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ABSTRACT

AIMS: Regular physical activity has many benefits for mental health. The purpose of the current research was to determine the level of physical activity of the employees of the Greater Tehran police
headquarter and also to investigate the relationship between physical activity and the quality of
life-related to health and well-being, emphasizing gender differences.
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MATERIALS AND METHODS: This research is descriptive correlation and uses the structural

equation method. 186 employees of the Greater Tehran police headquarter were selected as
the statistical sample of the research in 2021. Physical activity indicators using the international physical activity questionnaire (reliability coefficient 0.92), quality of life-related to
health using the SD-12 questionnaire (reliability coefficient 0.88), and well-being using the
adult well-being assessment questionnaire (reliability coefficient 86 0) were measured. Pearson’s correlation test, structural equations, and independent t-test were used for data analysis.
Data were analyzed using SPSS 26 and Lisrel 8.8 software.

FINDINGS: 93 people of the studied samples were from police stations, 71 people were from

traffic police and 22 people were from the Greater Tehran Police Headquarter. The average
body mass index of men and women was 23.80±1.36 and 22.63±1.75, respectively. The level
of physical activity of men and women was lower than the value recommended by WHO, however, men had a significantly higher level of physical activity than women (141.02 vs. 122.52
minutes per week for men and women, respectively). In total, 54% of men and 52% of women
had moderate to intense physical activity. Also, physical activity had a positive and significant
relationship with quality of life (t=4.84) and well-being (t=7.04) in the police command staff.
The results of the model fit showed that the research model had a good fit (RMSEA=0.07).
CONCLUSION: Physical activity has a positive effect on the psychological components of police

headquarter officers. The use of solutions and interventions to improve the physical activity
status of management employees, especially women, is a special feature.
KEYWORDS: Physical Activity; Quality of life; Well-being; Gender; Mental Health
How to cite this article:

*Correspondence:

Article History:

Chaharbaghi Z, Yar Fallah A. The Relation
between Physical Activity and the Quality of Life
and Well-Being of the Employees of the Tehran
Police Headquarter with an Emphasis on Gender
Differences. J Police Med. 2022;11(1):e28.

Address: Islamshahr Branch, Islamic Azad
University, Sayyad Shirazi Highway, Islamshahr,
Iran, Postal Code: 33147653
Mail: z.chharbaghi@gmail.com

Received: 10/05/2022
Accepted: 19/07/2022
ePublished: 11/08/2022

Copyright © 2022, Journal of Police Medicine | This open access article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ISSN: 2383-3483; Journal of Police Medicine. 2022;11(1):e28

نشریه طب انتظامی
دسترسی آزاد

مقاله اصیل

بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی با کیفیت زندگی و بهزیستی کارکنان
فرماندهی انتظامی تهران با تأکید بر تفاوتهای جنسیتی
۱
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 ۱گروه تربیت بدنی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران

چکیده
اهداف :انجام منظم فعالیت بدنی فواید زیادی برای سالمت روانشناختی دارد .هدف از تحقیق حاضر تعیین سطح فعالیت
بدنی کارکنان فرماندهی انتظامی تهران و همچنین بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی با کیفیت زندگی مرتبط با سالمت و
بهزیستی با تأکید بر تفاوتهای جنسیتی بود.
مواد و روشها :تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی به روش معادالت ساختاری است 186 .نفر از کارکنان فرماندهی
انتظامی تهران بزرگ به صورت نمونهگیری در دسترس به عنوان نمونه آماری تحقیق در سال  1400انتخاب شدند.
شاخصهای فعالیت بدنی با استفاده از پرسشنامه بینالمللی فعالیت بدنی (ضریب پایایی  ،)0/92کیفیت زندگی مرتبط
با سالمت با استفاده از پرسشنامه ( SD-12ضریب پایایی  )0/88و بهزیستی با استفاده از پرسشنامه ارزیابی بهزیستی
بزرگساالن (ضریب پایایی  )0/86اندازهگیری شدند .از آزمون همبستگی پیرسون ،معادالت ساختاری و آزمون تی مستقل
برای تحلیل دادهها استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 26و  Lisrel 8.8تحلیل شدند.

