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هقالِ پضٍّشی
هقدهِ :فَاهل هْن ٍ هتقذدی ًؾیز ٍضقیت رغوی ٍ رٍاًی ثز ویفیت سًذگی تأحیزگذار اعت .اس عَیی اعتزط ؽغلی ًیش یىی
اس فَاهل اعبعی در وبّؼ ثْزٍُری در عبسهبىّب اعت .ثب تَرِ ثِ تبحیزات هخجت فقبلیت ثذًی ثز ویفیت سًذگی ،ایي هغبلقِ ثب

ًتيجِگيزیً :تبیذ ایي هغبل قِ ثیبًگز ًمؼ هخجت ٍرسػ ٍ فقبلیت ثذًی ثز ویفیت سًذگی افزاد ؽبغل در وبرخبًِ عیوبى ٍ
وبؽی ثَد .ثِعَر عبدُ تز ثًِؾز هیرعذ فقبلیت ثذًی ٍ ٍرسػ ثب ویفیت سًذگی وبرگزاى ارتجبط داؽتِ ٍ رثغی ثِ هىبى وبر
ًذارد.
ٍاصُّای کليدی :وبرگزاى ،فقبلیت ثذًی ،هَلفِ رغوبًی ،هَلفِ رٍاًی ،ویفیت سًذگی
ارجاع :دؽتی خَیذوی هحوذحغي ،ووبلی سارس هحوَد ،هحوذی احوذاثبدی ًبفز ،حغیٌی حیذر .هقایسِ کيفيت سًدگی در بيي کارگزاى فؼال
ٍ غيز فؼال (هطالؼِ هَردی) .هزلِ فلوی پضٍّؾی داًؾگبُ فلَم پشؽىی ؽْیذ فذٍلی یشد 1399؛ 2960-70 :)8( 28

 -1استبدیبر ،فیسیولوشی ورزشی ،گروه تربیت بدنی ،دانشگبه پیبم نور ،تهران ،ایران.
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ّذف ثزرعی همبیغِ ویفیت سًذگی در ثیي وبرگزاى فقبل ٍ غیزفقبل (هغبلقِ هَردی) اًزبم ؽذ.
رٍش بزرسی :ایي هغبلقِ اس ًَؿ همغقی– همبیغِای ثَدً 190.فز اس وبرگزاى پغتّبی تَلیذی وبرخبًِّبی وبؽی ٍ عیوبى
وِ ؽزایظ حضَر در هغبلقِ را داؽتٌذ ثزاعبط رٍػ ًوًَِگیزی در دعتزط ٍ ثِفَرت وبهالً داٍعلجبًِ در هغبلقِ اًتخبة
ؽذًذ .اس ایي تقذاد ،ثزاعبط پزعؼًبهِ ثه ( ،)Beckتقذاد ً 88فز در گزٍُ غیزفقبل ٍ ً 64فز در گزٍُ فقبل لزار گزفتٌذ ٍ اس
پزعؼًبهِ ویفیت سًذگی (ٍ )SF -36یز ٍ ؽزثَرى اعتفبدُ ؽذ .اس آسهَى Tهغتمل ثزای همبیغِ ثیي گزٍُّب ٍ اس
ًزمافشار  SPSS version 16ثزای تزشیِ ٍ تحلیل اعتفبدُ ؽذ.
ًتایجً :تبیذ ًؾبى داد ،هَلفِّبی رغوبًی ،رٍاًی ٍ ویفیت سًذگی در گزٍُ فقبل وبرگزاى وبرخبًِ عیوبى ()p; 0/012
( ٍ )p=0/005( )p=0/000وبرگزاى وبؽی ( )p= 0/014( )p=0/005( )p=0/012در همبیغِ ثب گزٍُ غیزفقبل هقٌیدار ٍ ثیؾتز
اعت ٍلی ثیي وبرگزاى فقبل ٍ غیزفقبل دٍ وبرخبًِ وبؽی ٍ عیوبى تفبٍت هقٌیداری ٍرَد ًذارد.

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i8.4453

مقایسه کیفیت زندگی در بین کارگران فعال و غیرفعال

هحود حسي دشتی خَیدکی ٍ ّوکاراى

هقدهِ

تَرِ لزار هیگیزد ( .)8لیىي ًتبیذ ایي هذل اس تحمیمبت

هٌبثـ اًغبًی اس هْنتزیي هٌبثـ اعتزاتضیه ّز عبسهبًی

هیتَاًذ ثزای وبرگزاى ٍ هغئَلیي هزالجتّبی ثْذاؽتی ٍ

هیثبؽٌذ .ثیگوبى ،اعبط هَفمیت عبسهبىّب ،هحیظّبی وبری

خذهبت درهبًی در راعتبی وبّؼ عزاًِ درهبى ٍ فَارك آىّب

ٍ هؾبغل هختلف ثِ اعتفبدُ هَحز اس هٌبثـ اًغبًی اعت (.)1

ووهوٌٌذُ ثبؽذ ٍ افزاد را ثزای داؽتي ویفیت سًذگی ثبالتز ٍ

افزاد در ؽغلّبی هختلف ثِفلت خغتگی رٍحی یب ًبتَاًی

سًذگی ثْتز یبری ًوبیذّ .نچٌیي ًتبیذ ایي تحمیك هیتَاًذ

فیشیىی ًبؽی اس وبر غیجت هیوٌٌذ ( .)2ثٌبثز ًؾز داًؾوٌذاى

ثِرذة ثیؼتز ثَدرِ رْت ایزبد تغْیالت ٍ اهىبًبت ثزای

فلَمپشؽىی ،ربهقِؽٌبعی ،رٍاىؽٌبعی ،اًغبى دارای اثقبد

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i8.4453

عالهت فوَهی وبرگزاى اس هغبئلی اعت وِ اهزٍسُ ثغیبر هَرد

فقبلیتّبی ٍرسؽی ووه ًوبیذ ٍ ووجَد ًغجی وبرخبًزبت را

ٍرَدی هتٌَفی اعت وِ ّز یه اس ایي اثقبد هیتَاًذ رٍی عبیز
اثقبد احز ثگذارد ٍ ًیش اس آى هتبحز ؽَد .ایي اثقبد ؽبهل اثقبد

هغبلقِ عقی هیؽَد ثب اعتفبدُ اس اعالفبت ثِدعت آهذُ،

عالهتی در سهیٌِّبی رغوی ،رٍاًی ،هحیغی ٍ ارتوبفی

ثزًبهِّبی هٌبعت ثْذاؽتی ثخقَؿ ٍرسؽی ثب ووه هغؤٍلیي

هیثبؽذ وِ پبیِ ٍ اعبط ویفیت سًذگی افزاد را تؾىیل هیدّذ.

