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چکیده
زمینه و هدف :یکی از مهمترین معیارهای تعیین کنندهی سالمت ،سبک زندگی ارتقاءدهنده ی سالمت است .هدف این مطالعه تعیین وضعیت
سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت در دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال  ۱۳۹۴بود.
روش کار :این مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلیبا مشارکت ۱52دختر و  ۹8پسر از دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی کردستان
انجام شد.روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بود .ابزار گرد آوری اطالعات فرم مشخصات و پرسشنامه استاندارد سبک زندگی ارتقادهنده
سالمت Walkerبود .در تحلیل داده ها نیز از آزمون های  Kruskal-Wallis ،Mann-Whitney Uو ضریب همبستگی Spearman
استفاده شد.
یافته ها :میانگین و انحراف معیار نمره سبک زندگی ارتقادهنده ی سالمت  /28±۱8/0۱بود که نشان دهنده وضعیت متوسط است .باالترین
نمره کسب شده در زیرگروه رشد معنوی  27/08±۴/77و کمترین نمره درزیرگروه فعالیت جسمانی۱6/06±۴/۴۱بود .بین سبک زندگی ارتقا
دهنده با متغیرهای وضعیت تاهل و رشته تحصیلی ارتباط معنی دار وجود داشت .ولی بین میانگین سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت کل با
متغیر های جنسیت ،تحصیالت و شغل والدین ارتباط معنی دار نبود.
بحث و نتیجه گیری :وضعیت سبک زندگی ارتقادهنده سالمت در خوابگاهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان متوسط است .بنابراین نیاز به
برنامه ریزی های دقیقتر جهت بهبود وضعیت سبک زندگی ارتقاءدهندهی سالمت در این دانشجویان ضروریست.
کلید واژه ها :ارتقا سالمت ،سبک زندگی ،دانشجو ،خوابگاه
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مقدمه

