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سمیىٍ ي َذف :اس آًجب کِ داًؾجَیبى ثخؼ فؾیوی اس جوقیت ّز جبهقِ را تؾکیل هیدٌّذ ٍ رفتبرّبی ثْذاؽتی آًْب تأثیز
سیبدی ثز ارتمبی عغح عالهت جبهقِ دارد ،ایي هغبلقِ ثب ّذف تقییي عجک سًذگی داًؾجَیبى ؽْز اعفزایي اًجبم ؽذُ اعت.
مًاد ي ريش َا :پضٍّؼ حبضز اس ًَؿ تَفیفی -تحلیلی ثَدُ کِ ثز رٍی ً 230فز اس داًؾجَیبى داًؾگبُّبی دٍلتی ؽْز
اعفزایي در عبل  1395ثِ رٍػ تقبدفی اًجبم ؽذُ اعت .دادُّبی هزثَط ثِ ایي هغبلقِ ثب اعتفبدُ اس پزعؾٌبهِ اعتبًذارد
عجک سًذگی ( )LSQجوـآٍری ؽذُ اعت .ثزای تحلیل دادُّب اس ًزمافشار آهبری  ٍ SPSS21آسهَىّبی t-test ،ANOVA
ٍ ّوجغتگی پیزعَى در عغح  α= 5/50اعتفبدُ گزدیذ.
یافتٍَا :عجك ًتبیج هغبلقِ ،اس ثیي هؤلفِّبی عجک سًذگی ،ثبالتزیي اهتیبس ثِ تزتیت هزثَط ثِ عالهت جغوبًی ()36/7±6/3
ٍ پیؾگیزی اس حَادث ( )34/4±8/9ثَدُ اعت .کنتزیي اهتیبس ًیش هزثَط ثِ اثقبد عالهت هقٌَی (ٍ ٍ )28/4±5/8رسػ ٍ
تٌذرعتی ( )28/9±7/5ثَدُ اعت .بین سبک زندگی دانشجویان با متغیر جنسیت رابطه آماری معنیدار مشاهده شد ()P<0.05؛ در
حالیکه رابطه بین سبک زندگی با متغیرهای محل سکونت ،نوع دانشگاه و رشته تحصیلی و سال ورود به دانشگاه از لحاظ آماری معنیدار
نبود (.)P>0.05
وتیجٍگیزی :عجک سًذگی داًؾجَیبى در عغح هتَعظ ارسیبثی ؽذ؛ لذا ثزًبهِّبی هذاخلِای ٍ آهَسؽی اعتبًذارد ثِ هٌؾَر
ارتمبی عجک سًذگی داًؾجَیبى ثِ خقَؿ در حیغِّبی عالهت هقٌَیٍ ،رسػ ٍ تٌذرعتی ،اجتٌبة اس هقزف دارٍ ٍ هَاد
هخذر ٍ کٌتزل ٍسى ٍ تغذیِ تَفیِ هیگزدد.
کلیذ ياصٌ َا :عجک سًذگی ،ارتمبی عالهت ،داًؾجَیبى

ثْذاؽت در رفتبرّبی عالهتی  35کؾَر جْبى ًؾبى داد

مقدمه
عبسهبى جْبًی ثْذاؽت ،عجک سًذگی را الگَّبی هؾخـ

کِ ًشدیک ثِ 60درفذ کیفیت سًذگی ٍ عالهتی افزاد ثِ

ٍ لبثل تقزیف رفتبر هیداًذ کِ اس تقبهل ثیي ٍیضگیّبی

عجک سًذگی ٍ رفتبر ؽخقی آًْب ثغتگی دارد ( .)2هٌؾَر

ؽخـ ،ثز ّن کٌؼ رٍاثظ اجتوبفی ٍ هَلقیتّبی

اس عجک سًذگی عبلن کلیِ رفتبرّبیی اعت کِ عجت

هحیغی ٍ اجتوبفی -التقبدی ،حبفل هیؽَد ( .)1عجک

پیؾگیزی اس ثیوبریّب ٍ فذهِ ،حفؼ عالهتی ٍ ارتمبی

سًذگی یکی اس هْنتزیي فَاهل تأثیزگذار ثز عالهتی اعت

آى هیؽَد؛ هبًٌذ رصین غذایی هٌبعتٍ ،رسػ ،کٌتزل

کِ اهزٍسُ ثب تغییز عیف ثیوبریّبً ،مؼ آى در سًذگی

تٌؼ ،فقبلیتّبی اجتوبفی ،اٍلبت فزاغت ،فقبلیتّبی

ثیؼ اس پیؼ آؽکبر هیگزدد .هغبلقِ عبسهبى جْبًی

رٍسهزُ سًذگی ،خَدداری اس رفتبرّبی پزخغز (هقزف
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الکل ،عَءهقزف دارٍ ،رفتبر جٌغی ًبعبلن) ٍ پیؾگیزی اس

