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 مدل تحلیل مسیر سالمت عمومی،فعالیت بدنی و سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت در دختران دانشجو

 

 2 ، حسامی شیما1 علی آبادی سمیرا

 تربیت ارشد کارشناسی .دانشجوی2تهران، تحقیقات و علوم بدنی،دانشگاه تربیت در ریزی برنامه و مدیریت دکتری دانشجوی .1

 واحدگرمسار نور پیام ورزشی،دانشگاه علوم و بدنی

1-s.aliabadi311@hotmail.com 

 :مقدمه

 استرس،حمایت با شخصیتی،تغذیه،ورزش،خواب،مقابله های ویژگی چون عواملی و است فرد زندگی ی ،شیوه زندگی سبک 

 اجتماعی و فردی های موفقیت به میزان توان می افراد، زندگی سبک ارزیابی با. گیرد برمی در را دارو از استفاده و اجتماعی

 (.1است) موثر روانی های اختالل بروز و فکر سالمت وضعیت در زندگی سبک .یافت دست زندگی در آنان

 روش شناسی:

 1عمومی بدنی تربیت دانشجوی دختر واحد 064همبستگی است.جامعه آماری تحقیق شامل  -روش تحقیق حاضر  توصیفی 

نفر با محققین همکاری کردند.ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه  216تعداد  دانشگاه آزاد اسالمی سنندج بود، که از این

 استاندارد سالمت عمومی و سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت بود.

  یافته ها: 

که ورزش و فعالیت  داد نشان( غیرمستقیم تاثیر+  مستقیم تاثیر) کل تاثیرات بررسی و ها داده مسیر تحلیل از حاصل نتایج

  با سالمت عمومی همچنین است، ارتقادهنده سالمت زندگی سبک در تاثیرکل بیشترین دارای =β  042/4 ضریب با بدنی

 .دهد قرار تاثیر تحت دختر دانشجویان در موثر آن را طور به تواند می سبک زندگی بر =β  35/4تاثیر ضریب

  :گیری نتیجه

سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت دختران  تواند می تاثیر بیشترین داشتن با که ورزش و فعالیت بدنی داد نشان تحقیق نتایج

 شود می پیشنهاد نتایج به توجه با. دانشجو را تحت تاثیر قرار دهد و عامل مهمی برای پیش بینی سبک مناسب زندگی باشد

در دانشگاه ها و توجه  گسترش فضاهای سرپوشیده مخصوص ورزش دختران و ورزشی امکانات کیفی و کمی سطح ارتقای با که

 به سالمت عمومی آنها، سبک زندگی سالم را در دانشجویان دختر ارتقا داد.

 سالمت. دهنده ارتقا زندگی ،سبک بدنی عمومی،فعالیت سالمت مدل، تحلیل مسیر، واژه های کلیدی:

 :منابع

1. Phipps WJ, Sands JK. (2003), Medical surgical nursing & clinical practice. New York: Mosby Co; 

2003 P. 55-227. 
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