالمتی را باعث می

آموزان با نقش سبک هدف کلی آشنا ساختن دانش"دارد که: ( اظهار می۹) شمارهم ش 

  "متی است.ها و ارتقا حس سالگیری آنای در شکلمحور، اصول پایه -زندگی سالمت 

 زیر بیان شده است. صورتبهدر مورد مفهوم کاهش بیماری 

-های شایع در دانشدارد که: نظر من این است که کاهش بیماری( بیان می7) شمارهم ش 

آموزان، آموزش سالمت و تقاضای استفاده از مراکز بهداشتی در طول زندگی بیماری افراد را 

 شود. ها میکاهش داده و موجب افزایش زندگی آن

های یکی از اهداف درسی سبک زندگی کاهش بیماری"( اعتقاد دارد که: ۱5) شمارهم ش 

  "محور است. -سالمت 

 زیر بیان شده است. صورتبهدر مورد مفهوم الگوهای رفتاری سالمت 

-نگر اهمیت آموزش سالمت را نشان میدیدگاه آینده"( اعتقاد دارد که: 8) شمارهم ش 

  "دهد.

عقیده من این است که ایجاد الگوهای رفتاری "دارد که: ( عنوان می۱۴) شمارهش م 

-مناسب جدید و حذف الگوهای رفتاری نامناسب تقویت الگوهای رفتاری مناسب را نشان می

 "دهد.

بهبود و ارتقا سطح آگاهی افراد از اهمیت رشد انسانی در "( عقیده دارد که: ۱۶) شمارهم ش 

  "جسمانی و حرکتی. -شناختی -جتماعیهای اتمام جنبه

 زیر بیان شده است. صورتبهدر مورد مفهوم الگوی زندگی سالم 
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اعتقاد من این است که آشنا ساختن افراد با ابعاد زندگی سالم "دارد: ( اظهار می8) شمارهم ش 

 "دهد.و ایجاد الگوهای رفتاری مناسب جدید و حذف الگوی رفتاری نامناسب را نشان می

 زیر بیان شده است. صورتبهدر مورد مفهوم مدیریت استرس 

نظر من این است که آشنایی با مدیریت استرس و "که:  داردمی( عنوان ۱) شمارهم ش 

 "دارد.ها را بیان میمشکالت روحی و روانی و شیوه مقابله با آن

 زیر بیان شده است. صورتبهدر مورد مفهوم سالمت روان 

باشم که ارتقا سالمتی اعصاب و روان و من معتقد می"دارد که: عنوان می( 8) شمارهم ش 

  "نمودند. اظهارنظرجسم را 

 زیر بیان شده است  صورتبهدر مورد مفهوم ورزش 

 دورههای متناسب مرتبط با آشنایی با ورزش و فعالیت"( اعتقاد دارد که: ۱) شمارهم ش 

  "شود.ی پذیرفته میاپایه ریزیبرنامه  صورتبه متوسط اوّل

ها در ارتباط با این ای از مصاحبهدر مورد مفهوم نوجوانی در احساس رشدی است که نمونه

 زیر شناسایی شدند.  صورتبهمفاهیم 

دارد که: اعتقاد من این است که هدف کلی سبک زندگی سالمت ( عنوان می۹) شمارهم ش 

-در شکل ایپایهمحور، اصول  -دگی سالمت آموزان با نقش سبک زنمحور آشنا ساختن دانش -

 گیری آن همچنین ابعاد زندگی سالم و ارتقا سالمت است. 

رشدی  دورهاست که چون فرد در  گونهایننظر من "دارد که: ( بیان می۱۳) شمارهم ش 

  "به نتیجه مطلوبی برسند. دورهبرد باید از زندگی سالم برخوردار باشد تا پایان حساس به سر می

در مقوله اصلی تربیت دینی زیر مقوله رشد معنوی قرار دارد که این زیر مقوله شامل سبک 

زیر شناسایی  صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم ای از مصاحبهزندگی اسالمی است که نمونه

 شدند.   

آموزان با رشد نظر من این است که آشنایی دانش"دارد که: ( عنوان می۲) شمارهم ش 

 "است. بیتاهلگیری از منابع دینی و سیره نوی با عنایت و بهرهمع
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کنندگان شامل اجتماعی در مشارکت گذاریارزشمقوله اصلی مسائل اجتماعی شامل زیر مقوله 

ها در ارتباط با ای از مصاحبهمفاهیم رعایت ارزش اجتماعی و شهروندی خوب است که نمونه

 دند. زیر شناسایی ش صورتبهاین مفاهیم 

 زیر بیان شده است.    صورتبهدر مورد مفهوم رعایت ارزش اجتماعی 

یک  عنوانبهمن معتقدم که قرار دادن سالمت "دارد که: ( اظهار می8) شمارهنظر م ش 

 "ارزش اجتماعی است.

 زیر بیان شده است. صورتبهدر مورد مفهوم شهروندی خوب 

آموزان سالم، بانشاط و دارم که تربیت دانش ( اعتقاد دارد که: من اعتقاد5) شمارهم ش 

و مفید  مؤثرموجودی  عنوانبهپذیر و مطلع از اوضاع خویش و پذیرفتن خود و مسئولیت باانگیزه

انگاری های اضافی در جهت جبران اثرات ایجاد شده در اثر سهلو پیشگیری از ایجاد هزینه

 رو شود. ناآگاهی از مواردی که یک نوجوان ممکن با آن روب

کنندگان بهبود روابط بین فردی در مشارکت زیر مقولهمقوله اصلی مسائل اجتماعی شامل 

 صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم ای از مصاحبهشامل مفاهیم روابط بین فردی است که نمونه

 زیر شناسایی شدند. 