هقزف دخبًیبت را اًجبم دّذ ()10؛ ایي در حبلی اعت کِ

حَادث هیثبؽذ ( .)3کٌتزل فَاهل خغز در عجک سًذگی

اغلت هغبلقبتی کِ در داًؾگبُّب اًجبم ؽذُ ،حبکی اس

هبًٌذ تغذیِ ًبدرعت ،فمذاى فقبلیت ٍرسؽی ،اعتقوبل

ٍجَد عجک سًذگی ٍ رفتبرّبی ًبعبلن عالهت در ثیي

عیگبر ،هقزف الکل ٍ هَاد هخذر عجت کبّؼ حذٍد

داًؾجَیبى ثَدُ اعت .تحمیمبت جْبًی ًؾبى دادُاًذ کِ

ًیوی اس هزگّبی سٍد ٌّگبم هیؽَد ( .)4هتغیزّبی

ثغیبری اس داًؾجَیبى در داًؾگبُ ثِ رفتبرّبی پزخغزی

تؾکیل دٌّذُ عجک سًذگی فوذتبً اس عزیك اجزای

چَى هقزف الکل ،کؾیذى عیگبر ،فذم فقبلیت فیشیکی ٍ

اعتزاتضیّبی هزثَعِ لبثل تقذیل ّغتٌذ ،ثِ ّویي دلیل

فبدات ًبفحیح غذایی دعت هیسًٌذ .اعتپتَ ٍ ّوکبراى

اهزٍسُ آگبّی اس چگًَگی تغییزات عجک سًذگی در جَاهـ

در ثزرعی داًؾجَیبى  13کؾَر ارٍپبیی در عبل 1990

هختلف ثیؼ اس پیؼ هَرد تَجِ ثْذاؽت فوَهی لزار

دریبفتٌذ کِ در دٍراى داًؾجَیی ثِ عَر هؾخقی ،ؽیَؿ

گزفتِ اعت (.)5

کؾیذى عیگبر افشایؼ ٍ هقزف عجشیجبت ٍ هیَُجبت

یکی اس ًکبت هْن در تَعقِ ٍ تزٍیج عالهت فوَهی ٍ

کبّؼ هییبثذ ( .)4 ،3تحمیمبت داد ٍ ّوکبراى ( )11ثز

ًیش ثزًبهِریشی ثزای پیؾگیزی اس ثیوبریّبی غیزٍاگیز ٍ

رٍی  410داًؾجَی اًگلیغی ٍ هغبلقِ رٍدٍاى ٍ ّوکبراى

کٌتزل آى در ّز کؾَری ،تَجِ ٍیضُ ثِ ًغل جَاى آى

( )12در یکی اس داًؾگبُّبی هبلشی ًؾبى داد اکثز

کؾَر ٍ ثخقَؿ داًؼآهَساى ٍ داًؾجَیبى هیثبؽذً .مؼ

داًؾجَیبى ؽیَُ سًذگی ًبهٌبعت ٍ ًبعبلن را در پیؼ

ایي لؾز در تَعقِ جَاهـ ثز ّیچکظ پَؽیذُ ًیغت ٍ

گزفتِاًذً .تبیج هغبلقِ هٌقَریبى ٍ ّوکبراى (ً )13ؾبى

پبیذار ثَدى تَعقِ هغتلشم عبلن ثَدى جَاًبى آى جبهقِ

داد کِ ثیؼ اس ًیوی اس داًؾجَیبى داًؾگبُّبی ؽْز

اعت ( .)6ثب ٍجَد ایيکِ افتمبد ثِ عجک سًذگی ٍ

گزگبى اس عجک سًذگی ضیقف ٍ هتَعظ ثزخَردار ّغتٌذ.

