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Abstract 

Introduction: Following an appropriate lifestyle by students can motivate academic achievements, 

maintain and improve health status, and prevent diseases. The current study aimed at investigating 

the relationship between lifestyle and achievement motivation from the viewpoint of students. 

Methods: In the current descriptive correlational study, 142 students of Ferdows Paramedical 

School were randomly selected in 2016. To collect data, three questionnaires as demographic 

characteristics, the Walker lifestyle, and the Hermann tenses, moods, and aspects (TMA) were used. 

Data were analyzed with SPSS version 19 using descriptive statistics (abundance, mean, and 

standard deviation) and inferential statistics (independent t tests, one-way analysis of variance, and 

Pearson correlation coefficient). 

Results: Mean scores of lifestyle and achievement motivation respectively were 135.2 ± 18.3 and 

81.6 ± 7.2 both of which were at moderate level. There was a positive and significant correlation 

between lifestyle and achievement motivation (r = 0.22, P < 0.05). There was a significant difference 

in mean score of lifestyle among different educational groups (P = 0.01(. 

Conclusions: The results indicated a positive and significant relationship between lifestyle and the 

achievement motivation. Since the mean scores of lifestyle and the achievement motivation were at 

moderate level, broader plans should be imposed to promote lifestyle and strengthen its influencing 

factors. 
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 مقاله پژوهشی           یآموزش پرستارنشریه 

کده دانش انیدانشجو دگاهیاز د شرفتیپ زشیو انگ یسبک زندگ یسنجارتباط

 رجندیب یفردوس دانشگاه علوم پزشک یراپزشکیپ

  

زهرا  دهی، س ،*4، فاطمه بهادر  3 یاسد بای، فر 2 یمیابراه می، مر 1سارا افرازنده  دهیس

  6، جوادرجب زاده  5 یموسو

 
 رانیا رجند،یب رجند،یب یو بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشک یراپزشکیدانشکده پ ،یگروه پرستار ،یمرب 1
 رانیا شابور،ین شابور،ین یاطالعات سالمت، دانشکده علوم پزشک یگروه فناور ،یمرب 2
 رانیا رجند،یب رجند،یب یوبهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشک یراپزشکیدانشکده پ ،یستیگروه آمار ز ،یمرب 3
 رانیا رجند،یب رجند،یب یوبهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشک یراپزشکیاطالعات سالمت، دانشکده پ یگروه فناور ،یمرب 4
 رانیا رجند،یب رجند،یب یوبهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشک یراپزشکیدانشکده پ ،یگروه پرستار 5
 رانیا رجند،یب رجند،یب یوبهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشک یراپزشکیدانشکده پ ،یکارشناس، گروه پرستار 6
 وبهداشت فردوس، دانشگاه علوم یراپزشکیاطالعات سالمت، دانشکده پ یگروه فناور ،یفاطمه بهادر، مرب: مسئول سندهینو *
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 چکیده

 یریشگیسالمت و پ یحفظ و ارتقا شرفت،یپ زشیانگ جادیاز عوامل ا یکی تواندیم انیمناسب در دانشجو یانتخاب سبک زندگ مقدمه:

 است. یراپزشکیدانشکده پ انیدانشجو دگاهیاز د شرفتیپ زهیو انگ یارتباط سبک زندگ یمطالعه بررس نیباشد. هدف ا هایماریاز ب

 1335در سال  یشهر فردوس به صورت تصادف یراپزشکیدانشکده پ یدانشجو 142 ،یهمبستگ یفیمطالعه توص نیدر ا روش کار:

 Hermans شرفتیپ زشیو انگ Walker یسبک زندگ ،یفرد یهایژگیها از سه پرسشنامه وداده یآورجمع یشدند. برا یبررس

( اریو انحراف مع نیانگیم ،ی)فراوان یفیآمار توص یهاو شاخص 13نسخه  SPSSاطالعات با استفاده از نرم افزار  لیاستفاده شد. تحل

 ( انجام شد.رسونیپ یهمبستگ بیطرفه و ضر کی انسیوار زیمستقل، آنال یت یها)آزمون یو استنباط

 قرار متوسط حد در دو هر که بود 6/11 ± 2/1 و 2/135 ± 3/11 بیبه ترت شرفتیپ زهیو انگ ینمره سبک زندگ نیانگیم ها:یافته

