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Abstract  
Undoubtedly, physical activity is one of the important indicators of individual and social 
health and neglecting it has adverse effects on productivity. On the other hand, the 
restriction of physical activity due to cultural and religious teachings is more pronounced in 
women. Therefore, the present study was conducted to investigate the status of physical 
activity among students of Farhangian University throughout Iran and the effect of gender 
differences among them was investigated. The present study was an applied research that 
was conducted by survey method and was cross-sectional in terms of time. The present 
study was a cross-sectional study. The research population was the students of Farhangian 
University of the whole country who were first considered as a census. In order to conduct 
research, the health record system was first designed and implemented in 98 Branch. Of 
Farhangian University and educational centers across the country. In this regard, the 
variables were measured in two parts and recorded in the system. The registered 
information of 29115 students was studied in the student health record system. Only 15% 
of students were physically active seven days a week (at least 30 minutes at a time), as 
recommended by the World Health Organization. Male students were significantly more 
active than female students. There was a significant difference in this ratio between girls 
and boys.11% of girls and 7% of boys did not engage in any physical activity during the 
week. Based on the findings, the level of physical activity among students of Farhangian 
University is estimated to be unfavorable. The situation was worse in the girl population. 
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 به شاغل دختر و پسر انیدانشجو یکیزیف تیفعال زانیم ةسیمقا و یبررس

 7931در سال  انیفرهنگ دانشگاه در لیتحص

 5احمدی، سهیال 4منظر شاهرودی ، مهناز خوش3ندا نورشاهی ،2محمد میبدی، 1حسن عظیمی

ریزی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه  دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری، مدیر کل برنامه. 1
 فرهنگیان، تهران، تهران

 دکتری پزشکی، رئیس ادارة بهداشت و پیشگیری دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. 2
 ، تهران، ایرانانیدانشگاه فرهنگ یریشگیبهداشت و پ ةکارشناس ادار، هیتغذ ارشد یکارشناس. 3

 ، تهران، ایرانانیسالمت دانشگاه فرهنگ ةکارشناس مسئول اداری، و درمان یخدمات بهداشت تیریارشد مد یکارشناس. 4
 تهران، ایران ،انیامور پزشکان و مشاوران دانشگاه فرهنگ یسامانده ةکارشناس مسئول ادار ی،درس یزیر ارشد برنامه یکارشناس. 5

 (70/70/9311: ؛ تاریخ پذیرش70/73/9310: تاریخ دریافت)

 چکیده

وری دارد، از طرفری   و غفلت از آن آثار نامطلوبی در بهرر   های مهم سالمت فردی و اجتماعی است تردید فعالیت بدنی یکی از شاخص  بی
بررسی  هدف با حاضر ةمطالعبنابراین، . بانوان بیشتر نمود دارد های فرهنگی و مذهبی در های فیزیکی با توجه به آموز  محدودیت فعالیت

گرفرت و اثرر تفراون جنیریتی در برین دانشرجویان دانشرگا          انجام رانیا کشور سراسر انیفرهنگ انیدانشجو نیب یبدن تیفعال تیوضع
. نظر زمانی به صورن مقطعی بود  استکه به روش پیمایش انجام گرفت و از  پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود  .فرهنگیان بررسی شد

شمار در نظر گرفته  جامعة پژوهش دانشجویان دانشگا  فرهنگیان کل کشور بودند که ابتدا به صورن کل .بود یمقطع نوع از ة حاضرمطالع
 سراسرر  در یآموزشر  مرکرز  و دانشگا  فرهنگیان سیپرد 19 در و شد یطراح سالمتة کارنام ةسامان ابتدابه منظور انجام پژوهش، . شدند
 سرامانة  در دانشجو 71992شد   ثبت اطالعان .شد ثبت سامانه در و شد  یریگ انداز  بخش دو در رهایمتغ ،راستا نیهم در .شد اجرا کشور

 هرر برار  ) هفتره  در روز هفت یجهان بهداشت سازمان یةتوص درصد دانشجویان، مطابق با 92تنها . مطالعه شد دانشجویان سالمت کارنامة
 در نیربت  نیر ا در یمعنرادار  تفاون. تر از دختران بودند دانشجویان پیر به طور معناداری فعال. داشتند یکیزیف تیفعال (دقیقه 37حداقل 

راسرا   ب. گونه فعالیرت بردنی در طرول هفتره نداشرتند      درصد پیران هیچ 0درصد دختران و  99 .شد مشاهد  پیران و دختران گرو  نیب
 دخترران  تیر جمع در تیوضرع  نیا. شود یم برآورد نامطلوب انیفرهنگ دانشگا  انیدانشجو نیب در یکیزیف تیفعال زانیم تیوضعها،  یافته
 . بود بدتر

  .فعالیتسالمت فردی، فعالیت فیزیکی، ، اجتماعی سالمت :كلیديواژگان
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 مقدمه

