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Background and objective: Assessment of physical activity patterns and its influencing factors among adolescents for change in physical activity patterns is
valuable. Considering the importance of physical activity among youth, the aim
of this study was to assess the physical activity in girl school students in the
Tarom in Iran and its relevant factors.
Methods: In this cross-sectional study physical activity were assessed among
230 girl senior high school students in Tarom. The students were selected via
classified multi-stage random sampling. Physical activity was evaluated by the
standard, valid and reliable International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)
and pedometer to evaluate physical activity levels. Height, weight, and body
mass index (BMI) were also measured. Subjects wore a pedometer throughout
the day for one consecutive week, and average steps per day (physical activity volume) were measured. Data were analyzed through SPSS18 using Chisquared test and Pearson Correlation Coefficient.
Results: Regarding the level of physical activity (Pedometer results), 32% of
students were active and 68% inactive. The results of IPAQ showed that out
of active individuals, 68% performed light, 28% moderate and 2% sever
physical activity. There was only significant relationship between physical activity and father’s jobs. In the case of level of mother and father’s education,
mother’s jobs and household income had no significant effect on the frequency
of adequate physical activity.
Conclusion: The results indicated that the level of physical activity was not sufficient among girl students. Therefore, it is necessary to have an education plan
to educate girl students regarding life style modification.
Paper Type: Research Article.
Keywords: Physical Activity, high school students, Pedometer, International
Physical Activity Questionnaire (IPAQ), Tarom County.
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زمینه و هدف :بررسی سطح فعالیت بدنی و شناخت عوامل مؤثر بر الگوي فعاليت بدني در بين نوجوانان،
براي تغيير الگوي فعاليت بدني ارزشمند است .با توجه به اهمیت فعالیت بدنی در دوران نوجوانی ،این
مطالعه با هدف ارزیابی سطح فعاليت بدني دانشآموزان دختر شهرستان طارم و عوامل مرتبط آن مورد
انجام گرفت.
مواد و روشها :این مطالعه بهصورت مقطعی بر روی  230دانشآموزان دختر مقطع دبیرستان صورت
گرفت .نمونهگیری به روش تصادفی چندمرحلهای انجام شد .جهت بررسی سطح فعالیت بدنی از
پرسشنامه استاندارد روا و پایای پرسشنامه بینالمللی فعاليت بدني ( )IPAQو دستگاه گامشمار استفاده
شد .متغیرهای قد وزن و شاخص توده بدنی ( )BMIنیز اندازهگیری شد .افراد به مدت هفت روز متوالی
گام شمار را در طول روز به خود نصبکرده و میانگین گامهای روزانه اندازهگیری شد .دادهها توسط
 SPSS18و با استفاده از آزمون کایاسکوئر و ضريب همبستگي پیرسون تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :وضعیت فعالیت بدنی دانشآموزان (نتایج گامشمار) نشان داد که فقط  %32فعال و  %68از
نمونه غیرفعال بودند .نتایج پرسشنامه  IPAQنشان داد از بین افراد فعال  %68فعاليت بدني سبک%28 ،
متوسط و  %2شدید داشتند .در این مطالعه تنها در زمینه شغل پدر رابطه معناداری با فعالیت بدنی وجود
داشت و در مورد سطح تحصیالت پدر و مادر ،اشتغال مادر و میزان درآمد خانوار با میزان فعالیت بدنی
دانشآموزان ارتباط معنادار آماري وجود نداشت.
نتیجهگیری :با توجه به اهمیت فعالیت بدنی در زندگی دانشآموزان دختر ،نتایج مطالعه نشان میدهد
که فعالیت بدنی در جامعه موردبررسی کافی نیست و الزم است با برنامهریزی صحیح و مستمر،
آموزشهای الزم در خصوص تغییر سبک زندگی دانشآموزان دختر ارائه شود.
نوع مقاله :مطالعه پژوهشی.
کلیدواژهها :فعاليت بدني ،دانشآموزان  ،گامشمار ،پرسشنامه بینالمللی فعاليت بدني ،شهرستان طارم.
 استناد :بشیریموسوی ف ،فرمانبر ر ،تقدیسی م ح ،عطرکارروشن ز .سطح فعاليت بدني دانشآموزان
دختر شهرستان طارم و برخی عوامل مؤثر بر آن .فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت .تابستان
1394؛.140-133:)2( 3
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ف واید تحرک و فعالی تهای بدنی بر کسی پوشیده نیست؛ به نحوی

