
 بررسي ميزان فعاليت بدني اقشار مختلف كشور و ارائه هنجارهاي مربوطه
 حمید محبیمجری: 

 8317دانشگاه گیالن ـ  علمی هیئتعضو 

به تفکیک نوع،  آنسال و عوامل مرتبط بر  46تا  51در پژوهش حاضر میزان فعالیت بدنی مردان و زنان  هدف:

ارزیابی قرار گرفتند و هنجار ملی برای هرکدام از متغیرها و میزان کالری مصرفی مورد بررسی و مدت، شدت، 

 تعیین و ارائه شد. 

استان کشور به صورت تصادفی خوشه ای چند  8سال از  46تا  51مرد و زن و  0033تعداد  طرح پژوهش:

طریق  های مورد نظر از ریمتغ پژوهشدر این مرحله ای انتخاب و نمونه های این پیمایش ملی را تشکیل دادند. 

حبه حضوری مورد بررسی قرار گرفتند. اعتبار و پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه بوچارد و از طریق مصا

ضریب پایایی پرسشنامه ها قبل از توزیع مورد بررسی قرار گرفت. متغیر های زمینه ای و مستقل پژوهش شامل 

وضعیت سالمت جسمانی و ت به ورزش، ، طبقه و منزلت اجتماعی، نگرش خانواده نسبتأهلسن، جنس، وضعیت 

و آماره های مرکزی  نمودارهاکمک جدول توزیع فراوانی، درصد ها، روانی، میزان دسترسی به امکانات ورزشی به 

وضعیت فعالیت بدنی اقشار مختلف به تفکیک سن و جنسیت و و شاخص های پراکندگی و توصیف و ارائه شد. 

محاسبه و ارائه شد. همچنین وضعیت سپس بر حسب میزان کالری مصرفی تفکیک نوع، تکرار و مدت فعالیت و 

محاسبه شد. برای تعیین رابطه یا اسمیرنوف -کلوموگراف آزمونهنجار بودن توزیع متغیرها نیز با استفاده از 

 استفاده شد. آنمرتبط با  آماریخی دو و شاخص های  آزمونتفاوت اثر عوامل مختلف بر فعالیت های بدنی از 

اختالف مقایسه میانگین ها برای دو گروه  آزمونمتغیرها و تفاوت بین گروه ها نیز از بین  روابطبرای تعیین 

 همبستگی پیرسون استفاده شد. ضریب  آزمونمستقل، تحلیل واریانس و 

لیه متغیر درصد را در ک 83ها، پایایی باالتر از  آزموننتایج حاصل از محاسبه ضریب ثبات بین نتایج  یافته ها:

سنج ها و شاخص های پژوهش نشان داد. همچنین محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای شاخص های نگرش 

سن، قد و % بود. در این پژوهش میانگین و انحراف معیار متغیر های 84لیکرتی حکایت از مقدار قبول باالتر از 

و  506±6/0سال(، ) 3/03±4/53و   5/03±5/50سال به ترتیب ) 46تا  51وزن برای مردان و زنان 

درصد نمونه ها در این پژوهش مجرد و  9/63کیلوگرم( بود.  46±6/55و  00±4/55سانتی متر( ، )  6/4±0/545

درصد غیر شاغل  4/45درصد شاغل و  6/08اشتغال نمونه ها نشان داد که  تیوضعبودند.  متأهلدرصد  5/81

 60( مشاهده شد. در بین شاغلین 03-69د( در بین میانساالن)درص 0/19اشتغال )می باشند و بیشترین مقدار 

درصد دارای مشاغل سبک بودند. مدت  56و بیش از  متوسط درصد 63صد دارای مشاغل سخت بدنی، در

ساعت بود. همچنین نتایج  00/0و  94/8اشتغال به کار در کار شبانه روز برای مردان و زنان شاغل به ترتیب 



درصد از آنان عالقه ای به  0/3درصد از زنان ورزش نمی کنند و حتی  4/63رصد از مرداند 4/03نشان داد که 

سال ایرانی به صورت مستمر  46تا 51درصد از زنان  4/0درصد از مردان  1/6ورزش کردن ندارند. براساس نتایج 

