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Abstract
Background and Objectives: Physical inactivity is one of the four
major causes of death worldwide. Various studies have shown that
physical activity in women, especially in suburban areas, is more than
average, and community-based interventions can improve this
situation. The objective of this study was to design, implement, and
evaluate a community-based intervention to increase physical activity
in adult women in a suburban area Qom city.
Methods: A quasi-experimental study was conducted on adult women
in two suburban areas Qom city. Sampling was performed using cluster
sampling and 297 subjects were selected. The physical activity of
women was assessed by the community-based health promotion
program using an ecological framework.
Results: In this study, more than 50% of women had insufficient
physical activity. Based on independent t-test results, there was a
significant difference between the mean score of total physical activity
between the two groups before and after the intervention; so that the
mean of this difference in the intervention group was obtained
214.18±757.82 MET-minutes/week and in the control group 36.85±279.17 MET-minutes/week. This difference was significant for
moderate physical activity and walking and was not significant for
severe physical activity.
Conclusion: Considering that in this study, community-based and
multi-level intervention was performed, thus, it seems that the effect of
a set of interventional factors, has been able to increase the level of
physical activity in the intervention women.
Keywords: Exercise; Community participation; Women.
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تأثیر مداخله اجتماعمحور بر سطح فعالیت بدنی زنان در یک منطقه حاشیهنشین شهر قم
نسترن کشاورز محمدی

 ،1محمد علیگل

*2

 ،ابوالفضل محمدبیگی

3

 ،علی رمضانخانی

1

1گروه بهداشت عمومی ،دانشکده

چکیده

بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید

زمینه و هدف :کمتحرکی بهعنوان یکی از چهار علل عمده مرگ در سراسر جهان شناخته شده

بهشتی ،تهران ،ایران.

است .مطالعات مختلف نشان دادهاند میزان فعالیت بدنی در زنان ،بهویژه در مناطق حاشیهنشین،

2گروه آموزش و ارتقای سالمت،

باالتر از حد میانگین است و مداخالت اجتماعمحور میتواند منجر به بهبود این وضعیت شود .این

دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

مطالعه با هدف طراحی ،اجرا و ارزشیابی یک مداخله اجتماعمحور برای افزایش فعالیت بدنی

3گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم،
ایران.

زنان بزرگسال در یک منطقه حاشیهنشین شهر قم صورت گرفت.
روش بررسی :این مطالعه شبهتجربی در بین زنان بزرگسال در دو محله حاشیهنشین شهر قم
انجام شد .نمونهها به روش نمونهگیری خوشهای به تعداد  297نفر انتخاب شدند .فعالیت بدنی
زنان در قالب برنامه ارتقای سالمت اجتماعمحور با استفاده از چارچوب اجتماعی اکولوژیک
سنجیده شد.
یافتهها :در این مطالعه ،بیش از  %50زنان دارای فعالیت بدنی ناکافی بودند .براساس آزمون تی
مستقل ،بین اختالف نمره میانگین فعالیت بدنی کل در دو گروه قبل و بعد از مداخله ،تفاوت

*نویسنده مسئول مکاتبات:
محمد علیگل؛ گروه آموزش و
ارتقای سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی
قم ،قم ،ایران.

معنیداری وجود داشت؛ بهطوریکه میانگین این اختالف در گروه

مداخلهWeek/min.MET،

 214/18±757/82و در گروه کنترل -36/85±279/17 Week/min.MET ،به دست آمد .این
اختالف برای میانگین نمره فعالیت بدنی شدید ،فاقد ارتباط معنیدار و برای میانگین فعالیت بدنی
متوسط و پیادهروی ،معنیدار بود.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه در این مطالعه ،مداخله بهصورت اجتماعمحور و چندسطحی

آدرس پست الکترونیکی:
aligol1389@gmail.com

صورت گرفت؛ لذا بهنظر میرسد تأثیر مجموعه عوامل مورد مداخله توانسته منجر به افزایش

تاریخ دریافت97/10/14 :

سطح فعالیت بدنی متوسط در زنان مورد مداخله شود.

