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  فصلنامه نسیم تندرستی
  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري

  56تا  48 ، صفحات1393 تابستان، 1، شماره 3دوره 

  
   بررسی ارتباط میزان و نوع تغذیه و ورزش با میزان چاقی دختران جوان

  کرمانشاه شهر
  

  *1گلمراد مرادي

  
  5/3/1393: تاریخ پذیرش     22/1/1393: تاریخ وصول

  چکیده
 یمنفـ  تبعـات  و درآمـده  یاجتماعله أمس کی صورت به دختران خصوص به و مردم انیم در وزن اضافه و یچاق امروزه :هدف و زمینه

بررسی ارتباط میزان و نوع تغذیه و ورزش با میـزان   ،هدف این مطالعه .ردیگ انجام یمطالعات آن يراستا در که باید بردارد در را يادیز
  . باشد یان جوان شهر کرمانشاه مچاقی دختر

دختران جوان شهر کرمانشاه  ،جامعه آماري مورد مطالعه. این پژوهش با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام گردید :روش بررسی
مونـه گیـري   با استفاده از روش ننفر نمونه  360تعداد . نفر است 151430ها برابر  آمده، تعداد آن دست است که بر اساس آخرین آمار به

 اطالعـات  و هـا  داده يگـردآور  ابـزار . مورد مطالعه قـرار گرفتنـد  کوکران انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی خوشه اي 
در این مطالعـه  . قرار گرفتند تحلیل و  یهمورد تجز SPSSافزار  ها، با استفاده از نرم پس از گردآوري داده. است ساخته محقق پرسشنامه

و از رگرسیون چندگانه براي  ها یهبراي آزمون فرض ها یانگینآماري مانند ضریب همبستگی، تحلیل واریانس و مقایسه م يها موناز آز
  . آزمون مدل استفاده گردید

و نوع خشک  یرفیزیکی، تغذیه با شیر مادر و ش هاي یتمیزان فعال مانندکه عواملی  دهد ینتایج حاصل از این مطالعه نشان م :ها یافته
این متغیرها توانستند به ترتیـب میـزان اهمیتـی کـه در تبیـین و      . و میزان غذاهاي مصرفی بر چاقی دختران جوان اثر معناداري دارند

درصد از تغییرات درونی متغیر میزان چـاقی را تبیـین    43 هم يونی شده و رویداشتند، وارد معادله رگرس) چاقی(متغیر وابسته بینی یشپ
  .نمایند

هاي ورزشی، تنظیم برنامه غذایی سالم، ترویج تغذیه با شیر مـادر و کـاهش    یتفعالیزي منظم براي ر برنامهتوان با  یم :گیري جهینت
هاي فرهنگی و شناخت و آگاهی به مردم  یزير برنامهاین مهم با تقویت . مصرف غذاهاي آماده، افزایش چاقی را در جامعه کنترل کرد

 .یر استپذ امکان

  .چاقی، فعالیت بدنی، نوع تغذیه :کلیدي واژگان
  

  

  1مقدمه
یکی از مسائلی که امـروزه ذهـن بسـیاري از متفکـران پزشـکی،      
بهداشتی، امور تغذیه و اخیراً علوم انسانی و اجتمـاعی را بـه خـود    

مقابلـه بـا آن و    يهـا  مشغول کرده است، چـاقی و اثـرات آن، راه  
 یچـاق . ن اسـت پیشنهادي براي کاهش مخاطرات آ هاي یاستس
ــ مفهــوم کیــ عنــوان بــه  یمتفــاوت يهــا دگاهیــد از يا رشــته نیب
 کـه  است نیا یچاق از قیدق و ساده فیتعر کی. است شده فیتعر
ـ ی ؛است یچاق موجب يانرژ تعادل عدم جهینت ـ  یعن  يانـرژ  یوقت

ـ  یط یمصرف يانرژ با يورود  در توجـه  قابـل  یطـوالن  دوره کی
چاقی در سه دهه اخیـر بیمـاري   . باشد آن از شتریب و نباشد تعادل

                                                
  .ی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم آبادغرب، اسالم آبادغرب، ایرانشناس جامعهگروه . 1
   Email: moradi.pop@gmail.com )ولؤنویسنده مس(*

که توجه بسیاري از دانشمندان را بـه خـود    شود یقرن محسوب م
عنوان یک اپیدمی جهانی در کشـورهاي   معطوف ساخته است و به

از دیربـاز چالشـی    یهبه شمار آمده، جایی که سـوءتغذ  یافته توسعه
امـروزه چـاقی    ،ازنظر سازمان بهداشت جهانی. )1( مهم بوده است

. )2(رود ییان افراد یک خطر براي سالمتی آنان بـه شـمار مـ   در م
بـه بیمـاري و    تـوان  یله مأازجمله نتایج و پیامدهاي سوء این مس

ناتوانی و مرگ تدریجی که خانواده، جامعه و کل اجتماع را متـأثر  
اران، پزشکان، پرسـتاران  ذپژوهشگران، سیاست گ. ، نام بردکند یم

ننـد بهداشـت عمـومی، پزشـکی،     ما هـایی  ینهزم و متخصصین در
پـرورش،   و  ، آمـوزش یشناس ، جامعهیشناس تغذیه، پرستاري، روان

که نرخ چاقی و  دهند یخدمات اجتماعی و حقوق همگی هشدار م
مشکالت سالمتی آن به یک اپیدمی در میان جوانان و نوجوانـان  

ــده اســت ــدیل ش ــدم مســؤولیت. تب ــدیریت صــحیح وزن و  ع م
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، کاهش کیفیـت زنـدگی، کـاهش امیـد بـه      پیامد آن هاي یماريب
زندگی، مشکالت کنترل و وزن از دیگر مباحث مورد تأکید در این 