نتیجهگیری :فعالیت بدنی بر مؤلفههای روانشناختی کارکنان فرماندهی انتظامی تأثیر مثبت دارد .استفاده از راهکارها و
مداخالتی برای بهبود وضعیت فعالیت بدنی کارکنان فرماندهی انتظامی ،به خصوص در زنان ،از اهمیت ویژهای برخوردار
است.
کلیدواژهها :فعالیت بدنی ،کیفیت زندگی ،بهزیستی ،جنسیت ،سالمت روان
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یافتهها 93 :نفر از نمونههای مورد مطالعه از کالنتر یها 71 ،نفر از پلیس راهور و  22نفر هم از ستاد فاتب بودند .میانگین
شاخص توده بدن مردان و زنان به ترتیب  23/80±1/36و  22/63±1/75بود .سطح فعالیت بدنی مردان و زنان پایینتر
از مقدار توصیهشده توسط  WHOبود ،با این حال ،مردان به طور معناداری نسبت به زنان از سطح فعالیت بدنی باالتری
برخوردار بودند ( 141/02در برابر  122/52دقیقه در هفته به ترتیب برای مردان و زنان) .در مجموع  %54از مردان و  %52از زنان
دارای فعالیت بدنی متوسط تا شدید بودند .همچنین ،فعالیت بدنی ارتباط مثبت و معناداری با کیفیت زندگی ()t=4/84
و بهزیستی ( )t=7/04در کارکنان فرماندهی انتظامی داشت .نتایج برازش مدل نشان داد که مدل تحقیق از برازش مناسبی
برخوردار بود (.)RMSEA=0/07
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فعالیــت بدنــی منظــم فوایــد زیــادی بــرای ســامتی دارد کــه
از آن جملــه میتــوان بــه پیشــگیری از بیمار یهــای مزمــن و
مرگهــای زودرس ،بهبــود ســامت جســمی و روانــی ،و کارکــرد
شــناختی بهتــر اشــاره کــرد [ .]1-4از ایــن رو ،دســتورالعملهای
ســازمان جهانــی بهداشــت ( )WHOتوصیههایــی را بــرای همــه
گروههــای ســنی در مــورد میــزان فعالیــت بدنــی و کــم تحرکــی
ارائــه میکنــد .دســتورالعملهای  WHOتوصیــه میکنــد کــه
بزرگســاالن بایــد حداقــل  60دقیقــه فعالیــت بدنــی روزانــه بــا
شــدت متوســط تــا شــدید در طــول هفتــه داشــته باشــند .عــاوه
بــر ایــن ،آنهــا بایــد مــدت زمــان بیتحرکــی ،بــه ویــژه اســتفاده از
ابزارهــای ارتباطــی هوشــمند (ماننــد تلفنهــای همــراه یــا تبلــت)
و رایانــه را محــدود کننــد [.]5
بــا ایــن حــال ،دادههــای تحقیقاتــی نشــان دادهانــد
کــه بزرگســاالن ســطح فعالیــت بدنــی مناســبی ندارنــد ،کــه ایــن
امــر میتوانــد ســامت فعلــی و آینــده آنهــا را بــه خطــر انــدازد
[ .]6-9از ایــن رو ،ســازمان جهانــی بهداشــت هدفگــذاری را
انجــام داده اســت کــه بــر طبــق آن افزایــش فعالیــت بدنــی
تــا  15درصــد تــا ســال  ۲۰۳۰در مــردان و زنــان بــه وجــود آیــد
[ .]5ســازمان جهانــی بهداشــت ،بــه عنــوان متولــی ســامت در
جهــان ،پیشــنهاد میکنــد کــه افــراد بزرگســال روزانــه حداقــل
 60دقیقــه فعالیــت بدنــی متوســط تــا شــدید داشــته باشــند کــه
ایــن مقــدار میتوانــد پیامدهــای خوبــی بــرای ســامتی آنهــا
داشــته باشــد .بــا ایــن حــال ،مطالعــات نشــان دادهانــد کــه در
حــال حاضــر تنهــا حــدود  25درصــد از زنــان و  35درصــد از
مــردان بــر طبــق دســتورالعمل ســازمان جهانــی بهداشــت مبنــی
بــر انجــام حداقــل  60دقیقــه فعالیــت بدنــی متوســط تــا شــدید
در روز عمــل میکننــد [ .]6-9بــرای مثــال Husu ،و همــکاران
[ ]7نشــان دادهانــد کــه بزرگســاالن فنالنــدی فعالیــت بدنــی
متوســط تــا شــدید کمتــری نســبت بــه میــزان تعیینشــده
توســط  WHOدارنــد و همچنیــن زنــان فعالیــت بدنــی کمتــری
نســبت بــه مــردان دارنــد Ekblom .و همــکاران [ ]6نیــز یافتهانــد
کــه درصــد بســیار کمــی از بزرگســاالن ســوئدی بــرای حداقــل 60
دقیقــه در روز فعالیــت بدنــی متوســط تــا شــدید دارنــد .در ایــران
تحقیقــات زیــادی پیرامــون بررســی میــزان مشــارکت بزرگســاالن
در فعالیــت بدنــی انجــام نگرفتــه اســت ،امــا ایــن تحقیقــات
انــدک نشــاندهنده میــزان کــم فعالیــت بدنــی متوســط تــا
شــدید بزرگســاالن اســت [ .]10ایــن نتایــج حاکــی از همهگیــری
ســطح فعالیــت بدنــی پاییــن در بزرگســاالن در سراســر دنیا اســت.
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه ایــن حقایــق ،فعالیــت بدنــی بزرگســاالن در
طــی دهــه گذشــته بــه یــک موضــوع کلیــدی در تحقیقــات مربوط
بــه ورزش و ســامت تبدیــل شــده اســت و بررســی ســطح فعالیت
بدنــی متوســط تــا شــدید بزرگســاالن بــه طــور دائمــی مــورد توجــه
محققیــن بــوده اســت تــا بدینوســیله تغییــرات میــزان فعالیــت
بدنــی بزرگســاالن در طــی ســالها مشــخص شــود.
یکــی از قشــرها در رده ســنی بزرگســاالن کــه بــه
دلیــل ماهیــت شــغلی و حفــظ ســامت بدنــی و ذهنــی خــود