عالهتی در عبلّبی اٍل سًذگی پبیِگذاری هیؽَد اهب

ًتبیج پضٍّؾی دیگز در تجزیش ًؾبى داد کِ اکثز

رفتبرّبیی اس عجک سًذگی کِ در عی حضَر در داًؾگبُ

داًؾجَیبى اس ًؾز خَدهزالجتی در عغح هتَعظ ثِ پبییي

تجزثِ هیؽًَذ ًیش هیتَاًٌذ تأثیزات سیبدی ثز عالهت ٍ

لزار دارًذ ( .)14در هغبلقِ اًجبم ؽذُ در اففْبى ًیش

رفتبرّبی ارتمبءدٌّذُ عالهت داًؾجَیبى داؽتِ ثبؽٌذ

تقذادی اس داًؾجَیبى اس ًؾز فقبلیت فیشیکی ثِ فٌَاى

( .)7در عی دٍراى داًؾجَیی ثبلغیي جَاى ثِ تذریج

یکی اس فَاهل هؤثز ثز عجک سًذگی ،در ؽزایظ ًبهغلَثی

کٌتزل ثیؾتزی ثز رٍی عجک سًذگی خَد افوبل ًوَدُ ٍ

لزار داؽتٌذ (.)15

هوکي اعت ثغیبری اس رفتبرّبیی کِ ٍضقیت آًْب را ثْجَد

هحممیي هقتمذًذ رفتبرّبی هزثَط ثِ عبجک سًبذگی در عبَل
عبلّبی حضَر در داًؾگبُ ثٌب هبیؽبًَذ ٍ در فبَرت ًبدیبذُ
گزفتِ ؽذى هیتَاًٌذ اثزات ثذی ثز عبالهت ٍ رفببُ حببل آًْبب
داؽتِ ثبؽبٌذ ( .)7اس آى جبب کبِ داًؾبجَیبى حجبن سیببدی اس
جوقیت جَاى کؾبَر را تؾبکیل هبیدٌّبذ ٍ ؽبزایظ عبٌی ٍ
هَلقیت اجتوبفی آًْب ثِ فٌَاى تحقیل کزدُ جبهقِ هبیتَاًبذ
آًْب را ثِ فٌَاى الگَ ثزای عبیزیي لزار دّذ ،ثٌبثزایي اًتخبة ّز
ًَؿ عجک سًذگی ثِ ٍعیلِ آًْبب ًبِ تٌْبب در سًبذگی ؽخقبی
خَدؽبى اثزگذار ثَدُ ،ثلکِ ثز رفتبرّبب ٍ عبجک سًبذگی عببیز
الؾبر ًیش تأثیز هیگذارد .لذا ثب تَجِ ثِ فذم اًجبم هغبلقِ دلیك
ٍ کبرثزدی در سهیٌِ عجک سًذگی در داًؾجَیبى داًؾبگبُّببی
دٍلتی ؽْز اعفزایي ٍ اّویبت عبالهت افبزاد جبَاى در ارتمببء
عالهت جبهقِ ،هغبلقِ حبضز ثب ّذف ثزرعی رفتبرّبی ارتمببء-

ثخؾیذُ ٍ یب تْذیذ ًوبیذ را کغت کٌٌذ؛ ثٌبثزایي اًتخبة
عجک سًذگی عبلن در ایي عٌیي ثِ دلیل لبثلیت آى در
پیؾگیزی اس ثیوبریّب ٍ ثْجَد عالهت جغن ٍ رٍاى اس
اّویت ٍاالیی ثزخَردار اعت (.)9 ،8
هحیظ داًؾگبُ ثِ فٌَاى یکی اس هحیظّبی حیبتی ٍ هْن
اعت کِ داًؾجَ هیتَاًذ ثب اًتخبة عجک سًذگی هٌبعت
ثزای حفؼ ٍ ارتمبی عالهت خَد ٍ پیؾگیزی اس ثیوبریّب،
الذاهبت ٍ فقبلیتّبیی اس لجیل :رفبیت رصین غذایی
هٌبعت ،خَاة ٍ فقبلیتٍ ،رسػ ،کٌتزل ٍسى ثذى ٍ فذم
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دٌّذُ عالهت ٍ عجک سًذگی داًؾجَیبى در داًؾگبُّبی ایبي
ؽْز اًجبم ؽذُ اعت.

مواد و روش ها
ایي هغبلقِ تَفیفی -تحلیلی اس ًَؿ همغقی ثبَدُ کبِ در
عبل  1395اًجبم ؽذُ اعت .جبهقِ پضٍّؼ ؽببهل کلیبِ
داًؾجَیبى هؾغَل ثبِ تحقبیل در داًؾبگبُّببی دٍلتبی
(فلَم پشؽکی ٍ فٌی -هٌْذعی) ؽبْز اعبفزایي (ٍالبـ در
اعتبى خزاعبى ؽوبلی) ثَدُ اعبت .حجبن ًوًَبِ ثبب ًؾبز
هؾبٍر آهبری ٍ ًیش ثز اعبط هغبلقببت هؾببثِ لجلبی (،13
 ٍ )15ثب تَجِ ثِ فزهَل سیز (اًحزاف هقیبر  ،21/9خغببی
 ٍ 2/94فبفببلِ اعویٌبببى 95درفببذ) ،تقببذاد ً 208فببز
هحبعجِ گزدیذ کِ ثب تَجِ ثِ احتوببل ًببلـ ثبَدى ٍ یبب
تکویل ًؾذى ثزخی پزعؾٌبهِّب ،تقذاد ً 230فز در ًؾبز
گزفتِ ؽبذ .ایبي افبزاد ثقبَرت تقببدفی اًتخببة ٍ اثبشار
پضٍّؼ ثیي آًْب تَسیـ گزدیذ.
α

