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Abstract
The purpose of this study was to explain the
quality of life based on physical fitness, social
anxiety, and mental health among students. The
research method in this research is correlation
and type of path analysis studies. 240 students
from Allameh Tabataba'i University who were
studying in 1994-1994 were selected using
available
sampling
method.
Participants
completed Quality of Life questionnaires (World
Health Organization, 1989), Mental Health
(Goldberg & Hiller, 1979), and Social Anxiety
(Hart et al., 1989). Body mass index was used to
assess body composition. Data were analyzed
using SPSS 22 software and 22AMOS software.
The results of path analysis indicated that the
highest quality of life path coefficient was
obtained from social anxiety of the organs (0.35), followed by mental health (-0.23) and
body composition (-0.20), respectively. The
indirect effect of body composition on the quality
of life of female students was significant due to
social anxiety of the limb. In addition, indirect
effect of social anxiety is significant with the role
of mental health intermediates on quality of life
(-0.09). According to the results of this study,
proper body composition can reduce the social
anxiety of the limbs and increase mental health
and improve the quality of life of the students.
Keywords: quality of life, body composition,
social physique anxiety, mental health, Students
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امر ه مفهو کیفی
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امر ه اهمی
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جودی فنرد را دربنر من گینرد،
2

(کهنار مور ،

خهص برخوردار اس

هناگ طبق تعریف سههمهن بهااش

یعج درک فرد اه ضعی

جهنهن

هنناگ کجنون اش بنه توجنه بنه

فرهجگ نظه ارهش که در آن هناگ م کجا ارتبهط این
دریهف هه به اهااف ،انتظنهرا ،،اسنتهنااردهه ا لوین هنهی
مورد نظر فنرد (سنههمهن جهنهن بهااشن  .)1989 ،بسنیهری
دیاننر اه تعننهریف "کیفی ن

هننناگ " "سننالم " تننالش
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هناگ  ،اغمب تأکیا بر مؤلفنه شنهدی رضنهی
مهچی  .)2013 ،3کیفی

دارنا (فهیره
اه برداش
رضهی

هر شنصص اه ضنعی
اه ای

امر ه کیفی

ضعی

سنالم

خنود مینزان
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قهبمی
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ارتبهط موه ن همههجگ به دیانران ،اصنالح محنیط

فردی اجتمهع  ،حل تضهدهه تمهیال ،شصص  ،بنه طنور
مجطق  ،عهدننه مجهسب اس  .سالم
تضمی

ر ان نق

کهرآمای هر جهمعهای ایفه م کجا .سالم

یه اه مه تری عوامل مؤثر در پیشرف

مهم در
ر انن

2

تههمل انسنهن هنه

محسوب م شود (مهیره.)2000 ،1
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بسیهر هیهدی دارد .سالم
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در رهش نیز در سالم

سههگهر

دارد (آشا ن فرانه ،
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توجه به ابعهد گسترد سالمت  ،تعریف م شود مجظور اه آن

سهبیستون ،سنولومون کراکنوو النوقمی  .)2011 ،امنر ه

لنذ،

برای جوامع انسهن به اثبه ،رسیا اس

که سههگهری بهتر به

محیط ،نیهه به تعهدل آمهدگ جسمهن

ترکیب بان در فنرد

سهلههی اه عمر اس

که همرا به رضهی  ،شهدمهن

بصش بهشا (قهسنم  ،کجبنهف رفیعن  .)1390 ،اه سنوی
دیار ،بهیا توجه داش
چون ممه اس

هناگ مفهوم پویه اس ،

که کیفی

ارهش هه ،نیهههنه نانرش هنهی فنردی

اجتمهع ط همهن در اکج

به ر یاادهه تجهرب هنناگ

دگرگون شونا همچجی هر بعا اه کیفی

هنناگ من تواننا

اثرا ،فرا ان بر سهیر ابعنهد هنناگ بانذارد (نیواچسنک
تیمور.)1992 ،5
یه اه عنوامم کنه بنر کیفین
سالم

ر ان اس  .موضنو سنالمت اه بنا پیناای

مطرح بود

بشنر

هرگه سصج اه آن به میهن آمنا  ،عمومنه بعنا

جسنمهن آن مطنرح بنود

دارد چجهنچه افراد اه نظر ضعی

شننرایط مسننهعای نااشننته بهشننجا ،معمننون اه تعننهدل ر انن
مجهسب

برخوردار نصواهجا بنود؛ بجنهبرای دارا بنودن سنطوح

بهنی شهخص ههی تجارست  ،بهااشت
م توانا نشهندهجاة سالم
(آقهعم ننااد ،رجبن

هنناگ اثرگنذار اسن

کمتننر بنه سنهیر ابعنهد سننالمت

به خصوص بعا ر ان توجنه شنا اسن

(جهنهن ههشنم ،

جسمهن

ترکیب بان ،

ر ش ههی عمم
سننجی  ،سننجج

قهبمی ههی جسمهن

توانمجنای ینک جهمعنه بهشنا

صنایق سر سنتهن  .)1384 ،یهن اه
معتبر برای ارهیهب سالم

ترکیننب بننان

افراد در تمنه

آمننهدگ جسننمهن اس ن

(دربجای ،پهساار ،نیههی ،خهلونای ایزدی .)1394 ،افنزای
فعهلی

بان اه لحهظ سالمت

مننر

میننر بیمننهری کیفینن

آمهدگ جسمهن بنر کنهه
هننناگ  ،شننهخصهننهی

رحی هاد میرمحمه ،قهفمهبهشن

سنهریچمو .)1381 ،بنه جود

ر انشجهس  ،ترکینب بنان  ،آمنهدگ مهنهر ،پهینه ،تجهسنب

ب توجه ههی متاا ل بهسالم

ر ان  ،ای مقنوله در جهمعة

اه نظنر شنهخصهننهی

2. Conger & Moore
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ر انشجهس بر دان  ،اعتمهدبه نف
(دموتری

1

انایز تأثیرگذار اسن

ههنر .)2012 ،2سههگهری بهتر به محنیط ،نینهه بنه
ترکیب بان افنراد دارد چجهنچنه
ترکیننب بننان  ،شننرایط
جسننمهن