 دشدهیولت يبدن جنبش کي عنوان به يبدن تیفعال (WHO) جهاني بهداشت سازمان تعريف طبق

 نیچهارم عنوان به يکيزیف تیفعال عدم. دارد یانرژ صرف به ازین که است ياسکلت عضالت توسط

 نفر ونیلیم 2/3 مرگ باعث ساالنه که است شده نییتع يجهان ریم و مرگ سکير در شرویپ عامل

 اي یسوار دوچرخه ،یرو ادهیپ مانند - متوسط حد در منظم يبدن تیفعال. شود يم جهان سراسر در

 تواند يم منظم يبدن تیفعال مثال، برای. است سالمت یبرا ييايمزا یدارا - ورزش در شرکت

 کاهش را يافسردگ و پستان سرطان و بزرگ ةرود سرطان ابت،يد ،يعروق يقلب یها یماریب خطر

 و دهد مي کاهش را مهره و لگن شکستگي به ابتال خطر بدني فعالیت کافي سطح ،همچنین. دهد

 يقلب تیوضع بهبود منظور بهها  هیتوص .(3 3، ص2002،  گول) دکن مي کمک وزن ترلکن به

 و رداریرواگیغهای  یماریب سکير کاهش و استخوان سالمت ،یا چهیماه تیوضع ،يعروق

 و هفته طول در ديشد تا متوسط یهواز ورزش قهیدق 50  سال، 3 -26 بزرگساالن در يافسردگ

 به. است هفته طول در تیفعال نوع دو نيا از يقیتلف اي هفته در ديشد يلیخ ورزش قهیدق 55 با

 تیفعال دهد مي نشان ها نتايج پژوهش. است وزن تيريمد از فراتر ورزش یايمزا ،سخن گريد

 تیفیک بهبود و سالمت طيشرا و مختلفهای  یماریب به ابتال خطر کاهش به تواند مي منظم يبدن

 در يمحافظت مهم نقش تواند مي منظم يبدن تیفعال شد انیب هک گونه همان. کند کمک يزندگ يکل

 تیفعالطوری که  به باشد، داشته مغز و قلب عروقهای  یماریب جمله از سالمت مشکالت برابر

 قلب، عضالت تيتقو با یمغز ةسکت و يقلب یماریب از یریشگیپ باعث تواند مي روزانه يبدن

 يچرب سطح کاهش و( خوب کلسترول) HDL نیپروتئپویل يچرب سطح باالبردن خون، فشار کاهش

 و قلب یکار تیظرف شيافزا و خون انيجر بهبود با و ؛شود( بد کلسترول) LDL نیپوپروتئیل

 عروق یماریب خطر کاهش یبرا را یگريد یايمزا تواند مي عوامل نيا از کي هر یساز هنیبه

 ثرؤم ليذهای  یماریب کاهش و یریشگیپ در منظم يکيزیف تیفعال ،نیهمچن .کند فراهم يطیمح

                                                           
1. Goel 
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 تيريمد به و ،باضطرا استخوان، يپوک کمردرد، ،يچاق ن،یانسول به وابسته ریغ ابتيد است

 (.06 ، ص2006،  منرشاد و گروس ) کند مي کمک استرس

آموزان که در کوريکولوم آموزشي  نشان داده شد يادگیری در دانشای  در مطالعههمچنین، 

 به(.  ، ص3 20، و همکاران 2نوريسامما )گیرد  اسب دارند، بهتر صورت ميدرس تربیت بدني من

، مطالعة حاضر سالمت سطح یارتقا و حفظ در يکيزیف تیفعال تیاهم به توجه با و سبب نیهم

 يکيزیف تیفعال زانیم زمینة در سالمت ةکارنام ةسامان در شده ثبت و یگردآورهای  داده حسب بر

 با آن جينتا و انجام گرفت کشور سراسر( معلم تیترب) انیفرهنگ دانشگاه پسر و دختر انيدانشجو

 سالمت ةحوز همکاران و ارانذاستگیس اریاخت در ثرؤم ةمداخل گونه هر برای یتدوجنس در ةسيمقا

 .قرار داده شد دانشگاه

3در اين زمینه، وون بودر و فريدالند
 بیان ،سوئدی دانشجوی 332روی  با مطالعه بر( 2005) 

، 2005وون بودر و فريدالند، ) دانشجويان نامطلوب بود درصد 26کردند میزان فعالیت بدني 

دانشجويان از  درصد 3/33 نشان داده شددانشجوی مصری  200ای روی  مطالعهدر  (.03 ص

درصد دانشجويان فعالیت فیزيکي منظم داشتند  2 لحاظ فیزيکي غیر فعال بودند و فقط 

 (.2005ان، و همکار 6ابوالفتوح)

دانشجوی رشتة پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز، بیان شد فقط  300ای بر روی  در مطالعه

دقیقه فعالیت بدني دارند که اين میزان به طور  20تا  5 درصد دانشجويان روزانه بین  5/ 