عؤال)ٍ ،رسػ ٍ تٌذرعتی ( 7عؤال) ،کٌتزل ٍسى ٍ تغذیِ
( 7عؤال) ،پیؾگیزی اس ثیوبریّب ( 7عؤال) ،عالهت
رٍاىؽٌبختی ( 7عؤال) ،عالهت هقٌَی ( 6عؤال)،
عالهت اجتوبفی ( 7عؤال) ،اجتٌبة اس دارٍ ٍ هَاد هخذر
( 6عؤال) ،پیؾگیزی اس حَادث ( 8عؤال) ،عالهت
هحیغی ( 7عؤال) .عؤاالت در لبلت عیف ؽؼ گشیٌِای
لیکزت ثِ فَرت کبهالً هخبلف ،هخبلف ،کوی هخبلف،
کبهالً هَافك ،هَافك ،کوی هَافك عجمِ ثٌذی گزدیذ کِ ثِ
ّز کذام ثِ تزتیت اهتیبس  6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1تقلك گزفتِ
اعت.
در پضٍّؼ لقلی ٍ ّوکبراى ( )1391ثب اعتفبدُ اس آسهَى
تحلیل فبهلی رٍایی عبسُ پزعؾٌبهِ عجک سًذگی را ثِ
هٌشلِی اثشاری چٌذ ثقذی ثزای ارسیبثی ٍ اًذاسُگیزی
عجک سًذگی هَرد تأییذ لزار دادًذّ .وچٌیي پبیبیی
پزعؾٌبهِ یب لبثلیت افتوبد آى ثب اعتفبدُ اس رٍػ اًذاسُ-
گیزی آلفبی کزًٍجبخ  0/87ثزآٍرد گزدیذ ( .)16هحممیي
پظ اس اخذ هجَسّبی السم ثِ داًؾگبُّبی هذکَر هزاجقِ

اثشار گزدآٍری اعالفبت پزعؾٌبهِای هؾتول ثز دٍ ثخؼ

ًوَدُ ٍ پزعؾٌبهِّب را در اختیبر داًؾجَیبى لزار دادُ ٍ

ثَد :ثخؼ اٍل ؽبهل تقذادی عؤال در سهیٌِ هؾخقبت

ثِ آًبى اعویٌبى دادًذ کِ توبم اعالفبت ًشد پضٍّؾگز ثِ

فزدی ٍ تحقیلی (جٌغیت ،رؽتِ تحقیلی ،عبل ٍرٍد،

فَرت هحزهبًِ ثبلی خَاّذ هبًذ.

ًَؿ داًؾگبٍُ ،ضقیت عکًَت) داًؾجَیبى ثَد .ثخؼ دٍم

ثببزای تجشیببِ ٍ تحلیببل دادُّببب اس آسهببَىّبببی آهبببری

ًیش ؽبهل  70عؤال در  10حیغِ ثَد کِ ؽیَُ سًذگی

اعتٌجبعی اس لجیبل ضبزیت ّوجغبتگیt- ٍ ANOVA ،

داًؾجَیبى را هَرد عٌجؼ لزار هیداد کِ ثذیي هٌؾَر اس

ّ ٍ Testوچٌیي آسهَىّبی تَفیفی در لبلبت ًبزم افبشار

پزعؾٌبهِ اعتبًذار عجک سًذگی ( )LSQاعتفبدُ گزدیذ.

ً SPSSغخِ  21اعتفبدُ گزدیذ .همذار  Pکوتبز اس 0/05

حیغِّبی هذکَر فجبرت ثَد اس :عالهت جغوبًی (8

ثِ فٌَاى عغح هقٌیدار در ًؾز گزفتِ ؽذ.

یافتهها
اس هجوَؿ  230پزعؾٌبهِ تَسیـ ؽذُ تقذاد  208پزعؾٌبهِ ثِ فَرت فحیح تکویل گزدیذ کِ اس ایي تقذاد  87هَرد هزثَط
ثِ داًؾکذُ فلَم پشؽکی ٍ  121هَرد ًیش هزثَط ثِ داًؾگبُ فٌی ٍ هٌْذعی ثَد .حذٍد 55درفذ اس افزاد هَرد هغبلقِ پغز
(ً 114فز) ٍ 64/4درفذ داًؾجَیبى عبکي خَاثگبُ (ً 134فز) ثَدًذ .ثیؾتز داًؾجَیبى (39/9درفذ) ٍرٍدی عبل دٍم ثَدًذ
(جذٍل ؽوبرُ .)1
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جذيل )1تًسیع داوشجًیان مًرد مطالعٍ اس وظز مشخصات دمًگزافیک
فزاياوی (درصذ)