اهز ارائِ ؽَد ٍ ّنچٌیي ایي هغبلقِ پبیِای ثزای اًزبم

ارتمبی عالهت ٍ ویفیت سًذگی  Quality of Lifeراثغِای

تحمیمبت وبرثزدی ثقذی ثبؽذ ( .)9ثٌبثزایي ،هتبعفبًِ ثِدلیل

دٍعزفِ ٍ تٌگبتٌگ دارد ( .)3پیؾزفت تىٌَلَصی در سًذگی

ًجَد هغبلقبت در حَسُ وبرگزاى فقبل ٍ غیزفقبل ،پضٍّؼ حبضز

اًغبى ٍ تجذیل وبرّبی ثذًی ثِ فىزی ثبفج افشایؼ اٍلبت

ثِدًجبل همبیغِ ویفیت سًذگی در ثیي افزاد فقبل ٍ غیزفقبل ٍ

ثیىبری تب حذٍد دٍ ثزاثز در ّفتِ ؽذُ اعت ،وِ ًتیزِ آى

همبیغِ آى ثیي وبرگزاى دٍوبرخبًِ عیوبى ٍ وبؽی اعت.

وبّؼ تحزن ٍ فقبلیت افزاد هیثبؽذ (ٍ ٍ )4رسػ ٍ
فقبلیتّبی ثذًی ثِفٌَاى یىی اس گًَِّبی هْن گذراى اٍلبت

رٍش بزرسی

فزاغتٍ ،عیلِای ارسؽوٌذ اعت وِ اهزٍسُ پزوٌٌذُ ثخؼ افؾن

ایي تحمیك اس ًَؿ همغقی–همبیغِای ثَدُ وِ ثِ رٍػ

اٍلبت فزاغت هیلیَىّب ًفز اس هزدم رْبى اعت .اٍلبت فزاغت

هیذاًی اًزبم ؽذُ اعت .ربهقِ آهبری را ولیِ وبرگزاى

فزفت ثغیبر هٌبعت ٍ هغلَثی ثزای پزداختي ثِ ٍرسػ اعت

پغتّبی تَلیذی وبرخبًِ عیوبى (ً200فز) ٍ وبؽی (ً400فز)

(ً .)5تیزِ تحمیمبت رذیذ ًؾبى هیدّذ وِ اًزبم ٍرسػ ٍ

تؾىیل دادًذ ٍ ًوًَِ آهبری را ً 90فز اس وبرگزاى وبرخبًِ

فقبلیت ثذًی ( ، Physical Activity )PAدر اٍلبت فزاغت حتی

وبؽی ٍ ً 100فز اس وبرگزاى وبرخبًِ عیوبى وِ ثِفَرت

در هیبى افزادی وِ ٍرسؽىبراًذ ثبفج افشایؼ افتوبد ثِ ًفظ در

اًتخبثی ٍ وبهالً داٍعلجبًِ ٍ ثب افالم رضبیت در آسهبیؾگبُ

آىّب هیؽَد (ٍ ٍ )6رسػ ثِفٌَاى یه اثشار ،تبحیزات فزاٍاًی ثز

عتوبر ؽْزعتبى هْزیش ٍ هیجذ در پضٍّؼ ؽزوت وزدًذ،

عالهت رغن ٍ رٍاى اًغبىّب دارد ٍ هبًـ ثزٍس ثغیبری اس

ثَدًذ .پظ اس تَضیح در هَرد هزاحل تحمیك ٍ هفبّین هَرد

ثیوبریّب اس رولِ ثیوبریّبی رٍاىؽٌبختی ٍ فقجی ؽذُ ٍ در

ًیبس ٍ پظ اس وغت رضبیتًبهِ وتجی در ایي پضٍّؼ ،فزم

ًتیزِ افشایؼ ویفیت سًذگی اًغبىّب را ثِدًجبل خَاّذ داؽت

اعالفبت فزدی (ؽبهل عي ٍ عبثمِ) ،پزعؼًبهِ ٍیز ٍ ؽزثَرى

( .)7اس ایٌزٍ ،یبفتي راّىبرّبی ثْجَد ٍضقیت عالهت ٍ

رْت ثزرعی ویفیت سًذگی ( )SF-36آسهَدًیّب در اختیبر

تٌذرعتی افزاد خَاُ در ثُقذ رغوبًی ٍ خَاُ در ثُقذ رٍحی ٍ

آًبى لزار گزفت .عپظ پزعؼًبهِ ثه ثزای تقییي هیشاى فقبل

رٍاًی و ِ ًْبیتبً هٌزز ثِ افشایؼ عغح ویفیت سًذگی افزاد

ٍ غیزفقبل ثَدى تَعظ ؽزوتوٌٌذُّب تىویل ٍ ثقذ اس ثزرعی ٍ

هیؽَد ،هیتَاًذ ًمؼ هْوی در پیؾگیزی اس اثتالی افزاد ثِ

پبالیؼ اس ً 190فز وِ پزعؼًبهِّب را تحَیل دادًذ ً 38فز

ثیوبریّب داؽتِ ثبؽذ .اس ایٌزٍ ،ثزرعی تبحیز ٍرسػ ٍ

ثِدلیل ًَالـ اس پضٍّؼ خبرد ٍ ً 152فز ثِ پضٍّؼ ٍارد

فقبلیتّبی رغوبًی ثز رٌجِّبی هختلف ویفیت سًذگی ٍ

ثه،

ؽذًذ

هجلِ داًشگاُ ػلَم پششکی ٍ خدهات بْداشتی ـ درهاًی شْيد صدٍقی یشد
2961

در

ًْبیت

ثب

ثزرعی

پزعؼًبهِ ّبی
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در سهیٌِ تبعیغبت ٍ اهىبًبت ٍرسؽی ثزعزف ًوبیذ .در ایي

هقایسِ کيفيت سًدگی در بيي کارگزاى فؼال ٍ غيزفؼال

اس ثیي ؽزوت وٌٌذُ ّب ،گزٍُ فقبل ( 64وبرخبًِ وبؽیٍ 30

آهذُ را پظ اس اعتخزاد ٍ عجمِثٌذی اس عزیك ًزمافشار

عیوبى ً 34فز) ٍ گزٍُ غیزفقبل ( 88وبرخبًِ وبؽیٍ 40

 version 16هَرد تزشیِ تحلیل لزار دادین.

