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مطالعه سبک زندگی و رفتارهای سالمت دانشجویان با تاکید
بر الگوی ارتقاء سالمت پندر
مرتضی

طاهری1

چکیده
مقدمه و هدف :بروز و تثبیت سبک زندگی سالم در میان قشر جوان ،به ویژه دانشجویان یکی از اهدافی است که تامین کننده سالمت
می باشد .هدف از این مطالعه ،بررسی وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت دانشجویان دانشگاههای شهر قزوین بود.
روش شناسی :نوع مطالعه توصیفی-تحلیلی است که به روش مقطعی در بین دانشجویان دانشگاههای شهر قزوین در سال  1394انجام
شد .پرسشنامه شیوه زندگی ارتقاء دهنده سالمت بر اساس الگوی ارتقاء سالمت پندر استفاده شد .این پرسشنامه شامل  26سؤال و سه
زیرمجموعه است .رفتارهای ارتقا سالمت شامل مجموعههای احساس سالمت در قبال سالمت فردی ،فعالیت بدنی ،عادات غذایی است.
تعداد نمونهها بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه کوکران  365محاسبه شد .از آزمون  tمستقل ،تحلیل واریانس و توکی به منظور تجزیه
و تحلیل دادهها استفاده شد.
نتایج :یافتههای تحقیق در خصوص امتیاز کلی حاصله نشان داد میانگین نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت بین  50-78به دست
آمد که نشاندهنده وضعیت متوسط است .نتایج نشان داد بیماری جسمی و مصرف سیگار میتواند ،احساس مسئولیت در برابر سالمت را
دچار افت کند .این در حالی بود که عواملی همچون تاهل ،بیماری جسمی ،و بیماری روانی ،بر رفتار فعالیت بدنی دانشجویان به شکل
منفی اثرگذار بود .در خصوص شاخص عادات غذایی نشان داده شد که ،زنان از عادات غذایی مطلوبتری در راستای حفظ سالمت
برخوردارند و مصرف سیگار میتواند رفتار سالمت غذایی را دچار مشکل سازد ،محل زندگی تأثیر بر احساس مسئولیت در برابر سالمت و
قعالیت بدنی ندارد این در حالی است که رفتار عادات غذایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت در دانشگاههای استان قزوین متوسط است .بنابراین
نیاز به برنامه ریزیهای دقیقتر جهت بهبود وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت در این دانشجویان احساس میشود.
واژگان کلیدی :سبک زندگی ،رفتارهای سالمت ،زندگی دانشجویی ،قزوین ،الگوی پندر
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مقدمه
ارتقاء بهداشت و تأمین سالمت افراد جامعه از ارکان مهم پیشرفت جوامع میباشد که دانشجویان هر جامعه ،نیروی
انسانی و سازندگان فردای آن جامعه هستند .از اینرو ،سالمت جسم و روان با داشتن سبک زندگی فعال در این
قشر از اهمیت زیادی برخوردار است .در چند دهه اخیر ،همگام با پیشرفتهای اقتصادی ،اپیـدمیولوژی بیماریها نیز
دچار تغییراتی گشته است که کاهش بیماریهای عفونی و افزایش بیماری های مربوط به شیوه زندگی از جمله آنها
می باشـد .وجود مشکالت عمومی و اختالالت جسمی-روانی بر امور آموزشی دانشجویان تأثیر جدی داشته و در
نتیجه افت تحصیلی و کمشدن نشاط دانشجویی را به دنبال دارد .از همینرو ،سبک زندگی فعال یکی از مهمترین
عوامل تعیین کنندهای است که موجب حفظ سالمت دانشجویان میشود و شامل اجرای آن دسته از فعالیتهای
معمول و روزانه است که در زندگی افراد به طور قابل قبولی پذیرفته شده است .به طوری که این فعالیتها بر زندگی
و سالمت آنها تأثیر میگذارد .مضافا اینکه سبک زندگی فعال که مشتمل بر داشتن فعالیت های جسمانی مقتضی
و داشتن برنامه های غذایی سالم در طول روز است ،میتواند در حفظ و ایحاد پویایی و نشاط در این دوره سنی
سازنده و منشاء اثر باد .بنابرین تشخیص رفتارهای سالمت دانشجویان از طریق ارزیابی سبک زندگی و رفتار سالمت
به منظور برنامهریزی ،جهت ارتقای سطح سالمت آنها امری ضروری است ،زیرا شواهد نشان میدهند ،درصورتیکه
فرد به طور معمول و به نحو صحیح فعالیتهای ارتقاء دهنده سالمتی را انجام دهد ،شیوه زندگی بهتری خواهد
داشت ( .)1شواهد موجود حاکی از آن است که  60درصد کیفیت زندگی افراد به سبک زندگیشان مرتبط است.
سطح پایین فعالیت بدنی یکی از عوامل اصلی خطرناک در بسیاری از بیماریهای مزمن است که براساس شواهد
