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ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ )ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر( و اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
زﻫﺮه ﻫﻮاﺳﯽ ،ﻃﻠﯿﻌﻪ ﻣﻘﯿﻤﯽ و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺮادی
ﭼﮑﯿﺪه -ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ  ۱از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﺳﻂ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻓﻼﺳﻔﻪ و دﯾﮕﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ،
ﻋﺎﻃﻔﯽ ،رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی و ﻏﯿﺮه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﺼﯿﻞ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻫﺪﻓﻬﺎی آﻧﺎن از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺤﻮر و اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﻣﺎری ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ و در ﺳﻄﺢ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ از
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ،
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ  LSQو واﻟﺮﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ
ﭘﺲ از ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﻮادث ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار دارﻧﺪ؛
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ در اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺴﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮ
اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارد.
در زﻣﯿﻨﻪ دادهﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﻮﯾﻪﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،در اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دارای اﻧﮕﯿﺰه دروﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ :ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ،اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ)اﻧﮕﯿﺰش
دروﻧﯽ ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﮔﯽ(

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﻓﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و از اﺑﻌﺎدی ﻣﺘﻨﻮع
ﭼﻮن ورزش ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ،ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﻨﻮی و
ﻏﯿﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻮﻫﺮه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر،
اﻧﺴﺠﺎم در اﻧﺠﺎم دادن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ؛ ﺑﯿﻦ
اﺳﺖ].[۱
اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری
درﺑﺎب اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر
وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ در ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﭘﻨﺞ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ
۱ Life style
ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﭼﺎﻗﯽ ،ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﺳﺮﻃﺎن و ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ].[۲

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﺮورﺷﮑﺎران را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮدﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮔﺮی دﺳﯽ و راﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
اﻧﮕﯿﺰش ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻪ ﺳﺎزه ﻣﻬﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ  ،۲اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺮوﻧﯽ ۳
و ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﺷﯽ  ۴در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهای اﺷﺎره دارد ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش و
دروﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ واﻣﯽ دارد و اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد و ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﭘﺎداشﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد ارزﺷﻤﻨﺪ و
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهای اﺷﺎره دارد ﮐﻪ اﻓﺮاد
را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎداشﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺮادی دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺸﻨﻮدی
و ارزﺷﻤﻨﺪی دروﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽورزﻧﺪ].[۷
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﮕﯿﺰش
دروﻧﯽ ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ارﺗﻘﺎی ﺳﺒﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر زﻧﺪﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺷﻮد.
در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر و اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎﯾﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ”راﺑﻄﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ” اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﻮدن و ﺗﻌﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮدن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ].[۸
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺘﮕﯿﺮیﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ
)دروﻧﯽ ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﯿﺎﻧﮕﯿﺰﺷﯽ( و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در
درس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ و
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آن ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در درس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد .ﺑﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آن ،ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در درس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﻌﯿﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺘﮕﯿﺮی ﺑﯿﺎﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان در درس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در درس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ].[۹
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻋﺠﻢ ) (۱۳۹۵ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ

از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر در
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان را در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰش ،ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪه اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ
را در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻬﺘﺮ و اراﯾﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ در ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد.
ﮐﻮﮐﺮﻫﺎم ) (۲۰۰۵ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ،
ورزش ،ﺧﻮاب ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ،ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از دارو را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ].[۳
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ :رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ،
آﺷﺎﻣﯿﺪن اﻟﮑﻞ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس،
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ و دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ازﺳﺒﮑﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد،
ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮﻓﺸﺎن
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ].[۴
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﺎﺛﺮ از دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه اﺳﺖ :ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮد و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد
اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﻓﺮاد دروﻧﮕﺮا و ﺑﺮوﻧﮕﺮا ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
در زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد؛ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﻓﻘﺮ،
اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻓﻘﺪان
ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ،ﺟﻨﮓ و ﻏﯿﺮه ].[۵
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی راﺳﺦ ﺑﺎ
روان درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ درک ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻠﺰم درک ﮐﺮدن ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
اﻧﮕﯿﺰش ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و آن را
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﺎز رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﻧﮕﯿﺰش را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ دﻫﻨﺪه آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد].[۶

