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Background: Lifestyle is one of the important factors that affect 

human health. Today most problems of health, such as obesity, can-

cer, hypertension and disease and resulted mortality are associated 

with lifestyle. The aim of the present study was to compare the life-

style of military personnel and civilians.  

Materials and Methods: This descriptive-comparative study was 

conducted with 200 people, including 100 military and 100 civilians 

in Tehran. Convenience sampling method was used to selected sub-

jects. Lifestyle questionnaire developed by researchers in four main 

dimensions (nutrition, stress, smoking and physical activity) was 

used to collect research data.  

Results: The mean age of the military group was 40.1 (5.58) and in 

non-military group was 40.46 (5.52) years. Optimal amount of carbo-

hydrates, fruits, fat consumption of and the mean of physical activity 

were higher in the military group. However, optimal amount of pro-

tein consumption and the mean of stress levels and smoking were 

higher in non-military (p<0.05), there was no statistically significant 

difference in the amount of dairy products consumption between two 

groups.  

Conclusion: According to the importance of lifestyle in personal 

health and the necessity of paying attention to all aspects of military 

and civilian lifestyle, we suggest organized and comprehensive inter-

ventions which are consistent with the condition of subjects.  

Keywords: lifestyle, military, civilian  
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 مقاله   قحقیق   

  یامر   مقایسه   ک ز   ی افر   نظانی    یامر         ا

 3131آذر      33ت ريخ   يري:               3131آذر      5ت ريخ   اح:               3131مرداد      5 ت ريخ   يري :  

 چکیده

 1عب س   عب ي 

 2ا:ضل   سی  

 3زينا   ت ن مداي

  *4ي س:   سدید

دانشیار،   مر ز   قحقیقات   فتار   رانارد،   دانش  ه   3

پرسنارد،   دانشهاه   فتار   پزش     )قیه   ا     ف  ،   

 قهران،   ایران 
دانشجاد   د نرد،   پرسنارد،   دانشهاه   فتار   2

 پزش     قهران،   قهران،   ایران 
هاد   وی،ه،       ارشناس   ارش    پرسنارد   مرا   1

 )یمارسنان   ولیر ر   ناتا،   قهران،   ایران 
هاد   وی،ه،       ارشناس   ارش    پرسنارد   مرا   4

دانش  ه   پرسنارد،   دانشهاه   فتار   پزش     )قیه   ا    

  ف  ،   قهران،   ایران 

 موي نده   م لو  *

 یاسر   سری 
 + 31 3313391431قتفن:   

 پس    ال نرونی :
yasernurse84@yahoo.com 

هاس     امروده   ا شکر   مشک ک ت          س     دن      ی     اد   فاامث   مهر   قسالیر اار   )ر   س م    انسانمقدمه     

ها   )کا   سک ک          ومیر   ناش    اد   آن   ها   و   مر    ها،   پراشارد    ان،   )یمارد   س من    مانن    ،ا  ،   اناان   سر ان

دن      در   ارق ات   اس     لاا   م الره   ماار   )ا   ه گ   مقایسه   س     دن      ااراد   ن ام    و    یرن ام    انکجکار      

 ش     

نکفکر        322نفر   ن ام    و      322نفر   شامث      222اد   )ر   رود      این   م الره   قاصیف    مقایسهه         مواي   ر   رر 

هکا        یرد   در   دسنرس   انجار   ش     داده     یرن ام    در   شهر   قهران   انجار   ش     انن او   ااراد   )ه   رو    نمانه 

قاسط   پرسشنامه   پ،وهشهر   سا نه   س     دن      در   ،هار   می ه   اصت     واری    ق ایه،   واری    اسنرس،    

 آورد    ردی     م رگ   د انیات   و   ارالی    ) ن     تم 

   42541   5525سال   و   در روه    یرن امک          4253   5551میانهین   سن    ااراد   در    روه   ن ام      ه         ي :یه

سال )اد  در این م الره اراوان  م رگ م تاو  ر)اهی رات، میاه، ،ر)  و میانهین ارالی  وردش  در                 

 روه   ن ام    )یشنر   )اد    اد    را    میانهین   م رگ   م تاو   پروقمین   و   س     اسنرس   و   میانهین   م کرگ     

اد   ن ر   میزان   م رگ   ل نیات   )ین   دو    کروه   قکفکاوت         >P  2525د انیات   در    روه    یرن ام    )یشنر   )اد    

 دار   آمارد   وتاد   ن اش        مرن 

هکاد       )ا   قاته   )ه   اهمی    س     دن      در   قسمین   س م    ااراد   و   لزور   قاته   )ه   قمار   می هگی:         مییجه

یاانه،    سنرده   و   من  ر   )ا   شرایط   ااراد   مارد)ررس       س     دن      ن امیان   و    یرن امیان،   م ا ته   سادمان

 رس        ارورد   )ه   ن ر   م 

 س     دن   ،   ن ام ،    یرن ام    ه      کلید   را ه

160 

ا ن ادد   ماصث                          -هاد   اتنماف                    اتنماف ،   شرایط   محی     و   ما ری                                      
     دروا     س     دن      شامث   رانارهای    مانن    فادات                                                                  2      و       1شاد                 م   