بت کردن در مورد ها برقراری ارتباط را یعنی صحبچه"( معتقد است که: ۶) شمارهم ش 

ها زیاد شده که باید مشکالت خود را بلد نیستند. امروزه خودکشی و خودزنی در بین بچه

  "های زندگی را یاد بگیرند.مهارت

کنندگان شامل مفاهیم مقوله اصلی خودآگاهی شامل زیر مقوله خودشناسی در مشارکت

 صورتبهدر ارتباط با این مفاهیم  هاای از مصاحبهپذیرش خود و افزایش آگاهی است که نمونه

 زیر شناسایی شدند. 

بهبود و ارتقا سطح آگاهی افراد از اهمیت رشد "( معتقد است که: ۴) شمارهنظر م ش 

 "های اجتماعی، شناختی، جسمانی، حرکتی و پذیرش خود است.انسانی در تمام جنبه

خود تأثیرات ماندگاری در  من معتقدم که عدم پذیرش"دارد که: ( اظهار می5) شمارهم ش 

  "آموزان است.فکری و رفتاری دانش زیربنایافراد داشته و هدف ساختن 
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 ۳آموزش است که  -۱هدف طراحی این  شامل "دارد که: ( عنوان می۶) شمارهم ش 

  "ها است.دارد که خودآگاهی یکی از آن زیرمجموعه

راد باعث ایجاد نگرش مثبت در مورد دادن آگاهی به اف"دارد که: می ( بیان8شماره )م ش 

  "شود.ها میخود آن

مناسب باعث پذیرش خود و احساس خوب  ریزیبرنامه"( عقیده دارد که: ۱۱) شمارهم ش 

  "شود.نسبت به خود می

 زیر بیان شده است. صورتبهدر مورد مفهوم افزایش آگاهی 

زایش آگاهی به مردم و جامعه نظر من این است که اف"دارد که: ( بیان می8) شمارهم ش 

 "محور است.  -یکی از اهداف اساسی سبک زندگی سالمت 

کنندگان شامل ریزی اصولی مدار تغذیه در مشارکتریزی شامل زیر مقولهمقوله اصلی برنامة 

ای از مناسب است که نمونه ریزیبرنامهمفاهیم پیشگیری از هزینه، جلوگیری از اختالل تغذیه و 

 زیر شناسایی شدند.  صورتبها در ارتباط با این مفاهیم همصاحبه

 زیر بیان شده است. صورتبهدر مورد مفهوم پیشگیری از هزینه 

کند که افزایش اقدامات پیشگیرانه در منازل می اظهارنظر"( اعتقاد دارد که: 7) شمارهم ش 

 "جهت جلوگیری از هزینه اضافی است.

نظر من این است که آموزش سبک زندگی سالم "ه: دارد ک( عنوان می8) شمارهم ش 

های اضافی تقاضای استفاده از مراکز بهداشتی را در طول زندگی افراد کاهش داده و از هزینه

  "کند.جلوگیری می

 زیر بیان شده است. صورتبهای در مورد مفهوم جلوگیری از اختالل تغذیه

ای یکی از پیشگیری از اختالالت تغذیه هایآموزش روش"( عقیده دارد که: 7) شمارهم ش 

  "محور است. -درسی و سبک زندگی سالمت  ریزیبرنامهاهداف 

 زیر بیان شده است. صورتبهمناسب  ریزیبرنامهدر مورد مفهوم 

مناسب روزانه مثل ساعت  ریزیبرنامهمن اعتقاد دارم که "( عنوان دارد که: ۱۰) شمارهم ش 

 "خوردن است. خواب و درس خواندن و غذا
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کنندگان شامل زیر مقوله ارائه مقوله اصلی آشنایی با خدمات و اصول بهداشتی در مشارکت

ها در ارتباط با این ای از مصاحبهخدمات بهداشتی مدارس، اصول بهداشتی است که نمونه

 زیر شناسایی شدند.  صورتبهمفاهیم 

 زیر بیان شده است. صورتبهدر مورد مفهوم ارائه خدمات بهداشتی مدارس 

آموزش سالمت و باال بردن سطح دانش و مهارت افراد "دارد که: ( عنوان می8) شمارهم ش 

 "جهت استفاده از خدمات بهداشتی مدارس است.

 زیر بیان شده است. صورتبهدر مورد مفهوم اصول بهداشتی 

ن اصول باعث گاهی از اصول بهداشتی و رعایت ای"دارد که: ( اظهار می8) شمارهم ش 

 "شود.افزایش سالمتی افراد می

یکی از  هابیماریرعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از "( معتقد است که: ۱۲) شمارهم ش 

 "اهداف  سالمت در عصر جدید است.

-محور برای دانش -سبک زندگی سالمت  برنامه درسیسؤال دوم: محتوای طراحی الگوی 

 متوسطه اوّل چیست؟ دورهآموزان 

-و زیر مقوله هامقولهنظران در تحقیق، های کیفی حاصل از مصاحبه با صاحبر اساس یافتهب

محور  -سبک زندگی سالمت  برنامه درسیهای سؤال دوم مربوط به محتوای طراحی الگوی 

مقوله اصلی است که شامل فلسفه سالمت، سالمت  ۴متوسطه اوّل؛  دورهآموزان برای دانش

زیر مقوله که شامل فلسفه سالمت  ۶شناسی است و همچنین شامل  شخصی، تعامل و مهارت

آموزان، حفظ سالمتی شخصی، خودشکوفایی، تعامل با افراد، و مهارت شناسی شخصیت دانش

زیر شناسایی شدند که در  صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم ای از مصاحبهباشد که نمونه

 است. شدهمطرح ۳جدول 
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 های کیفی: کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج شده از داده۳جدول 

