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 ه چکید

گسترش فناوري و ماشینی شدن زندگی، کم شـدن تحـرك جسـمانی را بـراي      :هدف زمینه و

تحرکی بوجود  ها در اثر بی درصد از بیماري 70ها به ارمغان آورده و این در حالی است که  انسان

از طرف دیگرفعالیت فیزیکی وورزش منظم نقش بسیار مهمی در حفظ وارتقاء سـالمتی  آیندو می

مطالعه با هدف بررسی میزان فعالیت بدنی کارمندان شاغل در بانکهاي شهر ایرانشـهر  این  .دارد

  .  انجام گردیده است 1389درسال

نمونـه  نفـر و  124تعداد نمونـه  .تحلیلی است -توصیفی این مطالعه یک مطالعه :روش بررسی

وسـیله  خود گزارش دهـی وبـه    داده ها از طریق. گیري به روش  سرشماري انجام شد ه است 

تجزیـه و  .جمع آوري گردیـد ه اسـت    روزه 7بین المللی فعالیت بدنی  پرسشنامه استاندارد شده 

و فرمولهاي آماري توصیفی وتحلیلی انجام شـد ه   SPSS تحلیل آماري داده ها با برنامه آماري

  . است

سـال   0/34 ± 1/7نتـایج نشـان دادکـه میـانگین سـنی واحـدهاي مـورد پـژوهش          :یافته ها

واحدهاي % 7/38. دیپلم بود%) 5/56( متاهل وتحصیالت اکثریت آنها%7/88مذکر ،% 1/91،بود

فعالیـت بـدنی شـدیددر طـول هفتـه        5/10فعالیت متوسط و%8/50مورد پژوهش فعالیت کم ، 

همچنین به غیر از وضعیت تاهل، بین هیچ کدام از عوامـل دموگرافیـک سـن، جـنس،     . داشتند

  .با سطح فعالیت بدنی ارتباط معنی داري نداشتندتحصیالت و تعداد فرزندان 

با توجه به اینکه درصد زیادي از کارکنان فعالیت فیزیکی کافی نداشـتند فعالیـت    :نتیجه گیري

  .فیزیکی بیشتر به ویژه در اوقات فراغت وهنگام جابه جایی توصیه می شود

  ایرانشهر   ؛کارمندان بانک ؛فعالیت بدنی: کلید واژه ها
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  قدمه م