ارند. اطالعات درصد از زنان ورزش غیر مستمر د 1/8درصد از مردان و  1/54ورزش می کنند در حالی که 

درصد دو تا  3/33درصد افراد هر روز،  4/9مربوط به میزان شرکت در رشته های ورزشی مورد عالقه نشان داد 

درصد  33درصد یکبار در ماه،  0درصد دو تا سه بار در ماه،  8/4درصد یکبار در هفته،  8/53، سه بار در هفته

زند. اطالعات مربوط به شدت ورزش کردن نشان داد که با چند بار در سال به ورزش مورد عالقه خود می پردا

نتایج این پژوهش مشخص شد که مهم ترین مشکالت و افزایش سن شدت ورزش کاهش می یابد.. بر اساس 

در جامعه کمبود وقت، کمبود امکانات ورزشی، مشکالت مادی، نداشتن حوصله و موانع بر سر راه ورزش کردن 

 رش شده است. و دوری مسافت گزاانگیزه 

نتایج نشان داد که میانگین فعالیت بدنی در شبانه روز برای مردان و زنان به ترتیب در فعالیت های بسیار سبک 

ساعت  36/3و  6/3ساعت و شدید  64/3و  45/3متوسط ساعت، 00/0و  14/6ساعت، سبک  00/59و  60/58

زنان به ترتیب برای فعالیت نه روز برای مردان و بود. همچنین میانگین کالری مصرفی فعالیت های بدنی در شبا

کیلوکالری و  533و  338کیلوکالری، متوسط 003و  5331کیلو کالری، سبک  5034و  5855سیار سبک های ب

کالری مصرفی مردان بیش از زنان است و کیلو کالری بود. به طور کلی نتایج نشان داد که   31و  330شدید 

ن واقع در سنین میانسالی در اغلب موارد بیش از کالری مصرفی سایر گروه های سنی کالری مصرفی زنان و مردا

بنی افراد با سن، قد، فرض ها نشان داد که میزان فعالیت  آزمون(. خالصه نتایج مربوط p≤31/3)می باشد.

ین بین ( همچنp≤31/3) وجود دارد.وزن،سختی مشاغل، امکانات ورزشی منزل و محله مسکونی رابطه مستقیم 

میزان احساس نگرانی نسبت به سالمت جسمانی  و روانی و میزان فعالیت بدنی نیز رابطه معنی دار مشاهده 

 (. p≤31/3شد)

مدارک علمی داللت بر این دارد که عدم فعالیت بدنی عمده ترین عامل خطر برای بیماری های  نتیجه گیری:

را به طور موثری تضمین می مربوط به سالمتی  دیفوا م در سطح متوسطقلبی عروقی است و فعالیت بدنی منظ

و کمی دارند یا فعالیت بدنی مربوط به شرکت منظم در  ددواد در کشور فعالیت بدنی محاغلب افر متأسفانه کند.

اگر چه با توجه به نقاط درصدی بخشی از افراد در منطقه ای ها جایی ندارد.  آنزندگی فعالیت های ورزشی 

باید در فعالیت بدنی منظم در سطح کم است. افراد جامعه ایرانی  آنالمتی قرار دارند اما میزان مناسب برای س

ها است شرکت کنند. تمامی افراد باید به نحوی  آنورد عالقه ی اجازه می دهد و م آنمناسبی که ظرفیت 

ت بدنی با شدت متوسط در دقیقه فعالی 03برنامه ریزی کنند تا به هدف مورد نظر در فعالیت بدنی که حداقل 

از فواید مربوط به سالمتی فعالیت بدنی تمایل به استفاده بیشتر  کهاکثر روزهای هفته است، برسند. افرادی 

افزایش دهند. در حال حاضر مشکالت اقتصادی،  آندارند  باید میزان فعالیت بدنی خود را از نظر مدت و شدت 



ورزشی به عنوان مهمترین عوامل بازدارنده در فعالیت بدنی کشور  و عدم دسترسی به فضاهایکمبود امکانات 

 محسوب می شوند. 

 واژه های کلیدی: فعالیت بدنی، هنجار ملی، انرژی مصرفی، شدت و مدت ورزش.