تعهدل آمهدگ جسمهن
افننراد اه نظننر ضننعی

مسهعای نااشته بهشجا ،معمون گوشه گینر ،بنابی

مجنز ی

م شونا بنه عبنهرت اه تعنهدل ر انن مجهسنب برخنوردار
نصواهجا بود (لوه ف جیمجز .)1991 ،3ترکیب بان یه اه
کنه بنهطنور

عوامل آمهدگ جسمهن مرتبط به تجارست اس
عما مربوط به توهیع عضمه چرب در بان اس
 .)1392پا ه

(هنهد ی،

دربجای همههران ( )1394نشهن داد هرچه
نمهیه تنود بنان بیشنتر بهشنا افنراد اه

میزان درصا چرب

اجتمنهع

که ظههر بان جذاب به عز ،نف

بنهن کفهین

ادراکشا ارتبهط دارد (صنهلح

رحمنهن  .)1389 ،اغمنب

مرد ترجیآ م دهجا که به افراد جذاب سر کهر داشته بهشنجا
جذاب جمو کججا ،بجهبرای  ،به طورمعمول بهسنصت تنالش
م کججا که برداش ههی دیاران اه خود را بهخوب منایری
1

کججننا (لیننری  .)1992 ،یهنن اه ناراننن هننهی افننراد در
ر یهر ی ههی اجتمهع در مورد بان خود ،بنه ینا در بنی
نوجواننهن جواننهن ،نننوع اضنطراب اجتمننهع اسن

کننه

اضطراب اجتمهع اناا نهمیا م شود .ای اضنطراب قتن
تجربه م شود که افراد ناران ارهیهب ههی دیاران اه بانشنهن
هستجا .اضطراب اجتمهع اناا یک یاگ شصصیت اسن

کیفینن هننناگ پننهیی تننری
سننطآ آمننهدگ جسننمهن
برخوردارنننا .همچجننی پننا ه نیننکبصنن  ،جاللنن

آن را بهعجوان مقاار اضطراب افراد هجاه مشههاة اناامشهن
به سیمة دیاران تعریف کردنا (هنهر ،،لینری رجسنه ،8

ترکینب

 .)1989اضننطراب اجتمننهع اننناا را افننراد هجاننهم درک

عموم دختران دبیرستهن دارای اضنهفه هن

م کججا که سهیر افنراد در حنهل ارهینهب مجفن آنهنه هسنتجا

سمیمهن هاد  ،سمیمهن هاد  ،جنوادی

 .)1998 ،هیار ،استیونسون ،چهتزیسهرانتی  ،گهسسهر،

چجایزهاد ( )1390نشهن داد که آمهدگ جسنمهن
بان بر سالم

تأثیر دارد .نتهیج پا ه

عبننهوهاد ( )1390نشننهن داد کننه ارتبننهط معجننهداری بننی
بیمهریههی ر ان
سالم

جسم

جود دارد همچجی بی استرو

ر ان رابطه جنود دارد .افنراد مبتالبنه اضنطراب

(کهک

9

فرییرا را

10

هنهن نسب

به منردان اضنطراب اجتمنهع انناا بیشنتری را

همههران ( )2010در پا هش نشهن دادنا که

تجربه م کججا .بان انسهن نصستی بص

شصصی

اس

که

اجتمهع به مسهئل مشهال ،ب شمهری اه قبیل رتبنه پنهیی

در تعهمال ،اجتمهع به سیمه دیاران قهبلمشهها اس

اجتمهع  ،رفتهرههی سنمطهپذیراننه ،ادراک کن صنمیمی در
ر ابط به همسهنن ر ابط عهشقهنه ( یسنم  ،ادرکنه ،منهر ،

ای نظر به بص ههی دیانر شصصنی متفنه  ،اسن هینرا
تجهه اه را مشهها م توانا به سهیر افنراد مقهیسنه
بهراحت

گیمبنوا-اسنچچم  ،)2011،4کنهه

هرم
اجتمننهع

5

سننالم

حمهین هنهی

ر ان (ریجنناه ،بیهننر ،میننر ،میشننل

مهرگراف  )2001 ،کهه

کیفین

هنناگ مواجنه هسنتجا

(بهررا نورتون .)2009 ،2یه اه عوامل استرو اضطراب،
اضطراب اجتمهع اناا اس
سالم

که م توانا تأثیر مصربن ر ی

ر ان داشنته بهشنا .شنهل ظنههری بنان همیشنه در

تعهمال ،اجتمهع دارای اهمین

بنود اسن  ،ر انشجهسنهن

اجتمننهع دریهفتننهانننا کننه مننرد جننذابی ظننههری را بننه
یاگ ههی شصصیت پسجایا ای همچون هوشمجای ،لیهقن
پذیرش اجتمهع همرا م دانجا همچجی معمو شا اس
2. Honer
4.
6. Barrera & Norton
8. Hart, Leary & Rejeski
10. Hagger, Stevenson, Chatzisarantis, Gaspar, Ferreira & Ravé
12. Stevenson

