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 :مقدمه
 

( 1)اعشئَدزٍس یب ثیوبری ذبهَػ ، ثیوبریی اعز وِ زر آى سَزُ اعشرَاًی ثسى ٍ اعشحىبم آى ثِ سسریح اس ثیي هی رٍز 
اعشئَدزٍس یب دَوی اعشرَاى یه ثیوبری هَلشی فبوشَریبل اعز ٍ ثِ ػٌَاى یه هؼضل ػوسُ ی عالهز ثِ ؽوبر هی 

هیلیَى آهزیىبیی ثِ اعشئَدزٍس هجشال  25زر حبل حبضز ثیؼ اس (2)هزاُ اعز آیسٍ ثب افشایؼ ذغز ؽىغشگی ّب ُ
ایي ثیوبری زر ایزاى ًیش ؽبیغ هی ثبؽس ٍ ثِ ًظز هی رعس ،زرفس را سًبى سؾىیل هی زٌّس 80ّغشٌس وِ اس ایي سؼساز 

هجشال ثِ اعشئَدزٍس عشَى عبلِ عبوي سْزاى  20-69زرفس اس سًبى خوؼیز عٌی  4/32زرفس اس هززاى ٍ  4/9وِ حسٍز 
  ( . 3)فمزار هی ثبؽٌس

دیؾگیزی اس دَوی اعشرَاى ثب ثسعز آٍرزى حساوثز سَزُ ی . اعشئَدزٍس ًَػی ثیوبری هشبثَلیه اعشرَاًی خسی اعز
دَوی اعشرَاى ثِ ػٌَاى  یه هؾىل ثْساؽشی ثشري زر .(4)اعشرَاًی زرعی زٍراى وَزوی ٍ ًَخَاًی ؽزٍع هی ؽَز

ثیلیَى زالر سٌْبزر آهزیىب فزف ایي هؾىل هی  8/12اعز، وِ عبالًِ سرویي سزُ ؽسُ اعز وِ حسٍز  عزسبعز خْبى
ثِ اعشثٌبی  ٍخَزّشاراى دیؾزفز زرهبًی وِ زر سهیٌِ ی ؽىغشگی ّبی اعشرَاى زر زٍراى وٌْغبلی، زرهبًی . ؽَز

ًْبیز زر ثْساؽز ثْیٌِ اعشرَاًی هَثز حساوثز رؽس اعشرَاًی زر عبلْبی رؽس ثی . ثزای دَوی اعشرَاى ٍخَز ًسارز
 (.5)اعز 

حساوثز سَزُ ی اعشرَاًی عی عِ زِّ زر سًسگی ثسعز هی آیس وِ ًمؼ سؼییي وٌٌسُ ای زر اثشال ثِ دَوی اعشرَاى  
زر فَرسیىِ سزاون اعشرَاًی زر (.6ٍ7)زارز ٍ زر ایي هیبى زٍراى ثلَؽ ٍ ًَخَاًی یىی اس هْوشزیي زٍرُ ّب هی ثبؽس

زٍراى ثلَؽ ثِ عغح هغلَة ثزعس ًمؼ اعبعی زر دیؾگیزی اس دَوی اعشرَاى زر زٍراى ّبی ثؼسی سًسگی فزز 
    (.8)ذَاّس زاؽز

زر زٍرُ ًَخَاًی  زارین  وِ ذَز ر همبزیز هؼسًی سَزُ اعشرَاًی راسحمیمبر ًؾبى زازُ اعز وِ ثیؾشزیي افشایؼ ز   
ایي هغئلِ اّویز اعشزاسضی ّبی دیؾگیزاًِ ؽبهل وغت . هی سَاًس زلیلی ثز اّویز دیؾگیزی زرایي گزٍُ عٌی ثبؽس

هؼسًی اعشرَاًی راثیؼ اس دیؼ ثیؾشز هی  ثْیٌِ ی اٍلیِ سَزُ اعشرَاًی ٍ وبّؼ سَالی اس زعز زازى هَاز
ؽسُ سرویي سزُ  ، اعشرَاًی ووشزی ثِ زلیل عبذشبر ثسًی ٍ ٍسًؾبى ّغشٌسٴم سَزُسًبى آعیبیی زارای سزان(.9)وٌس