میبایســت در فعالیــت بدنــی منظــم مشــارکت داشــته باشــند،
کارکنــان فرماندهــی انتظامــی هســتند .بــا توجــه بــه ماهیــت
شــغلی کارکنــان فرماندهــی انتظامــی کــه ایجــاد نظــم و امنیــت
در جامعــه اســت ،آنهــا همــواره بــا مجرمــان و اخاللگــران زیــادی
برخــورد میکننــد و ایــن امــر ایــن شــغل را بســیار پرمخاطــره و
طاقتفرســا میکنــد .از ایــن رو ،یکــی از مؤلفههــای اثرگــذار بــر
کارایــی و عملکــرد کارکنــان فرماندهــی انتظامــی ،افزایــش تــوان
بدنــی آنهــا اســت کــه ایــن مهــم بــا افزایــش ســطح فعالیــت
بدنــی آنــان قابــل دســتیابی اســت .بنابرایــن میتــوان گفــت بایــد
بــه صــورت جــدی بــه امــر بررســی فعالیــت بدنــی و پیامدهــای آن
در کارکنــان فرماندهــی انتظامــی پرداختــه شــود .بنابرایــن ،هــدف
اول در ایــن تحقیــق ارزیابــی ســطح فعالیــت بدنــی کارکنــان
فرماندهــی انتظامــی تهــران بــود.
همچنیــن ،برخــی تحقیقــات بــه بررســی تأثیــر فعالیت
بدنــی بــر مؤلفههــای روانــی و ذهنــی افــراد پرداختهانــد .یکــی از
عواملــی کــه مشــارکت در فعالیــت بدنــی بــر روی آن در گروههــای
ســنی مختلــف ازجملــه بزرگســاالن مؤثــر بــوده ،کیفیــت زندگــی
اســت [ .]11-13کیفیــت زندگــی مرتبــط بــا ســامت یــک مفهــوم
چندبعــدی گســترده اســت کــه شــامل عملکردهــای بدنــی ،ذهنــی
و اجتماعــی میشــود .در بزرگســاالن ،افزایــش کیفیــت زندگــی
مرتبــط بــا ســامت بــرای بهزیســتی حــال و آینــده آنهــا ضــروری
اســت و بــه طــور گســترده بــه عنــوان یــک حــوزه اولویــت بــرای
تحقیقــات مربــوط بــه ســامت درنظــر گرفتــه میشــود .بــه طــور
خــاص ،کیفیــت زندگــی مرتبــط بــا ســامت بــر ادراک ذهنــی
بزرگســاالن ،وضعیــت ســامت و توانایــی آنهــا بــرای انجــام
فعالیتهــای روزانــه در حوزههــای مختلــف زندگــی متمرکــز
اســت [ .]14-17شــواهد مــرور سیســتماتیک نشــان میدهــد کــه
ســطوح باالتــر فعالیــت بدنــی بــا نمــرات باالتــر کیفیــت زندگــی
مرتبــط بــا ســامت ارتبــاط دارد [ .]18بــا ایــن حــال ،ارتبــاط بیــن
فعالیــت بدنــی و کیفیــت زندگــی در کارکنــان فرماندهــی انتظامی
مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت و بنابرایــن ،ایــن موضــوع نیــاز
بــه بررســی دارد.
عــاوه بــر ایــن ،شــواهد نشــان داده اســت کــه
فعالیــت بدنــی بــا بهزیســتی ارتبــاط دارد [ .]19 ،16بهزیســتی
بــه توانایــی فــرد در شــناخت ظرفیتهــای خــود ،مدیریــت
اســترسهای منظــم زندگــی ،کار ســازنده و کمــک بــه جامعــه
خــود اطــاق میشــود .بهزیســتی فقــط بــه فقــدان بیمــاری
مربــوط نمیشــود ،بلکــه آن ترکیــب پیچیــدهای از عوامــل
ســامت جســمی ،روانــی ،عاطفــی و اجتماعــی یــک فــرد اســت.
بهزیســتی بــه شــدت بــا شــادی و رضایــت از زندگــی مرتبــط
اســت .بــه طــور خالصــه ،بهزیســتی را میتــوان اینگونــه توصیــف
کــرد کــه فــرد چــه احساســی نســبت بــه خــود و زندگــی خــود
دارد [ .]20بنابرایــن ،بهزیســتی را میتــوان بــه عنــوان یــک عامــل
کلیــدی در زندگــی افــراد بــه ویــژه در میــان افــرادی کــه دارای
شــغلهای حســاس و مخاطرهآمیــز هســتند ،درنظــر گرفــت .بــا
ایــن حــال ،ارتبــاط فعالیــت بدنــی بــا بهزیســتی بدنــی و روانــی
در کارکنــان فرماندهــی انتظامــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.

دوره  ،۱۱شماره  ۱۴۰۱ ،۱نـشـریـه علمی پژوهشی طـب انـتـظـامـی
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چهارباغی و یار فالح

بنابرایــن ،در مجمــوع ،هــدف از تحقیــق حاضــر تعییــن ســطح
فعالیــت بدنــی کارکنــان فرماندهــی انتظامــی تهــران بــزرگ و
بررســی ارتبــاط بیــن فعالیــت بدنــی بــا کیفیــت زندگــی مرتبــط
بــا ســامت و بهزیســتی کارکنــان فرماندهــی انتظامــی تهــران بــا
تأکیــد بــر تفاوتهــای جنســیتی بــود.

مواد و روشها

از  186نمونــه شــرکتکننده در ایــن پژوهــش 93 ،نفــر از
کالنتر یهــا 71 ،نفــر از پلیــس راهــور و  22نفــر هــم از ســتاد فاتب
بودنــد .بــه عنــوان مهمتریــن شــاخص در بخــش مشــخصات
فــردی آزمودنیهــا ،میتــوان بــه باالتــر بــودن شــاخص تــوده