تاریخ پذیرش98/4/9 :

کلیدواژهها :ورزش؛ مشارکت اجتماعی؛ زنان.

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Keshavarz Mohammadi N, Aligol M, Mohammadbeigi A, Ramezankhani A.
Effect of Community-Based intervention on the level of physical activity among
women in a suburban region in Qom City, (Iran).
]Qom Univ Med Sci J 2019;13(6):55-64. [Full Text in Persian
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مقدمه

همچنین به دلیل وضعیت فرهنگی  -اجتماعی در مناطق

کمتحرکی ،بهعنوان یکی از چهار علل عمده مرگومیر در سراسر

حاشیهنشین ممکن است زنان پذیرش بیشتری نسبت به ظاهر و

جهان شناخته شده است ( .)1شواهد محکمی مبنی بر ارتباط

تناسباندام خود داشته باشند و درنتیجه درگیر رفتارهایی شوند که

کمتحرکی با بسیاری از بیماریهای مزمن وجود دارد ( .)4-2در

سبب افزایش وزن در آنها میشود ()20؛ بنابراین باید مداخالتی

ایران نیز سبک زندگی کمتحرک علل اصلی مرتبط با چاقی،

طراحی گردد که بتواند با در نظر گرفتن این شرایط به بهبود

فشارخون باال و دیگر بیماریهای غیرواگیر شامل بیماریهای

سبک زندگی با تمرکز بر افزایش فعالیت بدنی زنان کمک کند.

قلبی  -عروقی و سرطانها میباشد ( .)5بهطورکلی در

در مطالعات مختلف ،اثربخشی مداخالت اجتماعمحور بر افزایش

جمعیتهای حاشیهنشین و کمدرآمد ،میزان بیماریهای مزمن و

فعالیت بدنی نشان داده شده است؛ بهعنوانمثال  Fouldsو

عوامل خطر مربوطه ،وخامت بیشتری دارد (.)6

همکاران با بررسی در سطح دولت بومیهای محلی و نمایندگان

مطالعات نشان میدهند میزان چاقی در جمعیت زنان حاشیهنشین

جامعه ،نشان دادند مداخالت اجتماعمحور میتواند وضعیت

در مقایسه با جمعیت کلی ،باالتر است که یکی از دالیل آن

سالمت و میزان فعالیت بدنی را در بزرگساالن بومی افزایش دهد

میتواند مربوط به کمتحرکی باشد ( .)7عوامل مختلفی بر میزان

( .)21همچنین نتایج مطالعه  Scarinciو همکاران با هدف «بررسی

فعالیت بدنی زنان تأثیر دارد که ازجمله میتوان به عوامل فردی

اثربخشی مداخله اجتماعمحور فعالیت بدنی در بین زنان سنین -65

شامل :ویژگیهای دموگرافیک ،خودکارآمدی ،موانع درکشده،

 45سال آمریکایی به شکل کارآزمایی تصادفیشده در روستاها

لذتبخشی و ترجیحات اشاره کرد ( .)11-8همچنین عوامل

بهعنوان واحد تصادفی براساس اولویتهای تعیینشده توسط خود

اجتماعی مانند حمایت اجتماعی ،وضعیت ایمنی ،ترافیک و

اجتماع» نشان داد درصد زیادی از مشارکتکنندگان در گروه

عوامل فرهنگی بر میزان فعالیت بدنی مؤثرند ( .)12،13دسته سوم

سبک زندگی سالم ،فعالیت بدنی  5بار یا بیشتر ( 24%افزایش) در

عوامل محیطی شامل دسترسی به امکانات و فضاهای مناسب

هفته را پس از  12ماه پیگیری گزارش کردند؛ درحالیکه این

جهت فعالیت بدنی زنان است ( .)14،15تحقیقات نشان دادهاند

میزان در گروه مقایسه تنها  %3افزایش داشت ( .)20هدف از این

زنان در مناطق حاشیهنشین به دلیل فقر و کمبود دسترسی به

مطالعه طراحی ،اجرا و ارزشیابی یک مداخله اجتماعمحور برای

امکانات نسبت به زنان دیگر در معرض نابرابریهای بیشتری

افزایش فعالیت بدنی در زنان بزرگسال در یک منطقه حاشیهنشین

هستند که خود سبب تشدید عوامل منفی تأثیرگذار بر سالمت،

در شهر قم بود.