متغیز
دختز

(94 )45/2

پسز

(114 )54/8

خًابگاَی

(134 )64/4

غیزخًابگاَی

(74 )35/6

علًم پششکی

(87 )41/8

فىی -مُىذسی

(121 )58/2

ايل

(33 )15/9

ديم

(83 )39/9

سًم

(45 )21/6

چُارم ي باالتز

(47 )22/6

جىسیت

يضعیت سکًوت

داوشگاٌ محل تحصیل

سال تحصیلی

هیبًگیي ًوزُ کل عجک سًذگی در داًؾجَیبى هَرد

 ٍ )34/47±عالهت اجتوبفی ( )32/54± 6/33تقلك

هغبلقِ  312/61ثزآٍرد گزدیذ کِ ثزاعبط همیبط ارائِ

گزفت ٍ کنتزیي اهتیبس ًیش ثِ تزتیت هزثَط ثِ عالهت

ؽذُ در عغح هتَعظ لزار داؽت .عجك ًتبیج ،ثیي هؤلفِ-

هقٌَی (ٍ ،)28/49± 5/83رسػ ٍ تٌذرعتی (7/56

ّبی عجک سًذگی ثیؾتزیي ًوزُ ثِ تزتیت ثِ عالهت

 ٍ )28/90±اجتٌبة اس هقزف دارٍ ٍ هَاد هخذر (6/92

جغوبًی ( ،)36/72± 6/34پیؾگیزی اس حَادث (8/94

 )28/98±ثَد( .جذٍل ؽوبرُ .)2

جذيل  )2میاوگیه ومزات مؤلفٍَای سبک سوذگی در داوشجًیان مًرد مطالعٍ

4

مؤلفٍَای سبک سوذگی

میاوگیه

اوحزاف معیار

سالمت جسماوی

36/72

6/34

يرسش ي تىذرستی

28/96

7/56

کىتزل يسن ي تغذیٍ

29/28

6/98

پیشگیزی اس بیماریَا

31/63

7/23

سالمت ريانشىاختی

31/61

6/85

سالمت معىًی

28/49

5/83

سالمت اجتماعی

32/54

6/33

اجتىاب اس داري ي مًاد مخذر

28/98

6/92

پیشگیزی اس حًادث

34/47

8/94

سالمت محیطی

36/18

8/36
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ًتبیج هغبلقِ ًؾبى داد کِ ثیي هتغیز جٌغیت ثب ٍضقیت

اجتٌبة اس دارٍ ٍ هَاد هخذر ،پیؾگیزی اس حَادث ٍ

عجک سًذگی داًؾجَیبى راثغِ آهبری هقٌیدار ٍجَد دارد

عالهت هحیغی راثغِ آهبری هقٌیدار هؾبّذُ ؽذ.

( ،)P= 0/035ثِ ًحَی کِ ًوزُ کلی عجک سًذگی در

ّوچٌیي ثیي هتغیز ًَؿ داًؾگبُ ثب هؤلفِّبی عالهت

دختزاى ثیؾتز اس پغزاى ثَدُ اعتً .وزُ کلی عجک

جغوبًی ،پیؾگیزی اس ثیوبریّب ،اجتٌبة اس دارٍ ٍ هَاد

سًذگی در داًؾجَیبى فلَم پشؽکی ثیؾتز اس فٌی-

هخذر ،پیؾگیزی اس حَادث ٍ عالهت هحیغی راثغِ

هٌْذعی ٍ در داًؾجَیبى غیزخَاثگبّی ثیؾتز اس

آهبری هقٌیدار هؾبّذُ گزدیذ .ثیي هتغیز ٍضقیت

داًؾجَیبى عبکي خَاثگبُ ثَدُ اعتٍ ،لی ایي اختالف ثِ

عکًَت (خَاثگبّی یب غیزخَاثگبّی ثَدى) داًؾجَ ثب ّیچ

لحبػ آهبری هقٌیدار ًجَدُ اعت ( .)P=0/12عجك ًتبیج،

کذام اس اثقبد عجک سًذگی ارتجبط آهبری هقٌیدار دیذُ

ثیي هتغیز جٌغیت ثب هؤلفِّبی ٍرسػ ٍ تٌذرعتی،

ًؾذ (( .)P>0/05جذٍل ؽوبرُ )3

جذيل  )3يضعیت مؤلفٍَای سبک سوذگی داوشجًیان ي ارتباط آن با بزخی متغیزَای دمًگزافیک
مؤلفٍ سبک