پژوهشی وقوع این مساله در جمعیت عمومی شایع است .براساس تحقیقات ،بیش از  %53مرگ و میر افراد به سبک
زندگی آنان ارتباط دارد .بسیاری از بیماریها نظیر چاقی ،بیماریهای قلب و عروق ،انواع سرطانها با ناهنجاریهای
سبک زندگی در ارتباط است (.)1،2،3
مطالعات نشان میدهند اپیدمیولوژی بیماریها در حال حاضر در مقایسه با گذشته تغییر کرده است و بیماریهای
غیرواگیر رو به افزایش هستند .این بیماریها فقط تحت تأثیر سن ،جنس و سابقه خانوادگی که عواملی غیرقابل
تغییر هستند ،قرار نمیگیرد؛ بلکه عواملی همچون فعالیت بدنی نامطلوب ،چاقی ،نداشتن برنامه غذایی نامناسب در
بروز این بیماریها تاثیرگذارند ( .)2ایجاد تغییر در روند سبک زندگی نیازمند تغییر در شناخت و ایجاد نگرش و
رفتارسازی میباشد و در این راستا آگاهی از وضعیت موجود هر فرد میتواند منشاء بهبود باشد ( .)3به علت اینکه
دانشجویان هر کشوری از حیث بار تأثیرگذاری در توسعه و اعتالی همه جانبه نقش بی بدیلی ایفا میکنند و
تصمیمگیران آینده در جوامع و کشورها میباشند ،بنابراین کوششهایی که به ارتقاء وضعیت سالمتی این جامعه
کمک نماید از اولویتهای هر کشوری محسوب میشود .از طرفی برخی پژوهشها نشان دادهاند که بروز رفتارهایی
که مطابق با الگوهای بهنجار سالمت نیستند ،در این قشر از اجتماع شیوع فراوانی داشته است ( .)4لی1و همکاران
( )2005در تحقیقی اشاره کردند که نیمی از دانشجویان چینی وعده صبحانه را از سبد غذایی خود حذف میکنند
( .)5نوروزنیا و همکاران ( ) 1392در تحقیقی عنوان کردند که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز دارای سبک
زندگی غیرفعالی هستند (.)6
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همواره فرض بر این است که جوانان در وضعیت به نسبت سالمی قرار دارند ،و شاید این دلیلی برای اولویت
داده نشدن به این قشر سنی در خصوص تالشهای ارتقادهنده سالمت در سراسر جهان باشد .این در حالی است
که تحقیقات نشان میدهند رفتارهای غیربهداشتی در بین این قشر مهم اجتماع رایج شده است .چنانچه مطالعه
وی و همکاران در سال  2011نشان داد ،دانشجویان ژاپنی مسئولیت پذیری کمی در قبال سالمت خود داشتند
( ،)14ولی و یوئن لوک ( )2005در گزارشی اعالم کردند که بیش از نیمی ازدانشجویان چینی صبحانه را از وعده
غذایی حذف میکردند ( .)15همچنین جنسیت ،از متغیرهای تاثیرگذار بر میزان فعالیت بدنی و نوع عادات غذایی
است که آگاهی از این تفاوتها میتواند در برنامههای ارتقاء سالمت اثرگذار باشد .برای مثال ،در کشور ما با توجه
به هنجارهای فرهنگی-اجتماعی و مسئولیتهایی که زنان در خانواده دارند ،سبک زندگی مردان و زنان احتماال
میتواند تاثیرگذار باشد (.)4
به طور کلی روشهای ارتقاء سالمت به عنوان یک موضوع کلیدی در مفهوم ارتقاء سالمت توجه گستردهای
را در تحقیق و ایجاد برنامههای هدفمند این حوزه به خود جلب کرده است .در این پژوهش منظور از سالمت،
کیفیت های مثبتی است که توسط سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد شده است و سالمتی به معنی تحققبخشی به
پتانسیل انسان و حفظ تعادل و جهتگیری هدفدار در محیط است .سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت مشتمل بر
الگویی چند بعدی از ادراکات و اعمال است که با انگیزه خود فرد به تداوم و تقویت سطح سالمت میانجامد.
پروفسور پندر ارتقای سالمت را فرایندی پویا و مثبت میداند که مفهـومارتقاء سالمت را مشتمل بر رفتار و سبک
زندگی سالم میداند .پندر سبک زندگی را الگوب فعالیت ها و رفتار داوطلبانه روزمره افراد در زندگی می داند که
تاثیری مهـم بـر وضـعیت سالمت داشته و از عوامل جمعیـت شـناختی ،محیطـی و اجتماعی نشات گرفتـه اسـت.
سـبک زنـدگی مـروج سالمت دارای الگـوی چنـد بعـدی رفتارهـای خودجوش است که برای حفظ و ارتقـای
سـطح سالمت ،خودشکوفایی و کمال فردی به کار مـی رود .بررسی نحوه اتخاذ سبک زندگی ارتقادهنده سالمت
در میان دانشجویان از دو دیدگاه حائز اهمیت است .از یک طرف آگاهی از وضع موجود به تصمیم گیریهای
مسئولین حوزه سالمت دانشجویان کمک مینماید در صورتی که فاصله قابل مالحظهای بین وضعیت سالمت فرد
و برنامههای ارتقاء سالمت وجود داشته باشد و این اختالف مورد توجه مسئوالن قرار نگیرد در تصمیم گیریها و