ازجمله کمتحرکی میشود ()16؛ بنابراین ارتقای وضعیت
فعالیتبدنی در زنان مناطق حاشیهنشین ،بهویژه در بین گروههای

روش بررسی

سنی میانسال ،زنان با سطح تحصیالت پایین و متأهل میتواند خطر

این مطالعه شبهتجربی بر روی زنان بزرگسال (سنین  18-64سال)

بیماریهای مزمن مرتبط با کمتحرکی را کاهش دهد (.)11،17

در مناطق حاشیهنشین شهر قم انجام شد

همچنین بهدلیل تفاوتهای فرهنگی  -اجتماعی در مناطق

نمونهها به روش نمونهگیری خوشهای غیرتصادفی به تعداد 297

حاشیهنشین ،روشهایی که در مناطق دیگر میتواند در افزایش

نفر ( 148نفر در گروه مداخله و  149نفر در گروه کنترل)انتخاب

فعالیت بدنی زنان موفقیتآمیز باشند ،ممکن است در این مناطق

شدند .حداقل حجم نمونه با در نظر گرفتن توان مطالعه برابر با

بهعلت فقر و عدم دسترسی به امکانات مؤثر نباشد؛ به همین دلیل

 %80و خطای نوع اول برابر با  ،%5همچنین میانگین حداقل

استفاده از رویکرد اجتماعمحور برای جلب مشارکت اجتماع و

اختالف فعالیت بدنی قبل و بعد از مداخله ،در مطالعهای دیگر

طراحی مداخالت مؤثر و متناسب شرایط اقتصادی  -اجتماعی

برابر با  11دقیقه ( )22و با در نظر گرفتن میانگین فعالیت بدنی

زنان حاشیهنشین میتواند کمک مؤثری به موفقیت مداخالت

بهترتیب برابر با  23و  ،40قبل و بعد از مداخله محاسبه و با

فعالیت بدنی در این مناطق کند (.)18،19

درنظرگـرفتـن احتمـال ریـزش و بهمنظـور افـزایش تـوان
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و دقت مطالعه ،حجم نمونه با  %10افزایش به  149نفر در هرگروه

افزایش فعالیت بدنی در بین زنان محله مورد مداخله ،اقداماتی در

مداخله رسید .درنهایت ،با یک نفر ریزش 148 ،نفر در گروه

راستای تحقق این استراتژی برنامهریزی شد که عبارت بودند از:

مداخله و  149نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.

برگزاری جلسات هماهنگی جهت ایجاد فضای ورزشی ویژه

معیارهای ورود به مطالعه شامل :داشتن سن بین  18-64سال،

بانوان در بوستان ،اقدام جهت دریافت تخفیف از باشگاههای

داشتن حداقل سواد ابتدایی و عدم محدودیت پزشکی برای

دردسترس ،اقدام جهت اعزام مربی به بوستان جهت ورزش

فعالیت بدنی بود .بروز بارداری یا بیماری محدودکننده فعالیت

صبحگاهی ،تشکیل گروههای خودیار و ارسال پیامک برای

بدنی ،از معیارهای خروج از مطالعه در نظر گرفته شد.

همسران زنان مشارکتکننده بهمنظور جلب حمایت آنان.