عوامل تاثیرگذار بر سالمت فردی–اجتماعی وتصمیم گیری

خاص خود می تواند منجر به اتخاد رفتارهای مخاطره آمیز

صحیح درانتخاب رفتارهای بهداشتی و درنتیجه رعایت

شود و باعث به خطر افتادن سالمتی این قشر حساس و

شیوه زندگی سالم تعریف شده است(.)1مهمترین عوامل

آیندهساز کشور و نیز منجر به افزایش ناتوانی و مرگومیر

تشکیل دهندهی سبک زندگی ارتقاء دهندهی سالمت؛

در این گروه سنی فعال و با ارزش میشود( ۹و  .)۱0با این

تغذیه مناسب ،فعالیت فیزیکی ،خودمراقبتی ،سالمت

وجود بسیاری از عوامل نامطلوب مؤثر بر سالمتی در دوران

معنوی ،تعامالت اجتماعی و مدیریت استرس است(.)2

جوانی اگر زود تشخیص داده شوند و اصالح شوند ،قابل

امروزه به دلیل تغییرات سبک زندگی و ماشینی

کنترل هستند( ۱۱و  .)۱2مطالعههای انجام شده روی

شدن،بـیماریهای غیرواگـیر به ویژه بیماریهای قلبیعروقـی،

وضعیت سبک زندگی ارتقا دهندهی سالمتی دانشجویان در

سـرطانها ،سوانح وحوادث سیر صعودی دارند(۳و.)۴طبق

ایران نشان میدهد که آنها در وضعیت مطلوبی قرار

گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ،20۱۴بیماریهای

ندارند( ۱۳و  .)۱۴از طرف دیگر مطالعههای انجامشده در

مرتبط با سبک زندگی  ۳8میلیون ( )% 68از مرگومیرهای

سایر کشورها نشان داد که تعداد کمی از دانشجویان دارای

دنیا را در سال  20۱2به خود اختصاص داده است(.)5

سبک زندگی سالم و مطلوب هستند(.)۱5

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که با تغییر واصالح

یکی از اهداف تعیینشده سازمان جهانی بهداشت تا سال

سبک زندگی ،میتوان با بسیاری ازعوامل خطرسازی که

 ،2020ارتقاء سبک زندگی سالم در افراد جامعه است ،بر

جزء مهمترین عوامل مرگومیرهستند ،مقابله کرد(.)6

این اساس ،طراحی راهبردهایی که در بهبود زندگی فردی

بررسی های انجامگرفته در سطح دنیا نشان می دهد که

و اجتماعی مؤثرند()۱6و سبک زنگی ناسالم؛ از قبیل فعالیت

افراد در سنین جوانی بیشتر در معرض رفتارهای پرخطر از

فیزیکی نامناسب ،تغذیه نامطلوب و سوءمصرف مواد را

قبیل سوءمصرف مواد ،رفتارهای پرخطر جنسی ،بی تحرکی

کاهش دهند ،ضروری است()۱7؛بنابراین الزم است که در

عادات غذایی ناسالم و ...قرار دارند(.)7و این رفتارها تاثیر

نظامها ی مراقبت سالمت ،همزمان با بررسی بالینی ،توجه

زیادی بر بیماری های دوران میانسالی و سالمندی دارد(.)8

جدی به رویکردهای رفتاری و عوامل خطر صورت گیرد .با

از طرفی به دلیل قابل تغییر بودن سبک زندگی در این گروه

توجه به اهمیت این موضوع و نیز حساسیت و اهمیت جامعه

سنی انجام مطالعاتی که براین گروه سنی متمرکز باشد مهم

دانشجویان به عنوان درصد قابل توجهی از جمعیت جوان

به نظر می رسد(.)7

کشور پژوهش حاضر باهدف تعیین وضعیت سبک زندگی

بخش قابل توجهی از جمعیت جوان کشور با ورود به

ارتقاء دهنده سالمت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاهها وموسسات آموزش عالی زندگی در خوابگاه ودور

کردستان در سال  ۱۳۹۴انجام شد.

از خانواده را تجربه می کنند.زندگی خوابگاهی ورود به
کردستان تشکیل داد .بر اساس فرمول کوکران حجم
روش کار

مطلوب مطالعه برابر با  250نفر به دست آمد که با استفاده
از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای ،از دانشجویان ساکن

این مطالعه بهصورت مقطعی وتوصیفی– تحلیلی در شهر

در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مقاطع

سنندج در سال  ۱۳۹۴انجام شد.جامعه آماری این پژوهش

کارشناسی و دکترای عمومی از خوابگاههای مسکونی

را تمامی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی
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ارتقاءسالمت به مفهوم توانمند سازی مردم درشناخت

مرحله ی جدیدی از زندگی است که با توجه به شرایط
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اشتغال به تحصیل در زمان انجام پژوهش ،نداشتن بیماری

