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The Meta-Analysis of Lifestyle with its 
Related Variables

Keywords  Life Style; Meta-Analysis; Related Variables 

Aims Lifestyle has long sociological and psychological roots. The purpose of this study was 
the meta-analysis of variables associated with lifestyle in Iran.
Information & Methods In this meta-analysis, the internal and external databases were 
undertaken to find and collect all research reports in the subject area. 14 studies from 2006 
to 2013 across Iran that included 4652 subjects were analyzed by the Pearson correlation 
coefficient size method for the model of fixed effects. All statistical operations were performed 
using the second edition of the comprehensive meta-analysis software.
Findings The mean of the total effect of the studied studies for the fixed effects model was 
0.385 and for the random effects was 0.336 (p<0.001). The effect size of all studied studies 
was significant at levels ranging from 0.95 to 0.99.
Conclusion The lifestyle has correlation with psychological disorders, health beliefs, marital 
satisfaction, happiness in life satisfaction, paternal satisfaction, body image, tendency to 
use industrial drugs, women’s employment, associated factors, demographic factors, youth 
tolerance, quality of life associated with health and consumption Media.  
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  فراتحلیل سبک زندگی با متغیرهای همبسته آن
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  چکيده

طوالنی دارد.  شناختی روان و شناختی جامعه های ریشه ی،زندگ سبک :فاهدا
  ایران بود. درتحلیل متغیرهای همبسته با سبک زندگی  هدف پژوهش حاضر فرا

های اطالعاتی داخلی و  فراتحلیل، با استفاده از پایگاهدر اين  ها: اطالعات و روش
های پژوهشی در حوزه  آوری تمام گزارش خارجی نسبت به یافتن و جمع

در سراسر ایران  ١٣٩٢تا  ١٣٨٥شده از سال  مطالعه انجام ١٤موضوعی اقدام شد. 
روش اندازه اثر ضریب همبستگی پیرسون  گرفت، با آزمودنی را دربرمی ٤٦٥٢كه 

تحلیل قرار گرفتند. تمام عملیات آماری با  برای مدل اثرهای ثابت مورد فرا
  تحلیل انجام شد. افزار جامع فرا استفاده از ویرایش دوم نرم

میانگین اندازه اثر کلی مطالعات مورد بررسی برای مدل اثرات ثابت برابر  ها: یافته
اندازه اثر تمام ). >٠٠١/٠pبود ( ٣٦٣/٠رات تصادفی برابر و برای اث ٣٨٥/٠

   بود. دار یمعن ٩٩/٠تا  ٩٥/٠در سطوح  یمطالعات مورد بررس
 ،باورهای كنترل سالمت، شناختی اختالالت روانبا سبک زندگی  گیری: نتیجه

، تصور بدن، مندی زوجی رضایت ،شادكامی در رضایت از زندگی، رضایت زناشویی
عوامل عوامل همراه،  ، اشتغال زنان،مصرف مواد مخدر صنعتیگرایش به 
 و كیفیت زندگی مرتبط با سالمت، میزان دینداری جوانان، شناختی جمعیت

  همبستگی دارد. مصرف رسانه
  سبک زندگی، فراتحلیل، متغیرهای همبسته ها: كلیدواژه

  
   ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۱۰/۰۹/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  ganjikamran@yahoo.comنويسنده مسئول: *

  
  دمهمق

 طوالنی شناختیروان و شناختیجامعه هایریشه ی،زندگ سبک
 و اسالمی رویکرد با رهبری مقام معظم فرمایشات در و داشته است
سبک زندگی  .است شده مطرح کاربردی و جدید شکلی به تمدنی،

هایی است که توسط ایشان وارد ادبیات  اسالمی، از جمله واژه
ساز  سرعت به موضوعی مهم، کلیدی و پژوهش جامعه شد و به

بودن  ای رشته . اما پیچیدگی، چندُبعدی، کیفی و بین[1]تبدیل شد
ای  های متفاوت و متنوع درباره آن و پاره این موضوع، دیدگاه

گرفته هنوز به  های صورتاست تا تالش مشکالت دیگر باعث شده
های کاربردی و عینی آن آنچنان  سرانجام مطلوب خود نرسد و جلوه

سبک اینک  مشهود نباشد. جامعه های گوناگون که باید در عرصه
میان  در عنوان یک نهضت نوظهور و فعال اسالمی به زندگی

ر یک موضوع قابل رقابت، مورد توجه قرا  کشورهای اسالمی به
   .استه گرفت

را ، سبک زندگی [2]شناسی آمریکا فرهنگ توصیفی انجمن روان
گونه تعریف کرده است: "شیوه یا طریقه معمول زندگی فردی یا  این

شود. ها، عالیق و عوامل دیگر بیان میگروهی که با رفتارها، نگرش
شیوه خاص فرد در غلبه بر احساس  نیز به آدلرشناسی فردی  در روان
، سبک آدلرشود. براساس گفته کفایتی یا جبران آن گفته میبی

شود و عوامل اصلی زندگی اولین بار در دوران کودکی کسب می
گیری آن عبارتند از استعدادهای ژنتیکی، تربیت و روابط شکل
در  یجایگاه ممتاز آدلرشک بی)". ۹۹۱فردی درون خانواده (ص  بین

گری دارد. گرچه او در تحلیلانویژه رو شناسی و به تاریخچه روان
مالقات داشته و  فرویدای نظیر  اش با افراد برجسته دوران زندگی

-تحت تاثیر افکار وی قرار گرفته است. با این حال افکار و اندیشه
عمیقًا  آدلرمحصول خود او هستند. یکی از افرادی که  آدلرهای 

بود.  اسماتستحت تاثیر افکار او بود فیلسوف آفریقای جنوبی، 
شکلی کلی  معتقد بود که برای شناخت افراد باید آنها را به اسماتس