سالمت

اجتىاب اس

سالمت

يرسش ي

کىتزل يسن ي

پیشگیزی اس

جسماوی

تىذرستی

تغذیٍ

بیماریَا

دختز

36/42±6/1

27/5±7/6

29/42±6/6

32/6±6/8

32/66±6/3

پغز

37/09±6/6

30/59±8/01

29/12±7/3

30/44±7/5

30/34±7/2

28/07±6/1

P-value

0/13

0/03

0/21

0/14

0/07

0/74

0/20

غیز فلَم
پشؽکی

37/70±6/6

30/98±7/1

29/91±7/3

30/78±7/9

31/63±7/3

28/52±5/4

32/85±6/6

26/95±7/2

26/08±7/07

28/31±6/2

32/80±6/04

31/5±6/1

28/44±6/3

24/10±5/9

31/80±5/04

36/96±7/7

P-value

0/03

0/82

0/14

0/001

0/054

0/18

0/57

0/001

0/02

0/001

خَاثگبّی

36/46±6/09

27/57±7/2

28/64±6/9

31/85±7/1

31/53±6/7

28/29±5/8

32/34±6/2

29/53±6/5

34/71±8/4

29/66±8/2

310/56±46/48

غیزخَاثگبّی

37/29±6/8

31/3±7/5

30/45±6/3

30/45±7/4

31/75±7/1

28/85±5/7

32/9±6/7

27/97±7/5

34/12±9/7

31/13±8/9

316/38±56/11

P-value

0/24

0/74

0/89

0/54

0/50

0/43

0/72

0/23

0/09

0/71

0/12

سوذگی

فلَم پشؽکی

35/36±5/5

ريان-
شىاختی

سالمت

سالمت

معىًی

اجتماعی

28/74±5/6

32/5±9/5

30/96±5/5

32/59±6/8

26/57±7/6

31/72±9/3

0/001

0/03

0/002

32/67±9/3

29/33±9/9

311/15±53/86

31/37±8/2

314/78±44/42
0/063

داري ي مًاد
مخذر

پیشگیزی اس

سالمت

حًادث

محیطی

36/73±7/9

31/3±6/9

318/97±46/2

28/82±9/1

304/82±52/58
0/035

ومزٌ کل

عجك ًتبیج حبفل اس آسهَى آًبلیشٍ -اریبًظ ،راثغِ ثیي

ثب ًتبیج هغبلقبت اًجبم ؽذُ ثز رٍی داًؾجَیبى داًؾگبُ

ًوزُ عجک سًذگی ثب رؽتِ تحقیلی هقٌبدار ًجَدُ اعت.

ایالم ،داًؾجَیبى پیزاپشؽکی داًؾگبُ فلَم پشؽکی تْزاى،

ّوچٌیيً ،تبیج حبفل اس آسهَى پیزعَى حبکی اس ایي

داًؾجَیبى داًؾگبُّبی گزگبى ٍ پضٍّؼ اًجبم ؽذُ ثز

ثَدُ کِ راثغِ ثیي ًوزُ عجک سًذگی ثب عبل ٍرٍد ثِ

رٍی داًؾجَیبى تزکیِای هؾبثْت دارد (.)91 ،91-91

داًؾگبُ هقٌبدار ًجَدُ اعت (.)P=5/580

ًتبیج هغبلقِ ًؾبى داد اس ثیي هؤلفِّبی عجک سًذگی
ثیؾتزیي ًوزُ ثِ تزتیت ثِ عالهت جغوبًی ،پیؾگیزی اس

بحج ي وتیجٍ گیزی
پضٍّؼ حبضز ثب ّذف ثزرعی اثقبد عجک سًذگی عبلن در
ثیي داًؾجَیبى اًجبم ؽذً .تبیج ایي هغبلقِ ًؾبى داد کِ
ٍضقیت عجک سًذگی داًؾجَیبى در ٍضقیت هتَعظ لزار
داؽتِ ٍ تب حذٍدی ثب ٍضـ هغلَة فبفلِ دارد .ایي ًتیجِ

حَادث ٍ عالهت اجتوبفی ٍ کنتزیي ًوزُ ثِ تزتیت ثِ
عالهت هقٌَیٍ ،رسػ ٍ تٌذرعتی ،اجتٌبة اس هقزف دارٍ
ٍ هَاد هخذر ٍ کٌتزل ٍسى ٍ تغذیِ تقلك گزفت .در
هغبلقِای کِ تَعظ ًیلغبس ٍ ّوکبراى ثز رٍی داًؾجَیبى
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داًؾگبُّبی ؽْز دسفَل اًجبم ؽذ ،ثبالتزیي ًوزُ در ثیي

دسفَل ( ٍ )20داًؾجَیبى پزعتبری ٌّک کٌگ (ً )22یش

هؤلفِّبی عجک سًذگی ثِ ثقذ عالهت جغوبًی ٍ عالهت

داًؾجَیبى دختز اس عجک سًذگی ثْتزی ثزخَردار ثَدُاًذ.

