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 مقدمه
 در چربی است. و بافت عاتیو ما هااندام و عضلهوزن بدن مجموع استخوان 

و  در نسبتاثرات سالمندی  سطح ورزش و وضعیت تولیدمثل تفاوت در رشد اثر

م تسثابت توسط سی یزانیمر دحفظ وزن  .دهدیماین موارد رخ  میزان بعضی از

 هک گرددیمو شیمیایی هماهنگ  یو هورمونعصبی  یهاسمیاز مکان یادهیچیپ

 کنندیمدقیق تعادل ایجاد  نسبتاً یادر محدودهمابین انرژی دریافتی و انرژی مصرفی 

منجر به  داننشدهکامل شناخته  طوربهبیشترشان  که هاسمیمکاناختلالات این  (.1)

رچه گ است. یو چاق وزناضافهاختلال  نیترعیشا .گرددیموزنی  نوسانات شدید

 چکیده
مربوط به آن است. روند رو به  و عوارض یسالبزرگ در دوران یچاق سازنهیزمنوجوانی  در دورانچاقی  سابقه و هدف:

جوامع امروزی است.عوامل  دکنندهیتهد از مشکلاتنوجوانان یکی  BMI (Body Mass Index)نمایه توده بدنی یا  افزایش

 مؤثرشناسایی عوامل فردی و رفتاری  منظوربهمطالعه  نوجوانان نقش داشته باشند. این BMI متعددی ممکن است در بالا رفتن

 بابل انجام گرفت. در شهرستانیی آموزان دوره راهنمادانش BMI بر

با  1396 در اسفندساله مدارس راهنمایی شهرستان بابل 11-16آموزان نفر دانش 474مطالعه مقطعی  نیدر ا :روش کار

یرهای گر ساخته حاوی متغها پرسشنامه پژوهشداده یآورابزار جمعای و تصادفی انتخاب شدند.گیری طبقهنمونه از روش استفاده

 و محاسبه قد وزن یریگاندازه، مادر مصرف شیر، بلوغ فیزیولوژیک، رویپیاده، ورزش، فودمصرف فست، فردی و رفتاری مثل سن

کیلوگرم و قد  5/0ساخت آلمان با دقت  Beurerگیری متغیرهای وابسته مثل وزن با ترازوی نمایه توده بدنی انجام شد.اندازه

 یصدک هابر اساس  شدهمحاسبه BMI سانتیمتر انجام و  5/0ژاپن با خصوصیات غیرقابل ارتجاع و دقت    Secaقد سنجبا 

 تحلیل شد. CDC2000تاندارد اس

درصد( دارای 7/13نفر) 65لاغر ودرصد(23نفر)109بوده که  5/21±9/4 موردمطالعهآموزان دانش BMI 474میانگین : هاافتهی

ا بلوغ فیزیولوژیک ب، بین مدت استفاده از شیر مادر این مطالعه نشان داد یهاافتهیدرصد( چاق بودند.7/5نفر) 27و وزناضافه

BMI  و مطالعه انهیاز راو تماشای تلویزیون و استفاده  یروادهیپبین جنس با تعداد دفعات  نیوجود دارد و همچن داریمعنرابطه 

 نیما باوجود داشت  داریمعنارتباط  دودوبه رهیدومتغکه با آزمون ، دفعات ورزش و تعدادنوشابه گازدار  و مصرفبه حالت نشسته 

انش د با جنس، صبحگاهی نرمش و والدین و شغل لاتیو تحصسن ، مادر ریبا شتغذیه ، یفور یغذامصرف ، آموزدانشسن 

در حال افزایش است مطالعه حاضر نشان داد  سرعتبهوجود نداشت. در ایران شیوع چاقی در نوجوانان  داریمعنآموزان ارتباط 

داخل  شدهانجامخارج از حد طبیعی داشتند که نسبت به مطالعات  BMI=4/42 موردمطالعهآموزان  از دانشکه نزدیک به نیمی 

 BMI با  انهیاز را و استفاده، سن مادر، ورزش، آنالیز واریانس چندمتغیره نشان داد که بین رتبه تولد جینتاکشور بالاتر است.