 اای ،    ااو   و   اسنرام ،   ارالی    ) ن    و   ورد ،    ننرل   ودن،                                                                             
سادد   در   مقا)ث   )یمارد،   ساد ارد   )ا                                                      اسنرمال   د انیات   و   ال ث،   ایمن                                    

)اش                   هاد    انااده   و   تامره   م                                     اسنرس   و   قاانای    اسنفاده   اد   ممای                                           
ها   و      ش ت                           س     دن      سالر   اد   منا)    )اارد     اه    )رود      )یمارد                                                                  

ها   و   روش    ته    ارققا    س م ،    یفی    دن   ،                                                                 فاار    ناش    اد   آن                      
ساد ارد   )ا   اسنرس   و   نهایناا   راه ردد   م الر   در   ته     ننرل   هزینه                                                                                    

      ااو،   اسنرام ،   ق ایه   سالر   و                                              4مرا  ن    و   درمان     ااه    )اد                                          

 مقدمه     

روان او                   3اص      شیاه   یا   س     دن       ه   اولین   )ار   آلفرد   آدلر                                                                 
 اار   م ن    روانشناس    اردد   )ه   آن   اشاره    رد   مفهار                                                                          اقریش    و   پایه                 

 ار   رانه                      )سیار   مهم    اس     ه   ا ت    )راد   )یان   رو    دن      مردر   )ه                                                                      
هاد               ها،   فقای    و   ارالی                                نن ه    ی    وسیر    اد   ارد                                      و   منر           

     3اتنماف    و   ی     اد   فاامث   م الر   )ر   س م    اس                                                                
سادمان   )ه اش    تهان ،   س     دن      را   الهاهاد   مش     و    ا)ث                                                                                   

هاد   ش   ،   روا)ط                               دان     ه   اد   قرامث   )ین   وی،                                            قرری    رانارد   م                    

1: Alfred Adler  
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ارالی    مناس    ) ن    اد   ماارد   مف    و   ارققا    س م    )اده   و   نیادد                                                                                     
اس     ه   در   شیاه   دن      اهمی    )ه   سزای    دارد،   )نا)راین   س م                                                                                  

ها   در    س    این   نیاد   اساس                                               تسم    و   فا ف    ااراد   )ه   قاانای    آن                                            
قاان    ف     ه   شیاه                                       )ر   این   اساس   م                          5)سنه     ااه    داش                             
های    هسنن     ه   س من    ارد   را   در    ال   دن                                                                      دن      سالر،   انن او                      

ها   و   رانارهاد   )ه اشن    در                                            ارققا    ) شی ه   و   پایه   و   اساس   شیاه                                            
)اش     من ار   اد   رانارهاد   )ه اشن    رانارهاد   هسنن                                                                       ها   م               انااده       

ساف ،   ورد                         1-9مانن    ق ایه   صحی ،    ااو   ش انه    اا    )ین                                                       
اد    ه   )ی                           انه          مرق ،   ف ر   م رگ   سیهار   و   ال ث،   قن یر   ودن    )ه                                                          

ودن   ن اشنه   )اشن      ه   س من    ارد   را   مف    یا                                                                    درص    ااااه                   32اد        
درص                  92ده     اد    را    امروده   افنقاد   )ر   این   اس     ه                                                                    ارققا    م            
     اد             4)اشن                    اد   )ا   س     دن      ارد   در   ارق ات   م                                                      انه          ها   )ه             )یمارد      
 ه   اد   )رود                          دیهر،   اص     س     دن      ف وه   )ر   این                                                  سای     
 ن ،                هاد   مزمن   ادتمته    ت     و   فرو     در   آین ه   پیشهیرد   م                                                                         )یمارد      
قاان    )اف     اه    مااردد   ،ان   )سنرد   ش ن   در   )یمارسنان   و                                                                                 م   

     قحقیقات                  1-1هاد   مرا  ن ،   درمان    و   داروی    نیز   شاد                                                              هزینه     
هاد   مزمن   اد                           ان     ه   س     دن      ناسالر   در   ایجاد   )یمارد                                                           نشان   داده           

          3-33  یث   اشار ان   )یشنر   اد   شرایط         و    ننی     نق    دارد                                                                           
 ه   اد    رگ   دیهر،   اص     س     دن      نیز   اد   فاامث   مهر                                                                                ارد          )ه  

     32و             31رود                 های    ،ان   اشار ان   )ه   شمار   م                                            در    ننرل   )یمارد                   
شاد،                هاد   مهم     ه   در   س     دن      م ر    م                                                     ی     اد   تن ه               

قاان    )اف    قاالیرات                                  اسنرس،   اا راو   و   اشارهاد   روان    اس     ه   م                                                      
منف    )ر   س م    و   )ه اش    ااراد   و   )رود   )یمارد   اشار ان   شاد                                                                                 