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-11-27

یافتهها

] [ DOI: 10.30505/11.1.28

روش انجــام تحقیــق حاضــر از نــوع توصیفی-همبســتگی به روش
معــادالت ســاختاری اســت .جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق تمامــی
کارکنــان فرماندهــی انتظامــی تهــران بــزرگ (شــامل پلیــس
راهــور ،کالنتر یهــا ،و ســتاد فاتــب) در ســال  1400بودنــد .نمونــه
آمــاری تحقیــق حاضــر بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران  186مــرد
و زن بــود کــه بــه صــورت نمونهگیــری در دســترس بــه عنــوان
نمونــه آمــاری تحقیــق انتخــاب شــدند .معیــار خــروج نمونههــا
از تحقیــق ،عــدم تکمیــل پرســشنامهها و عــدم رضایــت
از ادامــه حضــور در مطالعــه بــود .ابزارهــای مــورد اســتفاده
پرســشنامههای فعالیــت بدنــی SF-12 ،و ارزیابــی بهزیســتی
بزرگســاالن بــود.
پرســشنامه بینالمللــی فعالیــت بدنــی :فعالیــت
بدنــی بــا اســتفاده از فــرم کوتــاه پرســشنامه بینالمللــی
فعالیــت بدنــی ( )IPAQاندازهگیــری شــد [ .]21ایــن پرس ـشنامه
دارای  7ســئوال اســت و اســتفاده از ایــن پرســشنامه
میتوانــد اطالعــات مربــوط بــه فعالیــت بدنــی افــراد در طــی
هفــت روز گذشــته را بهدســت آورد .بــر اســاس دســتورالعمل
ایــن پرســشنامه ،شــدت مجمــوع فعالیتهــای جســمانی
انجامشــده یــک فــرد بــا توجــه بــه انــرژی مصرفــی در هفــت روز
گذشــته ،در یکــی از ســه گــروه فعالیــت بدنــی ســبک ،متوســط
و شــدید قــرار میگیــرد .فعالیتهایــی کــه مــدت زمــان آن
کمتــر از  11دقیقــه باشــد ،در محاســبه در نظــر گرفتــه نمیشــود
[ .]21ایــن پرس ـشنامه بــرای تعییــن فعالیــت بدنــی بزرگســاالن
 18-65ســال مناســب اســت و روایــی و پایایــی آن نیــز بســیار
خــوب گــزارش شــده اســت [ .]22در تحقیــق حاضــر ،روایــی ایــن
پرسـشنامه توســط هشــت متخصــص مــورد تأییــد قــرار گرفــت.
همچنیــن ،ضریــب آلفــای کرونبــاخ ایــن پرســشنامه 0/92
بهدســت آمــد .نقطــه بــرش بــرای طبقههــای مختلــف فعالیــت
بدنــی بیــان میکنــد کــه هــر بزرگســال بایــد ترجیحـ ًـا در تمــام
روزهــای هفتــه بــا شــدت متوســط 30 ،دقیقــه فعالیــت بدنــی
روزانــه داشــته باشــد [.]22
پرســشنامه  :SF-12کیفیــت زندگــی مرتبــط بــا
ســامت بــا اســتفاده از پرســشنامه  SF-12اندازهگیــری
شــد .ایــن پرســشنامه یــک ابــزار عمومــی اندازهگیــری
وضعیــت ســامت در افــراد  14ســال بــه بــاال اســت و شــامل
خردهمقیاسهــای عملکــرد بدنــی ،ایفــای نقــش بدنــی ،دردهــای
بدنــی ،ســامت عمومــی ،انــرژی و نشــاط ،عملکــرد اجتماعــی،
ایفــای نقــش عاطفــی و ســامت روانــی اســت .بــه طــور معمــول
نمــرات خردهمقیاسهــا در دو بعــد جســمانی و روانشــناختی
گــزارش میشــوند .حداقــل و حداکثــر نمــره ایــن آزمــون بیــن

صفــر تــا صــد اســت؛ بدیــن مفهــوم کــه هرچقــدر نمــره آزمودنــی
بــه صــد نزدیکتــر باشــد ،نشــاندهنده کیفیــت زندگــی مرتبــط
بــا ســامت باالتــر در وی اســت و بالعکــس .ایــن پرســشنامه
بــه دفعــات زیــاد در ایــران مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و از روایــی
و پایایــی باالیــی برخــوردار اســت [ .]23در تحقیــق حاضــر ،روایــی
ایــن پرســشنامه توســط هشــت متخصــص مــورد تأییــد قــرار
گرفــت .همچنیــن ،ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/88بهدســت
آمــد .نقطــه بــرش ایــن پرس ـشنامه  46اســت کــه نشــاندهنده
وضعیــت ســامت جســمانی و روانــی فــرد اســت [.]23
پرســشنامه ارزیابــی بهزیســتی بزرگســاالن :در
تحقیــق حاضــر ،متغیــر بهزیســتی بــا اســتفاده از پرســشنامه
ارزیابــی بهزیســتی بزرگســاالن ( )AWAاندازهگیــری شــد کــه یــک
نظرســنجی معتبــر بــرای ارزیابــی بهزیســتی بدنــی و روانــی افــراد
بزرگســال اســت [ .]24ایــن پرســشنامه  24ســؤال در قالــب 8
خردهمقیــاس (رضایــت از زندگــی و ارزیابــی زندگــی ،ســامت
جســمانی ،ســامت روان و عملکــرد بدنــی ،معنــا و هــدف،
شــخصیت و مراقبــت ،ارتباطــات ،جامعــه و حمایــت اجتماعــی،
ارزیابــی مالــی و ثبــات و احساســات) اســت کــه بــا اســتفاده از
یــک مقیــاس لیکــرت از صفــر تــا  10ارزیابــی میشــوند .در ایــن
مطالعــه ،روایــی ایــن پرســشنامه توســط هشــت متخصــص
مــورد تأییــد قــرار گرفــت .همچنیــن ،ضریــب آلفــای کرونبــاخ
برابــر بــا  0/86بهدســت آمــد .نقطــه بــرش ایــن پرســشنامه
نمــره  5اســت کــه نشــاندهنده احســاس بهزیســتی نرمــال فــرد
اســت [.]24
روش اجــرای پژوهــش حاضــر بدیــن ترتیــب بــود کــه
پــس از هماهنگــی بــا مســئوالن فرماندهــی انتظامــی تهــران
بــزرگ ،پرســشنامههای تحقیــق در بیــن کارکنــان توزیــع شــد
و افــرادی کــه حاضــر بــه مشــارکت در تحقیــق حاضــر بودنــد،
پرســشنامهها را کامــل کــرده و ارائــه دادنــد.
مالحظــات اخالقــی :در ایــن پژوهــش ،بــه منظــور
رعایــت موازیــن اخالقــی ،اصــول اخالقــی شــامل معرفــی
پژوهــش ،اهــداف و روش اجــرای پژوهــش و سیاســت محرمانگی
بــه شــرکتکنندگان ارائــه شــد.
تجزیــه و تحلیــل آمــاری دادههــا :بــرای بررســی
نرمالبــودن دادههــای تحقیــق از آزمــون کلموگروف-اســمیرنف
اســتفاده شــد .بــرای تحلیــل اســتنباطی روابــط بیــن متغیرهــای
تحقیــق از آزمــون همبســتگی پیرســون و معــادالت ســاختاری
اســتفاده شــد .تفاوتهــای بیــن مــردان و زنــان بــا اســتفاده از
آزمــون تــی مســتقل بررســی شــد .ســطح معنــاداری در ســطح
 0/05در نظــر گرفتــه شــد .دادههــا بــا اســتفاده از نرمافزارهــای
 SPSS 26و  Lisrel 8.8تحلیــل شــدند.
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بدنــی مــردان ( )23/80±1/36نســبت بــه زنــان ()22/63±1/75
اشــاره کــرد (جــدول  .)1هرچنــد کــه شــاخص تــوده بــدن در هــر
دو جنســیت در حــد طبیعــی قــرار داشــت ،امــا در مــردان بســیار
نزدیــک بــه ســطح اضافــه وزن قــرار داشــت.
جدول  )1مشخصات فردی آزمودنیها به تفکیک مردان و زنان
مردان