شود (لجتز ،ههردی

اه

ایجورث .)1991 ،11اضنطراب اجتمنهع

اناا مه اس

هیرا نشهن داد شا اس

ر انشجهخت

رفتهری همبسته به سالمت ارتبهط دارد (هیانر

12

استیونسننون  .)2010 ،ججسننی

که بنه عوامنل بنهره
شننهخص تننود بننان

پی بی ههی برای اضطراب اجتمهع اناا هستجا (سیسنیمیه،
13

سجز آلواره ،گجزالنز کنهتر فرینز  .)2014 ،نتنهیج پنا ه
یزدان

مطهریننااد ( )1394نشنهن داد کنه بنی اضنطراب

اجتمهع انناا مؤلفنه هنهی سنالم ر ان (شنههی هنهی
جسمهن  ،اضطراب ،افسردگ  ،نهسههگهری اجتمهع ) ارتبنهط
مثب

معجهداری جنود دارد ارتبهط بی منؤلفهههی سالم
1. Demetriou
3. Lozoff, & Jimenez
5. Vriends, Becker, Meyer, Michael & Margraf
7. Leary
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11. Lantz, Hardy & Ainsworth
13. Sicilia, Sáenz-Alvarez, González-Cutre & Ferriz
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عموم

اضطراب اجتمهع انناا نشنهنار تنأثیر اضنطراب
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ر ان اسن  .افنراد دارای
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گولا .)2014 ،1اضطراب بر سالم

ر ان دانشجویهن نیز تأثیر

دارد (سننررامهردی ،شننهنههر ،بیجننو ،موخسهدیننهی مجننزو،2

 .)2001کیفی
درمهن

هناگ به عجوان معیهری بنرای بررسن نتنهیج

ضنعی

بیمنهران بنه اخنتالن ،جسنم
3

استفهد م شنود (کنوهجر  .)2005 ،کیفین

ر انن

هنناگ ضنعیف

متعهقبه موجنب افنزای
تج

در آننهن گنردد این

تنج

جسنم

در ارتبهط مستقی به عوامل فیزیهن

م توانا هناگ فرد را تح تأثیر قرار دها .ترکینب
اس
بان نهمجهسب اضطراب اجتمهع اناا را در پ دارد که این
اضطراب م توانا تأثیر مصرب بر سالم
اه طرف سالم

ر ان داشته بهشنا؛

ر ان نیز مؤلفة مهم اه کیفی

فردی اس  .به توجه به آنچه در مورد اهمی
شجهخ

هناگ هنر

کیفی

هنناگ

را ههی بهبود آن برای تنأمی هنناگ سنهل افنراد

یک جهمعه گفته شا ،ای پنا ه

بنه دنبنهل تبینی کیفین

هناگ بر اسهو ترکیب بان  ،اضطراب اناا
ته بتوان ارتبهط بی متغیرههی پا ه

م توانا بر ر ی ارتبهطه ،خنهنوادگ اثنر گنذارد موجنب

افراد اس

بهکهرگیری مههنیس ههی مقهبمه سنههگهری ننهمؤثر در افنراد

یک مال موردبررس قرار داد.

سالم

ر ان

را بهصور،

شکل  .1مدل پیشنهادی برای كیفیت زندگی
بر اسهو مال پی بیج  ،در پا ه

حهضنر بنه بررسن

 .4ترکیب بان بهصور ،غیرمسنتقی اه طرینق سنالم
هناگ رابطه دارد.

فرضیه ،هیر پرداخته شا.

ر ان اضطراب اجتمهع اناا بهکیفی

 .1ترکیب بان به طور مستقی بر کیفی هناگ  ،سالم
ر ان اضطراب اجتمهع اناا تأثیر م گذارد.

 .5اضطراب اجتمهع اناا به میهنج گری سنالم
بهکیفی هناگ در ارتبهط اس .

ر ان

 .2اضطراب اجتمهع اناا بنه طنور مسنتقی بنر کیفین
هناگ

سالم

 .3سالم
م گذارد.

ر ان تأثیر م گذارد.
ر ان به طور مستقی بر کیفین

هنناگ تنأثیر

& 2. Sreeramareddy, Shankar, Binu, Mukhopadhyay
Menezes

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :ر ش مطهلعه در ای
پا ه  ،همبستا اه نو مطهلعه ،تحمیل مسیر اس  .ر ش
1. Weinberg & Gould
3. Kuehner
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تحمیل مسیر ،تهجیه برای بررس ارتبنهط

ابسنتا مینهن

بی الممم ای سههمهن انجه شا  ،ضریب آلفهی کر نبهخ بنی

متغیرهه اس  .در تحمیل مسیر اه انوا تهجیکههی رگرسنیون

 0/13ته  0/89برای کل مقیهو گزارششا اس

چجاگهنه ،تحمیل عهمم  ،همبستا چجامتغیر تحمینل هنهی
کو اریهن چجاگهنه استفهد م شود .اهآنجهی کنه
اریهن

نیز نصیری ( )1385بنرای پهینهی مقینهو اه سنه ر ش بنهه
آلفهی کر نبهخ استفهد
آهمهی به فهصمة سه هفته ای ،تجصیف

تحمیل مسیر اه ر شههی مبتج بر رگرسیون چجاگهنه استفهد

کرد که به ترتیب برابر به  0/84 0/81 ،0/21گنزارش شنا .