زندگي بدون تحرك بهعنوان يكي از ع وال خطر بالقوه (ريسك
فاكتورهاي) اصلي بیماریهای مزمن و مرگومیر زودرس است

( .)1نداشتن فعالیت بدنی از نگ ران یهای امروزی سازمان جهانی
بهداشت اعالمشده است ( .)2فعالی تهای سبك و متوسط با كاهش

بیماریهای قلبی در خان مها و فعالی تهای با شدت متوسط با

كاهش مرگومیر در مردان هم راه بوده است ( .)3فعاليت بدني در
تمام سنین کیفیت زندگی را بهبود م یبخشد اما نوج واني و ج واني،

دوره انتقال از كودكي به بزرگسالی است و عادات زندگي از قبيل
ورزش منظم بهطور طبيعي در اين دوران شروع و ادامه پيدا م یکند.

گزارشهای علمي آشكار م یکند كه سبك زندگي ک متحرک در
دوره نوج وانی به منزله عامل مستقل تهدیدکننده مشكالت مزمن
بهداشتي و كاهش كيفيت زندگي در سنین باال دارد (.)4

هدف از انجام اين مطالعه بررسی سطح فعاليت بدني

دانشآموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان طارم و برخی عوامل
مؤثر بر آن بوده است .بررسی اینکه آيا حجم فعاليت بدني روزانه

در جامعه موردمطالعه به ميزان توصیهشده براي سالمتي هست؟

سطحبندی فعالیتها در دانشآموزان چند درصد را به خود

اختصاص دادهاند .ارتباط سطح تحصیالت پدر و مادر ،اشتغال پدر و
مادر و میزان درآمد خانوار با میزان فعالیت بدنی بررسی خواهد شد.

مواد و روشها

این مطالعه بهصورت توصیفی – تحلیلی ،مقطعی بر روی 230

دانشآموزان دختر مقطع دبیرستان ( 18-14ساله) در سال 1392

صورت گرفت.

محیط پژوهش شامل مدارس دخترانه مقطع دبیرستان دولتی

شهرستان طارم بود .نمونه پژوهش بر اساس فرمول حجم نمونه به

میزان  230نفر در نظر گرفته شد و نمونهگیری بهصورت تصادفی
چندمرحلهای بود .برای اینکار ،چهار مدرسه بهصورت تصادفی

انتخاب شد؛ از هر مدرسه نیز  77نفر ( %25حجم نمونه) از سه

نفر از پایه اول 77 ،نفر از پایه دوم و  77نفر از پایه سوم وارد

مطالعه شدند .به واحدهای موردبررسی جهت شرکت در پژوهش

حق انتخاب داده شد؛ یعنی به آنان اطمینان دادهشده بود که کلیه
اطالعات کسبشده محرمانه خواهد ماند .از والدین دانشآموزان
نیز با توجه به ارائه کامل مراحل پژوهش رضایتنامه کتبی

جهت شرکت در مطالعه کسب شد .ابزارهای جمعآوری دادهها،

پرسشنامه و دستگاه گامشمار بود.

پرسشنامه استفادهشده نسخه کوتاه پرسشنامه بینالمللی

فعاليت بدني بود .ابزار یادشده توسط یک گروه تخصصی
1

بینالمللی در سال  1998در ژنو ساخته شد و روایی و پایایی

آن در  12کشور به تأیید رسیده است ( .)5این پرسشنامه در
مطالعات مختلفی در کشور نیز بکار گرفتهشده است و روایی و

پایایی آن نیز مورد تأیید قرارگرفته است (.)7-6

بهمنظور سنجش پایایی نسخه فارسی پرسشنامه بینالمللی

خودایفای فعاليت بدني روش بازآزمایی استفاده شد .پرسشنامه
بین  20دانشآموز دبیرستانی توزیع شد .بعد از آزمون و برگزاری