 ینمره سبک زندگ نیانگی( مP،22/0 = r < 45/4شد. ) افتی شرفتیپ زشیبا انگ یسبک زندگ نیب معناداری و مثبت ارتباط. داشتند

 (.P=  41/4داشت ) یتفاوت معنادار یلیمختلف تحص یهادر گروه

نمره  نیانگیکه م نیبود، اما با توجه به ا شرفتیپ زهیو انگ یرابطه مثبت و معنادار سبک زندگ دییاز تأ یحاک جینتا نتیجه گیری:

وامل مؤثر ع تیو تقو یدر جهت ارتقاء سبک زندگ یترعیوس یهابرنامه یستیدر حد متوسط است، با شرفتیپ زهیو انگ یسبک زندگ

 .میقشر مهم جامعه باش نیدر ا شرفتیپ زهیانگ شتریب ههر چ شیتا شاهد افزا رد،یبر آن صورت گ

 انیدانشجو شرفت،یپ زهیانگ ،یسبک زندگ ها:یدواژهکل
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مقدمه

باال بردن سطح سالمت و کیفیت زندگی افراد  کهنیامروزه با توجه به ا

ارتقای سطح سالمت روانی فردی  یکی از معضالت جامعه بشری است،

است که  ییهاتیو جمعی مستلزم آگاهی از سبک زندگی و موقع

 جهانی، بهداشت . سازمان(1)اندازد یسالمت افراد را به مخاطره م

 از که داندیم رفتار تعریف قابل مشخص و الگوهای را زندگی سبک

 و اجتماعی روابط برهم کنش شخص، یهایژگیو بین تعامل

. به (2)شود یم حاصل اقتصادی،-و اجتماعی محیطی یهاتیموقع

 برای فرد که است ثابت نسبتاً یاوهیش زندگی، ، سبکگریدعبارت

 اهداف به رسیدن برای یعنی راهی بردیم به کار خود اهداف به رسیدن

 و عینی بعدو  فرد کودکی دوران حاصل سبک، است. این زندگی

 نشان مختلف یهاپژوهش . نتایج(1)است  افراد شخصیت ریپذتیکم

 مثالً شودیم تغییر دست خوش زندگی که سبک هنگامی که دهدیم

 مربوط مشکالت و وزن اضافه دچار فرد ناسالم، سبک زندگی علت به

 ابتال به ؛افتدیم مخاطره به نیز وی روان سالمت .شودیم به سالمتی

 آن از پیامدهای نفس عزت کاهش همچنین و اضطراب افسردگی،

 یاگونه به هایماریب درصد 14 از بیش که این است بر هستند. اعتقاد

 آدمی یهایناخوش از که بسیاری یطوربه ارتباط فرد زندگی سبک با

 حرکتی، عضالنی سیستم تنفسی، عروقی،-قلبی یهایماریب جمله از

 ناشی فرد زندگی شیوه از غیرمستقیم یا میطورمستقغیره به و

 نقش آنها دوام یا تشدید در زندگی شیوه حداقل آن که یا ،شوندیم

ه ب ریبا توجه به این که انتخاب سبک صحیح زندگی، تأث .(1)دارد 

سزایی در پیشرفت تحصیلی و انتخاب هدف مناسب در زندگی دارد و 

این نیز به نحوی شکل دهنده مسیر درست در کل زندگی است؛ در 

اخیر، به دلیل اهمیت انگیزش پیشرفت در موفقیت تحصیلی،  یهادهه

ؤثر بر انگیزش پیشرفت برآمدند شناسان در صدد بررسی عوامل مروان

. از جمله عواملی که به خوبی مشخص شده است که به صورت (3)