گسترش فنـاوري و ماشـینی شـدن زنـدگی، کـم شـدن       

ها بـه ارمغـان آورده و ایـن در     تحرك جسمانی را براي انسان

تحرکـی   هـا در اثـر بـی    درصـد از بیمـاري   70حالی است که 

فعالیت بدنی منظم بـراي سـالمت انسـان    ).  1(آیند بوجودمی

کم تحرکی یـک مشـکل جهـانی در راسـتاي     ضروري است و 

رتقاي سالمت جامعه بوده، و یکی از ده علت عمـده مـرگ و   ا

بـه طـوري کـه سـالیانه حـدود دو      . میر در جهان مـی باشـد  

عدم فعالیت جسمانی . میلیون مرگ به این علت رخ می دهد

و عروقی، دیابـت  باعث دو برابر شدن خطر بیماري هاي قلبی 

همچنـین خطـر ابـتال بـه سـرطان      . و چاقی مـی شـود   2نوع 

ــی،   پســتان  ــاي چرب ــتالل ه ــون، اخ ــاري خ ــر فش و روده، پ

  ). 2(استئوپروز، افسردگی و اضطراب افزایش می یابد

فعالیت جسمانی منظم به عنوان یکی از راه هـاي تقویـت   

سیستم ایمنی و پیشگیري از ابتال به بیماري هاي غیر واگیـر  

، همچنـین مـی توانـد اثـرات مثبـت روانـی، بـا        ) 3(می باشد

و اقسردگی داشته باشد و باعث ارتقـاء   کاهش سطح اضطراب

عالوه بر این فعالیت جسمانی، فواید ) 4(اعتماد به نفس شود 

اقتصادي ویژه اي از نظر کاهش هزینه مراقبت هاي پزشـکی،  

افــزایش بهــره وري، محــیط اجتمــاعی و فیزیکــی ســالم تــر  

پیامد اقتصادي فعالیت جسمانی بر افراد ، تجـارت و  . )5(دارد

افزایش فعالیت جسـمانی در کانـادا، بـه    . می گذارد ملل تاثیر

کاهش بار بهداشتی و اقتصادي کمک کرده، با اجـراي برنامـه   

 513فعالیت جسمانی کارکنان به ازاي هـر یـک از کارکنـان    

  .  )6(دالر در سال صرفه جویی اقتصادي شده است

 بـه  بزرگسـاالن  بـراي  پیشـنهادي  فعالیت فیزیکی میزان

 5 حداقل یا و هفته تمام در متوسط شدت با دقیقه 30مدت 

 بـه  ابـتال  خطر کاهش باعث تواند می که است در هفته روز

 روزي  مـنظم  ورزشـی  تمرینات .)7(شود بیماري هاي مزمن

 بروز کاهش باعث می تواند بار سه یا دو و هفته اي دقیقه 30

 سـرطان  سـینه،  سـرطان  دیابت، قلب، هاي کرونري بیماري

 کلسترول کاهش براي اي شده ثابت راه و شده روده و معده

 ورزش . اسـت  بـدن  عمـومی  سالمت بهبود افزایش و توتال،

 که ورزش افرادي و است خون فشار بهبود در کمکی درمان

 و بهبود می یابند زودتر شوند قلبی سکته دچار اگر می کنند

    ). 8(ماند خواهد طبیعی حد در آنها خون فشار

 ساده از یکی مناسب بدنی عالیتف این که داشتنعلیرغم 

 تاکیـد  وباشـد   می سالمتی حفظ دستیابی به هاي راه ترین

، بـا وجـود ایـن سـبک     بـدنی   فعالیـت  افزایش به متخصصان

و  )9(بـوده در همه جاي دنیا شایع  "زندگی کم تحرك تقریبا

دقیقـه فعالیـت   150حـداقل  (یا کمتر از مقـدار توصـیه شـده   

بطـوري کـه    ،)5(می باشد) هفیزیکی با شدت متوسط در هفت

درصـد   60بر اساس آمارهاي موجـود در تمـام دنیـا بـیش از     

افراد بزرگسال از میزان فعالیت فیزیکـی الزم بـراي سـالمتی،    

درصـد   65در ایران نیز بی تحرکی در ). 10(برخوردار نیستند

از بالغین وجود دارد و به عنوان یکی از عوامل موثر  در شیوع 

در ). 7،2(عروقی و سرطان قلمداد می شود بیماري هاي قلبی

ــوم  کارمنــدان در مطالعــه جلیلیــان و همکــاران دانشــگاه عل

. )3(تحرك کـافی نداشـتند   کارمندان از %65پزشکی همدان 

سازمان بهداشت جهانی هم شیوع بی تحرکی در بین زنـان و  

ــه ترتیــب   15-64مــردان  ــی را ب % 8/58و % 3/76ســال ایران

  ).3(گزارش کرده است

افـزایش  ) 2020(به اینکه یکی از اهداف جامعه سالم  نظر

درصد فعالیت فیزیکی منظم متوسط یا شدید افراد بزرگسـال  

تـرویج فعالیـت بـدنی، روش    و  )7(مـی باشـد  % 50به حداقل 

هـاي مـزمن و راهکـاري     سودمندي براي پیشگیري از بیماري

طـرف  از . مقرون به صرفه براي ارتقاي سالمت جامعـه اسـت  

ر تعیین میزان بی حرکتی در طراحی برنامه هـاي ارتقـاء   دیگ

سالمت موثر می باشد وبا توجه به اینکه تـاکنون مطالعـه اي   

لـذا ایـن    انجـام نشـده اسـت    در شـهر ایرانشـهر   دراین زمینه

مطالعه با هدف بررسی سطح فعالیت بدنی کارمنـدان شـاغل   

  . ه استد دیگر انجام1390در بانکهاي شهر ایرانشهر درسال

  بررسی روش 

جامعـه  .تحلیلی اسـت   -توصیفی این مطالعه یک مطالعه

هاي شـهر ایرانشـهر بـوده     پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک

