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 1393سال هجدهم، شماره دوم، خرداد و تير مجله پزشكي هرمزگان، 

  :نويسنده مسئول
  دكتر زهرا حجتي 

گروه فيزيولوژي ورزش دانشگاه آزاد 
  اسالمي واحد رشت

   ايران-رشت 
  +98 9111358572: تلفن 

  :پست الكترونيكي
z_hoj@yahoo.com  

  
هاي آنتروپومتريك مرتبط با سالمتي در كاركنان زن  ارتباط فعاليت بدني و شاخص

 دانشگاه 
  

   2 پور وحيده علي  1 زهرا حجتيدكتر 
     دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات گيالنفوق ليسانس تربيت بدني،  2   دانشگاه آزاد اسالمي، واحد رشت ، تربيت بدني استاديار گروه 1

  159-167  صفحات 93 خرداد و تير دوم  شماره جدهمهمجله پزشكي هرمزگان  سال 

  دهيچك
 زانيم نييتع ،قيتحق نيا هدف. شود يم محسوب يسالمت با مرتبط يزندگ تيفيك يبرا عامل نيتر مهم يبدن تيفعال :مقدمه

  .است جانياله ياسالم آزاد هدانشگا زن كاركنان كيآنتروپومتر يها شاخص يبرخ با آن ارتباط و يبدن تيفعال
 جهت شركت در اين 1391دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان در تابستان سال ) =60n (همه كاركنان زن  :كاروش ر

نامه ارزيابي سريع   ميزان فعاليت بدني شركت كنندگان از طريق پرسش،در اين تحقيق. آزمون مورد ارزيابي قرار گرفتند
)RAPA ( هاي آنتروپومتريكي شامل  سپس برخي اندازه. و از اين طريق سطوح فعاليت بدني آنها برآورد شدامتيازدهي شد

  .مورد ارزيابي قرار گرفتند) WHR( و نسبت دور كمر به دور لگن )BMI( شاخص توده بدني
روي  مستعد پيشنتايج حاكي از امتيازهاي بسيار پايين در سطوح فعاليت بدني در اين گروه بود كه آنها را  :نتايج
كنندگان نشان از اضافه وزن و  نيز در اين شركت BMI هاي  اندازه،از طرفي. كند هاي مزمن همراه با عدم تحرك مي بيماري
در ). 85/0 درصد باالي 80حدود ( نيز در اين زنان بسيار باال بود  WHRاندازه.  درصد از آنها داشت6/46چاقي 
هاي  م شد كه سطح سواد در اين گروه ارتباطي با ميزان فعاليت و يا شاخصوامل معلوعسنجي بين برخي  ارتباط

همبستگي . )>05/0P (دار متوسطي مشاهده شد  نيز رابطه معني WHR وBMIبين ميزان فعاليت . آنتروپومتريكي ندارد
  ).>05/0P (داربوده است  و معنيr=65/0 نيز در اين زنان WC و BMIبين 
هاي مرتبط با سالمتي اكثر كاركنان  تحركي و وضعيت نامناسب شاخص دهنده بي تحقيق نشاننتايج اين  :گيري تيجهن

هاي آنتروپومتريك  تواند به بهبود شاخص آموزش و اطالعات كافي و همچنين ترغيب به فعاليت بدني مناسب مي. دانشگاه بود
  . كاركنان زن كمك كند

  انشگاهد - يبدن توده شاخص - يبدن تيفعال :ها كليدواژه
  18/11/91:     پذيرش مقاله25/9/91:      اصالح نهايي7/7/91: دريافت مقاله

  

  : مقدمه
نشدني زندگي بشر است كه در هر  فعاليت و تحرك جزء جدا

در جوامع صنعتي و . كند دوره به شكلي خاص نمود پيدا مي
شود،  متمدن امروز كه حركت انسان روز به روز محدودتر مي

. اي پيدا كرده است ني جهت سالمتي جايگاه ويژهفعاليت جسما
زندگي ماشيني بشر امروزه موجبات دوري او از فعاليت را 
فراهم ساخته و اين فقر حركتي، نشاط و شادابي را از جسم او 

. دور و به جاي آن عامل خطرآفرين چاقي را جايگزين كرده است
و مطالعات انجام شده در دهه گذشته نشان داد كه چاقي 
 چگونگي توزيع چربي در بدن به ويژه در ناحيه مياني بدن،

