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Abstract
Background and purpose: Healthy lifestyle is an important factor in prevention of chronic
diseases. The health of medical students is highly influential due to their fundamental role in every health
system. In this study, the health-promoting lifestyle and its determinants were evaluated in medical,
dental, and pharmacy students.
Materials and methods: This cross-sectional study was conducted in 650 students using
stratified sampling in Kerman, Iran 2016. The health-promoting lifestyle profile (HPLP-II) was used and
data was analyzed applying univariate and multivariate linear regression analysis in SPSS.
Results: The mean score for health-promoting lifestyle was 104.93±22.9 which had no
significant relationship with gender, marital status, living condition, and the education levels. There was a
significant association between the field of study and the mean score for health-promoting lifestyle,
nutrition, spiritual growth, interpersonal relationship, and stress management (P<0.005).
Conclusion: The health-promoting lifestyle is believed to be inappropriate in medical, dental and
pharmacy students in Kerman University of Medical Sciences. However, medical students had a better
lifestyle compared to dental and pharmacy students. Authorities should provide university students with
training programs on healthy lifestyle.
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چكیده
سابقه و هدف :رعایت شیوه زندگی سالم در دوران جوانی می تواند تاثیر به سزایی در پیشگیری از ابتال به بیماریهای
مزمن داشته باشد .سالمت دانشجویان رشتههای مرتبط با پزشکی به دلیل جایگاه حرفهای آنها در نظام سالمت بس یار مه م
است .در مطالعه حاضر شیوه زندگی ارتقا دهنده سالمت و عوامل تاثیرگذار بر آن در دانشجویان پزش کی ،دندانپزش کی و
داروسازی بررسی میشود.
مواد و روشها :این مطالعه مقطعی بر روی  056دانش جوی رش ته پزش کی ،دندانپزش کی و داروس ازی ب ا اس تهاده از
روش نمونهگیری طبقهای در سال  5935در کرمان انج ام ش د .اب زار جم آوری دادهه ا پرسش نامه خ ود ایه ای اس تاندارد
) health promoting life style (HPLP-IIبود .پس از جم آوری دادهها ،اطالعات با استهاده از ن رماف زار  SPSSو آن الیز
رگرسیون خطی تک متغیره و چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین نمره رفتارهای ارتقا دهنده سالمت در شرکت کنندگان این مطالعه 561/39 ± 22/3بود .میانگین نمره
ارتقادهنده سالمت با جنس دانشجویان ،وضعیت تاهل ،محل سکونت و مقط

تحصیلی دانشجویان ارتباط معن یداری نداش ت.

ارتباط معنیداری بین میانگین نمره رفتارهای ارتقا دهنده سالمت ،ابعاد تغذیه ،رشد معنوی ،رواب ط ب ین ف ردی و م دیریت
استرس و رشته تحصیلی مشاهده شد (.)p <6/665
استنتاج :دانشجویان پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر رفتار ارتقادهن ده س المت
وضعیت مناسبی ندارند و شیوه زندگی دانشجویان داروسازی و دندانپزشکی به مرات

از دانش جویان پزش کی نامناس

تر

میباشد .سیاستگذاران باید توجه ویژهای به آموزش و ترویج رفتارهای سالمت محور در اقشار دانشجو داشته باشند.
واژه های کلیدی :شیوه زندگی ،ارتقا سالمت ،دانشجویان

مقدمه
امروزه یکی از مسئولیتهای خطیر دولتها در قبال

به گون های توانمن د گردن د ک ه در براب ر س المت خ ود

مردم ،تامین و ارتقای سطح سالمت افراد جامعه میباشد.

مسئولیتپذیر باشند و با شناس ایی عوام ل تاثیرگ ذار ب ر

بر اساس رویکرد ارتقای سالمت ،مردم ه ر جامع ه بای د

سالمت فردی و اجتماعی در نهایت شیوه زندگی سالمی

مولف مسئول :محسن مومنی :کرمان -کرمان ،دانشکده پزشکی ،بخش پزشکی اجتماعی
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 .5استادیار ،گروه پزشکی اجتماعی ،مرکز تحقیقات اچ آی وی و عهونت های آمیزشی ،مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2پزشک عمومی ،مرکز تحقیقات مدل سازی در سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
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شیوه زندگی ارتقا دهنده سالمت در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 5931

شيوه زندگي ارتقا دهنده سالمت در دانشجویان

روزانه اف راد ک ه در ط ی فراین د اجتم اعی ش دن م ورد

فیزیکی مناس تری نسبت به دانشجویان دختر برخوردار

پذیرش آنها قرار گرفته است و میتواند سالمت آنه ا

بودند .همچنین دانشجویانی که با خانواده خ ود زن دگی

را تحت تاثیر قرار دهد( .)2اتخ اذ آگاهان ه انتخ ا ه ای

میکردند شیوه تغذیه سالمتری داشتند( .)51ی ک مطالع ه

صحیح در شیوه زن دگی از قبی ل برخ ورداری از تغذی ه

م روری نش ان داده اس ت ک ه ع واملی همت ون ع ادات

مناس  ،فعالیت فیزیکی کافی ،م دیریت ص حیح وزن و

غذایی ،تعامالت اجتماعی ،هزینه و وقتی که باید صرف

عدم مصرف دخانیات م یتوان د در پیش گیری و کنت رل

تهیه غذا شود ،دسترسی کافی ،ای دوولوژیه ای ف ردی،

بیماریهای مزمن نقش اساس ی داش ته باش د( .)1 ،9نت ایج

تبلیغات مواد غ ذایی و نق ش رس انهه ا در ت رویج م واد

یک مطالعه متاآنالیز حاکی از آن است که اتخاذ ترکیبی

غذایی میتواند بر انتخا

نحوه تغذی ه اف راد تاثیرگ ذار

از رفتارهای سالمت محور شامل عدم مصرف دخانی ات

باش د( .)55مطالع های ک ه ب ر روی کارکن ان دانش گاه در

و الکل ،تغذیه سالم ،ورزش منظم و نگه داش تن وزن در

ترکیه انجام ش د نش ان داد ک ه ع واملی ه مچ ون س ن،

میتواند ت ا  00درص د م رو و می ر را

وضعیت تاهل ،درجه علمی افراد ،میزان درآمد ماهیانه و

کاهش دهد( .)5با وجود تاثیر ساله ای اولی ه زن دگی و

وجود بیماری مزمن میتواند بر روی شیوه زندگی اف راد

دوران کودکی بر اتخ اذ ش یوه زن دگی و نهادین ه ش دن

نقش بهسزایی داش ته باش د( .)50از س وی دیگ ر ع واملی

آن ،رفتاره ای م رتبط ب ا ش یوه زن دگی ک ه در س الیان

همچون ارزشی که فرد برای سالمتی خ ود قاو ل اس ت،

تحصیل در دانشگاه اتخاذ میش وند نی ز م یتوان د ت اثیر

میزان حمایت اجتم اعی ک ه ف رد از خ انواده و دوس تان

بهسزایی ب ر وض عیت س المت دانش جویان داش ته باش د.