انجـام شـد    کامـل  نمونه گیـري بـه روش  سرشـماري   . است 
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ایرانشهر که سـابقه  هاي شهر  وتمام کارمندان شاغل در بانک

ــی   ــاي قلبــ ــی –بیماریهــ ــاي عروقــ ــزمن وبیماریهــ  مــ

  .به عنوان نمونه در نظر گرفته شد ند)نفر124(ندنداشت

ــا  ــع آوري داده ه ــی و جم ــزار بررس ــه  اب ــن مطالع ، در ای

 و بـا پرسشنامه بود که به وسـیله پرسشـگران آمـوزش دیـده     

توسـط  خود گزارش دهـی   به روشحضوري به بانک مراجعه 

این پرسشنامه در دو بخـش  . واحدهاي پژوهش تکمیل گردید

سن، جـنس، وضـعیت تاهـل، سـطح     ( مشخصات دموگرافیک

بـین المللـی   و نیـز پرسشـنامه   ...) تحصیالت، سابقه اشتغال و

 International Physical( روزه7فعالیـــت بــــدنی 

Activity Questionnaire (پرسشـنامه   .بـود ده تنظیم ش

فعالیـت  ( قسـمت اسـت    5شـامل  بین المللی فعالیت بـدنی  

منـزل،  هـاي  کاررفـت وآمـد،    نحوه فیزیکی مربوط به شغل ،

که در هر  )نشسته  و زمان صرف شده در حالت اوقات فراغت

فعالیت هاي بدنی انجام شده توسط فرد طی یک هفتـه  مورد 

تعداد روزهایی که فرد حداقل به مـدت  گذشته سئوال شده و 

طـی  مـدت زمـانی کـه در     دقیقه به آن فعالیت پرداخته و10

دقیقـه   یک روز بـه آن فعالیـت پرداختـه، برحسـب سـاعت و     

بـر اسـاس اطالعـات جمـع آوري شـده       .سوال گردیده اسـت 

عدم تحرك  -الف: فعالیت بدنی در سه سطح طبقه بندي شد

عدم انجام هر گونه فعالیت بدنی یا نداشـتن معیارهـاي   : بدنی

منظور : تحرك متوسط -الزم براي ورود به دو سطح بعدي ب

رت قـد  که  هستندفعالیت هایی حرك جسمانی متوسط،  تاز 

و تـنفس فـرد را کمـی تنـدتر از     بدنی متوسطی می خواهـد  

حمـل بارهـاي   (بـدنی نظیـر  ی هایفعالیت حالت عادي نمایند 

جاروکردن ، تمیـز کـردن شیشـه هـاي پنجـره ،کـار        سبک ،

کردن با چنگک جهت صاف کردن سطح خـاك وجمـع آوري   

 -ج.  ...)در  محل کار ، باغچه یـا حیـاط منـزل یـا    ...برگ ها و

به فعالیت هایی گفته می شود که قدرت : ی شدیدتحرك بدن

باعث می شود فرد بسیار سـریعتر   بدنی شدیدي می خواهد و

بلنـد  (، فعالیت بدنی شـدید ماننـد   از حالت عادي نفس بکشد

کردن اجسام سنگین ، حفاري ، کندن ، ساخت وساز سنگین 

   .)پله ها یا باال رفتن از

ــق رپرسشــنامه مــذکور روان ســنجی  ــی از طری وش روای

، تهیـه پس از محتوا سنجیده شد بدین صورت که پرسشنامه 

ه نفر از اسـاتید کـه داراي تخصـص و تجربـه     وازددر اختیار د

کافی در زمینه مورد نظر بودند قرار گرفت، و از آنها خواسـته  

شد تا پس از بررسی کیفی ابزار بر اسـاس معیارهـاي رعایـت    

قرار گیري آیتم ها در  دستور زبان، استفاده از کلمات مناسب،

جاي مناسب خود و امتیاز دهی مناسب بازخورد الزم را ارائـه  

دهند، تا اشـکاالت و ابهامـات موجـود در پرسشـنامه اصـالح      

براي سنجش روایی محتوا به روش کمـی از دو ضـریب   . گردد

با کمـک پانـل    و شاخص روایی محتوي نسبت روایی محتوي