. هاي مزمن در آينده است پيشگوي مناسبي براي ابتال به بيماري
امروز در بيشتر كشورها از جمله ايران، با گذر از شيوه سنتي به 

هاي وابسته به سبك زندگي مانند ديابت،  شيوه مدرن، بيماري
 به .قي رو به افزايش استفشارخون باال، اضافه وزن و چا
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1393سال هجدهم، شماره دوم، خرداد و تير مجله پزشكي هرمزگان،   ١٦٠

اند تا سال  بيني كرده كه كارشناسان تغذيه و پزشكي پيش طوري
 ميليارد 3/2 ميالدي شمار افراد چاق در سرتاسر جهان از 2015

بنابراين ارزيابي تركيب بدني به منظور تعيين  ).1(نفر هم بگذرد 
ميزان مطلوب آن جهت سالم زيستن و شادابي از اهميت بااليي 

  .خوردار استبر
براي تعيين ) BMI( متخصصان از شاخص توده بدن

 رابطه مستقيمي با BMI. كنند هاي فيزيكي بدن استفاده مي ويژگي
هاي  ترين شاخص چربي بدن دارد و يكي از بهترين و رايج

سالمتي در افراد سالم غيرورزشكار است كه با متغيرهايي مانند 
  ).2،3(كند  جنس، سن و شيوه زندگي تغيير مي

براساس مطالعات اپيدميولوژي وسيع، يك ميليارد نفر در 
يكي ديگر از . هستند) BMI<25 >30(جهان داراي اضافه وزن 

و  )WC(هاي ارزيابي سالمتي استفاده از اندازه دور كمر  روش
است كه به عنوان نشانه  )WHR( نسبت دور كمر به محيط لگن
ه به توزيع چربي اضافي، هاي وابست مناسبي در ارتباط با بيماري

داري بين چربي باالتنه و شكم و  يرابطه معن. معروف شده است
. مزمن و مرگ و مير ناشي از آنها وجود دارد خطر بيماري هاي

اهميت اين شاخص به علت ارتباط بسيار بااليي است كه با چربي 
رسد شاخص مورد   و احشاء داخلي دارد و به نظر ميحاءام

 به طور متوسط). 4( بي داخل شكمي استقبولي براي چر
WHRزيرا همواره با بلوغ . در زنان بالغ كمتر از مردان است 

جنسي به علت افزايش عرض لگن و تجمع بيشتر چربي در ناحيه 
لگن و تغيير كمتر در ناحيه كمر، محيط لگن نسبت به محيط كمر 

اي اين نسبت نيز مانند ديگر متغيره). 5( افزايش بيشتري دارد
ثير عوامل مختلفي از جمله سن، جنس، أآنتروپومتريكي تحت ت

  .)6( گيرد هاي ديگر بدن قرار مي نژاد و بافت
گيري   اندازهWC و WHR چاقي شكمي كه با افزايش

هاي قلبي   به عنوان عامل خطرزاي قوي در بروز بيماري،شود مي
  . شناخته شده است)7-9 (عروقي

بر روي اعضاي هيئت علمي در تحقيقي ) 1383( نيا حامدي
دانشگاه سبزوار نشان داد كه اضافه وزن و چاقي در بين اين 

  ).10(گروه شايع است 
پژوهشي بر روي زنان باالي  در) 1382( گائيني و همكاران

پانزده سال تهراني نشان دادند با افزايش سن شاخص توده 
 طرف از). 11(يابد  بدني و نسبت دور كمر به دور كمر افزايش مي

در تحقيقي تحت ) 1383( ها پژوهشي نائيني و همكاران  يافته،ديگر
عنوان بررسي چاقي و كم وزني سالمندان شهر اصفهان، 

). 12( سال نشان داد 60-69بيشترين شيوع چاقي در دامنه سني 
كنندگان  در هيچ يك از اين تحقيقات ميزان فعاليت بدني شركت

  .مورد بررسي قرار نگرفته است
 2010ته در تحقيقي بر روي دانشجويان جوان كه در سال الب

توسط ژوزفين انجام شد، ميزان شيوع اضافه وزن و 
هاي خطر بيماري قلبي پايين گزارش شده است و باز  شاخص

  .)13(هم ارتباط آن با ميزا ن فعاليت بدني بارز نشده است 
مقدم و همكارانش در گزارش پژوهشي تحت عنوان ارتباط 