دا   در   دن      ااراد،                                    قرین   فاامث   اسنرس                               اد    را    ی     اد   شای                                 34
های    اس     ه   اد   محیط    ار   و   شرایط    ارد   )ه   ااراد   وارد                                                                                    اسنرس     
قاان    )اف     اه    قاانای    و   فمت رد    ار نان   شاد                                                                        شاد   و   م                   م   
فناان   ی     اد                            یاانه   امرودد   نیز   اد   اسنرس   )ه                                                 در   تهان   قاسره                      35
)رده                هاد   تسم    و   روان    نار                                  قرین   فاامث     ردا   در   )رود   )یمارد                                               مهر   

ش ه    ه   نهایناا    اه    فمت رد    ارد   و   راای    ش ت    را   )ه   دن ال                                                                                    
دا              ده     ه   فاامث   اسنرس                                   اسنرس   دمان    ر    م                             31 ااه    داش                     

مانن    اشارهاد   محی  ،   ماان    و   پیام هاد   نا ااسنه   اشارهای    را   )ه                                                                                     
     39واری    تسم    و   روم    ارد   وارد    ن                                                   

ده     ه   محیط    ارد   ی     اد   فاامث   م الر   در                                                                 م الرات   نشان   م                    
قاان   )ه                     ها،   م               )اش     ه   ادتمته   این   محیط                                     ایجاد   اسنرس   م                   

هاد   ن ام    اشاره   نماد    ه   )ه   دلیث   مساسی    وی،ه   و                                                                           محیط    
 انه   مرا ز   وتاد   دارد،   دمینه   ایجاد   و   اازای                                                                     م ا راق     ه   در   این                        

     اد    را    دیهر                           31و             33)اش                   اسنرس   و   اشار   روان    )یشنر   م                                      
ان     ه   )ین   س     اسنرس   و   اازای                                                      م الرات   منر د   نیز   نشان   داده                                   

اشار ان   و   ارساد     ش ت    نیز   در   ااراد   ن ام    ارق ات   مسنقیم                                                                                 
     22و             23وتاد   دارد                   

در نار   فامث   اسنرس،   م رگ   د انیات،   الهاد   ق ایه   و   ارالی                                                                            
فناان   ا)راد   دیهر   س     دن      در   م الرات   ماردقاته                                                                        ایزی     نیز   )ه                 

ها   در                   فناان   فاامث   قسالیر اار   در   )رود   )یمارد                                                     رار رانه      و    اه    )ه                            
     ای     نیز   در   م الره                                   22و             21شان                    نار   سایر   فاامث      م ر    م                                   

 اد   شیان   )ا د   اازای    ودن،   ،ا     و   نمایه   قاده   ) ن    را   در                                                                                  
  ا    در   میزان   شیان                                    نیروهاد   پایار   ن ام    قه ی د   )زر    )ه                                            

     اسمی                 24هاد    ت     و   فرو     فناان   نماده   اس                                                           )یمارد      
هم نین   در   م الره    اد    ه   الهاد    اای    ااراد   ن ام    را   مارد                                                                                 

ها              ها   و   م ا)ات   را   در   آن                                    ها،   س زد                )ررس     رار   داد،   میزان   م رگ   میاه                                         
نامناس    دانسنه   و   ف ر   صرگ   ص حانه   و   اسنفاده   اد    ااد   رسناران   را                                                                                        

ودن   در                    فناان   قه ی د   )راد   الهاد   ق ایه   اری    و   نهایناا   ااااه                                                                        )ه  
رو ین   نیز   در   م الره    اد                                                         25این   ااراد   فناان   نماده   اس                                          

اری       )ادن   قناس    ) ن    و   )ا    )ادن   شا     قاده   ) ن    را   فامت                                                                                       
هاد   اااا    در   ااراد                                      ردا   )راد    اه    سادمن د   و   قحمیث   هزینه                                                 

     21              فناان   نماده   اس                    
ش ه   اا ،      قیر   پ،وه    )ر   آن   ش                                                       لاا   )ا   قاته   )ه   مسا ث   فناان                                    

قحقیق    را   )ا   ه گ   مقایسه   س     دن      در   ن امیان   و      ااراد                                                                                 
 یرن ام    در   شهر   قهران   انجار   ده    قا   )ناان    )ا   )ررس    س     دن                                                                                           

ها   و   در   مرامث   )ر د   )ا   آ اه   نمادن   مسمالین   مر)ا ه   و   هم نین                                                                                          آن  
ها،               ارا ه   راه ارهاد   مناس     ام    ماالر   در   ته     اه    )رود   )یمارد                                                                         

ارققا   س     س م ،   اازای     ارای    و   فمت رد   ااراد   تامره   )ردارد    اد                                                                                       
 را    )ا   وتاد   ا  فاق     ه   در   دمینه   س     دن       شرهاد   م نت                                                                                  

 نان   م الرات      مح ودد   در   دمینه   )ررس    این                                                                 تامره   وتاد   دارد،   قا                         
من یر   در    شار   )ین   نیروهاد   ن ام    و    یرن ام    صارت    رانه   اس                                                                                    
 ه   )ر   همین   اساس   انجار   پ،وه    ماار   نیز    در   و   ارورد   )ه   ن ر                                                                                     