SPSS

عیوبى  ) 48تؾىیل دادًذّ .ن چٌیي در هَرد گوٌبم ثَدى ٍ

هالحظات اخالقی

حفؼ اعزار ٍ رفبیت حزین ؽخقی ثِ افزاد هَرد پضٍّؼ

پزٍپَسال ایي تحمیك تَعظ وویتِ اخالق در فلَم سیغتی

اعویٌبى وبفی دادُ ؽذ .پزعؼ ًبهِ ثه :ثزای ثزرعی عغح

داًؾگبُ

اخالق

فقبلیت ثذًی ؽزوت وٌٌذگبى اس "پزعؼ ًبهِ فقبلیت ثذًی

.(IR.PNU.REC.1398.116

ثه" وِ یه پزعؼ ًبهِ ثیي الوللی ثزای ارسیبثی عغح

پیبم

ًَر

تبییذ

ؽذُ

اعت

(وذ

ًتایج
در ایي هغبلقِ ،هیبًگیي عٌی ول وبرگزاى وبرخبًِ عیوبى ٍ

عؤال اعت وِ در عِ ثخؼ :فقبلیت ثذًی اٍلبت فزاغت،
فقبلیت ٍرسؽی ٍ فقبلیت ثذًی هزثَط ثِ ؽغل تٌؾین ؽذُ ٍ

وبؽی  36/56 ± 5/71عبل ٍ عبثمِ وبری 13/97 ± 2/44

ثب تَرِ ثِفجبرت ّب ٍ رَاة ّبی هزثَعِ ثزاعبط همیبط 5

ثَدًذ ثزرعی ؽذًذ .هحذٍدُ عٌی در ول وبرگزاى هَرد هغبلقِ

دررِ ای ( ) 5-1در ًؾز گز فتِ ؽذُ اعت .رٍایی ٍ پبیبیی ایي

19 -56ثَدً 82 .فز اس وبرگزاى وبرخبًِ عیوبى وِ ً 34فز اس

پزعؼ ًبهِ ثِ عَر هىزر در وؾَرّبی هختلف ٍ ّن چٌیي

آىّب فقبل ٍ ً 48فز دیگز غیزفقبل ثَدًذ ثزرعی ؽذًذ .هحذٍدُ

ایزاى ٍ ثب گزٍُ ّبی هتفبٍت اثشار ثزرعی ٍ تأییذ ؽذُ اعت

عٌی در افزاد هَرد هغبلقِ افزاد گزٍُ فقبل  ٍ 32-56غیز فقبل

پزعؼ ًبهِ

 30-52ثَد .هیبًگیي عٌی ول وبرگزاى عیوبى± 4/83 ،

(.)10

پزعؼ ًبهِ

ویفیت

سًذگی:

خَدگشارؽی وِ فوذتبً رْت ثزرعی ویفیت سًذگی ٍ

 ٍ 39/56عبثمِ  14/51 ± 2/68ثَد .در ً 74فز اس وبرگزاى

عالهت اعتفبدُ هی ؽَد تَعظ ٍیز ٍ ؽزثَرى عبختِ ؽذ ٍ

وبرخبًِ وبؽی وِ ً 34فز اس آىّب فقبل ٍ ً 40فز دیگز غیزفقبل

دارای  36فجبرت اعت ٍ  8للوزٍ فولىزد رغوی ،فولىزد

ثَدًذ ثزرعی ؽذًذ .هحذٍدُ عٌی در گزٍُ فقبل ٍ 30-46

ارتوبفی ،ایفبی ًمؼ رغوی ،ایفبی ًمؼ ّیزبًی ،عالهت

غیزفقبل  33-53ثَد .هیبًگیي عٌی ول وبرگزاى ± 5/56

رٍاًی ،عزسًذگی ،درد ثذًی ٍ عالهت فوَهی را هَرد ارسیبثی

 ٍ 34/59عبثمِ  13/37 ± 2/94ثَد .وِ اعالفبت فزدی ّز

لزار هی دّذ .گذؽتِ اس ایي SF 36 ،دٍ عٌزؼ ولی را ًیش اس

گزٍُ اس وبرگزاى ثِفَرت تفىیه در رذٍل  1آهذُ اعت.