نسخه فارسی سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمتی نیز توسط

خاص در زمان مطالعه و تمایل دانشجو برای شرکت در

محمدی زیدی و همکاران در ایران کسب شده و روایی

مطالعه و معیار خروج عدم تکمیل صحیح و کامل پرسشنامه

محتوایی مورد تائید قرارگرفته و پایایی آن برای حیطه های

بود .ابزار جمعآوریدادهها در این پژوهش ،فرم مشخصات

رشد روحی  ،0/6۴برای مسئولیتپذیری بهداشتی ،0/86

اطالعات دموگرافیکی (سن ،جنس ،رشته تحصیلی ،وضعیت

برای ارتباطات بین فردی  ،0/75برای مدیریت استرس

تأهل ،مقطع تحصیلی ،میزان تحصیالت والدین ،وضعیت

 ،0/۹۱برای فعالیت بدنی  ،0/7۹برای تغذیه  0/8۱و برای

اشتغال والدین و میزان درآمد والدین) و متن ترجمهشده

کل پرسشنامه  0/82گزارششده است ( .)۱۹همچنین والکر

پرسشنامه استاندارد  52سؤالی health promoting life

و همکاران پایایی این پرسشنامه را  0/۹۴گزارش

) style (HPLP IIبود .این پرسشنامه بر اساس الگوی

کردهاند( .)20قبل از آغاز نمونه گیری مجوزهای الزم از

ارتقا سالمت پندر ساختهشده است و یک ارزیابی چندبعدی

نهادهای مربوطه اخذ شد .جهت جمع آوری داده ها ،به

از رفتارهای ارتقاء سالمت فراهم میکند ( .)۱8بهاینترتیب

صورت حضوری به دانشجویان مراجعه و پس از بیان هدف

که فراوانی بهکارگیری رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی را در

از انجام پژوهش و اطمینان از اینکه اطالعات افراد محرمانه

شش بعد (مسئولیتپذیری سالمتی ،فعالیت فیزیکی،

خواهد ماند و با رضایت کامل دانشجو ،پرسشنامه جهت

تغذیه ،رشد معنوی ،مدیریت استرس روابط بین فردی )

تکمیل در اختیار آن ها قرار داده شد .برای تحلیل دادهها از

اندازهگیری میکند .این پرسشنامه حاوی  52سؤال است و

آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد ،جدول و نمودار)

نمرهگذاری آن بهصورت هرگز (  ،)۱گاهی اوقات ( ،)2

و آمار استنباطی (کولموگروف اسمیرنوف ،همبستگی

معموالً (  )۳و همیشه (  )۴میباشد .محدوده ی نمره کل

اسپیرمن ،من-ویتنی و کروسکال والیس) استفاده شد.

رفتارهای ارتقاء دهندهی سالمتی بین  52-208است و

یافته ها
نتایج تحلیل دادهها در سطح توصیفی نشان داد که از 250

ی سالمت در هر زیرگروه و نمره کل آمده است.میانگین

نفر شرکتکننده در مطالعه ۹8 ،نفر ( ۳۹/20درصد) از

نمره کل رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت۱۳۴/28±۱8/0۱از

آزمودنیها مذکر و  ۱52نفر( 60/80درصد) نیز مؤنث بودند.

کل  208نمره بود .باالترین نمره در زیرگروه رشد معنوی با

میانگین سنی شرکتکنندگان  22/۴6±2/77و  ۹/20درصد

نمره 27/08±۴/77و کمترین نمره در زیرگروه فعالیت

متاهل و بقیه مجرد بودند.

جسمانی با نمره ۱6/06±۴/۴۱بود.

در جدول شماره  ۱محدودهی امکانپذیر ،محدودهی
مشاهدهشده ،میانگین و انحراف به معیار رفتار ارتقاء دهنده

جدول .۱محدودهها ،میانگین و انحراف به معیار رفتارهای ارتقاء دهندهی سالمت کلی و زیر مقیاسهای آن.
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دانشگاه نمونهها انتخاب شدند .معیار ورود به مطالعه ،

برای هر بعد نمره جداگانه قابل محاسبه است .روایی و پایایی
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4
نام متغیر

محدودهی امکانپذیر

محدودهیمشاهدهشده

مسئولیتپذیریدر

۹-۳6

۱۱-۳6

میانگین و انحراف به
معیار
2۱/8۹±۴/56

موردسالمتخود
وضعیت تغذیه

۹-۳6

۱2-۳6

22/88±۴/05

رشد روحی

۹-۳6

۱5-۳6

27/08±۴/77

روابط بین فردی

۹-۳6

۱6-۳6

26/70±۴/۳۱

مدیریت استرس

8-۳2

۱0-۳2

۱۹/65±۴/۱6

سبک زندگی ارتقاء دهندهی

52-208

۹۴-۱۹0

۱۳۴/28±۱8/0۱

سالمت(نمرهی کل)

سالمت در وضعیت ضعیف قرار داشتند 82،درصد( 205نفر)

وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهندهی سالمت دانشجویان در

از دانشجویان در وضعیت متوسط و تنها  ۳2(۱2/8نفر)

 ۳طبقه ضعیف ،متوسط و خوب به تفکیک جنس در جدول

درصد از دانشجویان در وضعیت خوب به سر میبردند.

