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  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1389زمستان ، 4شمارة 

      77-85: ص ص 
  

  

  

  
  يك بررسي مقطعييك بررسي مقطعي: : بررسي ميزان پيگيري فعاليت بدني در ميان نوجوانان و بزرگساالن شهر تهران بررسي ميزان پيگيري فعاليت بدني در ميان نوجوانان و بزرگساالن شهر تهران 

  
 

  سميه رضاييان سميه رضاييان   __محمدعلي آذربايجاني محمدعلي آذربايجاني   __طوبا ايل بيگي اصل طوبا ايل بيگي اصل   __  فرشاد تجاريفرشاد تجاري
رزيدنت بيماري هاي . 4كارشناس ارشد تربيت بدني وعلوم ورزشي، . 3دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز،  استاديار.2و1

  داخلي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
  )1388/ 05/ 14: ، تاريخ تصويب   1388/  03/  02: تاريخ دريافت (

  

  چكيده

ظم در نوجواني و فعاليت بدني در اوقات فراغت در دوران بزرگسالي با هدف از مطالعه حاضر،ارزيابي ارتباط بين فعاليت بدني من

كوي ونك  –تهران  3نفر جمعيت شهري منطقه  200يك بررسي مقطعي برروي . تأكيد برروي اختالف هاي فردي بين زنان و مردان  است

) 37±5(سال 55سال و باالي  20راد زير نمونه ها بصورت نمونه گيري خوشه ايي و تصادفي از ميان اف. صورت گرفت 1387در سال 

نفر نمونه كه  200از . انتخاب شدند و توسط پرسشنامه جمعيت شناسي و پرسشنامه بين المللي فعاليت بدني مورد مصاحبه قرار گرفتند

كه داراي فعاليت بدني  داراي فعاليت بدني منظم در بزرگسالي بودند و نوجواناني% 5/23فعاليت كافي و % 67مورد مصاحبه قرار گرفتند، 

بسيار بيشتر ) PR =%95، 225/0(اين نتيجه در زنان. مناسب بودند ، بسيار تمايل به ادامه فعاليت در دوران بزرگسالي را نشان مي دادند

مي  اقتصادي به طور معني داري كاهش –بوده كه اين مقدار با افزايش سطح تحصيالت و سطح اجتماعي ) =PR %220/0،095(از مردان

نتيجه گيري كلي نشان داد كه ارتقاء ميزان فعاليت بدني در سنين كودكي و سالهاي تحصيل مي تواند روش مناسبي در جلوگيري از . يابد

  .شيوع عدم تحرك در دوران بزرگسالي باشد

  
  يديكل يواژه ها

  .فعاليت بدني، شيوه زندگي، مطالعات مقطعي، بي تحركي

 

                                                            
 - Email : farshad.tojari@gmail.com 
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  مقدمه
بركسي پوشيده برروي سالمت، فوايد فعاليت بدني 

بخصوص زماني كه اين فعاليت ها بطور مداوم . نيست
ورزش : به طور مثال .پيگيري شوند اثربخش تر خواهند بود

نگراني . و تحرك موجب كنترل وزن در كودكان مي گردد
در زمينه افزايش وزن بين كودكان و نوجوانان كامالً به جا 

ر معرض بيماريهاي كودكان چاق د). 4(و منطقي است 
فشار خون، ديابت نوع دوم، نامنظمي هورمون رشد، 

  .مشكالت تنفسي و استخوان قرار دارند
متاسفانه مطالعات اخير در مورد كودكان سراسر جهان  

نشان داده كه آنها در مناطق فقيرنشين شهري به بي 
تحركي تمايل يافته اند كه يكي از داليل آن عدم وجود 

نابع مالي در آموزش ورزش به آنها مي باشد زمان كافي و م
و در نتيجه موجب شده كه بازيهاي كامپيوتري و تلويزيون 

همچنين مطالعات ). 13(جاي تفريحات فعال آنان را بگيرد 
نشان داده اند كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و 

جوانان از تحرك بدني ناكافي  3/2در حال توسعه بيش از 
د كه اين عدم تحرك عالوه بر اضافه وزن، ممكن برخوردارن