ه تعداد پانـل خبرگـان کـه    خبرگان استفاده شد که با توجه ب

در جـدول   56/0نفر بودند و در نظر گرفتن معیار باالتر از  12

الوشه، نسبت روایی محتوا تأیید و براي تأیید شاخص روایـی  

ــاالتر از   ــار ب ــز از معی ــوا نی ــتفاده شــد 79/0محت ــایی . اس پای

نفر از نمونه 30پرسشنامه نیز با روش آزمون آلفاي کرونباخ با 

و همسـانی درونـی   ش و ارزیـابی قـرار گرفـت    ها مورد سـنج 

ــا ــنامه ب ــدار  پرسش ــ 85/0مق ــد ش ــتخراج  .دتایی ــس از اس پ

و بـا آزمـون    SPSSاطالعات، داده ها با استفاده از نرم افـزار  

هاي توصیفی و تحلیلی نظیرکـاي دو در سـطح معنـی داري    

مالحظـات   .مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفـت    05/0کمتر از 

وهش با داوطلبانه بودن شرکت در مطالعـه،  اخالقی در این پژ

گرفتن مجوز کتبی از دانشگاه علوم  و بی نام بودن پرسشنامه

  . پزشکی زاهدان رعایت گردید

  یافته ها

دامنه سـنی واحـدهاي مـورد پـژوهش     نتایج نشان دادکه 

و ســال  0/34 ± 1/7 آن هــا میــانگین ســنیســال و  53-22

%) 7/9(نفـر  12بـا   سـال  30بیشترین فراوانی مربوط به سـن  

ــود ــر  113. ب ــر  11و  دمــر )%1/91(نف ــد%) 9/8(نف . زن بودن

بیشترین فراوانی و %) 5/56(نفر  70دیپلم با تحصیالت سطح 

 4/19، 21لیسانس، فوق دیپلم و کمتر از دیپلم به ترتیـب بـا   

میـانگین  متاهـل و  %7/88 .نـد بود در رتبه هاي بعدي% 2/3و 

دامنـه وزنـی واحـدهاي    . بـود   3/2±8/1تعداد فرزندان آنها   

 ±6/1بـا میـانگین  کیلـو گـرم    53-110پژوهش در محـدوده  
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سانتی متـر   148-193و دامنه قدي آن ها در محدوده  3/71

بر اساس شاخص نمایه توده . قرار داشت 170±6/8با میانگین

واحدهاي مورد پژوهش در محـدوده اضـافه وزن   % 6/43بدنی

شــان داد از بــین عوامــل یافتــه هــا ن .قــرار داشــتند یوچــاق

دموگرافیک وضعیت تاهل با فعالیت جسمانی شـدید ارتبـاط   

از فعالیت جسمانی بهتري  تاهلینم نسبت به مجردین دارد و 

ــد ــل    .)>05/0p(برخوردارن ــین عوام ــاري ب ــاي آم ــون ه آزم

دموگرافیک سن، جنس، تحصیالت، تعـداد فرزنـدان و سـطح    

 05/0( دفعالیــت بــدنی ارتبــاط معنــی داري نشــان نــدا     

p>()1جدول .(  

  تحصیالتو سطح  و ارتباط آن با سن، جنس، وضعیت تاهل،توزیع انواع فعالیت جسمانی در کارمندان مورد مطالعه  -1جدول

  نوع فعالیت
  فعالیت شدید  P.Value  فعالیت متوسط

P.Value  
  خیر  بلی    خیر  بلی

  سن

29 -20  6  30  

  

09/0  

13  23  

  

349/0  

39 -30  19  35  19  37  

49 -40  7  16  5  20  

59 -50  5  6  4  3  

  جنس

  78  35  مرد

272/0  

39  74  

  9  2  9  2  زن  361/0

  وضعیت تاهل

  9  5  مجرد

610/0  

9  5  

  78  32  78  32  متاهل  008/0

  تحصیالت

  48  26  دیپلم و کمتر

127/0  

26  49  

  17  6  19  5  فوق دیپلم  357/0

  17  9  20  6  لیسانس

  