اجتوبفی هزثَط ثَد ( .)20در هغبلقِ گزٍعی هیشاى

در حبلی کِ در هغبلقِ هٌقَریبى ٍ ّوکبراى ًوزُ عجک

فقبلیت داًؾجَیبى ضقیف گشارػ ؽذُ اعت ( .)21در

سًذگی پغزاى ثیؾتز اس دختزاى ثذعت آهذُ کِ ثب ًتبیج

هغبلقِای کِ ثز رٍی داًؾجَیبى ٌّگ کٌگ فَرت گزفت

هغبلقِ هب هغبثمت ًذارد (.)13

ًیش فقبلیت فیشیکی در حذ هغلَة ًجَدُ اعت ( .)22در

فلیزغن ایٌکِ ًوزُ عجک سًذگی در داًؾجَیبى فلَم

هغبلقِ هغلك ٍ ّوکبراى کنتزیي ًوزُ کغت ؽذُ تَعظ

پشؽکی ٍضقیت ثْتزی ًغجت ثِ داًؾجَیبى غیزفلَم

داًؾجَیبى در سیز هجوَفِ فقبلیت فیشیکی ثَد ٍ ایي

پشؽکی داؽت ٍلی عجك ًتبیج هغبلقِ ،ایي ارتجبط هقٌی-

ًؾبى دٌّذُ ایي اعت کِ ٍرسػ در سًذگی رٍساًِ

دار ًجَدُ اعت .هٌقَریبى ٍ ّوکبراى در ًتبیج خَد اؽْبر

داًؾجَیبى ادغبم ًؾذُ اعت؛ ایي ًتیجِ تب حذٍدی یبفتِ-

داؽتٌذ کِ داًؾجَیبى فلَم پشؽکی ًغجت ثِ عبیزیي

ّبی هغبلقِ هب را در سهیٌِ فذم ٍجَد فقبلیتّبی فیشیکی

ًوزُ عجک سًذگی ثْتزی کغت کزدًذ (ً .)13تبیج

ٍ ٍرسؽی در ثیي داًؾجَیبى تأییذ هیکٌذ ( .)15در ّویي

هغبلقِ هیزسائیبى در تجزیش ًؾبى دٌّذُ تأثیز ًَؿ داًؾگبُ

هغبلقِ ،ثیؾتزیي ًوزُ عجک سًذگی در داًؾجَیبى هزثَط

ثز خَدهزالجتی داًؾجَیبى ثَدُ اعت ،ثِ ًحَی کِ

ثِ رؽذ رٍحی ثَدُ اعت .ثیؼ اس ًیوی اس داًؾجَیبى ایي

هیبًگیي ًوزات خَدهزالجتی در گزٍُ داًؾجَیبى فلَم

احغبط را داؽتٌذ کِ در جْت هثجت در حبل رؽذ ٍ

پشؽکی ثبالتز اس داًؾجَیبى غیزفلَم پشؽکی ثَدُ اعت

تغییز ّغتٌذ ٍ افتمبد داؽتٌذ کِ ثب ًیزٍّبی لَیتز اس

( .)14در هغبلقِ هیؾل ٍ ّوکبراى ًیش داًؾجَیبى رؽتِ-

خَدؽبى ارتجبط داؽتِ ٍ سًذگیؽبى دارای ّذف ٍ هقٌی-

ّبی هزثَط ثِ فلَم ثْذاؽت ًوزُ ثیؾتزی اس پزعؾٌبهِ

دار اعت ( .)15ایي در حبلی اعت کِ در پضٍّؼ هب،

عجک سًذگی کغت کزدُ ثَدًذ ( .)24ثِ ًؾز هیرعذ ایي

عالهت هقٌَی ٍ رٍحی کنتزیي اهتیبس را ثِ خَد

ًتبیج ثِ دلیل داًؼ ٍ هْبرتی ثبؽذ کِ داًؾجَیبى رؽتِ-

اختقبؿ دادُ اعت .هحجَثی در هغبلقِ خَد ثِ ایي ًکتِ

ّبی فلَم پشؽکی در سهیٌِ فلَم هزتجظ ثب عالهت در عی

اؽبرُ کزدُ کِ هقٌَیت ًمؼ سیبدی ثز عالهت رٍاًی ٍ

دٍراى تحقیل کغت هیکٌٌذ .در راعتبی ارتمبی ٍضقیت

جغوی افزاد دارد ٍ ثِ فٌَاى راّکبری رایج ثزای همبثلِ ثب

عجک سًذگی در داًؾجَیبًی کِ در حیغِّبی غیزفلَم

هؾکالت ثِ حغبة هیآیذ ،ثِ ّویي فلت هیتَاى گفت

پشؽکی هؾغَل ثِ تحقیل هیثبؽٌذ ،پیؾٌْبد هیگزدد در

عالهت هقٌَی هیتَاًذ اثزی هثجت ثز عالهت رٍاًی ٍ

لبلت ٍاحذّبی درعی ٍ یب دٍرُّبی آهَسؽی ،آهَسػّبی

جغوی افزاد داؽتِ ثبؽذ ()23؛ لذا ثبیغتی ثِ عالهت

هزثَط ثِ ؽیَُ سًذگی ٍ رٍػّبی خَدهزالجتی گٌجبًذُ

هقٌَی داًؾجَیبى تَجِ ٍیضُ ًوَد ٍ در راعتبی ارتمبی

ؽَد.

آى ثزًبهِّب ٍ توْیذات ٍیضُ در داًؾگبُّب در ًؾز گزفت.

ًتبیج هغبلقِ ثیبًگز آى اعت کِ داًؾجَیبًی کِ عبکي

عجك ًتبیج هغبلقِ ثیي ٍضقیت عجک سًذگی ثب هتغیز

خَاثگبُ ًجَدُاًذ اس عجک سًذگی ثْتزی ثزخَردار ثَدُاًذ.