خود درک میکند و خودکارآمدی سالمت م یتوانن د

دانشجویان رشتههای مرتبط با پزشکی ب ه دلی ل جایگ اه

بر رفتارهای سالمت فرد تاثیرگذار باشند(.)57

محدوده مناس

حرفهای خود و نقش تاثیرگذار آنها ب ه عن وان الگ وی

مطالع های ب ر روی دانش جویان پزش کی در ترکی ه

رفتاری اهمیت ویژهای دارند( .)7 ،0دانشجویان رشتههای

نشان داد که عواملی همتون مقط تحصیلی دانشجویان،

مرتبط با پزشکی ،آگاهی بیشتری نسبت به شیوه زندگی

سطح تحصیالت والدین ،وضعیت اجتم اعی -اقتص ادی

سالم دارند .با این وجود شواهد حاکی از آن اس ت ک ه

خانواده دانشجویان ،وضعیت تاه ل و درک دانش جویان

لزوماً این دانش بهتر منجر به تغییر در عملکرد دانش جویان

ار وض عیت س المت خودش ان م یتوان د ب ر روی ش یوه

رشتههای مرتبط با پزش کی و اتخ اذ رفتاره ای س المت

زندگی ارتقا دهنده آنها تاثیرگذار باشد(.)58

محور نمیگ ردد( .)8مطالع ات متع ددی در ای ران انج ام

مطالعهای در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی س منان

شده استکه نشاندهنده عدم برخورداری از رژیم غذایی

نش ان داده اس ت ک ه م داخالت م نظم و دورهای آم وزش

مناس  ،فعالی ت فیزیک ی ک افی ،م دیریت ص حیح وزن

ارتقا سالمت میتواند باعث بهب ود رفتاره ای م رتبط ب ا

بدن و الگوی خوا ص حیح در دانش جویان رش تهه ای

سالمت گردد( .)53طبق تئوری رفت ار برنام هری زی ش ده

مرتبط با پزشکی بوده است(.)3-59

مداخالت آموزشی که تمرکز آنها بر سازه کنترل رفتار

مطالعهای در ژاپن نشان داد که ب ا اف زایش س نوات
تحصیلی دانشجویان رشته بهداشت محیط ،شیوه زندگی

درک شده باشد میتواند ت اثیر ب هس زایی ب ر رفتاره ای
سالمت محور در نوجوانان و جوانان داشته باشد(.)26

اتخاذ شده توسط آنها ناسالمتر بوده است و دانشجویان

با وجود مطالعات زیادی که بر روی ش یوه زن دگی

دختر در زمینه مسئولیتپذیری س المت ،ارتباط ات ب ین

ارتقادهنده سالمت انجام گرفته است ،اکثر این مطالعات

فردی و تغذیه ،شیوه زندگی سالمتری نسبت به دانشجویان

به شیوه مقطعی انجام گردیده است ک ه رابط ه علیت ی را
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را اتخاذ نمایند( .)5شیوه زندگی عبارت است از فعالیته ای

پس ر داش تند ،در ح الی ک ه دانش جویان پس ر از فعالی ت

پژوهشی

نمیتواند به طور دقیق نشان دهد .همچنین در بسیاری از

مینا دانایی و همکاران

مواد و روش ها

شیوه زندگی ارتقا دهنده سالمت در زیر گروهها وج ود

م یباش د .ب ا اس تهاده از مطالع ه مش ابه( )25و ب ا در نظ ر

نداشته است .شیوه تکمیل پرسشنامه به صورت خود -ایه ا

گرفتن انحراف معیار نمرات کس

ش ده در رفت ار کل ی

بوده است که میتواند منجر به سوگیری در نتایج ش ود.

ارتقادهنده سالمت و در زی ر گ روهه ا ب ا لح ا ک ردن

همچنین به دلیل نمونه گیری غیر تصادفی و مح دود ب ه

بیشترین انحراف معیار که معادل  6/01بود و نی ز ب ا در

جمعیتهای خاص ،در بس یاری از م وارد تعم یمپ ذیری

نظ ر گ رفتن دامن ه اطمین ان  6/35و دق ت ب راورد 6/65

مطالعات کافی نمیباش د .عوام ل اجتم اعی اقتص ادی و

حداکثر حجم نمونه  096نهر براورد گردی د .ب ا در نظ ر

دموگرافیک متعددی مورد بررس ی ق رار گرفت هان د ک ه

گرفتن  9درصد  Withdrawal rateحج م نمون ه نه ایی

ارتب اط آنه ا ب ا ش یوه زن دگی ارتقادهن ده س المت در

 056نهر براورد گردید .با توجه به یکس ان نب ودن تع داد

مطالعات مختلف متهاوت بوده است و در برخی مطالع ات

دانشجویان در رشتههای پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی

ارتباط معنیدار داشته اند ،در حالی که در سایر مطالعات

جهت تعمیم پذیری نتایج تع داد دانش جویان رش تهه ای

ارتباط معنی دار مشاهده نش ده اس ت ک ه در بس یاری از

پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی بر حس

موارد یا به دلیل استهاده از روشهای آنالیز متهاوت بوده

علوم پایه ،کارآموزی و کارورزی از آم وزش دانش کدهه ا

است که به عنوان مث ال در آن الیز ت ک متغی ره معن یدار

اخذگردید وبا استهاده از روش نمونهگیری طبقهای متناس

شده است اما در آنالیز چند متغیره و در حضور سایر عوام ل

با تعداد دانشجو در هر رشته و در هر مقط تحص یلی از

ارتباط معنیداری نداشته است و یا به دلیل تاثیر متهاوت

رشتههای مختلف به فراخور نیاز از  966دانشجوی پزشکی،

این عوامل در فرهنگها و جوام مختل ف ب وده اس ت.