سیاست گذاریهای سالمت اشکال ایجاد خواهد شد ،از سوی دیگر ایجاد چشم انداز کیفیت زندگی ،محرکی قوی
برای ایجاد تغییر نگرش در شیوه زندگی است به نحوی که او را به اتخاذ فعالیت بدنی هدایت میکند .الزم به ذکر
است ،مطالعات اندکی در زمینه وضعیت سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمت در میان دانشجویان انجام شده است.
تحقیقات اندکی در خصوص وضعیت سبک زندگی ارتقاءدهنده سالمتی در ایران انجام شده است که آگاهی از
شرایط هر جامعه ای به طور خاص می تواند در پوشش و تحقق اهداف سالمت منشا اثر باشد .از طرف دیگر
مطالعات انجام شده سایر کشورها نیز حاکی از سبک زندگی نامطلوب دانشجویان است ( .)8 ،7حال شناسایی عواملی
که میتواند در خصوص سبک زندگی آنها منشاء اثر باشد ضروری به نظر میرسد .از اینرو ،این مطالعه به بررسی
سبک زندگی و رفتار سالمت دانشجویان دانشگاههای شهر قزوین بر اساس الگوی ارتقاء سالمت پندر میپردازد.
روش شناسی
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نوع مطالعه توصیفی-تحلیلی است که به روش مقطعی در بین دانشجویان دانشگاههای شهر قزوین شامل دانشگاه
بین المللی امام خمینی ،دانشگاه آزاد قزوین ،موسسه آموزش عالی عالمه قزوینی در سال  1394انجام شده است.
جامعه آماری این تحقیق را  30هزار دانشجوی دانشگاههای استان قزوین تشکیل می دهند .نمونهگیری به روش
تصادفی و از نوع خوشهای انجام شد .دانشگاهها و موسسات غیرانتفاعی به عنوان خوشهها مورد نظر مورد بررسی
قرار گرفتند که از تعداد  12مورد ،دانشگاههای بین المللی امام خمینی ،پیام نور ،آزاد اسالمیواحد قزوین ،رجا و
عالمه قزوینی مورد بررسی قرار گرفتند .تعداد نمونهها بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه کوکران  365محاسبه
شد .از اینرو برای حصول اطمینان از تامین و عودت این تعداد پرسشنامه ،تعداد  500پرسشنامه بین دانشجویان
توزیع شد که تعداد  383پرسشنامه عودت داده شد.
پرسشنامه شیوه زندگی ارتقاء دهنده سالمت بر اساس الگوی ارتقاء سالمت پندر است .این الگو برای تعیین
این که افراد تا چه حد رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی را انجام میدهند ،ارائه گردیده است ( .)4پرسشنامه شامل
 26سؤال و سه زیرمجموعه است .رفتارهای ارتقا سالمت شامل خردهمقیاسهای احساس سالمت در قبال سالمت
فردی ،فعالیت بدنی ،عادات غذایی است .این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت  4درجهای (همیشه ،اغلب ،بعضی
اوقات و هیچ گاه) تنظیم شده است .در محاسبه نمره به عملکرد مثبت بر اساس مقیاس مذکور به ترتیب امتیاز ،4
 2 ،3و  1تعلق میگیرد .نمره کل سبک زندگی از حداقل  26تا  104امتیازدهی میشود .در سطح نمرهبندی سبک
زندگی ،نمره زیر  50ضعیف و از نمره  50تا  75متوسط و از نمره  75تا  104خوب به حساب میآید .میزان آلفای
کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/94و میزان آلفای کرونباخ بین  0/94 - 0/79برای این پرسشنامه گزارش شده است
( .)5نسخه فارسی این پرسشنامه توسط حسین نژاد و همکاران ( )1392اعتباریابی شده است .میزان آلفای کرونباخ
برای خرده مقیاسهای سه گانه  0/79-0/74گزارش شده است ( .)4دادهها با کمک نرم افزار  SPSSنسخه  20و
با استفاده از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و آزمون های تی مستقل ،تحلیل واریانس و توکی با سطح اطمینان
 95%تجزیه و تحلیل شدند.
نتایچ
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار نمرات زیرمقیاسهای رفتارهای
ارتقاء دهنده سالمت دانشجویان گزارش شده است .با توجه به نتایج جدول  ،1در بین سه زیرمقیاس ،بیشترین نمره
مربوط به زیرمقیاس عادات غذایی با میانگین  2/7و کمترین نمره مربوط به زیرمقیاس فعالیت بدنی با میانگین 2/3
بود .جدول  ،2نمرات زیرمقیاسهای رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت دانشجویان را به تفکیک متغیرهای مورد بررسی
نشان میدهد.
جدول  -1توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار نمرات زیرمقیاسهای رفتارهای ارتقاء
دهنده سالمت دانشجویان