 2آمده است .براساس یافتههای مطالعه 5/2 ،درصد (۱۳
نفر) از دانشجویان ازنظر سبک زندگی ارتقاء دهنده

جدول  .2وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت دانشجویان بهطورکلی و زیر مقیاسهای آن به تفکیک جنسیت
زیرگروه

فعالیت

مسئولیتپذیری

وضعیت سالمتی

جسمانی

در مورد سالمت

تغذیه

رشد

روابط بین

مدیریت

سبک زندگی

معنوی

فردی

استرس

ارتقاءدهنده سالمت

خود
ضعیف(درصد)
دختر
پسر
کل

62/5
55/۱
5۹/6

۳0/۳
۱8/۴
25/6

۹/۹
2۱/۴
۱۴/۴

2/6
6/۱
۴

0/7
6/۱
2/8

2۴/۳
2۴/5
2۴/۴

۴/6
6/۱
5/2

متوسط(درصد)
دختر
پسر
کل

۳2/۹
۳۳/7
۳۳/2

52
67/۳
58

7۱/۱
62/2
66/8

۴0/8
۳6/7
۳۹/2

۴۴/7
۴۳/۹
۴۴/۴

55/۳
5۹/2
56/8

8۴/2
78/6
82

۴/6
۱۱/2
7/2

۱7/8
۱۴/۳
۱6/۴

۱۹/۱
۱8/۴
۱8/8

56/6
57/۱
56/8

5۴/6
50
52/8

20/۴
۱6/۳
۱8/8

۱۱/2
۱5/۳
۱2/8

خوب(درصد)
دختر
پسر
کل
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فعالیت جسمانی

8-۳2

8-۳0

۱6/06±۴/۴۱

5
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جدول.۳مقایسه میانگین نمره کل و ابعاد مختلف رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت در دانشجویان برحسب جنس و تأهل.
مسئولی
تپذیر

وضعیت
P

تغذیه

P

روابط بین
P

P

سبک زندگی
P

فردی

P

(نمره کل)

ی در
مورد
خود
دختر

6±۴/7۹
2۱/7

پسر

2±۴/۱۹
22/۳

متأهل

±۴/7۳
25/۹5

مجرد

±۴/۳5
2۱/۴8

0/2۹

2۳/28±۳/66

0/0۳

0/58

22/26±۴/5۴
0/00

25/۱۳±۴/۱۱

27/0۱±۴/20

0/۳05

0/۳7

26/2۱±۴/۴5
0/008

0/0۱

22/65±۳/۹8

میانگین نمره حیطه فعالیت جسمانی ،مسئولیتپذیری در
مورد سالمت خود و رشد معنوی در جنس مذکر بیشتر بود
اما این اختالف ازنظر آماری معنادار نبود(.)P>0/05
همچنین میانگین نمره وضعیت تغذیه ،روابط بین فردی،
مدیریت استرس و نمرهی رفتارهای ارتقاء دهندهی سالمت
کلی در جنس مؤنث بیشتر بود ولی تفاوت فقط در بعد
تغذیه ازنظر آماری معنادار بود .همچنین میانگین نمرهی
رفتارهای ارتقاء دهندهی سالمت کلی و تمام زیرگروههای
آن در افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد بود که این تفاوتها
ازنظر آماری هم معنادار بود(( .)P<0/05جدول .)۳
برای بررسی رابطهی بین سن و نمره کل سبک زندگی
ارتقادهندهی سالمت از روش تحلیل همبستگی اسپیرمن
استفاده شد.نتیجه تحلیل دادهها نشان داد که بین سن و
سبک زندگی ارتقادهندهی سالمت رابطه معنیداری وجود
ندارد.