 بدني با ضخامت چربي زير پوست پشت بازوي دختران فعاليت
آموزان   نشان دادند كه نيمي از دانش1390دبيرستاني در سال 

دبيرستاني فعاليت بدني كمي داشتند و در رده اضافه وزن و 
با اينكه كاهش فعاليت با افزايش وزن . چاقي قرار گرفته بودند

چربي پشت  در اين پژوهش ارتباطي بين ضخامت ،همراه بود
  ).14( بازو و ميزان فعاليت بدني مشاهده نشد

 اين تحقيق به منظور بررسي وضعيت ،در همين راستا
هاي آنتروپومتريكي مرتبط با سالمتي  فعاليت بدني و شاخص

 ،از اهداف ديگر اين تحقيق. زنان كارمند دانشگاه انجام گرفت
 و همراه ها با ميزان فعاليت بدني بررسي ارتباط بين اين شاخص

  .با افزايش سن بود
  

  :روش كار
اين مطالعه از نوع مقطعي و به هدف بررسي ارتباط بين 
درصد چربي شاخص توده بدني و نسبت محيط كمر به محيط 

بدين . كنندگان انجام گرفت لگن و ميزان فعاليت بدني شركت
منظور كليه زنان كارمندان دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان 

)60n= (سال در 60 تا20، با دامنه سني1391ر تابستان سال د 
 و BMI رابطه با ميزان فعاليت بدني و فاكتورهاي قد، وزن،

WHRمورد ارزيابي قرار گرفتند .  
 پرسشنامه ارزيابي ،ها در اين پژوهش ابزار گردآوري داده

كه بخش اول  )15(بخش بود  سريع فعاليت بدني شامل دو
هاي هوازي بخش بعدي مربوط به  تمربوط به پرسشنامه فعالي

بوده ) يوگا( هاي كششي و فعاليت) بدنسازي( هاي قدرتي فعاليت
  .است
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 سوال آن مربوط به 7سوال كه  9اين پرسشنامه شامل 
، كم 1=اساس نوع فعاليت، غيرفعال فعاليت هاي هوازي بود كه بر

 7 و 6  و فعال5 و 4، به طور معمول كم تحرك 3 و 2 تحرك
هاي قدرتي و  دو سوال بعدي در مورد فعاليت. ندي شدامتيازب

هاي  و سوال بعدي در مورد فعاليت1بدنسازي بود كه امتياز آن 
 و استفاده از هر دو نوع 2بود كه امتياز آن ) يا يوگا( كششي

همچنين، تعيين شاخص توده بدن، . باشد  مي3فعاليت فيزيكي 
ده از ترازوي ها با استفا پس از تعيين وزن و قد آزمودني

قد افراد . گيري گرديد گرم اندازه 100 ديجيتالي سكا آلمان با دقت
گيري و با قرار دادن اعداد به  با نمايه قدسنج ترازوي سكا اندازه

  . محاسبه شد دست آمده در رابطه

براي تعيين نسبت محيط كمر به محيط لگن از متر نواري در 
 حداكثر اندازه محيط باسن و با استفاده محل كمي باالتر از ناف و

شايان ذكر است كه مشخصات فردي .  ثبت شد از رابطه

اعم از ميزان تحصيالت، ورزشكار و غير ورزشكار بودن، مجرد 
نامه دموگرافي مورد  ، نيز از طريق پرسش... هل بودن وأو مت

ميزان فعاليت بدني و مشخصات . پرسش واقع شد
نندگان با استفاده از آمار توصيفي گزارش شد، پس از ك شركت

آوري اطالعات به منظور  هاي الزم و جمع گيري انجام اندازه
بررسي ارتباط عوامل ذكر شده، از ضريب همبستگي اسپيرمن و 

افزار  ها از نرم تجزيه و تحليل دادهپيرسون استفاده شد و براي 
SPSS اي براي نشان ك هاي مجذور استفاده شد و از آزمون

  .دادن ارتباط بين متغيرهاي كيفي استفاده گرديد
  

  :نتايج
 سال بود و 75/39±05/9ميانگين سن، شركت كنندگان 
  .كنيد  مشاهده مي1  شمارهساير مشخصا ت آنها را در جدول

