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 بررسي الگوي فعاليت جسمي نوجوانان در اصفهان

 
 ،***عليرضا خسروي دكـتــر، **كتايون ربيعي دكـتــر، *دكـتــر رؤيا كليشـادي

   ◊◊◊◊ ، دكتر شاهين شيراني◊◊◊ دكتر حميد روح افزا،◊◊، دكـتــر معصومه صادقي◊ دكـتــر فاطمه فامـوري 

  :چكيده
هاي مزمن سنين  اي سالمتي كودكان و نوجوانان و همچنين براي پيشگيري از بيماريبا وجود فوايد متعدد فعاليت جسمي بر 

مطالعة حاضر به منظور تعيين . بعدي، يافتة دقيقي در مورد ميزان و شدت فعاليت جسمي آنها در جامعة خود در دست نداريم
  .نامه سادة خود ايفا انجام شدمدت و ميزان فعاليت جسمي و همچنين ميزان انرژي مصرفي نوجوانان توسط يك پرسش

اي و به نسبت مساوي در دو   سالة شهر اصفهان كه به روش تصادفي چندمرحله18 تا 11آموز   دانش2000اين مطالعه مقطعي در 
اي  ابتدا روايي و پايايي پرسشنامة ساده. جنس و در دو مقطع تحصيلي راهنمايي و دبيرستان اصفهان انتخاب شده بودند انجام شد

 سطح تقسيم شده و در 9به )  متز6بيش از (تا فعاليت شديد)  متز9/0(تحركي  هاي جسمي روزانه در آن از بي كه فعاليت
هاي  گرفت و سپس به صورت خود ايفا در نمونه نمونه مورد بررسي و تأئيد قرار 100كشورهاي اروپايي استفاده شده بود، در 

ها به رايانه، تحليل آماري  پس از ورود داده. باز گردانده شد) از كل% 94( پرسشنامه 1894انتخاب شده تكميل گرديد و در مجموع 
 >05/0Pدار   و همبستگي پيرسون در سطح معنيtهاي آماري   توسط آزمونSPSS11.5/Winافزار آماري  با استفاده از نرم

  .انجام شد
 2ميزان فعاليت جسمي با شدت بيش از .  بود14سال/ 5±2/1 سال و در پسران 7/14±1/1ميانگين سن در دختران مورد بررسي 

). >001/0P مت ساعت در روز، 6/26±2/4 در برابر 9/36±8/6(داري در پسران بيش از دختران بود متز با تفاوت معني
 3/1000 ± 5/128 متز در دانش آموزان پايه راهنمايي در دختران 2انرژي مصرفي روزانه در اثر فعاليت هاي با شدت بيش از 

آموزان پايه دبيرستان به ترتيب  اين مقادير در دانش  ).>001/0P(  كيلو كالري بود 6/2395±4/172كيلوكالري و در پسران 
 در هر دو جنس مدت و ميزان فعاليت جسمي در مقطع  ).>001/0P(  كيلوكالري بود3/2146±7/399 و 7/190±8/1469

داري بين ميانگين ميزان فعاليت جسمي با ميانگين  رابطه معكوس معني.  راهنمايي بودداري كمتر از مقطع دبيرستان با تفاوت معني
  .وجود داشت) r =-71/0 و >001/0P(و همچنين با ميانگين نمايه توده بدني ) r =-64/0 و >001/0P(وزن 

وضعيت نامطلوب فعاليت جسمي در هاي مطالعه حاضر، ضمن ارائه يك پرسشنامه ساده و معتبر خود ايفا، نشان دهندة  نتايج يافته
نوجوانان به ويژه در دختران و در مقطع دبيرستان بوده و بر لزوم توجه بيشتر به ارتقاء فعاليت جسمي نوجوانان و فراهم آوردن 

 .نمايد تسهيالت در اين رابطه تأكيد مي

  
فعاليت جسمي نوجوانان ، شدت و مدت ، انرژي مصرفي: واژه هاي كليدي   

 
صص اطفال ، استاديار و سرپرست واحد اطفال مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، مجتمع درماني تحقيقاتي متخ *