 وجود دارد. داریمعندانش آموزان تفاوت 

و  وزناضافهبالاتر از حد طبیعی داشتند.شیوع  BMIآموزان دانش حدود نیمی ازنتایج این مطالعه نشان داد که  :یریگجهینت

. نظر به باشدیمدموگرافیک بیش از اکثر مناطق کشور  یرهایو متغاز بعضی رفتارهای فردی  یریرپذیتأثدانش آموزان با  یچاق

ر تهدید و سنین بالات یسالانیمسلامتی آنان را در دوره  تواندیماز نوجوانان که  یاملاحظهقابلتائید وجود خطر بالقوه در درصد 

شود  بدنی مناسب سعی تیو فعالو میل به غذاهای آماده وعدم تحرک  افراد جامعهاکثر  یاهیرفتار تغذ رییتغبه  با توجه، نماید

 انجام گیرد. یترگسترده با وسعت بارکیهرچند وقت  هایو بررس هاو پژوهشاین مطالعات 

 و خدماتبهورزی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی  مرکز آموزش -1
 ، ایران.بهداشتی درمانی بابل، بابل

 و خدماتدانشگاه علوم پزشکی  دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی،-2
 ایران.تهران، تهران،  یبهشت دیشهبهداشتی درمانی 

 ابل،بهداشتی درمانی ب و خدماتدانشگاه علوم پزشکی  دانشکده پیراپزشکی،-3
 ایران. بابل،

 

 

 درپوریح غامیپ نویسنده مسئول:* 

کوچه تورج،  نرسیده به چهارراه پارک وی، خیابان ولی عصر، ان،تهرآدرس: 

 دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی

 + 99 9177392919 تلفن:

 pheidarpoormd@yahoo.com پست الکترونی:

 ،BMI ،یتوده بدن هینماکلیدی:  یهاواژه

 چاقی وزن، ¬اضافه 
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Factors Affecting on BMI among Students; Rostampour et al. 
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رعت س ازآنپسبیشترین سرعت رشد بدن مربوط به سال اول زندگی است ولی 

 این دوره تغییرات در زندگی بیشتراست. یهادوران سایر نوجوانی از در دورانرشد 

 یفو عاطو درنتیجه ازنظر کمبودهای غذایی  دهدیمتکاملی رخ  و یو رفتارهورمونی 

 BMI بر مؤثر. هدف این مطالعه بررسی عوامل شودیممحسوب  ریپذبیآسدوره 

که در  باشدیمدانش آموزان دوره راهنمایی و ارتباط آن با عوامل فردی و رفتاری 

 یهاشاخصدانش آموزان دوره راهنمایی شامل  BMIبر  مؤثراین طرح عوامل 

ون تماشای تلویزی کار با رایانه، زمانمدت تحرکات بدنی، عادات غذایی، ،یسنجتن

و  قرار گرفت یموردبررسوالدین،  لاتیو تحصو مطالعه به حالت نشسته و شغل 

BMI  اخیر شیوع  یهادهه در (.2) والدین انجام شد یخود اظهار قیاز طروالدین

هودتر نوجوانان مش خصوصاًبوده و این افزایش در سنین پایین  چاقی رو به افزایش

بالای دانش آموزان یک نگرانی جدی در  BMI ، چاقی ووزناضافه (.4و  3) است

کودکان باعث افزایش سطح چربی و  وزناضافهبهداشت جامعه بوده و چاقی و 

مزمن،  یهایماریباحتمال ابتلا به ، یسالبزرگشده و در دوران  فشارخون

قلبی عروقی، مشکلات  یهایماریب، سندرم متابولیک، 2نوع هایپرلیپیدمی و دیابت 

ی تخمدان پلی کیستیک و مشکلات روان سندرم خواب، آپنه ،آسم عضلانی اسکلتی،

. مطالعات نشان دادند که بین چاقی، افزایش ناتوانی و دهدیماجتماعی را افزایش 

 تواندیماست که  یاعمدهاز مشکلات  یکی دارد ووجود  یداریمعنمرگ، ارتباط 

 یروان جسمی، یهایینارساو  دچار اختلالاتبعد  یهاسالکودکان و نوجوانان را در 

 رانیا در افزایش است.چاقی در میان نوجوانان در حال  (.6و  5و اجتماعی نماید )