 51وزن زير نرمال  )نفر 1( درصد 66/1 ،در بين اين افراد
داراي ) نفر28( درصد 66/46وزن نرمال و ) نفر 31(درصد افراد 
) =30BMI-35(چاقي نوع يك  يا) =25BMI-30( اضافه وزن

  .بودند
حدود نيمي از ) 3 شماره جدول( با توجه به هنجاريابي نهايي

كيلوگرم بر مترمربع  BMI 25-5/18كارمندان دانشگاه در دامنه 
در محدوده اضافه وزن  %47و در محدوده نرمال بودند و حدود 

 كيلوگرم BMI 30/28 سال با ميانگين 51ني و چاق و گروه س
بر مترمربع از تركيب بدني ناموزوني نسبت به ساير طبقات سني 

در اين دامنه سني كه شروع دوران سالمندي است، . برخوردارند
ا هتواند در تسريع روند پيشروي بيماري اضافه وزن و چاقي مي
  .نقش اساسي بازي كند

  

  
  

  (X±SD)ها  هاي كلي آزمودني ي توصيف ويژگ-1جدول شماره 
  )متر سانتي (WHR BMI (kg/m2) WC  )كيلوگرم(وزن   )متر سانتي(قد 
74/4±63/160  63/10±57/65  06/0±89/0  72/4±43/25  5/11±05/95  

  
  

  هاي سني ها به تفكيك رده  اطالعات توصيفي مربوط به آزمودني-2جدول شماره 
 WHRميانگين    BMI (kg/m2)ميانگين   )متر سانتي(يانگين قد م  )كيلوگرم(ميانگين وزن   تعداد  گروه سني

30-20  5  18/66  8/157  26/25  87/0  
40-30  24  19/65  95/161  79/24  89/0  
50-40  22  04/65  40/160  46/25  89/0  
60-50  9  55/66  22/159  30/28  9/0  
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هرچند اين نسبت در گروههاي سني مختلف جامعه تحقيق 
 ولي آنچه از نتايج تحقيق حاصل شده .تكم و بيش يكسان اس

بندي گروهها، ميانگين  اين است كه با افزايش سن در طبقه
WHR نيز افزايش يافته و چنانچه حداقل ميانگين WHR  برابر

 سال و حداكثر ميانگين 30 تا 20 كه متعلق به گروه سني 87/0
WHR  سال است 51  متعلق به گروه سني باالي9/0برابر با 

  ).3 شماره جدول(
  

نسبت  (WHR اطالعات مربوط به شاخص -3جدول شماره 
  ها آزمودني) دور كمر به دور لگن

WHR درصد  دامنه  
  66/1  >75/0  زير نرمال

  66/16  75/0-85/0  نرمال
  68/81  <85/0  بسيار چاق

  
 نسبتاً وجود ارتباط ،هاي پژوهش حاضر يكي ديگر از يافته

و نسبت محيط ) BMI(  بدندار بين شاخص توده مثبت و معني
  ).>05/0P (است) WHR( كمر به محيط لگن

 اي پيكري مورد مطالعهه  ارتباط بين شاخص
(WC,WHR,BMI) كارمندان دانشگاه الهيجان  و فعاليت بدني

داري بين  وجود رابطه منفي و معني .مورد بررسي قرار گرفت
 بدست آمد BMI و WHRهاي  ميزان فعاليت بدني با شاخص

افزايش ميزان فعاليت بدني اين زنان، كاهش اين متغيرها را به كه 
  .دنبال داشته است

افراد مورد مطالعه از نظر سطح تحصيالت نيز برحسب 
 ولي .بندي شدند ليسانس به پايين و باالتر از ليسانس گروه

 و BMI در ميزان تغيير 2و  1 داري بين گروه تفاوت معني
WHR مشاهده نشد.  

زنان در  %33/83نشان داد كه ) WC( مرمقدار دور ك
 سازمان . باالي بيماريهاي وابسته به سالمتي بودندخطرمعرض 

زنان در WHRرا براي 8/0مرز ) WHO( بهداشت جهاني
از % 66/86 ،اين مطالعهحالي كه در در ). 16،17( كند توصيه مي

عروقي  - زنان كارمند در معرض خطر ابتالء به بيماريهاي قلبي
  .)4جدول شماره  (بودند
 