م کجا ،م توانا بهعجوان نوع اه منال معنهدن ،سنهختهری

د نمونه اه سؤان ،آهمون عبهر،انا اه .1 :چقار اه خودتهن

محسوب شود .تحمیل مسیر تعمیمن اه رگرسنیون معمنول
که قهدر اس

اس

عال بر بیهن آثهر مستقی  ،آثهر غیرمستقی

داریا؟  .2چقنار اه محنل سنهون

رضهی

داریا؟ .مقاار آلفهی کر نبهخ به دس

اثر کل هر ینک اه متغیرهنهی مسنتقل را بنرای متغیرهنهی

 0/83اس

ابسننته نشننهن دهننا بهبیننهن مجطق ن ر ابننط همبسننتا

در ای پا ه

مشهها شا بی آنهه را تفسیر کجا .جهمعة آمهری شهمل تمهم

در اینران

خنود رضنهی

آما در ای پنا ه ،

که نشهن اه پهیهی مجهسب داد هه بنه دسن

آمنا

اس .

پرسشددنامة سددالمت عمددومی ( :)GHQ-28پرسشننجهمة

دانشجویهن دانشاه عالمه طبهطبنهی تهنران در سنهل 93-94
اس  .نمونة آمهری شنهمل  384نفنر اه دانشنجویهن دانشناه

سالم عموم توسط گمابر  2هیمر 3در سهل  1912تهیه
شا اس  .نسصة اصنم پرسشنجهمة سنالم عمنوم اه 20

عالمه طبهطبهی تهران که در سنهل  93-94مشنغول تحصنیل

سؤال تشهیلشا اس ؛ امه تعاادی اه نسصهههی کوته تر نینز

بودنا اس

به استفهد اه فرمول کوکران کنه بنه توجنه بنه در

تهیه شا اس

فر  28مهد ای آن ( )1919دارای ای مزین

دسترو بودن انتصهب شانا .اه بی پرسشجهمههه اطالعنه،

اس

جمعآ ریشا تعااد  240نفر که بهصور ،صنحیآ کهمنل

پرسشننجهمه دارای چهننهر هیرمقیننهو اسنن  :خننرد مقیننهو

استفهد شا .تعیی حج نموننه

نشهنه ههی جسمهن  ،اضنطراب بن خنواب  ،نهرسنهکج ری

انگ ( )2012تهبهچجینک فینال

افسردگ  .ما،همهن اجرای آهمون بهطور متوسط

پهسخ داد بودنا ،در پا ه
به توجه به نظر انگ
( )2003صننور ،گرفنن

1

که برای تمنه افنراد جهمعنه طراحن شنا اسن  .این

اجتمهع

کننه حننااقل حجنن نمونننه را در

 10ته  12دقیقه اس  .اه ای آهمون برای هر فرد چههر نمنر

مطهلعه ،مالیهب معهدن ،سهختهری  10ته  15نفر برای هنر
متغیر در نظر گرفتهانا .همچجنی بسنیهری اه محققنهن تعنااد

به دس م آیا که چههر نمر مربوط به خرد مقیهوهه یک
نمر ه اه مجمو نمرا ،خرد مقیهوهه به دسن من آینا.

نمونه بنهنی  200نفنر را قهبنلقبنول من دانجنا (محسنجی
اسفیاان .)1392 ،

ر ش نمر گذاری پرسشجهمه بهای ترتیب اسن
الف ته د ،نمرة صفر ،یک ،د

کنه اه گزیجنة

سه تعمق م گینرد .درنتیجنه

نمرة فرد در هر یک اه خرد مقیهوهه اه صفرته  21در کنل
ابزار سنجش
مقیاس فرم كوتاه كیفیت زنددگی ( :)QOLاین پرسشنجهمه
برای سجج

کیفی

هناگ فرد مورد استفهد قرار م گینرد.

پرسشجهمه اه صفر ته  48خواها بود .نمرا ،هنر آهمنودن در
هر مقیهو بهطور جااگهنه محهسنبهشنا
چههر هیرمقینهو را جمنع کنرد

پن اهآن نمنرا،

نمنرة کمن را بنه دسن

سههناة آن سههمهن جههن به همههری  15مرکز بی المممن در

م آ ری  .د نمونه اه سؤان ،آهمون عبهر،انا اه .1 :آینه اه

سننهل  1989اسنن  .اینن مقیننهو  22سننؤال دارد نحننوة

یک مه گذشته ته به امر ه احسهو کرد ایا که بنه دار هنهی
تقویت نیهه داریا؟  .2آیه اه ینک منه گذشنته تنه بنه امنر ه

در دامجهای اه ( 1ته  )5قنرار من گینرد .نه بنه هکنر اسن
سننؤالهننهی  25 4 3بننهصننور ،معهننوو نمننر گننذاری

احسهو ضعف سست کنرد اینا .فنااکهر ،منونی  ،عزینز
ارشا ،مونی

م شونا .در نتهیج گزارششا توسط گر سههناگهن مقیهو

 0/85گزارش کرد انا .همچجی پهیهی به دسن

نمر گذاری ای آهمون به ای صور ،اس

کیفی

هنناگ سههمنهن بهااش

که نمرة هر گویه

جهنهن کنه در  15منرکنز
2. Goldberg

داد ههی سالم

فرخ ( )1392پهیهی ابنزار را در مطهلعنهای
عموم در ای پا ه

آمنا بنرای

برابر به  0/91اس .
1. Wang & Wang
3. Hiler
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مقیاس اضطراب اجتماعی اندام :مقیهو  12گنویهنهی
اضطراب اجتمهع اناا هنهر ،همهنهران ( ،)1989مقناار
اضطراب فرد در منورد شنهل انناام

را در موقعین هنهی

اجتمهع را م سججا .ای ابزار بر اسهو مقیهو پجج ارهشن
امتینهه  12کمتنری

لیهر ،کم شنا اسن

 .2م هرگز ناران لبهو پوشیان نیست که ممه اس
اه حا نغر یه اضهفه هن داشته بهش  .در پا ه

بی

من
حهضر

پهیهی داد ههی حهصل اه ای ابزار برابر به  0/81گنزارش بنه
آما اس .