در مرحله طراحی و با انجام وضعیتسنجی ،پیادهروی بهعنوان

اجرای مداخله با انتخاب و آموزش نمایندگان جامعه هدف در

فعالیت بدنی هدف برای مداخله در زنان گروه مداخله تعیین

قالب تسهیلگران آغاز و تحت عنوان برنامه «حرکت بهسوی

گردید .بخشهای مشارکتکننده شامل :شهرداری ،مرکز

سالمتی» و با آرم و شعار مشخص اجرا شد .مداخله از ابتدای

خدمات جامع سالمت ،مراکز خرید ،مساجد ،پایگاه خدمات

مردادماه سال  1395آغاز و تا پایان مهرماه سال  1395به مدت سه

اجتماعی ،پایگاه بسیج ،سازمان مردم نهاد و اداره ورزش بود .در

ماه بهطول انجامید.

گروه مداخله ،مداخله اجتماعمحور از یک برنامه اطالعرسانی،

قبل از اجرای مداخله ،تسهیلگران با مراجعه حضوری به درب

آموزش همگانی و یک برنامه برای «تقویت اقدام اجتماع» جهت

منازل ،پرسشنامهها را تکمیل کردند .ارزشیابی تأثیر برنامه 2 ،ماه

افزایش فعالیت بدنی در جامعه هدف تشکیل میشد.

پس از مداخله و با هدف ارزیابی اثر برنامه بر سطح فعالیت بدنی

فعالیتهای مداخله آموزشی اجتماعمحور عبارت بودند از :توزیع

زنان شرکتکننده در برنامه صورت گرفت.

مواد آموزشی چاپی شامل بروشور و پوستر ،برگزاری کالس

بهمنظور تعیین سطح فعالیت بدنی ،از نسخه کوتاه فارسی پرسشنامه

آموزشی ،نصب آگهینما در خیابانهای محله مورد مداخله،

بینالمللی فعالیت بدنی که پایایی و روایی آن در مطالعات مختلف

ارسال پیامک آموزشی ،برگزاری همایش پیادهروی عمومی و

( )25،26اندازهگیری و مورد تأیید قرار گرفته است ،استفاده شد.

نصب تراکت برای پیادهروی در معابر عمومی.

این پرسشنامه شامل  7سؤال است که میزان فعالیت بدنی شدید،

کتابچه آموزشی درباره پیادهروی توسط گروه پژوهش آماده شد

متوسط ،پیادهروی و مقدار زمان نشستن افراد را در طی  7روز

و کالسهای آموزشی و همایش پیادهروی توسط مرکز خدمات

گذشته ارزیابی میکند .سؤال اول و دوم درخصوص تعداد

جامع سالمت برگزار گردید .پیام کلیدی مداخله «با حداقل 150

روزهای فعالیت بدنی شدید در هفته اخیر و مدتزمان آن در

دقیقه فعالیت بدنی در هفته ،هم تفریح کنید ،هم سالم بمانید» بود.

هرروز است .سؤال سوم و چهارم درباره تعداد روزهای

مواد آموزشی قبل از تهیه و انتشار ،با مشارکت یک گروه  7نفره

فعالیتبدنی متوسط در هفته اخیر و مدتزمان آن در هر روز

از زنان جامعه هدف درباره قابلیت درک ،احساس و برداشت

میباشد .سؤال پنجم و ششم ،تعداد روزهای فعالیت بدنی شدید

مورد ارزیابی قرار گرفت.

در هفته اخیر و مدتزمان آن در هر روز را دربرمیگیرد و سؤال

بخش دیگر مداخله «تقویت اقدام اجتماع» بود که یکی از پنج

هفتم در مورد مدتزمانی است که به نشستن اختصاص مییابد.

استراتژی اصلی ارتقای سالمت از نگاه سازمان جهانی بهداشت

پرسشنامهها با مراجعه حضوری پرسشگران آموزشدیده به درب

میباشد و به مفهوم فعالیتهای اجتماعی بههمپیوسته و مؤثر در

منازل نمونهها تکمیل گردید.