رل . طبق گزارش مرکز کنتشودیمنوجوانی دیده  نیدر سنبیشترین شیوع چاقی 

 ازنظرایران  کشور 1999قلب و عروق سازمان بهداشت جهانی در سال  یهایماریب

یزان و این م باشدیمکشور اول جهان  از هفتشیوع بالای چاقی دوران نوجوانی یکی 

بالا همکاران  دیـدارلوو مطالعه .(7برابر شده است ) دو 1996سال  تا 1993از سال 

و چاقی در استان مازندران نسبت به سایر مناطق کشور را  وزناضافهشیوع  بودن

قبل در  یهاسال شدهانجام محدود مطالعاتبه  با توجه (.9) دهدیممورد تأیید قرار 

 و یدر چاقبابل  شهرستان آماری بهداشتی، یهاداده بر اساس استان مازندران و

بالا  1399 سال در و همکارانمطالعه حاجیان  دارد. استانر درتبه اول را  وزناضافه

سال شهرستان  7-12 دانش آموزان چاقی در و وزناضافه میزان شیوع لاغری، بودن

 (.9) دهدیممورد تأیید قرار  %5و  %3/12، %13 بیبه ترتبابل را 

وزن نشان داده است که شیوع اضافه و همکارانسیدی سادات حسینی مطالعه

ارهای از بعضی رفت یریرپذیبا تأثآموزان متوسطه اول شهرستان بابل و چاقی دانش

ائید وجود به ت نظر باشد.فردی و متغیرهای دموگرافیک بیش از اکثر مناطق کشور می

تواند سلامتی آنان را در دوره از نوجوانان که می یاملاحظهقابلدرصد  خطر بالقوه

 (.10) سالی و سنین بالاتر تهدید نمایدمیان

سواد و وضـعیت  ارتباط شغل، ٔ  نهیدرزمکه  ییهاتفاوتبـه دلیـل وجـود  

با چاقی نوجوانان وجود دارد  یاهیتغذبعد خانوار و وضعیت  اقتصـادی و فرهنگی،

ا ب قرار گیرند. یموردبررسجداگانه  طوربهلازم است که در هر جمعیتی این عوامل 

بـا چـاقی در دانـش آمـوزان  ادشدهیعوامل مرتبط  ٔ  نهیدرزم کهنیاتوجه به 

توسط  1393و توسط حاجیان  1399 یهادر سالشهرستان بابل پژوهشی محدودی 

این مطالعه، بررسی دانش آموزان دوره راهنمایی  ولی امتیاز بـود گرفتهانجامسیدی 

وضوع بالا م مذکور دلایل متعدد بررسـی این مشکل شایع و منظوربهلـذا  باشدیم

 قد و یهاجدولبا استفاده از  توانیمافزایش وزن و چاقی را  انتخاب شد. موردنظر

، مشخص اندشدههیتهکوچک، متوسط و بزرگ  یهاجثهبا  یهاگروهوزن که برای 

مایه ن"رود یموسیع برای تعریف چاقی به کار  طوربهنمود، ولی معیاری که امروزه 

این معیار از تقسیم وزن  است. BMI = (Body Mass Index) "توده بدنی

. پژوهش حاضر با رویکردی شودیم( حاصل مترمربع)کیلوگرم( به مجذور قد )

دانش آموزان دوره راهنمایی و ارتباط آن  BMI بر مؤثرکاربردی به بررسی عوامل 

بود به به تواندیم. نتایج حاصل از این پژوهش پردازدیمبا عوامل فردی و رفتاری 

درست جهت  یزیربرنامهسنی و همچنین  یهاگروهجمعیت  BMIوضعیت 

عوامل  ییمنظور شناسابهبنابراین این مطالعه ؛ آن کمک شایانی نماید یسازمتعادل

در بابل  در شهرستاندانش آموزان دوره راهنمایی  BMIبر  مؤثر یو رفتارفردی 

 گرفت. انجام 1396-1397 یهاسال

 