دس

آزمددون تركیددب بدددنی :ترکیننب بننان را من تننوان بننه

امتینهه ،20

بیشتری اضطراب را نشهن م دها .به هر گویه ،نمنر ای بنی

ر ش ههی گونهگون انااه گرف  ،یه اه این شنهخص هنه

( 1اصال) ته ( 5شایاا) داد م شود گوینههنهی 11 8 ،1

شهخص تنود بنان  BMI ،اسن  .بنرای اننااه گینری هن

آ ردن

منال SECA

به صور ،معهوو نمر گذاری من شنونا .بنه دسن

نمرة بهنتر به معج داشت اضنطراب اجتمنهع انناا بیشنتر
اس  .پ

آهمودن هه اه دستاه دیجیتهل انااه گیری هن

کشور آلمهن استفهد شنا .قنا آنهنه نینز توسنط متنر

سهخ

اه تا ی ای مقیهو به سیمة هنهر ،همهنهران

ایستهد انااه گیری شا در فرمول اننااه گینری  BMIقنرار

( )1989مطهلعه ،هینهدی درصناد ر اسنههی آن برآمنا اننا.

داد شا .شهخص تود بان کمتنر اه  19نغنر ،بنی 19-24

نسصة فهرس ابزار به سیمة یوسف  ،حسج

شهری ()2009

در بی دانشجویهن دانشاه کرمهنشه ر اسنههی شنا .در این

مطمننوب 25-30 ،اضننهفه هن بیشننتر اه  30چننها ارهیننهب
م شود (ههد ی.)1392 ،

پا ه هه همسهن در ن به محهسبة آلفنهی کر نبنهخ ،بنرای
جج

منذکر  0/81گنزارش شنا.

مؤنح  0/85برای جج

همچجی ر ای سههة ای مقینهو ،توسنط طبهطبهیینهن؛ عنهدل

یافتهها
در پهسخ به سؤال اصم پنا ه

مبجن بنر ایجهنه آینه منال

قهرمهن ،شجیع فوندیهن ( )1388نیز تأییا آلفهی کر نبهخ

پیشجههدی بنه داد هنهی تجربن بنراهش دارد؟ شنهخصهنهی

 0/83محهسبه شا اس  .د نمونه اه سؤان ،ای پرسشنجهمه

براهش حهصل اه نتهیج تحمیلهه بررس شا.

عبهر ،انا اه .1 :م به نمهی

چهر یه اناام راحن

نیهوی

هسنت .

جدول  .1متغیرهای برازش
شاخصهای برازش

RMSEA

NFI

CFI

GFI

AGFI

مقدار بهدستآمده

0/044

0/98

0/91

0/91

0/99

مقهدیر  CFI NFIدر تحقیق حهضر به ترتینب برابنر بنه
 0/91 0/98که نشهندهجاة براهش مجهسب منال بنه داد هنه
اسن  .مقناار ریشنة د
پا ه

خطنهی تقرینب ( )RMSEAبننرای

حهضر  0/044بنه دسن

آمنا کنه این مقناار هن

م توانا نشهندهجاة براهش مجهسب مال به داد هه بهشا.
برای تعیی اثر هر یک اه متغیرهنهی پنی بنی در تبینی
کیفی

هناگ اه ر ش تحمیل مسیر استفهد گردیا که نتنهیج

آن در شهل شمهر د آ رد شا اس .

نتهیج مال نشهن م دها کنه بنزر تنری ضنریب مسنیر
مؤثر بر کیفی
اس

هناگ مربوط بنه اضنطراب اجتمنهع انناا

( .)-r=0.35همچجی ضنرایب سنالم

ترکیب بان ( )-0/20بر کیفی

ر ان ()0/23

هنناگ معجنهدار من بهشنجا.

به مجظور بررس فرضیه هنهی پنا ه  ،در جنا ل شنمهر 4
تأثیرا ،مسنتقی  ،غیرمسنتقی

کنل ،متغیرهنهی مسنتقل بنر

متغیرههی ابسته ارائه شا اس .

تبیین مدل ساختاری كیفیت زندگی دانشجویان بر اساس تركیب بدنی ،اضطراب اجتماعی اندام و سالمت روان 88 /

شکل  .8مدل نهایی تحلیل مسیر برای كیفیت زندگی
جدول  .8تأثیرات استانداردشده و ضرایب معنیداری
متغیر وابسته

متغیر مستقل
سالم

کیفی

هناگ

ر ان

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

*

0/23

اثر كل

sig

-

0/23

0/00

اضطراب اجتمهع اناا

*-0/35

*-0/09

-0/44

0/00

ترکیب بان

*

( 0/01سالم

-0/20

-0/19

0/01

ر ان)

*( -0/01اضننننطراب -0/21

0/00

اجتمهع اناا )
سالم

ر ان

اضطراب اجتمهع اناا

اضطراب اجتمهع اناا

*-0/43

-

-0/43

0/00

ترکیب بان

*0/08

*-0/09

-0/01

0/04

ترکیب بان

*

-

0/21

مطهبق جا ل شمهر  ،2تأثیرا ،مستقی ترکیب بنان بنر
سالم

ر ان ،اضطراب اجتمهع

کیفی

هناگ در سطآ

 0/05معجهدار اس  .همچجی م توان مشهها نمود کنه نقن
اسطهای اضطراب اجتمهع اناا بر کیفی هناگ اه طرینق
ترکیب بان معج دار اس  .عال بر ای اجتمنهع انناا اه
طریق سالم

ر ان تأثیر معجهداری بنر کیفین

بجهبرای تمهم فرضیه ،پا ه
ر ان در رابطه بنی ترکینب بنان
م شونا.