زمینه اولویتبندی ،تصمیمگیری ،برنامهریزی راهبردی و

برای تعیین سطح فعالیت بدنی ،از شاخص

بهکارگیری آنها برای دستیابی بهسالمت بهتر است که در بطن

استفاده شد .براساس پرسشنامه بینالمللی فعالیت بدنی ،برای هر

این فرآیند ،توانمندسازی جوامع و ایجاد حق مالکیت و کنترل

سطح از فعالیت بدنی یک معادل متابولیک  METدر نظر گرفته

آنها بر اهـداف و سرنوشـت خـود قـرار دارد ()24؛ بنابراین بـرای

میشود.
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شاخص  ،METیک اندازه فیزیولوژیک برای محاسبه تخمین

مالحظات اخالقی در این پژوهش شامل دریافت رضایتنامه

میزان انرژی مصرفی در طی فعالیت بدنی است .برای فعالیت بدنی

آگاهانه از تمامی مشارکتکنندگان ،عدم ذکر نام افراد

شدید ،عدد 8؛ فعالیت متوسط ،عدد  4و برای پیادهروی ،عدد 3/3

مشارکتکننده در پرسشنامه و توزیع بروشورهای آموزشی پس از

لحاظ میگردد .برای تعیین میزان فعالیت بدنی در طول هفته،

جمعآوری اطالعات مرحله دوم در بین گروه کنترل برای رعایت

معادالت زیر به کار برده میشود:

عدالت آموزشی بود.

 دقایق فعالیت بدنی شدید در هر هفته ×= 8

دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  20و آزمون

Week/min.MET

(فعالیت بدنی شدید)؛

تیمستقل (برای تعیین اثربخشی مداخله اختالف بین میانگین

 دقایق فعالیت بدنی متوسط در هر هفته ×Week/min.MET = 4

نمرات فعالیت بدنی گروه مداخله و کنترل) قبل و بعد از مداخله

(فعالیت بدنی متوسط)؛

در سطح معنیداری  %5تجزیهوتحلیل شدند.

 دقایق پیادهروی در هر هفته ×= 3/3

Week/min.MET

(پیادهروی).

یافتهها

از مجموع حاصل این سه معادله ،مقدار کل فعالیت بدنی هر فرد

اطالعات مربوط به اجرای مداخالت آموزشی و تقویت اقدام

در هفته برحسب  METمحاسبه میگردد .بر این اساس مقادیر

اجتماعی در جدول شماره  1نشان داده شده است.

کمتر از  ،600سطح فعالیت بدنی کم؛ بین  ،600-3000فعالیت
بدنی متوسط و بیش از  ،3000فعالیت بدنی زیاد محسوب میشود.
جدول شماره  :1فعالیتهای آموزشی – اطالعاتی و تقویت اقدام اجتماعی در محله مورد مداخله
ردیف