 رس                  م   

 ه         مواي   ر   رر               
مرد   سا ن   شهر   قهران                                    222اد   )ر   رود                         مقایسه            -این   م الره   قاصیف                      
نفر    یرن ام    )ا   شیاه   در                                           322نفر   ن ام    و                           322انجار   ش     قر اد                         

دسنرس   انن او   ش ن     مریارهاد   ورود   )ه   م الره   شامث   سن   )ا د                                                                               
هاد   مزمن   و                          سال،   ف ر   ا)ن    )ه   )یمارد   اشار ان،   )یمارد                                                         12
هاد   ذهن    و   داشنن                                  هاد   فرو     و   م زد،   )یمارد                                      اد،   )یمارد                  دمینه     

 قمایث   )راد   شر     در   پ،وه    )اد                                        
 ف                  ا         )ر    اد   ا ا   مجاد   اد    مینه   ا      دانشهاه   فتار   پزش     )قیه                                                                         
هاد   ن ام ،                        و        نمادن   مرامث   ادارد،   )ه   مرا ز   ماردن ر    پاد ان                                                                

ها   و   درو   منادل    مراتره   و   )ا    س    اتاده   اد                                                                      وپرور ،   پار                     آماد      
مسمالین   مر)ا ه   در   مرا ز   سادمان    و   هم نین   ااراد   ماردپ،وه    )ا                                                                                   
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 ن ام    س     دن      ااراد   ن ام    و    یر

هاد   وات                       نفر   اد   نمانه                      222رو    م نن    )ر   ه گ   و   در   دسنرس   قر اد                                                     
صارت    ه   پ                           نفر    انن او   ش ن     ) ین                                  322شرایط      )راد   هر    روه                                   

اد   قاای     امث   اه اگ   پ،وه ،   دادن   ا مینان   در   مارد   محرمانه                                                                               
ها              مان ن   ا  فات   و    س    راای    آ اهانه   پرسشنامه   در   ا نیار   آن                                                                        

هاد               هاد   این   م الره   اد    ریر   پرسشنامه   وی،                                                          رار   داده   ش     داده                        
 یرد   س     دن                                 تمری    شنا ن    و   پرسشنامه    اد    زارش    ان اده                                                     

آورد    ردی     )راد   قریین   روای    پرسشنامه   اد   رو    روای    محناا                                                                                      تم    
فتم                 نفر   اد   اف ا    هیم                              32صارت    ه   اد   ن رات                                  اسنفاده   ش     ) ین                    

ن ر   ن ر ااه    ش    و   اص مات    در   در                                                       و   من   ان   صام                   
پرسشنامه   )رمث   آم     س     )ا   اسنفاده   اد   رو    آدمان   مج د   و   )ا                                                                                    

پایای    آن   مارد   قسیی     رار    را     پرسشنامه                                                                2511اری    هم سنه                     
شامث   دو   )     )اد    ه   )     اول   شامث   ساا ق    در   مارد                                                                        
مش  ات   دما راای    وام هاد   ماردپ،وه    و   )     دور   شامث                                                                     
ساا ق    در   مارد   شیاه   دن       ر یر    اای ،   م رگ   سیهار،   ارالی                                                                                  
) ن    و   اسنرس    )اد    در   این   پرسشنامه   ا  فات   مر)ات   )ه   ر یر                                                                                 

،       11 اای ،   ارالی    ایزی  ،   اسنرمال   د انیات   و   اسنرس   )ه   قرقی    )ا                                                                                 
س ال   ت ا انه   )ررس    ش     مریار   سنج    امنیاد   در                                                                     31و             3،       32

ش ه   اس                         سم    ق ایه   )ر   اساس   م تا)ی    مااد اای    در   ن ر    رانه                                                                 
)ا   انن او   م رگ   )یشنر   مااد    اای    مفی ،   ارد   امنیاد   )ا قرد    س                                                                                      
 ااه     رد    )ه   این   صارت    ه   مااد    اای    )ر   م ناد   ص    در   ص    امنیاد                                                                                             

درص  ،   نس ناا                            52قر   اد                   ش ه   در   سه    روه   نام تاو    پایین                                              س    
و   )ا قر    اردیا)     ردی                                           95درص     و   م تاو                               95قا              52م تاو    )ین                  
هاد   آمار                      ش ه   )ا   اسنفاده   اد   آدمان                                     هاد    ردآورد                   در   پایان،   داده                  

در              SPSS17اازار                 وسیته   نرر                 و    اد   دو   )ه                       tقاصیف    و   اسنن ا                             
 وقحتیث    رار    رانن                               مارد   قجزیه                  2525دارد                س     مرن           

 ه         ي :یه     
و   در    روه    یرن ام                                     4253          5515میانهین   سن    در    روه   ن ام                                        

      12درص    منسهث   و                             92سال   )اد    در    روه   ن ام                                           42541          5525
درص                  22درص    منسهث   و                            12درص    مجرد   )ادن     در    روه    یرن ام                                                  