و یکپارچه و در محیط و بافت اجتماعی مورد بررسی قرار داد. درست 
شناسی فردنگر" را برای رویکرد  نام "روان آدلربر همین اساس بود که 

ک اش را سبرویه و روش مشخص فرد در زندگی آدلر. [3]خود برگزید
دست آمده است،  های متعددی که از او به زندگی نامید. در نوشته

ایشان در طول عمر خود به طور مکرر عبارت سبک زندگی را با تعابیر 
عنوان خود، شخصیت،  کار برده است. او این مفهوم را به گوناگون به

های خالق فرد، شیوه دهنده فعالیت فردیت، وحدت و یگانگی، شکل
الت، عقیده و نظر فرد درباره خود و مشکالت مواجهه با مشک

 آدلر. [4]کار برده است اش و نگرش فرد نسبت به زندگی بهزندگی
ویژه برای یافتن  اجرادرآوردن عقاید خود در آموزش و پرورش، به به
هایی برای اصالح کردن سبک زندگی معیوب، عالقه بسیار داشت  راه

داد. درمانجویان در  جه قرار میو فرآیند یادگیری و آموزش را مورد تو
منطق شخصی اعتقادات آدلر فرآیند درمان آن چیزی را که طرفداران 

کنند. منطق شخصی، مفاهیمی  خوانند، کاوش می و باورها می
ای را که سبک زندگی  درباره خود، دیگران و زندگی است که فلسفه

گیری دهد و در این رویکرد یاد  فرد بر آن استوار است، تشکیل می
های غلط اهمیت بسیار  گیری ها و نتیجه چگونگی اصالح فرض

   .[5]دارد
هایی است که فرد ای از قوانین و راهنمایی سبک زندگی، مجموعه

دهد تا آنها را در مسیر زندگی و به سمت اهدافش سوق شکل می
به چهار گروه تقسیم می  دهد. اعتقادات مربوط به سبک زندگی،

پنداری"، یعنی اعتقاد فرد به  "خود" یا "خویشتنمفهوم  - ١شود: 
"خود آرمانی" یعنی اعتقاد فرد به اینکه "من  - ٢اینکه "من هستم" 

تا جایی در میان دیگران » چه باید باشم" یا "مجبورم چه باشم
"تصویری از جهان" یعنی اعتقادات فرد درباره  -٣داشته باشم 

اخالقی" یعنی مجموعه "اعتقادات  -٤اطرافیان و محیط پیرامون 
 .[6]داندچیزهایی که فرد درست یا نادرست می

ای در علوم پزشکی،  رشته - منزله مفهومی میان سبک زندگی به
در حوزه  .شناسی و علوم اجتماعی نیز مورد بررسی و توجه است روان
شناسی، سبک زندگی با مطالعه الگوهای رفتاری و نحوه عمل  روان

ها و پیگیری و اصرار بر  شخصی، کنشآدمی مبتنی بر اهمیت 
ای معین از رفتار و عادت رفتاری در زندگی شخصی و در  شیوه

های اجتماعی استوار است و با این  ها، شرایط و صحنه موقعیت
رویکرد سبک زندگی از یک سو ریشه در ذهن و نگرش افراد دارد و از 

  .[7]سوی دیگر تابع موقعیت است
ویژه سبک زندگی  به زندگی، سبک نهدر زمی گرایش به مطالعه

گوناگونی از زندگی را  های ماهیت جنبه دلیل اینکه به ،اسالمی
 .است های اخیر افزایش یافتهسال در تدریج، به دهدمیپوشش 
مقاله  ١٢٢۸از میان و همکاران نشان داده است که  میریبررسی 
 ٣۷۸و  Pubmedاز تارنمای  زندگیموضوع سبک  شده در گردآوری

، بیشترین تعداد مقاالت مربوط به ISIی از تارنماگردآمده مقاله 
یاالت ا شده دربین همه مقاالت منتشر .[8]استبوده  ٢٠١٠سال 
 در، داشتوجود  داری معنیکشورهای خاورمیانه، اختالف  و متحده

مقاالت  بین کشورهای خاورمیانه، ترکیه و ایران بیشترین تعداد
عالوه بر بودند.  دادهرا به خود اختصاص  این موضوع شده دررمنتش

بیشترین  ٢٠٠٠-٢٠١١های سالله فاص در این، مسیحیان و مسلمانان
اشت دبه اند. دادهمقاالت منتشرشده را به خود اختصاص  تعداد
مقایسه  درمقاالت را  تعدادزیست عمومی، بیشترین  ای محیط حرفه
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سبک های اخیر، سال. در های مطالعاتی داراستبا دیگر زمینه
مسیحی توجه بیشتری را به  زندگیاسالمی نسبت به سبک  زندگی

برنامه درسی تفکر و سبک زندگی، در جریان  .است کردهخود جلب 
تغییر نظام آموزشی کشور، براساس اسناد تحولی آموزش و پرورش 

) و مصوبه شورای عالی ١٣٩٠(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 
) وارد جدول ساعات ٢٣/٠٢/٩٢، ٨٨٠جلسه آموزش و پرورش (

  .[9]هفتگی دوره اول متوسطه شده است
سبک زندگی در ایران انجام  های فراوانی در موردپژوهش تاکنون

توان آنها را به بندی مقدماتی و کلی می شده است که در یک طبقه
های گوناگون بر سبک زندگی، ارتباط بین سبک اثربخشی مداخله

زندگی با متغیرهای گوناگون، متغیرها و عوامل موثر بر سبک 
های گوناگون،  توصیف و مقایسه سبک زندگی در گروهزندگی، 