عنوان فعالیت

تعداد

نوع استراتژی

مکان

زمان

مواد آموزشی

1

برگزاری کالس آموزشی

 6دوره

آموزشی

مرکز سالمت جامعه

مردادماه

کتابچه -اسالید

2

نصب برنوشته

10

آموزشی

سطح محله

مردادماه

برنوشته

3

توزیع بروشور

2000

آموزشی

درب منازل  -اماکن

مردادماه

بروشور

4

نصب پوستر

150

آموزشی

مساجد ،مدارس ،مرکز سالمت ،فروشگاهها

مردادماه

پوستر

5

ارسال پیامک آموزشی

500

آموزشی

سطح جامعه

شهریورماه

متن

6

همایش پیادهروی

1

آموزشی

بوستان محله

شهریورماه

بروشور ،برنوشته

7

برگزاری جلسه جهت ایجاد فضای ورزشی ویژه بانوان در بوستان

2

تقویت اقدام اجتماع

دفتر سازمان فضای سبز شهرداری

مهرماه

*

8

دریافت کارت تخفیف از باشگاههای در دسترس

1

تقویت اقدام اجتماع

هماهنگی با سازمان ورزش

شهریورماه

*

9

اقدام جهت اعزام مربی به بوستان جهت ورزش صبحگاهی

1

تقویت اقدام اجتماع

هماهنگی با سازمان ورزش و سازمان مربوطه

شهریورماه و مهرماه

*

10

تشکیل گروههای خودیار

5

تقویت اقدام اجتماع

اقدام از طریق تسهیلگران

شهریورماه و مهرماه

*

در جدول شماره  2اطالعات پایه ویژگیهای دموگرافیک زنان

در این مطالعه ،بیش از  %50زنان دارای فعالیت بدنی ناکافی

موردبررسی در مناطق انتخابشده جهت مداخله و کنترل ارائه

(کمتر از  )600 Week/min.METبودند.

شده است.
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جدول شماره  :2ویژگیهای زنان موردمطالعه در مناطق انتخابشده جهت مداخله و کنترل
(درصد) تعداد

متغیر

مداخله

کنترل

تعداد زنان موردمطالعه

148

149

فعالیت بدنی ناکافی (کمتر از )600 Week/min.MET

(80 )54/1

(78 )52/3/3

کمتر از 25

(22 )14/9

(20 )13/4

25-34

(65 )43/9

(60 )40/3

35-44

(37 )25/0

(58 )38/9

باالتر از 44

(24 )16/2

(11 )7/4

مجرد

(14 )9/5

(24 )16/1

متأهل

(134 )90/5

(125 )83/9

خانهدار

(134 )90/5

(121 )81/2

شاغل

(12 )8/1

(14 )9/4

بیکار

(2 )1/4

(14 )9/4

ابتدایی

(35 )23/6

(32 )21/5

راهنمایی

(38 )25/7

(32 )21/5

دبیرستانی

(51 )34/5

(57 )38/3

دانشگاهی

(24 )16/2

(28 )18/7

باال

(27 )18/2

(24 )16/1

متوسط

(112 )75/7

(109 )73/2

پایین

(9 )6/1

(16 )10/7

وضعیت سن

وضعیت تأهل

شغل

سطح آموزش

سطح درآمد

برای مقایسه اختالف بین میانگین نمرات فعالیت بدنی ،قبل و  2ماه

 214/18±757/82Week/min.METو در گروه کنترل،

بعد از پایان اجرای مداخله ،از آزمون تی مستقل استفاده شد.

 -36/85±279/17Week/min.METبه دست آمد .این اختالف

براساس این آزمون ،بین اختالف نمره میانگین فعالیت بدنی کل

برای میانگین نمره فعالیت بدنی شدید ،فاقد ارتباط معنیدار و

بین دو گروه (قبل و بعد از مداخله) ،تفاوت معنیداری وجود

برای میانگین فعالیت بدنی متوسط و پیادهروی ،معنیدار بود

داشـت؛ بـهطـوریکـه میانگـیـن این اختـالف در گـروه مـداخلـه،

(جدول شماره .)3

جدول شماره  :3مقایسه اختالف بین میانگین نمرات فعالیت بدنی( ،قبل و بعد از مداخله در دو گروه مداخله و کنترل)

60

سطح فعالیت بدنی

گروه مداخله

گروه کنترل

pvalue

Week/min.MET

میانگین ±انحراف معیار

میانگین ±انحراف معیار

آزمون Independent Sample

شدید

-9/72± 599/98

-26/04± 334/43

0/772

متوسط

67/75±333/54

-29/66±540/94

*0/015

پیادهروی

156/15±199/12

15/66±191/49

*0/001

فعالیت بدنی کل

214/18±757/82

-36/85±279/17

*0/001

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره سیزدهم ،شماره ششم ،شهریور 1398
International License Creative Commons Attribution License 4.0

تأثیر یک مداخله اجتماعمحور بر سطح فعالیت بدنی زنان در یک منطقه حاشیهنشین شهر قم
...