درص                 53درص    ااراد   دیر   دی تر   و                                           43مجرد   )ادن     در    روه   ن ام                                        

 گ:ره

 الگو    تیريه

 آزمون   آم ر  غی:م  م  م  م 

P-value درص  قر اد درص  قر اد 

 ق ایه    رو    پ   
 2χ=  3591 35 35 31 31  ردن    سر 

2525P> 
 32 32 9 9 آو   پز
 95 95 95 95 هر   دو

 ق ایه    میزان   نم    در    اا 
 2χ= 2511 33 33 32 32 ادم    )ی 

2524  =P 
 19 19 95 95 مرمال 

 34 34 34 34  ر

 م رگ   پروقمین
 2χ= 3511 1 1 32 32 نام تاو

2525P> 
 19 19 15 15 نس نا    م تاو
 12 12 21 21 م تاو

 م رگ   ل نیات

 2χ= 1513 3 3 5 5 نام تاو

2525 P> 
 1 1 4 4 نس نا    م تاو

 33 33 33 33 م تاو

 م رگ    ر)اهی رات
 2χ=34553 41 41 15 15 نام تاو

25223 P< 
 12 12 12 12 نس نا    م تاو
 3 3 1 1 م تاو

 م رگ   میاه
 2χ= 31534 31 31 1 1 نام تاو

25223 P< 
 3 3 2 2 نس نا    م تاو
 95 95 11 11 م تاو

  ق ایه    م رگ   ،ر) 
 2χ= 21515 12 12 31 31 نام تاو

25223 P< 
 15 15 91 91 نس نا    م تاو
 5 5 1 1 م تاو

)ر     ت    ق ایه    پروقمین،   

 ها،   ل نیات،   میاه     ر)اهی رات،   ،ر) 

 2χ= 32521 9 9 4 4 نام تاو

2521 P= 
 32 32 35 35 نس نا    م تاو
 3 3 3 3 م تاو

 مقایسه   اراوان    واری    س     دن       الهاد   ق ایه    در   ااراد   ن ام    و    یرن ام                                                                                                 1 در           
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درص    ااراد   دیر                              51دی تر   و   )ا قر      و   در    روه    یرن ام                                                            ااراد   اا            
درص    ااراد   دی تر   و   )ا قر   )ادن     در   س     دن      اد   ن ر                                                                                   49دی تر   و               

الهاد   ق ایه   )ین   ااراد   ن ام    و    یرن ام    قفاوت   مرنادار   آمارد                                                                                  
 ه   اراوان    م رگ    ر)اهی رات،   میاه   و   ،ر)                                                                 ارد          وتاد   داش    )ه                

در    روه   ن ام    )یشنر   )اد   و   اد    را    در    روه    یرن ام    اراوان                                                                                       
م رگ   م تاو   پروقمین   )یشنر   اد    روه   ن ام    )اد    ه   ننای    آن   در                                                                                     

دمان   م رگ   د انیات                                 ادن ر   م ت                         > P    2525آم ه   اس                         3ت ول          
در   دو    روه   ن ام    و    یرن ام ،   )ین   میانهین   م رگ   د انیات   در                                                                                  

دار   آمارد   وتاد   داش     )ه   این                                                 ااراد   ن ام    و    یرن ام    قفاوت   مرن                                            
صارت    ه   میانهین   م رگ   د انیات   در   ااراد    یرن ام    )یشنر   اد                                                                               

    اد    را    ن امیان   )ه   نس     ااراد                                                 P=         2521ااراد   ن ام    )اد                           
رود   )یشنرد                         یرن ام    اسنرس   )یشنرد   را   قجر)ه    رده   و   پیاده                                                         

  ا)ث   مشاه ه   اس                                  2داشنن     ننای    این   مقایسه   در   ت ول                                                

 گی:           ن     ر   مییجه               
امروده   اا نارهاد   س     دن      ادتمته   م رگ   سیهار   و   قن ا ا،                                                                            

 اای    و   ارالی    ایزی     نق    مهر   و   میاق    در   )رود                                                                           الهاد   ر یر            
)ایس                  هاد    ت     و   فرو     دارن     ه   م                                               ها   اد   تمته   )یمارد                             )یمارد      

     در   این   پ،وه    میزان   و   م ت   م رگ                                                    29              م ن ر    رار    یرن                     
د انیات   در   ااراد    یرن ام    نس     )ه   ااراد   ن ام    )یشنر   )اد     ه   اد                                                                                          

        12 ،   )الا                   23 ،   مال                  21ته    )ا   ننای    م الرات   محم د                                                این         
هم اان    دارد    شای    )ناان    منر   )ادن   م رگ   د انیات   در   ااراد                                                                                
ن ام    را   )ه   دلیث   مح ودی    اسنرمال   د انیات   در   ااراد   ن ام    و                                                                                   

هاد   ن ام    و   هم نین   قح ی ت   فناان   نماد    اد    را    )ه                                                                              محیط    
دلیث   )ا قر   )ادن   درص    )ی ارد   در   ااراد    یرن ام     رای    )ه   سم                                                                                     
م رگ   د انیات   نیز   )یشنر   اس     )ا    )ادن   میزان   ارالی    ایزی     و                                                                                    
وردش    نیز   در   ااراد   ن ام    در   این   م الره   مشاه ه   ش     ه    اد                                                                                   