ــژوهش نشــان داد کــهدر مجمــوع یافتــه هــ % 7/38اي پ

واحدهاي مورد پژوهش در طـول هفتـه هـیچ گونـه فعالیـت      

دقیقه فعالیت بدنی متوسط در 150یا کمتر از  بدنی نداشته و

آنهـا  %  5/10فعالیت متوسط داشـتند و % 8/50، هفته داشتند

دقیقـه فعالیـت بـا شـدت     300بـیش از  (فعالیت بدنی شدید 

 .در طول هفته داشتند)متوسط 

از  %)2/70(نفـر   87 ر اساس یافتـه هـاي ایـن پـژوهش    ب

نمونه ها هیچ گونه فعالیت جسمانی در محل کار نداشـتند و  

متوسط فعالیت جسمانی متوسط و شـدید بـراي افـرادي کـه     

همچنـین در  . دقیقـه بـود   17و  18فعالیت داشتند به ترتیب 

از نمونـه هـا هـیچ گونـه      %)8/54(نفر  68مورد کار در منزل 

از %) 9/83(نفــر  104 .ت جســمانی در منــزل نداشــتندفعالیــ

نمونه ها با وسایل نقلیه موتوري به محل کار خود آمد و شـد  

ــتند، و ــا% 1/58 داش ــه   6 از آن ه ــیله نقلی ــه از وس روز هفت

یعنی فعالیت فیزیکی براي جابجـا شـدن    ،استفاده می کردند

  .)2جدول(نداشتند

ش  در یـک  واحدهاي مورد پژوه% 9/37در این پژوهش  

ساعت از وقت خودشان را به صورت  6تا  3روز  تعطیل  بین 

ــرد  ــپري ک ــته س ــته   نشس ــاي نشس ــت ه ــانگین فعالی ه و می

میــانگین زمـان ســپري کــردن بــه  سـاعت در هفتــه و )2/43(

سـاعت  بـوده    9/4±1/3صورت نشسته در یـک روز تعطیـل   

   .است
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  در حیطه هاي کار روزانه، منزل، اوقات فراغت و جابجایی توزیع وضعیت فعالیت جسمی کارمندان مورد مطالعه :2جدول

  چگونگی فعالیت  حیطه فعالیت
  فعالیت دارد

  تعداد) درصد(

 میانگین مدت فعالیت

  )روزدر  دقیقه(

  کار روزانه

  12/18  41) 1/33(  فعالیت بدنی متوسط مانند حمل بارهاي سبک

  59/17  37) 8/29(  فعالیت بدنی شدید مانند بلند کردن اجسام سنگین

  کار منزل

  75/23  61) 2/49(  فعالیت متوسط از قبیل جاروکردن، تمیز کردن شیشه

  75/23  56) 2/54(  فعالیت شدید از قبیل کارهاي مربوط به باغچه یا حیاط

  اوقات فراغت

39) 5/31(  فعالیت هاي بدنی متوسط مانند والیبال  36/20  

36) 29(  تبالفعالیت هاي بدنی شدید مانند دویدن و فو  16  

65) 25(  پیاده روي در اوقات فراغت  68/25  

  جابجایی
  61/6  16) 9/12(  دوچرخه سواري

  59/24  75) 4/60(  پیاده روي

  

  و نتیجه گیري بحث

%  7/38% (40نتایج این مطالعه نشـان داد کـه  در حـدود    

واحدهاي مورد پژوهش در طول هفتـه هـیچ گونـه فعالیـت     )