  .)3(برگزار شد 2010گزارش است که در 
مختلـف بـه طـرزي     يها ، چاقی در فرهنگیشناس از منظر انسان
نظر علمی، چاقی یک بیماري غربی  ازنقطه. شود یمتفاوت درك م

. )1(هفدهم تاکنون وجـود داشـته اسـت    است و این کلمه از قرن
چاقی در بسیاري از کشورها نوعی وجهه اجتماعی و روانـی بـراي   

بـا ایـن وجـود در بسـیاري از کشـورهاي      . شود یافراد محسوب م
بعـد از  . شـود  یله اجتمـاعی نگریسـته مـ   أعنوان یک مس جهان به

خصـوص زنـان    جنگ جهانی دوم این عقیده عوض شد و افراد به
له أیکـی از دالیـل ایـن مسـ    . الغر نمودن خـود کردنـد  شروع به 

تلویزیون بود که نوعی نگرش منفـی   يها تبلیغات و پخش برنامه
  . له را در اذهان عمومی به وجود آوردأنسبت به این مس

واسـطه توسـعه شهرنشـینی، تغییـر در       در دنیاي در حال تغییر به
ـ     دنی شیوه زندگی و الگوهاي مصرف غـذایی و کـاهش فعالیـت ب

در دوران کــودکی و نوجــوانی  ایــن پدیــده. پدیــدار گشــته اســت
مـزمن هـم چـون دیابـت،      هـاي  یمـاري منجر به بـروز ب  تواند یم

اختالالت قلبی و عروقـی، فشـارخون و انـواع سـرطان در سـنین      
  سـوم  یکتا   هند که د می  نشان شده انجام مطالعات . )4(باالتر گردد

) 5(هسـتند    وزن اضافه   ي ا ار د  رفتهدر جهان پیش  کودکان  از جمعیت 
قلبی عروقی در  هاي یماريو شیوع چاقی و سایر عوامل خطرساز ب

جملـه   از. برخی جوامع تحت تأثیر عوامل اجتماعی اقتصادي است
پایین بودن طبقه اجتماعی ممکن است بـا شـیوع چـاقی و سـایر     

  .)6(عوامل خطرساز همراه باشد
ایر کشورهاي دنیـا، چـاقی بـه عنـوان     در کشور ما هم به مثابه س

یکی از مسائل سـالمتی کـه طیـف وسـیعی از مـردم درگیـر آن       
اکنون مسئوالن نظام سالمت در  هم. هستند، نمود پیدا کرده است

وزن و چاقی مواجه شده و این موضـوع بـه    اهمیت اضافه ایران با
و  ظاهر  زنان به در این راستا. ها نیز تبدیل شده است ي آن دغدغه

در میـان   یـژه و و جذابیت بـه  دهند یفیزیک خود اهمیت زیادي م
زنان چاق . دختران با داشتن اندامی باریک و متناسب معادل است

ـ  رو  و تبعـیض روبـه   داوري یشدر محیط کار، مدرسه و اجتماع با پ
ها رایج  احساس طردشدگی، شرم یا افسردگی در میان آن. هستند
راهبـرد در زمینـه کـاهش وزن     نیتـر  راهبرد درمانی موفق. است

شامل کاهش کالري دریافتی، افزایش فعالیـت جسـمی، افـزایش    
مصرف فیبرهـاي غـذایی، انتخـاب غـذاهاي خوشـمزه، کـاهش       
مصرف چربی و رفتاردرمانی جهت بهبود و اصالح عادات غذایی و 

  . جسمی است هاي یتفعال
یکـی  در جوامع مدرن که معموالً غذا فـراوان اسـت و فعالیـت فیز   

این ژن انرژي را جمع کند بیشـتر   که یکم، ابتال به چاقی درصورت
م دفاعی عامـل یـک متابولیسـم منفـی     زبنابراین یک مکانی. است

 هـا  ییبـومی و کانـادا   هـاي  یکاییاین ژن در میان آمر. شده است
شناسایی شده اسـت کـه چـاقی و دیابـت در میـان آنـان بیشـتر        

 ،، شواهد موجوداي یهگذار تغذ در جامعه ایران، در جریان .)8(است
ایـن در حـالی   . وزن و چـاقی اسـت   حاکی از افزایش شیوع اضافه

 دهد یپراکنده در نقاط مختلف کشور نشان م هاي یاست که بررس
سـال و   15سـنی   يهـا  که میزان شیوع چاقی در افراد همه گروه

میـزان   کـه  يطـور  بیشتر، در زنان بیش از دو برابر مردان است به
 28و  12ساله کشور بـه ترتیـب    40-69و  15-39در زنان چاقی 

درصـد گـزارش شـده     11و  5درصد و در مردان هم سـال شـان   
  .)7(است

دیدگاه هاي علمی از زوایاي گوناگون به مطالعه چـاقی و علـل و   
به صورت خالصه به برخـی از آن  .  عوامل مؤثر برآن پرداخته اند

  :ها اشاره می شود
هرچنـد رژیـم غـذایی برخـی از      :جو ژن صرفهنظریه از بین رفتن 

وزن و  ها و رفتارها و عادات اجتماعی آنـان منجـر بـه اضـافه     گروه
 دهد یها نشان م اما پژوهش شود؛ یچاقی در میان همان جمعیت م

. ها در مـورد چـاقی وجـود دارد    که سطح وراثتی مشابهی در گروه
یشـتر از  اهمیت نسبی دالیل محیطی، اجتماعی و ژنتیکی چیزي ب

 توانـد  یآگاهی به این عوامل مـ . یک کنجکاوي ساده علمی است
  .)9(باشد رسان یاريله چاقی أدر کنترل هر چه بیشتر و بهتر مس