زنان

سن (سال)

()M±SD

37/67±10/51

()M±SD

36/40±8/67

سابقه فعالیت (سال)

12/11±9/82

10/73±8/93

قد (سانتیمتر)

175/76±8/35

166/39±7/28

وزن (کیلوگرم)

73/57±9/10

62/98±6/38

شاخص توده بدن

23/80±1/36

22/63±1/75

متغیر

مــردان نســبت بــه زنــان از ســطح فعالیــت بدنــی
باالتــری برخــوردار بودنــد (جــدول  .)2نتایــج نشــان داد کــه
درمجمــوع  54درصــد از مــردان و  52درصــد از زنــان دارای
فعالیــت بدنــی متوســط تــا شــدید بودنــد .همچنیــن ،نمــرات
کیفیــت زندگــی مرتبــط بــا ســامت در هــر دو جنســیت تقریبـ ًـا
یکســان بــود و در حــد متوســط قــرار داشــت (t=0/25؛ .)p=0/942
در نهایــت ،نمــرات بهزیســتی مــردان و زنــان نیز یکســان بــود و در
حــد متوســط قــرار داشــت (t=0/24؛ p=0/587؛ جــدول  .)2نتایــج
آزمــون کلموگروف-اســمیرنف نشــان داد کــه دادههــای تحقیــق
از توزیــع نرمالــی برخــوردار بودنــد ( .)p<0/05نتایــج آزمــون
تــی مســتقل نشــان داد کــه مــردان نســبت بــه زنــان در تعــداد
روزهایــی کــه فعالیــت بدنــی انجــام دادنــد (t=1/39؛ )p=0/510
و همچنیــن تعــداد دقایقــی کــه در طــول هفتــه فعالیــت بدنــی
انجــام دادنــد (t=6/27؛  ،)p>0/001برتــری معنــاداری داشــتند

دوره  ،۱۱شماره  ۱۴۰۱ ،۱نـشـریـه علمی پژوهشی طـب انـتـظـامـی
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جدول  )2توصیف متغیرهای تحقیق در مردان و زنان
فعالیت بدنی
(روز در هفته)

فعالیت بدنی
(دقیقه در هفته)

()M±SD

()M±SD

فعالیت بدنی (شدت)
سبک
نفر (درصد)

متوسط
نفر (درصد)

شدید
نفر (درصد)

کیفیت زندگی

بهزیستی

()M±SD

()M±SD

مردان

2/53±3/02

25/96±141/02

)46(67

)36(52

)18(27

21/61±48/12

2/86±5/41

زنان

1/67±2/61

21/74±122/52

)48(19

)37(15

)15(6

15/83±47/88

2/79±5/14

متغیر

جدول  )3نتایج مدلسازی معادالت ساختاری
روابط علی بین متغیرهای تحقیق

ضریب
مسیر

t-value

نتیجه
آزمون

فعالیت بدنی (دقیقه در هفته) => کیفیت زندگی
مرتبط با سالمت

0/367

4/842

تأیید

فعالیت بدنی (شدت) => کیفیت زندگی مرتبط با
سالمت

0/694

9/631

تأیید

فعالیت بدنی (روز در هفته) => بهزیستی

0/508

6/728

تأیید

فعالیت بدنی (دقیقه در هفته) => بهزیستی

0/535

7/043

تأیید

فعالیت بدنی (شدت) => بهزیستی

0/235

3/661

تأیید

کیفیت زندگی مرتبط با سالمت => بهزیستی

0/267

3/952

تأیید

جدول  )4نتایج برازش مدل تحقیق
RMSEA

>0/08

0/07

برازش مناسب

>3

2/67

برازش مناسب

نزدیک به صفر

0/02

برازش مناسب

< 0/9

0/95

برازش مناسب

< 0/9

0/95

برازش مناسب

Χ2 / df
RMR
NFI
CFI

(جــدول .)2
نتایــج ضریــب همبســتگی پیرســون بــرای بررســی
ارتبــاط دوســویهٔ بیــن متغیرهــای تحقیــق نتایــج نشــان داد کــه

۳/۹۵

۷/۹۳
۶/۷۲
۴/۸۴
۷/۰۴

فعالیت بدنی
(دقیقه در هفته)