28/78±۴/۳7

۱۳۴/۴۳±۱7/۹7

0/۹5

۱۳۴/0۴±۱8/۱6
0/0۱7

0/0۱۴

26/۴8±۴/26

۱۴7/26±۱۹/۹8

0/00۱

۱۳2/۹6±۱7/۳۱

همچنین میانگین نمره کل سبک زندگی ارتقاء دهندهی
سالمت برحسب دانشکده محل تحصیل تفاوت داشت اما
این تفاوت ازنظر آماری معنادار نبود( .)P>0/05همچنین
بعد فعالیت جسمانی در میان دانشجویان دانشکده پزشکی
کمترین نمره و در میان دانشجویان دانشکده بهداشت
بیشترین نمره را داشت.
بین نمره کلی سبک زندگی ارتقاء دهندهی سالمت برحسب
سطح تحصیالت والدین تفاوت معناداری وجود نداشت اما
دانشجویانی که مادرشان دارای تحصیالت دانشگاهی بود
نمرهی کلی سبک زندگی ارتقاء دهندهی سالمت و همچنین
نمره تمامی زیرگروههای آن باالتر بود.
نمرهی کلی سبک زندگی و زیرگروههای آن برحسب
درآمد خانوار بهطورکلی در دانشجویانی که ازنظر درآمد در
زیرگروه عالی قرار داشتند وضعیت بهتری داشت و این تفاوت
نیز در زیرگروه مسئولیتپذیری در مورد سالمت خود ازنظر
آماری معنادار بود.

بحث
میانگین نمره رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت دانشجویان

بهدستآمده بهطور واضحی کمتر از مطالعه منصوریان و

 ۱۳۴ازنمره کلی 208بودمیزان سبک زندگی ضعیف

همکاران ( )2۱است که در آن  %2۴از دانشجویان سطح
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دقیقتر جهت بهبود وضعیت حاضر دانشجویان میباشد .در