 (.10ٍ11) زر عزسبعزخْبى زر آعیب رخ هی زّسؽىغشگی ّبی ّیخ ول ، ثیؼ اس ًیوی اس  2050اعز وِ سب عبل 
خٌظ ، عي ، ّوچَى ( غیزلبثل سغییز)سا وِ زر ثزٍس ٍ گغشزػ ایي ثیوبری هَثزًس ؽبهل ػَاهل صًشیىیػَاهل ذغز

هی ثبؽٌس ؽبهل ( ر لبثل سغیی)رثَط ثِ ؽیَُ سًسگی فززعبثمِ فبهیلی ًضاز ٍ غیزُ هی ثبؽس ٍ ػَاهل زیگز فبوشَر ّبی م
 سغذیِ،عیگبر، الىل ، اعشفبزُ اس ثزذی زارٍّب هثل گلَوَوَرسیىَئیسّب ٍ زارٍ ّبی ضس سؾٌح ٍ ثی حزوشی هی ثبؽس 

 (12 ٍ13.) 
زریبفز ،(14ٍ15)اس افشایؼ ون سحزوی، عَسغذیِ ٍ عیگبر وؾیسى زر زذشزاى ًَخَاى اعز ًی حبوی  هغبلؼبر فزٍا

 (.16) ولغین وبفی ثرقَؿ ثزای ًَخَاًبى خْز افشایؼ حساوثز سَزُ ی اعشرَاًی ضزٍری اعز 
ًَخَاى ثِ زذشزاى  ًَخَاًبى ٍ هرقَفبً. هیلی گزم زر رٍس اعز 1300هیشاى ًیبس رٍساًِ ثِ ولغین زر زٍراى ًَخَاًی 

 (.17)  هیشاى وبفی ولغین زر ّز رٍس هقزف ًوی وٌٌس
ٍ ّوىبراًؼ ًیش ثیبًگز آى ثَز وِ یه عَم زذشزاى ًَخَاى زر هغبلؼِ آًْب فبلس آگبّی السم زر 1ًشبیح دضٍّؼ وبعذز

 10وززًس ٍ ووشز اس راثغِ ثب ػَاهل ذغز اعشئَدزٍس ثَزًس ٍ اوثزیز آًْب اعشئَ دزٍس را ثیوبری خسی زر سًبى سلمی ًوی 
 (.18)زرفس آًْب اس سغذیِ هٌبعت ٍسحزن وبفی ثزذَرزار ثَزًس

زر هدوَع ثْشزیي راُ حل خْز وٌشزل ایي ثیوبری وِ زرهبى لغؼی ًسارز دیؾگیزی اعز ٍ ثبیس سًبى را ثب رٍػ ّبی 
 آؽٌب ًوَز... ،سغذیِ ٍ  دیؾگیزی اس لجیل هقزف ولغین وبفی ،ٍرسػ هشوزوش ثز سغییز ًگزػ ، اعشفبزُ اس رٍػ ّبی
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هغئلِ هْن زر دیؾگیزی ، ؽٌبذز عزس فىز، رٍػ سًسگی سغییز ػبزار رٍساًِ زر خْز ثْجَز ویفیز سًسگی ٍ ، (19)
 . وبرایی افزاز هی ثبؽس

 
.  اعشئَدزٍس هؾىل ؽبیؼی زر ًظبم ّبی ثْساؽشی هی ثبؽس ٍ زر ٍالغ هی سَاى گفز ثِ فَرر ادیسهی دٌْبى هی ثبؽس

اس آًدب وِ گزٍُ  زذشزاى ًَخَاى خوؼیز دزذغزرا .ا سؾریـ سٍزرط هی سَاى اس ػَارك آى دیؾگیزی وززسٌْب ة
 .سؾىیل هی زٌّس،زاًؼ آهَساى زذشز زثیزعشبًی ثِ ػٌَاى گزٍُ ّسف زر ایي هغبلؼِ اًشربة ؽسُ اعز