ه سطح ب توانیبرعملکرد تحصیلی دانشجویان تاثیرگذار است، ممداوم 

، عوامل سبک یشناختتناسب اندام، شاخص توده بدنی، عوامل روان

)مدت خواب، فعالیت فیزیکی(، عادات غذایی و عوامل  یزندگ

)درآمد خانواده، سطح تحصیالت والدین( و به تازگی نیز  یشناختجامعه

ذاتی است که تحت  یادهی. انگیزش پد(4)عوامل مذهبی اشاره کرد 

بیرونی(، مزاج  یها)محیط و محرک تیچهار عامل یعنی موقع ریتأث

)حالت و وضعیت درونی ارگانیزم(، هدف )هدف رفتار، منظور و گرایش( 

ه ب یابیها برای دستبه هدف( قرار دارد. انسان یابیو ابزار )ابزار دست

. ندینمایاهداف، نیازها و غرایز خود انگیزش الزم را کسب م

شناسان ضرورت توجه به انگیزش در تعلیم و تربیت را به دلیل روان

ها، راهبردها و رفتارها متذکر ارتباط مؤثر آن با یادگیری جدید، مهارت

 ن انگیزش ارائهکه برای تبیین ای یاهیاول یهااند و یکی از سازهشده

اند، انگیزش پیشرفت تحصیلی است. انگیزش پیشرفت تحصیلی به کرده

؛ (3)شوند یرفتارهایی اطالق شده که منجر به یادگیری و پیشرفت م

دیگر، انگیزش پیشرفت تحصیلی، تمایل فراگیر است، به آن  یعبارتبه

طور که کاری را در قلمرو خاصی به خوبی انجام دهد و عملکردش را به

خودجوش ارزیابی کند؛ غالب رفتارهایی که انگیزش تحصیلی را نشان 

افشاری بر انجام تکالیف دشوار، سخت عبارت هستند از پ دهندیم

کوشی یا کوشش در جهت یادگیری در حد تسلط و انتخاب تکالیفی 

صوص جویندگان علم و دانشجویان، . درخ(5)که به تالش نیاز دارند 

انگیزه پیشرفت تحصیلی، از اهمیت خاصی برخوردار است. با این انگیزه، 

افراد تحرک الزم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، 

به درجه معینی از شایستگی در کار خود  یابیرسیدن به هدف یا دست

ت الزم را در امر یادگیری و تا باالخره بتوانند موفقی کنندیدنبال م

 .(6, 3) ندیپیشرفت تحصیلی کسب نما

امروزه اعتقاد همگان بر این داللت دارد که شیوه زندگی سالم در همان 

، ولیکن نهادینه شدن و تغییر ردیگیدوران ابتدایی تحصیل شکل م

حضور در دانشگاه  یهاسالنگرش و انتخاب سبک زندگی مناسب در 

 عنوان به دانشجویان که جاآن از. (1)نادیده گرفت  توانیرا نم

سالمت  آینده مدیریت است قرار تخصصی انسانی منابع و هاهیسرما

 تحصیلی در این قشر پیشرفت انگیزش لذا شود، سپرده آنها به جامعه

یط دانشگاه نیز به عنوان یکی مح .(6)است  برخوردار خاصی از اهمیت

با انتخاب  تواندیمهم و پر اهمیت است که دانشجو م یهاطیاز مح

سبک زندگی مناسب برای ایجاد انگیزش پیشرفت تحصیلی، حفظ و 

ز ا یهاتی، اقدامات و فعالهایماریارتقای سالمت خود و پیشگیری از ب

قبیل رعایت رژیم غذایی، خواب و فعالیت، ورزش، کنترل وزن بدن و 

 انگیزه که مطلب این به توجه . با(1)عدم مصرف دخانیات را انجام دهد 

 تحصیل حین در صحیح یزیربرنامه و پویایی و تحرک باعث پیشرفت

 این از و شودیزیرگروه پزشکی م دانشجویان به خصوص دانشجویان

 بنیه تقویت بگذارد. با ریتأث فرد تحصیلی موفقیت بر تواندیم طریق

 امکان توانیم پایه نیازهای فراهم نمودن دانشجویان و انگیزشی

 دانشجویی طول دوران در تحصیلی موفقیت به بهتر چه هر یابیدست

 عواملی نمود. از سوی دیگر فراهم را فرد فعال شغلی دوران نتیجه در و

از عوامل تاثیرگذار  )نیز یهورمون عوامل مانند ( جسمی و روانی–روحی

 درسایرکشورها، شده انجام . مطالعات(3)هستند  تحصیلی انگیزش بر

اند اما داده قرار بررسی را مورد تحصیلی انگیزش پدیده طورگسترده،به

امل وعو یشناختاکثر آنها به بررسی رابطه عملکرد علمی با عوامل روان

اشاره دارد و به سایر متغیرهای بالقوه  یشناختتیاجتماعی جمع

مانندعوامل فیزیکی وسبک زندگی نپرداخته و اکثر مطالعات نیز در 

 در .(4)آموزان دوره ابتدایی ودبیرستان انجام شده است سطح دانش

 کمتر همه، این با .است توجه شده پدیده این به بیش و کم نیز ایران

اهمیت سبک  شناخت پیراپزشکی به و پزشکی حوزه در یگرپژوهش

 توجه به با .(3)است  پرداخته تحصیلی پیشرفت انگیزش زندگی در

 با عنایت و افراد سالمت ارتقای و تأمین در پیراپزشکان و پزشکان نقش

بررسی ارتباط سبک زندگی با  مطالعه با هدف موجود، این خأل به

انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 

 گرفت.انجام  1335فردوس در سال 

 روش کار

شامل  آماری جامعه .است همبستگی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 دانشکده پیراپزشکی و بهداشت شهرستان فردوس، دانشجویان کلیه

بود. همه محصلین دانشکده  1336-31اول تحصیلی  سالمیدرن

ها مجاز به شرکت در داده یآورپیراپزشکی فردوس در زمان جمع

به شرکت در طرح و  لیتمامطالعه بودند و معیار خروج از مطالعه عدم
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دانشجو به  141ها بود. از بین این افراد تعداد تکمیل نکردن پرسشنامه

ب شدند که پس از ریزش، عنوان نمونه و به روش تصادفی ساده انتخا

 (1نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول ) 142نمونه نهایی تعداد 