 266دانش جوی داروس ازی و  556دانش جوی دن دان

دانش جویان رش تهه ای م رتبط ب ا پزش کی ب ه عن وان

پزشکی دعوت به همکاری شد که از این میان  225نه ر

اراوهدهندگان خدمات س المت آین ده ه ر کش ور نق ش

در مقط علوم پایه 225 ،نهر در مقط کارآموزی و 266

مهمی در ارتقای سالمت افراد جامعه دارند .در ص ورتی

نهر در مقط کارورزی مشغول به تحصیل بودند .به دلیل

که دانشجویان رش تهه ای م رتبط ب ا پزش کی رفتاره ای

حجم نمونه زیاد و مشکل بودن دسترس ی ب ه چ ارچو

سالمت محور نداشته باشند ،به تب آن توصیه ای ن رفت ار

نمونهگیری ،از روش نمونهگی ری آس ان ی ا در دس ترس

به آحاد جامعه از سوی این افراد به عنوان اراوهدهن دگان

استهاده گردید .پژوهشگران پس از کس مجوز از ش ورای

خدمات س المت ش اغل در سیس تم بهداش تی درم انی و

پژوهشی دانشکده (کد اخالق )ir.kmu.rec.1395.67 :و

تالش این افراد برای ترویج رفتارهای سالمت مح ور در

تحویل آن به روسای دانشکدهها شروع ب ه نمون هگی ری

سطح فرد یا جامعه نیز به نحو موثری انجام نخواهد ش د.

نمودند .جهت جم آوری دادهها ،پژوهشگر به ص ورت

با توجه به اهمیت شیوه زن دگی ارتق ا دهن ده س المت و

حضوری به افراد مورد بررس ی مراجع ه ک رده و پ س از

ع دم انج ام مطالع ه در ای ن خص وص در دانش جویان

معرفی خود و بیان هدف از انجام پ ژوهش و اطمین ان از

رشتههای مرتبط با پزش کی در ش هر کرم ان ،در مطالع ه

این ک ه اطالع ات اف راد محرمان ه خواه د مان د و نت ایج

حاضر ب ه بررس ی ش یوه زن دگی ارتقادهن ده س المت و

پژوهش به صورت کلی در یک ط ر تحقیق اتی م ورد

عوام ل تاثیرگ ذار ب ر آن در دانش جویان پزش کی،

استهاده قرار خواهد گرف ت ،پرسش نامه را ب ه اف رادی ک ه

دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرم ان

رضایت شهاهی برای شرکت در مطالع ه داش تند ،جه ت

پرداخته شده است.

تکمی ل تحوی ل م یداد .پژوهش گر ب ا حض ور ب ر س ر
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موارد حجم نمونه کافی برای بررسی ارتب اط متغیره ا ب ا

مطالع ه مقطع ی حاض ر از ن وع توص یهی تحلیل ی

شيوه زندگي ارتقا دهنده سالمت در دانشجویان

بیمارستانهای آموزشی ،پرسشنامهها را در بین دانش جویان

 SPSS 26تجزیه و تحلیل شدند .جهت توصیف دادهه ا

مقاط مختلف توزی مینمود .در س اعاتی از روز (ص بح

از شاخصهای میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی و درصد

تا ظه ر) ک ه احتم ال ی افتن دانش جویان ب یشت ری وج ود

استهاده شد .جهت بررسی اث ر پیش گویی کنن ده عوام ل

داشت ،در یک مقط زم انی ش شماه ه پرس شنام هه ا

دموگرافیک بر سبک زندگی مرتبط با سالمت ،از آنالیز

شخص اً توس ط پژوهش گر در ب ین دانش جویان توزی

رگرسیون خطی خام و تعدیل شده استهاده شد.

گردید .ابزار جم آوری دادهه ا پرسش نامه خ ود ایه ای
اس تاندارد ) health promoting life style (HPLP-IIب ود
که توسط  Walkerو همکاران در سال  5387اراوه ش ده
اس ت( .)22ای ن پرسش نامه ی ک ارزی ابی چن د بع دی از
رفتارهای ارتقاء سالمت فراهم میکند ،به این ترتی

که

فراوانی به کارگیری رفتارهای ارتق اءدهن ده س المتی را
در شش بعد (مسئولیتپذیری سالمتی ( 3سوال) ،فعالیت
فیزیک ی ( 8س وال) ،تغذی ه ( 3س وال) ،رش د معن وی
( 3سوال) ،مدیریت استرس ( 8سوال) ،روابط بین ف ردی
( 3سوال) اندازهگیری میکند .این پرسش نامه ح اوی 52
سوال است و در مقابل هر سوال 1 ،پاس خ وج ود دارد و
تمامی سواالت به صورت هرگز ( ،)5گاهی اوقات (،)2
معموالً ( )9و همیشه ( )1نمرهده ی م یش وند .مح دوده
نمره کل رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت ب ین  52ت ا 268
است و برای هر بعد ،نمره جداگانه قاب ل محاس به اس ت.
در این پرسشنامه هرچه افراد نمره باالتری کس

کنن د،

سطح زندگی سالمتری دارند .همچنین میتوان بر اساس
نمره کس

شده شیوه زندگی ارتقا دهنده سالمت ،افراد

را به انواع ضعیف (نم ره  ،)52-35متوس ط (نم ره -596
 ،)35خو (نمره  )596-503و ع الی (نم ره )503-268
طبق ه بن دی نم ود .روای ی و پای ایی ای ن پرسش نامه در
مطالعات قبلی مورد تایید قرار گرفته است .شاخص آله ا
کرونب ا ه م ب رای ک ل مقی اس  6/82و ب رای زی ر
مقی اسه ای  6/01ت ا  6/35محاس به ش ده اس

ت(.)22،7

یافته ها
در مطالع ه حاض ر از می ان  056دانش جوی م ورد
بررس ی 10/2 ،درص د دانش جوی پزش کی ( 966نه ر)،
 96/8درص د دانش جوی داروس ازی ( 266نه ر) و 29
درصد دانشجوی دندان پزشکی ( 556نهر) بودند .از این
میان  91/0درصد آنها در مقط عل وم پای ه ( 225نه ر)،
 91/0درص د در مقط ک ارآموزی ( 225نه ر) و 96/8
درصد در مقط کارورزی ( 266نهر) مشغول به تحص یل
بودن د .تع داد م ردان و زن ان در ای ن مطالع ه براب ر
بود .حدود  88/8درصد ( 577نهر) دانش جویان مج رد و
 957( 18/8نهر) آنه ا در خوابگ اه دانش جویی زن دگی
میکردند .میانگین نم ره رفتاره ای ارتقادهن ده س المت در
شرکت کنندگان این مطالعه  561/39 ± 22/73بود .میانگین
نم ره ش یوه زن دگی ارتق ا دهن ده س المت ب ه تهکی ک در
جدول زیر آورده شده است (جدول شماره .)5
جدول شماره :1میانگین نمره کل و ابعاد شش گانه شیوه زندگی
ارتقا دهنده سالمت
میانگین