که اصالً  درصد دانشجويان بیان کردند  6/5در اين مطالعه . معناداری در دانشجويان پسر بیشتر بود

 00 ديگری بر روی  در مطالعة(. 6، ص2003، 5علیزاده و قابیلي)کنند  ندرت ورزش مي يا به

دانشجويان فعالیت بدني منظم  درصد 30فقط  نشان داده شداهلل  دانشجوی دانشگاه نظامي بقیه

                                                           
1. Rashad & Grossman 

2. Emma Norris 

3. Von Bother & Fridlund 

4. Abolftotouh 

5. Alizadeh & Ghabili, 
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یای نرومادانشجوی  336 مطالعة(.  20، ص5 20،  رحمتي نجار کالهي و ديني طالتپه) اند داشته

 مردان از کمتر زنان و داشتند يکيزیف تیفعال دختر انيدانشجو از شتریب پسر انيدانشجو نشان داد

همچنین، مطالعة  (.656 ، ص5 20،  2فاگراس رادو و وانوو) دهند مي انجام را ديشد یها ورزش

 تیفعال يجهان استاندارد با برابر را هفته تمامکانادايي  انيدانشجو درصد 5  فقط ديگری نشان داد

 در ديگری مطالعه، نشان داده شد(. 62 ، ص2002، 3دشپند و باسیل و باسیل) دارند مناسب يبدن

 یرو يمنف اثر ونيزيتلو یتماشا دختر انيدانشجو در و انهيرا از استفاده پسر انيدانشجو در

 (.22، ص  20و همکاران،  6ورت باک) دارد يبدن تیفعال و کردن ورزش

وهشپژشناسیروش

ای مقطعي  از نظر زماني، مطالعه. مطالعة حاضر کابردی بوده و به روش پیمايشي انجام گرفته است

 يآموزش مرکز و سيپرد 23 در و کردند يطراح را سالمت ةکارنام ةسامان ابتدا پژوهشگران .است

 در و دهش یریگ اندازه بخش دو درها  ریمتغ راستا نیهم در آوردند، در اجرا به کشور سراسر در

 :شود مي ثبت سامانه

 رییمتغ  2 و يپزشک سوابق و يعموم اطالعات مورد 6   یخوداظهارهای  ریمتغ . 

 .scl90رد استاندا ةپرسشنام براساس يشناس روان

  .مورد 35 پزشک توسط ينیبال ناتيمعا یرهایمتغ .2

 سامانه رد را خود مشخصات و داده پاسخ ها پرسش به نفر 23 30 ،یخوداظهار بخش در

  .شدند میتقس گروه چهار به انيدانشجو مطالعه نيا در. ندکرد لیتکم

 .ندارند يکيزیف تیفعال اصالً هفته طول در که يکسان اول گروه -

 .دارند يکيزیف تیفعال روز دو اي کي هفته طول در که يکسان دوم گروه -

                                                           
1. Rahmati Najarkolaei & Dini Talatappeh 

2. Fagaras, Radu & Vanvu 

3. Deshpande, Basil & Basil 

4. Buckworth 
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 .نددار يکيزیف تیفعال روز چهار اي سه هفته طول در که يکسان سوم گروه -

 .دارند يکيزیف تیفعال WHOیة توص با مطابق هفته یروزها تمام در که يکسان چهارم گروه -

 شده گرفته نظر در سالمت یبرا يجهان بهداشت سازمانهای  هیتوص يکيزیف تیفعال یمبنا

 :باشد مي ليذ شرح به که است

 :سال 3 -26 بزرگساالن در فیزيکي فعالیت میزان

( دقیقه 30 و ساعت 2) دقیقه 50  بايد حداقل سنین اين در فیزيکي فعالیت شده توصیه مقدار

 فعالیت( دقیقه 5  و ساعت يک) دقیقه 55 حداقل يا هفته طي( هوازی) ايروبیک متوسط فعالیت

 دباي عضالني کششي های فعالیت ،همچنین. باشد دو اين از ترکیبي يا هفته طي در هوازی شديد

است  هفته در بیشتر يا روز 2 مقدار به که کند مي درگیر ار بدن بزرگ عضالت که شود انجام

 (.65 ، ص2002بازيل و بازيل،  دشپند،)

 ثبت سامانه در را خود اطالعات که يکسانهمة  و تعیین شد یسرشمار روش با نمونه حجم

 تیترب ةرشت انيدانشجو نکهيا به توجه با .شدند داده شرکت مطالعه در (نفر 23 30) ه بودندکرد

 از یریشگیپ و اطالعات شدن همگن برای. داشتند يبدن تیفعال نيريسا از شیب يدنب

 ةنمون حجم تعداد و شده حذف مطالعه تیجمع از دانشجويان اين رشته پژوهش شدن مخدوش

 .وارد مطالعه شدند نفر 5  22 يينها

. شد یندب طبقه و متمرکز سالمت ةکارنام ةسامان در یسراسر صورته ب ثبت از پس اطالعات

 تیفعال روز 5 تا 0 از هفته يط در تیفعال نوع چهار براساس و اطالعات استخراج شد ،سپس

 SPSS23 افزار نرم طیمح در لیتحل برای اطالعات ،سپس .شد یبند دسته، فيتعر براساس يکيزیف