های مناسب در زمینه نامه ترجمه، ساخت و هنجاریابی پرسش
سازی، سبک زندگی اسالمی،  سبک زندگی و همچنین شاخص

ایرانی و مطالعات و مباحث نظری و تاریخی  -و اسالمی ایرانی
  بندی کرد. تقسیم
های توصیفی بسیاری به توصیف و مقایسه سبک زندگی پژوهش

های مختلف یا به مباحث نظری در این زمینه  افراد و گروه
اند، مانند بررسی آگاهی، نگرش و سبک زندگی بیماران  پرداخته

قایسه سبک زندگی و سالمت م ،[10]رمبتال به آنژین صدری ناپایدا
مقایسه ، [11]نحوالی و بعد از یائسگی در شاغال ،زنان در دوران قبل

سالمت روانی و شادکامی در دبیران زن دوره متوسطه  ،سبک زندگی
سبک زندگی کارکنان نظامی سپاه پاسداران  ،[12]دار و زنان خانه
مبتال به دیابت نوع مقایسه سبک زندگی افراد  ،[13]انقالب اسالمی

مقایسه اثربخشی دو روش  ،]14[با خواهر یا برادر غیرمبتال ٢
ای تغییر شیوه زندگی و حل مشکالت خانوادگی در کاهش  مداخله

سبک زندگی و هویت اجتماعی  ،[15]ناسازگاری زناشویی
مقایسه ، [17]بررسی سبک زندگی در ساکنان شهر سبزوار، [16]جوانان
های شخصیتی، سالمت روان و سبک زندگی مردان  ویژگی

 ،[18]بازنشسته، زنان یائسه، مردان غیربازنشسته و زنان غیریائسه
ساله دارای فشار خون طبیعی ٢٤-٦٥ مقایسه سبک زندگی در افراد

مفهوم سبک زندگی در ، تحقیق کیفی تبیین [19]و پرفشاری خون
، مقایسه عوامل موثر بر سبک زندگی بیماران [20]نوجوانان پسر
، [21]با افراد سالم بیمارستان شهید رجایی تنکابن ٢دیابتی نوع 

ای سبک زندگی  های ساختاری و سرمایه کننده تعیین
، [23]مصرفی فرهنگ و زندگی سبک جوان،، [22]محور سالمت

های مقابله با فشار روانی آموزگاران  مقایسه سبک زندگی و شیوه
مقایسه تاثیر الگوی ، [24]آموزش و پرورش استثنایی و عادی

دهی  ن با افراد غیرمعتاد در شکلامعنوی معتاد - روانی -زیستی
 نسلی تغییرات، [25]آوری سبک زندگی آنان براساس سطح تاب

 مقایسه خاستگاه اجتماعی و، [26]جامعه روستایی در زندگی سبک
، [28]، سبک زندگی تلویزیونی و مصرف[27]سبک زندگی دانشجویان

 ایران در اسالمی جمهوری فرهنگی گزاری سیاست کالبدشکافی
- ٦٥زندگی بزرگساالن مقایسه سبک ، [29]دختران زندگی سبک حوزه
، بررسی سبک ٢٥از  [30]ایه توده بدنی کمتر و بیشترساله با نم٢٠

، [31]با استئوپروز و عوامل خطر آن زندگی و آگاهی زنان در ارتباط
آموزان  سبک زندگی و هویت ملی: مطالعه موردی دانش

، تحلیل جنسیتی تصادف با تاکید بر [32]های شیراز دبیرستان
، [33]مفهوم سبک زندگی سالم، مطالعه موردی: جوانان شهر تهران

 های سبک انواع در خرید برای غالب گیری تصمیم نوع تعیین
، بررسی سبک زندگی معلمان شاغل در شهرستان [34]سوال زندگی

مقایسه هوش هیجانی و سبک زندگی در افراد سالم و ، [35]گرگان
بررسی و مقایسه سبک زندگی والدین کودکان با  ،[36]بیماران قلبی

بررسی ، [37]نمود) درون -نمود و بدون اختالل رفتاری (برون
های سینمایی پر فیلمهای سبک زندگی و الگوی رفتار در  مولفه
 مدارس در شاغل معلمان سالم زندگی سبک بررسی ،[38]فروش
، [40]زندگی سبک در والدین با فرزندان تعارض، [39]دخترانه دولتی

، بررسی [41]مقایسه سبک زندگی بیماران پیوند کلیه و افراد سالم
کننده به  اسکلروزیس مراجعه سبک زندگی بیماران مبتال به مولتیپل

 شیوه به عملی ظرفیت پیشگوی مدل، [42]انجمن ام.اس. شهر تهران
ساله با سبک زندگی ٤٠-٦٥مردان  در روزانه های گام شمارش
مقایسه استفاده و رضامندی مخاطبان زن تهرانی از  ،[43]فعال
به خانه بر "و  "من و تو"سیما و شبکه  "سبک زندگی"های  برنامه
، ١٣٩٠ می ایران در سالسیمای جمهوری اسال [44]"گردیممی

ها، هویت و سبک زندگی در بین  مقایسه جنسیتی رابطه رسانه
سبک زندگی والدین کودکان دارای اختالل   مقایسه، [45]جوانان

سبک زندگی، کیفیت زندگی و  مقایسه، [46]رفتاری و کودکان عادی
استفاده از اینترنت و سالمت در ، [47]سالمت روان کارکنان

بررسی آگاهی، نگرش و سبک زندگی مرتبط با  دانشجویان:
 سبک پزشکی، تاریخچه با مرتبط خطر عوامل بررسی ،[48]اینترنت
 ،[49]پستان سرطان به مبتال زنان بهداشتی و رفتارهای زندگی