وبروزد فزاّن هی آٍرد؛ ًوزُ ولی هَلفِ رغوبًی وِ آى ًیش

هیبًگیي ول وبرگزاى در ویفیت سًذگی ،هَلفِ رغوبًی ٍ

ثقذ فیشیىی عالهت را هَرد عٌزؼ لزار هی دّذ ٍ ًوزُ

هَلفِ رٍاًی ثِتزتیت  53/09 ٍ 30/20 ،84/87ثَد .وِ

ولی هَلفِ رٍاًی وِ ایي هَرد ّن ثقذ رٍاًی ارتوبفی

اعالفبت ویفیت سًذگی ّز گزٍُ اس وبرگزاى فقبل ٍ غیزفقبل

عالهت را ارسؽیبثی هی ًوبیذً .وزُ ثبالتز ثِ هٌشلِ ویفیت

وبرخبًِ عیوبى ٍ وبؽی ثِفَرت تفىیه در رذٍل  3 ٍ2آهذُ

سًذگی ثْتز اعت ( .)11ایي پزعؼ ًبهِ تَعظ هٌتؾزی ٍ

اعتً .تبیذ هَلفِّبی ویفیت سًذگی در ثیي دٍ گزٍُ فقبل ٍ

ّوىبراى در عبل  1385ثز رٍی روقیت عبلن ثبالی 15

غیزفقبل وبرخبًِ عیوبى ًؾبى دادُ اعت .اس ثیي هتغیزّبی

عؤال ؽْز تْزاى تقییي افتجبر ؽذُ ٍ ضزیت آلفبی وزًٍجبخ

اًذاسُگیزی ؽذُ ،هیبًگیي هَلفِّبی رغوبًی (،)p;0/005

 0 /77تب  0 /90گشار ػ ؽذُ اعت (.)12

هَلفِّبی رٍاًی ( ٍ )p;0/000ویفیت سًذگی ()p=0/012

تجشیِ ٍ تحليل آهاری

درگزٍُ فقبل ثِعَر هقٌیداری ثیؾتز اس گزٍُ غیزفقبل ثَد

در ایي تحمیك ثزای تزشیِ ٍ تحلیل دادُّب اس آهبر تَفیفی

(رذٍل  .)2هَلفِّبی ویفیت سًذگی در ثیي دٍ گزٍُ فقبل ٍ

ؽبهل ؽبخـّبی هزوشی ٍ پزاوٌذگی ٍ آسهَى  Tهغتمل ثزای

غیزفقبل وبرخبًِ وبؽی ًؾبى داد .هیبًگیي هَلفِّبی رغوبًی
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فقبلیت ثذًی اعت ،اعتفبدُ ؽذ .ایي پزعؼ ًبهِ ؽبهل 16

ایي
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…ؽذًذ .وِ
مغین
فقبل ٍ غیز
در ثِ دٍ
وٌٌذُ ّب
ؽزوت
فقبل تایزاى
داًشگاُّای
گزٍُدختز
داًشجَیاى
شيَع چاقی

همبیغِ ثیي هتغیزّبی دٍ گزٍُ اعتفبدُ ٍ اعالفبت ثِدعت

هحود حسي دشتی خَیدکی ٍ ّوکاراى

( )p;0/014درگزٍُ فقبل ثِعَر هقٌیداری ثیؾتز اس گزٍُ

( ،)p;0/758هَلفِّبی رغوبًی ( ٍ )p=0/444هَلفِّبی رٍاًی

غیزفقبل ثَد( .رذٍل  .)3هیبًگیي ویفیت سًذگی (،)p=0/11

( )p;0/762ثیي وبرگزاى غیزفقبل وبرخبًِ وبؽی ٍ عیوبى

هَلفِّبی رغوبًی ( ٍ )p;0/823هَلفِّبی رٍاًی ()p;0/565

هقٌیدار ًجَد( .رذٍل )4

ثیي وبرگزاى فقبل وبرخبًِ وبؽی ٍ عیوبى هقٌیدار ًجَد ٍ ثیي

رذٍل :1اعالفبت فزدی وبرگزاى وبرخبًِّبی وبؽی ٍ عیوبى

عبثمِ
عي

گزٍُ فؼال

سيواى

گزٍُ غيزفؼال

14/50±2/96

±2/92
12/05
37/1±5/48 31/64±5/65

گزٍُ فؼال

گزٍُ غيزفؼال

14/50±2/38 14/52±2/98
39/93±4/95 39/03±4/71

گزٍُ فؼال

گزٍُ غيزفؼال

14/32±2/77 13/41±2/14
36/56±5/46

37/60±6/35

رذٍل  :2همبیغِ ویفیت سًذگی ثیي وبرگزاى فقبل ٍ غیزفقبل وبرخبًِ عیوبى
هتغيز

هَلفِ رغوبًی
هَلفِ رٍاًی
ویفیت سًذگی

گزٍُ

هياًگيي

*p value

گزٍُ فقبل
گزٍُ غیزفقبل
گزٍُ فقبل
گزٍُ غیزفقبل
گزٍُ فقبل
گزٍُ غیزفقبل

36/11±5/95
25/15±8/03
61/88±9/37
48/90±6/40
99/08 ±14/02
74/53 ±9/77

*0/012
* 0/000
*0/005

آسهَى آهبری  Tهغتمل

رذٍل  :3همبیغِ ویفیت سًذگی ثیي وبرگزاى فقبل ٍ غیزفقبل وبرخبًِ وبؽی
هتغيز

هَلفِ رغوبًی
هَلفِ رٍاًی
ویفیت سًذگی

گزٍُ

هياًگيي

گزٍُ فقبل
گزٍُ غیزفقبل
گزٍُ فقبل
گزٍُ غیزفقبل
گزٍُ فقبل
گزٍُ غیزفقبل

37/37 ±5/25
25/43 ± 7/87
66/12±9/51
48/35±6/38
111/62 ± 5/76
67/66 ± 8/69

*p value

*0/012
* 0/005
* 0/014

آسهَى آهبری  Tهغتمل
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هتغيزّا

کاشی

کل کارگزاى
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( ،)p=0/012هَلفِّبی رٍاًی ( ٍ )p;0/005ویفیت سًذگی

هتغیزّبی اًذاسُگیزی ؽذُ ،هیبًگیي ویفیت سًذگی

هقایسِ کيفيت سًدگی در بيي کارگزاى فؼال ٍ غيزفؼال

فؼال

هتغيز

هَلفِ رغوبًی

هیبًگیي
*

هَلفِ رٍاًی

36/11±5/95

±5/25
37/37

25/15±8/03

± 7/87
25/43

0/823

48/90±6/40 48/90±6/40 66/12±9/51 61/88±9/37
0/565

p value

هیبًگیي

0/444

±14/02
99/08

± 5/76
111/62
0/ 11

p value

0/762
± 8/69
67/66

±9/77
74/53
0/758

آسهَى آهبری  Tهغتمل

هیؽَد وِ فقبلیت ثذًی ،تزؽح ایي هبدُ را تؾذیذ وزدُ ٍ ثب

بحث

ایي ٍفف فزد ثب ثْزُهٌذ ؽذى اس ایي هبدُ احغبط ؽبدی

ًتبیذ ًؾبىدٌّذُ هَلفِ رٍاًی ثبالتز در وبرگزاى فقبل ّن در

هیوٌذٍ .رسػ ثب افشایؼ تزؽح آًذرٍفیيّب تبحیز سیبدی ثز

وبرخبًِ وبؽی ٍ ّن عیوبى در همبیغِ ثب وبرگزاى غیز فقبل ثَد.