(1) 𝑐 = .5 ln (
1+𝑟

1−𝑟
𝑛و  ( = (

𝑧
1−

𝛼
2
+𝑧1−𝛽

𝑐
)2 + 3 

که با استفاده از مطالعه پایلوت  21/4با در نظر گرفتن ضریب همبستگی 

درصد حجم  34و توان  45/4نفری بدست آمد و سطح معنی داری  34

ها پس از تشریح اهداف مطالعه پرسشنامه نفر محاسبه شد. 141نمونه 

کنندگان ارائه شد و به و کسب رضایت آگاهانه برای شرکت

کنندگان جهت محرمانه ماندن اطالعات، از آن جهت که شرکت

ها فاقد اطالعات هویتی است، اطمینان داده شد. برای پرسشنامه

فردی، سبک زندگی  یهایژگیو ها از سه پرسشنامهداده یآورجمع

Walker  و انگیزش پیشرفتHermans  استفاده شد. بخش اول

پرسشنامه شامل مشخصات فردی )سن، جنسیت، وضعیت تأهل، ترم 

تحصیلی، وضعیت سکونت، رشته تحصیلی( بود. بخش دوم شامل 

. این (14)بود  Walkerنامه سبک زندگی ارتقادهنده سالمت پرسش

زیرشاخه تحت عناوین تغذیه، فعالیت  6سؤال و  52نامه دارای پرسش

در مورد سالمت، مدیریت استرس، روابط  یریپذتیبدنی، مسئول

( 1 یانقطه 4 پاسخ قالب در که باشدیو رشد معنوی م یفردنیب

پاسخ  معمول طور به و همیشه (4 و ( اغلب3 اوقات، ی( برخ2هرگز،

و حداکثر  52حداقل نمره اکتسابی افراد از این پرسشنامه . شودیم داده

-156دارای سبک زندگی ضعیف، از  52-144بود که از نمره  241آن 

 دارای سبک زندگی باال محسوب گردید. 156-241متوسط و از  144

Polerecky  وWalker ( برای ابزارHPLPII )34/4کرونباخ  یآلفا 

 را 34/4تا  4/ 13خه آن طیف زیرشا شش برای و کردند گزارش را

 13/4با  برابر بازآزمون آزمون به روش نمودند. همچنین پایایی گزارش

و پایایی این پرسشنامه در مطالعه محمدی زیدی و همکاران  ییبود. روا

به  4,12شد و ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه  دیینیز تأ

 پرسش 23 هرمنس دارای پیشرفت انگیزه نامهپرسش (11)دست آمد 

و  23است حداقل نمره اکتسابی افراد از این پرسشنامه  یانهیچهارگز

-11(، متوسط )23-51) فیبود که در سه سطح ضع 116حداکثر آن 

 روش آزمون، روایی برآورد برای Hermans ( بود.11-116( و باال )51

 پیشین یهاپژوهش بر آن بنیان که کار گرفت به را محتوی اعتبار

 پرسش دو همبستگی ضریب همچنین او .بود پیشرفت انگیزه درباره

 باالی روایی دهندهنشان که کرد برآورد گراشرفتیپ رفتارهای با را

 کرونباخ آلفای روش دو نیز پایایی ( برای برآوردr=  11/4(بود آزمون

به ترتیب  پایایی که شد گرفته کار به هفته 3 گذشت از پس بازآزمایی و

 از استفاده با هاداده تحلیل و . تجزیه(12)به دست آمد  15/4و  12/4