حالی است که فعالیتهای بدنی یکی ازمهمترین عامل

مطالعات انجام شده در کشور ایران نیز دانشجویان ازنظر

تأثیرگذار بر سالمت است؛ زیراخطر بیماریهای قلبی-

وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهندهی سالمتی در وضعیت

عروقی ،دیابت نوع دو ،افسردگی و برخی سرطانها را کاهش

متوسطی قرار داشتندکه مطالعه حاضر را تائید میکند(،۱۳

میدهد ( .)۳۴به نظر میرسد نداشتن فعالیت بدنی مناسب

 .)2۳ ،22همچنین مطالعه انجام شده در ترکیه نیز نشان

از پیامدهای نسل امروز است که بهطور مرتب با رایانه و

داد که نمره کلی بیشتر دانشجویان در سطح متوسطی قرار

وسایل الکترونیکی نظیر تلفن همراه سرگرم بوده و کمتر

دارد که موید نتایج مطالعه حاضر است(.)2۴

سراغ ورزش و فعالیتهای حرکتی میروند ،در زندگی روزانه

در مطالعهای که در کشور هند انجام شد میانگین نمرهی

دانشجویان هم ورزش جایگاه خاص خود را پیدا نکرده است

رفتارهای ارتقادهندهی سالمت دانشجویان  ۱۳8گزارش

و یکی از دالیل بالقوه آنان برای ورزش نکردن برنامههای

شد .اگرچه نمره گزارششده بیشتر از نمره بهدستآمده در

سنگین درسی و نیاز به مطالعه است .در مطالعات دیگری

مطالعه حاضر است ،ولی باز نشاندهندهیاین مطلب است که

که در کویت ،ترکیه و هنگکنگ بر روی دانشجویان صورت

اکثر دانشجویان ازنظر سبک زندگی ارتقادهنده سالمتی در

گرفته است نیز نتایج مشابهی ذکر گردیده است (26 ،2۴و

وضعیت متوسط قرار دارند ( .)25این مطالعه نیز نتیجه

 .)۳5به نظر میرسد امکانات ورزشی و آزادی عمل بیشتری

مطالعه حاضر را تائیدمیکند .در مطالعهی دیگری که در

برای مردان در جامعه فراهم باشد چراکه با توجه به شرایط

هنگکنگ انجام شد میانگین نمره سبک زندگی ارتقادهنده

فرهنگی و محیطی جامعه امکان فعالیت فیزیکی برای زنان

سالمت دانشجویان  ۱۱6گزارش شد .این یافته هم

کمتر از مردان است و باید با برنامهریزیها و فراهم کردن

نشاندهندهی وضعیت متوسط است ()26و با یافتههای

امکانات بیشتر در جهت افزایش فعالیتهای فیزیکی و با

مطالعه حاضر همخوان است.

توجه خاص به جنس مؤنث ،به ارتقاء سالمت جامعه زنان

یافتهها نشان داد که در ابعاد مختلف رفتارهای ارتقاء دهنده
سالمت باالترین نمره کسب شده در زیر گروه رشد معنوی
و کمترین آن در زیرگروه فعالیت فیزیکی بوده است .مرور
مطالعات انجامشده در ایران نشان میدهد که در
پژوهشهای مشابه نیز نتایجی همسان بامطالعه حاضر
بهدستآمده است( 2۳ ،۱۳و  )27-۳۱اما در مطالعه وی
وهمکاران در سال 20۱2بیشترین میانگین نمره به روابط
بین فردی وکمترین میانگین نمره ابتدا به احساس
مسئولیت در برابرسالمت وسپس به فعالیت بدنی تعلق
گرفت( .)۳2شایدحاکم بودن ارزشهای اسالمی وتوجه به
مسائل معنوی دلیل باالتر بودن نمره رشد معنوی در جامعه
ما باشد .معنویت به افراد امکان میدهد در زندگی معنی و
مفهوم واحدی را پیدا کرده به نیرویی برتر اعتقاد داشته
باشند .سالمت معنوی میتواند اثری مثبت برسالمت روانی
وجسمی داشته باشد (.)۳۳
در این مطالعه در کل  50/۹درصد دانشجویان ازنظر فعالیت

بهعنوان الگویی برای خانواده کمک کرد.همچنین فراهم

همچنین در این مطالعه میانگین نمره مسئولیتپذیری در

فیزیکی در وضعیت ضعیفی قرار داشتند که در دختران

موردسالمت خود در پسران بیشترازدختران بود؛ولی تفاوت

مجله ره آورد سالمت دوره  ، 3شماره  ، 1بهار 1316

کردن تسهیالت ورزشی و تفریحی در سطح دانشگاه و
برنامهریزی درسی بهگونهای صورت گیرد که در زمانهای
مناسب ورزش کردن و انجام فعالیت فیزیکی برای دختران
فراهم شود.
میانگین نمرات تغذیه ومدیریت استرس در دختران بیشتر
از پسران بود و در بعد تغذیه نیز تفاوت معنادار بود .مطالعات
متعدد دیگر نیز این موضوع راتأیید میکند ( )27،2۳این
مسئله حاکی ازآن است که دختران به نوع تغذیه ،نظم آن
وکنترل رژیم غذایی اهمیت بیشتری میدهند و با آگاهی از
نحوه پخت به آماده کردن انواع غذاها میپردازند .همچنین
دختران بااحتمال بیشتری روشهای آرامسازی ورفتارهای
خودمراقبتی را نسبت به پسران انجام میدهند.
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مطالعه ماهری وهمکاران مطلق و همکاران نیزمیانگین نمره

موردمطالعه با تحصیالت پدر و مادر ارتباط معناداری را

مسئولیتپذیری پسران بیشتر از دختران بود( 2۳و .)۱۳در

نشان نداد اما با افزایش سطح تحصیالت مادر و تا حدودی

تحقیقات دیگری که در کشورهند انجام گردید،باز هم

پدر ،نمره کل سبک زندگی و زیرگروههای آن افزایش یافت.