رایج این است که چـاقی ناشـی از مشـکالت     ه هايیکی از نظری
شود افراد چاق در دوره کـودکی   گفته می. نشده است هیجانی حل

شـود کـه پرخـوري جانشـینی      می از محبت محروم بودند یا گفته
 یشـان هاي خشنودي دیگري که در زندگی فرد جا است براي مایه

افراد چـاق بیشـتر از دیگـران در زنـدگی دسـتخوش      . خالی است
هـا   امـا پریشـانی آن   ؛افراد چاق ناخشنودند. اند اختالل روانی نبوده

. )10(ي آن اسـت  بیشـتر نتیجـه   ،که علت چـاقی باشـد   آن يجا به
باورند که زنانی کـه وضـعیت    ینبر ا) 1989( 11استانکارد سوبال و

اقتصادي اجتماعی باالتري داشتند در کشورهاي پیشـرفته کمتـر   
توسـعه یـک رابطـه     در کشـورهاي درحـال   که یدرحال ،چاق بودند

  . )11(مثبت بین چاقی و وضعیت اقتصادي اجتماعی وجود داشت
افزایش  یسمي مکانبیشتر رو ،مطالعات بر روي اثر تغذیه بر چاقی

میل به غذا و در درجه بعد عواملی که تخلیه این انـرژي را متـأثر   
چنین رفتارهاي غذایی در همـه اقشـار   . شده است گذاشته کند یم

خاصـی   يهـا  و به نظر ضمنی و مختص زمان شد یجامعه دیده م
اثر رژیـم غـذایی بـر    . داد یکه استرس یا هیجان رخ م شد یپیدا م

تنهــا منجـر بـه افــزایش    مـدت نـه   اقی در کوتــاهوزن و چـ  اضـافه 
عوامـل  . )12(شـد  یبلکه افزایش تمایل بـه خـوردن مـ    ؛فشارخون

. هـا کنتـرل کـرد    بـا هورمـون   تـوان  یتغذیه به رژیم غذایی را مـ 
وزن  شـود،  یچربـی تولیـد مـ    يها هورمون لپتین که توسط سلول

بدن و صرف انـرژي را از طریـق اعمـال مسـتقیم روي سیسـتم      
  .)13(کند یتنظیم معصبی 

اما  ؛مطالعات زیادي صورت گرفته است ،در راستاي موضوع چاقی
صورت غیرمستقیم در ارتبـاط   ها با موضوع مقاله حاضر به اکثر آن

                                                
1. Sobal and Stunkard 
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کوتـاه بـه مطالعـات مـرتبط      يا با این وجود در اینجا اشاره. بودند
  . شود یم

 نشان دادند که شـیوع کلـی چـاقی و   ) 1384(امیرزاده و همکاران
درصـد و   1/10و  5وزن در گروه مـورد مطالعـه بـه ترتیـب      اضافه

 .)6(درصد بـه دسـت آمـد    15.1) نرمال ازحد یشوزن ب(درمجموع 
) درصـد  7/62(  چاق  کودکان  اکثریت   اد که د  نشان، )1380(اکبري

  فیزیکـی   فعالیـت   بـین   کـه  دهـد  یم  ها نشان  یافته .باشد دختر می
  مصـرف   اد دفعات در روز، تعد  تنقالت  صرفم  اد دفعات ، تعد کودك
تولـد و    زمـان   ، وزن الدین و  بدن  توده  در روز، شاخص  غالت و   نان
و   کـودك   کمکی  ي ا غذ   ع و شرو  اده خانو  مصرفی  شیر و چربی  ع نو

وجـود    ي ار د ارتباط معنی   با چاقی  کار با کامپیوتر کودك  زمان مدت
  . )5(ارد د

اقشار به هنگام  پذیرترین یبیکی از آس) 1387(تی و همکاراندرس
بین امنیت غذایی و چـاقی  . دانند یناامنی غذایی خانوار، کودکان م

ـ    مشـاهده   داري یدر سطوح شغل آزاد پدر نیز ارتبـاط در مـرز معن
بین ناامنی غذایی و چاقی با وضعیت اقتصـادي خـانوار در   . گردید

درستی ). 14(مشاهده شد داري یمعنسطوح پایین و متوسط ارتباط 
به این نتیجه دست یافتند که همبستگی منفی و ) 1384(و مینایی

دانش آموزان چاق بـا سـن شـروع غـذاي      BMIبین  داري یمعن
 نشـان دادنـد  ) 1389(آزاد بخت و همکاران. )15(کمکی یافت شد

بـا چـاقی و چـاقی شـکمی در      DDSکه ارتباط معکوسـی بـین   
ــر ا  ــجویان دخت ــد دانش ــاهده ش ــفهانی مش ــدر زاده و  .)16(ص ص

به این نتایج دست یافتند کـه برخـی رفتارهـاي    ) 1386(همکاران
 .)4(بـا چـاقی نوجوانـان ارتبـاط داشـته باشـد       توانـد  یمـ  اي یهتغذ

اشخاصـی کـه در کـودکی چـاق      نشـان داد ) 1994(11بوگاوساهارا
را بیشـتر   یسـال  امکان چاق بودن در دوران بلوغ و بـزرگ  ،هستند
  .بت به دیگران دارندنس

له چاقی أبه بررسی مس اي رشته ینبنابراین این مقاله با دیدگاهی ب
ضرورت انجام ایـن  . پردازد یدر میان دختران بالغ شهر کرمانشاه م

