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   گیالن و اصفهان پزشکی علوم هاياهدانشگ کارکنان رفتارهاي سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت در

  6، سید مرتضی صفوي5، رویا صادقی4هدیه رمضانی  ،3، احسان کاظم نژاد لیلی2شادمان نعمتی، 1فتانه بخشی
  

  ایران رشت، گیالن، پزشکی علوم دانشگاه ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشجوي دکتري آموزش و ارتقاء سالمت،.1
، دانشگاه علوم پزشکی )ع(گردن، مرکز تحقیقات بیماریهاي بینی و سینوس، بیمارستان امیرالمومنین و سر جراحی و بینی گلو، گوش، اردانشی.2

  گیالن، رشت، ایران
        .ایران رشت، گیالن، پزشکی علوم دانشگاه ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت کارشناس ارشد علوم تغذیه،.3
       .ایران رشت، گیالن، پزشکی علوم دانشگاه ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت نشیار گروه آمار حیاتی،دا.4
  .  ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، استادیارگروه.5
 اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه غذایی، علوم و تغذیه دانشکده بالینی، تغذیه گروه و غذایی امنیت تحقیقات استادیار گروه تغذیه بالینی، مرکز.6

  ایران اصفهان،
  

با توجه به عوامل مختلف تهدید کننده سالمت پرستاران و پیچیدگی خدمات کارکنان سالمت، افزایش  :مقدمه و هدف
رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمت  این مطالعه بررسی و مقایسه دف ازه. کیفیت فعالیتهاي ارتقاء دهنده سالمت آنان ضروري است

   .اصفهان بود و گیالن پزشکی علوم دانشگاههاي کارکنان در

نفر از  473در بررسی سبک زندگی مرتبط با سالمت  جهت ايمقایسه تحلیلی از نوع مقطعی مطالعه توصیفیاین  :روش کار
و  و طبقه بنديتصادفی بصورت نمونه گیري  روش. شد انجام 93در سال و اصفهان دانشگاه علوم پزشکی گیالن کارکنان دو 

 SPSS داده ها با استفاده از نرم افزار  .پروفایل دو بودسبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت  استاندارد پرسشنامهبا استفاده از 

v.20یک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتو آزمونهاي کاي دو، من ویتنی، کروسکال والیس، پیرسون و رگرسیون لجست.  

 ±52/20(میانگین نمره کل ابعاد سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر رشت  :هایافته
از بین ابعاد سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت، فعالیت . بود )96/128 ±95/12(باالتر از میانگین شهر اصفهان ) 82/137

بعد فعالیت فیزیکی در گروه اصفهان با افزایش سن، . مدیریت استرس در هر دو گروه کمترین امتیاز را کسب نمودند فیزیکی و
متغیر جنسیت در هر دو گروه با میزان فعالیت . باالتر همبستگی آماري معنی دار داشت BMIتعداد فرزند، سابقه کار و 

  .)>05/0P(فیزیکی ارتباط معنی دار آماري نشان داد

افزایش فعالیت فیزیکی و آموزش مدیریت استرس براي هر دو گروه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و  :نتیجه گیري
  .گیالن میتواند موجب اصالح سبک زندگی آنان گردد

  کارکنان بیمارستانها ، سبک زندگی،ارتقاء سالمت :کلید واژه ها
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