 .استفاده شد آزمون تي جوامع مستقلکمي از های  به منظور بررسي داده .شد وارد

پژوهشهايافتهی

 یدانشجو نفر 2 62  تعداد نيا از که نفر 5  22 مطالعه در کننده شرکت انيدانشجو کل جمع

 (.  شکل) بودند پسر یدانشجو نفر 6322  و دختر
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 انیفرهنگ دانشگاه در لیتحص به شاغل پسر و دختر انیدانشجو نسبت و یفراوان نمودار. 1 شکل

 يجهان بهداشت سازمان ةیتوص پژوهش نيا در يکيزیف تیفعال یمبنا ،بیان شد طور که همان

 واجد ،داشتند فيتعر طبق يکيزیف تیفعال هفته یروزها همة که يگروه تنها ،اساس نيا بر وبود 

 به سامانه در شده ثبت تیفعال میتقس ،يطرف از. بودند سالمت یبرا يکيزیف تیفعال حداقل طيشرا

 (.2شکل ) بود گروه چهار
 

 
 چهارگانههای  گروه در یبدن تیفعال نسبت و یراوانف نمودار. 2شکل 

14216, 49% 14899, 51% 

 تعداد دانشجویان شرکت کننده در مطالعه

 دختر
 پسر

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

يک تا دو  ندارد

روز در 

 هفته

سه تا چهار 

روز در 

 هفته

تمام 

روزهای 

 هفته

2765 

9998 11405 

4947 

 میزان فعالیت بدنی در هفته

 ندارد

 یک تا دو روز در هفته
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 222  تعداد نيا از که ،بودند نفر 2525 و نداشتند هفته در يتیفعال چیه که يکسان اول گروه

 تیفعال هفته در روز دو تا کي که يکسان دوم گروه. (  جدول) بودند مرد نفر 022  و زن نفر

 .(  جدول) بودند پسر نفر 6323 و دختر نفر 5255 تعداد نيا از که بودند، نفر 2223 و داشتند

 نيا از که بودند، نفر 605   و داشتند تیفعال روز چهار اي سه هفته در که يکسان سوم گروه

 .(  جدول) بودند پسر نفر 2322 و دختر نفر 5033 تعداد

 525  تعداد نيا از که ،بودند نفر 6265 و داشتند تیفعال هفته تمام در که يکسان چهارم گروه

 .(  جدول) بودند پسر نفر 33 3 و دختر نفر
 

 جنسیت و استان محل تحصیل کیتفک به یبدن تیفعال مختلفهای  گروه در انیدانشجو تعداد. 1 جدول

 استان تیجنس ندارد روز دو تا کی روز چهار تا سه هفته یروزها تمام کل

 دختر 53 352 35  63 222

 پسر 33 22 225  2  5 5 يشرق جانيآذربا

 کل  2 6 5 2 6 22  32  

 دختر 53 203 35  56 562

 پسر 32 52  320 53   23 يغرب جانيآذربا

 کل 02  320 505 265 223 

 دختر 23 23 22 62  25

 پسر 2      203 23 632 لیاردب

 کل 65 202 306 65  505

 دختر 05  223  22 03  525

 پسر 32 60  53   3 0 6 اصفهان

 کل  6  633 666 36  205 

 دختر 60 63  26  26 662

 پسر  3 2   22  23  635 البرز

 کل  5 225 352 35   33

 دختر 3 33 60 20  0 

 پسر 6  52 25  55 263 الميا

 کل 22 35 25  55 362
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 استان تیجنس ندارد روز دو تا کی روز چهار تا سه هفته یروزها تمام کل

 دختر 30 50 56 23 202

 پسر 20 35 25 32 52  بوشهر

 کل 50 05  32  26 353

 دختر 50  5 2 532 65  622 

 پسر 26 25  52   2   63 تهران

 کل 26  562 225 222 325 

 دختر 66 33 33 30 260
 و چهارمحال

 یاریبخت
 پسر 35 25 65  23 360

 کل 52 30  223 23 530

 دختر 50 252 200  5 523

 پسر 3  53 02  35 236 يجنوب خراسان

 کل 33 350 302 33 325

 دختر 20  25 222 53 233

 پسر 52 300 632 222 066  یرضو خراسان

 کل 22   55 503 302 525 

 دختر 35 33  2 35 262

 پسر 22 63  20      653 يشمال خراسان

 کل 26  23  23 62  522

 دختر 36 2 2 33  52 555

 پسر 5  55  252 23   52 خوزستان

 کل  0  325 652 25  62  

 دختر 22 33 33 32 230

 پسر 25 23 3   25 303 زنجان

 کل 65  3  202 22 533

 دختر 22 35 22  6 262

 پسر 3   2 52 23 56  سمنان

 کل 35 63  26  22 2 6
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 استان تیجنس ندارد روز دو تا کی روز چهار تا سه هفته یروزها تمام کل