 هاروشمواد و 
 

دوم  ماههششمقطعی در  صورتبهاین مطالعه یک پژوهش توصیفی است که 

 BMI بر مؤثراین طرح عوامل  در اجرا شد. 1397اول  ماههششو  شروع 1396

 تحرکات غذایی، عادات ،یسنجتن یهاشاخصدانش آموزان دوره راهنمایی شامل 

 تلویزیون و مطالعه برای یتماشا رایانه، کار با زمانمدت (،و ورزش یروادهیپ) یبدن

از والدین  BMIو قرار گرفت  یموردبررس ،در مدرسهدانش آموزان و فعالیت بدنی 

آماری این پژوهش شامل کلیه دانش  جامعه والدین انجام شد. یخود اظهار قیطر

که  باشدیم 96 -97)مشغول به تحصیل( در سال تحصیلی  آموزان دوره راهنمایی

 عنوانبه (Z=، P=30%، d=4%%95نفر ) 504نمونه با توجه به برآورد حجم 

توجه به گستردگی جامعه آماری از روش  با است. محاسبهقابلحجم نمونه 

 120مدرسه شهرستان بابل که  194 درکل استفاده شد. یاطبقهگیری تصادفی نمونه

ترتیب  و شهر بهدرصد مدارس روستا  25که  در شهرمدرسه  72و  در روستا مدرسه

 19و مناطق روستایی  یرانتفاعیغمدرسه دوره راهنمایی دولتی و  29که  شودیم

 تصادفی صورتبهمناطق شهری که  یرانتفاعیغمدرسه دوره راهنمایی دولتی و 

 10-11مدرسه  در هردانش آموزان  درصد 25مدرسه که  46 درمجموع انتخاب شد.

تصادفی منظم )از روی اسامی فهرست شده بر اساس حروف  صورتبه آموزنفر دانش

ستردگی توجه به گ با انجام مطالعه مشارکت نمایند. شدند تا در و دعوت  ( انتخابالفبا

استفاده شد. دانش آموزان مدرسه  یاطبقهگیری تصادفی جامعه آماری از روش نمونه

 ییو روستامناطق شهری  یرانتفاعیغدخترانه و پسرانه دوره راهنمایی دولتی و 

نفر  75ترانه و دخ یرانتفاعیغنفر از مدرسه راهنمایی دولتی و  91شهرستان بابل که 

 166 درمجموعپسرانه از مناطق شهری که  یرانتفاعیغمدرسه راهنمایی دولتی و  از

دخترانه و  یرانتفاعیغنفر از مدرسه راهنمایی دولتی و  201نفر از مناطق شهری و 

از نفر  309 درمجموعپسرانه که  یرانتفاعیغنفر از مدرسه راهنمایی دولتی و  107

 ییو روستاآموزان مناطق شهری  نفر از دانش 474 یطورکلبهروستایی و  مناطق

 504نمونه  برآورد حجم در ضمنتصادفی انتخاب شدند.  صورتبهشهرستان بابل 

مشکلات خاص همکاری نکردند در هر  به علتآموزان  نفر از دانش 30که  بود نفر

تصادفی منظم )از روی اسامی  صورتبه آموزنفر دانش 10-11مدرسه منتخب 

 انجام مطالعه تا در جهتشدند  و دعوتفهرست شده بر اساس حروف الفبا( انتخاب 

غیرقابل ارتجاع و با دقت  ،ژاپن Seca قد سنجقد با  یریگاندازهمشارکت نمایند 

کیلوگرم، با  5/0ساخت آلمان و با دقت  Beurerسانتیمتر و وزن با ترازوی  5/0

حداقل لباس و بدون کفش انجام گرفت. برای تعیین وضعیت نمایه توده بدن 

(BMI از مقادیر استاندارد پیشنهادی )WHO))  استفاده شد. بر این اساس، افراد
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 وزناضافهبیشتر(، دارای  و 95مساوی صدک  BMI) چاق به سه گروه موردمطالعه

(BMI طبیعی95و  95ک های بین صد ،) (BMI  و 95تا  5بین صدک های )

شدند. همچنین روش دیگری  یبندگروه و کمتر( 5مساوی صدک  BMIلاغر )

باشد. فرد لاغر خواهد بود.  5/19کمتر از  BMI که اگر وجود دارد یبندگروهجهت 

 نیب BMI طبیعی خواهد داشت. اگر فرد وزن باشد 5/19- 9/24بین  BMI اگر

 یفرد چاق BMI 9/34-30اگر  داشت و خواهد وزنفرد اضافهباشد  9/29-25

 40از بالاتر  BMI و اگر دودرجهباشد. فرد چاقی  BMI 9/39-35 و اگر کیدرجه

 یهااز بخش شدهیطراحپرسشنامه  خواهد داشتدرجه سه  یفرد چاق باشد.