. است عواقب طوالني مدتي برروي سالمت آنان داشته باشد
عالوه بر اين، فعاليت بدني موجب تاثيرات ثابت در رشد و 
نمو استخوانها و كاهش خطر ابتال به پوكي استخوان با 

تحقيقات موجود در . افزايش غلظت مواد معدني مي گردد
حاكي از آن است كه حجم استخوان كمروپا و اين زمينه 

غلظت مواد معدني در پسران و دختران بالغي كه بطور 
دقيقه فعاليت بدني  30منظم سه بار در هفته به مدت 

  .داشته اند دو برابر همساالن بي تحرك آنها مي باشد
همچنين اين تحقيقات نشان داده كه حتي با توقف 

هش نمي يابد و انجام فعاليت، ميزان حجم استخوان كا
حركات ورزشي قبل از سن بلوغ، درصد شكستگي 
استخوان را در بزرگسالي، بخصوص در زمان يائسگي 

يكي ديگر از فوايد فعاليت بدني، . كاهش مي دهد
عروقي در بزرگساالن  _جلوگيري از بيماريهاي قلبي 

باكاهش ميزان كلسترول خون، كاهش وزن اضافي و 
تمايل به برون گرايي در افراد .شدكاهش اضطراب مي با

فعال نسبت به افراد بي تحرك بيشتر ديده مي شود كه 
خود موجب گسترش روابط اجتماعي افراد و مشاركت در 

  .فعاليتهاي اجتماعي مي گردد
توجه به اين نكته ضروري است كه الگوهاي كسب 
شده در دوران كودكي و نوجواني در طول زندگي باقي مي 

ر بنايي براي برخورداري از يك زندگي سالم و مانند و زي
شيوه زندگي فعال در بزرگسالي . فعال به شمار مي روند

موجب مي شود تا افراد مسن دوستان جديدي پيدا نموده 
و در فعاليتهاي اجتماعي باقي بمانند و با سايرين در تمام 

بهبود انعطاف پذيري، تعادل و . سنين مراوده داشته باشند
الني از ديگر تاثيرات فعاليت بدني در افراد مسن به قوام عض

شمار مي رود كه از افتادن كه دليل عمده ناتواني در آنان 
  .مي باشد، جلوگيري مي نمايد

اكثر پژوهشگران و .  "تحرك رمز سالمتي است  "
صاحب نظران بر اين باورند كه مدت فعاليت بدني منوط به 

يانگين ورزش روزانه سن و توانايي هر فرد مي باشد و م
دقيقه و براي افراد مسن  30براي افراد مسن مبتدي حدود 

 3تا  2دقيقه و براي نوجوانان ورزشكار  90تا  60ورزشكار 
 علي رغم فوايد بر شمرده،). 3(ساعت در روز مي باشد 

مطالعات انجام شده برروي تمامي دامنه هاي فعاليت بدني 
نشان ) عي و كار روزانهفعاليت تفريحي، حرفه اي، اجتما(

عدم تحرك بدني در جامعه مي باشد % 33دهنده بيش از 
و اين خود نشان دهنده نياز به بررسي و برنامه ريزي بيشتر 

  .در زمينه ارتقاء فعاليت بدني در افراد مي باشد
چندين عامل تعيين كننده ميزان فعاليت بدني در 

اجتماعي، عوامل محيطي، : كه شامل. بزرگسالي مي باشند
همانطور عالوه بر اين . اقتصادي، جسماني و فرهنگي است

ميزان پرداختن به فعاليت بدني در دوران مه گفته شد، 
نوجواني مي تواند يكي از عوامل پيش بيني كننده ادامه 

مطالعات قبلي ). 6(فعاليت بدني در بزرگسالي به شمار، رود
فعاليت  ير ميزانأثنشان دهنده نتايج غير همسان در ت

بدني دوران نوجواني بر عادات فعاليت در دوران بزرگسالي 
مي باشند و چه بسا اجبار بر انجام فعاليت بدني در دوران 
كودكي و نوجواني، تاثيرات منفي در ادامه فعاليت بدني 

  .دوران بزرگسالي خواهد داشت
البته اغلب نتايج بدست آمده داراي ارزش بررسي مي  
ت كه مطالعات بيشتري در اين زمينه بديهي اس. باشند