 دختر 32  2  222 32 522
 و ستانیس

 بلوچستان
 پسر 63  5  22  00  502

 کل 22  322 3 6 32  023 

 دختر 02  222 265  3 525
 فارس

 
 پسر 33 2 2 233 35  255

 کل 65    5 523 3 2 606 

 دختر 63 20  202 02  563

 پسر 33 52 5   30 236 نيقزو

 کل 52 262  32 32  332

 دختر 66 22  62  20 2 6

 پسر 22 52  266 26  222 قم

 کل 63  325 320 36  062 

 دختر 20 5   22  35 222

 پسر 30 35  26  53 635 کردستان

 کل 50 250 2 3 3   522

 دختر 23 52   3  33 632 

 پسر 23 3 2 252 22  223 کرمان

 کل  3  335 635 22  65  

 دختر 65 230 53   5 522

 پسر 2  33 253 22  520 کرمانشاه

 کل 52 3 3  65 223 032 

 دختر 36 23  65   5 625
 ريبو و هيلویکهگ

 احمد
 پسر 52 05  63  06    6

 کل 32 300 225 55  332

 دختر  6 50   6  53 320

 پسر 35 202 0 3 35  536 گلستان

 کل 52 352  65 265 26  
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 استان تیجنس ندارد روز دو تا کی روز چهار تا سه هفته یروزها تمام کل

 دختر  5 220 23   2 525

 پسر 6  53 5    3 235 النیگ

 کل 25 223 0 3 62  0 3

 دختر  5 62   6  65 335

 پسر 35 633 0 6 53 002  لرستان

 کل 32  552  55 25   32 

 دختر 32 222 223 20 222

 پسر 33 66  222 53  63 مازندران

 کل 5   660 656 33  65  

 دختر 20 26 26 5  25 

 پسر  2 35  25  23 663 یمرکز

 کل  6  20  22 0   3 2

 دختر 2  30 22 25 33 

 پسر 3 03  53  26 323 هرمزگان

 کل 20 33  222  2 2 5

 دختر 35 02  03  33 230

 پسر  2 23  22  25 635 همدان

 کل 52 232 222 23  5 5

 دختر 32 30  32 22 323

 پسر 53 66  263 05  565 زدي

 کل 35  252 325 36  323

 دختر 222  5255 5033 552  2 62 
 کل

 پسر 022  6323 2322 33 3 6322 

  
 شجویان با حداقل و حداکثر میزان فعالیت بدنیدان( درصد)تعداد  .2جدول 

 تمام روزهای هفته اصالً گروه

 552  %(  )  222  %(  ) دختر

  33 3%(3 ) 022  %(5) پسر

  6265%(5 ) 2525 %(2) کل
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 نفر 6265 فقط ،انیفرهنگ دانشگاه انيدانشجو کل از يجهان بهداشت سازمان ةیتوص براساس

 انيدانشجو کل به نسبت عدد نيا که داشتند سالمت یبرا يکيزیف تیفعال هفته در روز هفت

 يجهان سازمان ةیتوص از کمتر هفته طول در که يانيدانشجو نسبت و. است درصد5  حدود

 .(2 جدول) است درصد 35 حدود ،دارند تیفعال بهداشت

 يتیفعال اصال هفته درطول و بوده صفر به کينزد شانيا يکيزیف تیفعال که يانيدانشجو نسبت

 را تیفعال روز دو تا کي حداقل انيدانشجو درصد  2 حدود که يحال در .درصد است 2 شتند،ندا

 .(2 جدول) اشتندد هفته طول در

 دانشجو دختران تیجمع به نسبت هفته طول در يکيزیف تیفعال گونه هر فاقد دختران نسبت

 بهداشت يجهان سازمان ةیتوص معادل هفته طول در که دختران نسبت .بود درصد    حدود

 هفته طول در يکيزیف تیفعال گونه هر فاقد دانشجو پسران نسبت. بود درصد    اشتند،د تیفعال

 ةیتوص معادل هفته طول در که پسران نسبتدر نهايت، . درصد بود 5/5  پسران تیجمع به نسبت

 زانیم از کمتر پسران درصد 32 و است درصد3  شتند،دا تیفعال بهداشت يجهان سازمان

 .(2 جدول) اشتندد تیفعال شده هیتوص
 

 هفته در یبدن تیفعال بدون پسران و دختران سهیمقا. 3 جدول

 ضریب معناداری ها گروه ریسا هفته در یبدن تیفعال بدون تیجنس

 0/ 00 5 25  222  دختر

 0/ 0 3333  022  پسر

   0/ 00 ضريب معناداری

 يکيزیف تیفعال فاقد که يپسران به دختران نسبت، دانشجو پسران و دختران تیجمع ةسيمقا در