  )مؤلف مسئول   ( 0311 – 3377881 :صديقه طاهره  تلفن 
  پزشك عمومي ، سرپرست واحد بازتواني مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان **

  متخصص قلب و عروق ، استاديار و مدير اجرايي مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ***
  متخصص اطفال ، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  ◊
  پزشكي اصفهانقلب و عروق دانشگاه علوم متخصص قلب و عروق ، استاديار و سرپرست واحد بيماري هاي قلبي در زنان مركز تحقيقات   ◊◊
  متخصص روانپزشكي ، سرپرست واحد بهداشت روان مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان   ◊◊◊
  متخصص  داخلي ، قلب و عروق و عضو هيأت علمي مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان  ◊◊◊◊
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  :مقدمه
فوايد ورزش و فعاليت جسمي بر كسي          

حركتي به عنوان  حوي كه بيپوشيده نيست، به ن
يك عامل خطرزاي مستقل براي بسياري 

هاي قلبي  هاي غيرواگير به ويژه بيماري بيماري
هاي  عروقي، ديابت، استئوپروز و برخي بيماري

  ). 14 ، 2 (بدخيم شناخته شده است
اثربخشي اين فوايد بويژه زماني بيشتر           

از سنين خواهد بود كه فعاليت جسمي كافي قبل 
 بلوغ آغاز شده و به طور منظم تداوم يافته باشد

هاي مختلف نشان  هاي پژوهش به عالوه يافته). 8(
اند كه عادت به ورزش و فعاليت جسمي از  داده

اوايل عمر شكل گرفته و تا سنين بعدي ادامه 
نگر با پيگيري  گروهي آينده يابد و مطالعات هم مي

 فعاليت جسمي طوالني مدت نيز بيانگر ارتباط
دوران كودكي و نوجواني با سنين بزرگسالي 

  ). 21،22(هستند 
عالوه بر مدت، شدت فعاليت جسمي نيز از          

شدت فعاليت . اي برخوردار است اهميت ويژه
 Metabolic)يا  (MET جسمي بر اساس مِت

equivalentشود كه واحدي براي   تعيين مي
كسيژن در اثر تخمين خرج متابوليكي يا مصرف ا

  . باشد فعاليت جسمي مي
يك مت برابر است با انرژي پايه در زمان           

سي اكسيژن به   سي5/3استراحت براي مصرف 
ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در دقيقه و بيانگر ميزان 
تقريبي مصرف اكسيژن يك فرد بزرگسال در حال 

هاي  هر چند هنوز شدت فعاليت. نشسته است
اند،  ه طور دقيق بر اساس مت تعيين نشدهكودكان ب

اما مقادير مربوط به بزرگساالن، در نوجوانان تعميم 
  .شوند داده مي
المللي  هايي از طرف مجامع بين دستورالعمل          

مختلف در مورد نوع، مدت شدت فعاليت جسمي 
تا . موردنياز كودكان و نوجوانان اعالم شده است

اليت جسمي مناسب براي چند سال قبل، ميزان فع
) METs6 -3(نوجوانان، فعاليت با شدت متوسط 

دست كم سه بار در هفته و هر بار به مدت دست 
شد، اما   مي دقيقه در نظر گرفته30 تا 20كم 

ـزايش اي جديد، اين ميــزان را افدستورالعمل هـــ
 ) METs 6بيش از ( ـديد داده و فعاليت جسمي شـ

 5ه در روز براي دست كم  دقيق60 تا 30به مدت 
  ) . 26 ،20( روز در هفته را توصيــــه مي نمايند

به عالوه آكادمي متخصصين كودكان           
آمريكا، حداكثر مدت مجاز فعاليت هاي بي 

و  يا ـــد تماشاي تلويزيون و ويدئــــتحرك مانن
بازي هاي رايانه اي براي كــــــــودكان و 