 توصیفی )فراوانی، آمار یهاو شاخص 13نسخه  SPSS افزار نرم

 زیتی مستقل، آنال یها)آزمون یو استنباط معیار( انحراف و میانگین

 واریانس و پیرسون( انجام شد.

 یافته ها

درصد( مرد  51ها )بود و اکثر نمونه 2/21±  6/1ها میانگین سنی نمونه

 5/65درصد از افراد مجرد و غیر بومی بوده و  1/13و مابقی زن بودند.

ش مره انگیزندرصد آنها در رشته پرستاری مشغول به تحصیل بودند. 

افراد ارتباط  یشناختتیجمع یهایژگیپیشرفت با هیچ یک از و

لف مخت یهانداشت ولی میانگین نمره سبک زندگی در گروه یداریمعن

 (.1جدول ) (P=  41/4داشت ) یداریتحصیلی تفاوت معن

دانشجویان پرستاری و فوریت پزشکی نسبت به دانشجویان اتاق عمل 

 معدل باالی از نمره سبک زندگی بهتری برخوردارند. همچنین افراد با

نسبت به افراد با معدل کمتر، میانگین سبک زندگی باالتری  14

جدول درصد معنی دار نبود ) 5تفاوت معدل آنهادر سطح  یداشتند، ول

2.) 

 

 کننده در مطالعهفردی دانشجویان شرکت یهایژگیتوزیع فراوانی و :1جدول 

 درصد تعداد متغیر

   جنس

 43 61 زن

 51 11 مرد

   رشته تحصیلی

 5/65 33 پرستاری

 6/24 35 اتاق عمل

 3/3 14 فوریت پزشکی

   معدل

 1/1 11 14کمتر از 

11-14 116 1/11 

24-11 15 6/14 

   وضعیت تأهل

 1/13 113 مجرد

 2/16 23 متأهل

   وضعیت سکونت

 2/23 33 بومی

 1/16 143 غیربومی



 7931خرداد و تیر ، 2، شماره 1، دوره آموزش پرستاری نشریه

 

4 

 

 کننده در مطالعهفردی دانشجویان شرکت یهایژگیارتباط نمره انگیزش پیشرفت و سبک زندگی بر حسب و :2جدول 

 مقدار آماره و معنی داری سبک زندگی مقدار آماره و معنی داری انگیزش پیشرفت متغیر

 X ̅ ± SD  X ̅ ± SD  

 t ،34/4  =P  33/4  =t ،31/4  =P=  41/1  جنس

  3/133 ± 3/11  2/12±  1/6 زن

  5/136±  5/11  1/11 ± 5/1 مرد

 F ،31/4  =P  13/4  =F ،41/4  =P=  41/4  رشته تحصیلی

  3/131 ± 3/11  5/11±  4/1 پرستاری

  1/121 ± 1/11  6/11 ± 1/1 اتاق عمل

  1/131 ± 3/16  3/11 ± 1/6 فوریت پزشکی

 F ،24/4  =P  43/1  =F ،33/4  =P=  62/1  معدل

  3/121 ± 6/21  4/13 ± 1/1 14کمتر از 

11-14 2/1 ± 1/12  1/11  ±1/135  

24-11 1/6 ± 2/13  3/16 ± 4/135  

 t ،55/4  =P  44/1  =t ،23/4  =P=  53/4  وضعیت تأهل

  1/135±  6/11  1/11 ± 3/6 مجرد

  5/131±  1/21  1/14 ± 1/1 متأهل

 t ،51/4  =P  15/4  =t ،16/4  =P=  -54/4  وضعیت سکونت

  6/135 ± 2/16  11 ± 2/1 بومی

  1/135 ± 3/11  1/11 ± 2/1 غیربومی

 