ابـتال بـه چـاقی در     ،اول: پژوهش در سه نکته قابل توجیه اسـت 
دختـران بـالغ در    ،دوم. اسـت  یافتـه  یشافـزا  دختران جـوان میان 
 هـاي  یتو مسـؤول  شوند یآینده تبدیل م يها اده خود به خانمخانو

 يهـا  و سـوم، نگـرش   پذیرنـد  یرا مـ  يمختلفی چون فرزنـد آور 
 یشناسـ  جامعـه بـر مبنـاي ژنتیـک و روان     یشناس پزشکی و روان

طور شـدیدي   جامعه و عوامل فرهنگی که تمایل این دختران را به
در این مطالعـه سـعی   بنابراین . باشد ی، مدهد یبه چاقی افزایش م

  : به سؤاالت زیر پاسخ داده شود شود یم
  وضعیت چاقی در میان دختران جوان چگونه است؟ -1
تغذیه و نوع آن در میـان دختـران چـه ارتبـاطی بـا چـاقی و        -2

  وزن دارد؟ اضافه
وزن در ارتباط  بدنی و فیزیکی با چاقی و اضافه هاي یتآیا فعال -3

  هستند؟
                                                

1 . Bogavsahara 

  روش بررسی

. به موضوع، امکانات و اهداف مطالعـه بسـتگی دارد   سیبررروش 
در مطالعه حاضر از روش مطالعه توصیفی از نوع پیمایش یا آنچـه  

جامعه آماري . مصاحبه شخصی نامیده است، استفاده گردید 22میلر
سـاله شـهر    29تـا   15در این پژوهش را دختران جوان در سنین 

در . باشنــد  نفر می 151430بر   دهند که بالغ کرمانشاه تشکیل می
 33يا اي چندمرحلـه  گیـــري خوشـه   نمونـه  یوهاین مطالعـه از شـ  
از آن جا که لیستی از اعضاي جامعـه در دسـترس    .استفاده گردید

نبود و حجم جامعه مورد نظر خیلـی وسـیع بـود و از طرفـی هـم      
جامعه آماري به گونه اي با توزیع جغرافیایی افراد پراکنـده وجـود   

ي این منظور ابتدا به صـورت تصـادفی از هفـت منطقـه     دارد، برا
کرمانشاه، چهار منطقه با وضعیت اقتصـادي اجتمـاعی متفـاوت از    
هم انتخاب و در مرحله بعد از هر منطقه یک ناحیـه انتخـاب و در   

محله، خیابـان   12نهایت از چهار ناحیه مذکور به صورت تصادفی 
پـس از محاسـبه   . یا شهرك مورد بررسی و مطالعه قـرار گرفتنـد  

نفر به دست  383با استفاده از فرمول کوکران، تعداد  حجم نمونـه
نفر از پاسخگویان به سؤاالت پاسخ نـداده   23آمد که از این تعداد 

نفـر   360لذا تحلیل ها براسـاس  . یا پرسشنامه ها را عودت ندادند
 ،پس از انتخاب نواحی و حـوزه هـاي مـورد مطالعـه    . انجام گرفت

دختران جوانی که هم  و شدند انتخاب تصادفی صورت  به هاخانوار
 مصـاحبه  سال بوده و هـم اضـافه وزن دارنـد،    29تا  15در سنین 

 شـانس  جامعـه  افـراد  تمـامی  کـه  است این روش این مزیت. شد
 حـوزه  به محدود نمونه انتخاب و دارند شدن انتخاب براي یکسانی

  .شود نمی خاصی منطقه یا
% 95و سطح اطمینان ) ي آماري جامعه(کل  بر اساس آن، جمعیت

اجزاي فرمول فوق بـه  . شود  ، حجم نمونه برآورد می% 5و خطاي 
حجم جامعه آمـاري،  = Nحجم جمعیت نمونه، = n: شرح زیر است

t =   مقدار اشتباه استاندارد الزم براي دستیابی به ضـریب اطمینـان
بنابراین در نظر گرفته شده،  95/0معین که چون ضریب اطمینان 

t  خواهد بود،  96/1معادلd =    دقت احتمالی مطلـوب کـه معـادل
ــابراین، مقــدار  05/0 = p، 0025/0عبــارت اســت از  dاســت و بن

احتمال عدم وجود = qاست و  5/0احتمال وجود صفت که معادل 
این پـژوهش برابـر بـا      حجم نمونه در. است 5/0صفت که معادل 

  .نفر است 383

383
)1

)05/0(
)5/0)(5/0()96/1((

151430
11

)05/0(
)5/0)(5/0()96/1(

)1(11 2

2

2

2

2

2

2

2

=
−+

=
−+

=

d
pqt

N

d
pqt
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. وزن اسـت  میزان چـاقی یـا اضـافه    ،متغیر وابسته در این پژوهش
 تواننـد  یشده است کـه مـ   براي چاقی ارائه المللی ینب هاي یاسمق

میـزان چـاقی افـراد در یـک جامعـه       یريگ براي سنجش و اندازه

                                                
2. Miller 
3. Multistage cluster sampling 
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دو مقیاس اساسـی در ایـن راسـتا وجـود     . مورداستفاده قرار گیرند
شـاخص  . باشـد  یم یبدن تودهخص یا شا 11BMIاولین مورد : دارد

توده بدنی مقیاسی براي اندازه گیري میزان تناسب وزن نسبت به 
که حاصل تقسیم وزن برحسب کیلوگرم بـر مجـذور   قد فرد است 
دوم استفاده از اندازه کمر جهت مقیاس براي . باشد یقد شخص م

زیرا  ؛به افزایش است محلی در یک کشور رو يها چاقی بنابر فرم
شده است که بسیاري از عالئم چاقی رابطه قوي بـا ازدیـاد    گفته
نسبت سایز کمر به سایز باسن اگـر بـاالتر   . بطنی دارند هاي یچرب