 کدگذاری باز )مفاهیم(
کدگذاری محوری )زیر 

 مقوله(

کدگذاری انتخابی 

 )مقوله اصلی(

محوری بر اساس فلسفه  -سالمت  -۱-۱

 (۱حاکم بر جامعه )م

-فلسفه سالمت دانش

 آموزان
 فلسفه سالمت

 (۹، ۶، ۲تغذیه سالم)م  -۲-۱

 (۳فعالیت بدنی سالم)م -۲-۲

 (۳حفظ شادابی و نشاط فرد )م  -۲-۳

 (۱۶، ۴خود مراقبتی)م  -۲-۴

 (۱۰، ۱۲افراد)م  بخشیتوان -۲-5

 (۱۲رعایت اصول بهداشتی )م  -۲-۶

 (۱۲سالمتی)م  -۲-7

 (۲جلوگیری از مشکالت روانی )م  -۲-8

 حفظ سالمتی

 سالمت شخصی

 (۱۰، ۶، ۲خودشکوفایی فردی )م  -۳-۱

 (۲خودشکوفایی و نگرش مثبت)م  -۳-۲

 (۶)م پذیریمسئولیتافزایش  -۳-۳

 (۱۶، ۴زندگی)م  هایمهارت -۳-۴

 خودشکوفایی

، ۱۴، ۶، ۳ارتباط خوب و تعامل)م  -۴-۱

۱5) 

 (۳متون درسی و توضیحات معلم )م  -۴-۲

 (7از طریق مدرسه)م  رسانیپیام -۴-۳

 تعامل های تعامل با افرادشیوه

 شناسیمهارت شناسی شخصیتمهارت (۱5، ۱۳یت فردی )م شخص -5-۱

 

دهد که ، نشان می۳نظران بر اساس جدول بر اساس نتایج کیفی حاصل از مصاحبه با صاحب

سبک زندگی  برنامه درسیهای سؤال سوم مربوط به محتوای طراحی الگوی ها و زیر مقولهمقوله

مقوله اصلی است که شامل فلسفه  ۴اوّل؛ متوسطه  دورهآموزان محور برای دانش -سالمت 
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زیر مقوله که شامل  ۶سالمت، سالمتی شخصی، تعامل و مهارت شناسی است و همچنین شامل 

آموزان، حفظ سالمتی شخصی، خودشکوفایی، تعامل با افراد، و مهارت فلسفه سالمت دانش

زیر شناسایی  صورتبهیم ها در ارتباط با این مفاهای از مصاحبهشناسی شخصیت باشد که نمونه

 شدند.   

کنندگان آموزان در مشارکتمقوله اصلی فلسفه سالمت شامل زیر مقوله فلسفه سالمت دانش

ها ای از مصاحبهمحوری بر اساس فلسفه حاکم بر جامعه است که نمونه -سالمت  شامل مفاهیم

 زیر شناسایی شدند.    صورتبهدر ارتباط با این مفاهیم 

و  بر جامعهدارد که: محتوای درسی بهتر است با فلسفه حاکم ( عنوان می۱) هشمارم ش 

سینا، سعدی و خیام و ائمه رویکرد تربیتی برگرفته از محتوای فرهنگی اندیشمندانی چون ابوعلی

 دینی باشند. 

کنندگان مقوله اصلی سالمتی شخصی شامل زیر مقوله حفظ سالمتی شخصی در مشارکت

ذیه سالم، فعالیت بدنی سالم، حفظ شادابی و نشاط فرد، خود مراقبتی، شامل مفاهیم تغ

ها در ارتباط با ای از مصاحبهافراد، رعایت اصول بهداشتی و سالمتی است که نمونه بخشیتوان

 زیر شناسایی شدند.    صورتبهاین مفاهیم 

 زیر بیان شده است. صورتبهدر مورد مفهوم تغذیه سالم 

 دارد که: آشنایی با تغذیه سالم از اهمیت زیادی برخوردار است.بیان می( ۲) شمارهم ش 

( این است که: محتوا شامل تغذیه است که در مورد تغذیه سالم ۶) شمارهنظر م ش 

 اطالعات دهیم.

 زیر بیان شده است. صورتبهدر مورد  مفهوم حفظ شادابی و نشاط فرد 

شامل حفظ شادابی و نشاط فردی و  امه درسیبرن( عقیده دارد که: محتوای ۳) شمارهم ش 

 اجتماعی است.

 زیر بیان شده است. صورتبهدر مورد مفهوم خودمراقبتی 

، ایجاد نگرش مثبت عصر تکنولوژی( معتقد است که: معرفی نیازهای مرتبط با ۴م ش )

بط با زا مرتهای چالشنسبت به سبک زندگی، آشنایی با سبک زندگی سالم، آشنایی با موقعیت

 زندگی مدرن و نحوه تقابل با آن است.
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کنندگان جلوگیری از مشکالت روانی مفاهیم مربوط به زیر مقوله مشکالت روانی در مشارکت

 زیر شناسایی شدند.    صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم ای از مصاحبهاست که نمونه

کنترل مشکالت روانی را نشان ( این بود که: تبیین اهمیت آشنایی با ۲) شمارهنظر م ش 

 دهد.می

کنندگان شامل مقوله اصلی سالمتی شخصی شامل زیر مقوله خودشکوفایی در مشارکت

-پذیری و مهارتفردی، خودشکوفایی و نگرش مثبت، افزایش مسئولیت خودشکوفاییمفاهیم 

یر شناسایی ز صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم ای از مصاحبههای زندگی است که نمونه

 شدند.    

زیر بیان شده  صورتبهدر مورد مفهوم خودشکوفایی فردی و خودشکوفایی و نگرش مثبت 

 است.