نسترن کشاورز محمدی و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

بحث

منطقه مدیترانه شرقی بود؛ لذا طراحی مداخالت مؤثر برای افزایش

امروزه ،کمبود فعالیت بدنی بهعنوان چهارمین عامل خطر برای

سطح فعالیت بدنی در زنان حاشیهنشین ،امری حیاتی بهنظر

مرگ در سطح جهان شناخته شده است و یک عامل خطر کامالً

میرسد .در این مطالعه ،عناصر مختلف مداخله آموزشی و تقویت

مرتبط با بیماریهای غیرواگیر با بیش از  35میلیون مرگ در سال

اقدام اجتماع با عنوان برنامه «حرکت بهسوی سالمتی» در قالب

میباشد ( .)27،28نیمی از این مرگومیرها در افراد سنین زیر 70

یک مداخله اجتماعمحور برای ایجاد تغییرات رفتاری و محیطی

سال و نیمی دیگر در زنان رخ داده است .این میزان  %80موارد

برای افزایش فعالیت بدنی زنان ارائه گردید.

مرگ در کشورهایی با سطح درآمد متوسط را تشکیل میدهد؛

مقایسه دو گروه ازنظر اختالف بین میانگین نمره فعالیت بدنی کل

بنابراین کمبود فعالیت بدنی بهعنوان یک عامل مرگومیر زنان

(قبل و  2ماه بعد از پایان اجرای مداخله) نشان داد بین اختالف

بهعلت بیماریهای غیرواگیر شناخته شده است (.)29،30

نمره فعالیت بدنی دو گروه (قبل و بعد از مداخله) ،تفاوت

براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت الزم است افراد هفتهای

معنیداری وجود دارد که این موضوع نشاندهنده تأثیر مداخله

حداقل سه بار و هر بار به مدت  30دقیقه با شدت حداقل متوسط

اجتماعمحور بر میزان فعالیت زنان در گروه مداخله بود .این یافته

یا به عبارتی ،حداقل  600 Week/min.METفعالیت بدنی انجام

در مطالعه  Gilsonو همکاران نیز مشاهده گردید ( .)35شواهد

دهند تا از مزایای فعالیت بدنی برای سالمت بهرهمند گردند (،)31

نشان میدهند تأثیر مداخالت اجتماعمحور فعالیت بدنی به

اما بسیاری از زنان دارای میزان فعالیت بدنی بهمراتب کمتر از حد

محلهای مداخله؛ ازجمله محل کار ،مدرسه ،محله و نواحی،

توصیهشده هستند .براساس آمار سازمان بهداشت جهانی ،میزان

همچنین به زیرگروههای موردبررسی و چارچوب مطالعه بستگی

کمتحرکی در بین زنان در ایران %41/6 ،است ( .)32در این

دارد ( .)36در مطالعات مختلف ،شواهد محکمی مبنی بر اثربخشی

مطالعه ،بیش از نیمی از زنان موردبررسی دارای میزان فعالیت بدنی

مداخالت اجتماعمحور بر افزایش فعالیت بدنی ارائه شده است

ناکافی بودند که این میزان بیش از میزان کمتحرکی در بین زنان

( .)37-40( )21در مطالعه  Dishmanو همکاران که بهصورت

در جمعیت عمومی است؛ ازجمله عوامل مرتبط با این یافته شاید

مداخله چند سطحی اجتماعمحور و در محلهای مختلف بر روی

بتوان به کمبود امکانات و مکانهای مناسب جهت فعالیت بدنی

جامعه هدف انجام شد ،فعالیت بدنی متوسط در زنان افزایش

زنان ،نبود حمایتهای الزم از طرف سازمانهای ذیربط و

داشت (.)41

نگرشهای سنتی درخصوص فعالیت بدنی زنان در جوامع

همچنین مقایسه اختالف میانگین نمره قبل و بعد در سه سطح

حاشیهنشین اشاره کرد .همچنین براساس یافتههای مطالعه حاضر

فعالیت بدنی (شدید ،متوسط و پیادهروی) مورد ارزیابی قرار

عواملی مانند سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل ،سن ،عوامل فردی