های شهری و روستایی در  های سبک زندگی گروهبررسی تفاوت
زنان شاغل سبک زندگی   مقایسه، [50]شدن فرهنگی ارتباط با جهانی

ای و  مقایسه رضایت زناشویی، راهبردهای مقابله، [51]دار و خانه
بررسی  ،[52]توان ذهنی و عادی سبک زندگی در والدین کودکان کم
آوری و سبک  مقایسه تاب، [53]سبک زندگی زنان شاغل و غیرشاغل

ساله شهر ۲۵-۶۰زندگی بین بیماران دیالیزی و پیوند کلیه 
سبک زندگی افراد نظامی و غیرنظامی مبتال به مقایسه ، [54]تهران

 اصفهان: شهر سالمندان در سالم زندگی سبک، [55]پرفشاری خون
مقایسه سبک زندگی ارتقادهنده سالمت ، [56]مقطعی مطالعه یک

روماتوئید با زنان سالم و ارتباط آن  در بیماران زن مبتال به آرتریت
زندگی در قشرهای بررسی سبک ، [57]شناختی با عوامل جمعیت

مقایسه سبک زندگی ، [58]مختلف زنان شاغل و عوامل موثر بر آن
در  [59]های عروق کرونر با زنان غیرمبتال زنان یائسه مبتال به بیماری

درمانگری مبتنی بر اصالح سبک  مقایسه تاثیر گروه، ١٣٨٨-٨٩سال 
درمانگری شناختی در مدیریت وزن و ارتقای کیفیت  زندگی و گروه

وضعیت سبک زندگی ارتقادهنده ، [60]وزن زندگی زنان دارای اضافه
 سبک زندگی در زنان بارداربررسی  ،[61]سالمت در دانشجویان

تحلیلی بر بازنمایی ایدئولوژی و سبک زندگی در  ،[62]گناباد
 و سبک زندگی بررسی، [63]های آموزش زبان اینترچنچ کتاب

 نوجوانان شهر در استخوان پوکی از کننده پیشگیری رفتارهای
های ناسازگار اولیه و سبک زندگی در  مقایسه  طرحواره، [46]قزوین

ای رابطه بین  بررسی مقایسه، [65]افراد وابسته به مواد و افراد عادی
های مقابله با استرس با فرسودگی شغلی سبک زندگی و سبک

بین مطالعه ، [66]آموزگاران آموزش و پرورش استثنایی و عادی
، درمانگری مبتنی بر [67]نسل سبک زندگی مادران و دختران

درمانگری در کاهش  های حل مساله و مقابله با شناخت مهارت
بررسی سبک زندگی در ، [68]شاخص توده بدنی و بهبود سبک زندگی

کنندگان مواد و افراد بهنجار: یک مقایسه مبتنی بر  سوءمصرف
 های برنامه در ندگیز سبک شناسی آسیب، [69]نگریآدلری

کننده از پوکی استخوان  سبک زندگی پیشگیریبررسی  ،[70]تلویزیون
 مردم زندگی سبک خطر عوامل، [71]آموزان دختر زنجانیدر دانش
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   ۱۳۹۶، زمستان ۱، شماره ۲دوره                                                           نامه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت فصل

 وضعیت بررسی، [72]سرطان از پیشگیری با ارتباط در تهران شهر
سبک  اصلی متغیرهای عنوان به غذایی عادات و بدنی توده نمایه
 هویت شدن، جهانی ،[73]نظامی محیط یک پایور نیروهای در زندگی
سبک زندگی  ،[74]شهری زنان سبک زندگی و خانواده از مستقل

 سبک ،[75]شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازی
 خود، با انسان (ارتباط ارتباطی دیدگاه براساس مطلوب زندگی
 در زندگی سبک کالبدشکافی، [76] طبیعت) و دیگران خداوند،
شناختی سرطان: نگرانی، های روانهمبسته ،[77]داری سرمایه جامعه

  .[78]سبک زندگی، خودکارآمدی
های بسیاری در زمینه ارتباط بین سبک زندگی همچنین پژوهش

توان به با متغیرهای گوناگون انجام شده است که از جمله آنها می
خون و شاخص توده  ، فشار[83]، افسردگی و اضطرا[82-79]سالمت
-86]، رضایت زناشویی[85]پستانسرطان زا با عوامل تنش، [84]بدنی ، طبقه [94]، بیماری انسداد مزمن ریه[93-91]پرفشاری خون، [90

شناختی  ، اختالالت روان[97 ,96]، پوکی استخوان[95]اجتماعی
نفس، افسردگی، سبک زندگی و  وزن با اعتمادبه اضافه، [98]دبیران

-99]معرف به مراکز کاهش کاهش وزن خودپنداره بدنی در زنان خود سبک زندگی  ،[104]امید به زندگی، [103 ,102]سالمت عمومی، [101
وزن  ، اضافه[106]، شاخص توده بدنی[105]مصرف کاالهای فرهنگی

، هویت اجتماعی، [108 ,107]اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سرمایه
های ، مصرف برنامه[112]اشتغال زنان، [111-109]هویت قومی

سبک ، [115]، احساس امنیت[114]، بروز رفتار مجرمانه[113]رسانه
جالل آل و  صادق هدایتکید بر ادر میدان ادبی ایران با ت نوشتاری
عوامل سبک زندگی  ،[118]، ترتیب تولد[117]، خودتنظیمی[116]احمد

آوری والدین   میزان تاب، [119]مرتبط با ابتال به استئوپروز در زنان
، باورهای [120]با و بدون اختالل سلوک  ساله۱۸تا  ۱۴دارای فرزندان 

های  هطرحوار، [122]نشریات و کتب مصرف سبک، [121]دینی
، باورهای کنترل [124]، عزت نفس[123]ناسازگاری والدین