میزان کار با رایانه، تماشای  بدنی، تحرکات ،یفور یغذامتغیرهای فردی، مصرف 

و  از اطمینان از صحت بعد است. شدهلیتشک یسنجتنتلویزیون و مطالعه، اندازه 

از اده استف و بااکسل وارد  افزارنرمدر  هاداده، شدهلیتکم یهاپرسشنامهکامل بودن 

 ،هاداده ابزار گردآوری ییایو پاگرفت اعتبار  قرار ریو تفسمورد تحلیل  Spss افزارنرم

اساتید  و نظرصاحبمحقق ساخته است که روایی پرسشنامه توسط افراد  پرسشنامه

به روش  Spssافزار نرمروش تحقیق سنجیده شده است و پایایی آن با استفاده از 

محقق ساخته است که روایی  پرسشنامه محاسبه شد. %99محاسبه آلفای کرونباخ

و اساتید روش تحقیق سنجیده شده است و پایایی  نظرصاحبپرسشنامه توسط افراد 

محاسبه شد.  %99به روش محاسبه آلفای کرونباخ Spssافزار نرمآن با استفاده از 

 نحرافا مطالعه برای نشان دادن آمار توصیفی برای متغیرهای کمی )میانگین، نیدر ا

د. ش ( گزارشدرصدو فراوانی ) یفیک یرهایمتغ حداکثر( و ،حداقل ، مد،انهیم معیار،

 بیو ضرمستقل و انوا  یو تکای دو  یهاآزموننیز از  یلیآمار تحلبرای نمایش 

 همبستگی پیرسون استفاده کردیم. همچنین 

(05/0 P <را ) شد در نظر گرفته داریمعنسطح  عنوانبه 

 
 هایافته

 

 :پژوهش یهایاز بررس آمدهدستبه جینتا

نفر در  91دختر ( درصد 6/61نفر ) 292، موردمطالعه آموزدانشنفر  474 نیب از

نفر  107نفر در شهر و  75( پسر درصد 4/39نفر ) 192و  نفر در روستا 201 شهر و

 سال 60/13±160/1 پسران و 70/13±190/1سن دختران  نیانگیم بودند. در روستا

درصد( لاغر،  4/26پسر )نفر  49و درصد(  9/20نفر دختر ) BMI ،61 عتوزی در .بود

 نفر دختر 44 ،یعی( طبدرصد 9/54پسر ) نفر 100و درصد(  2/59) دخترنفر  173

 9/4دختر )نفر  14و  وزناضافه ی( دارادرصد 5/11پسر )نفر  21و درصد(  1/15)

و  ( لاغردرصد 23نفر ) 109چاق بودند. درکل  (درصد 1/7پسر )نفر  13و درصد( 

 7/5نفر ) 27و  وزناضافه( درصد 7/13نفر ) 65و  یعیدرصد( طب 6/57نفر ) 273

2و  1جداول با  مطابق درصد( چاق بودند.

 

 شهرستان بابل شهر و روستامقطع راهنمایی در کل مناطق  آموزاندانش . ارتباط توزیع جنس1جدول 

 شهر و روستامناطق           
 

 جنس

در دانش آموزان راهنمایی 

 شهر
 دانش آموزان راهنمایی در روستا

راهنمایی درکل مناطق دانش آموزان 

 روستا شهرستان بابل و شهر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 6/61 292 4/42 201 2/19 91 دختر
 4/39 192 57/22 107 92/15 75 پسر
 100 474 7/13 309 23 166 کل

 

 بابلآموزان مقطع راهنمایی کل مناطق شهروروستا شهرستان دانش BMIبا  ارتباط جنس .2جدول 

BMI  آموزاندانش 

 

 جنس

 کل چاق وزناضافه طبیعی لاغر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 292 9/4 14 1/15 44 2/59 173 9/20 61 دختر
 100 192 1/7 13 5/11 21 9/54 100 4/26 49 پسر
 100 474 7/5 27 7/13 65 6/57 273 23 109 کل

 BMI درجه 0/.039دانش آموزان  BMI یک واحد بالا رفتنگرچه به ازای 

  BMI بین اما = P /.413نیست  داریمعنولی این ارتباط  شودیمپدر افزوده 

به  .= P 001/0و  =326/0rدارد  وجود داریمعنارتباط مستقیم  مادر BMI و پدر

پدر و  چاقی با هستند که برخوردارسفره غذایی مشترکی  از مادر و اینکه پدر لیدل

ارتباط  تحصیلات مادر و بین سن مادر اما؛ موزان هم چاق خواهند شدآمادر دانش

افراد اینکه  لیبه دل. = P 009/0 و - =094/0r. دارد وجود داریمعن میرمستقیغ

شرایط لازم را  زاتیو تجهمحدود بودن امکانات  علت بهآن زمان  تیدر موقع مسن

 وانانج شتریبامروزه با برخورداری از امکانات زیاد  یول جهت ادامه تحصیل نداشتند.