ر شبانه روز اعالم كرده  ساعت د2نوجوانان را 
  ). 12( است

از نظر تعريف، فعاليت جسمي به هر گونه         
حركت بدن كه در اثر انقباض عضالت اسكلتي 
ايجاد شده و به مصرف انرژي بيش از حد پايه 

  ). 13( شود منجر گردد، اطالق مي
به همين دليل عالوه بر مدت و تعداد دفعات،         

هميت است تا بتوان ميزان شدت آن نيز حائز ا
در . انرژي مصرفي ناشي از آن را نيز برآورد نمود

متري  هايي مانند كالـري اين رابطه، هرچند روش
 doubly و يا (Indirect calorimetry)غير مستقيم 

labeled waterطور دقيق، انرژي  توانند به  مي
مصرفي و اثر هر فعاليت بر سوخت و ساز را نشان 

 به دليل هزينه بر بودن و عدم دسترسي دهند، اما
آسان، در مطالعات جمعيتي كاربرد نداشته و در 
اين مــــــــوارد، بيشتر روش تكميل پرسشنــامه به 

  ).31 ،17( شـــود كار گرفته مي
اند كه  مطالعات مروري زيادي نشان داده         

ترين روش براي تكميل پرسشنامه خود  قابل اعتماد
 كودكان و نوجوانان، يادآمد فعاليت انجام ايفا در

  ـهل پرسشنامــــ ساعت قبل از تكمي24شده در طي 



  1380تابستان  / 2نوبت سوم ، شماره / مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

مطالعه مقدماتي با تكميل پرسشنامه به روش خود 
ايفا و روش مصاحبه همراه با توضيح شفاهي در 

ي به نسبت مساو(آموز   دانش100مورد سؤاالت در 
مورد بررسي و ) در دو جنس و دو پاية تحصيلي

تاييد قرار گرفت، ضريب همبستگي بين دو روش 
  .  به دست آمد87/0تكميل پرسشنامه، 

   )32 ،25( باشد مي
در مطالعات قبلي انجام شده در نوجوانان           

جامعة ما، مدت و تكرر فعاليت مورد بررسي قرار 
واالن  گرفته و شدت فعاليت بر اساس اكي

  . يامده است به دست ن(METs) متابوليك
 100(در يك مطالعه در حجم نمونه محدود          
 International Physical كه پرسشنامه) نمونه

Activity Questionnaire (IPAQ) سازمان 
بهداشت جهاني پس از ترجمه به فارسي و تعيين 

  .روايي و پايايي مورد استفاده قرار گرفت

پس از كسب موافقت سازمان آموزش و          
به (آموز   دانش2000پرورش استان، پرسشنامه در 

كه ) نسبت مساوي در دو جنس و دو پايه تحصيلي
 Multistage)اي في چند مرحلهبه روش تصاد

random sampling) ،انتخاب شده بودند 
  .توزيع شد

  
  :مواد و روش ها 

پرسشگران آموزش ديدة همكار طرح، پس            
از توضيح در مورد چگونگي تكميل پرسشنامه، از 

هاي خود در  خواستند تا فعاليت آموزان مي دانش
كه يك روز ( ساعت قبل از مطالعه 24طي 

را در ) سال تحصيلي باشدغيرتعطيل در طول 
پرسشنامه مشخص سازند به نحوي كه مجموع مدت 

  . ساعت برسد24ها به  فعاليت

 مقطعي در جمعيت هدف يعني اين مطالعه           
هاي تحصيلي راهنمايي و  آموزان پايه دانش

ابزار مطالعه، پرسشنامه . دبيرستان اصفهان انجام شد
خود ايفا مربوط به فعاليت جسمي بود كه در 
مطالعات قبلي در كشور دانمارك تهيه شده و 
اعتبار آن با پرسشنامه روزانه فعاليت جسمــــــي 

(Daily activity)و همچنين با دستـــــگاه   
 CSA Accelerometer “Model 7164  ، 

Ambulatory Monitor”اين .  به تأئيد رسيده است
پرسشنامه ، به نحوي طراحي شده كه در عين ساده 