حمایت اجتماعی ، [126]تنظیمی نگرش خوردن و خود، [125]سالمت
، [129]شناختی ، بهزیستی روان[128]، تعهد سازمانی[127]شده ادراک
بینی  قدرت پیش  ،[131]وزن و چاقی اضافه، [130]تحرکی جسمانی بی

مندی زوجی زنان  های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایتویژگی
سبک زندگی ، [136-133]، میزان دینداری[132]پرستار شهر شیراز

، پیشرفت [137]اسالمی با شادکامی در رضایت از زندگی
، مصرف [140]، مدیریت بدن[139]، تصور بدن[138]تحصیلی
، [144]، توسعه گردشگری[143 ,142]، کیفیت زندگی[141]انرژی

وزنی  کم، [146]گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی، [145]شادکامی
 میزان مواجهه با، [148]، اینترنت[147]بدو تولد نوزادان ترم

عوامل  مذهبی و، [149]سرطان کولورکتالزا با رویدادهای استرس
های مقابله با استرس با فرسودگی شغلی سبک، [150]مرتبط با آن
شناختی سرطان: نگرانی، سبک های روانهمبسته، [66]آموزگاران
نفس و خودکارآمدی در رابطه  بررسی نقش میانجی عزت، [78]زندگی

دین، وجدان ، [153 ,152]، مصرف رسانه[151]بین سبک زندگی اسالمی
اسنادی های سبک زندگی و سبک ، تعیین رابطه میان[154]کاری

  اشاره کرد. [7]آوری نوجوانان مادران با تاب
 ریاخ هایسال در سبک زندگی به مربوط هایپژوهش که ییآنجا از
 نیا در یلیفراتحل هاییبررس انجام است، افتهی چشمگیری شیافزا

 را آنها جینتا ن،یشیپ مطالعات یبازنگر ضمن تواندیم مرحله
 جینتا بیترک. منجر شود یواحد جینتا و تر قیدق برآورد به و بیترک
 یبرا لیتحل واحد عنوان به نیشیپ هایپژوهش از استفاده و

 سبک زندگی نهیزم در ابهام بدون و یکل ریتصو کی آوردن دست به
  . بود ثروم و دیمف کشور در یزمان برهه نیا در

های پژوهشی  پذیری یافتهطور سنتی در مورد تعمیم به پژوهشگران
کنند. در بررسی گیری میاز طریق بررسی پیشینه پژوهشی نتیجه
هایی که به یک پژوهشپیشینه پژوهشی، پژوهشگر تعدادی از 

کردن و  اند را مطالعه و سپس برای خالصه موضوع خاص پرداخته
کند. گاهی یک ه میای تهی های پژوهشی مقاله یابی پیشینه ارزش

های پژوهشی ارایه  بررسی، گزارشی است که نویسنده در مورد یافته
ها در گیری کند. نتیجهگیری می و در مورد پیشینه پژوهشی نتیجه

های ذهنی نویسنده استوار یک گزارش پیشینه پژوهشی بر برداشت
های اخیر برای مقایسه تعداد بسیار زیادی از است. در سال

ا در یک حیطه خاص، روش دیگری طراحی شده است، هپژوهش
. بنابراین هدف اصلی پژوهش [155]این روش فراتحلیل نام دارد

گرفته داخلی در  های انجامحاضر بررسی فراتحلیلی پژوهش
  متغیرهای همبسته با سبک زندگی بود.

  
   ها روشابزار و 
 ١٤نمونه مطالعات شامل  و فراتحلیل نوع از حاضر پژوهش روش

در سراسر ایران بود كه  ١٣٩٢تا  ١٣٨٥ سال شده از مطالعه انجام
ها به  . معیارهای ورود پژوهشگرفت نی را در بر میدنفر آزمو ٤٦٥٢

ها یا مراکز  ها، دانشگاه در سازمان هاپژوهشفراتحلیل شامل؛ انجام 
آموزش عالی و در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری، با استفاده از 

  سنجی مطلوبهای روانهای معتبر و دارای ویژگیوشابزارها و ر
نفر آزمودنی و با روش همبستگی یا  ١٠٠حداقل روی  بود که
همچنین از نظر اصول  رویدادی انجام شده باشند،  پس
اندازه اثر را گزارش کرده  انجام شده باشند وشناختی به درستی  روش

  یا اطالعات الزم برای محاسبه آن را ارایه کرده باشند.
سازی و کدگذاری آنها  شناسایی منابع، انتخاب، خالصه

در  .[156]های فراتحلیل استترین بخشگیرترین و یکی از مهم وقت
سبک های فراتحلیل، پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از کلیدواژه

، متغیرهای همبسته با سبک زندگی، زندگی ایرانی سبک، زندگی
های ، سبک زندگی اسالمی در پایگاهروش زندگی، شیوه زندگی

وجوی  و موتورهای جست Medline, noormags, ERIC, ensani, psychInfo, PubMed, ASE, ISC, Iranpsych, Iran medex, Irandoc, Magiran, SID, SCI/SSCI, psycARTICLES, IROST, Riecاطالعاتی داخلی و خارجی مانند: 
های منتشرشده  آوری تمام مقاله گوناگون نسبت به یافتن و جمع

ها، نتایج به زبان فارسی و انگلیسی، خالصه مقاالت همایش
ارشد و های کارشناسی نامهکشوری و استانی، پایان هایپژوهش

در متغیرهای همبسته با سبک زندگی نحوی به بررسی  دکتری که به
های نامهایران پرداخته بودند اقدام شد. همچنین برای یافتن پایان

ای که گزارش پژوهشی آنها  کارشناسی ارشد، دکتری و دکترای حرفه
های  ها و موسسه به صورت مقاله به چاپ نرسیده بود به دانشگاه