انحراف معیار

رفتارهای ارتقا دهنده سالمت

561/39

22/73

متغیر
مسئولیت پذیری سالمتی

58/93

1/079

فعالیت فیزیکی

59/57

5/210

تغذیه

58/65

9/799

رشد معنوی

53/58

1/50/1

روابط بین فردی

26/52

1/375

مدیریت استرس

51/03

9/197

همچنین در یک فرم جم آوری اطالع ات ک ه ض میمه
پرسشنامه مربوطه شده بود ،اطالعات شامل سن ،ج نس،

نتایج آن الیز رگرس یون خط ی ت ک متغی ره و چن د

وضعیت تاهل ،ن وع رش ته تحص یلی ،مقط تحص یلی و

متغی ره در ج دول ش ماره  2در حیط ه نم ره ک ل رفت ار

محل سکونت از دانشجویان اخذ گردید.

ارتقادهنده سالمت بیان شده اس ت .نت ایج نش ان داد ک ه
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ک السه ای درس و ی ا در بخ شه ای مختل ف

بعد از جم آوری اطالع ات ،دادهه ا ب ا ن رم اف زار

پژوهشی

مینا دانایی و همکاران

نم ره کل ی ش یوه زن دگی ارتقادهن ده س المت در

مشاهده نشد ،ولی در تمامی موارد ب ه ج ز نم ره تغذی ه،

دانشجویان پزشکی بهطور معنیداری بهتر از دانش جویان

نمره افراد مقط علوم پایه بیشتر بود.

دندانپزش کی و داروس ازی اس ت .از نظ ر آن الیز ابع اد
مس ئولیتپ ذیری س المتی و فعالی ت فیزیک ی ته اوت

پیشگویی عوامل تاثیرگذار بر نمره کل رفتارهای ارتقا دهنده سالمت
میانگین  ±انحراف معیار

معنیداری بین دانش جویان رش تهه ای مختل ف مش اهده
نش د ،ام ا در بع د رش د معن وی دانش جویان داروس ازی
تالف )p= 6/665 ،-6/215 :و دندانپزش

(اخ

کی

متغیر

6/51

سن

دانشجویان پزشکی داشتند .در بعد روابط بین فردی نمره

زن

( )p= 6/692و  )p= 6/690( 6/637کمتر از دانش جویان
پزشکی بود .از لحا م دیریت اس ترس نی ز دانش جویان
ازی (اخ

داروس

تالف )p= 6/656 ، -6/550 :و

دندانپزش کی (اخ تالف )p= 6/658 ،-6/568 :نم ره
کمتری نسبت به دانشجویان پزشکی کس

نموده بودند.

از نظر تغذیه ،نمره دانشجویان داروسازی و دندانپزشکی
ب ه ترتی

 )p= 6/661 ( 6/596و )p= 6/617( 6/635

کمتر از دانشجویان پزشکی بود .در این مطالعه با این که
اخ تالف معن اداری ب ین می انگین نم ره ش یوه زن دگی
ارتقادهنده سالمت کلی و ابع اد مختل ف آن ب ر حس

معنی داری

معنی داری

6/753

6/97

6/123

جنس

(اختالف )p= 6/661،-6/599 :وضعیت بدتری نسبت به
دانشجویان داروسازی و دندانپزش کی ب ه ترتی

سطح

اختالف

سطح

رفتارهای ارتقا دهنده سالمت

مرد(پایه)

6/630

خام
اختالف

اصال شده

569/79±22/969
560/68±29/211

2/95

6/530

6/611

6/258

رشته
562/27±20/927

-5/77

دندانپزشکی

562/25±21/88

-5/89

پزشکی(پایه)

568/61±58/15

داروسازی

6/665
6/656

-6/55

6/655

-6/633

6/692

سکونت
خانه

565/25±29/61

خوابگاه (پایه)

561/57±22/55

علوم پایه (پایه)

565/88±26/98

کارآموزی

561/92±29/95

-5/50

کارورزی

561/55±21/75

-5/97

6/08

6/765

6/652

6/707

مقط
6/107
6/590

-6/658

6/989

-6/677

6/129

تاهل
مجرد (پایه)

561/85±22/35

متاهل

565/15±25/05

6/53

6/891

6/625

6/055

بحث

جنس مشاهده نشد ،ولی در تم امی م وارد ب ه ج ز نم ره

در این مطالعه می انگین و انح راف معی ار رفتاره ای

فعالیت فیزیکی ،نمره زنان بیشتر بود .همچن ین ته اوت

ارتقادهنده سالمت  561/39±22/7بود .کمترین میانگین

معناداری ب ین می انگین نم ره ش یوه زن دگی ارتقادهن ده

نمره مربوط به فعالیت فیزیکی با می انگین  59/57±5/2و

تاهل مشاهده نشد ولی

بیشترین نمره مربوط به رواب ط ب ین ف ردی ب ا می انگین

در تمامی موارد به جز نمره مس ئولیتپ ذیری س المتی و

 26/52±1/3بود .در مطالعهای که در سال  2650بر روی

فعالیت فیزیکی ،نم ره اف راد متاه ل ب یشت ر ب ود .مح ل

دانشجویان دانش گاه عل وم پزش کی س بزوار انج ام ش د،

س کونت نی ز ارتب اط معن یداری ب ا رفت ار ارتقادهن ده

میانگین و انحراف معیار نم ره رفتاره ای ارتقادهن ده س المت

سالمت نداشت اما در تمامی موارد به ج ز نم ره تغذی ه،

دانشجویان  595/98±55/2بود .بیشترین نمره مربوطه به

نمره اف راد س اکن خوابگ اه ک مت ر ب ود .س ن نی ز نق ش

روابط ب ین ف ردی و ک مت رین نم ره مرب وط ب ه فعالی ت

پیشگوییکننده معنیداری در شیوه زندگی ارتقا دهن ده

فیزیکی بود( .)29مطالعهای در کشور ترکیه نشان داد ک ه

دانشجویان ایها نمیکرد .با توجه به نتایج حاص ل از ای ن

ع واملی ه مچ ون متغیره ای اجتم اعی و دموگرافی ک،

مطالعه با این که اختالف معن یداری ب ین می انگین نم ره

وضعیت سالمت خود درک شده ،روابط افراد با اعضای

مقط تحصیلی

خانواده و دوستان و عملکرد تحصیلی خ ود درک ش ده

سالمت کلی و ابعاد آن بر حس

شیوه زندگی ارتقادهنده سالمت برحس
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مختل ف رفتاره ای ارتقادهن ده س المت ،در بع د