۹/۶۳

بهزیستی

۳/۶۶

فعالیت بدنی
(شدت)

شکل  )1نتایج روابط ساختاری مدل تحقیق به شکل دادههای

t

] [ DOI: 10.30505/11.1.28

شاخص

دامنه بهینه

ارزش بهدستآمده

نتیجه

کیفیت
زندگی

فعالیت بدنی
(روز در هفته)

] [ Downloaded from jpmed.ir on 2022-11-27

فعالیت بدنی (روز در هفته) => کیفیت زندگی مرتبط
با سالمت

0/587

7/931

تأیید

بیــن کیفیــت زندگــی مرتبــط بــا ســامت بــا فعالیــت بدنــی (بــه
ترتیــب روز در هفتــه و دقیقــه در هفتــه r=0/621 ،و )r=0/416
و همچنیــن بــا شــدت فعالیــت بدنــی ( ،)r=0/737ارتبــاط
معنــاداری وجــود داشــت ( .)p>0/001همچنیــن بیــن فعالیــت
بدنــی (بــه ترتیــب روز در هفتــه و دقیقــه در هفتــهr=0/517 ،
و  )r=0/582و شــدت فعالیــت بدنــی ( ،)r=0/326بــا بهزیســتی
ارتبــاط معنــاداری وجــود داشــت ( .)p>0/001ارتبــاط بیــن
کیفیــت زندگــی مرتبــط بــا ســامت و بهزیســتی نیــز معنــاداری
بــود (r=0/361؛ .)p>0/001
نتایــج روش معــادالت ســاختاری نیــز معنــاداری
روابــط علــی بیــن متغیرهــای تحقیــق را تأییــد کــرد (جــدول 3
و نمــودار  .)1نتایــج بــرازش مــدل تحقیــق در جــدول  4آورده
شــد .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل میتــوان بیــان داشــت
کــه مــدل تحقیــق حاضــر از بــرازش مناســبی برخــوردار بــود
(.)RMSEA= 0/07
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هــدف از تحقیــق حاضــر تعییــن ســطح فعالیــت بدنــی کارکنــان
فرماندهــی انتظامــی تهــران بــزرگ و همچنیــن بررســی ارتبــاط
بیــن فعالیــت بدنــی بــا کیفیــت زندگــی مرتبــط بــا ســامت
و بهزیســتی کارکنــان فرماندهــی انتظامــی تهــران بــود .نتایــج
نشــان داد کــه بــه طــور میانگیــن مــردان و زنــان ســطح فعالیــت
بدنــی پایینتــری نســبت بــه مقــدار توصیهشــده توســط WHO
مبنــی بــر  60دقیقــه فعالیــت بدنــی متوسط-تا-شــدید داشــتند.
بــا ایــن حــال ،مــردان نســبت بــه زنــان فعالیــت بدنــی بیشــتری
داشــتند .همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه حــدود نیمــی از کارکنان
فرماندهــی انتظامــی تهــران دارای فعالیــت بدنــی مناســب بــرای
ســامتی جســمی و روانــی نبودنــد .ایــن نتایــج بــا یافتههــای
تحقیقــات قبلــی مطابقــت دارد [ ]6-9و نشــاندهنده ســطح
ً
نســبتا پاییــن کارکنــان فرماندهــی انتظامــی
فعالیــت بدنــی
تهــران اســت .بــا توجــه بــه فوایــد بســیار زیــاد انجــام منظــم
فعالیــت بدنــی ،نیــاز اســت کــه راهکارهــای افزایــش مشــارکت
کارکنــان فرماندهــی انتظامــی تهــران در فعالیــت بدنــی و ورزش
بررســی شــوند و تمرینهــای مداخلــهای مناســب بــرای ایــن
امــر اتخــاذ شــوند .در ایــن بیــن ،راهکارهــای ایجــاد و افزایــش
انگیــزش در کارکنــان فرماندهــی انتظامــی جهــت شــرکت منظــم
در فعالیــت بدنــی میتوانــد از اهمیــت ویــژهای برخــوردار باشــد.
در خصــوص تفاوتهــای جنســیتی در مشــارکت در
فعالیــت بدنــی ،نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه مــردان
بــه طــور معنــاداری بیشــتر از زنــان در فعالیــت بدنــی شــرکت
کردنــد .ایــن نتایــج بــا یافتههــای قبلــی مطابقــت دارد []26-28
و نشــاندهنده ایــن امــر اســت کــه راهبردهــای ارتقــای فعالیــت
بدنــی در کارکنــان فرماندهــی انتظامــی بایــد تأکیــد ویــژهای بــر
فعالیــت بدنــی در زنــان داشــته باشــد .در خصــوص تفاوتهــای
جنســیتی در فعالیــت بدنــی ،برخــی محققیــن بیــان کردهانــد
کــه فرصتهــای کمتــر بــرای فعالیــت بدنــی و ورزش ،مشــارکت
کمتــر در فعالیتهــای ورزشــی ســازمانیافته و اجتماعــی شــدن
جنســیتی خــاص از نظــر ورزش میتواننــد بــه عنــوان دالیــل
احتمالــی بیــان گردنــد [.]30 ،29
در خصــوص کیفیــت زندگــی مرتبــط بــا ســامت،
نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه کیفیــت زندگــی مرتبــط بــا ســامت
در کارکنــان فرماندهــی انتظامــی تهــران در ســطح متوســطی قــرار
داشــت کــه ایــن نتیجــه مطابــق بــا مطالعــات قبلــی  Dosicو
همــکاران Zhang ،و همــکاران Lee C ،و  Russellو همچنیــن
مطالعــه  Rejeskiو  Mihalkoاســت [ ]14-17و نشــاندهنده
ً
نســبتا پاییــن کیفیــت زندگــی مرتبــط بــا ســامت در
ســطوح
بیــن بزرگســاالن اســت .ســطح متوســط کیفیــت زندگــی مرتبــط
بــا ســامت در کارکنــان فرماندهــی انتظامــی احتمــا ًال مربــوط
بــه دلیــل ســختی شــغل یــا مؤلفههــای مالــی اســت .بنابرایــن،
اتخــاذ راهکارهــای مناســب بــرای ارتقــای کیفیــت زندگــی در
کارکنــان فرماندهــی انتظامــی ضــروری اســت .عــاوه بــر ایــن،
تفــاوت جنســیتی قابــل توجهــی در خصــوص کیفیــت زندگــی
مرتبــط بــا ســامت مشــاهده نشــد .ایــن یافتههــا مطابــق بــا