 ه               ارد          قاان    در   میزان   م رگ   د انیات   نق    داشنه   )اش     )ه                                                                    م   

ق     میزان    رای    و                                   هر،ه   ارالی    ایزی     و   وردش    ارد   )ا    )اش    )ه                                                          
     در   راسناد                      13-11م رگ   د انیات   نیز   در   ود    منر    ااه    )اد                                                           

    نیز   در   م الره    ادم رگ   د انیات   را   در                                                         14م ال    اا    سارد                          
ااراد    یرن ام    )ا قر    زار    نماده   و   د یت    ،ان   ف ر   سااد    اا                                                                                     
و   واری    ا ن ادد   نام تاو   را   فامت    )راد   اازای    آن   فناان   نماده                                                                                     

)ادن   م رگ   سیهار   در                                              هر   ف وه   )ر   اشاره   )ه   )ا                                      15              اس     قا ت             
هاد   ا ن ادد،   مش  ت   مال    و   )ی ارد   را                                                           ااراد    یرن ام    قن                       

فناان   فاامث   قسالیر اار   در   این   مارد    زار    نماده   اس     این   در                                                                                         )ه  
مال    اس     ه   در   )ر     م الرات   )رف     این   مااان،   یرن    شیان                                                                                

 ه               ارد          )یشنر   م رگ   د انیات   در   ااراد   ن ام     زار    ش ه   اس     )ه                                                                     
)رد   در   م الره    اد   میزان   م رگ   د انیات   را   در   ااراد   ن ام    )یشنر                                                                                        

       ریجان    نیز   )ا   قس ی    )ر   م رگ   )ا د                                                         11فناان   نماده   اس                            
سیهار   در   ااراد   ن ام ،   این   مااان   را   در    نار   سایر   فاامث   دیهر                                                                                      

هاد   فرو     رونر   در   ااراد                                           فناان   فامت    قسالیر اار   در   )رود   )یمارد                                                    )ه  
     در             19ن ام    )ه   نس     ااراد    یرن ام    فناان   نماده   اس                                                                   

م الراق     ه   در    ار    اد    شار   انجار   ش ه   اس    نیز   اد   م رگ                                                                                 
هاد               پایرد،   )یمارد                     هاد   مهر   آسی                       فناان   ی     اد   فت                             د انیات   )ه            

پیشهیرد   در   ن امیان   و                                      ومیرهاد    ا)ث                     ت     و   فرو    و   مر                          
،       11،       13)ایس    م ن ر    رار    یرد                                         )رده   ش ه    ه   م                            یرن امیان   نار                

22     
در   این   پ،وه    م رگ   م تاو   پروقمین   در    روه   ن ام    نس    )ه                                                                              

ته    )ا   ننای                             دارد    منر   )اد    ه   اد   این                                              ار   مرن                  یرن ام    )ه             
    هم اان    دارد    شای    فت    این                                            23    و   مال                     25م الرات   اسمی                        

هاد    اای    را   در                                 مااان   )ه   این      امر   )اش     ه   ااراد   ن ام    ا شر   وف ه                                                                   
ش ه   قاسط   سادمان                               محیط    ار   صرگ   نماده   و   اد   ق ایه   ق ار    دی ه                                                        

ریزد   )نیادد   در   این   دمینه                                             نن     ه   نیاد   )ه   انجار   )رنامه                                            اسنفاده   م             
اد   در                    ه   )ینهار   نیز   ته    ق ییر   و   )ه اد   واری    ق ایه                                                                  ارد          دارد    )ه          

اد   مناس    اسنفاده   نماد    ه                                            ااراد   ن ام    اد   م ا  ت   ه امن    ق ایه                                            
          42اد   در   این   ااراد   )اد                                         ننای    ماصث   ما     اد   )ه اد   الهاهاد   ق ایه                                                  

ها   نشان   داد    ه   م رگ   م تاو   ل نیات   در    روه                                                                    اد   سای    دیهر   یاانه                        
قاان    )ه   فت    آ اه    هر                                         ن ام    و    یرن ام    ی سان   و   )ا    )اد    ه   م                                                       

دو    شر   اد   اهمی    م رگ   ل نیات   در   ر یر    اای    و   هم نین   ارهن                                                                                     
مال   ا ر،ه   م رگ   ل نیات   در                                            تامره   در   اسنفاده   اد   ل نیات   )اش     )ا   این                                                     

ااراد   این   م الره   مناس    )اد   اما   سرو    در   م الره    اد   شیان      )ا د                                                                                          
هاد   اسن اان    و   دن ان   را   )ه   فت    م رگ   پایین   شیر   در   ااراد                                                                                        )یمارد      

     ننای    م الرات   قا)                                    43ده                  ن ام    قح    م الره    اد   نس     م                                       
    ارق ات   میان   م رگ   ل نیات   )ا   ودن   و   نمایه   قاده                                                                     41    و   میرمیران                        42