مورد نياز است و برخي از آنهامي تواند به بررسي طوالني 
مدت برروي اين تاثيرات با توجه به اطالعات بدست آمده 

در مطالعات قبلي بيشتر به .گذشته بپردازند تحقيقاتاز 
ثيرات آنها أپيگيري فعاليت بدني كودكان، زنان و مردان و ت

هدف از . بطور جداگانه پرداخته شده استبرروي سالمتي 
تحقيق حاضر، ارزيابي ارتباط بين فعاليت بدني منظم در 
دوران نوجواني و فعاليت بدني تفريحي و پيگيري آن در 
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كيد برروي أدر اين بين ت. دوران بزرگسالي مي باشد
اختالفهاي فردي زنان و مردان در ميزان پرداختن به 

نس، تحصيالت و شغل مدنظر فعاليت بدني مانند سن، ج
  .مي باشد

  
  روش تحقيق

 3يك بررسي مقطعي برروي جمعيت شهري منطقه 
جهت . صورت گرفت 1387سال كوي ونك در  –تهران 

مصاحبه با نمونه ها پنج نفر مصاحبه كننده از ميان افراد 
داوطلب انتخاب شده و پس از آشنايي با مراحل تكميل 

جهت بررسي . ه ها پرداختندمصاحبه با نمون ، بهپرسشنامه
 ارتباط بين فعاليت بدني در نوجواني و فعاليت بدني

تا باالي  20نفر از افراد زير  200تفريحي در بزرگسالي 
ايي و  گيري خوشه بصورت نمونه )37 ± 5( سال 55

  .تصادفي انتخاب شدند
مورد 1 افراد ابتدا توسط پرسشنامه جمعيت شناسي

غيرهايي مانند سن، جنس، وضعيت مت. ارزيابي قرار گرفتند
تاهل، ميزان تحصيالت و شغل افراد مورد ارزيابي قرار 

مرحله دوم  برايگرفت و جهت بررسي و انتخاب افراد 
سئوال در زمينه دليل  2افراد مي بايستي به  ،مصاحبه

ماه  6پرداختن به فعاليت بدني و گزارش فعاليت بدني در 
سئوال افراد  2ايه اين بر پ. گذشته نيز پاسخ مي دادند

جهت بررسي مجدد انتخاب گرديدند كه در اين مرحله 
انتخاب شده و توسط ) نفر زن 75نفر مرد و  60(نفر  135

، ميزان فعاليت بدني 2 پرسشنامه بين المللي فعاليت بدني
و نوع شدت آن در يك هفته گذشته و سوابق بيماري هاي 

  . فردي مورد بررسي قرار داده شدند
عاليت بدني مورد نياز جهت بررسي، فعاليت بدني ف 

 بدني فعاليت انجامبعالوه ) شامل پياده روي(متوسط 
بار در هفته بود و حداقل مدت زمان پرداختن به  2شديد 

فعاليت هاي . دقيقه در نظر گرفته شد 10اين ورزشها 
انجام شده، شامل فعاليتهاي شغلي، نحوه جابجايي اشياء، 

پرسشنامه ها . فعاليت در اوقات فراغت بود كارهاي منزل و
نفر مورد ارزيابي قرار  20طي يك مطالعه اوليه برروي 

فعاليت بدني منظم در تحقيق، انجام متغير اصلي . گرفت

                                                            
1- Demographic 

2 ‐ International physical activity Questionnaire (IPAQ) 

  بر پايه اطالعات بدست آمده ) سال 20زير (نوجواني 
  .مي باشد
هاي مورد نياز توسط مصاحبه جمع آوري  داده

قادر به نوشتن نبودند توسط پرسش گرديدند و افرادي كه 
و پاسخ به سئواالت جواب داده و اطالعات توسط مصاحبه 

جهت اندازه گيري پايايي دروني . كنندگان ثبت گرديد
ارزيابي نفر از نمونه ها مجدداً  20فعاليت بدني،  مهپرسشنا

و پرسش در زمينه فعاليت بدني منظم در نوجوانان  شده
ميانه، انحراف : داده ها براساس. دمورد بررسي قرار داده ش