مطالعه سبک زندگي و رفتارهای سالمت دانشجويان با تاكید بر الگوی ارتقاء سالمت پندر233 

زیر مقیاس

همیشه

اغلب

بعضی اوقات

احساس مسئولیت در برابر سالمت
فعالیت بدنی

کل
 -10دنبال کردن برنامه ورزشی منظم
 -11اجرای برنامههای ورزشی حداقل 20
دقیقه  3بار در هفته
 -12شرکت در برنامههای ورزشی سبک تا
متوسط 40-30 ،دقیقه 5 ،بار در هفته
 -13شرکت در برنامههای تفریحی
 -14اجرای تمرینات کششی حداقل  3بار در
هفته

هرگز

 -1چک کردن ظاهری بدن از نظر تغییرات
فیزیکی یا عالئم خطرناک هر ماه
 -2گزارش هرگونه عالمت جسمانی
غیرمعمول به متخصصان سالمت
 -3جستجوی راهنمایی و مشاوره برای رسیدن
به سالمتی ،در صورت نیاز
 -4سؤال از متخصصان سالمت به منظور
فهمیدن دستورات
 -5جستجوی اطالعات در مورد کارشناسان
سالمت
 -6سوال از پزشکان یا متخصصان سالمت
درباره چگونگی مراقبت از خود
 -7در میان گذاشتن وضعیت سالمتی خود با
پزشکان و متخصصان
 -8خواندن نشریات و تماشای برنامههای
تلویزیونی مربوط به سالمت
 -9شرکت در برنامهها و کالسهای آموزشی
مربوط به مراقبت از سالمت

معیار

سؤاالت

میانگین ±انحراف

در صد میزان انجام

18/3 38/6 29/5 13/6

2/3±0/95

12/0 33/1 32/0 22/9

2/6±0/91

14/3 27/4 31/4 26/9

2/7±0/8

9/2

2/8±0/92

12/4 36/7

2/5±0/91

17/0 45/5 22/9 13/6

2/5±0/93

7/0

2/6±0/90

13/4 33/3 32/4 22/5

2/45±0/92

48/2 34/5 12/8

1/85±0/94

29/2 33/6 28/0
18/2

2/7

37/9 27/0 26/2

4/5

27/6 30/9 22/5 19/0
23/6 32/1 19/4 24/8
20/5

23

2/51±0/6
2/4±0/94
2/3±0/89

25/5 31/1

2/4±0/90

20/7 36/5 23/8 19/0
40/1 29/4 15/0 15/4

2/3±0/99
2/2±0/92
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زیر مقیاس

55/0 26/8 11/8
56/7 25/4 10/8

1/1±0/92
1/7±0/6

همیشه

24/0 25/8 43/3

5/9

3/2±0/87

6/4
7/1

اغلب

عادات غذایی

کل

بعضی اوقات

کل
 -18انتخاب رژیم غذایی کم چرب و کم
کلسترول
 -19محدودیت استفاده از شکر و سبزیجات
 -20مصرف روزانه  11-6واحد نان ،غالت،
برنج و ماکارونی...
 -21مصرف  3-2وعده میوه
 -22مصرف  3-2وعده سبزیجات
 -23مصرف  3-2وعده شیر ،ماست و سایر
لبنیات
 -24مصرف  3-2وعده ماهی ،گوشت ،مرغ،
تخم ،حبوبات
 -25خواندن برچسب محصوالت غذایی
 -26خوردن صبحانه