  .)2(وزن است فرد مبتال به اضافه ؛از یک باشد
. ابزار گردآوري داده ها و اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است 

برحسـب  تقسـیم وزن  "براي سنجش میزان چـاقی فـرد از روش   
براي ایـن منظـور   . استفاده گردید "کیلوگرم بر مجذور قد شخص

. قد و وزن افراد پرسیده می شد و سپس آن را محاسبه می کردیم
از . گویه استفاده گردید 16براي سنجش نوع و میزان تغذیه نیز از 

جمله این گویه ها می توان به مصرف نوشابه همراه غذا، مصـرف  
ب میوه، شکالت، خوراکی هاي چـرب،  چیپس و پفک، تنقالت، آ

، سرخ کردنی ها، خوردن خارج از منزل و سریع غذا 22غذاي فوري
گویـه از   12براي سنجش ورزش با استفاده از . خوردن اشاره کرد

انواع ورزش ها اعم از سبک و سنگین، هـوازي و غیـر هـوازي از    
  . افراد سؤال پرسیده شد

براي این . تفاده به عمل آمداس محتوایی رواییدر این پژوهش، از 
منظـور اوالً سـعی شـد گویـه هـایی کـه متغیرهـاي پــژوهش را        

هاي تحقیقـات پیشـین کـه زیـر نظـر اسـاتید        از گویـه سنجد یم
سـپس پرسشـنامه   . اند، استفاده کنـیم  مجرب، استفاده و اجرا شده

هـا   را به اساتید و متخصصان نشان داده و از نظرات آن شده ینتدو
منظـور سـنجش    بـه . ح پرسشنامه کمک گرفتـه شـد  براي تصحی

تـرین روش بـا توجــه بـه      پایایی پرسشنامه این پژوهش، مناسب
ــف  ــتفاده از طی ــه 5اس ـــاخ   درج ــاي کرونب ــرت، روش آلف اي لیک

صورت گرفـت   SPSSافزار  این روش با استفاده از  نرم. باشـد می
، 82/0ورزشـی   هـاي  یتکه نتایـج آن براي متغیرهاي میزان فعال

 90/0و میـزان اسـترس    75/0میزان اسـتفاده از غـذاهاي چـرب    
  .آمده است دست به

  ها یافته
 360است که  ییها پژوهش حاصل استخراج پرسشنامه يها داده

و مبنـاي   کردنـد نفر از دختـران جـوان شـهر کرمانشـاه تکمیـل      
پس از پایـان  . پژوهش حاضر قرار گرفت هاي یافته وتحلیل یهتجز

هـا اسـتخراج و آن گـاه بـه      ، پرسشـنامه  هـا  دادهیافتن گـرداوري  
افـزار آمـاري    کامپیوتر انتقال یافت و سپس با استفاده از بسته نرم

بـراي آزمـون    .اسـتخراج و تحلیـل شـدند    33براي علوم اجتماعی

                                                
1.  Body Mass Index 
2.  Fast food 
3.Statistical Package for Social Science(SPSS) 

پارامتري ضرایب همبسـتگی بـا    يها پژوهش از آماره هاي یهفرض
بـا تأکیـد بـر     هـا  یـانگین تأکید بر همبستگی پیرسون و مقایسه م

  . تحلیل واریانس و تی دو گروه مستقل استفاده گردید
دهنده وضعیت میانگین واقعی، مورد انتظـار،   نشان 1جدول شماره 

ضریب همبستگی متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته میزان چـاقی  
کـه   دهـد  یجـدول نشـان مـ    يهـا  داده. دهد یدختران را نشان م

. اسـت  48/12برابـر   ،میانگین نمره چاقی براي افراد مورد مطالعه
این نمره در حد باالیی است و بیانگر وجود چـاقی زیـاد در میـان    

  . دختران جوان است
است  15/23ها برابر  ورزشی خانم هاي یتمیانگین نمره میزان فعال

یی در حـد بـاال  ) 60تـا   12( که این نمره در مقایسه با دامنه نمره
ورزشـی و   هـاي  یـت است و بیانگر این مطلب است که میزان فعال

) 36(از میـانگین مـورد انتظـار     تـر  یینتحرك در میان دختران پـا 
-343/0( میزان فعالیـت ورزشـی و چـاقی   نتایج همبستگی . است

=r (جهت منفی همبستگی نشان می دهد که با باال رفـتن   .است
، از میـزان چـاقی و   میزان فعالیت هاي ورزشـی در بـین دختـران   

شدت همبستگی نیـز متوسـط   . اضافه وزن آن ها کاسته می شود
است به این معنا که این متغیر به تنهایی نمی تواند تمام تغییـرات  
  .اضافه وزن را تبیین کند؛ بلکه عوامل دیگري هم تأثیرگذار است

ها از غـذاهاي چـرب را نشـان     میزان استفاده خانم بعدي،شاخص 
 42/40انگین نمره آن براي افراد مـورد مطالعـه برابـر    می. دهد یم

در حـد  ) 55تـا   11( است که این نمره در مقایسه با دامنـه نمـره  
ها از  باالیی است و بیانگر این مطلب است که میزان استفاده خانم

نتـایج  . اسـت ) 33(غذاهاي چرب باالتر از میـانگین مـورد انتظـار   
 یر مذکور ارتباط معناداريدهد که بین دو متغهمبستگی نشان می

)348/0=r (جهت همبستگی دو متغیر مذکور مسـتقیم  . وجود دارد
به این معنا هر اندازه میـزان اسـتفاده از   . و شدت آن متوسط است

غذاهاي چرب بیشتر شود، اضافه وزن نیز سیر صعودي پیـدا مـی   
شدت همبستگی متوسط همبستگی نشان می دهد کـه ایـن   . کند