و همبستگي مورد تحليل % 95استاندارد، ضريب اطمينان 
  .قرار گرفتند

. تعديل نتايج بوسيله تحليل رگرسيون صورت گرفت
زنان و  تحليل ها با تاكيد بر گروه بندي نمونه ها به صورت

از محاسبه . مردان و مقايسه بين نتايج آنها انجام پذيرفت
اعتبار پاسخها در مصاحبه اول و دوم استفاده  كاپا جهت

 SPSS 15كليه تحليلها با استفاده از نرم افزار .گرديد
در  001/0 Pدارينتايج با سطح معني . صورت پذيرفت

  .نظر گرفته شدند
  

  يافته ها 
نفر مرد  60(نفر  135نفر نمونه مورد مطالعه،  200از 

مطالعه دوم براساس فعاليت بدني در  جهت) نفر زن 75و 
ماه گذشته انتخاب شدند و پرسشنامه فعاليت بدني را  6

 ± 5( سال 26- 39ميانگين سني افراد . تكميل نمودند
جدول . بود 5/33توده بدني  شاخصو ميانگين   )37

بيانگر شرايط نمونه ها از نظر سن، تحصيالت و  1شماره 
راساس ميزان فعاليت ب. شغل به تفكيك جنسيت مي باشد

 %67بدني در اوقات فراغت، سطح مناسب فعاليت نمونه ها 
بود و زنان عالقه بيشتري به مشاركت در فعاليت بدني 

، %30در مقابل % 37. (نسبت به مردان نشان مي دادند
001/0 ≥ P .( سطح مشاركت نوجوانان در فعاليت بدني

ادير مق. بود%) 95، 5/2، 24/0: ضريب همبستگي( 5/5
در زمينه پايايي پرسش در زمينه 3 بدست آمده از كاپا
با ان مساوي روز در هفته در نوجوان 2فعاليت بدني منظم 

  .بود% 6/63درجه اطمينان 
  

                                                            
3 - Kappa 
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  )n= 135( بر حسب ميزان توزيع فراواني مشخصات جمعيت شناسي نمونه ها _1جدول شماره 

  زنان  مردان  متغيرها
n   (n    

 سن              
  3  6  5/1 3  سال 20زير 

25-20  18 9  24  12  
39-26  45 5/22  56  28  
54-40  16 8  19  5/9  
  2  4  4 8 سال 55باالي 

 تحصيالت            
  2  4  1 2 ابتدائي

  2  4  5/3 7 راهنمائي
  5/11  23  9 18  ديپلم

  13  26  5/9 19 فوق ديپلم
  26  52  22 44 ليسانس و باالتر

 شغل                 
  2  4  5/2 5  كارگر

  5/4  9  5/0 1 خانه دار
  5/2  5  5/1 3 محصل
  12  24  5 10 دانشجو
  5/31  63  29 58 كارمند

  5/0  1  2 4 بازنشسته
  5/1  3  5/4 9  آزاد

  75 60 جمع كل نفرات
 اطالعات مربوط به شغل مردان(7بيشترين تعداد داده هاي غايب( 

  عات مربوط به شغل زناناطال( 1كمترين تعداد داده هاي غايب(  
  
  

 جنسيتمتوسط با توجه به متغيرهاي جمعيت شناسي با تفكيك  با شدت ميزان پرداختن به فعاليت بدني منظم _2جدول شماره 
  براساس بيشترين ميزان فراواني

  متغيرها
  (%)زنان  (%)مردان

        
  شغل          

-   250/0  كارگر
119/0  -   خانه دار  

167/0  500/0  دانش آموز  
  تحصيالت     

  000/1 667/0  ابتدائي
  667/0  -   راهنمائي

  811/0  636/0  ديپلم
  18درجه آزادي 
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نشان مي دهد كه  بيشترين درصد  1هاي جدول يافته
پرداختن به فعاليت بدني با توجه به مدرك تحصيلي در 

با مدرك تحصيلي ليسانس ديده مي %) 26(ميان زنان
  . شود

نشان مي دهد كه ميزان پرداختن به . 2نتايج جدول 
%) 54(فعاليت بدني  با توجه به شرايط اجتماعي ،در زنان 

  مي باشد%) 45(بيشتر از مردان 
فعاليت بدني با نشان دهنده ميزان پرداختن به  2جدول 

تفكيك  به)شغل و تحصيالت(توجه به شرايط اجتماعي 
 ميزان شيوع در زنان. )1شكل (مي باشد جنسيت فرد