( عقیده دارد که: خودشکوفایی فردی و خودشکوفایی و نگرش مثبت در  ۲) شمارهم ش 

 زیادی برخوردار است. درسی از اهمیت و تأثیر ریزیبرنامه

بیان شده است که  گونهاینمورد تغذیه  ۱۴، 7و  5، ۲همچنین در بررسی اسناد 

آموزان کمک کند و در این رابطه تواند به شکوفا شدن فردی دانشخودشکوفایی فردی می

 وجود دارد. نظراتفاق

 زیر بیان شده است. صورتبهپذیری در مورد مفهوم مسئولیت

گرفته که ما  نظردر پذیری ( بر این است که: در مورد مسئولیت۶) شمارهنظر م ش 

 محتوا استفاده کنیم. صورتبهتوانیم می

کنندگان شامل های تعامل با افراد در مشارکتمقوله اصلی تعامل شامل زیر مقوله شیوه

 صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم ای از مصاحبهمفاهیم ارتباط خوب و تعامل، است که نمونه

 زیر شناسایی شدند.   

-ارتباط خوب و تعامالت را نشان می برنامه درسیمعتقد است که: محتوای ( ۳) شمارهم ش 

 دهد.

 صورتبهتوانیم گرفته که ما می در نظردارد که: کنترل روابط را ( عنوان می۶) شمارهم ش 

 محتوا استفاده کنیم.
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کنندگان متون درسی و توضیحات معلم و رسانی در مشارکتمفاهیم مربوط به زیر مقوله پیام

زیر شناسایی  صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم ای از مصاحبهاست که نمونه ایپیام رسانه

 شدند.   

متون و کتب درسی و یا  صورتبه( اعتقاد دارد که: محتوا ممکن است ۳) شمارهم ش 

 شفاهی که شامل توضیحات معلم است. صورتبه

های بشر کنونی غرق در رسانه کهییازآنجا( معتقد است که: محتوای این؛ 7) شمارهم ش 

ها، دریابیم که آیا فراگیری گرفتن تأثیرات قدرتمندانه رسانه در نظرجمعی است شایسته است با 

توانند بسترساز انتخاب نوعی سبک زندگی سالمت ها میمحور رسانه -های سالمت و تراکم پیام

 محور برای آحاد جامعه باشد.  -

کنندگان شناسی شخصیت در مشارکتسی شامل زیر مقوله مهارتمقوله اصلی مهارت شنا

 صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم ای از مصاحبهشامل مفاهیم شخصیت فردی است که نمونه

 زیر شناسایی شدند.   

 تأثیرگذارآموزان شخصیت فردی دانش برنامه درسیدارد که: در ( اظهار می۱۳) شمارهم ش 

 است.

 -ندگی سالمت سبک ز برنامه درسییادگیری طراحی الگوی  -های یاددهیوشسؤال سوم: ر

 متوسطه اوّل چیست؟  دورهآموزان دانشمحور برای 

های اصلی و نظران در تحقیق، مقولههای کیفی حاصل از مصاحبه با صاحببر اساس یافته

سبک زندگی  ه درسیبرنامیادگیری طراحی الگوی  -مربوط به یاددهی های سؤال سوّمزیر مقوله

های مقوله اصلی است که شامل روش ۲آموزان دور متوسطه اوّل؛ محور برای دانش -سالمت 

زیر مقوله که شامل روش مبتنی بر فعالیت،  ۴ها غیرفعال است و همچنین شامل فعال و روش

 آموزشی و روش تدریس الگو محور است که هایدورهروش علمی، یاددهی از طریق کارگاه و 

 ۴زیر شناسایی شدند که در جدول  صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم ای از مصاحبهنمونه

 است. شدهمطرح
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 های کیفی : کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج شده از داده۴جدول

 کدگذاری باز

 )مفاهیم(

 کدگذاری محوری

 (زیر مقوله)

 کدگذاری انتخابی

 )مقوله اصلی(

 (۱۶، ۹، ۳، ۱ال )م شیوه فع -۱-۱

 (7، ۶، ۳، ۲ایفای نقش )م  -۱-۲

 (۱۶، ۱۲، ۱۰، 7، ۳تدریس گروهی )م  -۱-۳

 های فعالروش روش مبتنی بر فعالیت

 (۱۳، 7آموزش انفرادی )م  -۲-۱

 (۱۱، 7)م   ایپروژهروش  -۲-۲

 (۱5، 7روش حل مسئله )م  -۲-۳

 (۱۰، ۹، 7، 8روش کار علمی )م  -۲-۴

 الروش فع روش علمی

 (۲دعوت اساتید بزرگ )م  -۳-۱

 (۳)م  باتجربهدعوت افراد  -۳-۲

 (۳ارتباط با مربیان طرح )م  -۳-۳

، ۱۱، 7، ۶، ۳، ۲علمی )م  هایکنفرانس -۳-۴

۱۲ ،۱۳) 

یاددهی از طریق کارگاه 

 آموزشی هایو دوره
 های غیرفعالروش

 (۱۶، 5از الگوی عینی )م  استفاده -۴-۱

 (۹مناسب )م  افزارنرماستفاده از  -۴-۲
 روش تدریس الگو محور

 

دهد که ، نشان می۴نظران بر اساس جدول بر اساس نتایج کیفی حاصل از مصاحبه با صاحب

-یادگیری طراحی الگوی برنامه-های سؤال سوم مربوط به یاددهیهای اصلی و زیر  مقولهمقوله