 کننده در مطالعهارتباط سبک زندگی و انگیزش پیشرفت دانشجویات شرکت :3جدول 

 P مقدار (r) یضریب همبستگ میانگین±  انحراف معیار متغیر

 446/4 22/4 2/135±  3/11 سبک زندگی

 446/4 22/4 6/11±  2/1 انگیزش پیشرفت

 

 

گر بود که نشانه 6/11±  2/1میانگین نمره انگیزش پیشرفت تحصیلی 

. همچنین باشدیانگیزه پیشرفت متوسط به باال در دانشجویان م

در حد متوسط قرار داشت.  2/135±  3/11میانگین نمره سبک زندگی 

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که سبک زندگی با انگیزش 

(. P، 22/4  =r=  446/4دارد ) یداریپیشرفت ارتباط مثبت و معن

با بهتر شدن سبک زندگی انگیزه برای پیشرفت نیز باالتر  یعبارتبه

 (.3جدول رود )یم

 بحث

یج مطالعه حاضر نشان داد که نمره انگیزش پیشرفت و سبک زندگی نتا

در سطح متوسطی قرار داشت و این دو متغیر با یکدیگر ارتباط مثبت 

و معناداری داشتند. میانگین نمره انگیزش پیشرفت با هیچ یک از 

فردی ارتباط معناداری نداشت، همچنین میانگین نمره  یهایژگیو

مختلف تحصیلی ارتباط  یهارگروهیا متغسبک زندگی نیز تنها ب

معناداری داشت. نتایج مطالعه نشانگر انگیزه پیشرفت در سطح متوسط 

این بخش از مطالعه با نتایج مطالعه  یهاافتهیکه  باشدیدر دانشجویان م

. همچنین میانگین نمره سبک زندگی نشانگر (3)دارد  یخواننوحی هم

که با نتایج  باشدیدر سطح متوسط در دانشجویان م یزندگسبک

Wang وی نشان داد که درصد باالیی  یهاافتهی. (13)ندارد  یخوانهم

ا ت توانیاز دانشجویان سبک زندگی سالم ندارند، و این مغایرت را م

 ینیبشیعه پمورد مطال یهااجتماعی گروه یهایژگیحدی بدلیل و

کرد. آزمون هبستگی پیرسون نشان داد که سبک زندگی با انگیزش 

 (P،22/4  =r < 45/4دارد. ) یداریپیشرفت ارتباط مثبت و معن

با بهتر شدن سبک زندگی انگیزه برای پیشرفت نیز باالتر  یعبارتبه

مطالعه نیکوکار، روح افزا، نوحی و  یهاافتهیکه این نتایج با  رودیم

نیکوکار نشان داد که  یهاافتهی. (16-14, 3)تمنایی فر همخوانی دارد 

 وفقیت تحصیلی دانشجویانبین سبک زندگی اسالمی و ابعاد آن بر م

 کندیدر نتایج خود بیان م نژادی. مطهر(14)رابطه معناداری وجود دارد 

انگیزش پیشرفت و خودکارامدی با پیشرفت تحصیلی همبستگی بسیار 

تحصیلی است  پیشرفت در مؤلفه نیمؤثر پیشرفت باالی دارد و انگیزه

( انگیزش پیشرفت ارتباط 2412نوحی و همکاران ) نی. همچن(11)

 یهاافتهی. (3)با موفقیت تحصیلی و سطح تأهل دارد  یداریمعن

 تحصیلی، پیشرفت و انگیزش دهد بین-و همکاران نشان می فرییتمنا

 .(16)( P=  441/4دارد ) وجود یداریمعن رابطه

هبود که سبب ب ییهابرنامه یطورکلبه کندیافزا بیان مهمچنین روح

سبک زندگی سالم و افزایش وضعیت اجتماعی و اقتصادی شده،، 

 یهامقابله سازگار را افزایش و مهارت یهامهارت توانندیم

تر منجر ناسازگارانه راکاهش دهد و در نتیجه به یک جامعه سالم

در سالمت  تواندیشود. بنابراین سبک زندگی سالم و اسالمی م

جسمی و روانی افراد نقش موثری داشته و باعث انگیزش پیشرفت 

موفقیت افراد در همه و در پی آن موفقیت تحصیلی همچنین 

 انگیزه ارتقاء و ست که حفظا یدرحالنی. ا(15)شود  هانهیزم
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 یهاپرستاری و سایر زیر گروه در دانشجویان پزشکی، پیشرفت