رودی    نیز   در   م الره    اد    ه   )ه                                                           دان                       ) ن    را   مر اس   فناان   م                               
)ررس    نق    اا نارهاد   س     دن      در    ال    ق ییرات   ر یر    اای                                                                                 

آزمون   ت    

 م یقل

 گ:ره م  م  غی:م  م 

 مییی:
میانهین    انحراگ   

 مریار 

میانهین   

  انحراگ   مریار 

t= 2/38  
df= 198 
P= 0/02 

 9153 33553  1552 343 
ش ه      اسنرس   قجر)ه

  هالمز   راهه 

t= 2/67  
df=198 
P= 0/008  

 رود   در   هفنه    رود    پیاده 255 2551  359 2594 

t= 2/33  
df=198 
P= 0/03  

  نخ    م رگ   سیهار 155 2524  952 4515 

مقایسه   میانهین   و   انحراگ   مریار   میزان   اسنرس،   م رگ   سیهار                                                                                 2 در           

  و   قحر    ) ن    در    ال   سال    اشنه                                        

 ف ادد   و   هم اران
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فناان   فامت    مهر   و                                     ا    شیر   )ه                     پردا نه   اد   م رگ   ل نیات   )ه                                 
     )نا)راین                   44               نن ه   در   )رود   )یمارد   پار ینسان   نار   )رده   اس                                                                قریین     

رس    آ اه   نمادن   ااراد   نس     )ه   ااای    م رگ   ل نیات    اد                                                                                )ه   ن ر   م              
اد   )راد   اص     اا نارهاد   دیهر   س     دن      نیز                                                                   قاان    مق مه                   م   

)اش     در   این   پ،وه    م رگ   م تاو    ر)اهی رات،   م رگ   میاه   و                                                                             
م رگ   ،ر)    در    روه   ن ام    نس     )ه    روه    یرن ام    )یشنر   )اد                                                                                   

ای     ه   قاسط   مان ان   انجار   ش ،   م رگ    اش     رمز   و                                                                           در   م الره           
فناان   فامت    )راد                                تات      )ه                 ف ر   م رگ   نا اا    س زیجات   و   میاه                                        

 ار ت    ا ر،ه                               )ه       45های    ،ان   اشار ان   م ر    ش                                               )رود   )یمارد             
تات   و    ر)اهی رات   مناس    )ادن                                                  روه   ن ام    اد   لحا    م رگ   میاه                                      

اما   در   م رگ   پروقمین   واری    مناس     ن اشنن    و   )الر      )ر   همین                                                                                    
قاان    ف     ه   الهاد    اای    در   هر   دو    روه   م تاو   و                                                                             اساس   م          
اد    ه   )ر   رود   ااراد                                       ه   ای     نیز   در   م الره                                    ارد          )اش     )ه                 امث   نم           

     )نا)راین                   24              ن ام    انجار   داد   )ر   این   مااان   قس ی    نماده   اس                                                             
)ایس    اص     الهاد   ر یر    اای    و   ماان    امنمال   را   در   هر   دو                                                                                        م   

فناان   ی     اد   ا)راد   مهر   اص     س     دن      مارد   قاته    رار                                                                                     روه   )ه         
داد    اد    را    لااانا   نیز   در   م الره    اد   )ر   اص     ر یر    اای                                                                                     

فناان   ی     اد   اا نارهاد   مهر   س     دن       ه   در   شرون                                                                             )ه  
     سیهریس    در                       21               ن          هاد   رودهاد   نق    دارد،   قس ی    م                                              سر ان     

هاد   الها   و   فادات                                  فناان   ی     اد   فت                             م الره    اد    م اد   و     را   )ه                                    
     ساه   نیز   در   این                               41               ن           اای    نامناس    در   ااراد   ن ام    فناان   م                                                  

  ا    م رگ   سیهار   و   د انیات   را   فامت    مرق ط   )ا   الهاد    اای                                                                                  
ریزد                     )نا)راین   ف وه   )ر   )رنامه                                  49نامناس    فناان   نماده   اس                                      

)ایس    ته    اص     الهاد   ق ایه،   ماان    ماتاد   )راد                                                                      مناس ،   م            
ها              رفای    ر یر    اای    مناس    شناسای    ش ه   و   نس     )ه   را    آن                                                                       

 ا  ار   شاد             
در   این   پ،وه    س     اسنرس   در    روه   ن ام    نس     )ه    روه                                                                           

ته    ننای    این   م الره   )ا   م الره   آداد                                                              یرن ام    )ا قر   )اد    اد   این                                        
    همسای                 53               ،   پف نز          52 ،   اسج ر                    43 ،   ،ن               41 ،   یاسای                    31

هاد               دارد    ال نه   این   ننای    )ا   قاته   )ه   شرایط    ارد   و   مسمالی                                                                          
)ین                   ال   و   پی                     مساس     ه   در   مشا ث   ااراد   ن ام    وتاد   دارد    ا)ث                                                            