اجباري  انجام%). 45(بيشتر از مردان مي باشد %) 54(
از نمونه ها گزارش شده است كه % 1فعاليت بدني توسط 

نشان دهنده عدم ارتباط بين اجبار به انجام فعاليت بدني 
 .مي باشد در نوجواني و ميزان پيگيري آن در بزرگسالي

 

نشان دهنده ميزان مشاركت در فعاليت . 3دول ج
 46/0در مردان و  65/0زرگساالن  به ترتيب بدني توسط ب

 .در زنان مي باشد
نشان دهنده اطالعات بدست آمده براساس  3جدول 

متوسط تحصيالت و شغل افراد و ميزان فعاليت بدني سن، 
نمونه هايي كه داراي . مي باشد جنسيتبه تفكيك 

تمايل بيشتري به  بودند، فعاليت بدني منظم در نوجواني
ضريب همبستگي (بزرگسالي نشان مي دادند  ادامه آن در

تاثير فعاليت بدني در نوجواني برروي سطح %). 95؛  50/0
. فعاليت بدني در بزرگسالي در مردان بيشتر از زنان بود

در افراد بزرگسال كه در فعاليت بدني  ضريب همبستگي
در  46/0در مردان و   65/0مشاركت داشتند به ميزان  

 .زنان بدست آمد

 
 

 
 زنان در شغل وي بدن فعاليتي خط توصيف -1شكل
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فعاليت بدني متوسط به تفكيك زنان و  انجام  اطالعات بدست آمده براساس سن، تحصيالت و شغل و ارتباط آن با 3جدول شماره 
  مردان

  زنان
 )درصد(

 مردان
 )درصد(

  پرداختن به فعاليت منظم بدني

 سنين بزرگسالي 65/0  46/0
  حصيالتت 59/0  76/0
  شغل 61/0  45/0

)95 (%PR  001/0≥  P   

  
  

  بحث و نتيجه گيري
اوقات فراغت  در زمان ميزان مشاركت در فعاليت بدني

در % 5/27بود كه در مقايسه با شيوع %) 5/23(در افراد 
در %7/56تا % 2/12و ) 11(در استراليا% 3/32، )19(برزيل

اين تفاوت  كهجاي تأمل دارد،  )12- 28(كشورهاي اروپائي
به شرايط اجتماعي و تعاريف فعاليت بدني در  تا حدودي

 نسبت فعاليت بدني منظم با. آن جوامع بر مي گردد
در هر دو گروه  ومنفي است  انسن در نوجوان ويژگي

در ساير روشهاي بررسي . نان به چشم مي خوردزمردان و 
ارتباط بين فعاليت بدني  انجام شده در بررسيدر مطالعات 

در نوجواني و بزرگسالي مقايسه هاي مختلفي ديده شده 
داراي نتايج متناقضي  و به طور كلي، تحقيقات گذشتهاست

  .در اين زمينه مي باشند
ح وبين سط چشمگيري در تحقيق حاضر، تفاوت

متأهلين و مجردين ديده نشد و  ميانفعاليت بدني در 
حقيق تاثيرات وضعيت خانوادگي بر فعاليت بدني نيازمند ت

مطالعات مختلف به ارتباط چاقي با فعاليت . بيشتري است
اند و يكي از عوامل آن را كم تحركي، زندگي  بدني پرداخته

ماشيني و بازي هاي كامپيوتري و تلويزيوني بخصوص در 
توده بدني  شاخص، بررسي ميانگين )17(دانند كودكان مي

مردان كه شيوع چاقي در  ادنشان مي دمورد مطالعه، افراد 
ديده مي باشد و همچنين ) %24(بيشتر از زنان ) 43%(

اقتصادي باالتر تحرك  _كه در افراد با سطح اجتماعي  شد
و برخورداري  وجود داردبدني كمتري نسبت به افراد ديگر 

يكي از داليل مهم كمبود انگيزه در از رفاه نسبي مي تواند 
شغلي از نظر . به شمار رودپرداختن به فعاليت بدني 