بهجز نق
کیفین

هنناگ دارد؛
میهنج سنالم
هنناگ تأیینا

0/00

0/21

بحث و نتیجهگیری
هنناف اه پننا ه حهضننر تننأثیر متغیرهننهی سننالم
اضطراب اجتمهع اناا

ترکیب بنان بنر کیفین

ر ان،
هنناگ

دانشجویهن بود .سؤال اصم تبینی منال سنهختهری کیفین
هناگ بر اسهو ترکیب بنان  ،اضنطراب اجتمنهع انناا
سالم

ر ان بنود .نتنهیج پنا ه

نشنهن داد کنه هرینک اه

متغیرههی ترکیب بان  ،اضطراب اجتمهع انناا
ر ان به طور مستقی بنر کیفین
سالم

ر ان بر کیفی

سنالم

هنناگ تنأثیر دارننا .تنأثیر

هناگ بهصور ،مثب

بود کنه این
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نشهن م دها سالم
که آنهه کیفی

ر ان بهنی افراد جهمعه بهعح م شنود

هناگ بهتنری داشنته بهشنجا .این نتیجنه بنه

همهننهران (،)1381
یهفتننههننهی پننا ه جهننهن ههشننم
جمننهل ( )1381مننهیره ( )2004همسننو اسن .
سنمطهن
متغیرههی ترکیب بان
سالم

ر ان  ،بر کیفی

اضطراب اجتمهع انناا بنرخالف
هنناگ بنه طنور معجن داری منؤثر

بودنا که نشهن م دها که افرادی به ترکیب بان ننهمطموب
هنناگ پنهییج

داشت اضنطراب اجتمنهع انناا اه کیفین

برخوردارنا .در بی عوامل فنوا اضنطراب اجتمنهع انناا
بیشتری اثرگذاری را داشن  .این نتنهیج نینز بنه یهفتنههنهی
پا ه

بهررا نورتون ( ،)2009لنوه ف جیمجنز (،)1991

آقننهعم نننااد همهننهران ( ،)1384سننرمهردی همهننهران
( ،)2001هیار استیونسون ( )2010دربجنای همهنهران

قرار م دها اه سوی دیار اضطراب ،تأثیر مصرب بر سالم
ر ان افراد دارد بهعح اف

سطآ سنالم

فنرد پن اهآن

بهعح کهه کیفی هناگ افراد م گردد .رهش فعهلین
مه اس که م توانا اه طرینق
بان یه اه عوامل حیهت
اثننر مسننتقی بننر متغیرهننهی ترکیننب بننان  ،سننالم
اضطراب اجتمهع اناا بهعح افنزای

کیفین

شود ،لذا پیشجههد م گردد رهش فعهلین

ر ان

هنناگ فنرد
بنان بنهعجنوان

بصش اه برنهمه توانبصش افرادی که دارای کیفین

هنناگ

پهییج هستجا گججهنا شود .عال بر ای همة افراد م توانجا
به داشت فعهلی
بهعح افزای

بان عوامل مؤثر بر کیفی
کیفی

هناگ را کجترل

هناگ خود شونا .انجه ای پا ه

به دلیل گستردگ کهر به محا دی ههی ر به ر بود .یه اه
جود داش تمهینل
محا دی ههی که در انجه ای پا ه

( )1394همسو بود .همچجی نتهیج نشهن داد که ترکیب بنان

پننهیی آهمننودن هننه بننه شننرک

به صنور ،غیرمسنتقی اه طرینق اضنطراب اجتمنهع انناا

آهمودن هه بهیا ه در آهمون عمم (اننااه گینری شنهخص

بهکیفی

هناگ ارتبهط معج داری دارد ( )-0/01که ای یهفته

نشهن م دها سههگهری بهتر به محیط ،نیهه به تعنهدل آمنهدگ
جسمهن
ضعی

ترکیب بان افراد دارد چجهن چنه افنراد اهنظنر
جسمهن

مجنز ی من شنونا بنه

عبهرت اه تعنهدل ر انن مجهسنب برخنوردار نصواهجنا بنود.
برخالف اضطراب اجتمهع اناا تأثیر ترکیب بان اه طرینق
ر ان بر کیفی

نتهیج پنا ه

هناگ ( )0/01معج دار نبود.
ر ان بنر

هناگ افنراد منؤثر اسن  .این یهفتنه نشنهن داد کنه

اضطراب اجتمهع اناا به عوامل بهره ر انشجهخت
همبسته به سالمت ارتبهط دارد سالم
م توانا بهعح کهه

رفتهری

ر ان افنراد جهمعنه

اضطراب اجتمنهع انناا افنراد شنود.

نتهیج پا ه نشهن داد که بی اضنطراب اجتمنهع انناا
مؤلفه ههی سالم ر ان (شههی هنهی جسنمهن  ،اضنطراب،
افسردگ  ،نهسههگهری اجتمنهع ) ارتبنهط مثبن
جود دارد .به طورکم م توان نتیجه گرف
بننان مننجظ

شرک

م کردنا .ای موضو بهعنح خسنتا

آهمودن هه برای ادامه همههری در انجه پا ه

بن رغبتن
م شا.

سپاسگزاری
در پهیهن کهر اه تمهم دانشجویهن عزیزی به جود سصت کهر
کمبود امههنه ،،گر پا ه را یهری کردنا انجه آن را
امههنپذیر کردنا تشهر قاردان م شود.