مقوله اصلی  ۲ور متوسطه اوّل؛ آموزان دمحور برای دانش -ریزی درسی سبک زندگی سالمت 

زیر مقوله که  ۴های غیرفعال است و همچنین شامل های فعال و روشاست که شامل روش

آموزشی و روش  هایدورهشامل روش مبتنی بر فعالیت، روش علمی، یاددهی از طریق کارگاه و 

زیر  صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم ای از مصاحبهتدریس الگو محور است که نمونه

 شناسایی شدند.  
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زیر مقوله روش مبتنی بر فعالیت و روش علمی در  ۲های فعال شامل مقوله اصلی اوّل روش

ای از کنندگان شامل مفاهیم شیوه فعال و ایفای نقش و تدریس گروهی است که نمونهمشارکت

 زیر شناسایی شدند.    صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم مصاحبه

فعال است ) به  صورتبهیادگیری در این   _( اظهار داشت که: روش یاددهی۳) شماره م ش

 آموزان باید فعال باشند.به موضوع دانش با توجهشیوه  در اینشیوه فعال است(. 

های های عملی از طریق فعالیتفرصت تمرین سازیفراهمدارد که: ( بیان می۹) شمارهم ش 

آموزان و سهیم شدن با نیازها، عالیق معلومات و تجارب فعلی دانش هایادگیری و تناسب فعالیت

 ها.آموزان در انتخاب فعالیتدانش

بوده که نظام  روروبههمواره با این انتقاد  وپرورشآموزش( عقیده دارد که: 8) شمارهم ش 

آموزان دهد غیر از درس زندگی، برای آموزش فردی به دانشها سه چیز یاد میآموزشی به بچه

 ها بازخورد گرفت.کار عملی از بچه صورتبهتوان است. که می

های ؛ استفاده از روشدر اینیادگیری  _های یاددهی( اعتقاد دارد که: روش۲) شمارهم ش 

 ایفا نقش در مدرسه.

-های مهم یاددهی و یادگیری دانشدارد که: ایفای نقش از روش( اظهار می۳) شمارهم ش 

 محور است. -اوّل در سبک زندگی سالمت  آموزان متوسطه

آموزان دارد که: نظر من این است که تدریس گروهی دانش( بیان می۱۰) شمارهم ش 

 کند.متوسطه اوّل به آینده آنان کمک می

کنندگان شامل های فعال شامل زیر مقوله روش علمی در مشارکتمقوله اصلی اوّل روش

ای از ای، روش حل مسئله، روش کار علمی است که نمونهمفاهیم آموزش انفرادی، روش پروژه

 زیر شناسایی شدند.    صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم مصاحبه

( ۲( نمایش ۱یادگیری شامل؛  _های یاددهیدارد که: روش( بیان می7) شمارهم ش 

 (گزارش گزار عملی ) بازدید(.۴( روش حل مسئله ۳ای های پروژهروش

های ؛ پخش کلیپدر اینیادگیری  _های یاددهی( اعتقاد دارد که: روش۲) رهشمام ش 

 ها.حوزه در اینهای علمی، بهداشتی، دعوت اساتید بزرگ کنفرانس برگزاریمرتبط با سالمتی، 
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توان یادگیری می-های یاددهیدارد که: نظر من این است که روش( عنوان می۶) شمارهم ش 

 ش داشته باشیم. کارگاه نقد فیلم و نمای

توانند به روش آموزان با روش حل مسئله میدارد که: دانش( اظهار می۱5) شمارهم ش 

 علمی در روش یاددهی و یادگیری کمک کنند.

آموزان متوسطه اوّل دارد که: از طریق روش کار علمی دانش( اظهار می7) شمارهم ش 

 ار کنند.توانند در یاددهی و یادگیری رابطه برقربیشتر می

 هایدورههای غیرفعال شامل زیر مقوله یاددهی از طریق کارگاه و مقوله اصلی دوم روش

کنندگان شامل مفاهیم دعوت اساتید بزرگ، آموزشی و روش تدریس الگو محور در مشارکت

ای از های علمی است که نمونه، ارتباط با مربیان طرح و کنفرانسباتجربهدعوت افرادی 

 زیر شناسایی شدند.    صورتبهر ارتباط با این مفاهیم ها دمصاحبه

 در اینآموزان دعوت اساتید بزرگ ( این است که: در  درسی دانش۲) شمارهنظر م ش 

 ها اهمیت دارد.حوزه

دارد که: من معتقد هستم که دعوت از افرادی که از سالمت روانی ( بیان می۳) شمارهم ش 

 هت ارائه راهکار.و جسمانی باالیی برخوردارند ج

-های غیرفعال شامل زیر مقوله روش تدریس الگو محور در مشارکتمقوله اصلی دوم روش

ای از افزار مناسب است که نمونهکنندگان شامل مفاهیم استفاده از الگوی عینی و استفاده از نرم

 زیر شناسایی شدند.    صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم مصاحبه

 زیر بیان شده است. صورتبههوم استفاده از الگوی عینی در مورد مف

آموزان دانش برنامه درسیدارد که: استفاده از الگوی عینی در  ( بیان می5) شمارهم ش 

 است. بااهمیت

 زیر بیان شده است. صورتبهمناسب  افزارنرمدر مورد مفهوم استفاده از 

افزار که استفاده از فیلم، پوستر و نرم( بیان نمود که: نظر من این است ۹) شمارهم ش 

 کند.آموزان متوسطه اوّل کمک میمناسب به یاددهی و یادگیری دانش

محور  -و سبک زندگی سالمت  برنامه درسیسؤال چهارم: نحوه ارزشیابی طراحی الگوی 

 متوسطه اوّل چگونه است؟ دورهآموزان برای دانش
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های و شیوه هامقولهنظران در تحقیق، ه با صاحبهای کیفی حاصل از مصاحببر اساس یافته