هرگز

 -15اجرای فعالیتهایی مثل پیاده روی،
باالرفتن از پلهها...
 -16اندازه گیری ضربان قلب هنگام ورزش
 -17رسیدن به ضربان قلب مورد نظر در
ورزش

معیار

سؤاالت

میانگین ±انحراف

در صد میزان انجام

2/37±0/62
2/2±0/67
26/0 37/5 23/8 12/7
24/4 36/8 24/1 4/4
4/2 29/6 32/8 32/4

2/3±0/85
3/0±0/87

5/3 30/6 38/2 25/9
10/6 46/7 30/1 12/5
4/7 30/6 34/1 30/6

2/8±0/97
2/4±0/85
2/98±0/95

39/7 31/1

27

2/2

17/1 29/6 27/4 26/6
9/1 21/6 24/7 44/6

3±0/86
2/6±0/77
3/1±0/95
2/7±0/43
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جدول  -2مقایسه میانگین نمرات ابعاد رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت با توجه به ویژگیهای
فردی دانشجویان (آزمون tمستقل)
احساس مسئولیت

تعداد

متغیر

در برابر سالمت
میانگین±
انحراف

زن

209

مرد

174

23/3±8/1

تاهل

مجرد
متاهل

312
71

22/3±4/1
23/3±0/4

بیماری

بلی

291

23/4±4/1

خیر

92

22/3±3/9

بیماری

بلی

354

22/4±0/1

روانی

خیر

29

22/3±4/9

مصرف

بلی

98

20/3±3/9

سیگار

خیر

285

22/3±5/7

جنس

جسمی

عادات غذایی

فعالیت بدنی

P

انحراف

میانگین±
P

معیار
0/61
0/08
0/02

16/5±3/2
17/4±1/3
19/3±5/7
16/4±1/2
19/3±2/1

0/001

18/4±2/2
21/4±1/1
18/4±2/1
18/4±1/2

انحراف

میانگین±
P

معیار
0/05
0/001
0/01

18/3±2/5
0/59

(شاخص ارتقاء
دهنده سالمت)

میانگین±

معیار
23/3±9/3

نمرات مجموع

25/3±7/2
23/2±1/9
25/3±2/3
25/3±1/1
24/4±1/2

معیار
0/001
0/59
0/57

24/4±4/5
0/001
0/83

24/4±1/4
24/3±6/8
22/4±5/3
24/4±1/1

انحراف

p

65/3±9/0
64/3±0/4
65/3±1/9
64/3±3/8
66/4±7/06

0/001
0/94
0/001

64/4±9/1
0/50
0/001

64/4±3/3
65/3±2/9
61/4±0/1
64/4±7/0

0/24
0/001

همانطور که نتایج آزمون  tدر جدول  3قابل مشاهده است ،محل زندگی تأثیر بر احساس مسئولیت در برابر
سالمت و قعالیت بدنی ندارد .این در حالی است که ،رفتار عادات غذایی را تحت تأثیر قرار میدهد (.)P =0/04
نتایج آزمون تعقیبی توکی در نمودار  1مشاهده میشود .نتایج نشان داد زندگی با والدین در مقایسه با زندگی
خوابگاهی ( ،)P =0/001خانه استیجاری ( ،)P =0/001و خانه شخصی ( ،)P =0/01رفتار غذایی سالمتری را به
همراه داشت؛ از طرف دیگر زندگی در منزل شخصی به نسبت زندگی خوابگاهی و استیجاری نیز رفتار سالمتری را
به دنبال داشت (بهترتیب  P =0/03و .)P =0/04
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جدول  -3مقایسه میانگین نمرات ابعاد رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت با توجه به محل زندگی
(آزمون تحلیل واریانس یکطرفه)
نمرات مجموع

احساس مسئولیت

گ
ح
ی
ر

ن
م
±
یا
ا
ن
ن

ی

محل زندگی

0/07

0/95

2/99

0/04

11
1

F

/3±0/3
64
/4±1/2
67
/3±3/1
64
/3±2/1
69

p

3/42

11

P

سالمت)

شکل  -1نتایج آزمون توکی برای مقایسه عادات غذایی با توجه به محل زندگی

0/051

شخص
ی
استیجا
ری
با
والدین

15

/07
0

/98
0

گ

خوابگاه

24
6

یا

F

/3±1/5
22
/3±2/4
22
/3±4/3
22
/3±1/3
22

P

F

/3±3/4
17
/3±1/3
17
/3±2/1
17
/3±3/2
17

P

F

3±6/01
24/
/5±8/9
27
/3±7/1
24
/2±8/8
29

ن

یر

عادات غذایی

م

ن
ما
±
یا
ف
ا
ن
م
ن
گ
ع
ح
ی
یا
ر
نر
م
ا
±
یا
ف
تعداد ا
ن
م
ن
گ
ع
ح
ی
یا
ر
ن
ار
±
ف
ا
م
ن