عوامل دیگـري مـی توانـد تغییـرات اضـافه وزن را       متغیر در کنار
زمان تغذیه با شـیر   در این جدول مدت چهارمشاخص . تبیین کند

 ،میانگین نمره آن براي افراد مـورد مطالعـه  . دهد یمادر را نشان م
نتـایج  . است که این نمره در حد متوسطی اسـت سال  01/2برابر 

متغیر مذکور  دهد که بین دوضریب همبستگی پیرسون نشان می
جهت منفی همبسـتگی  . وجود دارد) r= -218/0(ارتباط معناداري

حاکی از این واقعیت است که کودکانی که با شیر مادر تغذیه مـی  
شوند به نسبت آن هایی که از شیرخشک تغذیه می کننـد، کمتـر   

شدت این همبسـتگی نیـز   . مبتال به اضافه وزن و چاقی می شوند
زمان تغذیـه   مدت یعنی پنجم؛شاخص با این نتیجه . متوسط است

هر اندازه مـدت زمـان شـیردهی بـا     . یکی می باشدبا شیر خشک 
استفاده از شیرخشک بیشتر باشد؛ بـه تبـع آن میـزان چـاقی نیـز      

  .افزایش پیدا می کند
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  ورزشی، تغذیه  و چاقی هاي یتضریب همبستگی پیرسون بین میزان فعال ):1( جدول

  مستقلمتغیرهاي   نام متغیرها
  و متغیر وابسته

  انحراف  میانگین
  معیار

  ضریب همبستگی

  مقدار  مورد انتظار واقعی
 رابطه

  داري یمعن
 رابطه

  متغیر میزان چاقی

     13/7  ---  48/12 میزان چاقی
 007/0 -343/0  57/7  36  15/23 ورزشی هاي یتمیزان فعال

 005/0 248/0  87/5  33  42/40  میزان استفاده از غذاهاي آماده

 000/0 - 21/0  35/0  --   01/2  زمان تغذیه با شیر مادر مدت

 000/0 37/0  44/0  --   65/2  زمان تغذیه با شیر خشک مدت

  
آزمون تفاوت میانگین نمره میزان چاقی دختـران   2جدول شماره 

میـانگین   دهد ینتایج نشان م. دهدبرحسب نوع تغذیه را نشان می
کـه   ییهـا  ذاهاي آماده اسـت و آن ها غ نمره افرادي که تغذیه آن

غذاهاي پخت شده در منزل است، باهم تفـاوت دارنـد    شان یهتغذ

و  45/13هـا بـه ترتیـب     میانگین این نمـره بـراي آن   که يطور به
ها بـر اسـاس    شده بین گروه و این تفاوت مشاهده باشد یم 17/10

درصد  95در سطح حداقل  >05/0p داري یسطح معن و Tآزمون 
  .است ردا یمعن

  
  آزمون تفاوت میانگین نمره میزان چاقی دختران برحسب نوع تغذیه ):2(جدول 

 >t 001/0p انحراف معیار میانگین ها نام گروه  نام متغیرها

 88/2 17/10 غذاهاي پخت شده در منزل 004/0 87/2 37/3 45/13 غذاي آماده  وضعیت تغذیه

  
ن میزان چاقی دختـران  آزمون تفاوت نمره میانگی 3جدول شماره 

بـا توجـه بـه    . دهـد ها را نشان می برحسب نوع تمرین ورزشی آن
وزن افـرادي   آمارهاي موجود در این جدول، میانگین نمره اضـافه 

کـه درگیـر    ییهـا  ، آن27/10هوازي بودند  يها که درگیر ورزش
کـه هـیچ نـوع     ییهـا  و آن 52/12بودنـد   يهواز یرغ يها ورزش

بود که بین  01/14 دادند یت بدنی انجام نمحرکت ورزشی و فعالی
مـذکور متفـاوت اسـت و ایـن تفـاوت       يها میزان چاقی بین گروه

و   68/4کـه برابـر    شده بر اساس آزمون تحلیل واریـانس  مشاهده
ـ  >001/0pداري  یسطح معن بـوده و فرضـیه مـذکور در     دار یمعن

  .قبول است درصد قابل 95سطح حداقل 
  

  وت میانگین نمره میزان چاقی دختران برحسب نوع تمرین ورزشیآزمون تفا ):3(جدول 

 >F 001/0p انحراف معیار میانگین ها نام گروه  نام متغیر

  
  تمرینات ورزشی

   01/2 27/10 ورزش هوازي
68/4 

  
000/0 

 03/3 52/12 يهواز یرورزش غ
 08/4 01/14 عدم فعالیت ورزشی

  
براي آزمون مدل تجربـی از  در پژوهش حاضر  :رگرسیون چندگانه

اسـتفاده بـه عمـل     11گام  به  آماره رگرسیون چندگانه به شیوه گام
متغیرهاي مختلف به ترتیب میزان اهمیتی کـه   ،در این روش. آمد

و متغیرهایی که  شوند یدر تبیین متغیر وابسته دارند، وارد معادله م
معادله قرار تأثیري در توضیح متغیر وابسته نداشته باشند، خارج از 

ماننـد   ،ذکر است کـه متغیرهـاي اسـمی و ترتیبـی      قابل. دگیر یم
وضعیت تغذیه و تمرین ورزشی بـه صـورت تصـنعی وارد معادلـه     

اولین متغیـري کـه در معادلـه     دهد ینتایج نشان م. رگرسیونی شد
                                                

1.  Stepwise 

. باشد یرگرسیونی واردشده است، میزان استفاده از غذاهاي آماده م
وزن  کـه بـین ایـن متغیـر و اضـافه      دهـد  ینتایج حاصله نشان مـ 