بازآزمون  10روز بعد ،ضریب همبستگی  0/86به دست آمد؛ که
نشانگر پایایی مطلوب پرسشنامه بود .پس از سنجش پایایی ،این

پرسشنامه در اختیار نمونهها گذاشته شد و دادههای جمعآوریشده

فعاليت بدني در سه سطح (کمتحرک ،تحرك كافي و تحرك

زياد) طبقهبندی شد .سطح فعاليت بدني ()METs-min/week
کمتر از  600بهعنوان فعاليت بدني پایین ،بین 600-3000

فعاليت بدني متوسط و بیشتر از  3000در گروه فعاليت بدني

باال تقسیمبندی شد ( .)8پرسشنامهها طی یک مرحله به روش

خودگزارشدهی جمعآوری شد.

متأسفانه پرسشنامهها فرصت مشاهده عینی فعالیت روزانه را

فراهم نمیکنند؛ اما استفاده از ابزارهای کارآمد و آسان همچون
گامشمارها (پدومترها) و شتابسنجهای گامشمار انگیزه مناسبی
برای ثبت فعاليت بدني فراهم میآورد ( .)9براي اندازهگیری
)1. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ

بشیری موسوی و همکاران /سطح فعاليت بدني دانشآموزان دختر شهرستان طارم و برخی ...
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پایه وارد مطالعه شد .با درنظر گرفتن نسبت جمعیت هر پایه76 ،
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حجم فعالیتهای بدنی روزانه ،اغلب از روش پرسشنامههاي

فعاليت بدني منظور گرديد (.)15

کمی و دقیق سنجش كردن مقدار فعاليت بدني فرد نيست (.)10

فعاليت بدني روزمرهشان را در مدت زماني كه گامشمار را حمل

محققساخته استفادهشده است كه درواقع روش مناسبي براي
ابزار دوم استفادهشده در این پژوهش دستگاه گامشمار بود .اين

ابزار قادر به اندازهگیری فعالیتهای بدني ناگهاني و سازماندهي

به دانشآموزان توصيه اکید شد كه الگوي غالب و مأنوس

میکنند ،تغيير ندهند .نمونهها متناسب با حجم فعاليت بدنیشان

در دو گروه غیرفعال (كمتر از  10000گام روزانه) گروه فعال
(برابر یا بیشتر از  10000گام روزانه) جاي گرفتند (.)16

نشده ماننددورههای كوتاه مدت يا سريع پیادهروی داخل منزل يا
محل كار است ( .)11اما دستگاه گامشمار صرف ًا فعاليت جابجايي

بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات از  SPSS18استفاده شد.

اندازهگیری شدت و تنوع فعاليت بدني نيست؛يعني فعالیتهایي

بررسي ارتباط بين سطح فعاليت بدني و عوامل جمعیتشناختی

پیادهروی را در مسافت معين اندازهگیری میکند و قادر به
مانند دوچرخهسواری ،شنا و ورزشهای مشابه نیست كه هزينه

كالري در آنها متفاوت است قابلتشخیص نيست ( .)12لذا
پرسشنامه بینالمللی فعاليت بدني نیز در کنار گامشمار در نظر
گرفته شد .این دستگاه توانايي اندازهگیری ميزان كالري مصرفشده
توسط فرد را دارد .دستگاه گامشمار  OMRONمدل 152R-E-HJ

با اندازه خطاي كمتر از  )13( %1/5به مدت یک هفته در اختیار

شرکتکنندگان گذاشته شد تا با وصل کردن دستگاه به كمر یا
آویختن از گردن اطالعات مربوطه ثبت و استخراج گردد.

وزن و قد و طول متوسط گامها نیز با اندازهگیری  10گام

عادی هر فرد و تقسیم آن بر تعداد قدمها اندازهگیری شد و این

اختالف بين گروهها با استفاده از آزمون کایاسکوئر و براي
از ضريب همبستگي پیرسون استفاده شد؛ نتايج با p≤0/05

معنادار در نظر گرفته شد.