 .(3 جدول) شد معنادار 0/ 00در سطح تشخیص  تفاوت نيا که بود 5 به2  ،بودند

 يجهان بهداشت سازمان ةیتوص براساس يکيزیف تیفعال یدارا که پسران به دختران نسبت

 .شد عنادارم 0/ 00در سطح تشخیص  تفاوت نيا که بود  6/2 به 2 /6 بودند
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 هفته یروزها همة در یبدن تیفعال زانیم با پسران و دختران ةسیمقا. 4 جدول

 سطح معناداری ها گروه ریسا هفته یروزها تمام تیجنس

 0/ 00 2655  552  دختر

 0/ 00   5   33 3 پسر

   0/ 00 سطح معناداری

گیريبحثونتیجه

 رفتهيپذ يعلم مجامع و محافل بین همة سالمت یبرا اصل کي عنوانه ب امروزه يکيزیف تیفعال

 يکيزیف تیفعال زمینة در يجهان یاستراتژ (WHO) يجهان بهداشت سازمان که طوری ، بهاست شده

 یاجرا و جاديا یبرا فرد به منحصر فرصت عنوانه ب را آن و کرده است نيتدو را هيتغذ بهبود و

 ماه در جهان سراسر در سالمت وها  یماریب ریم و مرگ ةمالحظ قابل کاهش یبرا ثرؤم راهبرد کي

،  200و همکاران،  نیکالس) دارد ياصل هدف چهار يجهان یاستراتژ است رفتهيپذ 2006 مه

 :(230ص

 تیفعال بدون و ناسالمهای  ميرژ از ناشي که مزمنهای  یماریب یبرا خطر عوامل کاهش -

 .است يکيزیف

 مداخالت مثبت ریتأث و يسالمت بر يبدن تیعالف و ييغذا ميرژ آثار درک و يآگاه شيافزا -

 .رانهیشگیپ

 بهبود یبرا يعملهای  برنامه و يمل ،یا منطقه ،يجهانهای  استیس یاجرا و تيتقو توسعه، -

 ةهم فعاالنه و جامع دار،يپا صورته ب که يبدنهای  تیفعال شيافزا و ييغذاهای  ميرژ

 .شود مي شامل راها  بخش

 . يبدن تیفعال و ييغذا ميرژ بارةدر قیتحق جيترو و دانش بر نظارت -

 تیفعال مهم ةلفؤم دو WHO يجهان یاستراتژ ةچهارگان اهداف به توجه با ،راستا نیهم در

 اکنون و است، شده گنجانده انیفرهنگ دانشگاه انيدانشجو سالمت ةکارنام در هيتغذ و يکيزیف

                                                           
1. Nicklas 
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 شيافزا با تا تحلیل شده است و راجاستخ يکيزیف تیفعال زمینة در سامانه در مندرج اطالعات

 کاهش در نهايت، و تیفعال شيافزا بهبود باعث يبدن تیفعال پژوهش در زمینة جيترو و دانش

. شود ندهيآ معلمان و يفعل انيدانشجو سالمت سطح یارتقا و مزمنهای  یماریب یبرا خطر عوامل

 تیفعال زانیم در ييبسزا ریثأت تیجنس و یاعتقاد ،يفرهنگ ،يمیاقل طيشرا است روشن البته

 زيادی ةنمون حجم به توجه با حاضر ةمطالع در دارد، جنس دو در آن تفاوت در ه ويژهب و يکيزیف

 عيتوز یتجنس دو هر از کنندگان شرکت یمساو باًيتقر نسبت ،نیهمچن ،بود شده مطالعه وارد که

 .دش لحاظ تیجمع نرمال

دانشجويان فعالیت بدني  درصد 30فقط ( 5 20) تپهرحمتي نجار کالهي و ديني طالة مطالع در

 شدن آماده و يدانشگاههای  طیمح در انيدانشجو يزندگاين مطالعه های  يافته طبق .اند منظم داشته

 دو عنوان به را يبدنهای  تیفعال و سالم هيتغذ یالگو شوند، مي استرس سبب که امتحانات یبرا

 ي، شغليطیخاص مح طيشرا ریثأت ديؤخود م نيکه ا هدد مي کاهش يزندگ تیفیک با مرتبط عامل

موضوع صادق  نيا زین انیشاغل در دانشگاه فرهنگ انيدر دانشجو. است يکيزیف تیدر فعال... و 

 . است

 رادو و وانوو اگاراس،ف ةعمطال در
 تیفعال دختر انيدانشجو از شتریب پسر انيدانشجو( 5 20) 

که منطبق بر نتايج  دهند مي انجام را ديشد یها ورزش نمردا از کمتر زنان و داشتند يکيزیف

 تیفعال انیفرهنگ دانشگاه در پسر انيدانشجو به نسبت دختر انيدانشجو و پژوهش حاضر است

 پسران و دختران نیب تیفعال حداکثر و حداقل در معنادار تفاوت نيا البته .داشتند یکمتر يکيزیف