متغ

در برابر سالمت

فعالیت بدنی

(شاخص ارتقاء دهنده
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جدول  -4نتایج تحلیل واریانس یکطرفه با توجه به شرایط سنی
شاخص ارتقاء دهنده سالمت
احساس مسئولیت در برابر سالمت

فعالیت بدنی

عادات غذایی

شاخص کل (نمرات مجموع)

گروه سنی
سن کمنر از 20
سن 25-20
سن باالی 25
سن کمنر از 20
سن 25-20
سن باالی 25
سن کمنر از 20

میانگین ±انحراف معیار
22/8±3/3
22/9±2/9
22/7±3/1
18/2±1/54
18/06±0/95
17/2±1/21
24/1±3/1

سن 25-20

25/1±2/9

سن باالی 25

25/8±3/1

سن کمنر از 20
سن 25-20
سن باالی 25

65/2±3/3
66/4±3/1
65/9±3/4

F

P

0/79

0/46

1/63

0/21

0/09

0/91

0/11

0/88

بحث
هدف از این مطالعه ،بررسی سبک زندگی و رفتار سالمت دانشجویان دانشگاههای استان قزوین بر اساس الگوی
ارتقاء سالمت بود .تشخیص رفتارهای سالمت دانشجویان از طریق ارزیابی سبک زندگی و رفتار سالمت به منظور
برنامهریزی ،جهت ارتقای سطح سالمت آنها امری ضروری است ،زیرا شواهد نشان میدهند ،درصورتیکه فرد به
طور معمول و به نحو صحیح فعالیتهای ارتقاء دهنده سالمتی را انجام دهد ،شیوه زندگی بهتری خواهد داشت.
همانطور که بخش نتایج مشاهده شد ،بیشترین نمره از حیث اهمیت گذاری مربوط به زیرمقیاس عادات غذایی با
میانگین  2/7و کمترین نمره مربوط به زیرمقیاس فعالیت بدنی با میانگین  2/37بود .به عبارت دیگر ،در جهت تامین
اهداف سالمت ،شرکتکنندگان تحقیق بیشتر به تغذیه بها میدادند تا فعالیت بدنی .این در حالی است که فعالیتهای
بدنی یکی از مهم ترین عامل تأثیرگذار بر سالمت است؛ زیرا خطر بیماریهای قلبی-عروقی ،دیابت نوع دو،
افسردگی و برخی سرطانها را کاهش میدهد .توجه نکردن به فعالیتهای بدنی دانشجویان علل و موانع زیادی
دارد .شاید یکی از دالیل مهم این یافته مشغول شدن بیش از حد دانشجویان با رایانه ،وبگردی و اعتیاد به
شبکههای مجازی باشد که بیشتر اوقات فراغت آنها را پر میکند .بدیهی است شناسایی عوامل و رفع موانع میتواند
کمک زیادی به حل این معضل کند .برای مثال ایجاد جریانهای همافزای سالمتی در قالب برنامههای توسعه
ورزش همگانی میتواند چارهساز باشد .نتایج تحقیق نشان داد سبک زندگی تمام شرکتکنندگان در تمامی سطوح
از حیث بیماری جسمی ،جنسیت ،بیماری روانی ،مصرف سیگار ،سطوح متفاوت سنی و محل زندگی ،از سطح
متوسطی برخوردار بود (نمره بین .)50-75
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نتایج نشان داد بیش از نیمی از دانشجویان برای فهم بیشتر مسائل سالمتی و هنگام نیاز ،با کارشناسان حوزه
سالمت ارتباط برقرار میکردند .این یافته توسط مطالعه لی و یوئن لوک نیز تأیید میشود ( .)5اما آنها در خصوص
جمع آوری اطالعات در مورد متخصصان سالمت و مشارکت در برنامههای آموزشی سالمت از خود رغبتی نشان
نمیدادند .احتماالً کمبود امکانات و عدم دسترسی (مثالً کمبود و یا نبود کالسهای آموزش مراقبت از خود) و
همچنین عدم آگاهی دانشجویان دانشجویان موجبات عدم رغبت را در آنها ایجاد میکرد .از سویی دیگر ،تمایل کم
دانشجویان به در میان گذاشتن نگرانیها و مشکالت خود با متخصصان سالمت ،ممکن است به دلیل تفاوتهای