۲ Intrinsic Motivation
۳ Extrinsic Motivation
۴ Lack Of Motivation

ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ · · ·

۲
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻌﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﮐﺠﺒﺎف اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ از
رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد LSQ
اﺑﺰاری ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی و دارای  ۱۰ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ
و ارزش وﯾﮋه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ورزش و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل وزن
و ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ،ﺳﻼﻣﺖ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮی،
ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺟﺘﻨﺎب از داروﻫﺎ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟﮑﻞ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺣﻮادث و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ].[۱۲
آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﺎداری  a = ۰/۰۱ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺤﻮر) ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( و ﻧﻘﺶ آن در اﻧﮕﯿﺰش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
اﻧﮕﯿﺰش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻘﺶ دارد].[۱۰
وروﻧﯿﮑﺎ واﻟﺮو ﻣﺎﺗﻮ و ﻫﻤﮑﺎران ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه وﯾﮕﻮ  ۵اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  %۲۷/۴از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ %۱۴/۹ .از آﻧﻬﺎ از اﺧﺘﻼل در ﺧﻮردن
رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﮑﻠﯽ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ،ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان ﺑﻮد .ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن
ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان ﺷﯿﻮع داﺷﺖ .آﻧﭽﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ،ﭼﻨﺪان رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ].[۱۱
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﺎل  ۲۰۰۵در ﺳﻮﺋﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﮑﺲ  ۳ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﺳﻮﺋﺪی
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺴﺮان داﻧﺸﺠﻮ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ آﻧﺎن از اﺳﺘﺮس ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﮐﻞ  ۹۴ﺳﻮال وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺒﮏ
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ) ۶۶ﺳﻮال( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰش)۲۸
ﺳﻮال( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
 SPSSراﺑﻄﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
 ۲روش ﭘﮋوﻫﺶ
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻣﯿﺎن  ۱۲۲ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ  ۱۵۲داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﺑﻮد راﺑﻄﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ درﺑﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ:
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎری( اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ و  ۱۲۲ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  .۱ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ داده ﺑﻮدﻧﺪ؛ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯾﺶ
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دو ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ورزش و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﻏﯿﺮه،
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ:
ﻣﺜﺒﺖ و در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری  a = ۰/۰۱ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﻟﺮﻧﺪ  ۶ﺷﺎﻣﻞ  ۲۸ﺳﻮال در
ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ و
ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت  ۷اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﮐﻠﯽ اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،دروﻧﯽ
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،رواﻧﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮه
و ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﮔﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﺸﯿﺪی و روﺣﯽ ﺑﺎ
ﮔﺮدد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪه و دارای رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﮕﯿﺰش دروﻧﯽ ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﮔﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻘﺪار
ﻧﻤﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دروﻧﯽ ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ و  .۲در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
واﻟﺮﻧﺪ داده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ آﻧﺎن در اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دارای
ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﻟﺮﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد.
اﻧﮕﯿﺰه دروﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر  ۸ LSQﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۶۶ﺳﻮال در
ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت اﺳﺖ .ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻘﺪار ﻧﻤﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ  .۳ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰش و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﻄﺢ
ﻓﺮد از  ۱۰ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  LSQﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻌﻨﺎداری  a = ۰/۰۱وﺟﻮد دارد.
۵ Vigo University
۶ AMS-HS 28
۷ Likert Scale
۸ Life Style Questionnaire

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ · · ·

 .۴ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰش و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ،راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﺎداری  a = ۰/۰۱وﺟﻮد دارد.
۳
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

 .۱اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در زﻣﯿﻨﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ
و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ،درسﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪﻫﺎی
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 .۵ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰش و اﺟﺘﻨﺎب از داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ در
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری  a = ۰/۰۱وﺟﻮد دارد.
 .۶ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰش و ﺳﻼﻣﺖ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،راﺑﻄﻪ ﻗﻮی و ﻣﺜﺒﺖ در
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری  a = ۰/۰۱وﺟﻮد دارد.
 .۷ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰش و ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﺎداری  a = ۰/۰۱وﺟﻮد دارد.
 .۸ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰش و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮی ،راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری
 a = ۰/۰۱وﺟﻮد دارد.

 .۲ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ
اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﯾﺠﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن و
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 .۹ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰش و ورزش و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ  ،راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﺎداری  a = ۰/۰۵وﺟﻮد دارد.
 .۱۰ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰش و ﮐﻨﺘﺮل وزن و ﺗﻐﺬﯾﻪ ،راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﺎداری  a = ۰/۰۱وﺟﻮد دارد.

 .۳از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ورزش ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه ،ﮔﺮوه
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ورزﺷﯽای ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آن در داﻧﺸﮕﺎه داﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ در ﺑﯿﺮون از داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺸﺎط و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ در
اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد.

 .۱۱ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰش و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﻮادث ،راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ در ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﺎداری  a = ۰/۰۱وﺟﻮد دارد.
 .۱۲ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰش و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ در ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﺎداری  a = ۰/۰۱وﺟﻮد دارد.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر
و اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮی ،اﺟﺘﻨﺎب از  .۴از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰش و ﺳﻼﻣﺖ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،اﻟﮑﻞ و ﺣﻮادث ،ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﮐﻨﺘﺮل وزن ﺑﻪ ﯾﮏ
وﺟﻮد دارد؛ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺛﺮ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﻦ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﺮﮐﺰ
اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﻮادث و
ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﺬاب ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪک ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان
ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺠﺮب ،ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد.
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه؛ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺛﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
 ۵ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰش
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ،در ﭘﺎﯾﺎن از ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ آﺳﯿﻪ اﮐﺒﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری
اﺟﺘﻨﺎب از داروﻫﺎ ،ﺳﻼﻣﺖ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮی ،ورزش و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎریﺷﺎن در اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل وزن و ﺗﻐﺬﯾﻪ وﺟﻮد دارد و ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.
اﻧﮕﯿﺰش و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﻮادث وﺟﻮد دارد.
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ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺤﯿﻂ
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