نشنهن داد کنه اضنطراب اجتمنهع انناا

به طور غیرمستقی نینز اه طرینق تنأثیر بنر سنالم
کیفی

تود بان ) ه در پهسصاوی بنه پرسشنجهمه هنهی آهمنون

ترکیب بان  ،شنرایط مسنهعای نااشنته

بهشجا ،معمون گوشهگینر ،بنابی

سالم

در پننا ه

بننود .تمننهم

معجنهداری

که نبود فعهلین

ک ن تحرک ن سننبب ترکیننب بننان نهمجهسننب

م گردد .ترکیب بان نهمجهسب سبب بر ه تنرو اه ارهینهب
مجف توسط دیاران که همهن اضنطراب اجتمنهع انناا ننه
دارد ،م گردد .اضطراب ،کیفی

هناگ فنرد را تحن

تنأثیر

منابع
آقهعم نااد ،ح؛ رجب  ،ح؛ صنایق سر سنتهن  ،ر ( .)1384ارتبنهط
بی اضهفه هن چنهق بنه ضنعی

تهران  .نشریه پا ه

در عمو

اقتصنهدی دانن آمنوهان

رهش .85-29 :)9(3 .

اعتبهر پرسشجهمه سالم عموم
تقوی .)1380( ،بررس ر ای
( .)GHQمجمنننه ر انشجهسننن  .381-398 :)4(5 .ثجنننهی . ،
هردشتیهن ،ش .حسیج  ،ر ( .)1392اثر فعهلی هنهی بنان بنر

کیفی هناگ امیا به هناگ در سهلمجاان استهن مههنناران.
مطهلعه ،مایری رهش .131 -140 :)11(5 .
جهننهن ههشننم  ،ح .رحننی هاد میرمحمننه ،و .قهفمننهبهشنن  ،ح.
سهریچمو .)1381( ،بررس سالم ر ان دانشنجویهن سنهل

ا ل آخر دانشاه عمو پزشه قز ی در سهل  .1384مجمه
عمو پزشه قز ی .41 -50 :)2(12 .

تبیین مدل ساختاری كیفیت زندگی دانشجویان بر اساس تركیب بدنی ،اضطراب اجتماعی اندام و سالمت روان 87 /
دربجننای . ،پهسنناار ،ی .نیننههی . ،خهلونننای ،ف .ایننزدی ،ن
تأثیر آن بر ترکینب
(" .)1394بررس میزان فعهلی فیزیه
بان کیفی

هناگ در کهرکجهن هن دانشناه عمنو پزشنه

کرمهنشه در سنهل  ."1392نشنریه عمنو پزشنه رفسنججهن.

.99-110 :)2(14
دن ر .)1388( ،ر ش تحقیق در ر انشجهسن
تهران :انتشهرا ،یرای .

عمنو تربیتن ،

سنالم
ستود " )1381( ،آثهر ترافیهن بنر تجارسنت
فصمجهمه مطهلعه ،مایری ترافیک.13-24 :)2(10 ،

ر ان"

سننمطهن  ،ط؛ جمننهل " .)1381( ،بررس ن رابط نة بننی سننرمهیة
سالم ر ان  ،موردمطهلعه :دانشنجویهن دانشنها
اجتمهع
توسنعه،
عمو اجتمهع دانشناه شنیراه" ،فرایجنا منایری
.108-121 :)2(21
سننمیمهن هاد  ،ل .سننمیمهن هاد  ،ف .جننوادی . ،عبننهو هاد ،
سنالم
( .)1390رابطة بی عوامنل اسنترو های آموهشن
ر ان دانشجویهن رشته پرستهری مهمهی راهی کرمهن در سهل
 .1381مجمه آموهش در عمو پزشه .200-2008 :)3(11 ،
صهلح  ،ج .رحمهن  ،ا ( .)1389نق اضطراب اجتمهع انناا در
تعیی انایزة مشهرک در تمریجنه ،رهشن  .نشنریه رشنا
یهدگیری حرکت .81-101 :)2(4 .
طبهطبهییهن ،ف؛ عهدل ا ،شنجیع ،ر؛ فوندینهن ،ج ( ،)1388رابطنة
اضننطراب بننان اجتمننهع بننه مراحننل تغیی نر رفتننهر تمریج ن
دانشجویهن .پا ه در عمو رهش .43-29 :)24(2 ،
فااکهر ،؛ مونی یسه ل  ،مهای؛ عزیزی ارشا ،کهمران؛ منونی
یسننه ل  ،هننهدی فرخنن  ،نننورعم ( .)1392آهمننون مننال
دیجااری در دان آموهان بر اسهو سبکههی فرهنناپر ری بنه

میهنج گری عز،نف  ،هنوش هیجنهن سنالم ر ان .د
فصننمجهمه عممن پا هشن مطهلعننه ،اسننال ر انشننجهخت ،
.28-35 :)2(11
قهسم  ،ن ،کجبهف . ،ربیع  .)1390( ،اثربصشن گنر درمنهن
سنالم ر ان.
مبتج بر کیفی هناگ بنر بهزیسنت ههجن
مجمه ر انشجهس بهلیج .24 :)2(3 ،
قربهنیهن ،ب ( .)1392ارهیهب ترکیب بان کهرکجهن دانشاه شنهیا
مان آهربهیجهن بنه سنیمة ر ش آننهلیز امسناان
نشریه فیزیولوژی رهش .115 -130 :)11(5 ،

الهتریهن ،

مونی یسه ل  ، ،برجعم  ،ا مونی یسه ل  ، ،فااکهر گبمنو،
( .)1394پننی بیج ن کیفی ن هننناگ بننر اسننهو مؤلفننههننهی
بهزیست .
نصیری ،ح ( .)1385بررس ر ای
هناگ سنههمهن بهااشن

جهنهن

پهیهی مقیهو کوتنه کیفین

تهینة نسنصه ایرانن آن.