شخصیتی ،و باورهای فردی و فرهنگی باشد .نتایج نشان داد که تنها  41/5درصد از دانشجویان از برنامه ورزشی
منظم تبعیت می کردند و این در حالی بود که اندازه گیری ضربان قلب هنگام ورزش در فقط  18/2درصد از
دانشجویان به عنوان معیاری برای کنترل شدت تمرین صورت میگرفت؛ که این امر نشاندهنده فقر دانش در
خصوص روشهای تمرینی ارتقای سالمت است .اجرای تمرینات کششی حداقل  3بار در هفته در  30/4درصد از
دانشجویان در طول هفته اجرا میشد ،که این مورد نیز میتواند با تبیین اثربخشی این تمرینات در حفظ سالمت و
ایجاد نشاط در آنها بیشتر شود 43/5 .درصد از آزمودنیها برنامههای ورزشی سبک تا متوسط مثل پیاده روی -30
 40دقیقه را  5بار در هفته اجرا میکردند و حدودا همین مقدار نیز به ورزشهای نفریحی مثل شنا ،دوچرخه سواری،
پیاده روی تفریحی میپرداختند .در حالت کلی  43/5درصد از آزمودنیها برنامههای ورزشی منظم را در طول هفته
دردستور کار قرار میدادند .در مطالعه حاضر  %69/1دانشجویان طی کارهای روزمره فعالیتهای بدنی مانند پیاده
روی و باال رفتن از پلهها را انجام میدادند و  %63/9افراد همیشه یا اغلب اوقات صبحانه میخوردند؛ که این یافته
با نتایج مطالعه مطلق و همکاران ( )2011بسیار نزدیک است ( .)8این در حالی است که ،لی و همکاران ( )2005در
تحقیقی نشان داد  %55دانشجویان صبحانه را از وعدههای غذایی خود حذف میکردند؛ که در مغایرت با تحقیق
حاضر است .این امر میتواند به دلیل تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی ،برنامههای کاری متفاوت ،متفاوت بودن ذائقه
های غذایی باشد؛ زیرا خانوادههای ایرانی به صرف صبحانه تاکید دارند .اما یکی از یافتههای با اهمیت در این
پژوهش آن است که علیرغم اطالع رسانی کافی در مورد مضرات مصرف غذاهای چرب و پرکلسترول نزدیک به
نیمی از دانشجویان مورد پژوهش توجهی به این موضوع نداشتند؛ که همگرا با نتایج تحقیق دینی و همکاران
( )2012بود که نشان دادند ،درحالیکه آگاهی دانشجویان نسبت به الگوی مصرف غذا در سطح مطلوب قرار داشت،
ولی عملکرد آنها در این زمینه ضعیف بود ( .)9به اعتقاد وی احتماالً مسئله جوان بودن این نمونهها باید علت این
برداشت باشد؛ زیرا جوانان و نوجوانان خود را کمتر در معرض خطر بیماریهای مزمن مانند بیماریهای قلبی،
سرطانها و غیره میدانند و نسبت به نوع غذای خود دقت کمتری به خرج میدادند.
پژوهش حاضر نشان داد جنسیت بر عادات غذایی تأثیرگذار است .به طوریکه عادات غذایی دختران بهتر از
پسران بود .یکی از مواردی که میتواند توجیهکننده اهمیت بیشتر عادات غذایی برای دختران باشد ،موضوع تصور
بدنی1است ( .)16از طرف دیگر ،احتماال یکی از مسائلی که میتواند نقش عادات غذایی را برای زنان پررنگتر
کند ،سرانه کمتر فعالیت بدنی در زنان به علت نقشهای اجتماعی و هنجارهای فرهنگی جامعه است چرا که زنان
در قیاس با مردان فعالیت بدنی کمتری داشته و تالش میکنند این موضوع را با توجه بیشتر به عادات غذایی جبران
کنند .نتیجه دیگر این بود که با افزایش سن ،فعالیت بدنی دانشجویان کاهش نمییافت که مغایر با با مطالعه اوال2
و همکاران ( )2009است ( .)10وانگ و همکاران در سال  2009نیز گزارش کردند که دانشجویان سال آخر نسبت
2Ulla