 
 

 : مروري برمطبلعبت قبلی
  
 : دضٍّؼ ثِ سزسیت هیشاى ارسجبط ثب هَضَع گشارػ هی ؽَز3زر ایي ثرؼ ثب سَخِ ثِ ػٌَاى ٍ اّساف دضٍّؼ ثِ  

   
ثِ هٌظَر . زر راثغِ ثب دَوی اعشرَاى فَرر گزفز  2004ٍ ّوىبراًؼ زر عبل 1آًسرعَى زر هغبلؼِ ای وِ سَعظ  

ثزرعی آگبّی ، ًگزػ ٍ ػولىزز ز ذشزاى ًَخَاى زثیزعشبًی زر هَرز ػَاهل ذغز دَوی اعشرَاى ؽبهل ػَاهل سغذیِ 
 (.19)ای ، فؼبلیز فیشیىی ٍ عیگبر وؾیسى  اًدبم ؽس

ثسعز یىی اس ؽْز ّبی ون خوؼیز وبًبزا هسرعِ زر  6اس ٴعبلِ 12-16زذشز  227ًوًَِ ّبی هَرز هغبلؼِ ؽبهل   
 12آگبّی اسػَاهل ذغز دَوی اعشرَاى وِ زارای  ٴدزعؾٌبهِ -1. دزعؾٌبهِ اعشفبزُ ؽس 3زر ایي دضٍّؼ اس . آهس

 9ًگزػ ؽبهل  ٴدزعؾٌبهِ -2. ثَز( هَرز 3)ٍ عیگبر وؾیسى(  هَرز 4)، سغذیِ(هَرز 6)ٍرز فؼبلیز فیشیىی عَال زر م
ػولىزز ّن ؽبهل عِ دزعؾٌبهِ  سحز ػٌبٍیي  ٴدزعؾٌبهِ  -3. ػجبرر زر ذقَؿ  ػَاهل ذغز دَوی اعشرَاى ثَز

PAQ
ثغبهس غذایی ثزای ثزرعی ٍضؼیز سغذیِ ای ًَخَاى ٍ ٴ، دزعؾٌبهِ( عَالی  10)خْز ثزرعی فؼبلیز فیشیىی 2

SBQٴدزعؾٌبهِ
. ذقَؿ عیگبر وؾیسى ٍ زفؼبر آى ثَز ، زر ایي هغبلؼِ اعشفبزُ ؽسعَالی وِ زر 5دزعؾٌبهِ ای  3

زرفس اس آًْب هقزف ًبوبفی ولغین 58، ووشز اس زرفس اس آًْب عیگبری ثَزًس 25ًشبیح ایي هغبلؼِ ًؾبًگز ایي ثَز وِ 
زرفس اسآًْب عغح فؼبلیز فیشیىی زرحس دبییي رٍ ثِ هشَعظ زاؽشٌس ٍ ارسجبط هؼٌی زاری ثیي آگبّی،  52زاؽشٌس ٍ 

 . ًگزػ ٍ ػولىزز ثزای هشغیزّبی فؼبلیز فیشیىی ٍهقزف ولغین زیسُ ًؾس
  

ػٌَاى آگبّی ، ًگزػ ٍ ػولىزز سًبى زر هَرز دَوی اعشرَاى زر هغبلؼِ ای سحز  1385هجبروی ٍ ّوىبراى زر عبل 
ثب اعشفبزُ اس  .ایزاًی هَرز هغبلؼِ لزار گزفشٌس ی  عبلِ 15-65سى  320زر ایي هغبلؼِ ، (20)ؽْز یبعَج اًدبم زازًس

،  عي ، سحقیالر)وِ حبٍی هؾرقبر فززی رٍػ ًوًَِ گیزی اعبى ، خوغ آٍری اعالػبر اس عزیك دزعؾٌبهِ ای
یبفشِ ّبی ایي دضٍّؼ حبوی اس .اًدبم ؽس ،ٍ عِ ثرؼ زاًؼ ، ًگزػ ٍ ػولىزز ثَز( ٍضؼیز سبّل، ٍضؼیز اؽشغبل 