2و  1 یهاو گراف 3جدول با مطابق  هستند. کردهلیتحصافراد 

 

 بابل مادر در شهرستانو پدر و  آموزدانش BMIبین   Correlation. ارتباط خطی3جدول 
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 دانش آموزBMIپدر ومادر با BMIارتباط خطی بین  .2و1گراف

 

 نیب ریز در موارد، فقط دودوبه رهیدومتغ زیآنال صورتبه هاداده لیوتحلهیدر تجز

BMI ن : بیوجود داشت داریمعنفردی و رفتاری دانش آموزان ارتباط  یرهایو متغ

دختر آموزان  دانش BMIبا بالاتر بودن میانگین آموزان دانش  BMIجنس و 

 داریمعن( ارتباط 36/21±49/5پسران ) BMIمیانگین  در مقابل 55/4±59/21

آموزان مقطع دانش BMI مادر با و پدر BMI نیب(. P =05/0وجود داشت )

آموزان مقطع دانش BMI مادر با و پدر BMI نیبشهری و  در مناطقراهنمایی 

آموزان مقطع دانش BMI مادر با و پدر BMI نیبروستایی و  در مناطقراهنمایی 

ارتباط معنادار وجود نداشت ارتباط بین مدت  شهر و روستا در مناطقراهنمایی 

و  یروادهیپبا تعداد دفعات  و جنس BMI ، بلوغ فیزیولوژیک بامادر ریشاستفاده از 

 تماشای 

 

 و تعداددار نوشابه گاز و مصرفبه حالت نشسته  و مطالعه انهیاز راتلویزیون و استفاده 

 وجود داشت اما بین سن داریمعنارتباط  دودوبه رهیدومتغبا آزمون  که دفعات ورزش،

دین وال و شغل لاتیو تحص سن ،با شیر مادر هیتغذ ،یفور یغذا مصرف ،آموزدانش

نالیز آ جینتاوجود نداشت.  داریمعندانش آموزان ارتباط  جنس با صبحگاهی، نرمش

 انهیز راا و استفاده واریانس چندمتغیره نشان داد که بین رتبه تولد، ورزش، سن مادر

 هارهیمتغوجود دارد. ولی ارتباطی بین دیگر  داریمعندانش آموزان تفاوت  BMI با

 به حالت نشسته سن و مطالعهنوشابه گازدار  و مصرفتماشای تلویزیون  مانند

 رمشنوالدین  و شغل لاتیتحص ،با شیر مادر هیتغذ ،یفور یغذا، مصرف آموزدانش

ا بدر آنالیز واریانس چندمتغیره تائید نشد. مطابق  BMIصبحگاهی فعالیت بدنی با 

 4جدول 

 

                                          

 نام متغیر                                                 

 ردیف

BMI آموزدانش BMI پدر BMI تحصیلات مادر سن مادر مادر 

BMI 
 آموزدانش

r = ضریب وابستگی   

 Pپی ولیو= 

 Nتعداد=

1 

- 
474 

039/0 
413/0 

474 

099/0 
032/0 

474 

 
 

 

 

 
 

BMI 
 پدر

r = ضریب وابستگی   

 Pپی ولیو= 

 Nتعداد=

039./ 

413/0 
474 

1 
- 

474 

326./ 
000./ 

474 

 
 

 

 

BMI 
 مادر

r = ضریب وابستگی   

 Pپی ولیو= 

 Nتعداد=

099./ 

032./ 
474 

326./ 
000./ 

474 

1 
- 

474 

 
 

 

 

 
 

 سن مادر
r= ضریب وابستگی   

 Pپی ولیو= 

 Nتعداد=

 
 
 

  
1 
- 

474 

094/0- 
009/0 

474 

 تحصیلات مادر

r= ضریب وابستگی   

 Pپی ولیو= 

 Nتعداد=

 
 