بـراي   Tمقدار که يطور باالیی وجود دارد، به مستقیم و همبستگی
ــر ــر براب ــن متغی ــ) =32/4T(ای ) >001/0p( داري یو ضــریب معن

در مرحله . به دست آمد 2R=30/0میزان ضریب تعیین . باشد یم
 Tله شـده اسـت، مقـدار   ورزشی وارد معاد هاي یتمیزان فعال ،دوم

ـ  ) -96/3(براي این متغیـر برابـر   ) >001/0p(داري یو ضـریب معن
به دست  2R=37/0میزان ضریب تعیین  ،در این مرحله. باشد یم
 یرزمـان تغذیـه بـا شـ     در گام سوم با وارد شدن متغیـر مـدت  . آمد
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با متغیر وابسـته   2Rخشک میزان ضریب همبستگی چندگانه آن
و ) =11/3T(بـراي ایـن متغیـر برابـر     Tمقدار. به دست آمد 41/0

در گـام چهـارم بـا وارد    . باشـد  یم) >001/0p( داري یضریب معن
براي این متغیـر   Tمادر، مقدار یرزمان تغذیه با ش شدن متغیر مدت

در . باشـد  یمـ ) >032/0p( داري یو ضریب معن) =T -86/2(برابر
 .به دست آمـد  2R=43/0یزان ضریب تعیین برابر با این مرحله م

درصد از تغییرات متغیـر   43توانستند  رفته هم ياین چهار متغیر رو
  .کنند بینی یشوابسته را تبیین و پ

  
  افرادوزن در  میزان اضافه بینی یشمتغیرهاي مستقل درون معادله براي پ عناصر ):4(جدول 

 R² معناداري tمقدار  B Beta متغیر مرحله
 30/0 000/0 32/4 31/0 48/0  میزان استفاده از غذاهاي آماده  1
 37/0 000/0 - 96/3 - 29/0 - 42/0 ورزشی هاي یتمیزان فعال  2
 41/0 001/0 11/3 22/0 14/1  زمان تغذیه با شیر خشک مدت 3
 43/0 032/0 - 86/2 - 18/0 -623/0  زمان تغذیه با شیر مادر مدت 4

001/0p<               62/4            F=36/ 13Constant=  
  

بر این اساس معادله رگرسیون چندگانه در پژوهش حاضر به ایـن  
 :باشد یصورت م

1 2 .... nY a bx bx bx= + + +  
) + میزان استفاده از غـذاهاي آمـاده  (31/0 =افزایش میزان چاقی

ن تغذیه بـا  زما مدت( 22/0+   )ورزشی هاي یتمیزان فعال( -29/0
  ei. ) +  زمان تغذیه با شیر مادر مدت( -18/0) + شیر خشک

  بحث و نتیجه گیري
خصوص در میان زنان با افزایش مصرف غذاهاي  ابتال به چاقی به

چرب و آماده و از طرفی هم با کاهش تحـرك فیزیکـی افـزایش    
که ابتال بـه   دهد یحاصل از این مطالعه نشان م يها داده. یابد یم

. است یافته یشمصرف غذاهاي چرب و آماده، افزا یشبا افزا چاقی
میزان چاقی زنان و دختـران بـا تحـرك پـایین و عـدم       ینچن هم
نظـر   افـراد چـاق از   .ورزشی، در سطح بـاالیی اسـت   هاي یتفعال

عدم تحرك یکـی از  . اند روانی، اجتماعی و اقتصادي نسبتاً ناموفق
افراد منفعـل  . باشد می دالیل اصلی چاقی و نقص در تحمل گلوکز

کالري را کـه دریافـت    که ینبسیار مستعد چاقی هستند به خاطر ا
 .سوزانند ی، نمکنند یم

که تغذیـه نامناسـب و    دهد ینتایج حاصل از این پژوهش نشان م
استفاده روزافزون از غذاهاي آماده و چرب یکی از عوامـل سـهیم   

، يفـور  يغـذا  جملـه  آماده از هاي یخوراک. در ایجاد چاقی است
مواد قنـدي، شـیرینی، چیـپس، پفـک و نوشـابه      غذاي کنسروي، 

ذهن افراد را به سـمت تمایـل بـه اسـتفاده از ایـن نـوع        تواند یم
مثـل   يمصـرف معمـول غـذاهاي پرکـالر    . غذاهاي آماده بکشاند

غـذایی منجـر بـه وزن     يها یا افزایش سایز وعده يفور هايغذا
 .کـالري دنـس هسـتند    پرچـرب بسـیار   يغـذاها . شود یگیري م

ها زیاد است به این معنی که حجـم کمتـري از    چگالی کالري آن(
 ).کند یاین غذاها انرژي بیشتري را تأمین م

براساس نتایج به دست آمده می توان استنباط کرد کـه تحـرك و   
فعالیت هاي ورزشی عاملی اساسی در پایین آوردن میزان چاقی و 

افراد بیشـتر باشـد، سـوخت و     هر اندازه تحرك. اضافه وزن است
ساز بدن نیز بهتر انجام می گیرد و سموم بدن سریع تر دفـع مـی   
شود و نه تنها مانع اضافه وزن؛ بلکه سد راه بسیاري از بیماري ها 

از طرفـی اسـتفاده از   . و مشکالت نیولوژیکی در افراد خواهد بـود 
 خوراکی هاي آماده و غذاهاي فوري و پرچـرب مـی توانـد دامنـه    
اضافه وزن افراد را باال ببرد و ارتباط مستقیمی بین این دو وجـود  

استفاده از شیر مادر یا شیرخشک نیز از جمله عوامل مـرتبط  . دارد
با توجه به این که تمام . با چاقی و اضافه وزن دختران جوان است