زرفس 2/64ٍ ٍضؼیز ػولىزز آًْب  هثجز زرفس 3/72زرفس هشَعظ ، ًگزػ 41آى ثَز وِ آگبّی افزاز هَرز هغبلؼِ 
عغح آگبّی ، ًگزػ ٍ ػولىزز ، اؽشغبل ثب ػولىزز زر ثزرعی ارسجبط ثیي ؽبذـ ّبی سهیٌِ ای ثب . ذَة ثسعز آهس

اهبثیي آگبّی  ،ذغی هغشمین ٍخَز زاؽزی  اثغِى زازٍ ثیي آگبّی ٍ عغح سحقیالر رارسجبط هؼٌی زاری را ًؾب
 .ًٍگزػ ارسجبعی ٍخَز ًساؽز

 ى ٍ ػَاهلاس ثیوبری دَوی اعشرَا ٍّؾی سحز ػٌَاى هیشاى آگبّی زاًؼ آهَساى زذشز زثیزعشبًیدض 1385رعبل ز
ؽسُ ای همغؼی وِ ثب اعشفبزُ اس دزعؾٌبهِ ی عزاحی هغبلؼِ ، (22)سَعظ هیزساآلبیی ٍ ّوىبراى اخزاؽس، هَثز ثزآى 

                                                 
1
 -Anderson 

2
 - Physical Activity Questionnaire 

3
 - The Smoking Behavior Questionnaire 
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زذشز ًَخَاى  1000 ٍوی اعشرَاى هَرز ثزرعی لزارزاز، ػَاهل ذغز ح ررا اسًظعَالی وِ آگبّی ًوًَِ ّب  31
. غَل ثِ سحقیل ثَزًس ثِ رٍػ ًوًَِ گیزی سقبزفی اًشربة ؽسًسزثیزعشبى زٍلشی ؽْز سْزاى هؼ 6زثیزعشبًی وِ زر 

دظ اس سىویل دزعؾٌبهِ ّب ، زازُ ّب ی خوغ آٍری ؽسُ ثب اعشفبزُ اس آسهَى وبی اعىَئز ٍ سی سغز هَرز سحلیل 
ػبهل هفزٍك هَرز ثزرعی  10اس هیبى .زرفس زاًؼ آهَساى زر عغح هغلَة ثَز8/45هیشاى آگبّی .آهبری لزار گزفز

ثغَری وِ هیبى آگبّی زر . هؾبّسُ ؽس(  p;049/0)سٌْب ثیي ؽغل دسر ٍآگبّی زاًؼ آهَساى ارسجبط هؼٌی زاری ثَز 
ثیي زاًؼ اهَساًی وِ دسراًؾبى ؽغل غیز ٍاثغشِ ثِ ػلَم دشؽىی زاؽشٌسثیؾشز اس زاًؼ آهَساًی ثَز وِ دسراؽبى ؽغل 

آگبّی زر زذشزاى زاًؼ اهَس هَرز هغبلؼِ زر هَرز ػَاهل  ثِ عَر ولی هیشاى .ّبی ٍاثغشِ ثِ ػلَم دشؽىی زاؽشٌس
ثغیبر ون ...ارك آى ٍهَثز ثزایي ثیوبری اس لجیل سبثیز ، خٌظ ، ًضاز، عیگبر ، آفشبة ، ٍرسػ ، یبئغگی ٍ ّوچٌیي ػَ

 .ٍهحسٍز ثَز
 

 : مواد و روش هب 
 

زثیزعشبى ؽْز  6ٍاى زثیزعشبًی  وِ زر زذشز ًَج 1000زر ایي هغبلؼِ.حبضز هغبلؼِ ای همغؼی هی ثبؽسی  هغبلؼِ
، خوغ آٍری ذَؽِ ایثب اعشفبزُ اس رٍػ ًوًَِ گیزی . ثِ فَرر سقبزفی اًشربة ؽس ثَزًسثَؽْز هؾغَل ثِ سحقیل 