 رديف 9بودن، براساس شدت فعاليت فيزيكي به 
هاي آن از باال به پائين به   تقسيم شده و رديف

تا  ) METsتز  م9/0(تحركي ترتيب از بي
. دهد را نشان مي)  متر6بيش از (هاي شديد  فعاليت

ها از باال به پائين به ترتيب  شدت فعاليت رديف
.  متز است6 و بيش از 6، 5، 4، 3، 2، 5/1، 1، 9/0

حاصلضرب اين عدد در مدت زمان انجام آن، 
  شدت فعاليت انجام شده در واحد زمان

 (MET - time )حاصلضرب دهد كه  را نشان مي
آن در وزن بدن نمايانگر انرژي مصرف شده در 

  ).1( اثر آن فعاليت خـــواهد بود

 وزن  با ترازوي عقربه اي قابل حمل زوهنل          

 (Soehnel)هاي   گرم با لباس200با دقت  آلمان
 2/0سبك و بدون كفش و قد ايستاده با دقت 

 مماس با سانتيمتر در حالتي كه پشت سر و باسن
ديوار و باالترين حد سوراخ گوش خارجي در 

  .گيري شد راستاي زاويه خارجي چشم بود اندازه
 Body massindex   (BMI)نمايه توده بدني         

 و قد 2به توان ) حسب كيلوگرم بر( با تقسيم وزن
  .محاسبه شد) حسب متر بر(

ميزان فعاليت بر حسب مت دقيقه در روز         
هر دسته فعاليت محاسبه شد و پس از تبديل براي 

آن به مت ساعت در روز، در عدد وزن ضرب شد 
  .تا انرژي مصرفي در اثر فعاليت بدست آيد

ها در  پس از ورود اطالعات به رايانه، داده         
  ــكايي پرسشنامه در يـــابتدا روايي ظاهري و پاي و توسط آزمون SPSS11.5/Winافزار آماري  نرم
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ها و آزمون   براي مقايسه ميانگينtآماري 
 پيرسون براي بررسي همبستگي بين همبستگي

هاي آنتروپومتريك و ميانگين  ميانگين شاخص
دار  ميزان فعاليت جسمي در سطـــــــــح معني

05/0P<تحليل شد .  
  

  :نتايج
 پرسشنامه 1894 در اين مطالعه از مجموع           

 مورد آن مربوط به 965تكميل شد، كه 
د مربوط به  مور929آموزان پايه راهنمايي و  دانش
ميانگين سن در دختران . آموزان دبيرستان بود دانش

 سال و در پسران 7/14±1/1مورد بررسي 
 ميانگين مدت 1جدول شماره .  بود2/1±5/14

بر حسب دقيقه در (هاي مختلف  زمان انجام فعاليت
) بر حسب متز(هاي مختلف  ، شدت فعـــاليت) روز

ــدت متفاوت هــاي با شــــ و ميــــــزان فعاليت
بر حسب جنس را ) بر حسب مت دقيقه در روز(

ها در پسران  نشان مي دهد مدت و ميزان فعاليت
  .بيش از دختران بوده است

الگوي فعاليت جسمي دختران و پسران         
هاي  برحسب پايه تحصيلي به ترتيب در جدول

 آورده شده و نشان دهندة كمتر بودن 3 و 2شماره 
آموزان پايه دبيرستان نسبت به  انشفعاليت جسمي د

  . باشد راهنمايي در هر دو جنس مي
 نشان دهنده ميانگين سن، 4جدول شماره           

 نمونه هاي مورد بررسي و (BMI)وزن، قد، و 
 متز و 2همچنين ميزان فعاليت با شدت بيش از 

انرژي مصرفي ناشي از آن بر حسب جنس و پايه 
متر بودن ميزان فعاليت و تحصيلي است كه بيانگر ك

انرژي مصرفي روزانه در دختران نسبت به پسران و 
در هر دو جنس در دانش آموزان پايه دبيرستان 

