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)مطالعه اي کمی و کیفی(1392دانشگاههاي علوم پزشکی اردبیل و عوامل موثر بر ان در سال 

چکیده

مقدمه

در در مطالعات جامعه شناسی.یکی از راهکارهاي نوین براي ترویج سبک زندگی سالم تمرکز بر گروههاي مرجع در جامعه می باشد

این جایگاه می تواند فرصتی براي ترویج سبک زندگی سالم در .کشور اساتید دانشگاه در بین گروهاي ده گانه مرجع رتبه اول را دارند

پزشکان و بویژه اساتید دانشگاههاي علوم پزشکی نقش مهمی را در آموزش شیوه صحیح زندگی ایفا می کنند و به عنوان .بین مردم باشد

در این قشر مهم سالم یبررسی سبک زندگبا هدفلذا این مطالعه .رعایت شیوه درست زندگی به حساب می آیند،الگوي مناسب

.جامعه تمرکز یافته است

هاروشومواد

اساتید بر اساس لیست کامل اعضاي هیئت علمی در دانشکده هاي پزشکی، پرستاري، پیرا پزشکی، بهداشت به صورت حضوري به 

ت به سنجش متغیر هاي مربوط به چاقی، اقدام شد و پرسشنامه ارزیابی مصرف سیگار، عادات غذایی و فعالیت فیزیکی به مراجعه و نسب

براي تحلیل کیفی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت فیزیکی اساتید از مصاحبه عمیق استفاده شد و براي این منظور با .آنها تحویل داده شد

و با استفاده SPSSاده ها وارد نرم افزار آماري دبعد از تکمیل پرسشنامه ها .صاحبه عمیق انجام شدتعدادي از اعضاي هیئت علمی م

GUIDEاز  LINE  پرسشنامهIPAQ)International Physical Activity Questionnaires( که در سایت پرسشنامه در

.دسترس است وضعیت فعالیت فیزیکی تحلیل شد

نتایج

میانگین مصرفی انواع همچنین .درصد چاق بودند43/6نرمال و BMIدرصد 56/24داراي اضافی وزن، اساتید درصد 69در این مطالعه 

و روغن مایع 77/7، سبزیجات 98/7، گوشت و مواد پروتئینی 39/8، میوه جات تازه 29/10واحد، شیر و لبنیات 87/11نان و برنج 

به جز زمان (هیات علمیمیزان مدت فعالیت افراد در هفته اعضاء.د اساتید سابقه مصرف سیگار داشتنددرص3/12.واحد بود42/6

66/8ساعت و میانگین مدت زمان صرف شده در حالت نشسته 12/26±76/14در مجموع )صرف شده در حالت استراحت در هفته

درصد فعالیت سبک و 46/20میزان فعالیت متوسط، )IPAQبر اساس پرسشنامه(درصد42/68همچنین مشاهده شد که .ساعت بود

.میزان فعالیت سنگین داشتند11/11

گیرينتیجه

در این مطالعه مشاهده شد که میزان فعالیت اعضاء هیات علمی دانشگاه اردبیل سطح فعالیت کمی دارند ولی این پایین بودن سطح 

.فعالیت با اکثریت مطالعات منطبق بود

فعالیت فیزیکی،عادات غذاییسیگار،چاقی،:کلیديکلمات 
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مقدمه و بیان مسئله-1-1

در پنجاه سال گذشته، پژوهش ها نشان داده اند مهم ترین عواملی که سبب بروز نـاتوانی هـا و مـرگ هـاي     

عفـونی و واگیـردار بـه بیمـاري هـاي مـزمن و تحلیـل برنـده تغییـر         زودرس می شـوند، از بیمـاري هـاي   

این سال ها به علت افزایش توان اقتصادي جوامع صنعتی و رفاه بیش از حد در زندگی، زیـاده  ).1(یافته اند

روي در مصرف چربی ها، گوشت، شکر، نمک و مصرف دخانیات رایج گردیـد و از سـوي دیگـر فعالیـت     

از در آماري هاي جهانیبالغین%80طوریکه در سه مطالعه ملی نشان داده شده است که ، اهش یافتبدنی ک

مجموعا عوامل فوق سبب افـزایش شـیوع بیمـاري هـاي غیـر واگیـر و       ).2-4(نظر فیزیکی غیر فعال هستند

وابسـته بـه   اعتقاد بر این است که کاهش میزان بیماري هـاي غیـر واگیـر    .ه استخطرات ناشی از آن گردید

در حـال حاضـر،   )6و5(کنترل چندین ریسک فاکتور قابل اصالح از جمله عدم فعالیت فیزیکـی مـی باشـد   

علـت اول مـرگ   10در میـان  .تقریبا دو سوم مرگ ها در کشور هاي پیشرفته به علت همین بیماري هاست

بیماري هاي قلبـی عروقـی   :از علت مستقیما با شیوه زندگی در ارتباط است که عبارتند4ومیر در امریکا ، 

)CHD
1

CVA(، سکته مغزي )
2

).7،8،9(و بعضی انواع سرطان ها2، دیابت نوع )

و 2درصد از بیماري هاي قلبی عروقی، حمالت قلبی و دیابت نوع 80استشده نشان داده همچنین

ذاي ناسالم، همچنین یک سوم سرطان ها با حذف عوامل خطر مشترك آنها که شامل مصرف دخانیات، غ

تغییر هرم سنی ).10(تحرك ناکافی و در بعضی از کشور ها استفاده از الکل است، قابل پیشگیري هستند

جمعیت کشورها به سوي میانسالی، شهر نشینی، تغییر در شیوه زندگی افراد، مصرف غذاهاي پرکالري، کم 

رشد بی سابقه ابتال به تحرکی، افزایش وزن و زندگی پر استرس در جوامع شهري مهمترین علل

).11(هاي غیر واگیراستبیماري

1 . Coronary heart disease
2 . cerebrovascular accident