اعالػبر اس عزیك دزعؾٌبهِ ای وِ حبٍی هؾرقبر فززی ٍ عِ ثرؼ زاًؼ ، ًگزػ ٍ ػولىزز فزز زر راثغِ ثب 
عَال هزثَط ثِ هؾرقبر  52خوغ آٍری اعالػبر اس عزیك دزعؾٌبهِ ّبیی وِ حبٍی . ، اًدبم ؽسثَز اعشئَدزٍس

فؼبلیز فیشیىی ، سغذیِ ٍ )فززی ، آگبّی ، ًگزػ ٍ ػولىزز ًَخَاى زر راثغِ ثب ریغه فبوشَر ّبی دَوی اعشرَاى
سحقیالر دسر ٍ عي، دبیِ سحقیلی ، ) عَال  11عَاالر هزثَط ثِ هؾرقبر فززی ؽبهل . هی ثبؽس (عیگبر وؾیسى 

 22، عَاالر هزثَط ثِ آگبّی ؽبهل (هبزر ، ؽغل دسر ٍ هبزر ،سؼساز افزاز ذبًَازُ ، رسجِ فزسًس ، زرآهس هبّیبًِ ذبًَازُ 
زر ًظز گزفشِ 2اهشیبس ، دبعد ًبزرعز  1وِ ثزای دبعد زرعز  .عَال وِ ثِ فَرر گشیٌِ ّبی زرعز ، ًبزرعز ثَز

ٍعظ ثِ ػٌَاى % 50ثبالیی ًوزار ثِ ػٌَاى آگبّی هغلَة ، % 25ُ ّز دزعؾٌبهِ ، دظ اس خوغ اهشیبسار وغت ؽسؽس
 .یِ ثِ ػٌَاى آگبّی ضؼیف سلمی ؽسقآگبّی هشَعظ ٍ ة

ثِ دبعد ّب  وِ  عَال هغزح ؽس 9زر ایي هغبلؼِ  اعشئَدزٍسػَاهل ذغز   زر راثغِ ثب ًگزػ ًَخَاًبى زر راثغِ ثب 
اهشیبس ٍ ثِ دبعد هغوئي ًیغشن ففز  -1اهشیبس ، ثبٍرغلظ  1ثَز ، ثبٍرفحیح فَرر هَافك ، هربلف ٍ هغوئي ًیغشن 

فیشیىی ٍ زر ًْبیز ػولىزز ثِ ثبال  ًگزػ هثجز سلمی ؽس 50ًگزػ هٌفی ٍ  50اهشیبس سؼلك گزفز، ًوزُ ی ووشز اس 
وِ عَال اٍل ؽبهل چه  ثَز  عَال 10ایي دزعؾٌبهِ ؽبهل . ثزرعی ؽس  PAQ1دزعؾٌبهِ ی  ثب اعشفبزُ اس  اًْب

هثل  ثؼس اس عبػز ًبّبر یب )چٌس عَال زر راثغِ ثب فؼبلیز فیشیىی زر ثرؼ ّبی هرشلف رٍس  ٍ  لیغز اًَاع فؼبلیز ّب
ثسعز هحبعجِ ی اهشیبس ػولىزز فیشیىی   هَرز اٍل ایي دزعؾٌبهِ 9وِ ثب سؼییي هشَعظ همبزیز .ثَز...( ثؼس اس هسرعِ ٍ

 .ثَز   38/4سب  43/1 هحسٍزُ ی وِ ًشبیح آى زر . آهس
ٍ هیبًگیي ، زرفس ٍ حسٍز  SPSS  13دظ اس خوغ آٍری اعالػبر ، سدشیِ ٍ سحلیل آًْبثب اعشفبزُ اس ًزم افشار 

 .  آى ثزای زازُ ّبی ووی ٍ ویفی ٍ اس آسهَى وبی اعىَئز ثزای سغز فزضیِ هَرز ًظز ، اعشفبزُ ؽس% 95اعویٌبى 

                                                 
1- Physical Activity Questionnaire 