1Body Image
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به سال اول عادات غذایی بهتری داشتند ( .)11از آنجایی که عادات غذایی و فعالیت بدنی در مطالعات اوال و وانگ
در سطح مطلوبی قرار داشت ،بنابراین منطقی به نظر میرسد که با افزایش سن آزمودنیها افت آنها مشهود باشد.
اما در خصوص جامعه تحقیق به دلیل متوسط بودن این رفتارها در سنین کمتر تفاوتی با افزایش سن در عادات
غذایی و فعالیت بدنی ایجاد نشد.
تاهل نیز از مواردی بود که فعالیت بدنی را تحت تأثیر قرار میداد .به نحوی که افراد متاهل از حیث فعالبت
بدنی از وضعیت نامطلوبی برخوردار بودند .بیماری جسمی هم ،احساس مسئولیت در برابرسالمت ،رفتار غذایی و
فعالیت بدنی را دچار اشکال میکرد .در این مورد متخصصان علوم ورزشی با ارائه آگاهی به دانشجویان میتوانند
زمینههای اثربخشی فعالیت بدنی منظم را در پیشگیری و درمان بیماریها تبیین کنند .تأثیر منفی بیماری روانی بر
رفتار فعالیت بدنی آزمودنیها مشهود بود .از آنجا که ارتباط رشد جسم و روان به دفعات در پژوهشهای مختلف به
اثبات رسیده است .بنابراین حصول این نتیجه دور از انتظار نبود.
همچنین طبق پژوهش حاضر دانشجویانی که با والدین زندگی میکردند ،نسبت به کسانی که منزل شخصی
یا اجارهای داشتند و یا در خوابگاه زندگی میکردند ،عادات غذایی سالمتری داشتند .این یافته در خصوص افرادی
که منزل شخصی داشتند در مقایسه با کسانی که منزل اجارهای داشتند و یا در خوابگاه زندگی میکردند ،مصداق
داشت .این نتیجه همراستا با مطالعه وی1و همکاران ( )2012است که نشان دادند زندگی با والدین با رشد عادات
سالم غذایی در دانشجویان همراه است ( .)12با عنایت به این موضوع که زندگی در کنار خانواده مسئولیت سبدغذایی
را از دوش دانشجو سلب مینماید ،بنابراین حصول این نتیجه منطقی میرسد.
نکتهای که قابل تعمق است ،وضعیت نامناسب عادات تغذیهای در خوابگاههای دانشجویی است که میبایست
مد نظر مسئولین امر قرار گیرد .بر اساس نتایج این پژوهش کسانی که سابقه مصرف سیگار یا موادمخدر داشتند،
مسئولیتپذیری کمتری در برابر سالمتی خود داشته ،عادات و رفتارهای غذایی نامناسبتری در پیش گرفته بودند.
که مطابق با نتایج پژوهش لوجی 2و همکاران ( )2011بود .البته این نتیجه دور از انتظار نبود؛ چرا که استعمال
دخانیات به دلیل ماهیت پیش روندهاش در همه ابعاد زندگی ،سالمتی افراد را به خطر انداخته و آثار سوء آن بر
سالمت روانی ،جسمانی ،اجتماعی ،هیجانی ،معنوی و شناختی فرد به وضوح قابل مشاهده است ( .)13موردی که
در تمامی نتایج حاصله قابل تشخیص است خالء راهبردهای پیشگیری از رفتارهای ناسالم میباشد که میتواند به
عنوان انگیزهای جهت افزایش دانش سالمت دانشجویان و اثربخشی بیشتر در سبک زندگی آنها باشد.
نتیجهگیری
به طورکلی میانگین نمره شیوه زندگی ارتقاء دهنده سالمتی در دانشجویان دانشگاههای شهر قزوین در سطح
متوسطی قرار دارد که ضرورت انجام مداخالت در جهت ارتقاء سالمت دانشجویان را مطرح میکند .به منظور حفظ
شیوه زندگی سالم در بین جوانان باید به مواردی مانند تغذیه کافی و مناسب ،فعالیت بدنی به منظور پیشگیری از
بیماری ها توجه کرد .با توجه به نتایج این مطالعه ،لزوم مداخالت به خصوص با تاکید بر فعالیت بدنی و ترویج
تغذیه سالم در بین دانشجویان ضروری است .طیفی از اقدامات مانند برنامهریزیهای مناسب و کاربردی کردن
آنها در زمینه رفع موانع ،گسترش امکانات و تسهیالت ،ترغیب و تشویق افراد از طریق آموزش بهداشت میتواند
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 تأثیری زیادی بر، بدیهی است این امور میتواند در سیاست گذاریهای کالن.مداخالت مناسبی در این زمینه باشد
 امتدادی از یک حرکت مداوم، زیرا ارتقای شیوه زندگی سالم.شیوه زندگی افراد در راستای توسعه پایدار ایفا نماید
 الزم به ذکر است یکی از. حفظ و ارتقای سالمت هست،در راستای توانمندسازی فردی و اجتماعی در زمینه تأمین
 اساس گزارش دهی این پرسشنامه بود که این امر میتواند توصیف نادرست برخی از،محدودیتهای این مطالعه
، برای پیشگیری ازاین مشکل میتوان با انجام مصاحبههای کیفی.متغیرهایگزارش شده را به همراه داشته باشد
.نظم بیشتری در استخراج اطالعات معتبرتر ایجاد نمود
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