 

  
094/0- 
009/0 

474 

1 
- 

474 
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  BMI: ارتباط متغیرهای فردی و اجتماعی با 4جدول 

 آموزان راهنمایی شهرستان بابلدانش

 

 P یموردبررسنام متغیر  
Value 

 057/0 دختر*/ پسر(آموز )جنس دانش 1
 11/0 (14-15* و  12-13سن ) 2
 667/0 شیر مادر )خورد*/ نخورد( 3
 003/0 ماه( 7-36و  0-6مدت مصرف شیر مادر ) 4

 011/0 سوم تا دهم(–رتبه تولد )اول و دوم* 5
 000/0 شد*/ نشد() کیولوژیزیفبلوغ  6
 023/0 کند(می-کند*نمیمصرف )فود فست 7
 000/0 کند(می -کند*نوشابه گازدار مصرف )نمی 9
 001/0 کند(می -کند*نمی) یروپیاده 9
 964/0 کند(می -کندنمیورزش ) 10
 090/0 کند(می-کند*نمیمدرسه )نرمش در  11
 057/0 کند(می -کند*رایانه استفاده )نمی 12
 009/0 کند(می -کند*نمی)تماشا تلویزیون  13

 012/0 ساعت( 2-6* و 0-1نشسته )مطالعه  14

15 BMI  پدر باBMI 927/0 دانش آموزان 

16 BMI  مادر باBMI 369/0 دانش آموزان 

 774/0 آموزاندانش BMIتحصیلات پدر با  17

 060/0 آموزاندانش BMIتحصیلات مادر با  19

 

 یریگجهینتو  بحث

 
 BMIبا ک فیزیولوژی بلوغ بین مدت استفاده از شیر مادر، ارتباط ،هاافتهی هیبر پا

به  طالعهو م انهیاز را و استفادهو تماشای تلویزیون  یروادهیپبا تعداد دفعات  و جنس

 رهیدومتغبا آزمون  که دفعات ورزش، و تعدادنوشابه گازدار  و مصرفحالت نشسته 

 ،یفور یغذا مصرف ،آموزدانشسن  نیاما بوجود داشت  داریمعنارتباط  دودوبه

 نسج با صبحگاهی، و نرمشوالدین  و شغل لاتیو تحص سن ،با شیر مادر هیتغذ

ایران شیوع چاقی در نوجوانان  در وجود نداشت. داریمعندانش آموزان ارتباط 

 انشاز دافزایش است مطالعه حاضر نشان داد که نزدیک به نیمی  در حال سرعتبه

ایـن مطالعـه نشان  نیچنهم خارج از حد طبیعی داشتند. BMI موردمطالعهآموزان 

داد میزان شاخص تـوده بـدنی دانش آموزان دوره راهنمایی شهرستان بابل بالاست 

دردانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان بابل  و همکارانسیدی که بامطالعه 

 (.10همخوانی دارد )

 

و  ن مادرس ورزش، آنالیز واریانس چندمتغیره نشان داد که بین رتبه تولد، نتایج

ولی ارتباطی بین  وجود دارد. داریمعندانش آموزان تفاوت  BMI رایانه با از استفاده

الت مطالعه به ح و مصرف نوشابه گازدار مانند تماشای تلویزیون و هارهیمتغدیگر 

 شغل وتحصیلات  ،با شیر مادرتغذیه  ،یفور یغذا، مصرف آموزدانشنشسته سن 

در آنالیز واریانس چندمتغیره تائید  BMIصبحگاهی فعالیت بدنی با  و نرمشوالدین 

 BMI امادر ب و سندار بین رتبه تولد این مطالعه رابطه معنی جیاز نتا یکی نشد.