یافتهها

ميانگين سني اف راد  8/15 ±0/883و ميانگين نمایه توده بدنی

اف راد شرکتکننده  23/4±3/2بود .می زان تحصیالت  %54/6از
پدران و  %68/3از مادران دانشآموزان دیپلم بود .شغل %42/7

پدران کارمند و شغل  %64/9از مادران خانهدار بودند .می زان درآمد
خان واده  %45/8دانشآموزان  1/5-1میلیون تومان بود (جدول .)1
جدول  .1مشخصات جمعیتشناختی افراد موردمطالعه

اطالعات اولیه برای هر فرد با تعیین مدت استفاده دستگاه (یک

متغیر

طول فعاليت روزانه و طرز ثبت گامها آشنا شدند .از دانشآموزان

دیپلم

68/3

کاردانی

31/7

هفته) به گامشمار وارد شد .نمونهها با نحوه كاربرد گامشمار در

خواسته شد كه از ابتداي صبح كه فعاليت بدنیشان در خارج از

منزل آغاز میگردید تا پايان روز ،دستگاه را بهصورت گردنآویز
و یا به وسیله گیره مخصوص دستگاه به كمر خود در سمت راست
نصب نمايند ( .)14مطالعات نشان میدهد كه اندازهگیری حداقل

سه روز (دو روز كاري و يك روز آخر هفته) تا یک هفته به
وسیله گامشمار براي برآورد الگوي فعاليت بدني روزانه يا حجم

كار بدني مناسب است .با اين حال ،به دليل وجود تعداد کافی

گامشمار و بهمنظور افزايش روايي و جلوگيري از سوگيري،
در مطالعه حاضر مدت یک هفته بهعنوان شاخص گزينش حجم

درصد
میزان تحصیالت مادر

میزان تحصیالت پدر
دیپلم

54/6

کاردانی

21/2

کارشناسی

24/2
شغل پدر

کارمند

42/7

آزاد

33/6

کشاورز

23/7
شغل مادر

خانهدار

64/9

کارمند

35/1
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میزان درآمد خانواده (تومان)
 500تا یک میلیون

19/6

 1تا  1/5میلیون

45/8

بیش از  1/5میلیون

34/6

 %68/6از آنها فعالیت بدنی کمی داشتند.

جدول  .2میانگین فعاليت بدني نوجوانان

جدول  2نشان میدهد میانگین تعداد گامهای روزانه

استخراجشده از گامشمار  9295±304بود .افراد با حجم فعاليت
بدني كمتر از  10000گام روزانه گروه غیرفعال و گامهای روزانه
برابر یا بیشتر از  10000گام روزانه گروه فعال بودند .بر اساس

نتایج بهدستآمده از گامشمار  %67/8شرکتکنندگان در مطالعه

غیرفعال بودند .میانگین نمره ماهانه فعالیت بدنی استخراجشده از
پرسشنامه بینالمللی فعاليت بدني METs –min/ 537/4± 97

 wkبود .سطح فعاليت بدني کمتر از METs –min/wk 600

بود و بهعنوان فعاليت بدني پایین تقسیمبندی شد .با توجه به

فراوانی

درصد

متغیر
تعداد متوسط گامهای

غیرفعال

156

67/8

روزانه

فعال

74

32/2

فعاليت بدني پایین

158

68/6

66

28/6

میانگین نمره ماهانه

فعاليت بدني

فعالیت بدنی
()MET-min/wk

متوسط
فعاليت بدني باال

6

میانگین ±

انحرافمعیار
9295±304

537/4 ± 97

2/8

بین انواع فعالیتهای جسمانی در دانشآموزان موردمطالعه و

متغیرهای جمعیتشناختی ارتباط آماری معناداری جز شغل پدر
وجود نداشت (جدول .)3

جدول  .3توزیع انواع فعالیتهای جسمانی و ارتباط آن متغیرهای جمعیتشناختی
متغیر جمعیتشناختی

میزان
تحصیالت
مادر

میزان
تحصیالت
پدر

شغل
پدر

شغل
مادر

میزان
درآمد
خانواده
(تومان)

