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 ارتباط بین افسردگی،فعالیت بدنی و سبک زندگی موثر بر وزن در دختران دانشجو:کاربرد تحلیل مسیر

 
 2سمیرا  ، علی آبادی1شیما حسامی

 در ریزی برنامه و مدیریت دکتری .دانشجوی2 واحدگرمسار نور پیام ورزشی،دانشگاه علوم و بدنی تربیت ارشد کارشناسی دانشجوی-1

 تهران تحقیقات و علوم بدنی،دانشگاه تربیت
sh.hesami351@hotmail.com-1 

  مقدمه:

(. از سوی دیگر 1افسردگی به عنوان یکی از اختالالت روانی مهم و جدی است که دالیل متعدد زیستی، روانی و اجتماعی دارد)

نحوه گذراندن زندگی و استفاده از روش های تغذیه ای و رفتاری نظیر ورزش درنمایی یکپارچه در قالب سبک زندگی بر 

 (. 2وضعیت افراد اثر خود را بر جای می گذارد)

  روش شناسی:

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

نفربه عنوان نمونه با محققین همکاری کردند.ابزار تحقیق پرسشنامه  216آزاد اسالمی واحد سنندج بودند، که از این تعداد 

 تحلیل و متغیره چند رگرسیون آزمون از ها داده تحلیل و تجزیه دگی موثر بر وزن بود. جهتاستاندارد افسردگی و سبک زن

 .شد استفاده مسیر

 یافته ها:

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

03/4  =β 34/4سبک زندگی موثر بر وزن است، همچنین ورزش و فعالیت بدنی با  ضریب تاثیر در تاثیرکل بیشترین دارای  =

β .بر میزان افسردگی می تواند به طور غیرمستقیم سبک موثر بر وزن در دانشجویان دختر را تحت تاثیر قرار می دهد 

  نتیجه گیری:

مناسب افراد در رفتارهای تغذیه ای موثراست. با توجه به  نتایج تحقیق نشان داد که افسردگی با داشتن بیشترین تاثیر بر سبک

نتایج پیشنهاد می شود که با ارتقای سطح کمی و کیفی امکانات ورزشی در دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی گامی موثر در 

 ایجاد نشاط و افزایش دانشجویان فعال و به تبع آن کاهش افسردگی و اضافه وزن برداشت.

 مسیر تحلیل دانشجو، دختران ، وزن بر موثر زندگی ،سبک بدنی افسردگی،فعالیت کلیدی:واژه های 

 منابع:

(،رابطه اضافه وزن با اعتماد به نفس،افسردگی،سبک زندگی و خودپنداره بدنی در 1336گل پرور،محسن؛کامکار،منوچهر؛ریسمانچیان،بیتا).1

 .100-121،صص32پژوهش در روانشناسی،شمارهزنان خود معرف به مراکز کاهش وزن. مجله دانش و 

2. Stathakos.D, pratsinis.H, Zachos.I,Vlahaki.I(2005).Greek center narians:Assessment of functional 

health status and life-style characteristics. Experimental gerontology.2005.40 (6):512-518. 
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