هاي پيكرسنجي و خطر   ارتباط بين شاخص-4جدول شماره 
  عروقي–ايجاد بيماريهاي قلبي 

 
  درصد  تعداد  شاخص چاقي

No Risk(>88cm) 10  66/16   دور كمرWC) متر سانتي  
At Risk (>88cm)  50  33/83  

        
No Risk (<0.85) 8  33/13  

  WHR  At Risk (>0.85)  52  66/86  )   متر يسانت(

 
 دار  و معنيr=65/0در زنان نيز WC و BMIهمبستگي بين 

  ).>05/0P (بوده است
سال به  20-30 به تفكيك رده سني WHR و BMIميانگين 

سال به ترتيب  30-40 و در رده سني 87/0 و 26/25ترتيب 
، در 89/0 و 46/25سال،  40-50، در رده سني 89/0 و 79/24

  . بدست آمد9/0 و 30/28سال،  50-60 رده سني
دهد كه ميانگين نسبت محيط كمر به محيط  نتايج نشان مي

هرچند اين نسبت در . است89/0 افراد جامعه تحقيق) WHR( لگن
 .گروههاي سني مختلف جامعه تحقيق كم و بيش متفاوت است

ولي آنچه از نتايج تحقيق حاصل شده اين است كه با افزايش 
 نيز افزايش يافته، WHR  بندي گروهها، ميانگينسن، در طبقه

كه متعلق به گروه  87/0برابر با WHR چنانچه حداقل ميانگين
متعلق  9/0 برابر با WHR سال و حداكثر ميانگين 20-30 سني

  . سال است50-60به گروه سني
 بر حسب ميزان فعاليت بدني در WHR و BMIميانگين 

  .  آمده است5جدول شماره 
 افرادي كه BMIشود، ميزان  ر كه مشاهده ميهمان طو

  . بيشتر است24 است، از 3امتياز فعاليت بدني آنها بيشتر از 
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  بر حسب ميزان فعاليت بدنيWHR و BMI ميانگين -5جدول شماره 

  4) 7-9/9(  3 )3-9/6(  2 )1/0-9/2(  1 )0/0(  سطع فعاليت بدني
  SDx   SDx   SDx   SDx   

BMI (kg/m2) -  93/5±17/28  52/2±06/24  73/0±29/23  
WHR  -  3/0±92/0  56/0±98/0  04/0±85/0  

%    33/38%  01/55%  66/6%  

  
  :گيري بحث و نتيجه

 خانم 60 درBMIطور كه پيش از اين ذكر شد، ميزان  همان
سال و شاخص توده بدني  39كارمند دانشگاه با ميانگين سني 

، در حالي كه )1 شماره جدول(بوده   kg/m2 43/25±72/4برابر 
ميانگين و انحراف معيار شاخص توده بدني ) 1383( نيا حامدي
BMI در اعضاي هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم سبزوار با 

  ).10( اعالم كرد kg/m2 6/26±2/4سال را 37ميانگين سني 
در )  درصد66/46(كنندگان اين تحقيق  كتتقريباً نيمي از شر

 كيلوگرم بر 25 اضافه وزن و چاقي يعني باالي BMI رده
اين در حالي است كه اين ). 3 شماره جدول(مترمربع قرار داشتند 

كه در زنان پانزده ) 1382( اي گائيني و همكارانه پژوهش با داده
  و BMI 38/26سال به باالي شهر تهران انجام دادند و 

WHR9/0  و 36-40در رده سني BMI 68/25  وWHR 9/0 
 سال به باال 51 در رده سني WHR 94/0 و BMI 09/27و 

در ) 1383( نائيني و همكاران). 11( تا حدي مطابقت دارد ،داشتند
تحقيقي كه تحت عنوان بررسي چاقي و كم وزني سالمندان با 

 ، در شهر اصفهان انجام دادندBMI,WHRهاي  نمايهاستفاده از 
 60-69در دامنه سني  )BMIبراساس (بيشترين شيوع چاقي 

  ). 12(سال وجود داشت 
 بندي ديگري كه در خصوص چاقي زنان بر براساس تقسيم

 <8/0 آنها WHR  زناني كه،ارائه شد) WHR( اساس شاخص
  ). 16(اند  بندي شده  جزو افراد چاق گروه،بود

افراد در معرض % 66/86 دهد كه نشان ميهاي تحقيق  يافته
در حالي كه ژوزفين در .  عروقي بودند- خطر بيماريهاي قلبي