 دورهمحور برای  -ارزشیابی سؤال پنجم مربوط به نحوه ارزشیابی درسی سبک زندگی سالمت 

مقوله است که شامل مشاهدات، ارزیابی رفتار و ارزشیابی عملکردی است و  ۳متوسطه اوّل؛ 

تغییر  هایمؤلفهزخورد دیگران، ارزیابی زیر مقوله که شامل اسناد و مدارک، با ۴همچنین شامل 

ها در ارتباط با این مفاهیم ای از مصاحبهرفتار و ارزشیابی مبتنی بر عملکرد است که نمونه

 است. شدهمطرح 5زیر شناسایی شدند که در جدول  صورتبه

 های کیفی : کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج شده از داده5جدول 

 کدگذاری باز

 مفاهیم()

 کدگذاری محوری

 (زیر مقوله)

 کدگذاری انتخابی

 )مقوله اصلی(

 (8، ۳های بهداشتی، سالمتی)م پرونده -۱-۱

 (۱۶، ۱۴، ۴ای )م مشاهده هایلیستچک -۱-۲
 اسناد و مدارک

 مشاهدات
 (۳بازخورد از والدین، معلمان و دوستان )م  -۲-۱

 (۹ارزشیابی مشارکتی )م  -۲-۲
 بازخورد دیگران

 (۱۶، ۴رفتاری )م  هایمؤلفهارزیابی  -۳-۱

 (۱۶، ،8، 5تغییر رفتار )م  صورتبهارزیابی  -۳-۲

 هایمؤلفهارزیابی 

 تغییر رفتار
 ارزیابی رفتار

 (8، ۶سالمت روان )م  هایآزمون -۴-۱

 (۱5، ۹ای )م ارزشیابی مرحله -۴-۲

 (۱۰امتحان عملی بر پایه مطالب تئوری  )م  -۴-۳

مبتنی بر ارزیابی 

 عملکرد
 ارزیابی عملکردی

 

دهد که ، نشان می5نظران بر اساس جدول بر اساس نتایج کیفی حاصل از مصاحبه با صاحب

 برنامه درسیهای ارزشیابی سؤال چهارم مربوط به نحوه ارزشیابی طراحی الگوی ها و شیوهمقوله

مقوله است که شامل  ۳متوسطه اوّل؛  دورهآموزان محور برای دانش-سبک زندگی سالمت

زیر مقوله که شامل  ۴مشاهدات، ارزیابی رفتار و ارزشیابی عملکردی است و همچنین شامل 
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تغییر رفتار و ارزشیابی مبتنی بر عملکرد  هایمؤلفهاسناد و مدارک، بازخورد دیگران، ارزیابی 

 سایی شدند.  زیر شنا صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم ای از مصاحبهاست که نمونه

کنندگان و اسناد مقوله اصلی اوّل مشاهدات شامل زیر مقوله اسناد و مدارک در مشارکت

ای است که مشاهده هایلیستچکهای بهداشتی، سالمتی و پژوهشی شامل مفاهیم پرونده

 زیر شناسایی شدند.    صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم ای از مصاحبهنمونه

های بهداشتی و دارد که: عقیده من این است که بررسی پرونده( عنوان می۳) شمارهم ش 

 .دهدمیآموزان را نشان سالمتی دانش

دهد که: مراجعه به میزان نکات بهداشتی، بررسی میزان مراجعات ( نظر می8) شمارهم ش 

 از وسایل بهداشتی. استفادهبه مراکز بهداشت و میزان 

کنندگان امل بازخورد دیگران و ارزشیابی مشارکتی در مشارکتمقوله اصلی اوّل مشاهدات ش

-ای از مصاحبهشامل بازخورد از والدین، معلمان و دوستان، و ارزشیابی مشارکتی است که نمونه

 زیر شناسایی شدند.    صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم 

 یر بیان شده است.ز صورتبهدر مورد مفهوم بازخورد از والدین، معلمان و دوستان 

است که: بازخورد از والدین، دوستان، معلمان و مربیان  گونهاین( ۳) شمارهنظر م ش 

 است. تأثیرگذارآموزان بهداشت و تغذیه در  درسی دانش

آموزان را دانش برنامه درسیای در مشاهده هایلیستچک( عقیده دارد که: ۴) شمارهم ش  

 دهد.نشان می

 زیر بیان شده است. صورتبهرزشیابی مشارکتی در مورد مفهوم ا

های متنوع ارزشیابی، دارد که: من معتقدم که استفاده از روش( اظهار می۹) شمارهم ش 

 آموزان است.دانش برنامه درسیهمچون ارزشیابی مشارکتی در 

-ارکتتغییر رفتار در مش هایمؤلفهمقوله اصلی دوم ارزیابی رفتار شامل زیر مقوله ارزیابی 

ای تغییر رفتار است که نمونه صورتبهمهم و ارزیابی  هایمؤلفهکنندگان شامل مفاهیم ارزیابی 

 زیر شناسایی شدند.    صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم از مصاحبه

 برنامه درسیمهم در  هایمؤلفهارزیابی  صورتبه( اعتقاد دارد که: ارزشیابی ۴) شمارهم ش 

 دهد.ا نشان میآموزان ردانش
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تغییر در رفتار فرد؛ رفتار باید مورد ارزیابی  صورتبه( معتقد است که: ارزشیابی 5) شمارهم ش 

 قرار بگیرد.

مقوله اصلی سوم ارزشیابی عملکردی شامل زیر مقوله ارزشیابی مبتنی بر عملکرد در 

ی و امتحان عملی بر اهای سالمت روان، ارزشیابی مرحلهکنندگان شامل مفاهیم آزمونمشارکت

زیر  صورتبهها در ارتباط با این مفاهیم مصاحبه ای ازپایه مطالب تئوری است که نمونه

 شناسایی شدند.   