جدول شماره  :2نتایج آنالیز رگرسیون تک متغیره و چند متغیره جهت

شيوه زندگي ارتقا دهنده سالمت در دانشجویان

تاثیرگذار باشد( .)21مطالعه دیگری که بر روی دانشجویان

زندگی ارتقا دهنده س المت ب ه تهکی ک ابع اد مختل ف

رشته پزشکی دانشگاه علوم پزش کی رفس نجان در س ال

نشان داد که در زنان این میانگین نمره در همه ابعاد شیوه

 2651انجام شد نیز نشان داد که میانگین و انحراف معیار

زندگی ارتق ا دهن ده س المت ب ه ج ز فعالی ت فیزیک ی،

نمره رفتارهای ارتقا دهنده سالمت  563/71 ±58/0بوده

بیشتر از مردان بوده ولی این اختالف معن ادار نب ود .در

است و مسئولیتپذیری سالمتی و فعالیت فیزیکی به ترتی

مطالعه دانشجویان مازندران ،تهاوت معنیداری در نم ره

بیشترین و ک مت رین نم ره را ب ه خ ود اختص اص داده

کلی رفتار ارتقادهنده سالمت بین پس ران و دخت ران وج ود

بودن د( .)25در مطالع های ک ه در س ال  5931ب ر روی

داشت( .)20در دانشجویان سبزوار ،نمره فعالیت فیزیک ی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازن دران انج ام ش د،

بهطور معنیداری در پسران بیشت ر از دخت ران ب ود(.)29

میانگین و انحراف معیار نمره رفتارهای ارتقادهن ده س المت

در مطالع ه بررس ی رفتاره ای ارتقادهن ده س المت در

 525/1 ±2بود که بهترتی رشد معنوی و فعالی ت فیزیک ی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،نم ره دخت ران

بیشترین و ک مت رین نم ره را ب ه خ ود اختص اص داده

در ابع اد تغذی ه و مس ئولیتپ ذیری س المتی ب هط ور

بودند( .)20در یک مطالعه وضعیت انجام فعالیت فیزیکی

معنیداری بیشتر از پسران ب ود درح الی ک ه پس ران ب ه

هنگ ام اوق ات فراغ ت در دانش جویان  29کش ور م ورد

طور معنیداری نمره فعالیت فیزیکی باالتری را ب ه خ ود

بررسی قرار گرفت که شیوع بیتحرک ی در کش ورهای

اختصاص داده بودند(.)23

اروپای شمالی و غربی و آمریکا  29درص د ،در اروپ ای

در مطالعهای که بر روی دانش جویان در کش ور س وود

ش رقی و مرک زی  96درص د ،در منطق ه مدیتران ه 93

انجام شد نشان داد که دانشجویان دخت ر ع ادات غ ذایی

درصد ،در آسیای پاسهیک  12درص د و در کش ورهای

سالمتری داشتند اما استرس بیشتری را نسبت به دانشجویان

در حال توسعه  11درصد ب ود .ع واملی همت ون اعتق اد

پسر تجربه میکردن د در ح الی ک ه دانش جویان پس ر از

دانشجویان به فواود س المتی ،فعالی ت فیزیک ی و توس عه

فعالیت فیزیکی کمتری برخوردار بودند و اض افه وزن و

اقتصادی کشورها نقش مهمی در انجام فعالی ت فیزیک ی

چاقی در آنها بیشتر بود( .)96مطالع ه ب ر روی دانش جویان

توسط دانشجویان داشت( .)27در یک مطالعه توص یهی-

در کشور ژاپن نشان داد که دانشجویان دخت ر نس بت ب ه

پیمایشی ک ه ب ر روی دانش جویان دانش گاه تربی ت دبی ر

پسر نمره مسئولیتپذیری و رواب ط ب ین ف ردی و تغذی ه

ش هید رج ایی انج ام ش د ،نت ایج نش ان داد ک ه کمب ود

بهتری را کس

کردهاند اما دانشجویان پسر نمره فعالیت

تجهیزات ورزشی ،کمبود فضای ورزش ی ،ک م ت وجهی

فیزیکی بهتری داشتهان د( .)51ته اوت ب ین نت ایج کش ور

به درس ترتبیت بدنی در مدارس و عدم فرهنگ س ازی

ایران و ژاپن با سوود میتواند نش اندهن ده ته اوته ای

به عنوان مهمترین موان انج ام فعالی ت

فرهنگ ی کش ورها و ارزش و اهمی ت ورزش ب انوان در

فیزیکی در اوقات فراغت توسط دانشجویان مطر ش ده

فرهنگهای مختلف باشد .در کل ماحصل نتایج مطالعات

دانش جویان ب ه

دخت ران دانش جو از

مناس

به ترتی

است( .)28به نظر میرسد جه ت ترغی

مختلف حاکی از وضعیت نامناس

انجام فعالیت فیزیکی کافی ،مداخالتی همچون فرهنگ

نظر فعالیت فیزیکی در کشور ای ران م یباش د ک ه ل زوم

فرهنگی ،تخصیص بودج ه و

تاکید بر اهمیت فعالیت فیزیکی برای دختران دانشجو به

سازی و ایجاد بستر مناس

امکانات الزم به دانشگاهه ا جه ت ارتق ای تجهی زات و

عنوان زنان آینده ساز کشور را نشان می دهد.