 چرا که دانشجویان، .است برخوردار باالیی اهمیت از پزشکی

 و نوع هم به کمک هدف را با پرستاری، اتاق عمل و... یهارشته

 نقش انگیزه این و همچنین اندکرده انتخاب مفید کار یک انجام

 سالمت و بهداشت بالینی که با خطیر امور انجام در مهمی بسیار

 تحصیل ادامه عامل نیدارد. همچن است، در ارتباط جامعه و افراد

 تحصیلی است پیشرفت و موفقیت کسب و باالتر علمی در مراتب

. عالوه بر این باید بیان شودیباعث ارتقاء سطح سالمت اجتماع م و

 و هانگرش ها،ارزش شامل رفتارها، بر عالوه زندگی کرد که سبک

 اخالق، عبادی، باورها، اجتماعی، یها. شاخصشودیم نیز عقاید

همگی از  یشناسامنیتی، زمان -دفاعی علم، و تفکر مالی، خانواده،

مؤثر بر سبک زندگی هستند که جهت ارتقاء سبک  یهاشاخص

ها تالش شود. زندگی باید در جهتبهبود هریک از این شاخص

 یاهنیزم توانیبنابراین با ترویج سبک زندگی سالم و اسالمی م

برای رشد و تعالی دانشجویان فراهم کرده تا در پیشرفت، ارتقا و 

پایداری فرهنگی کشور اثرگذار باشد. نمره انگیزش پیشرفت با هیچ 

نداشت که این  یداریفردی افراد ارتباط معن یهایژگییک از و

مطالعه نوحی، محمدی، آتشکار و  یهاافتهیبخش از نتایج با 

. ولی از نظر عوامل مثل (11, 3, 6, 3)ندارد  یخوانیوسفی، هم

دارد  یخوانتحصیلی با نتایج مطالعه محمدی هم ترم جنس و سن،

انگیزش پیشرفت ارتباط  کندی. نوحی در نتایج خود بیان م(11)

. همچنین (3)تأهل دارد با موفقیت تحصیلی و سطح  یداریمعن

معدل کل مطالعه محمدی و همکاران نشان داد که  یهاافتهی

یکی  دارد و یداریدانشجویان با انگیزه پیشرفت ارتباط مثبت و معن

. طبعاً (11)از عوامل مؤثر در افزایش انگیزه پیشرفت است 

 خودکار آمدی دارای را خود دارند باالتری معدل دانشجویانی که

 خویش، یهاتیقابل به فرد اطمینان این و ندینمایم باالتری برآورد

 سایر داشت. همچنین بین خواهد او پیشرفت در نقش مهمی

 پیشرفت انگیزه نمره با تحصیلی ترم جنس و سن، جمله از متغیرها

مطالعه  یهاافتهینشد.  معناداری مشاهده ارتباط دانشجویان

پیشرفت  انگیزه میزان در را تفاوتی حاضر محمدی همچون مطالعه

 در که است یدرحالنیا .(11)نداد  نشان پسر و دختر دانشجویان

 انگیزه در مؤثر عامل یک عنوان به افراد مطالعات جنس برخی

 که کندیبیان م فرییتمنا چهچنان شده است، مطرح پیشرفت

 دانشجویان به نسبت بیشتری پیشرفت از انگیزه دختر دانشجویان

. همچنین نتایج مطالعه محمدی نشان (16)هستند  برخوردار پسر

 سابقه شناختی عالوه بر عوامل فوق، متغیرهای جمعیت دهدیم

 پیشرفت نیز با انگیزه پرستاری دانشجویی زمان کار مدت و اشتغال

 .(11)دارد  معناداری و مثبت ارتباط

، بین سن و انگیزش پیشرفت و داردیکار در نتایج خود اظهار مآتش

رضایت تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش سن 

ن به و س شودیرضایت تحصیلی بیشتر و انگیزش پیشرفت کمتر م

متغیر پیش بینی برای تبیین رضایت تحصیلی و  نیتریعنوان قو

یوسفی و  یهاافتهی. همچنین (6)انگیزش پیشرفت شناخته شده است 

ن و همچنیهمکاران نشان داد که انگیزش تحصیلی با معدل علوم پایه 

معدل کل بالینی ارتباط مستقیم و معناداری دارد؛ بنابراین پیشرفت 

تحصیلی دانشجویان مستلزم هماهنگی و تعامل بین ابعاد مختلف 

مختلف  یهامیانگین نمره سبک زندگی در گروه .(3)انگیزشی است 

دارد. دانشجویان پرستاری و فوریت پزشکی  یداریتحصیلی تفاوت معن

نسبت به دانشجویان اتاق عمل ازنمره سبک زندگی بهتری برخوردارند. 