نتایــج مطالعــات قبلــی نیســت و نشــان میدهــد مــردان نســبت
بــه زنــان درک نسـ ً
ـبتا بهتــری از کیفیــت زندگــی داشــتهاند [.]18
ً
نســبتا
ایــن اختالفــات ممکــن اســت بــه دلیــل شــرایط کاری
ســخت و دشــوار کارکنــان مــرد و زن فرماندهــی انتظامــی باشــد
کــه مؤلفههــای مربــوط بــه کیفیــت زندگــی را بــرای ایشــان نسـ ً
ـبتا
یکســان میســازد .نتایــج مدلســازی معــادالت ســاختاری نشــان
داد کــه مشــارکت بیشــتر در فعالیــت بدنــی بــر روی کیفیــت
زندگــی مرتبــط بــا ســامت در کارکنــان فرماندهــی انتظامــی
تأثیــر مثبــت و معنــی داری داشــت .ایــن یافتههــا مطابــق بــا
نتایــج مطالعــات قبلــی اســت کــه نشــاندهنده اثــرات مثبــت
فعالیــت بدنــی بــر کیفیــت زندگــی افــراد بزرگســال اســت
[ .]14-18بنابرایــن میتــوان بیــان کــرد کــه فعالیــت بدنــی بــا
بهبــود کیفیــت زندگــی در کارکنــان فرماندهــی انتظامــی مرتبــط
اســت .ایــن تأثیــر میتوانــد حالتــی را منعکــس کنــد کــه در
آن افــراد جامعــه بــا روی آوردن بــه انجــام فعالیتهــای بدنــی،
میتواننــد درک مثبتــی از مؤلفههــای کیفیــت زندگــی خــود
داشــته باشــند .در ارتبــاط بــا مکانیسـمهایی کــه تأثیــر فعالیــت
بدنــی بــر کیفیــت زندگــی را توجیــه میکننــد ،تحقیقــات نشــان
دادهانــد کــه فعالیــت بدنــی باعــث افزایــش خودکارآمــدی افــراد
میشــود و ایــن بــه نوبــه خــود احســاس بهتــری در زندگــی بــه
فــرد منتقــل میکنــد [ .]16،15همچنیــن ،انجــام فعالیــت بدنــی
باعــث افزایــش احســاس لــذت در افــراد میگــردد کــه ایــن امــر
نیــز میتوانــد بــر بهبــود احســاس فــرد در زندگــی تاثیرگــذار
باشــد.
در خصــوص بهزیســتی ،نتایــج تحقیــق نشــان داد
کــه ادراک بهزیســتی در کارکنــان فرماندهــی انتظامــی تهــران در
ســطح متوســطی قــرار داشــت .یافتههــای حاضــر بــا یافتههــای
مطالعــه  Leeو  Russellو همچنیــن مطالعــه  Foxو همــکاران
ً
نســبتا
مطابقــت دارد [ ]19 ،16کــه نشــاندهنده ســطوح
پاییــن ادراک بهزیســتی در بیــن بزرگســاالن اســت .مشــابه بــا
ادراک کیفیــت زندگــی ،ســطح متوســط بهزیســتی در کارکنــان
فرماندهــی انتظامــی نیــز میتوانــد بــه ســختی شــغل یــا
مؤلفههــای مالــی مربــوط باشــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه نتایــج
تحقیــق حاضــر و همچنیــن برخــی تحقیقــات نشــان دادنــد کــه
ســطح کیفیــت زندگــی بــا ســطح بهزیســتی ارتبــاط معنــاداری
دارد .بنابرایــن ،جــای تعجــب نیســت کــه هــم کیفیــت زندگــی
و هــم بهزیســتی در کارکنــان فرماندهــی انتظامــی در ســطح
متوســطی قــرار دارنــد .بنابرایــن ،اتخــاذ راهکارهــای مناســب بــرای
ارتقــای ادراک کیفیــت زندگــی و متعاقــب آن ادراک بهزیســتی در
کارکنــان فرماندهــی انتظامــی ضــروری اســت .عــاوه بــر ایــن،
مشــابه بــا کیفیــت زندگــی ،تفــاوت جنســیتی قابــل توجهــی
در خصــوص ادراک بهزیســتی مشــاهده نشــد .ایــن یافتههــا
مطابــق بــا نتایــج مطالعــات قبلــی نیســت کــه نشــان میدهــد
مــردان نســبت بــه زنــان درک نسـ ً
ـبتا بهتــری از بهزیســتی داشــتند
[ ،]19 ،16کــه عمدتـ ًـا میتوانــد بــه شــرایط کاری نسـ ً
ـبتا ســخت و
دشــوار هــر دوی کارکنــان مــرد و زن فرماندهــی انتظامــی مربــوط
باشــد .همچنیــن ،نتایــج مدلســازی معــادالت ســاختاری نشــان
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نتیجهگیری
فعالیــت بدنــی کارکنــان فرماندهــی انتظامــی کمتــر از میــزان
توصیهشــده ســازمان جهانــی بهداشــت مبنــی بــر  60دقیقــه
فعالیــت بدنــی متوسط-تا-شــدید در روز اســت و زنــان نیــز
فعالیــت بدنــی کمتــری نســبت بــه مــردان دارنــد .همچنیــن،
فعالیــت بدنــی تأثیــر مثبتــی بــر کیفیــت زندگــی و بهزیســتی
کارکنــان فرماندهــی انتظامــی دارد کــه نقــش انجــام منظــم