 (.6 و 3 های جدول) کرد مي صدق دانشجو

 مختلفهای  يهماهنگ به ازین که است یچندبعد يکيزیف تیفعال سطح شيافزا برای مداخالت

 محل ،يخانوادگ ،ياجتماع ،یفرد طيشرا که ینحو به دارد يياجرا و یارذاستگیس سطوح در

 .کند کمک اهداف به دنیرس برای تواند مي متناسب ةنيهز با امکانات به يدسترس و سکونت

                                                           

1. Fagaras, Radu & Vanvu 
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 دو در را يفراوان نيکمتر گرفتند قرار گروه چهار در يبدن تیفعال اساسبر که يانيدانشجو 

 دو نيا يفراوان نسبت مجموع که داشتند( هفته یروزها تمام در تیفعال اي تیفعال بدون) فیط

 تمام که بود يانيدانشجو سهم درصد 5  فقط میان، نيا از .بود درصد 25 انيدانشجو کل به گروه

 . ( 2 ، ص2002دشپند، باسیل و باسیل، )دارند  مناسب يبدن تیفعال يجهان ارداستاند برابر را هفته

 يکيزیف تیفعال ،گرفتانجام   کيبلژ روکسلب دانشگاه در که يفیک ی مطالعه کي در

 و وخانواده ياجتماع طیمح عوامل ، یفرد عوامل جمله از مختلف عوامل به وابسته انيدانشجو

 يزندگ مثل یا انهیم عوامل و ارزان، يورزش امکانات به يدسترس و يکيزیف طیمح عوامل دوستان،

 . ( 20، ص5 20و همکاران، 2دالينز)د معرفي ش امتحانات و خوابگاه در

 را ها دانشگاه نمسئوال و رانيمد نگاه و نگرشيادشده،  عوامل بر عالوه زین پژوهش حاضر

 در که داند يم ثرمؤ اریبس المتس سطح یارتقا در آن نقش و يکيزیف تیفعال تياولو به نسبت

 به يدسترس امکان يفراهم و امکانات لیتکم و زیتجه جهت در یارذاستگیس موجب ،تينها

 دانشگاه فرهنگیان يآموزش مراکز وها  سيپرد سطح در متیق ارزان و اجرا قابل يکيزیفهای  تیفعال

 .شوند مي

 تیفعال زانیم انيدانشجو درصد 3/56 ادد نشان نیز( 5 20)دالينز و همکاران  ةمطالعهای  افتهي

در موارد خوداظهاری ممکن است  البته بايد گفت. اند کرده برآورد هرگز/کم را خود يبدن

به همین دلیل  کرده باشند،درستي برآورد ن هدانشجويان دانشگاه فرهنگیان نیز فعالیت خود را ب

در چهار گروه  ،ن بهداشت جهانيضمن توضیح استاندارد فعالیت فیزيکي براساس رهنمود سازما

 انيدانشجو درصد 2/33ند فقط کرد انیب (0 20)و همکاران  3دنگ .امکان ثبت اطالعات را داشتند

مطالعة  در. اند کرده گزارش را ديشد يبدن تیفعال انيدانشجودرصد  2/23 و متوسط يبدن تیفعال

                                                           
1. Vrije Universiteit Brussel  

2. Deliens 
3. Deng 
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 انيدانشجو کلدرصد  5  لعة حاضردر مطا. بودند يبدن تیفعال فاقد انيدانشجو درصد 5/32 آنان

  .شده داشتند استاندارد تعريف از کمتر يتیفعال درصد 33 و فعالیت بدني مطلوب

 دختران درصد 30 و پسران درصد 6 نشان داد  (5 20)  راجاپان، سلواگان پاتي و لیو ةمطالع

که  يدر حال ،باال گزارش شده است يبدن تفعالی پسران درصد 52در . دارند يکم يبدن تفعالی

های مطالعة  با يافته جينتا ، که ايندباال داشتن يبدن تفعالی مطالعه مورد دختراندرصد  26 فقط

 .نشان داده شداز دختران  شتریپسران ب تیفعال زانیهم م ریاخ ةدر مطالع .دارد يهمخوان حاضر

های  تعداد قدمهفته  یروزها ينشان داد اگرچه دختران ط (2 20)و همکاران  2ة کلمنتمطالع

 يبدن تیفعال یدختران به استانداردها نسبت بهپسران  يول ،دارند يپسران برم نسبت به یشتریب

به استاندارد  شتریهم نسبت به دختران ب انیپسران در دانشگاه فرهنگ يکيزیف تیفعال. ترند کينزد

 ،يگفرهن اتیخصوصمتناسب با  ديبا يکيزیف تیفعالهای  البته برنامه. بود کيشده نزد فيتعر

 انيکه دانشجو رانيا ياسالم ةدر جامع برای مثال، .شود نيو تدو فيجوامع تعر ي، مذهبياجتماع

