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یابذ. ایي عادات تحت  هی تسزی ًیش سًذگی بعذی ایّدٍرُ بِ ٍ گزفتِ ضنل ًَجَاًی دٍراى در ًاسالن ٍ سالن عادات اس بسیاری

 ٍ ضٌاختی ّایهْارت گیزد. ینی اس ایي عَاهل داًص یا بِ اصطالح سَاد سالهت است مِ بِ صَرتتاثیز عَاهل هختلفی قزار هی

بِ هٌظَر بْبَد باضذ. هی مارگیزی اطالعات بِ ٍ درك دستیابی، بزای افزاد قابلیت ٍ اًگیشُ مٌٌذُ تعییي مِ ضَدهی هعزفی اجتواعی

آهَساى ّای پیطگیزاًِ در راستای بْبَد ضیَُ سًذگی سالن، ضٌاخت ٍ درك داًصعادات هزتبط با تغذیِ ٍ فعالیت بذًی ٍ ًیش استزاتژی

ٍ رابطۀ داًص فعالیت جسواًی ای، س ایي رٍ در پژٍّص حاضز داًص تغذیِارسذ. ای ٍ فعالیت بذًی ضزٍری بِ ًظز هیاس داًص تغذیِ

  بزرسی خَاّذ ضذ.آهَساى هذارس ضْزی ٍ رٍستایی داًصبا عادات ضیَُ سًذگی آًْا 

آهَساى دختز ٍ پسز هٌاطق ضْزی ٍ رٍستایی ضْز داًصتحلیل است. جاهعِ آهاری پژٍّص تواهی  -پژٍّص حاضز تَصیفی

ًاهِ در اختیار پزسص 080. تعذاد ًفز پسز بَدًذ( 568ًفز، دختز ٍ  508ًفز مِ اس ایي تعذاد  9661آهَساى ًذ )مل داًصبَد خوام

درصذ( بِ صَرت ماهل جوع آٍری ٍ تجشیِ ٍ تحلیل  59پزسطٌاهِ )ًزخ بزگطتی:  558قزار گزفت. اها در ًْایت  آهَساىداًصملیِ 

درجِ ای  4بزاساس طیف ص فعالیت بذًی، داًص تغذیِ ٍ عادات یا سبل سًذگی داًص آهَساى ّای داًپزسطٌاهِضذ. ابشار پژٍّص 

قزار گزفت ٍ پایایی آًْا  ٍ دبیزاى تزبیت بذًی ًفز اس اساتیذ 90ّا هَرد تاییذ رٍایی صَری ٍ هحتَایی پزسطٌاهِ استفادُ ضذ.لینزت 

داًص ًیش در یل هطالعِ راٌّوا با استفادُ اس ضزیب آلفای مزًٍباخ هحاسبِ ضذ. ًتایج حاصل اس تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا ًطاى داد 

-داًص بیي داًص تغذیِ، داًص فعالیت بذًی ٍ سبل سًذگیتزی ًسبت بِ دٍ هتغیز دیگز بزخَردار بَد. فعالیت بذًی اس هیاًگیي پاییي

چٌیي ّنآهَساى رٍستایی ٍ ضْزی هعٌادار ًبَد. ایي تفاٍت در بیي داًص(. p<0/05) ضتآهَساى دختز ٍ پسز تفاٍت هعٌاداری ٍجَد دا

ٍ  (= 968/0r) هثبت ٍ هعٌاداری ٍجَد ًذاضت. ًی با عادات ضیَُ سًذگی سالن رابطِای ٍ داًص فعالیت بذبیي داًص تغذیِ

(991/0r ّای جالب ٍ سزگزم مٌٌذُ، بِ اًتقال هفاّین تٌذرستی ٍ سالهتی ٍ ارائِ داًطی ماربزدی بِ ّوزاُ فعالیت رسذبِ ًظز هی (.= 

لشٍم هزتبط ساختي داًص ٍ رفتار اس طزیق تغییز ًگزش افزاد  چٌیيآهَساى مول مٌذ. ّنافشایص داًص فعالیت جسواًی بِ داًص

 رسذ.ری بِ ًظز هیّای جسواًی ٍ تغذیِ صحیح، ضزًٍسبت بِ فعالیت

 داًص تغذیِ، داًص سالهت، سبل سًذگی ًَجَاًاى هایکلیدی:واژه

 

بزرسی ارتباط بین دانش تغذیه ای و فعالیت بدنی با رژیم غذایی و عادت شیوه سندگی در بین دانش آموسان روستایی و 

 شهزی 

 