اي كه بر عوامل خطرزاي سالمتي   در مطالعه2010سال 
انجام داد، نشان  سانتو توماس  دانشجويان تازه وارد دانشگاه 

افراد در معرض خطر قرار داشتند و درصد كمتر % 74/4داد كه 
ها جوان و از  اين آزمودني. افراد، به دليل  رده سني آنها بوداين 

BMI  13(و تركيب بدني بسيار خوبي برخوردار بودند.(   

هاي پژوهش حاضر، وجود ارتباط مثبت بين  از يافتهيكي 
در ) WHR( و محيط كمر به لگن) BMI( شاخص توده بدني

) 5اره  شمجدول) (r=29/0( زنان كارمند دانشگاه الهيجان است
به . هاي اكثر پژوهشگران مطابقت دارد كه اين مورد با يافته

) r=374/0(اين همبستگي را ) 1382( طوري كه گائيني و همكاران
 )r=14/0(و ژوزفين اين همبستگي را) 14(اند  گزارش كرده
 افرادي كه BMI ميزان ،در پژوهش حاضر). 16( گزارش كرد

 بود، در حالي 06/24±52/2ند،  داشت5امتياز فعاليت فيزيكي باالي 
روي فعاليت بدني و ميزان تغيير ر باي  در مطالعهكه استفاني 

، گزارش كرد BMI ها در زنان پس از يائسگي با مقياس هورمون
 BMI، 8/25 داراي 5كه افرادي با امتياز فعاليت فيزيكي باالي 

  ). 15(بودند 
شكي در تحقيقي كه معيني و همكارانش بر دانشجويان پز

انجام دادند، با وجود سطح تحصيالت و جوان بودن جامعه 
كنندگان به ميزان كافي فعاليت بدني  شركت% 2/32مورد نظر فقط 

  ). 17( داشتند و بقيه داراي سطح پائين فعاليت بودند
وي شاخص توده بدني، دور كمر و  راي كه بر در مطالعه

 - لبينسبت دور كمر به دور لگن و فاكتورهاي خطرزاي ق
 همبستگي منفي بين فعاليت بدني و شاخص ،عروقي انجام شد

طور كه انتظار  همان). 18( بدست آمد) r=-22/0( توده بدني
  .ها با نتايج پژوهش حاضر هم راستا بوده است رفت اين يافته مي

هاي آنتروپومتريكي كه  در اين تحقيق، ارتباط بين شاخص
هاي قلبي و عروقي  اي براي بيماري هاي شناخته شده شاخص

  .شوند نيز بررسي شده است محسوب مي
، در زنان كارمند WC  وBMI در اين تحقيق همبستگي بين

ميلدرد در سال .  بودr=65/0 دانشگاه محاسبه شد كه اين ميزان
اي بر روي زنان شهرنشين فيليپيني، اين   در مطالعه2009

  ).19( گزارش كرد84/0همبستگي را 
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تواند   ميWC و BMI شان داد كه تركيبمطالعات مشابه ن
 به WCبهترين پيشگوي عوامل خطرزاي متابوليكي باشد تا 

 آنها WCافرادي كه % 33/83، در مطالعه حاضر). 20( تنهايي
متر داشتند در معرض خطر ابتال به   سانتي88بيشتر از 

هاي بزرگ و   شكمهاي قلبي بودند و اين افراد عمدتاً بيماري
ند كه پايين بودن ميزان فعاليت بدني و تغذيه برجسته دار

 در اين زنان كارمند WC نامناسب از داليل احتمالي باال بودن
  .باشد مي

 WCافراد % 59 اين در حالي است كه مطالعه ژوزفين  تقريباً
 متر داشتند و در معرض خطر ابتال بودند  سانتي88بيشتر از 

 باال در WC شيوع و اين موضوع تا حدي كمتر از ميزان) 13(
زنان كارمند دانشگاه در مطالعه كنوني بوده كه علت اين موضوع 

 خالي بودن جايگاه فعاليت بدني منظم در برنامه روزانه احتماالً
زنان كارمند به دليل مشغله زياد، تغذيه نامناسب و پركالري و 

  .شرايط حاكم بر جامعه است ساير
 WHR هنجار مربوطه بهها نشان داده  تجزيه و تحليل يافته

هاي پيشگو در  در بين زنان به عنوان شاخصWCو  BMI و
مطالعات اپيدميولوژي و سوخت و سازي و نيز بروز بيماريهاي 