  .نسبت به راهنمايي مي باشد
ميانگين ميزان فعاليت بدني با شدت بيش از          

آموزان رابطة   متز با ميانگين طول قد دانش2

كوس داري نداشت ولي رابطه مع معني
داري بين اين ميزان با ميانگين وزن  معنـــــي

)001/0P< 64/0 و -= r ( و همچنين با ميانگين
وجود ) r =- 71/0 و >001/0P(نمايه توده بدني 

.داشت
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.  
  هاي جسمي با شدت متفاوت برحسب جنس مدت زمان و ميزان فعاليت)  انحراف معيار±(ميانگين : 1جدول 

  
  دختران پسران

n=941 n=953 

 نوع فعاليت
  شدت 

 )زبر حسب مت(

  مدت زمان 
)برحسب دقيقه در روز   ميزان فعاليت  ميزان فعاليت  مدت زمان  )

انحراف ±(ميانگين 
 )معيار

 )برحسب مت دقيقه در روز(
 )انحراف معيار±(ميانگين 

  )برحسب دقيقه در روز(
)انحراف معيار±(ميانگين 

  )برحسب مت دقيقه در روز(
)معيارانحراف ±(ميانگين 

 39/447±26/82 1/497±4/91 89/496±78/75 1/552±2/84 9/0 استراحت، خواب

 هاي نشسته، تماشاي تلويزيون 2/174±8/27 2/174±8/27 6/242±2/31 6/242±2/31 1 فعاليت

 كار با رايانه، غذا خوردن، نشستن در كالس درس 8/46±3/237* 2/31±2/158* 05/34±15/225* 7/22±1/150* 5/1

 يستادن، كارهاي منزل مانند شستن ظروفا 4/38±2/340 2/19±1/170 2/34±6/290 1/17±3/145 2

وي و حركات موزون آرام، به آرامي از پله باال  ر تميزكاري، خريد، پياده
 رفتن

3 2/19±1/120 6/57±3/360 8/17±2/149 4/53±6/447 

 8/500±8/68 2/125±2/17 4/364±2/31 1/91±8/7 4 سواري تفريحي، راه رفتن سريع   دوچرخه

 جابجايي اشياء، حمل بار سبك به باالي 5/417±5/123 5/83±7/24 376±62 2/75±4/12 5 پله

 6/360±5/95 1/60±1/19 6/210±2/67 1/35±2/11 6 نرمش در مدرسه يا منزل، ورزش در باشگاه، باغباني در منزل، دويدن

 هاي با شدت بيشتر از مورد 4/148±4/29 2/21±2/4 0 0 <6 قبلي فعاليت

*: P> 05/0  
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  هاي جسمي با شدت متفاوت در دختران برحسب پايه تحصيلي مدت زمان و ميزان فعاليت)  انحراف معيار±(ميانگين : 2جدول 
  

  راهنمايي دبيرستان
n=475 n=466 

 نوع فعاليت
  شدت 

 )بر حسب متز(

  مدت زمان 
)برحسب دقيقه در روز   ميزان فعاليت  ميزان فعاليت  مدت زمان  )

(  )برحسب دقيقه در روز )برحسب مت دقيقه در روز  )
انحراف ±(ميانگين 

 )معيار
)انحراف معيار±(ميانگين  )انحراف معيار±(ميانگين 

  )برحسب مت دقيقه در روز(
)انحراف معيار±(ميانگين 

 38/475±16/65 2/528±4/72 1/494±08/73 1/549±2/81 9/0 استراحت، خواب

 هاي نشسته، تماشاي تلويزيون 2/239±2/27 2/239±2/27 2/265±2/30 2/265±2/30 1 تفعالي

 كار با رايانه، غذا خوردن، نشستن در كالس درس 65/28±65/256 1/19±1/171 05/28±1/194 7/18±4/129 5/1

 ايستادن، كارهاي منزل مانند شستن ظروف 8/22±2/316* 4/11±1/158* 6/25±8/275*  8/12±9/147* 2