ثخؼ لذت هغش دارًذ ٍ ثبفج افشایؼ ًؾبط ٍ عزسًذگی

در ایي تحمیك ارتجبط فقبل ثَدى ٍ اًزبم فقبلیت ٍرسؽی ثز

هیؽًَذٍ .رسػ ٍ فقبلیت ثذًی ثِ افشایؼ عغح عزٍتًَیي در

عالهت رٍاًی وبرگزاى هخجت ٍ هقٌیدار گشارػ ؽذٍ .رسػ در

ثذى ٍ ثبلغجـ وبّؼ ًؾبًِّبی اختالل رٍاًی هٌزز هیؽَد.

پیؾگیزی ٍ درهبى هؾىالت هزثَط ثِ عالهت رٍاى ًمـؼ

اختالل افغزدگی اس پیبهذّبی وبّؼ عغح عزٍتٌیي در ثذى

هْوـی را ایفـب هـیًوبیـذ .ثبیذل ٍ فَوظ ثب اًزبم تحمیمبتی در

اعت وِ عغح ایي َّرهَى ثب اًزبم فقبلیت ثذًی افشایؼ

ایي سهیٌِ ًؾبى دادُاًذ وِ ارتجبط ثیي ٍرسػ ٍ عالهت رٍاى

هییبثذ .عزٍتٌیي یه فقت رعبًِ یب ًبلل فقجی اعت وِ در

لغقی ٍ حتوی اعـت ٍ ٍرسػ عجت وبّؼ اضغزاة ٍ

سهبى فقبلیت ٍرسؽی آساد هیؽَد .یىی اس ًؾبًِّبی هقوَل

افغزدگی ،افشایؼ افتوبد ثِ ًفظ ٍ خَدثبرٍری ،ثِخقَؿ در

اختالل افغزدگی احغبط فذم تغلظ ٍ وٌتزل ثز خَد در

سهیٌِ فیشیىی هیؽـَد .ثِفالٍُ ،همبثلِ ثب اعتزط را ثْجَد

ؽخـ افغزدُ اعت وِ ایي احغبط هٌفی ثب اًزبم فقبلیت

هیثخؾذ ( .)13اس عَیی ،فقبلیتّبی رغوی ثز فقبلیت

ٍرسؽی تقذیل هیؽَدّ ،نچٌیي اس عَی دیگز فقبلیت رغوی

اًتمبلدٌّذُّبی فقجی یب ًَرٍ تزاًغویتَرّب وِ در ٍالـ

ثٍِعیلِ آهبدگی رغوبًی ثِ ایزبد ٍ افشایؼ حظ خَد ارسؽی

ٍاعغِّبی فقجی ثیي ًَرٍىّب یب علَلّبی فقجی ّغتٌذ

در ثیوبراى افغزدُ هٌزز هیؽَد .هَاد افیًَی درًٍی ثِعَر

تبحیزگذار هیثبؽذ ثِعَری وِ فقبلیت هتفبٍت آىّب حبلتّبی

فبدی در ثذى عبختِ هیؽَد ٍ وبروزدی ؽبدیثخؼ دارد وِ

رٍاًی هتفبٍت ٍ هتٌَفی را ثِّوزاُ دارد .عزٍتًَیي یه ٍاعغِ

در فزد ٍرسؽىبر ایي هَاد ٍ وبروزد آى افشایؼ هییبثذ ( .)14اس

فقجی اعت وِ در تٌؾین احغبط اهیذ ،لذت اس سًذگی ،تٌؾین

ایٌزًٍ ،تیزِ تحمیمبت رذیذ ًؾبى هیدّذ وِ اًزبم ٍرسػ ٍ

خَاة ،فاللِ ثِ وبر ٍ چٌذیي ٍیضگی هخجت دیگز ًمؼ اعبعی

فقبلیت ثذًی ،در اٍلبت فزاغت حتی در هیبى افزادی وِ

دارد وِ فقبلیت ٍرسؽی ثِ تؾذیذ فقبلیت ایي ٍاعغِ ٍ در

ٍرسؽىبرًذ ثبفج افشایؼ عالهت رٍاى در آىّب هیؽَد ( )6وِ

ًتیزِ رفـ ًؾبًِّبی اختالل رٍاًی هیاًزبهذ .یه ًَؿ هبدُ

ثب ًتبیذ پضٍّؼ حبضز ّوغَ ٍ دلیلی ثز هقٌیدار ثَدى آى ثَد.

هخذر عجیقی در دیگزی ثذى اًغبى ثِ ًبم آًذرٍفیي تزؽح
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ویفیت سًذگی

*

*

سيواى

کاشی

سيواى

کاشی

p value

هیبًگیي

غيز فؼال

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i8.4453

رذٍل  :4همبیغِ ویفیت سًذگی افزاد فقبل ٍ غیز فقبل ثیي وبرگزاى وبرخبًِ وبؽی ٍ عیوبى
شيَع چاقی در داًشجَیاى دختز داًشگاُّای ایزاى …