 زیر بیان شده است. صورتبههای سالمت روان در مورد مفهوم آزمون

شود های سالمت روان که در متوسطه اوّل انجام می( عقیده دارد که: آزمون۶) شمارهم ش 

کند بهترین نوع دهند و کامپیوتر تصحیح میآموزان آزادانه به آن پاسخ میو تستی است و دانش

 ارزشیابی است.

 زیر بیان شده است. صورتبهای در مورد مفهوم ارزشیابی مرحله

های متنوع دارد که: نظر من این است که استفاده از روش( عنوان می8) شمارهم ش 

 آموزان است.دانش برنامه درسیای در  زشیابی مرحلهارزشیابی همچون ار

 زیر بیان شده است. صورتبهدر مورد مفهوم امتحان عملی بر پایه مطالب تئوری 

حان عملی بر پایه مطالب کند که: عقیده من این است که امت( بیان می۱۰) شمارهم ش 

 ست.ا تأثیرگذاران در سالمت آنان آموزدانش برنامه درسی تئوری در

 گیریبحث و نتیجه

 یتواند تا حدودیآموزان معوامل در دانش نیا یآموزش و ارتقا های تحقیق بنابر یافته

نقش آموزش  یبررس یبرا تحقیقانجام  ن،یقرار دهد. همچن تأثیرها را تحت آن یسبک زندگ

لذا  اهد بود.خو یها، کاربردمحور آن -سالمت  یسبک زندگ رییتغآموزان در عوامل به دانش نیا

 زیر ارائه شده است: صورتبهپیشنهادهای تحقیق حاضر 

ر محو -ندگی سالمتزمل مؤثر بر سبک اعوزه حودر لیه تحقیق اوحاضر یک تحقیق 

 موردتوجهبیشتر ها مقولهین اتی ی آهاهشوپژد در شومید ین پیشنهاابنابرد، شومیب محسو

متوسطه اوّل  دورهمحور برای  -ندگی سالمت د. در تحقیق حاضر عوامل  درسی سبک زگیرار قر

های آینده عوامل اجتماعی و معنوی شود که در تحقیققرار گرفت، پیشنهاد می موردبررسی
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که مطرح شد عوامل   طورهمان قرار گیرد. موردتوجهمحور نیز  -بر سبک زندگی سالمت  مؤثر

ها در شود که یافتهنهاد میمحور نقش دارند، بنابراین پیش -درسی در سبک زندگی سالمت 

-قرار گیرد. یکی از کاربردهای یافته موردتوجهحوزه آموزش افراد جامعه و متخصصان سالمت 

مدت در فشرده و کوتاه هایدورهمطالب آموزشی برای  بندیاولویتهای این تحقیق کمک به 

 ،ستا کرذ قابل تحقیق ینا یهایافته مینهز در نچهمحور است. آ -حوزه سبک زندگی سالمت 

 .باشد یبعد یهاتحقیق ایبر مبنایی نداتومی که ستا جدید کامالً حوزه یک در آن منجاا

 سبک یتقاار جهت در زشموآ حوزه در نداتومی هشوپژ ینا یهایافته یگرد فطر از 

 خیرا یهالسا در سالمت مهم یهازهحو از یکی که سالمت یهارفتار و رمحو -سالمت  ندگیز

 آن به تحقیق ینا منجاا یستارا در انتومی که ییگرد عموضو. دگیر ارقر مورداستفاده ستا دهبو

 رمحو - سالمت ندگیز سبک برنامه درسی  سمقیا یهایژگیو سیربر و ساخت د،کر رهشاا

 نداتومی انیرا جامعه بافت بر مبتنی و معتبر اربزا یک عنوانبه که ستا اوّل متوسطه دوره برای

 زیساهمافر با حاضر هشوپژ یهایافتهد. گیر ارقر مورداستفاده زهحو ینا یبعد یهاهشوپژ در

 تعامل شیوه و رمحو - سالمت ندگیز سبک بر مؤثر ملاعو مینهز در یجدید یهاضفر و هاهیدا

 کرذ قابل نپایا در. دکر همافر زهحو ینا در بیشتر یهشهاوپژ منجاا ایبر را مینهز هاآن بین

 هشوپژ ینا یهابخش از یک هر نمواپیر تجزئیا سیربر و تردقیق یهاهشوپژ منجاا که ستا

 تعامل ایبر را مینهز نداتومی هشوپژ ینا یهایافته همچنین. سدرمی نظر به وریضر کامالً

 کند. همافر سالمت زهحو انهشگروپژ و نمتخصصا بیشتر
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 محور -سبک زندگی سالمت  برنامه درسی هایمؤلفهمدل مفهومی  -۱شکل 

 همکاران و تریلک: جمله از دارند، مطابقت دیگر هایتحقیق نتایج با تحقیق این نتایج

 و درسی  تغییر با که دریافتند پزشکی آموزش در زندگی سبک مورد در پژوهشی در ،(۲۰۱۹)

 یک پزشکی، آموزش در زندگی سبک پزشکی آموزش بر تمرکز یبرا جدید هایسیاست ایجاد

 و باشد موفق تواندمی شایع غیر مزمن هایبیماری در سالمت از مراقبت جدید الگوی پیوستار

 ،(۲۰۱5) همکاران و هیل تحقیق نتایج همچنین شود؛ محقق متحدهایاالت شهروندان سالمت

 زندگی برنامه درسی طریق از محور -سالمت  گیزند سبک رفتارهای ارتقاء مورد در پژوهشی در