نمره سبک زندگی  همچنین در افرادی با معدل باالتر، میانگین

درصد معنی دار نبوده است که با نتایج  5باالتراست ولی در سطح 

. کجباف در نتایج (24-11)دارد  یخواننژادو رحمانی همکجباف، رجب

 دارد رابطه با شادکامی اسالمی زندگی سبک که داردیخود اظهار م

زندگی  رضایت ایشافز موجب اسالمی زندگی سبک کهیطوربه

 زمنیه زندگی از رضایت افزایش با و شودیم خود زندگی از دانشجویان

 طی را پیشرفت مراحل توانندیم آنها و خواهد شد آماده افراد موفقیت

 معناداری ارتباط که رحمانی نیز در نتایج خود عنوان کرد .(11)کنند 

 شغلی و تحصیلی یهاشرفتیپ با درونی مذهبی یهایریگبین جهت

. در این راستا رجب نژاد در نتایج خود (13)دارد  وجود دانشجویان

 سالمت در اسالمی زندگی که سبک کندیچنین بیان م بارهنیدرا

 نظر به .(24)باشد  داشته مؤثری نقش ،تواندیافراد م روانی و جسمی

انگیزه  میزان بر توانددیم مختلفی عوامل که این به توجه با رسدیم

 میزان باشند، مؤثر دانشجویان خصوصاً و سبک زندگی افراد پیشرفت

 مختلف افراد و تحصیلی یهارشته دانشجویان پیشرفت در انگیزه

بر سبک زندگی سالم عوامل متعددی از جمله . عالوهباشدیم متفاوت

ی و ... از عوامل تاثیرگذار در متغییرهای شخصیتی، خانوادگی، دانشگاه

ن با انجام مطالعاتی در ای توانیانگیزش پیشرفت تحصیلی هستند، م

 سازندهیبرای رشد و ارتقاء این قشر فرهیخته و آ ییهانهیموارد، زم

 جامعه فراهم ساخت.

 یریگجهینت

مطالعه حاضر، بین سبک زندگی و انگیزش پیشرفت  یهاافتهیبراساس 

با انتخاب سبک  تواندیدانشجو م وجود دارد. یداریمعن رابطه مثبت و

، هایماریزندگی مناسب، حفظ و ارتقای سالمت خود و پیشگیری از ب

از قبیل رعایت رژیم غذایی، خواب و فعالیت،  ییهاتیاقدامات و فعال

از این  ورزش، کنترل وزن بدن و عدم مصرف دخانیات را انجام دهد و

 پایه، امکان نیازهای فراهم نمودن و انگیزشی بنیه تقویت طریق با

 دانشجویی طول دوران در تحصیلی موفقیت به بهتر چه هر یابیدست

 توانیفراهم آورد. در این زمینه م را فرد فعال شغلی دوران نتیجه در و

 یهاها، کالسبا اتخاذ رویکرد صحیحی در زمینه برگزاری کارگاه

را فراهم کرد تا  یانهیمشاوره، ورزشی و ... زم یهاآموزشی، کالس

دانشجویان بتوانند با انتخاب رویکرد مناسب، سبک زندگی خود را تغییر 

به سزایی در پیشرفت تحصیلی و انتخاب هدف  ریتأث صورتنیدهندو بد

 مناسب در زندگی دارد.

سپاسگزاری

 ir.bums.1395.86پژوهشی با کد اخالق طرح  از منتج حاضر مقاله

دانشکده  ازحمایت باشدیرجندمیب پزشکی علوم دانشگاه مصوب

 دانشگاه پژوهشی معاونت و پیراپزشکی و بهداشت شهرستان فردوس

 به را الزم همکاری مطالعه، این تصویب در بیرجندکه پزشکی علوم

پیراپزشکی  دانشکده و اساتید دانشجویان از همه و همچنین آورده عمل

 تشکر نمودند، همکاری طرح این اجرای در و بهداشت فردوس که

شودیم وقدردانی
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