وي و حركات موزون آرام، به آرامي از پله باال  ر تميزكاري، خريد، پياده
 رفتن

3 2/21±2/126 6/63±6/378 8/12±5/118 4/38±5/355 

 4/340±38 1/85±5/9 4/388±8/32 1/97±2/8 4 سواري تفريحي، راه رفتن سريع   دوچرخه

 جابجايي اشياء، حمل بار سبك به باالي 5/370±5/41 1/74±3/8 402±36 4/80±2/7 5 پله

 2/190±4/68 7/31±4/11 4/236±6/60 4/39±1/10 6 نرمش در مدرسه يا منزل، ورزش در باشگاه، باغباني در منزل، دويدن

 هاي با شدت بيشتر از مورد 0 0 0 0 <6 قبلي فعاليت

*: P> 05/0  
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  ي با شدت متفاوت در پسران برحسب پايه تحصيليهاي جسم مدت زمان و ميزان فعاليت)  انحراف معيار±(ميانگين :  3جدول 
  

  راهنمايي دبيرستان
n=481 n=472 

 نوع فعاليت
  ميزان فعاليت  شدت 

)بر حسب متز(
  مدت زمان 

برحسب مت دقيقه در (  ميزان فعاليت  مدت زمان 
  )روز

(  )برحسب دقيقه در روز
(  )برحسب دقيقه در روز

انحراف ±(ميانگين 
)انحراف معيار±(ميانگين  )معيار

)انحراف معيار±(ميانگين 
  )برحسب مت دقيقه در روز(

)انحراف معيار±(ميانگين 

 26/430±38/70* 1/478±2/78* 08/433±16/56* 2/481±4/62* 9/0 استراحت، خواب

 هاي نشسته، تماشاي تلويزيون 2/165±2/25 2/165±2/25 4/175±7/21 4/175±7/21 1 فعاليت

  خوردن، نشستن در كالس درسكار با رايانه، غذا 3/42±15/315 2/28±1/210 55/32±1/213 7/21±2/142 5/1

 ايستادن، كارهاي منزل مانند شستن ظروف 6/35±4/328* 8/17±2/164* 4/37±8/337* 7/18±9/168* 2

وي و حركات موزون آرام، به آرامي از پله باال  ر تميزكاري، خريد، پياده
 رفتن

3 7/16±1/159 1/50±3/477 1/17±4/147 3/51±2/442 

 2/469±8/58 3/117±7/14 4/512±8/72 1/128±2/18 4 سواري تفريحي، راه رفتن سريع   دوچرخه

 جابجايي اشياء، حمل بار سبك به باالي 381±5/121 2/79±3/24 5/445±107 1/89±4/21 5 پله

 2/337±8/97 2/56±3/16 2/418±8/106 7/69±8/17 6 نرمش در مدرسه يا منزل، ورزش در باشگاه، باغباني در منزل، دويدن

 هاي با شدت بيشتر از مورد 7/140±9/25 1/20±7/3 4/204±8/37 2/29±4/5 <6 قبلي فعاليت

*: P> 05/0  
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  متغيرهاي آنتروپومتريك، ميزان فعاليت و انرژي مصرفي برحسب جنس و پايه تحصيلي)  انحراف معيار±(ميانگين : 4جدول 
  