مسئولیتپذیری پسران بهطور معناداری بیشتر از دختران

در رابطه با افزایش سطح تحصیالت پدر نیز روند خاصی را

بوده است( .)25این نتایج با توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه

نشان نداد اما در پدرانی که تحصیالت دبیرستانی داشتند

مطابقت دارد که مسئولیتهای سنگینتر روی جنس مذکر

نیز نمره ابعاد سبک زندگی افزایش را نشان داد که احتماالً

است .تنها درمطالعه الروچ ( )۳6و خزاعی و همکاران ()۳۱

به دلیل بیشتر بودن نمونهها در این یرگروه باشد.

مسئولیت دختران درمقابل سالمت وسبک زندگی ارتقاء

نمره کل سبک زندگی دانشجویان موردمطالعه با رشته

دهنده سالمت بیشتر بود که بامطالعه ماهمخوانی ندارد.

تحصیلی ،سن ،جنس ارتباط معنیدارینداشت .مطلق و

میانگین نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در بعد

همکاران در مطالعه خود بر روی دانشجویان علوم پزشکی

روابطبین فردی دختران بیشتر از پسران بود ،یعنی / 0۱

یزد نیز رابطه معنیداری را بین نمره رفتارهای ارتقادهنده

 27در برابر 26/2۱؛ که ازنظر آماری هم اختالف معناداری

سالمت و رشته تحصیلی دانشجویان به دست آوردند ()۱۳

نداشت .در مطالعه انجامشده در هنگکنگ( )26نمره روابط

اما در مطالعههای احمدنیا و همکاران ( ،)۳۹بابانژاد و

بین فردی دخترانبیشتر از پسران بود که مشابه مطالعه

همکاران ( )۴0ارتباط معنیداری بین سبک زندگی و رشته

مطلق و همکاران ()۱۳و مطالعه ما بود .در مطالعه کان و

تحصیلی دانشجویان دیده نشد که همسو با نتایج مطالعه

همکاران ( )۳7در ترکیه نیز روابط بین فردی دختران بیشتر

حاضر است .در مطالعه منصوریان و همکاران()2۱و سایر

از پسران بود که نتایج مطالعه حاضر را تأیید میکند.

مطالعات مشابه نیز سبک زندگی با سن رابطه معنیداری

بااینوجود در مطالعه الکندری و همکاران ( )۳5در کویت و

نداشت(.)۴۱ ،26،۳0 ،2۴ضمناً اگرچه  Surajو

ماهری و همکاران( )2۳نتیجه متضادیبهدستآمده بود و

همکاران( )۴2هم در مطالعه خود ارتباط معنیداری را بین

روابط بین فردی پسران بهتر از دختران گزارش گردیده بود.