فعالیــت بدنــی را در ارتقــاء ســطح کیفــی زندگــی ایــن کارکنــان
برجســته میکنــد.
نـ�کات بالینـ�ی و کاربـ�ردی در طـ�ب انتظامـ�ی :بایــد بــه صــورت
جــدی بــه امــر بررســی مــداوم فعالیــت بدنــی و پیامدهــای آن
در کارکنــان فرماندهــی انتظامــی پرداختــه شــود .همچنیــن،
بــا تأکیــد بــر انجــام فعالیتهــای بدنــی و ورزشــی منظــم در
کارکنــان فرماندهــی انتظامــی ،میبایســت ســطح کیفــی زندگــی
آنهــا و احتمــا ًال کیفیــت کاری آنهــا را افزایــش داد.
تشــکر و قدردانــی :از تمامــی پرســنل محتــرم فرماندهــی انتظامــی
کــه در ایــن تحقیــق شــرکت کردنــد تشــکر میکنیــم.
تعــارض منافــع :بدیــن وســیله نویســندگان مقالــه تصریــح
مینماین��د کـ�ه هیچگونــه تعــارض منافعــی در قبــال مطالعــه
حاضــر وجــود نــدارد.
ســهم نویســندگان :زهــرا چهارباغــی ،ارائــه ایــده و طراحــی
مطالعـ�ه ،تحلیـ�ل دادههـ�ا؛ علـ�ی یارفـلاح ،گـ�ردآوری دادههـ�ا؛
همــه نویســندگان در نــگارش اولیــه مقالــه و بازنگــری آن ســهیم
بــوده و همــه بــا تأییــد نهایــی مقالــه حاضــر ،مســئولیت دقــت و
صحــت مطالــب منــدرج در آن را میپذیرنــد.
منابع مالی :این مطالعه فاقد حمایت مالی بود.
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داد کــه مشــارکت بیشــتر در فعالیــت بدنــی بــر روی احســاس
بهزیســتی در کارکنــان فرماندهــی انتظامــی تأثیــر مثبــت و
معنــاداری داشــت .ایــن یافتههــا مطابــق بــا نتایــج مطالعــات
قبلــی اســت کــه نشــاندهنده اثــرات مثبــت فعالیــت بدنــی بــر
احســاس بهزیســتی در افــراد بزرگســال اســت [ .]19 ،16بنابرایــن
میتــوان بیــان داشــت کــه فعالیــت بدنــی بــا ارتقــاء بهزیســتی
در کارکنــان فرماندهــی انتظامــی مرتبــط اســت .فعالیــت بدنــی
میتوانــد بــا تأثیرگــذاری بــر معیــار و عقایــد فــرد در زندگــی
و ارتقــاء اســتقالل ،کنتــرل و تســلط فــرد بــر محیــط اطرافــش
باعــث بهبــود بهزیســتی در افــراد شــود .انجــام فعالیــت بدنــی نــه
تنهــا بــه بهبــود وضعیــت جســمانی منجــر میشــود ،بلکــه ابعــاد
شــخصیتی ،روانــی و اجتماعــی را نیــز بهبــود میبخشــد .عــاوه
بــر ایــن ،ورزش و فعالیــت بدنــی در بیــان عواطــف و احساســات
و نیــز افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و احســاس امیــدواری و
شــوخطبعی مؤثــر اســت [ .]17 ،16تمامــی ایــن مؤلفههــا
را میتــوان جــزء بهزیســتی فــرد تلقــی کــرد .ایــن یافتههــا
میتواننــد کاربــردی نیــز باشــند ،بــهطــوری کــه مســئولین و
تصمیمگیــران ســازمان فرماندهــی انتظامــی میتواننــد بــا
تأکیــد بــر انجــام فعالیتهــای بدنــی و ورزشــی منظــم در
کارکنــان فرماندهــی انتظامــی ،انتظــار داشــته باشــند کــه ســطح
کیفــی زندگــی آنهــا و احتمــا ًال کیفیــت کاری آنهــا افزایــش یابــد.
یکــی از محدودیتهــای تحقیــق حاضــر ایــن بــود
کــه فعالیــت بدنــی بــا اســتفاده از پرســشنامه خودگزارشــی
اندازهگیــری شــد کــه میتوانــد دارای ســوگیری باشــد .همچنیــن،
وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی آزمودنیهــای تحقیــق مــورد
بررســی قــرار نگرفــت .وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی میتوانــد
یکــی از عوامــل اثرگــذار بــر مشــارکت افــراد در فعالیــت بدنــی و
پیامدهــای آن ماننــد ســامت جســمانی و روانــی باشــد .پیشــنهاد
میگــردد کــه در تحقیقــات آتــی فعالیــت بدنــی بــا اســتفاده از
ابزارهــای شتابســنج کــه فعالیــت بدنــی را بــه صــورت عینــی
مــورد اندازهگیــری قــرار میدهنــد ،انــدازه گیــری شــود .همچنیــن

پیشــنهاد میگــردد کــه وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی کارکنــان و
ارتبــاط آن بــا مشــارکت آنهــا در فعالیــت بدنــی نیــز مــورد بررســی
قــرار گیــرد.
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