هحود حسي دشتی خَیدکی ٍ ّوکاراى

ثبالتز ثَد .در ایي تحمیك احز فقبل ثَدى ٍ اًزبم فقبلیت ٍرسؽی

ثب تَرِ ثِ افزایؼ تقذاد عبلوٌذاى ،تَرِ ثِ اثقبد هختلف

ثز عالهت رغوبًی وبرگزاى هخجت ٍ هقٌیدار گشارػ ؽذً .تبیذ

ویفیت سًذگی آًبى اّویت فزاٍاًی دارد ٍ ثب پزداختي ثِ

پضٍّؼّبی ّلي ،ثلیي ٍ رحیوی ًؾبى داد ،اًزبم اًَاؿ هختلف

فقبلیتّبی ثذًی هٌؾن هیتَاًذ ثِفٌَاى یىی اس راّىبرّبی

ًزهؼّب ٍ فقبلیتّبی ٍرسؽی ثز رغن افزاد هقٌیدار ثَدُ ٍ

ثْجَد ٍضقیت ویفیت سًذگی عبلوٌذاى هَرد تَرِ لزار گیزد ٍ

هَرت پیؾگیزی اس ثیوبریّب ٍ اختالالت هیگزدد ٍ در هزوَؿ

پیؾٌْبد وزدًذ وِ هغئَالى ٍ دعت اًذروبراى اهز عالهت،

افزاد ٍرسؽىبر ًغجت ثِ غیزٍرسؽىبراى اس عالهت فوَهی ثْتزی

ایزبد اهىبًبت هٌبعت ثزای ٍرسػ ٍ فقبلیت ثذًی عبلوٌذاى را

ثزخَردارًذ ٍ اس لحبػ تَاًبییّبی فولىزدی در عغح هغلَة ٍ

هذًؾز لزار دٌّذ ( .)15الوبعی ٍ ّوىبراى ًؾبى دادًذ وِ

ایذُآلی لزار دارًذ وِ ایي ًتبیذ ثب پضٍّؼ حبضز ّوخَاًی

اًزبم فقبلیت ثذًی هیتَاًذ ًمؼ هَحزی در ثْجَد ویفیت

دارد ( .)8ثِ ًؾز هیرعذ فقبلیت رغوبًی اس عزیك ثْجَد

سًذگی داؽتِ ثبؽذ ( .)16ثشاس رشایزی ٍ پزداخت چی در

عالهتی در اثقبد رغوی در رضبیت اس سًذگی افزاد ٍ احغبط

پضٍّؾی ثِ ایي ًتیزِ رعیذًذ وِ گذراى اٍلبت فقبل ّن

ثْشیغتی آىّب ًمؼ دارد .ثِعَر ولی تحمیمبت در ایي سهیٌِ

ثِفٌَاى یىی اس فَاهل هَحز ثز ویفیت سًذگی وبری هَحز اعت

ًؾبى هیدّذ وِ داؽتي فقبلیت ٍرسؽی ٍ تفزیحی ،ادران

( .)17عبًچش ٍیلگبط ٍ ّوىبراى

عالهتی ٍ ویفیت سًذگی افزاد را ثْجَد هیثخؾذ ( )8اس لحبػ

( )2012در پضٍّؾی ثِ ایي ًتیزِ رعیذًذ وِ ثب افشایؼ عغَح

ًؾزی ًیش افشایؼ فقبلیت ٍ آهبدگی ثذًی هیتَاًذ ؽزفیت ٍ تَاى

فقبلیت ثذًی در عی سهبى اٍلبت فزاغت همیبط ًوزات ویفیت

فزد را ثزای همبثلِ ثب هغبلجبت سًذگی رٍسهزُ ثبال ثجزد .اس آًزبیی

سًذگی ًیش ثبالتز ؽذُ اعت (ّ )18نچٌیي ٍاالداراط ٍ

وِ وبرگزاى فولیبتی ،وبر پزدغذغِای اعت ،ضزٍری اعت ثزای

ّوىبراى ّ )2011( Valadares AL et alن ثِ ایي ًتیزِ

حفؼ فولىزد خَة در ؽغل ٍ داؽتي تَاًبیی اًزبم وبر ٍ

دعت یبفتٌذ وِ در هیبى عبیز فقبلیتّب در گذراى اٍلبت

هؾبروت در فقبلیتّبی رٍسهزُ سًذگی ،فقبلیتّبی هٌؾن

فزاغت ،فقبلیت ثذًی ارتجبط هخجت ٍ هَحزی ثب ویفیت سًذگی

ٍرسؽی در ثزًبهِ ّفتگی وبرگزاى ،ثٍِیضُ وبرگزاى فولیبتی

دارد ( .)19ایي ٍیضگیّبی افزادی اعت وِ اس سًذگی لذت

گٌزبًذُ ؽَد ( .)8تحمیمبت ًؾبى دادُاًذ وِ یه ثذى ون

هیثزًذ اس ایٌزٍ ،عجه سًذگی تب حذٍدی ویفیت سًذگی را

تحزنّ ،ن اس ًؾز رغوی ٍ ّن اسًؾز رٍاًی در رًذ اعت،

تقییي هیوٌذ ٍ ثِ ًَثِ خَد ًؾبىدٌّذُ ویفیت سًذگی اعت.