سبک زندگی و سن دانشجویان مشاهده نکردند و ازاینجهت

روابط بین فردی بیانگر وضعیت فرد درزمینه ایجاد و تداوم

با مطالعه حاضر همخوانی دارد ،این موضوع ممکن است

روابطی است که تأمینکننده حمایت اجتماعی و صمیمت

ناشی از همگن بودن سن شرکتکنندگان در مطالعه باشد

است ویکی از پایدارترین پارامترهای سالمت در مطالعات

که اغلب آنها در سنین  25-۱8سال بودند .همچنین در

مختلف است (.)۳8

مطالعههایی که در مکزیک ،آلمان و سوئد انجام شد،

در مطالعه حاضر بین وضعیت تأهل با نمره کل و ابعاد

رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در مردان وزنان اختالف

رفتارهای ارتقاء دهندهی سالمت بهجز بعد فعالیتهای

معنیداری را نشان داد که متضاد با نتایج این مطالعه

فیزیکی ارتباط معناداری مشاهده شد و وضعیت سبک

بود()۴۳-۴5؛ اما در مطالعه Bermarkو  )2۴(Pekerو

زندگی ارتقاء دهنده سالمت افراد متأهل بهتر از افراد مجرد

سایر مطالعات مشابه ارتباطی بین جنس با نمره کلی سبک

بود؛ بنابراین یکی از عوامل دیگر در بهبود سبک زندگی

زندگی دیده نشد که همراستا با نتایج بامطالعه حاضر

ارتقاء دهنده سالمت وضعیت تأهل است .این نتیجه

بود(.)۴۱ ،26،۳0 ،2۴

همراستا با نتایج مطالعه ماهری و همکاران بود( .)2۳هرچند

ازمحدودیت های مطالعه حاضر می توان به تعدادکم

این ارتباط در مطالعه مطلق و همکاران معنیدار نبود(.)۱۳

دانشجویان و مشاهده نکردن رفتار واقعی آنان درموردسبک
زندگی سالم اشاره کرد .همچنین مطالعات مقطعی نمی
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توانند علیت وتغییرات رفتارهای مربوط به سبک زندگی را

دانشجویان علوم پزشکی در سایر دانشجویان ودرصورت

درطول زمان نشان دهند .پیشنهاد می شود بررسی

امکان با مشاهده مستقیم رفتارآنان در طوالنی مدت انجام

رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت درجامعه بزرگتر وبه جز

گیرد.

نتیجهگیری
سبک زندگی ارتقادهندهی سالمتی دانشجویان متوسط بود.

برنامهریزیهای مناسب و کاربردی کردن آنها درزمینه رفع

زیرگروههای فعالیت بدنی ،مسئولیتپذیری در مورد سالمت

موانع ،گسترش امکانات و تسهیالت ،اجرای مداخالت الزم

خود و مدیریت استرس در سطح ضعیف قرار داشتند.

و تدوین طرح جامعی برای آموزش و تشویق رفتارهای ارتقاء

بنابراین با توجه به این تغییرات اپیدمیولوژیکی که به تازگی

دهندهی سالمت در دانشجویان احساس میشود که دردراز

به دلیل تغییر درشرایط وشیوه زندگی مشهود شده وافزایش

مدت هم میتواند باعث گسترش این رفتارها به جامعه و

هزینه وبار بیماریهای غیرواگیرو صرف شدن بخش

بهبود وضعیت بهداشت عمومی گردد.

قابلمالحظهای از درآمد خانواده ودرنهایت سرمایه کشور در
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با شماره / 44
 555است  .نویسندگان این مقاله از تامین هزیه این

پژوهش توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم
پزشکی کردستان و همکاری دانشجویانی که در مطالعه
شرکت کردند تشکر و قدردانی می کنند.
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Abstract
Background and objective: One of the most important factors determining health, are healthpromoting lifestyle. The purpose of this research was to Study of the Health-Promoting
Lifestyle status of Students that Living in dormitories of Kurdistan University of Medical
Sciences in 2016.
Material and Methods: In this cross-sectional study, a sample of 152 female and 98 male
students residing in the dormitories of Kurdistan University of Medical Sciences were
selected by stratified random sampling method in 2016. All the included students completed
questionnaire with two parts, demographic information and the standard Walker’slifestyle
questionnaire. Data were analyzed by the independent samples t-test, Mann-WhitneyU test,
Kruskal-Wallis, and Spearman correlation coefficients.
Results: The mean score of health promoting lifestyle was 124.22 ± 17.98 from a maximum
scoreof 208, indicating a moderate situation. The highestmean in the subscales was
(23/94±4/42) for physical activity and the lowest was (16/40±4/80) for spiritual growth. There
were significant associations between health promoting lifestyle (HPL) and marital status and
field of study, but no significant associations between health-promoting lifestyle and gender
Education and parental occupation.
Conclusion: This study showed that the score of health-promoting lifestyle is average among
the students of Kurdistan University of Medical Sciences. Therefore, targeted interventions
should be made to promote health-promoting lifestyle among these students.
Keywords: Health promotion, Lifestyle, Student, Dormitory
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