دقیقه فعالیت بدنی متوسـط در  150کمتر از بدنی نداشته ویا 

هفته داشتند واین سطح فعالیت فیزیکی می توانـد مشـکالت   

نتـایج مطالعـه   . سالمتی را در آینده بـراي آنـان ایجـاد کنـد     

متفکر وهمکاران  در یزد نیز  نشان دادکه شیوع عدم تحـرك  

 بـوده اسـت و  %  8/65بدنی در جمعیت شـهري اسـتان یـزد    

حرك مربوط به افـراد کارمنـد و داراي شـغل    بیشترین عدم ت

از کارمنـدان  % 65در مطالعه رجالی هـم  . )11(آزاد بوده است

این نتایج با  یافته هـا   ).2(مورد مطالعه تحرك کافی نداشتند

ي مطالعات انجـام شـده در اروپـا و آمریکـا همخـوانی دارد ،      

در اروپـا   2005بطوریکه نتایج مطالعات انجام شـده در سـال   

کشـور   15درصد افراد بزرگسـال در   40شان داد که بیش از ن

در طـول هفتـه   متوسـط  اروپایی هیچ گونه فعالیـت فیزیکـی   

ــاران   .)12(نداشــتند ــورن وهمک ــه شــون ب ) 2002(در مطالع

افراد از نظر فعالیت ورزشـی غیـر فعـال    %  3/38درآمریکا نیز 

 ). 13(بودند وهیچ گونه فعالیت ورزشی انجام نمی دادند 

واحـدهاي   درصـد  8/12فقـط    تایج مطالعه نشان دادکه ن

ــژوهش  ــورد پ ــا 1، م ــواري   4ت ــه س ــه از دوچرخ روز در هفت

 و) 14(% 12در مطالعه صادقی وهمکاران . استفاده می کردند

افـراد از دوچرخـه   %8/12نیـز   در مطالعه سـعیدي وهمکـاران  

با توجه بـه اینکـه دوچرخـه     .)15(سواري استفاده می کردند

ي فرصت مناسبی براي بهبـود وارتقـاء بهداشـت فـرد    سواري 

ین ورزش هـاي هـوازي   از بهتـر  واجتماعی ایجاد مـی کنـد و  

است، تشویق مردم به دوچرخه سواري وافزایش جاذبـه هـاي   

 .آن از اهمیت خاصی برخوردار است

پیاده روي از معمول ترین ورزش ها در جامعه اسـت لـذا   

  7/59فت وآمـد،  درصد واحدهاي مورد پژوهش جهت ر 5/68

درصد در محـیط کـار    2/24درصد در ایام فراغت خودشان و 

در مطالعـه صـادقی   . به مقـادیر مختلـف پیـاده روي داشـتند    

درصد افراد مورد پژوهش به دالیل 60نیز در حدود  وهمکاران

گوناگون ازجمله خرید ، تفریح ، رفتن بـه سـرکار پیـاده روي    

در کشـورهاي اروپـایی   در مطالعات انجام شـده  . )15(داشتند

درصـد افـراد بزرگسـال هـیچ گونـه پیـاده روي        16نیز فقط 

  ) . 13(دقیقه در هفته نداشتند10حداقل به مدت 

دیگر نتایج نشان دادکه  اکثریت واحدهاي مورد پـژوهش  

 6روز اخیر در یـک روز کـاري بیشـتر از     7در طول %) 3/61(

دنـد  ساعت از وقت خودشان را به صـورت نشسـته سـپري کر   

،میانگین زمان سپري کردن بـه صـورت نشسـته در یـک روز     
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اکثریت واحـدهاي مـورد   . ساعت  بوده است  4/6±5/2کاري 

