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  ارتباط میزان شادي و رفتار هاي مرتبط با سالمتی در دانشجویان

  4، نسیم رسول نیا 3ی الکه، مریم بقای2،مژگان بقایی الکه 2، شهال خالق دوست محمدي *1شیرین جفرودي
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  ایران. دانشجوي پرستاري دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهشتی رشت - 4
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پرستاري     با آن از توجهات مهم در برنامه ریزي تدابیر با سالمت و تعدیل عوامل مرتبط  گیري رفتار هاي مرتبط پی: مقدمه

      در گروههاي  احساس شادي نیز از متغیر هاي مهم .  با هدف ارتقاي سالمت در جهان مدرن امروز است
دانشجویان پرستاري و  اضر با هدف تعیین ارتباط میزان شادي و رفتارهاي سالمتی دراین رو، مطالعه ح زا. جوان می باشد

 .رشت انجام شده است شهید بهشتیمامایی 
بهشتی رشت را به روش نمونه شهید مامایی و پرستاري دانشکده دانشجوي 155 تحلیلی–این مطالعه مقطعی  :روش کار

     بخشی شامل پرسشنامه اطالعات فردي  و -ابزاري سه .  است گیري تصادفی سیستماتیک مورد بررسی قرار داده
. شدندکمیل تایفا توسط نمونه ها  به روش خود) ورزش ، تغذیه، مصرف دارو وسیگار (شاخصهاي شادي و رفتارهاي سالمتی 

در نرم افزار ) قل و انوا، همبستگی پیرسون ،تی مستدو کاي آزمون(داده هابا استفاده از آزمونهاي اماري توصیفی و استنباطی 
spss  05/0میزان  .شدند و تحلیلتجزیه  22نسخه<p به عنوان سطح معنی داري قابل قبول درنظر گرفته شد .  

 و%) 78/8( مجرد افراد ،% )68/4( زنان را آنان اکثریت. بود ،46/23±78/4میانگین وانحراف معیارسن نمونه ها   :یافته ها 
 ها نمونه اکثریت. بود28/4±47/1میانگین وانحراف معیار میزان شادي آنان . تشکیل می دادند%) 77/7(دانشجویان پرستاري 

(و همچنین فعالیت ورزشی منظم % )7/71(سبزي /و میوه% )  67/ 3( زمینه مصرف صبحانه در سالمتی نامطلوب رفتار داراي
میزان شادي . بودند%) 9/52(و مصرف ناهار)  %100(، کشیدن سیگار ) 3/80( و رفتار مطلوب در مصرف مسکن %) 94/ 8

همچنین . آنان  ارتباط معنی داري داشت)  P<0/001(وترم تحصیلی )   P<0/001(، تاهل ) P<0/0001(نمونه ها با سن 
  ،فعالیت هاي منظم ورزشی) P > 0.006(میزان شادي نمونه ها با رفتارهاي سالمتی مطلوب آنان در زمینه مصرف ناهار 

) P<0/0001 (  ومصرف ارام بخش ها)0.004< P( تباط معنی داري داشتار . 
ارتباط مشاهده شده بین متغیرهاي پژوهش ضرورت توجه به برنامه هاي ارتقا دهنده شادي را جهت افزایش :نتیجه گیري 

  .درفتار هاي مرتبط با سالمت توسط مدیران دانشگاهها و دانشکده هاي پرستاري و مامایی برجسته می ساز
 دانشجویان، رفتار ، شادي: کلید واژه ها
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