و تولد  رتبه (.12، 11دارد )کاوه و قنبری همخوانی  بامطالعهدانش آموزان است که 

 تو فرصنیروی جوانی  جهتبه  دارد، همتولد فرزند خیلی اهمیت  در موقعمادر  سن

تجارب دیگران  با کسب کنندیماول سعی  به خاطر تجربهکافی که دارند وهم 

-این مطالعه رابطه معنی جیاز نتایکی  را انجام دهند از فرزندباکمال مطلوب مراقبت 

شاکری و میرزازاده  بامطالعهان است که دانش آموز BMIدار بین ورزش با 

کاهش میزان فعالیت فیزیکی باعث شیوع  نکهیبر ا. (14، 13) همخوانی دارد

و  وزن شیافزا عضلات، لیتحل ستون فقرات، یهایناهنجار مختلف، یهایماریب

ه از استفاد زمانمدتدار بین این مطالعه رابطه معنی جیاز نتایکی  شودیم یچاق

، 9دارد )فرزانه و دیدارلو همخوانی  بامطالعهدانش آموزان است که  BMI رایانه با

آموزان با رایانه شاید به خاطر خستگی چشمی و فکری که یا بازی دانش کار .(15

دهد و یا حوصله فرد را برای انجام مدت خواب را افزایش می احتمالاًنماید ایجاد می

ی، تحرکممکن است با افزایش کم صورتنیبددهد و میهش فعالیت جسمانی کا

ایج و چاقی شود. بر اساس نت وزناضافهباعث ایجاد  میرمستقیغمستقیم و  صورتبه

 (.13) و همکارانشاکری 

اتی مقدم زیدر آنالشاخص توده بدنی نوجوانان با شاخص توده بدنی والدین 

و  یگیابنبود که بامطالعه  داریمعنبود ولی در تحلیل چندگانه ارتباط فوق  داریمعن

 (.16) همخوانی دارد همکاران

بین شغل  یحاضر ارتباط مطالعه در دارد. رتیحاضر مغا بامطالعه کهیدرحال

 همخوانی دارد و همکارانوالدین و چاقی نوجوانان نشان نداد که بامطالعه شاکری 

(13.) 

تعداد ) بین مدت داریمعنمطالعه حاضر ارتباط معکوس  یهاافتهییکی از 

بامطالعه کلانتری  که باشدیمدانش آموزان  BMIو مادر  ریاز ش( استفاده دفعات

 (.16) مغایرت دارد و همکارانولی بامطالعه بایگی ، (26دارد )همخوانی 

بالاتر از حد  BMIآموزان  از دانشنتایج این مطالعه نشان داد که حدود نیمی 

ز بعضی ا یریرپذیتأثدانش آموزان با  یو چاق وزناضافهشیوع  که طبیعی داشتند.

نظر به  .باشدیمدموگرافیک بیش از اکثر مناطق کشور  یرهایو متغرفتارهای فردی 

ی آنان سلامت تواندیماز نوجوانان که  یاملاحظهقابلتائید وجود خطر بالقوه در درصد 

 رییتغه ب با توجه گرددیم شنهادیپ دینما دیتهدو سنین بالاتر  یسالانیمرا در دوره 

دنی ب تیو فعالو میل به غذاهای آماده وعدم تحرک  افراد جامعهاکثر  یاهیرفتار تغذ

سعت و با بارکیهرچند وقت  هایو بررس هاو پژوهشمناسب سعی شود این مطالعات 

 انجام گیرد یترگسترده
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Abstract 

Background and Objective: The rising trend of Body Mass Index 

(BMI) in adolescents is one of the major problems minatory societies. 

Several factors may affect higher BMI adolescents. This study aimed to 

identify factors influencing BMI in guidance school students of Babol. 

Methods: This cross-sectional study was conducted in winter 2017. On 

research population, including about 504 students who were selected by 

stratified random sampling method. The data collection tool was a 

researcher-made questionnaire containing demographic, behavioral Such 

as age, eating fast food, exercising, walking with asked students and 

questions such as physiological maturity, using breast milk mother's 

students asked.  dependent variables such as weight with beurer Germany 

0.5 kg carefully and Height stadiometer seca Japan Unacceptable 

reaction with 0.5 cm carefully is measured and calculated BMI based on 

the standard percentile CDC2000 was analyzed 

Results: The mean BMI in 474 students were 21.5±4.9 that109 

persons(23%) were Weight loss 65 persons(13.7%) were overweight and 

27 persons(5.7) were obese. BMI in students had a significant 

relationship with school feeding, sex, duration of breastfeed, maturity, 

consumption of carbonated beverages, working with computers, physical 

activity, (p<0.05), and had no significant relationship with birth, type of 

home, residential area, how to go to school, , watching TV, reading, 

father's education and job, mother's education and age(p>0.05). 

Conclusion: The results of this study showed that about a half of the 

students had a BMI above the normal range. It is recommended to design 

and apply intervention programs for adolescents. 
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