مختلف به  فعاليت بدني داري بين سطوح تفاوت معني
چشم مي خورد و بيشترين عدم تحرك بدني مربوط به 

در فعاليت بدني در . مي باشد%) 25/30(افراد كارمند 
سطوح مختلف مردان مشاركت بهتري نسبت به زنان 
داشتند و همانطور كه گفته شد انگيزه هاي شخصي يكي 

عالوه بر . به فعاليت بدني مي باشد از داليل مهم پرداختن
در برخي از مطالعات به تاثيرات مثبت فعاليت بدني  اين،

در اين تحقيق  .)9، 8(شده است اشارهبرروي سالمت افراد 
با هدف بررسي تأثير فعاليت بدني بر روي سالمت  نيز

افراد،بيماريهاي شايع از قبيل فشار خون و كلسترول و 
بررسي قرار گرفت و اطالعات بدست بيماريهاي قلبي مورد 

و ) 192/0(ميزان ابتال به امراض در زنان  آمده حاكي از 
، برخي از روشهاي نهايت اينكه .بود) 199/0(در مردان 

محاسباتي تحقيق حاضر، قابل بازنگري و تفكر بيشتري 
، انتخاب تصادفي نمونه ها در به طور مثال. دنمي باش

ديگر . امكان پذيرتر است مطالعه مقطعي در مقادير كم
  . اينكه پاسخها بهتر است عميق تر مورد بررسي قرار گيرند

عالوه بر اين، بدليل اينكه براي اولين بار در كشور، 
ميزان پيگيري فعاليت بدني در ميان نوجوانان و 
بزرگساالن با اين مطالعه مورد بررسي قرار داد مي شود ، 

و متغيرهاي بيشتر مي  استفاده از راههاي بررسي دقيق تر
اريب در . تواند نتايج تحقيق را دقيق تر و قوي تر نمايد

پاسخها مي تواند بعنوان كليدي در بررسي ها مورد توجه 
زمانيكه فعاليتهاي فردي مورد بررسي قرار . قرار داده شود

مي گيرند، اين كليد مي تواند در مقايسه فعاليت بدني 
  .قرار گيرد منظم و نا منظم مورد استفاده

تعريف ساده اي كه از فعاليت بدني در اين تحقيق 
آمده، ممكن است نا كافي باشد، اما از تعاريف گوناگوني 
كه در سالهاي اخير به آن اختصاص داده شده كاملتر و 

در هر حال، چنانچه اريب در پاسخها ديده . تر است كمي
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انان شود، پيوستگي در ميان نتايج بزرگساالن بيشتر از جو
. اما تحليلها عكس اين موضوع را نشان مي دهند. مي باشد

اطالعات كسب شده نشان مي دهد كه فعاليت بدني منظم 
در نوجواني از عدم تحرك در بزرگسالي جلوگيري مي 

همچنين ارتقاء سطح فعاليت بدني در دوران كودكي . كند
به خصوص در دوران تحصيالت و مقدماتي مي تواند نتايج 

در ميزان مشاركت افراد در سنين بزرگسالي داشته  مثبتي
  .باشد
مشاهدات گواه بر اين است كه سطوح فعاليت بدني  

روبه كاهش داشته و اين امر در نوجوانان و جوانان بيشتر 
به چشم مي خورد و اين كاهش مي تواند اثرات نامطلوبي 
برروي شيوه زندگي افراد در بزرگسالي و سالمت آنان و در 

عالوه بر اين زنان . جه عدم تحرك بدني داشته باشدنتي
فعاليت بدني كمتري نسبت به مردان دارند و اين نسبت 
هم در سنين نوجواني و هم در بزرگسالي ديده مي شود 
كه مي توان فرهنگ خانواده و اجتماع را يكي از داليل آن 

البته در درازمدت شاهد پيگيري بيشتري در زنان . دانست
. مردان در پرداختن به فعاليت بدني هستيمنسبت به 

فعاليت بدني مي بايست بعنوان يك برنامه مدون در برنامه 
ريزي روزانه كودكان منظور گردد و در اين زمينه آگاهي 

توجه به تفاوت جنسيت را مي .بيشتري به آنان داده شود
توان به عنوان يكي از نكات كليدي در برنامه ريزي موثر 

  .رار دادمورد توجه ق
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