فعاليت بدني کم
تعداد

فعاليت بدني متوسط

فعاليت بدني شدید

درصد

تعداد

درصد

1

4 .0

6

2/6
2/3

درصد

تعداد

بیسواد

8

3/4

8

4 .3

دیپلم

21

9/1

30

13

کاردانی

42

18/2

39

16/9

6

کارشناسی

19

8/2

17

7/3

4

1/7

باالتر

14

6

6

2/6

1

0/4

بیسواد

1

0/4

3

1/3

0

0

دیپلم

26

11/3

26

11/3

4

1/7

کاردانی

30

13

30

13

9

3/9

کارشناسی

22

9/5

26

11/3

2

0/8

باالتر

23

10

14

6

4

1/7

کارمند

44

19/1

44

19/1

8

3/4

آزاد

37

16

26

11/3

11

4/7

کارگر

5

2/1

9

3/9

1

0/4

کشاورز

22

9/5

23

10

0

0

خانهدار

61

26/5

67

29/1

11

4/7

کارمند

5

2/1

4

1/7

1

0/4

آزاد

7

0

4

1/7

1

0/4

کارگر

2

0/8

5

2/1

0

0

کشاورز

33

14/3

22

9/5

7

2/8

زیر  500هزار

2

0/8

8

3/4

1

0/4

 500تا یکمیلیون

16

6/9

14

6

4

1/7

 1تا  1/5میلیون

57

24/7

43

18/6

8

3/4

بیش از  1/5میلیون

33

14/3

37

16

7

2/8

p-value

0/558

0/646

0/048

0/857

0/130
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بحث

هدف از این مطالعه بررسی سطح فعاليت بدني دانشآموزان
دختر شهرستان طارم و ع وامل م رتبط آن بود .سنين مدرسه از

دورانهای مهم زندگي ب راي تأمین سالمتي زمانهای آتي زندگي

است .انجام فعاليت بدني مناسب در طول سالهای رشد كمك

زيادي به تثبيت سالمتي م یکند .بناب راين پتانسيل عظيمي ب راي
افزايش سالمتي در اين گروه سني وجود دارد ( .)17لذا تغییر در

الگوي فعاليت بدني زمینههای ابتال به ان واع خاصي از بیماریها را
ف راهم م یسازد (.)18

بهطورکلی ،نتایج این مطالعه حاکی از آن است که فعالیت

منظم در دانشآموزان کم است و سبک زندگی بیتحرک بهنوعی
همه افراد در هر سن و طبقهای را درگیر نموده است .هرچند انتظار

میرود با توجه به وجود امکانات ورزشی در مدرسه فعاليت بدني

مطلوبی برخوردار باشند اما نتایج مطالعه حاضر چنین موضوعی
را نشان نداد .نتایج این مطالعه با مطالعاتی که در زمینه ارزیابی

فعاليت بدني در جوانان کشورهای ایتالیا ،کانادا ،چین ،آلمان،

نیجریه و ایاالتمتحده و  21کشور اروپایی انجام گرفت و نشان

داد که بیش از نیمی از جوانان و نوجوانان فعالیت بدنی کافی
برای تندرستی خود نداشتند ( )19همخوانی داشت.

در مطالعه که بر روی افراد باالی تر از  15سال در شهر

اصفهان انجام گردید ،نشان داد که حدود  %70مردم بهنوعی دارای

فعالیت بودند %14 ،به فعالیت شدید %70 ،به پیادهروی در اوقات

فراغت و  %12به دوچرخهسواری میپرداختند ( .)20مطالعهای
که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمینه فعالیت بدنی
در جوانان صورت گرفت نشان داد که بیش از  %70دانشجویان

هیچ برنامه ورزشی در فعالیتهای روزانه خود نداشتند ( .)21لذا

این نتیجهگیریها با نتایج حاصل از مطالعه حاضر که  %67/8از
نمونهها غیرفعال و  %32/2فعال گزارش شدند مطابقت دارد.