 به دليل ها احتماالً اين تفاوت). 20،21( اند مرتبط با چاقي مطرح
 اقتصادي، - اي از اختالفات فرهنگي، اجتماعي وجود مجموعه
هاي ورزشي منظم و عدم اطالع  ي، كمي فعاليتا اختالالت تغذيه

هاي  يافته. مردم از خطرهاي ناشي از چاقي و كم تحركي است
نكته مهمي كه در اين ). 21،22( تحقيق به صورت ذيل آمده است
 جمعيت اندك جامعه موردنظر ،مبحث نبايد از نظر دور داشت

) n=60( با اينكه تمام زنان كارمند دانشگاه الهيجان. تحقيق است
رسد  در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند، اما به نظر مي

 . بايد با احتياط انجام گيرد هاي ديگر تعميم نتايج براي جمعيت

گيري كلي اين تحقيق حاكي از كم تحركي اكثر كاركنان  نتيجه
 WC و WHRو   BMIمقادير. زن دانشگاهي در اين تحقيق بود

دهنده قرارگيري تعداد زيادي از  انكنندگان نش نيز در اين شركت
از طرفي بين برخي از . آنان در دامنه خطر بيماري قلبي بود

براي مثال بين . داري مشاهده شد ها ارتباط قوي و معني شاخص
BMI  و WCداري وجود  اين جمعيت رابطه مثبت و معني
كنندگان   هر چه سطح فعاليت شركت،از سوي ديگر. داشت
دهنده  يافته ديگر نشان. شد  آنها بيشتر ميBMIتر بود  پايين

  .هاي مرتبط با سالمتي به همراه افزايش سن بود افزايش شاخص
توجه به ارتباط معكوس ميان فعاليت بدني و شاخص  با

هاي  توده بدني، كنترل موثر وزن بايد يكي از اجزاء برنامه
وهش نظر به اينكه نتايج پژ. اي در كاركنان دانشگاه باشد مداخله

دهنده افزايش تدريجي اضافه وزن و چاقي است از  حاضر نشان
طرفي خطرهاي فراوان عدم تناسب وزن از قبيل افزايش احتمال 

حوادث مغزي، ديابت و   عروقي،- خطر بروز بيماريهاي قلبي
هاي اختصاصي با هدف  ، مداخله)1،10(مرگ و مير ناشي از آنها 
ايد بيش از پيش مورد توجه باشد كه ب تنظيم نمايه توده بدن مي

در اين خصوص نقش . اندركاران دانشگاه قرار گيرد دست
مربيان تربيت بدني و آموزش نگرشي در ارتباط با فعاليت بدني 

 ،از طرفي. رسد است و بايد مورد توجه قرار گيرد مهم به نظر مي
افزايش آگاهي درباره مواد مغذي از طريق كارگاهها براي اين 

  . جلسات مشاوره ممكن است مفيد واقع شودكارمندان و
  

  :سپاسگزاري
 آزاد دانشگاه كاركنان يهمكار از مقاله نيا سندگانينو
 طرح نيا انجام در يهمكار يبرا جانياله واحد ياسالم
  .كنند يم يسپاسگزار يپژوهش
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ABSTRACT 
 

Introduction: Physical activity is the most important factor for health related quality of 
life. This study aimed to determine physical activity and its association with some 
anthropometric characteristics of the female staffs of Islamic Azad University of Lahijan. 

Methods: Female staffs of Islamic Azad University of Lahijan participated in this 
examination for the evaluation.  Physical activity of the participants was assessed with 
RAPA questionnaire. Then some anthropometric characteristics consisted of Body Mass 
Index (BMI) and Waist to Hip Ratio (WHR) were assessed. 

Results: The results represented low points of physical activity levels in this group that may 
be the cause of progression in chronic disease related to inactivity. On the other hand about 
46.6 percent of the participants were overweight or obese. WHR in this group were high 
(about 80% of participants' WHR were up to 0.85). There was not any significant 
relationship between the levels of physical activity or anthropometric indices with graduation 
levels (P≤0.05). Negative significant relationship was observed between BMI or WHR 
with physical activity (P≤0.05). There was positive and significant relationship between 
BMI and WHR of the participants (P≤0.05).  

Conclusion: These findings showed the importance of education, information and proper 
physical activity in escalating anthropometric characteristics of the females. 
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