ثٌبثزایي توزیٌبت ثذًی ٍ فقبلیت ثذًی هٌؾن ثبفج ایزبد احغبط

حبلت اٍلبت فزاغت ٍرسؽی تأحیز سیبدی در ویفیت سًذگی

عالهتی رغوی ٍ رٍاًی در افزاد اعت (ً .)8تبیذ ًؾبى داد

هیگذارد ٍ حتی ثِ یه فبهل هْن در ارسیبثی ویفیت سًذگی

ویفیت سًذگی در وبرگزاى فقبل ّن در وبرخبًِ وبؽی ٍ ّن

هذرى تجذیل هیؽَد سیزا ایي اهز تأحیز لبعقی ثز عالهت،

عیوبى در همبیغِ ثب وبرگزاى غیزفقبل ثبالتز ثَد .ثِعَر عبدُتز

خَؽجختی ،رضبیت ٍ غیزُ افزاد هیگذارد ( .)20الجتِ تحمیمبتی

تحمیك حبضز ًؾبى هیدّذ فقبلیت ثذًی ٍ ٍرسػ ثب ویفیت

ّن هؾبّذُ ؽذُ وِ ثزخالف ًتبیذ حبضز ًؾبى هیدّذ فقبلیت

سًذگی وبرگزاى هزتجظ اعت .در تحمیمی ًؾبى دادُ ؽذوِ

ثذًی ٍ ٍرسػ تبحیز ثز ویفیت سًذگی افزاد ًذارد ّوچَى

توزیٌبت هٌؾن ٍرسؽی ثب دعتگبُّبی تٌذرعتی فالٍُ ثز ایٌىِ

خغزٍی سادُ ٍ ّوىبراى وِ در پضٍّؼ خَد ثِ ثزرعی ٍضقیت

هَرت ثْجَد ؽبخـّبی ویفیت سًذگی ٍ عالهت فوَهی

فقبلیت رغوبًی ،ویفیت سًذگی وبری ٍ اعتزط ؽغلی

هیؽَد ،ثبفج وبّؼ اختالالت اعىلتی فضالًی ٍ آعیتّبی

وبرهٌذاى داًؾگبُ اران پزداختٌذ وِ ًتبیذ آى ًؾبى داد

فولىزدی هیؽَد ( .)8احوذی ٍ ّوىبراى ثِ ثزرعی همبیغِ

وبرهٌذاى ؽزوتوٌٌذُ در تحمیك دارای فقبلیت رغوبًی
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Downloaded from jssu.ssu.ac.ir at 1:44 IRST on Thursday January 28th 2021

ًتبیذ ًؾبى داد هَلفِ رغوبًی ٍ فیشیىی در وبرگزاى فقبل ّن

وفیت سًذگی سًبى عبلوٌذ فقبل ٍ غیزفقبل ثب تأویذ ثز

هقایسِ کيفيت سًدگی در بيي کارگزاى فؼال ٍ غيزفؼال

هیثبؽٌذّ .نچٌیي ،ثیي فقبلیت رغوبًی ٍ ویفیت سًذگی

سهیٌـِ فقبلیـتّـبی هختلـف رغوبًی اًزبم ؽذُ اعت،

وبری راثغة آهبری هقٌیداری هؾبّذُ ًؾذ ( .)21در ًْبیت

هیتَاًذ ثغیبر هَحز ثبؽذ ( .)27اس ایٌزٍ هیتَاى ایي گًَِ

فقبلیت رغوبًی ثِفٌَاى یه فبهل هٌبعت ثزای ثْجَد ویفیت

ًتیزِگیزی وزد وِ اگز ٍرسػ ثِفَرت هٌؾن ٍ افَلی اًزبم

سًذگی در افزاد هؾبغل هختلف هیتَاًذ هَرد تَرِ لزار گیزد،

ؽَد در تٌؾین ًبللّبی ؽیویبیی ٍ افشایؼ فقبلیت ثزخی اس

سیزا ویفیت سًذگی رشء هْوی اس عالهت فوَهی هحغَة ؽذُ

َّرهَىّبی ًؾبطآٍر ثبفج افشایؼ ویفیت سًذگی هیؽَد.

(ً .)22تبیذ ًؾبى داد ویفیت سًذگی ،هَلفِّبی رغوبًی ٍ

ًتيجِگيزی

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i8.4453

اعتزط…ؽغلی ون
داًشگاُ ٍ
دختز هتَعظ
داًشجَیاىوبری
ویفیت سًذگی
ّای ایزاى
هتَعظ،چاقی در
شيَع

خَد ثگٌزبًٌذ ،ثذٍى ؽه اعتٌبد ثِیبفتِّبی تحمیمبتی وِ در

هَلفِّبی رٍاًی ثیي وبرگزاى فقبل ٍ غیزفقبل وبرخبًِ وبؽی ٍ
عیوبى هقٌیدار ًجَد ایي ًتبیذ ًؾبى هیدّذ هحیظ وبر ٍ
حَسُ ایی وِ وبرگزاى در آى وبر هی وٌٌذ ارتجبعی ثز ویفیت