 انجام برای میلیبی و بارکاری اضافه زمانی، فشار که دریافتند جنوبی آفریقای در محور

 معلم آمادگی پیش. بود برنامه درسی از ناکامل استفاده اصلی دالیل غیراجباری هایفعالیت

 درسی برنامۀ 

 تعامل با دیگران تحرک و ورزش

 

 رعایت بهداشت

 

آسیب شناسی 

 اقتصاد خانواده 

 

 خود مراقبتی

 

مدیریت استرس و 

 خشم

 

 فرهنگ زندگی

 

 رابطه بین فردی

 

مسئولیت پذیری 

 در قبال سالمت

 تغذیه 
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 و مداوم حمایت و تعامل مناسب، معرفی با که داد نشان هایافته ،عالوهبه. نداشت مهمی نقش

 مندانگیزه و آگاه معلمان اگر ،برنامه درسی در سالمت خاص زندگی سبک نتایج یکپارچگی

 شود.می تحملقابل برنامه درسی  نوع این باشند،

 الگوی اعتبارسنجی و طراحی عنوان با پژوهشی در ،(۱۳۹5)همکاران  و عظیمی همچنین

 نظام هایمفروضه اساس بر دبستان دوره در سالمت ارتقای و هداشتب آموزش برنامه درسی

برنامه  الگوی کشورها، سایر تجارب و شناسیجامعه درسی، ،شناختیروان فلسفی، مبانی سالمت،

 دوره برای راگ گانهده عناصر اساس بر دبستان دوره در سالمت ارتقای و بهداشت آموزش درسی

 متخصصان نظرات از پیشنهادی الگوی اعتباربخشی منظوربه و شد طراحی ابتدایی دوم و اوّل

 آماری نمونه از باالیی درصد که شد استفاده سالمت ارتقای و بهداشت آموزش و تربیت و تعلیم

 نمودند. تأیید را مذکور الگوی

 و احمدی ،(۱۳۹7) همکاران و زادهمهدی مطالعات نتایج با تحقیق این نتایج همچنین

 و نقیبی ،(۱۳۹۶)همکاران  و میبدی باللی ،(۱۳۹5)همکاران  و عظیمی ،(۱۳۹۶)همکاران 

 و قاسمی ،(۱۳8۹)همکاران  و محمدیان( ۱۳۹۱) همکاران و دالوندی ،(۱۳۹۲)همکاران 

 و  ریسیکا ،(۲۰۱8)همکاران  و گاورن مک ،(۲۰۱۹) همکاران و درایور ،(۱۳87)همکاران 

 همکاران و سوسا ،(۲۰۱5)همکاران  و اینال ،(۲۰۱7) همکاران و ویلیامز ،(۲۰۱8) همکاران

 ،(۲۰۱۰)  کاکرهام ،(۲۰۱۰) همکاران و دان ،(۲۰۱۱)نصال  ،(۲۰۱۳) همکاران و وانگ ،(۲۰۱5)

 .دارند مطابقت( ۲۰۰۲) همکاران و ویپی ،(۲۰۰5) همکاران و الرکین ،(۲۰۰۹) همکاران و بارس

 برنامه درسی ملاعو حاضر هشوپژ ود که دردر پایان الزم به ذکر است به این نکات اشاره ش

 دشومی دپیشنها ،گرفت ارقر موردبررسی اوّل متوسطه دوره برای رمحو - سالمت ندگیز سبک

 نیز رمحو - سالمت ندگیز سبک بر مؤثر یمعنو و جتماعیا ملاعو هیندآ یهاهشوپژ در که

 ندگیز سبک بر مؤثر ملاعو زهحو در لیهاو هشوپژ یک حاضر هشوپژ .دگیر ارقر موردتوجه

 هامقوله ینا تیآ یهاهشوپژ در دشومی دپیشنها ینابنابر د،شومی بمحسو رمحو - سالمت

 ندگیز سبک در برنامه درسی ملاعو شد حمطر که رطونهما .دگیر ارقر موردتوجه بیشتر

 ادفرا زشموآ حوزه در هایافته ینا که دشومی دپیشنها ینابنابر ،نددار نقش رمحو - سالمت

 هشوپژ ینا یهایافته یهادبررکا از یکی .دگیر ارقر موردتوجه سالمت نمتخصصا و جامعه
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 ندگیز سبک زهحو در تمدهکوتا و دهفشر هایدوره ایبر شیزموآ مطالب یبندلویتاو به کمک

 باشد. ذیل می قراربهها با توجه به نتایج این پژوهش محدودیت .ستا رمحو -سالمت 

 ،کندمی جهامو یتودمحد با را هایافتهتعمیم هشوپژ یفیک مرحله هنمون دنبو سسترد در

 رتصو شتال علیرغم .دشو گرفته نظر در نباجو متما نتایج تعمیم در دشومی دپیشنها ینابنابر

 ردمو در نطمیناا با انتونمی ،هشوپژ در کنندهشرکت ادفرا کندگیاپر یشافزا جهت گرفته

 موردتوجه هشوپژ یهایافتهتعمیم در مسئله ینا ستا مزال و دکر نه صحبتنمو دنبو فمعر

 در مختلف الیلد به که ستا متغیرهایی شناسایی معد یگرد مالحظهقابل یتودمحد د.گیر ارقر

 ارتأثیرگذ آموزاندانش ندگیز سبک بر حالدرعین لیو ،نددنبو شناساییقابل  موردمطالعه ادفرا

 که باشند شتهدا دجوو نیز ییگرد ارتأثیرگذ ملاعو ستا ممکن دیگرعبارتبه. ستا دهبو

 از و دهنبو درکقابل نیشاابر یا و کنند رهشاا هاآن به اندنتوانسته الیلید به نکنندگاکترمشا

 ست.ا هماند نپنها نیدشاد
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