مجموعه مقهن ،سنومی سنمیجهر سراسنری بهااشن
دانشجویهن.

ر انن

نیکبص  ،ح .جالل  ،ش .چجایز هاد " .)1390( ،ارتبهط آمهدگ
جسمهن

ترکیب بان به سالم

عموم دختران دبیرسنتهن

دارای اضهفه هن چها" فصمجهمه تحقیقنه ،عمنو

رهشن ،

.5-12 :)3(4
ههد ی ،ف ( .)1392انااه گیری ارهشیهب در تربی بان مفههی
آهمونهه ،انتشهرا ،دانشاه خوارهم .
یزدان  ، ،مطهرینااد ،ح ( .)1394بررس ارتبهط مینهن اضنطراب

بان اجتمهع سالم ر ان دانشنجویهن .د منی کجفنران
مم توسعه پهیاار در عمو تربیتن ر انشجهسن  ،مطهلعنه،
فرهجا .
اجتمهع
Ashdown-Franks, G., Sabiston, C. M., SolomonKrakus, S., & O'Loughlin, J. L. (2017). Sport
participation in high school and anxiety symptoms
in young adulthood. Mental Health and Physical
Activity, 12, 19-24.
Barrera, T. L., & Norton, P. J. (2009). Quality of life
impairment in generalized anxiety disorder, social
phobia, and panic disorder. Journal of Anxiety
Disorders, 23(8), 1086-1090.
Conger, S. A., & Moore, K. D. (2002). Chronic illness
and quality of life: the social workers role. New
York: TSAO foundation, 1.
Cox, R. H. (1998). Sport psychology: Concepts and
applications (No. Ed. 4). McGraw-Hill.
Demetriou, Y., & Honer, O. (2012). Physical activity
interventions in the school setting: A systematic
review. Psychology of sport and exercise, 13(2),
186-196.
Fayers, P. M., & Machin, D. (2013). Quality of life:
the assessment, analysis and interpretation of
patient-reported outcomes. John Wiley & Sons.
Hagger, M. S., & Stevenson, A. (2010). Social
physique anxiety and physical self-esteem: Gender
and age effects. Psychology and Health, 25(1), 89110.
Hagger, M. S., Stevenson, A., Chatzisarantis, N. L.,
Gaspar, P. M. P., Ferreira, J. P. L., & Ravé, J. M.
G. (2010). Physical self-concept and social
physique anxiety: Invariance across culture,
gender and age. Stress and Health, 26(4), 304-329.
Hart, E. A., Leary, M. R., & Rejeski, W. J. (1989). Tie
measurement of social physique anxiety. Journal
of Sport and exercise Psychology, 11(1), 94-104.
King, A. Proutt, L,A. Phillips, A (2006). comparative
effects of two physical functioning and quality of
life
outcomes
in
older
adults.
Gerontology.med.sci.; 137(70). 825-832.
Kuehner C. (2005), Determining of subjective quality
of life in depressed patients the role of self esteem,
res ponse styles and social support. J Affect
Disord, 86: 205-21.
Lantz, C. D., Hardy, C. J., & Ainsworth, B. E. (1997).
Social physique anxiety and perceived exercise
behavior. Journal of Sport Behavior, 20(1), 83.

 دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی/ 88
Leary, M. R. (1992). Self-presentational processes in
exercise and sport. Journal of sport and exercise
psychology, 14(4), 339-351.
Lozoff, B., & Jimenez, E. (1991). wolf Am. long-term
development out come of infants with iron
dificincy. New England journal Medicine.
Myers, D. G. (2000). The funds, friends, and faith of
happy people. American Psychologist, 55, 56-67.
Newacheck, P. W., & Taylor, W. R. (1992).
Childhood chronic illness: prevalence, severity,
and impact. American Journal of public
health, 82(3), 364-371.
Sicilia, A., Sáenz-Alvarez, P., González-Cutre, D., &
Ferriz, R. (2014). Exercise motivation and social
physique anxiety in adolescents. Psychologica
Belgica, 54(1).
Sreeramareddy, C. T., Shankar, P. R., Binu, V. S.,
Mukhopadhyay, C., Ray, B., & Menezes, R. G.
(2007). Psychological morbidity, sources of stress
and coping strategies among undergraduate
medical students of Nepal. BMC Medical
education, 7(1), 26.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2003). Preparatory
data analysis. In annual meeting of the Western
Psychological Association, Vancouver, BC,
Canada.
Vriends, N., Becker, E. S., Meyer, A., Michael, T., &
Margraf, J. (2007). Subtypes of social phobia: Are
they
of
any
use?. Journal
of
anxiety
disorders, 21(1), 59-75.
Wang, J., & Wang, X. (2012). Structural equation
modeling: Applications using Mplus. John Wiley
& Sons.
Weinberg, R. S., & Gould, D. (2014). Foundations of
Sport and Exercise Psychology, 6E. Human
Kinetics.
Weisman, O., Aderka, I. M., Marom, S., Hermesh, H.,
& Gilboa-Schechtman, E. (2011). Social rank and
affiliation in social anxiety disorder.Behaviour
research and therapy, 49(6), 399-405.
World Health Organization. (1989). Health through
oral health: guidelines for planning and monitoring
for oral health care. Quintessence Pub Co.
Yousefi, B., Hassani, Z., & Shokri, O. (2009).
Reliability and factor validity of the 7-item social
physique anxiety scale (SPAS-7) among university
students in Iran. World Journal of Sport
Sciences, 2(3), 201-204.