فضاهای ورزشی موجود به همراه آموزش فواود فعالی ت

در رابطه ب ا ش یوه زن دگی ارتقادهن ده س المت در

فیزیکی در دوران کودکی ،نوجوانی و جوانی م یتوان د

افراد مجرد و متاهل ،تنه ا می انگین نم ره بع د مس ئولیت
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میتواند بر نم ره رفت ار ارتقادهن ده س المت دانش جویان

سهم به سزایی ایه ا نمای د .مقایس ه می انگین نم ره ش یوه

پژوهشی

مینا دانایی و همکاران

بود و در بقیه ابعاد در افراد متاهل بیشتر بود .با این حال

بود( .)99مطالعه بر روی دانشجویان در کش ور ژاپ ن نی ز

این اختالفات از نظر آماری معنیدار نبود .در مطالع ه ب ر

وضعیت بهت ر تغذی ه را در دانش جویانی ک ه ب ا خ انواده

روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،تهاوت

زندگی میکردند نسبت ب ه دانش جویان دور از خ انواده

معنیداری بین میانگین نمره کلی رفتاره ای ارتقادهن ده

نشان داد( .)51زندگی در کنار خ انواده و نق ش حم ایتی

سالمت در افراد مجرد ومتاهل وجود داشت و افراد مجرد

وال دین در ش یوه زن دگی ن ه تنه ا در دوران ک ودکی و

از نمره باالتری برخوردار بودن د( .)7مطالع ه دانش جویان

نوجوانی بلکه همتنان در دوران جوانی میتواند بر آین ده

دانشگاه علوم پزشکی یزد نیز نشان داد که ب ین وض عیت

جوانان و سالمت جسمی و روحی آنها تاثیرگذار باشد.

تاهل و رفتارهای ارتقادهنده سالمت ته اوت معن یداری

در مطالعه حاضر ،میانگین نم ره رفتاره ای ارتقادهن ده

وجود ندارد(.)95

سالمت ،تغذیه ،رشد معنوی ،روابط بین فردی و م دیریت

مطالعهای در دانشجویان رش ته پرس تاری در کش ور

استرس بهطور معنیداری در دانشجویان پزشکی بیشت ر

کویت نشان داد که دانشجویان متاهل نمره مسئولیتپ ذیری

از دانشجویان رشتههای داروسازی و دندان پزشکی بود،

سالمت ،فعالیت فیزیکی ،تغذیه و م دیریت اس ترس بهت ری

ولی در میانگین نمره مسئولیت پذیری سالمتی و فعالی ت

را نسبت بهدانشجویان مجردکس نمودند( .)92در مطالعهای

فیزیکی در سه گروه دانشجویان پزشکی ،دندان پزشکی

که در کشور ترکیه ب ر روی دانش جویان پزش کی انج ام

و داروس ازی اخ تالف معن اداری مش اهده نش د .نت ایج

شد ،نتایج نشان داد که در آنالیز تک متغیره ،دانشجویان

تحقیقی که توسط شبان و همکارانش ب ا ه دف بررس ی

مجرد شیوه زندگی سالمتری نسبت به دانشجویان متاهل

ارتباط درک مههوم سالمتی و رفتارهای ارتقاء س المت

داشتند اما در آنالیز چند متغیره ،ارتباطی بین وض عیت تاه ل

به منظور مقایسه دانش جویان رش تهه ای پزش کی و غی ر

و شیوه زندگی ارتقادهنده سالمت مشاهده نگردی د(.)58

پزشکی انجام شد نیز نشان داد که  57درصد از دانش جویان

به نظر میرسد که وضعیت تاهل میتواند تحت ت اثیر س ایر

پزش کی و  51درص د دانش جویان غی ر پزش کی دارای

عوامل پیشگوییکننده شیوه زندگی ارتقادهنده س المت

رفتارهای ارتقادهنده سالمتی در س طح خ و هس تند و

باشد .ه مچن ین ب ا توج ه ب ه فرهن گ و آدا و رس وم

در زمینه ته اوت در رفتاره ای ارتقادهن ده س المت ب ین

مناطق مختلف ،وضعیت تاهل میتواند ت اثیر مته اوتی را

دانشجویان رشتههای پزشکی و غی ر پزش کی ب ه ج ز در

بر شیوه زندگی افراد ایها نماید.

مورد مصرف سیگار که در این زمین ه دانش جویان پزش کی

با مقایسه می انگین نم ره ش یوه زن دگی ارتقادهن ده

رفتاره ای ارتقادهن ده س المت بهت ری را نش ان دادن د،

س المت ب ه تهکی ک ابع اد مختل ف نش ان داده ش د ک ه

تهاوت معنیداری وجود نداشت( .)91با توجه به این ک ه

دانشجویانی که در خانه زندگی میکنن د ،می انگین ای ن

دانشجویان پزشکی نسبت به رش ته ه ای دندانپزش کی و

نمره در همه ابعاد شیوه زندگی ارتقادهنده سالمت ب یشت ر

داروسازی از آگاهی بیشتری نس بت ب ه ش یوه زن دگی

از دانشجویانی است که در خوابگاه دانش جویی زن دگی

ارتقا دهنده سالمت برخوردار میباشند ،به تب آن ش یوه

میکنند ولی ای ن اخ تالف معن ادار نب ود .نت ایج مطالع ه

زن دگی س المت ری را اتخ اذ خواهن د ک رد .ب ا مقایس ه

فرمانبر و همک اران ک ه در س ال  2669انج ام پ ذیرفت،

می انگین نم ره ش یوه زن دگی ارتقادهن ده س المت ب ه

نشان داد که میانگین فعالیت فیزیکی و روابط بین ف ردی

تهکیک ابعاد مختلف نشان داده ش د ک ه در دانش جویان

در افراد ساکن خوابگاه دانشجویی بیشتر از افراد ساکن

مقط علوم پایه ای ن می انگین نم ره در هم ه ابع اد ش یوه

خانه بود ولی میانگین تغذیه و مدیریت استرس در اف راد

زندگی ارتقا دهنده سالمت بیشتر از دانشجویان مق اط
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پذیری سالمتی و فعالیت فیزیکی در افراد مجرد بیشت ر