)  انحراف معيار±(ميانگين 
متغ

 پسران دختران

  پايه راهنمايي 
n=475 

  پايه دبيرستان
n=466 

  كل
n=941 

  پايه راهنمايي
n=481 

  پايه دبيرستان
n=472 

  كل
n=953 

 5/14±2/1 7/15±2/1 37/12±4/1 7/14±1/1 8/15±3/1 41/12±1/1  )سال(سن 

 2/1±7/35 3/2±1/56 1/2±2/48 2/2±2/39 1/3±5/61 2/3±8/54  (Kg)وزن 

 7/2±2/147 1/3±1/154 9/2±7/149 1/3±2/149 9/2±7/165 1/3±6/159 (cm)قد 

 7/0±2/18 8/0±6/23 7/0±7/21 9/0±6/17 1/1±5/22 2/1±6/21  (Kg/m2)نمايه توده بدني 

مت ساعت در  (*ميران فعاليت
 )روز

6/3±02/28 4/3±2/26 2/4±6/26 8/6±9/39 5/6±9/34 8/6±9/36 

 روزانه در اثر انرژي مصرفي
 )كيلوكالري (*فعاليت جسمي

5/128±3/1000 7/190±8/1469 4/202±1/1282 4/172±6/2395 7/399±3/2146 6/372±1/2022 

>P 05/0  متز2مجموع فعاليت هاي با شدت بيش از *: 
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  :بحث
هاي مطالعة حاضر نشان دهندة كمتر  يافته        

مقادير بودن مدت و شدت فعاليت جسمي نسبت به 
 دقيقه فعاليت 60 تا 30ه توصيه شده يعني روزان

و همچنين كمتر بودن فعاليت در ) 24 ،18(شديد
دختران نسبت به پسران و همچنين روند رو به 

اين . كاهش آن با افزايش سن در هر دو جنس است
هاي سرشتي در دو  تواند به دليل تفاوت يافته مي

ل كودكي تر بودن پسرها از اواي جنس و پرتحرك
و همچنين بافت فرهنگي جامعه و شركت محدودتر 

روي،  ها از قبيل پياده دختران در برخي فعاليت
به عالوه در هر دو . خريد و موارد مشابه باشد

آموزان  جنس، كمتر بودن فعاليت جسمي در دانش
تواند  مقطع دبيرستان نسبت به مقطع راهنمايي مي

ور تحصيلي صرف وقت بيشتر براي پرداختن به ام
  .باشد

 اجتماعي، - هاي فرهنگي با وجود تفاوت           
ها با مطالعات انجام شده در كشورهاي  اين يافته
در مطالعة انجام شده در . سو است غربي هم

آمريكا نيز فعاليت جسمي پسران هم در مدرسه و 
 درصد بيش از دختران 40هم در خارج از مدرسه 

در اوقات فراغت در اين مطالعه، . بوده است
هاي هنري يا آموزش رايانه  دختران بيشتر در كالس

هاي پرتحرك شركت  و پسران بيشتر در ورزش
هاي محيطي،  اند كه علت آن تفاوت كرده مي

اجتماعي و روحي بين دختران و پسران مطرح شده 
ديگر مطالعات انجام شده در انگلستان و ). 28(است

دن فعاليت جسمي دهنده بيشتر بو آلمان نيز نشان
  ).4،11( اند پسران نسبت به دختران بوده

رسد كه با وجود  بنابراين به نظر مي        
هاي فرهنگي، قدرت بيشتر عضالني پسران  تفاوت

كه تا حد زيادي بر نوع فعاليت جسمي ايشان (
و همچنين مشاركت بيشتر ايشان ) تأثيرگذار است

دي بيشتر تواند تا ح هاي اجتماعي مي در فعاليت

بودن فعاليت جسمي پسران نسبت به دختران را 
  .توجيه نمايد

يافتة ديگر مطالعة حاضر در مورد كمتر بودن         
آموزان مقطع دبيرستان نسبت  فعاليت جسمي دانش

هاي برخي مطالعات  به مقطع راهنمايي نيز با يافته
انجام شده در كشورهاي غربي مشابه است، ولي در 

جام شده در كشورهاي اروپايي و مطالعات ان
آمريكايي، ارتقاء به مقطع تحصيلي باالتر با كاهش 
فعاليت جسمي در دختران همراه بوده و به گفتة 

آموزان مورد مطالعه، علت آن گرايش  دانش
هاي با تحرك كمتر در طي  دختران به فعاليت

 بر). 16،17،28،30 (اوقات فراغت بوده است
 مطالعة انجام شده در خالف مطالعة حاضر، در

سنگال، ميزان فعاليت دختران با افزايش سن ارتباط 
ها در  مستقيم داشته كه به دليل افزايش فعاليت آن