گرفت که نتایج نشان داد مداخله اجتماعمحور بر میانگین فعالیت

همچون لذتبخشی و ترجیحات ،عوامل اجتماعی مثل حمایت

بدنی شدید تأثیر نداشته که این یافته نیز قابلپیشبینی بود؛ چراکه

اجتماعی و داشتن همراه و عوامل محیطی مانند وجود مکانهای

این مداخله با محوریت پیادهروی انجام شد و فعالیتهای بدنی

مناسب برای فعالیت بدنی و فضای فیزیکی کافی در منزل میتواند

شدید مانند دویدن ،ایروبیک (ورزش هوازی) و دوچرخهسواری

بر سطح فعالیت بدنی زنان مؤثر باشد .در مطالعات داخلی نیز

سریع که مستلزم صرف انرژی زیاد و انجام حرکات بدنی سنگین

آمارهای متفاوتی از فعالیت بدنی گزارش شده است؛ بهعنوانمثال

است را دربرنمیگرفت؛ اما تحلیل یافتهها برای اختالف میانگین

جلیلیان و همکاران در مطالعهای میزان کمتحرکی در بین زنان

فعالیت بدنی متوسط مانند حمل بارهای سبک ،انجام حرکات

شاغل را بیش از  )22( %65و مؤمنان و همکاران ( )33این میزان را

استقامتی و نرمش ،همچنین پیادهروی (قبل و بعد از مداخله) بین

حدود  %70و عزیزی ( )34و همکاران %32/4 ،اعالم کردند.

دو گروه ،رابطه معنیداری را نشان داد .با توجه به اینکه

بههرحال میزان کمتحرکی در این مطالعه بیشازحد مورد انتظار و

مداخله بهصورت اجتماعمحور و چند سطحی صورت گرفـت؛

از حـد جهـانـی آن بیشـتـر و نـزدیک بـه میـزان کـمتحــرکـی در

بهنظـر میرسد تأثیـر مجموعه عوامـل مـورد مداخلـه با محـوریـت
61
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 مشکل،ظرفیتهای الزم برای انجام وظایف تسهیلگری باشند

فعالیت بدنی توانسته تأثیر همافزایی داشته باشد و منجر به افزایش

 همچنین این امکان وجود داشت که خوداظهاری در برخی.بود

 در مطالعه.سطح فعالیت بدنی متوسط در گروه مورد مداخله گردد

. نتایج دقیقی ندهد،سؤاالت مانند سطح درآمد

 و همکاران با بررسی «تأثیر مداخله بر وضعیت فعالیتAlsaleh
بدنی» مشخص گردید مداخله آموزشی میتواند سطح فعالیت

نتیجهگیری

.)42( بدنی متوسط گروه هدف را ارتقا بخشد

نتایج این مطالعه نشان داد اجرای مداخله اجتماعمحور میتواند

در این مطالعه میتوان به محدودیتهایی ازجمله بازه زمانی

منجر به شناسایی دقیق منابع و نیازهای مداخله گردد و از این

 افزایش.محدود دوماهه جهت مداخله و ارزیابی نتایج اشاره کرد

.طریق میتوان فعالیت بدنی زنان در مناطق حاشیهای را ارتقا بخشد

طول مدت مداخله و سنجش اثرات درازمدت مداخله میتوانست

بهطور خالصه مداخالت اجتماعمحور را میتوان در جوامع

 کم بودن تعداد، محدودیت دیگر.نتایج دقیقتری را فراهم آورد

حاشیهنشین بررسی و به کار گرفت تا بتوان افرادی را که به

 با توجه به اینکه مطالعه در.افراد تسهیلگر جهت اجرای طرح بود

. هدف قرار داد،روشهای دیگر قابلدسترسی نیستند

منطقه حاشیـه انجـام شـد؛ بنابراین دستـرسـی به افـرادیکـه دارای
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