اطالعات برای انتخاب و استخراج آموزش عالی مراجعه شد. 
های گوناگون یک فهرست وارسی تهیه شد. محتوای این پژوهش

فهرست وارسی با تکیه بر ادبیات پژوهشی و نظرسنجی از سه نفر از 
نهایی شد. از این  سبک زندگینظران حیطه فراتحلیل و صاحب

ها استفاده و کدگذاری توسط دو نفر پژوهشفهرست برای کدگذاری 
ه صورت گرفت. سرانجام پایایی این صورت جداگان یاب به ارزش
محاسبه شد. در  ٧٨/٠ها با ضریب کاپای کوهن معادل  ارزیاب
های گوناگون ای موارد پژوهشگران ناگزیر از اصالح بخش پاره
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های آماری آنها شدند. با توجه به ها از جمله روشپژوهش
ها در فراتحلیل حاضر و همچنین نتایج پژوهش های ورود مالک
پژوهش انتخاب  ١٤شده فقط  های انجامپژوهشها، از میان بیارزیا

تحلیل  نظران، انجام فرا بسیاری از صاحب و مورد تحلیل قرار گرفتند.
ها و شرط رعایت مالک حتی روی تعداد مطالعاتی کمتر از این را به

  .[157 ,155]دانند شرایط، قابل قبول می

، از طریق ضریب ٢افزار جامع فراتحلیل  ها با نرم تحلیل داده
و  Qهمبستگی پیرسون برای مدل اثرهای ثابت و تصادفی، شاخص 

ای  برای بررسی ناهمگنی مطالعات، ضریب همبستگی رتبه I2 آماره
کندال تائو و نمودار قیفی برای بررسی سوگیری در تورش چاپ و 

کالسیک، برای بررسی مطالعات  ایمن از خطای Nانتشار و آزمون 
  صورت گرفت. گمشده

  
  مطالعه) ۱۴شده ( در مطالعات بررسی متغیرهای همبسته با سبک زندگیتحليل  های فرا نتایج داده) ۱جدول 

  واریانس خطای استاندارد فیشر Zگیری روش نمونهتعداد نمونه  سال  مطالعات
 ٠٠٥/٠ ٠٦٧/٠ ٢٩٢/٠ ١  ۲۲۴ ١٣٨٥ پورپوالدفر و همکاران
 ٠٠٩/٠ ٠٩٤/٠ ١٨٨/٠ ٢  ۱۱۵ ۱۳۸۹ مشکی و همکاران
 ٠٠٩/٠ ٠٩٢/٠ ٢٥٢/٠ ٢  ۱۲۰ ١٣٨٩ الماسی و همکاران
 ٠٠٣/٠ ٠٥٨/٠ ١٦٩/٠ ١  ۳۰۰ ١٣٩٠ کجباف و همکاران
 ٠٠٧/٠ ٠٨٥/٠ ٢١٠/٠ ١  ۱۴۰ ١٣٩٠ فاضل و همکاران

 ٠٠٢/٠ ٠٤٤/٠ ٤٤٩/٠ ١  ۵۰۸ ١٣٩٠ خواجه نوری و همکاران
 ٠٠٣/٠ ٠٥١/٠ ٢٠٠/٠ ١  ۳۸۲ ١٣٩١ صالحآبادی و سلیمی امان

 ٠٠٢/٠ ٠٤٧/٠ ٦١٤/٠ ١  ۴۵۰ ١٣٩١ هادیزادهکردی و 
 ٠٠٣/٠ ٠٥٠/٠ ٤٢١/٠ ١  ۴۰۰ ١٣٩١ زارع و فالح

 ٠٠٣/٠ ٠٥٠/٠ ٥٩٣/٠ ١  ۴۰۰ ١٣٩١ بابانژاد و همکاران
 ٠١٠/٠ ٠٩٩/٠ ٥٩٠/٠ ٢  ۱۰۵ ١٣٩١ خیرجو و همکاران

 ٠٠٢/٠ ٠٤٢/٠ ٢٧٩/٠ ١  ۵۶۰ ١٣٩٢ خواجه نوری و همکاران
 ٠٠١/٠ ٠٣٥/٠ ٤٢١/٠ ١  ۸۱۰ ١٣٩٢ نقیبی و همکاران

 ٠٠٧/٠ ٠٨٦/٠ ٣٥٢/٠ ١  ۱۳۸ ١٣٩٢ جمعه زاده و همکارانامام
  

  ها  یافته
شده در زمینه متغیرهای  میانگین اندازه اثر کلی مطالعات انجام

و برای  ٣٨٥/٠همبسته با سبک زندگی برای مدل اثرات ثابت، 
دار بودند.  معنی ٠٠١/٠بود که هر دو در سطح  ٣٦٣/٠اثرات تصادفی، 

توان به عنوان ) را می٣٨٥/٠میانگین اندازه اثر پژوهش حاضر (
تفسیر کرد. اندازه  سبک زندگی پایین متغیرهای همبسته باارتباط 

دار بود.  معنی ٩٩/٠تا  ٩٥/٠اثر تمام مطالعات مورد بررسی در سطوح 
(متغير  زاده هادیو  کردیعات باالترین اندازه اثر مربوط به مطال

های جمعيت (متغير ويژگی و همکاران بابانژاد، اشتغال)
، (متغير عوامل جمعيت شناختی) و همکاران خیرجو، شناختی)
)، ؛ متغير ميزان ديندارینفری ٥٠٨و همکاران (نمونه  نوری خواجه

و  نقیبی، های جمعيت شناختی)(متغير ويژگی فالحو  زارع 
  ).١؛ نمودار ١بود (جدول (متغير كيفيت زندگی) همکاران 

  