  ).6( كارهــــاي منزل و دامداري بوده است
در مطالعة حاضر با ارتقاء سطح تحصيلي           

داري  فعاليت جسمي در هر دو جنس به طور معني
رسد به علت صرف  كه به نظر مييافت  كاهش مي

وقت بيشتر براي امور تحصيلي و آمادگي براي 
از . امتحانات بويژه براي ورود به دانشگاه باشد

هاي مطالعات مختلف مؤيد تأثير  آنجا كه يافته
 اند مثبت ورزش در افزايش قدرت يادگيري بوده

آموزان به فعاليت بدني، نه  ، تشويق دانش)15،33(
شود بلكه در  فت تحصيلي ايشان نميتنها باعث ا

ارتقاء سالمت جسمي و فكري و در نتيجه پيشرفت 
  .تحصيلي ايشان هم مفيد واقع خواهد شد

ديگر يافتة مطالعه حاضر، وجود رابطة          
دار معكوس بين فعاليت جسمي و انرژي  معني

با در نظر . مصرفي با نمايه توده بدني بوده است
افزايش اضافه وزن و چاقي در گرفتن روند رو به 

و ) 5،14(سو  نان بويژه در دختران از يكنوجوا
ناكافي بودن فعاليت جسمي ايشان از سوي ديگر، 
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الزم است ضمن تشويق ايشان به افزايش فعاليت، 
ترين و  از ساده. تسهيالتي در اين رابطه فراهم آيد

ها در اين مورد، استفاده  ترين روش  صرفه مقرون به
هاي زنگ تفريح و يا زمان بعد از تعطيلي  ماناز ز

تواند محيطي امن و بدون  مدارس است كه مي
  ).19( هزينه براي فعــاليت دختران فراهم آورد

در مطالعة حاضر، ميانگين طول مدت          
 4تماشاي تلويزيون در هر دو جنس نزديك به 

ساعت در روز بود، تماشاي طوالني مدت تلويزيون 
هاي  اي به جاي فعاليت هاي رايانه ش به بازيو گراي

گروهي از ديگر عوامل مهم در كاهش فعاليت 
جسمي كودكان و نوجوانان است كه با 

تحركي، كاهش  هاي مختلف از جمله بي مكانيسم
روي در مصرف غذا و تنقالت  انرژي مصرفي، زياده

در حين تماشاي تلويزيون و همچنين قرار گرفتن 
هاي بازرگاني در مورد مواد غذايي  تحت تأثير پيام

 انـــــدازد پركالري، سالمتي ايشان را به خطر مي
)3،23 .(  

هاي  از آنجا كه حداكثر مدت مجاز فعاليت          
تحرك از قبيل تماشاي تلويزيون براي كودكان  بي

روز است كه در طول   ساعت در شبانه2و نوجوانان 
اي، تحرك  يقه دق آن هم الزم است در فواصل سي

شود عالوه بر  ، لذا پيشنهاد مي)12( داشته باشند
سازي جامعه در اين مورد، در فواصلي از  آگاه
هاي تلويزيوني از كودكان و نوجوانان  برنامه

  .خواسته شود تا تحرك بيشتري داشته باشند
هاي مطالعه حاضر  طور خالصه، يافته به           

اليت جسمي نشان دهندة وضعيت نامطلوب فع
نوجوانان جامعه به ويژه در دختران و كاهش 
فعاليت با ارتقاء به مقطع تحصيلي باالتر است؛ اين 

اي را اعتبارسازي  مطالعه همچنين پرسشنامة ساده
تواند مدت و شدت فعاليت جسمي و  نموده كه مي

  .ميزان انرژي مصرفي را تعيين نمايد
يت موجود در اميد است بتوان با تعيين وضع          

تر و اجراي مداخالتي در راستاي  سطح گسترده
سازان جامعه، در  افزايش فعاليت جسمي آينده

جهت ارتقاء سالمتي فعلي ايشان و پيشگيري از 
هاي قلبي  ويژه بيماري واگير به هاي غير بيماري

  .عروقي و استئوپروز در سنين بعدي گام برداشت
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