جٌغیت راثغِ هقٌبدار هؾبّذُ ؽذ ثِ ًحَی کِ ًوزُ کلی

ثِ ًؾز هیرعذ ؽزایظ خبؿ سًذگی در خَاثگبُ ،دٍری اس

عجک سًذگی در دختزاى ثیؾتز اس پغزاى ثَدُ اعت .در

خبًَادُ هیتَاًذ تب حذٍدی سهیٌِ را ثزای ثزخی رفتبرّبی

هغبلقِ اًجبم ؽذُ در داًؾجَیبى داًؾکذُ ثْذاؽت

هخبعزُ آهیش اس لجیل هقزف عیگبر ٍ هؾزٍثبت الکلی،

داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی ( ،)19داًؾجَیبى داًؾگبُّبی

رفتبرّبی جٌغی ًبعبلن ،فبدتّبی غذایی ًبهٌبعت،
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رفتبرّبی ًبعبلن ثْذاؽتی ٍ هؾکالت عالهتی اس لجیل

ٍاحذ تزثیبت ثبذًی داًؾبجَیبى ٍ ثزًبهبِّببی فزٌّگبی ٍ
تفزیحی هیتَاًذ در ثْجبَد ؽبیَُ سًبذگی داًؾبجَیبى در
هحیظ داًؾگبُ ٍ خَاثگبُ تأثیزگذار ثبؽذ.

اگز سٍد تؾخیـ دادُ ؽًَذ ،لبثل کٌتزل ّغتٌذ (.)25

تشکز ي قذرداوی

فلیزغن ایٌکِ ًوزُ آسهَى ؽیَُ سًذگی داًؾجَیبى هَرد

پضٍّؼ حبضز در کویتِ اخالق در پضٍّؼ داًؾکذُ فلبَم
پشؽکی اعفزایي هبَرد تقبَیت لبزار گزفتبِ ٍ دارای کبذ
اخبببببالق IR.ESFARAYENUMC.REC.1396.31
هیثبؽذًَ .یغبٌذگبى همبلبِ ثبز خبَرد السم هبی داًٌبذ اس
هذیزیت پضٍّؾی داًؾکذُ ،کویتِ تحمیمبت داًؾبجَیی ٍ
ّوچٌیي کلیِ داًؾبجَیبى ٍ افبزادی کبِ در اجبزای ایبي
پضٍّؼ هب را یبری ًوَدًذ ،تمذیز ٍ تؾکز ًوبیٌذ.

افغزدگی فزاّن ًوبیذ .ثب ایي ٍجَد ثغیبری اس فَاهل
ًبهغلَة هؤثز ثز عالهتی در دٍراى جَاًی ٍ داًؾجَیی

هغبلقِ در هحذٍدُ هتَعظ لزار داؽت؛ لذا جْت ثْجَد
عجک سًذگی داًؾجَیبى السم اعت ثزًبهِّبی هذاخلِای ٍ
آهَسؽی اعتبًذارد ثِ خقَؿ در حیغِّبیی اس لجیل
عالهت هقٌَیٍ ،رسػ ٍ تٌذرعتی  ،اجتٌبة اس هقزف
دارٍ ٍ هَاد هخذر ٍ کٌتزل ٍسى ٍ تغذیِ در ًؾز گزفتِ
ؽَد.
تَجِ کبفی ثِ ؽیَُ سًذگی جَاًبى ٍ داًؾجَیبى ٍ ارتمببی
آى ثب تَجِ ثِ ًمؼ ثبرس آًبى در عبخت فزدای کؾَر ،یبک
ضزٍرت ثِ حغبة هیآیذ .ثِ ًؾز هیرعذ اجزای عیغتن-
ّبی حوبیتی ،تغذیِای ٍ ٍرسؽی ،ثزًبهِّببی آهَسؽبی در

تعارض مىافع
ّیچ گًَِ تقبرك هٌببفـ تَعبظ ًَیغبٌذگبى ثیببى ًؾبذُ
اعت.
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Background and Aims: The students constitute a large part of the society and since their health
behaviors have a great impact on community health promotion, this study aimed to determine lifestyle
among university students in Esfarayen city.
Materials and Methods: : In this descriptive-analytical study, through random sampling, 230
students from Esfarayen governmental universities were selected. Data were collected applying
lifestyle questionnaire (LSQ). T-test, ANOVA, and Pearson’s correlation test were used for data
analysis, by SPSS version 21.0. (α=0.05).
Results: Among the components of the lifestyle, the highest score was related to physical health
(36/7±6/3) and accident prevention (34/4±8/9) as well as, the lowest score is related to the dimensions
of spiritual health (28/4±5/8) and exercise and fitness (28/9±7/5). There was significant relationship
between students' lifestyle and sex (P<0.05); however, no such relationships were observed between
life style and residence, type of university, students' major and university entrance time (P>0.05).
Conclusion: Students' lifestyles were evaluated on an average level; Therefore, standard
interventional and educational programs are recommended to improve the lifestyle of students,
especially in terms of spiritual health, exercise and health, avoiding drug abuse, and weight and
nutrition management.
Keywords: Lifestyle, Health Promotion, Students.