 انیو مرب دهیسرپوشهای  الزم مثل سالنهای  ساختريز ديبا ،هستند يپوشش اسالم تيملزم به رعا

 یباز اطیمثل ح يکيزیف یتناسب فضا ،ياز طرف .دختران در نظر گرفته شود یبرا به ويژههمجنس 

 تیاز امن ديبا يکيزیف تیفعال و، وجود داشته باشد ديبا يادشدههای  لفهؤبا م يورزش ةو محوط

 تیفعال يعنيچهارچوب  نیدر هم 3.باشد منيا يکيزیف تیفعال ،يبه عبارت ،دار باشدربرخو يکاف

 یبرا یدیکل یهاهنمودر کايآمر ةمتحد االتيمربوط به ا نيال ديدر فصل ششم گا منيا يکيزیف

راحت و کاهش خطر  الیبا خ يبدن تیانجام فعال یو برا اند را برشمرده منيا يکيزیف تیفعال

، 2003و همکاران،  6کرمیدا)بايد مشمول موارد ذيل باشند افراد  ،يعوارض جانب ريو سا بیآس

 (:653ص

                                                           
1. Rajappan, Selvaganapathy & Liew 

2. Clemente 

3. Safe Physical Activity 

4. Kremmyda 
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 یبرا يبدن تیحاصل کنند که فعال نانیحال اطم نیدر ع باشند، درک از خطرات را داشته . 

 .همه افراد امن است

 یبرا يبدن يرا انتخاب کنند که با توجه به سطح سالمت و آمادگ يبدن تیاز فعال ينوع .2

 .است ايمن و مناسب شانيا

 .دهند شيدر طول زمان افزا يجيتدر طوررا به  يکيزیف تیفعال .3

 یها برا استیو س نیاز قوان یرویهای امن با پ طیو در مح يمناسب ورزش زاتیاز تجه .6

 .محافظت از خود استفاده کنند

 يبدن تیفعال بارةمراقب سالمت در ايبا پزشک  مزمن حتماً یماریدر صورت داشتن ب .5

 . مشورت کنند

 یعنوان رهنمودهاه ب کايآمر ةمتحد االتيا منيا يکيزیف تیفعال نيال ديموارد در گا نيا

 شيافزا یبرا یارذاستگیلبته که در سا (.653، ص2003کرمیدا و همکاران، ) شده است بیان یدیکل

 نیدر ب منيا يکيزیف تیفعال ديآسان با يو دسترس يامکانات و فراهم لیو تسه يکيزیف تیفعال

سطح  یموجب بهبود ارتقا يکيزیف تیفعال شيتا با افزا باشدمد نظر  انیدانشگاه فرهنگ انيدانشجو

 .افزايش يابد انيسالمت دانشجو

تابعه در سراسر  يآموزش یو واحدها سيپرد 23 انيدانشجو نیب ن دادنتايج مطالعة حاضر نشا

 نيقابل قبول در هفته داشتند که ا يبدن تینفر فعال 6265، فقط نفر 5  22 ةکشور با حجم نمون

. کمتر از حد قابل قبول داشتند يتیفعال درصد 33نبودند و  شتریب انياز کل دانشجو درصد 5 تعداد 

و  ستین ياصال کاف يکيزیف تیفعال تیوضع انیدانشگاه فرهنگ انيدانشجو نیحاضردر ب ةدر مطالع

تحرک  يب يزندگ تیو چه در وضع يهفتگ تیدختران چه در حداکثر فعال نیدر ب تیوضع

توجه  ازمندیکه ناز نظر آماری معنادار است  تیعالتفاوت ف فیدو ط نيمراتب بدتر است و در ا به

های  در ستاد و برنامه يبدن تیسالمت و ترب یارذاستگیس ،در سطوح ستاد و صف است شتریب

 :شود مي شنهادیپ بر اين اساس، .در صف است ييو اجرا ياتیعمل

 .ردیقرار گ انيدانشجو يدر برنامه آموزش سالمت و ارتباط آن با نحوة زندگي فعال آموزش . 
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 .شودمناسب  بدني تیفعال برای ورزشي طیمح .2

 .بیني شود بدني پسران و دختران پیش فضای ورزشي مناسب جهت فعالیت .3

در  يکيزیف تیفعال تیمحور با هدف توسعه و بهبود وضع سالمت ييهای دانشجو نجمنا .6

 .دشو لیسراسر کشور تشک یها سطح دانشگاه

 يکيزیف تینقش فعال زمینةو کارکنان دانشگاه در  تاداناس ،نامعاون، رانيمد ،ارانذاستگیس .5

 .ش داده شوندآموزسالم  يدر سالمت و زندگ

های تربیت بدني و اختصاص امتیاز برای دانشجويان فعال در  کردن بخش فوق برنامه فعال .2

 .بیني بارم در درس تربیت بدني و ورزش صورت گیرد اين زمینه، حتي پیش
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