ساکن خانه بیشتر از اف راد س اکن خوابگ اه دانش جویی

شيوه زندگي ارتقا دهنده سالمت در دانشجویان

نبود .نت ایج مطالع ه ب ر روی دانش جویان دانش گاه عل وم

فیزیکی که لزوم توجه مسئولین ب ه ارتق ا ش یوه زن دگی

پزشکی رفسنجان نش ان داد ک ه دانش جویان پزش کی در

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی به عنوان آینده س ازان

ت ری

جامعه و افراد الگ و در زمین ه رفتاره ای س المت مح ور

ترمهای تحصیلی ب االتر از ش یوه زن دگی نامناس

برخوردار هستند که احتماالً به دلیل حجم باالی مطال

برای سایر اقش ار جامع ه را روش ن م ینمای د .برگ زاری

درسی و کشیکهای متعدد میباشد که این موراد باعث

دورههای آموزش شیوه زندگی سالم به شیوه کارگ اهی

م یش ود دانش جویان ک مت ر ب ه س المت خ ود اهمی ت

برای دانشجویان رشتههای وابسته به پزشکی میتواند ب ه

بدهند( .)25مطالعهای در دانش جویان پزش کی در کش ور

ارتقا رفتارهای سالمت محور آنها کمک نماید و شیوه

ترکیه نشان داد که دانشجویان در سالهای اول تحص یل

آموزش آنها را اثر بخشتر نماید .ایج اد بس تر مناس

وضعیت بهتری از نظر فعالیت فیزیکی ،مسئولیت پ ذیری

ب رای انج ام فعالی ت فیزیک ی در دانش جویان و ت رویج

س المت و م دیریت اس ترس دارن د ت ا س اله ای آخ ر

فعالیت فیزیکی درمحیط دانشگاه میتواند نقش بهسزایی

تحصیل( .)58عل یرغ م ای ن ک ه دانش جویان رش تهه ای

در بهبود فعالیت فیزیکی دانشجویان داشته باش د .دوری

مرتبط با پزشکی در ط ول دوران تحص یل خ ود دروس

از والدین در دوران جوانی باعث میشود که دانشجویان

متعددی را در خصوص شیوه زندگی سالم م یگذرانن د

ساکن خوابگ اهه ا از حمای ته ای تغذی های و س المت

اما احتماالً به دلیل طاقت فرسا بودن دوران کارآموزی و

خ انواده مح روم باش ند ،بن ابراین مس ئولین بای د توج ه

ک ارورزی و مس ئولیته ای س نگین ای ن دوران ،توج ه

ویژهای به وض عیت تغذی ه دانش جویان س اکن خوابگ اه

دانشجویان به سالمت خودشان کاهش مییابد .از س وی

داشته باشند .همچنین در نظر گ رفتن حض ور ی ک ف رد

دیگر این موضوع نشاندهنده ش یوه ت دریس و آم وزش

روانشناس در خوابگاههای دانشجویی ب ه عن وان مش اور

غیر اثربخش رفتارهای مرتبط با س المت در دوران تحص یل

می تواند به دانش جویان کم ک کن د ت ا در مواق ل زوم

است که این آموزش باعث تغییر در عملکرد دانشجویان

بتوانند استرس خود را به نحو شایسته ای مدیریت نمایند.

نگردیده است .از نقاط قوت این مطالعه میتوان به حجم
نمونه باال و همچنین توزی مناس

بین رشتههای پزشکی

سپاسگزاری

و دندان پزشکی و داروسازی اشاره کرد .از نقاط ضعف

نویس ندگان مقال ه از تم امی دانش جویان پزش کی،

مطالعه ،عدم بررسی متغیرهای تحصیالت و شغل پ در و

دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرم ان

م ادر ،ب ومی ب ودن دانش گاه مح ل تحص یل و اس تعمال

که در این مطالع ه ش رکت نمودن د ،ب ه دلی ل همک اری

سیگار ب ود .ه مچن ین نت ایج ای ن مطالع ه نش ان داد ک ه

صمیمانه ایشان تشکر مینماین د .مقال ه حاض ر بخش ی از

متغیرهای دموگرافیک به تنهایی توجیهکنن ده رفتاره ای

پایاننامه آقای غهار بنام جهت اخذ مدرک دکترای عمومی

ارتقادهنده سالمت در دانشجویان پزشکی نم ی باش ند و

است که در قال طر تحقیقاتی توسط معاونت تحقیق ات

الزم است در مطالع ات بع دی متغیره ای جدی دتر وارد

و فناوری دانشگاه علوم پزش کی کرم ان م ورد حمای ت

مطالعه شده و بررسی ش وند .در مجم وع ش یوه زن دگی

مالی قرار گرفته است (کد طر تحقیقاتی..)35/567 :

ارتقا دهنده سالمت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

References
of substantive controversy. Health Promot J
Austr 2016; 26(3): 210-215.

66

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

1. Chiapperino L, Tengland PA. Empowerment
in healthcare policy making: three domains

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 161خرداد 1931

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 0:13 +0430 on Wednesday June 20th 2018

کارآموزی و کارورزی بود ولی ای ن اخ تالف معن یدار

به خوبی رعای ت نم ی ش ود ،خصوص اً در بع د فعالی ت

پژوهشی

مینا دانایی و همکاران

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 0:13 +0430 on Wednesday June 20th 2018

2. Tol

A,

Tavassoli

GR,

10. Baradaran-Rezaei M, Shirvani M, Fathi-Azar

Shojaeezadeh D. Health-promoting lifestyle

E. Comparative Study of the Physical

and quality of life among undergraduate

Activity Among

students

Isfahan

Non-medical Universities of Tabriz. Iran

university of medical sciences. J Educ Health

Journal of Nursing (IJN) 2008; 21(55): 77-87

Promot 2013; 2: 11.

(Persian).

at

school

E,

of

Shariferad

health,

Students Medical

and

3. Reeves MJ, Rafferty AP. Healthy lifestyle

11. Alizadeh M, Ghabili K. Health related

characteristics among adults in the United

lifestyle among the Iranian medical students.

States, 2000. Arch Intern Med 2005; 165(8):

Res Biol Sci 2008; 3(1): 4-9.

854-857.

12. Mortazavi Z, Shahrakipour M. Body mass

4. Chiuve SE, McCullough ML, Sacks FM,

index in Zahedan University of Medical

Rimm EB. Healthy lifestyle factors in the

sciences students. Zahedan J Res Med Sci

primary prevention of coronary heart disease

(Tabib e Shargh) 2002; 4(2): 81-85 (Persian).

among men. Circulation 2006; 114(2): 160-

13. Askarian M, Dehghani Z, Danaei M, Vakili

167.

V. Knowledge and Practice of Medical

5. Loef M, Walach H. The combined effects of

Students on Healthy Lifestyle: A Cross-

healthy lifestyle behaviors on all cause

Sectional Study in Shiraz. J Health Sci

mortality: a systematic review and meta-

Surveillance Sys 2013; 1(2): 77-82 (Persian).

analysis. Prev Med 2012; 55(3): 163-170.