سـاعت از   6تـا   3در یک روز  تعطیل  بین %) 9/37(پژوهش 

میـانگین  . وقت خودشان را به صورت نشسته سـپري کردنـد   

زمان سپري کـردن بـه صـورت نشسـته در یـک روز تعطیـل       

) 2003(در مطالعه اي در اروپـا . اعت  بوده است  س 1/3±9/4

ساعت از وقت خودشان را بـه   5/6درصد بیش از   8/21فقط 

روز  7در طـول  % 6/41. صورت نشسـته سـپري کـرده بودنـد    

ساعت از وقـت خودشـان را روزانـه  بـه      5/6تا  5/3اخیر بین 

و در مطالعـه  اي دیگـر در    )16(صورت نشسته سپري کردند

سـاعت   4درصد افراد بزرگسال روزانـه   66وپایی  کشور ار 15

). 17(از وقت خودشان را به صورت نشسته سپري کرده بودند

این میزان نسبت به مطالعات دیگر در سطح نسبتا باالیی قرار 

ـ   دارد ویکی از دالیل آن احتماال کارمند بودن و ه نوع شـغل ب

  .ها می باشد خصوص آن

عوامل دموگرافیک ماننـد  در این مطالعه بین هیچ کدام از 

سن ، جنس ، تحصـیالت وتعـداد فرزنـدان و سـطح فعالیـت      

کـه بانتـایج مطالعـه    بدنی ارتباط معنی داري وجـود نداشـت   

در مطالعـه  .  )18(همخـوانی دارد  برادران رضـایی وهمکـاران  

و  سـن، جـنس  وهمکاران  نیز بـین سـطح تحصـیالت     توکلی

 ).17(داشـت  نسطح فعالیت بدنی ارتباط معنـی داري وجـود   

در مطالعه متفکر بر خالف یافته مطالعه ما بین سن و فعالیت 

کـه از دالیـل آن   ). 11(بدنی ارتباط معنی داري وجود داشـت 

نوجوانـان،  (می توان به بررسـی در طیـف سـنی گسـترده تـر     

در مطالعـه   .مطالعه متفکر اشاره کـرد در )جوانان و سالمندان

بـر   )20( ري در اهـواز و مطالعـه سـو   )19(فالریندو در برزیل

خالف مطالعه ما، بین سطح سواد و فعالیت بدنی رابطه معنی 

این ناهمسویی را هم شاید بتوان به حجـم  . داري وجود داشت

عدم شرکت افراد بی سواد در مطالعـه مـا   محدود نمونه و نیز 

توضیح داد در حالی که در دو مطالعه اشـاره شـده افـراد بـی     

ح سواد بـاالتر از لیسـانس هـم حضـور     سواد و نیز افراد با سط

این مطالعه بین وضعیت تاهل و فعالیـت بـدنی   یافته  .داشتند

 مطالعـه نتایج ارتباط معنی داري وجود داشت که این یافته با 

نشان دادکه درصد فعال بودن ) 2002(شون بورن و همکاران 

تاهـل   مردان وزنان با تحصیالت دانشگاهی ، درآمـد خـوب و  

در مطالعـه متفکـر نیـز بـین      ).10( همخوانی داردرابطه دارد 

وضـعیت تاهــل و فعالیــت بـدنی ارتبــاط معنــی داري وجــود   

   ).11(نداشت

با توجه به اینکه این مطالعه فقط برروي کارمندان شـاغل  

در بانک ها انجام گردیده است واین افـراد از نظـر بسـیاري از    

ر ، نـوع کـا   خصوصیات دموگرافیکی ماننـد سـن ، تحصـیالت   

تقریبا مشابه یکدیگر هستند ، شاید یکی از دالیل عدم معنی 

  . دار شدن همین عوامل باشد 

به اینکه تعداد زیـادي از افـراد مـورد بررسـی از      عنایتبا 

تحرك الزم در محیط شغلی وزندگی شخصی خود برخـوردار  

نبودند ، تغییر در رفتار کارمنـدان وجـاي گـرفتن ورزش بـه     

آنان ضروري به نظر می رسد ، لذا بـه   عنوان بخشی از زندگی

مدیران پیشنهاد می شـود کـه راهبردهـایی را بـراي تشـویق      

وترغیب کارکنان به فعالیت هـاي ورزشـی وایجـاد تسـهیالت     

الزم براي آنها تدارك ببینند و خود را ملز م بـه اجـراي آنهـا    

  . بنمایند 

  وقدر دانی تشکر 

دانشـگاه علـوم   این مطالعه با حمایت مالی حوزه پژوهشی 

پزشکی زاهـدان انجـام شـده اسـت ، لـذا از معاونـت محتـرم        

پژوهشی به دلیل تامین هزینه ها تشکر وقدردانی مـی شـود،   

نویسندگان مقاله مراتب تشکر وقـدردانی خـود را از   همچنین 

کلیه کارکنان شاغل در بانکهـاي شـهر ایرانشـهر کـه در ایـن      

  .العه شرکت کردند اعالم می دارندمط
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