هؾىالت ثْذاؽتی ثِفَرت هغتمین ثب ثْزٍُری آًبى در ارتجبط

سًذگی ٍ هَلفِّبی آى ًذارد ٍ فقبلیت ثذًی ثیي ّزدٍ گزٍُ

اعت ٍ گشارػ ؽذُ وبّؼ ثْزٍُری وبرگزاى ثب غیجت ٍ ثذتز

اختالف هقٌیداری ًذارد .وبرگزاى فٌبیـ هختلف هقوَالً دچبر

ؽذى ؽزایظ ثْذاؽت فوَهی ،فیشیىی ٍ رٍاًی هحیظ وبر،

اختالالت رٍاًی ّوچَى اعتزط ،ثِخقَؿ پظ اس هَارِْ ثب

ّوجغتگی دارد اس ایٌزٍ ثب تَرِ ثِ تحمیك حبضز ،ویفیت سًذگی

حَادث ٍ ؽزایظ تٌؼ سای هحیظ وبر خَد هی ؽًَذ ( .)23ثزٍس

وبرگزاى فقبل در ّز دٍ وبرخبًِ ًغجت ثِ وبرگزاى غیزفقبل ،ثْتز

ایي هؾىالت اس وؾَرّبی در حبل تَعقِ ثیؾتز گشارػ ؽذُ

اعت ٍ وبرگزاى فقبل در اثقبد هختلف ویفیت سًذگی اس ؽزایظ

اعت ( .)24در ثیي وبرگزاى هؾبّذُ ؽذُ اضغزاة ٍاثغتگی

ایذُآلتزی ثزخَردارًذ .خَؽجختبًِ یىی اس ثْتزیي ،عبدُتزیي ٍ

سیبدی ثب اعتزط ؽغلی داؽتِ ٍ اعتزط ًیش تْذیذوٌٌذُ ویفیت

همزٍى ثِفزفِتزیي فبهل رْت داؽتي عالهت رٍاًی،

سًذگی وبری اعت )25( .وِ فوذُتزیي دالیل ،اعتزط فذم

فقبلیتّبی ٍرسؽی اعت ٍ گغتزػ ٍرسػ ٍ ثزًبهِّبی ٍرسؽی ٍ

پزداخت هٌبعتً ،بثزاثزی در وبر ،وبر سیبد ،ووجَد وبروٌبى،

هتقبلت آىّب تبویذ ثز ثبال ثزدى آهبدگی رغوبًی افزاد در هحیظ

فمذاى تَرِ ٍ احتزام فزدی ،فؾبر سهبًیً ،مقبى اهٌیت ؽغلی ٍ

ّبی وبری ثبیذ هَرد تأویذ ثیؾتز لزار ثگیزدّ .نچٌیي هیتَاى ثب

فذم حوبیت هذیزیت فٌَاى ؽذُ اعت ( .)25ثب ٍرَد افشایؼ

رذة ثیؼتز ثَدرِ رْت ایزبد تغْیالت ٍ اهىبًبت ثزای

تززثِوبری ،وبّؼ تَاى رغوی ٍ تحلیل هبّیچِای وِ ثب

فقبلیتّبی ٍرسؽی ووه ؽَد ٍ ووجَد ًغجی وبرخبًزبت را در

افشایؼ عي اتفبق هی افتذ ( .)23اس عَیی ثب تَرِ ثِ ًمؼ هَحز

سهیٌِ تبعیغبت ٍ اهىبًبت ٍرسؽی ثزعزف ًوبیذ .عقی ؽَد ثب

توزیٌبت ٍرسؽی ثز ؽبداثی ٍ ویفیت سًذگی افزاد ربهقِ

اعتفبدُ اس اعالفبت ثِدعت آهذُ ،ثزًبهِّبی هٌبعت ثْذاؽتی

هیتَاى گفت افزاد ربهقِ ثب ّز ؽغلی هی تَاًٌذ ثب حذالل یه

ثِخقَؿ ٍرسؽی ثب ووه هغؤٍلیي اهز ارائِ ؽَد .ثِعَر عبدُتز

یب دٍ رلغِ در ّفتِ توزیٌبت ٍرسؽی ،ویفیت سًذگی خَد را

ثًِؾز هیرعذ فقبلیت ثذًی ٍ ٍرسػ ثب ربیی وِ وبر هیوٌٌذ

افشایؼ دٌّذ .در ًتیزِ اًزبم فقبلیت ثذًی هیتَاًذ الگَی

ارتجبعی ًذارد ٍ فقبلیت ثذًی ٍ ٍرسػ ثب ّز ربیگبُ ؽغلی

هٌبعجی رْت تقذیل فؾبرّبی رٍاًی ٍ رغوی ًیزٍّبی ثبؽذ

هیتَاًذ ثز ویفیت سًذگی تبحیز داؽتِ ثبؽذ ٍ فقبلیت ثذًی در ّز

( .)26تمزیجبً اوخز ؽَاّذ فلوی ٍ یبفتِّبی پضٍّؾی ثِ ایي

دٍ گزٍُ تبحیزات هخجت خَد را داؽتِ اعت ٍ تَفیِ هیؽَد

ًىتِ اؽبرُ دارًذ وـِ اًزـبم هٌؾن اًَاؿ فقبلیتّبی ثذًی ،عجت

هغئَلیي وبرخبًِّبی وبؽی ٍ عیوبى ،ثِفَرت هٌؾن عبفبتی را

پیؾگیزی اس ثیوبریّبی گًَبگَى رغوی ٍ رٍحی ٍ رٍاًی

رْت اًزبم فقبلیتّبی ٍرسؽی در عَل ّفتِ ثِ ًیزٍّبی خَد

هیؽـَد ٍ در عـالهت ٍ ثْجَد عبیز اختالالت دخیل ّغتٌذ

اختقبؿ دٌّذ ٍ ایٌىِ ثب حذالل فقبلیت ثذًی هٌؾن هیتَاى

وِ اًزبم فقبلیتّبی ٍرسؽی هـٌؾن را در ثزًبهِ سًذگی رٍسهزُ

ًتبیذ هغلَثی را در ثْجَد ویفیت سًذگی داؽتِ ثبؽٌذ.
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سپاطگشاری

وبرخبًِ عیوبى ٍ توبهی وبرگزاى ایي وبرخبًِّب وِ هب را در
.اًزبم ایي تحمیك یبری ًوَدُاًذ تمذیز ٍ تؾىز هیؽَد

ایي هغبلقِ حبفل یه عزح تحمیمبتی اعت وِ ثب حوبیت

 ایي هغبلقِ حبفل یه عزح تحمیمبتی اعت:حاهی هالی

.هبلی ٍسارت تقبٍى وبر ٍ رفبُ ارتوبفی اًزبم گزفتِ اعت

.وِ ثب حوبیت هبلی ٍسارت تقبٍى وبر ٍ رفبُ ارتوبفی اًزبم ؽذ

ٍ ُثذیيٍعیلِ اس هذیز فبهل وبرخبًِّبی وبؽی ویویب ٍ عتبر

. ٍرَد ًذارد:تؼارض در هٌافغ
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Original Article
Introduction: Numerous important factors such as physical and mental condition affect the quality of life Job
stress is one of the key factors in decreasing productivity in organizations. Given the positive effects of physical
activity on quality of life, this study aimed to compare the quality of life between active and inactive workers
(case study).
Methods: This study was a cross-sectional comparative study.190 tile and cement-manufacturing workers
who were eligible for the study were selected completely voluntarily, based on a convenience sampling. Of
these, according to Beck questionnaire, 88 were selected in inactive and 64 in active groups; Weir and
Sherborn questionnaire was used for assessing the quality of life (SF-36). For analysis the data, independent
T-test and SPSS 16 software were used for analysis (P≤0.05).
Results: The results showed that physical, psychological and quality of life components in the active group
of cement factory workers were (p = 0.012) (p = 0.001) (p = 0.005) and tile workers (p = 0.012) (P = 0.005)
(p = 0.014) was a significant and more compare to the inactive group, but there was no significant difference
between active and inactive workers of the two tile and cement factories.
Conclusion: The results of this study showed the positive role of exercise and physical activity on the
quality of life of people working in cement and tile factories. It seems easier physical activity and sports are
related to the quality of life of workers and have nothing to do with the workplace.
Keywords: Workers, Physical activity, Physical component, Psychological component, Quality of life.
Citation: Dashty khavidaki MH, Kamali Zarch M, Mohammadi Ahmadabadi N, Hosseini H. Comparison of Quality
of Life between Active and Inactive Workers J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2020; 28(8): 2960-70.
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