     ا ر،ه   ننای    م الره   ما    امین    در   این   را) ه   قفاوق                                                                            31،       41              اس    
را   اد   ن ر   اسنرس   در   ااراد   ن ام    و    یرن ام    نشان   ن اد   و   هر   دو                                                                                           

     اما   آن ه   اهمی    دارد   این                                          52ش ن                    روه   در   س     مناسط   فناان                               
قاان    قه ی د   )راد   س     دن      ناسالر                                                        اس     ه   این   مااان   م                            

هاد   وردش    و   ایزی     در    روه                                                     در   این   م الره   ارالی                                51)اش             
ن ام    نس     )ه    روه    یرن ام    )یشنر   )اد    ه   )ا   ننای    م الرات                                                                                   

    هم اان    دارد    این   ننای                                        21                  و   محم د             15 ،   قا ت                   51اس رو             
هاد   وردش    من م    )اش     ه   در   )رنامه                                                         قاان    )ه   دلیث   وتاد   )رنامه                                       م   

ش ه   اس     این   در                                  ارد   ااراد   ن ام    اد   ساد   سادمان   مر)ا ه   قرری                                                          
    منفاوت   )اده                       24    و   ای                      23مال    اس     ه   ننای    م الرات   مال                                                 

            و   واری    ارالی    ایزی     را   در   ااراد   ن ام    نام تاو   فناان   نماده                                                                               
اس     آنی    نیز   در   م الره    اد   اازای    ارالی    ایزی     در   درادم ت                                                                                     
را   فامت    )راد    اه    ودن   و   درنهای     اه    فاامث     رداد   )رود                                                                                 

     ناپی    نیز   در                           54              هاد    ت     و   فرو      زار    نماده   اس                                                   )یمارد      
فناان   فامت                          قحقیر    اد   ارالی    وردش    و   ایزی     مح ود   را   )ه                                                           

 نن ه   و   م الر   در   میزان   اازای    و   )رود   آسی    در   دوران                                                                                 )ین           پی    
     11              قمرینات   ن ام    فناان   نماده   اس                                      
رس    این   اس     ه   )راد   داشنن   ی                                                     درنهای    آن ه   مهر   )ه   ن ر   م                                     

)ایس    )ه   قمام    ا)راد   آن   قاته   شاد   ،را ه                                                                س     دن      مناس    م                         
دهن    و                    هر     ار   )ه   ناف    ماارد   دیهر   را   قح    پاش    و   قسالیر    رار   م                                                                               

 اای    و   ارالی    ایزی                                         در   این     ا    )ه اد    یفی    الهاد   ر یر                                              
      51              هاد   منمر ز   اص     س     دن       رار   دارن                                                       در    ط   اول   اولای                       

شاد   )ا   قاته   )ه   واری    ماتاد   و   فاامث   م الر                                                                        لاا   پیشنهاد   م                        55و       
ریزد   مناس    و   اصال    انجار    یرد    ادآنجا ه   این                                                                     در   این   دمینه   )رنامه                         

قاان                پ،وه    )ر   رود   مردان   سا ن   شهر   قهران   صارت    را ،   م                                                                  
هاد   م ر    در   این   م الره   )رشمرد                                                     این   مااان   را   اد   تمته   مح ودی                                       

امنمال   قسالیر اارد   مااردد   ،ان   تنسی    و                                                          )نا)راین   )ا   قاته   )ه                         
شاد    ه   م الرات   مشا)ه   )ا                                           ارهن    )ر   س     دن   ،   پیشنهاد   م                                         
هاد   این   پ،وه    در    ث                                       قمر ز   )ر   این   مااان   انجار   شاد    یاانه                                               

هاد   رانارد    تط   و   نامناس    در   هر   دو                                                           دهن ه   وتاد   )ر     فادت                                نشان    
 روه   ماردم الره   )اد    ه   درنهای    قفاوت   در   ا)راد   س     دن      را   )ه                                                                                         
دن ال   داش     لاا   )ا   قاته   )ه   این   ماارد   قاته   و   قس ی    )ر   نق    آماد                                                                                               
)ه اش    )ا   ه گ   آشنای    تامره   )ا   ا)راد   س     دن      مناس    و                                                                               

شاد   قا   هر   در   این   ااراد   اد                                                 هاد   رانارد   صحی    پیشنهاد   م                                         فادت    
فناان                 ها   تتا یرد   نماده   و   در   سایرین   هر   )ه                                                        رات   )القاه   )یمارد                       
  نن ه   فمث    ن                          ی    اا نار   پیشهیرد                     

 تقدي:   ر   ت ک:                
این   م الره   اد   ی     ر    پ،وهش    م او   منن    ش ه   و   اد   ممای    مال                                                                                        
و   مرناد   مر ز   قحقیقات   فتار   رانارد   و   دانش  ه   پرسنارد   دانشهاه                                                                                  

ا     ف  ،   )ر اردار   )اده   اس     امناا   پ،وهشهران   اد                                                                        فتار   پزش     )قیه                   
 نن  ان   در   این   م الره   قق یر   و   قش ر                                                          هم ارد    تیه   شر                      
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