از دیگر یافتههای تحقیق حاضر نبودن اختالف آماری معنادار

بین عوامل موردبررسی غیر از شغل پدر (تحصیالت پدر و مادر،
شغل مادر و میزان درآمد خانوار) و میزان فعاليت بدني بود .از

نظر شغل پدر نیز تفاوت بین سطوح مختلف فعالیت بدنی معنادار
بود ،بیشترین عدم تحرک بدنی به پدر کارمند تعلق داشت .این
نتایج با نتایج حاصل از مطالعات عبداهلل و براون مطابقت ندارد.

در این مطالعات اختالف معناداری بین عوامل موردبررسی و

فعالیت بدنی وجود داشت ( .)20در مطالعهای که در کالیفرنیا
بر روی فراوانی فعالیتهای بدنی متوسط و شدید و رابطه آن

با متغیرهای جمعیتشناختی روی  40261نفر انجام شد ،نشان

داد که  %27/4از افراد فعالیت بدنی متوسط یا شدید نداشتند
که این رقم با نتایج مطالعه حاضر تفاوت زیادی دارد ( .)22در

مطالعه  10ساله همگروه (كوهورت) در آمريكا ديده شد كه سطح
تحصيالت پايين والدين با كاهش فعاليت بدني ارتباط آماري

معنادار داشت ( .)23در مطالعه ما با افزایش سطح تحصیالت
پدر و مادر به میزان قابلتوجهی نداشتن تحرک بدنی افزایش
مییافت .این مطلب مبین این موضوع است که مشکل جامعه
نداشتن آگاهی خانوادهها نیست .در سایر مطالعات میزان نداشتن

تحرک بدنی در افراد با سطح اجتماعی و اقتصادی پایینتر بیشتر
است؛ که میتواند مربوط به کمبود وقت جهت فعالیت در این

گروه و دسترسی کمتر به امکانات رفاهی ورزشی باشد .شاید
دلیل معنادار نبودن بین متغیرهای خانوادگی و میزان فعاليت بدني

واحدهای موردپژوهش مربوط به بستر فرهنگی اجتماعی محیط
پژوهش حاضر باشد؛ که معموالً در این منطقه بچهها وابستگی
کمتری به خانواده داشته و از نظر رفتارهای فردی مثل پیادهروی
کمتر تحت تأثیر خانواده هستند و رفتارها بیشتر موضوع فردی

است.

از محدودیتهای این پژوهش مشکالت ایجادشده در

هماهنگی با افراد شرکتکننده در مطالعه در تحویل گامشمارها
پس از یک هفته بود.
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با دیگر کشورها بیش  %60دانشآموزان غیرفعال بودند و از سطح
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 ط راحی و اج رای ب رنامههای،پایین فعاليت بدني برخوردار بودند
 با توجه به، بناب راین.آموزشی فعالیت بدنی ضروری به نظر م یرسد
نقش فعالیت منظم در سالمت انسان که سادهت رین آن پیادهروی به

 ضروری است جهت آموزش. دقیقه در هر روز است30-20 مدت
و فرهنگسازی این امر در جامعه کوشش بیشتری به عمل آید؛
.بهویژه در دانشآموزان که آیندهسازان جامعه سالم فردا خ واهند بود
 روشهایی مانند آموزش و ترغیب دانشآموزان از ط ریق،بناب راین

،ارائه مطالب آموزشی در دروس پایه تأکید بر ف واید پیادهروی
 آموزش،اطالعرسانی به جامعه از ط ریق رسانههای گروهی
روشهای مفید و مؤثر فعالی تهای بدنی در رابطه با اوقات ف راغت

.ب رای ارتقای می زان فعالیت بدنی دانشآموزان پیشنهاد م یگردد

سپاسگزاری

این مقاله مستخرج از پایاننامه و طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه
 بدینوسیله نويسندگان سپاس و قدردانی.علوم پزشکی گیالن بود

خود را به حضور كليه كساني كه به هر نحو در اج راي اين مطالعه

همكاري و مساعدت کردهاند اب راز و از خداوند متعال توفيق
.روزافزون ب راي همه آنان خ واهانيم
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