  
  فاصله اطمينان اندازه اثر متغیرهای همبسته با سبک زندگی )۱نمودار 

  مطالعه) ۱۴(
  

؛ Q=۴۰۹/۹۴(مطالعات مورد بررسی نامتجانس و ناهمگون بودند 
۲۳۰/۸۶=I2 بدین ترتیب مطالعات مورد بررسی در یک اندازه اثر .(

های اندازه اثر ناشی از خطای و تفاوتحقیقی مشترک بودند 
دار  های مربوط به اثر تصادفی نیز معنی محاسبه .برداری بود نمونه

بودند و ناهمگونی مطالعات ناشی از روش آماری نبود، به همین 
وجوی  نسبت به جستدلیل از مدل اثرهای ثابت استفاده و 

  کننده اقدام شد. متغیرهای تعدیل
محاسبه شد و نمودار قیفی نیز  ۱۵۴/۰رابر ضریب همبستگی تائو ب

ای دارای تورش چاپ و انتشار  پژوهش حاضر تا اندازه نشان داد که
شده و  تفاوت بین تعداد مطالعات مشاهده) و ۲است (نمودار 

  تعداد مطالعات جاافتاده قابل توجه بود.
  

  
  اثرات ثابتدر مدل فیشر    Zاساسنمودار قیفی خطای استاندارد  بر )۲ نمودار

  مطالعه) ۱۴(
  

 بحث 
گرفته  های انجامبررسی فراتحلیلی پژوهشحاضر با هدف   پژوهش

تا از این  داخلی در متغیرهای همبسته با سبک زندگی اجرا شد،
های متفاوت مطالعات موجود، امکان  رهگذر ضمن ترکیب یافته

های این یافتهتر در این زمینه را فراهم سازد.  گیری دقیق نتیجه
باورهای ، [98]شناختی اختالالت روانپژوهش نشان داد که بین 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یکامران گنج  ۳۴

   ۱۳۹۶، زمستان ۱، شماره ۲دوره                                                           نامه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت فصل

شادکامی در رضایت از  ،[87]رضایت زناشویی ،[125]کنترل سالمت
گرایش به ، [139]تصور بدن ،[132]مندی زوجی رضایت ، [137]زندگی

عوامل  ،[53]زنان شاغل و غیرشاغل، [146]مصرف مواد مخدر صنعتی
، میزان دینداری [57]شناختی عوامل جمعیت، [158]همراه
مصرف ، [153]کیفیت زندگی مرتبط با سالمت، [135]جوانان
  دار وجود داشت. با سبک زندگی اندازه اثر معنی [152]رسانه
گونه که در مقدمه آمد، سبک زندگی با متغیرهای بسیاری همان

همبسته است و از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. اما 
های مختلف از شده در زمینه های انجاممتاسفانه ضعف پژوهش

ا امکان استفاده شناسی باعث شد تجمله عدم رعایت اصول روش
ها میسر نشود. از این رو بستر مناسب برای بررسی تمامی پژوهش

تمامی متغیرهای همبسته با سبک زندگی و تعیین و بررسی 
  متغیرهای میانجی فراهم نشد. 

می فراهم که اطالعاتی و هدف به بسته را هافراتحلیل ،دیکاستر
 ادبیات در اثر یک قدرت اول، نوع :کند می تقسیم دسته سه به کنند

 نبود یا بود که است این آن اصلی هدف کند.می خالصه را پژوهش
 نوع کند. گیری اندازه را آنها قدرت و تعیین را اثر فرضی های اندازه
 یک قدرت بر میانجی متغیرهای کدام کند مشخص دارد تالش دوم
 برای فراتحلیل از تا کند می تالش سوم نوع گذارند.می تاثیر اثر

 از نوع این کند. استفاده نظریه یک برای تازه شواهد کردن فراهم
 مطالعات در بررسی مورد میانجی متغیرهای فراسوی به تحلیل
 آن از کند.می معرفی را جدیدی بالقوه متغیرهای و رفته اولیه
 و توجه مورد بیشتر پژوهشی ادبیات در باید که مواردی گذشته
 نقایص تواندمی فراتحلیل نماید.می معین را گیرند قرار بررسی

 و ساخته مشخص را اولیه مطالعات سوگیری منابع و ساختاری
از این رو  .[159]کند مطرح آینده برای مناسبی پژوهشی هایسئوال

تمامی شود تا های جانبی پژوهش حاضر پیشنهاد می بر بنیان یافته
بسیار  های این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و این موضوع جنبه

زده،  های کاربردی شتابمهم همچنان بین مباحث نظری و پژوهش
  آن هم بیشتر در حوزه علوم پزشکی در نوسان نباشد. 
تراز با سبک زندگی  از سویی دیگر به سبک زندگی از منظر ایرانی، هم

اسالمی پرداخته نشده است. هر چند گاهی این دو سبک با تقدم و 
 - ایرانی یا سبک زندگی ایرانی -اسالمیصورت سبک زندگی  تاخر به

شود، اما هنوز منبع جامعی که به هر یک از کار برده می اسالمی به
صورت جداگانه یا ترکیبی از این دو پرداخته باشد  این دو موضوع به

گونه که معمار فکری انقالب اسالمی منتشر نشده است. همان
متقابل اسالم  در مقدمه کتاب خدمات مرتضی مطهریعالمه شهید 

و ایران نوشته است: "ما مسلمانان ایرانی به اسالم به حکم اینکه 
مذهب ماست، ایمان و اعتقاد داریم و به ایران به حکم اینکه میهن 

مندیم که مسایلی را که  ورزیم. از این رو سخت عالقهماست مهر می
با از یک طرف با آنچه به آن ایمان و اعتقاد داریم و از طرف دیگر 