14. Ueda A, Wei CN, Minamoto K, Ueda K,

6. Babanejad M, Rajabi A, Mohammadi S,

Harada K, Fukumoto K. Assessment of

Partovi F, Delpisheh A. Investigation lifestyle

health-promoting lifestyle profile in Japanese

and prediction of changes in its associated

university students. Environ Health Prev

factors amongst health students. J Health

Med 2012; 17(3): 222-227.

2013; 4(2): 147-155 (Persian).

15. Pollard J, Kirk SL, Cade J. Factors affecting

7. Emami S BNM, Nabinezhad Male F,

food choice in relation to fruit and vegetable

Alitabar Malekshah R. Health Promotion

intake: a review. Nutr Res Rev 2002; 15(2):

Beahaviors and Its Related Factors in

373-387.

Students of Mazandaran University of Medical

16. Pirincci E, Rahman S, Durmuş A, Erdem R.

Sciences. Tabari J Prev Med 2015; 1(3): 25-

Factors affecting health-promoting behaviours

32 (Persian)

in academic staff. Public Health 2008;

8. Alissa EM, Alsawadi H, Zedan A, Alqarni D,

122(11): 1261-1263.

Bakry M, Hli NB. Knowledge, attitude and

17. Jackson ES, Tucker CM, Herman KC. Health

practice of dietary and lifestyle habits among

value, perceived social support, and health

medical students in King Abdulaziz University,

self-efficacy as factors in a health-promoting

Saudi Arabia. International Journal of Nutrition

lifestyle. J Am College Health 2007; 56(1):

and Food Sciences 2015; 4(6): 650-655.

69-74.

9. Bandi MFG, Kaffashi S. Sleep pattern in

18. Nacar M, Baykan Z, Cetinkaya F, Arslantas D,

medical students and residents. Arch Iran

Ozer A, Coskun O, et al. Health promoting

Med 2009; 12(6): 542-549 (Persian).

lifestyle behaviour in medical students: a

69

1931  خرداد، 161  شماره،دوره بيست و هشتم

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

شيوه زندگي ارتقا دهنده سالمت در دانشجویان

multicentre study from Turkey. Asian Pac J

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 0:13 +0430 on Wednesday June 20th 2018

Cancer Prev 2014; 15(20): 8969-8974.

26. Emami S BNM, Nabinezhad Male F,
Alitabar Malekshah R. Health Promotion

19. Saber Shahraki E, Rahimian Boogar I, Najafi

Beahaviors and Its Related Factors in

M. The effect of health promotion intervention

Students of Mazandaran University of Medical

on health-related behaviors in university students.

Sciences. Tabari Journal of Preventive

Journal of Health Promotion Management

Medicine Mazandaran University of Medical

(JHPM) 2015; 5(1): 83-93 (Persian).

Sciences(tjpm) 2016; 1(3): 25-32 (Persian).

20. Moshki M, Torabi FS. Lifestyle factors and

27. Haase A, Steptoe A, Sallis JF, Wardle J.

their association with some relevant factors

Leisure-time physical activity in university

in adolescence using the theory of planned

students from 23 countries: associations with

behavior. J Mazandaran Univ Med Sci 2014;

health beliefs, risk awareness, and national

23(2): 117-126 (Persian).

economic development. Prev Med 2004; (1):

21. Mansorian M, Qorbani M, Solaimani M,
Masoodi R, Rahimi E, Asayesh H. A survey

182-190.
28. Nazariane

Madavani

A,

Ramezani

A.

of lifestyle and its influential factors among

Evaluation of barriers and strategies for

the University student in Gorgan. J Jahrom

developing the share of leisure activities for

Univ Med Sci 2009;7(1): 62-71 (Persian).

students: Research on University Sport. Sport

22. Mohammadi Zeidi I, Pakpour Hajiagha A,

Sciences Research Institue of Iran 2013;

Mohammadi Zeidi B. Reliability and validity
of Persian version of the health-promoting

1(3): 13-28 (Persian).
29. Pakseresht

S,

Rezaei

K,

Pasha

A,

lifestyle profile. J Mazandaran Univ Med Sci

Kazemnejad Leili, Hasandoost F. Health

2012; 21(1): 102-113 (Persian).

Promoting Lifestyle among Students at Guilan

23. Mehri A, Solhi M, Garmaroudi G, Nadrian
H, Sighaldeh SS. Health promoting lifestyle
and

its

determinants

among

University of Medical Sciences. J Holist Nurs
Midwifery 2017; 27(1): 19-26 (Persian).

university

30. Von Bothmer MI, Fridlund B. Gender

students in Sabzevar, Iran. Int J Prev Med

differences in health habits and in motivation

2016; 7: 65 (Persian).

for a healthy lifestyle among Swedish

24. Can G, Ozdilli K, Erol O, Unsar S, Tulek Z,
Savaser S, et al. Comparison of the health

university students. Nurs Health Sci 2005;
7(2): 107-118.

promoting lifestyles of nursing and non

31. Motlagh Z, Mazloomy-Mahmoodabad S,

nursing students in Istanbul, Turkey. Nurs

Momayyezi M. Study of Health-promotion

Health Sci 2008; 10(4): 273-280.

behaviors among university of medical

25. Esmaeili A, Salem Z, Sheikh F, Rezaeian M,
Ebrahimi Negad S. Assessment of health-

science students. Zahedan J Res Med Sci
2011; 13(4): 29-34 (Persian).

promoting lifestyle in medical students of

32. Al Kandari F, Vidal VL, Thomas D. Health

Rafsanjan University of Medical Sciences,

promoting lifestyle and body mass index

Iran, in 2014. Journal of Occupational Health

among College of Nursing students in

and Epidemiology(JOHE) 2015; 4(1): 19-25

Kuwait: A correlational study. Nurs Health

(Persian).

Sci 2008; 10(1): 43-50.

1931  خرداد، 161  شماره،دوره بيست و هشتم

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

64

پژوهشی

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 0:13 +0430 on Wednesday June 20th 2018

مینا دانایی و همکاران

33. Farmanbar R. A study on health maintenance

Relationship between Perception of Health

methods in students of Guilan University of

Concept and Health Promoting Behaviors: A

Medical Sciences. J Guilan Univ Med Sci

Comparative Study among Tehran University

2003; 12(46): 34-43 (Persian).

Medical and Non-medical Students. Hayat

34. Shaban

65

M,

Mehran

A,

Taghlili

1931  خرداد، 161  شماره،دوره بيست و هشتم

F.

2007; 13(3): 27-36 (Persian).

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