ورزیم پیوند دارد را درک کنیم و تکلیف خود را آنچه به آن مهر می
. از این رو امید است اندیشمندان و [160]در آن مسایل بدانیم"

پژوهشگران این آب و خاک، به هر دو حیطه سبک زندگی اسالمی 
طور جداگانه و به صورت ترکیبی پرداخته و  و سبک زندگی ایرانی به

م پزشکی فراتر برده و تمامی ابعاد ژرف و گسترده آن را از حوزه علو
  نگری مورد کاوش قرار دهند. آن را با جامع
گیری مطالعات پیشین برای بررسی فراتحلیل حاضر، در نمونه

ها، بحث درون گیری از یافته شد تا از تورش در نمونهای عمل گونه به
ید بیش از و بیرون سطل آشغال، یکتایی و عدم استقالل اثرات، تاک
ها ها و پرتغالحد بر اثرات انفرادی و سرانجام مشکل ترکیب سیب

های فراتحلیل تا سرحد امکان پیشگیری به عنوان محدودیت

منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش،  به از این رو .[157 ,156]شود
داوری نسبت به گردآوری تمامی پیشینه  گونه پیش بدون هیچ

های ضعیف به لحاظ از معرفی پژوهش و پژوهشی موجود اقدام
  ها و غیره خودداری شد. شناسی، یافتهروش

شناسی آمریکا گفته شده  در کتاب راهنمای انتشارات انجمن روان
طور کامل  های شما را بهاست، برای اینکه خواننده اهمیت یافته

درک کند، تقریبًا همیشه الزم است که نوعی اندازه اثر یا نیروی 
در بخش نتایج گزارش شود. از این گذشته انجام مطالعات رابطه 

ای موارد بسیار  فراتحلیل نیازمند محاسبه اندازه اثر است که در پاره
گیر است. پژوهشگران باید ترغیب شوند تا ضمن دشوار و وقت

های آماری مناسب، مقدار اندازه اثر را نیز در کارگیری روش به
های و سردبیران و ویراستاران مجلههای خود ارایه نمایند گزارش

تا چراغی فرا روی علمی نیز در این زمینه اهتمام ورزند 
های مختلفی های بعدی باشد. برای تعیین اندازه اثر روش پژوهش

توانند به مندان برای دسترسی به آنها می وجود دارند که عالقه
   .[162 ,161]های آمار پیشرفته مراجعه کنندکتاب

های این پژوهش بايد به عدم دسترسی به بسياری از  یتاز محدود
های پژوهشی چاپ نشده اشاره كرد. از اين گذشته ها و گزارش مقاله

اندازه اثر يا موارد الزم برای محاسبه آن در برخی از منابع ارايه نشده 
  بود.

شود با توجه به اینکه در ادبیات پژوهشی تعداد  پیشنهاد می
شمار  اند انگشت سبک زندگی ایرانی پرداخته منابعی که به بررسی

بود و در اکثریت موارد فقط بحث سبک زندگی اسالمی مطرح و 
ایرانی ذکر  - صورت نمادین در عناوین اسالمی واژه ایرانی صرفًا به

های پزشکی و ای به جنبههای مداخلهشده است و اکثر پژوهش
شناختی،  وانهای ر لذا بسته اند،جسمانی سبک زندگی پرداخته

های آموزشی و درمانی استاندارد و مناسبی برای انجام پژوهش
ای در این زمینه طراحی و تدوین شوند. همچنین تالش مداخله

گیری  های اندازههای مناسب، ابزارها و روشبرای تدوین شاخص
های کمی، کیفی و آمیخته برای کارگیری روش معتبر و پایا، به

ایرانی از ابعاد گوناگون توصیه  -المیمطالعه سبک زندگی اس
توانند به بررسی های آتی با تکیه بر این یافته میپژوهش شود. می

سایر متغیرهای همبسته با سبک زندگی، عوامل تاثیرگذار بر آن، 
  متغیرهای میانجی و مواردی از این قبیل بپردازند. 

  
  گیری نتیجه

، رضایت زناشویی ،تباورهای کنترل سالم، شناختی اختالالت روان
، تصور بدن، مندی زوجی رضایت ،شادکامی در رضایت از زندگی

 ،زنان شاغل و غیرشاغل، گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی
، میزان دینداری جوانان، شناختی عوامل جمعیتعوامل همراه، 

با سبک زندگی  مصرف رسانه  و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت
  همبستگی وجود دارد.

  
از خانم دکتر رزیتا ذبیحی برای مطالعه  تشکر و قدردانی:

نویس مقاله و ارایه پیشنهادهای ارزشمند سپاسگزاریم.  پیش
افزار  و همکاران برای دراختیارگذاشتن نرممایکل بورنشتین پروفسور 
  اند.  های ارزشمند در خور تقدیر ویژهتحلیل و مشورت جامع فرا

 یها پژوهش یروش پژوهش، از معرفبا توجه به  :تاییدیه اخالقی
  شد. یضعيف خوددار
  تعارض منافع وجود نداشته است. تعارض منافع:

اول)، نگارنده  سندهی(نو یکامران گنج :سهم نویسندگان
 زاده ی%)؛  بنفشه قاسم٤٠/نگارنده بحث (یپژوهشگر اصل/مقاله
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/نگارنده بحث یشناس/پژوهشگر کمک دوم)، روش سندهی(نو
 گر لی/تحلیسوم)، پژوهشگر کمک سندهی(نو یتقو دهی%)؛  سع٣٠(

  .%)٣٠( یآمار
و حاصل  یمقاله برگرفته از پژوهش شخص نیا منابع مالی:

 یاست و هيچ فرد يا سازمان یکاربرد یسینو کارگاه مقاله نینخست
                 انجام آن را نپرداخته است. یها هزينه
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