مواد موجود در شیر مادر براي کودکان تازه و سـالم اسـت، لـذا از    
ی هاي احتمالی که ناشـی از مصـرف شیرخشـک    ایجاد ناهماهنگ

براي فیزیولوژي بدن کودکان به وجود مـی آیـد، جلـوگیري مـی     
این عمل نه تنها باعث سالمتی بچه ها می شود؛ بلکه نوعی . کند

حس نوعدوستی و حس عـاطفی بـین بچـه بـا مـادر و در نتیجـه       
 خانواده و در نهایت به عنوان سرمایه اي فرهنگی براي جامعه بـه 

  .وجود می آید
نتایج نشان می دهد که در بین افراد با اضافه وزن و چاقی، میزان 
مصرف غذاهاي آماده باالتر است و این می تـوان زنـگ خطـري    
براي سالمتی افراد در نظر گرفت که تا حـدي در برنامـه غـذایی    
خود بازبینی به عمـل آورده و بـا شـناخت و آگـاهی از عواقـب و      

زیاد غذاهاي آماده و کنسروها، سـالمتی   عوارض ناشی از مصرف
  .خود را مدیریت کنند

 اسـتانکارد  و سـوبال نتایج به دست آمده در این مقاله بـا مطالعـه   
در این نکته که رابطه مثبت بین وضعیت اقتصـادي  ) 11( )1989(

هـم چنـین نتـایج    . همسو می باشـد خانوارها و چاقی وجود دارد، 
میـانگین اضـافه   ) 6()1384(ارانامیرزاده و همکـ همسو با مطالعه 

نتـایج ایـن مطالعـه در    . وزن دختران باالتر از متوسـط مـی باشـد   
 )1380(راستاي متغیر نوع و میزان تغذیه همسو با مطالعه اکبـري 

نتـایج  از طرفـی   .می باشد) 5( )1386(صدر زاده و همکارانو ) 5(
 وزن را نشـان  زمان تغذیه بـا شـیر مـادر و اضـافه     رابطه بین مدت

سـو   ناهم )14(درستی و مینایی مطالعهمذکور با نتیجه  که. دهد یم
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خصـوص   براي جلوگیري از چاقی در میان دختران و بـه . باشد یم
پیشنهادهایی را ارائه کـرد کـه در ایـن مقالـه بـه       توان یجوانان م

یکی از راهکارهاي کاهش یا محدود . شود یها اشاره م برخی از آن
در میان دختران، محدود کردن پخـش   کردن روند افزایشی چاقی

از دیگـر   .تلویزیـونی اسـت   يهـا  تلویزیون و نگاه کردن به برنامه
بـه ممنـوع کـردن     تـوان  یپیشنهادي در این راستا مـ  يها برنامه

ـ  تبلیغات تلویزیـونی بـراي غـذاهاي ناسـالم و هـم       يارتقـا  ینچن
ب مناس يها استفاده از برچسب. ی مناسب اشاره کردیغذا ي برنامه

بر روي غذاها و تشویق شیردهی توسط شیر مادر، محدود کـردن  
در کـاهش چـاقی در میـان افـراد کمـک       تواند یمصرف نوشابه م
  .مؤثري بنماید

ازجمله دیگر راهکارهاي پیشنهادي در این زمینه با توجه به نتایج 
فیزیکی بدن اسـت کـه تـا حـد      هاي یتو فعال ها ینپژوهش، تمر

 هاي ینالزامی کردن تمر. نماید یلوگیري مامکان از چاقی مفرط ج
  .کردن این برنامه مؤثر باشد نهدر نهادی تواند یبدنی در مدرسه م

اجتماعی و ارتباطی گوناگون مثل مدارس، اجتماعات  يها موسسه
خدمات انسانی و سالمتی و بسـیاري   يصادق، محل کار، مرکزها

تغییر محیطی باعث  تواند یدیگر، در موضوعات تنظیم دولتی که م
مـدارس  . سالم و حرکـات بـدنی باشـد    ژیمر براي تغییر بیشتر و با

قـانونی بـراي    ي مداخلـه  ي خصوص مدارس دولتی یک نقطـه  به
. باشـد  یجلوگیري از چـاقی میـان نوجوانـان دختـر مـ      يها برنامه
مدرسه و خانواده براي برقراري وزنی سـالم در   یرگذارتأث ي مداخله

منـابع شخصـی مـدارس     متعـدد از جملـه   عواملمیان جوانان به 
  .باشد یوابسته م
تـازه کـه اسـاس     هاي يو سبز ها یوهم شود یپیشنهاد م ینهمچن

از غـذاهاي پرچربـی و    یدترتغذیه خوب و سالم هستند و بسیار مف
پیشنهاد می شود تا حد امکان  .کلسترول دار هستند، مصرف شود

چه ها استفاده کنند، چرا خانواده ها در بدو تولد از شیر مادر براي ب
که تغذیه با شیر مـادر کامـل تـرین و مـؤثرترین برنامـه غـذایی       
کودکان به شمار می رود که آن ها را در مقابـل مشـکالت زمـان    

  .کودکی و بزرگسالی بیمه کند
  

References:  

1. Renzaho A. Fat rich and beautiful: changing 
socio-cultural paradigms associated with 
obesity risk, nutritional status and refugee 
children from sub-Saharan Africa. Health 
and Place. 2004; 10: 105-113. 

2.  World Health Organization. Obesity, 
preventing and managing the global 
epidemic: Report of a WHO consultation on 
obesity. Geneva, Switzerland. 1997. 

3.  U. S. Department of Health and Human 
Services. Healthy people. 2010. 
Washington. 

4.  Sadrzadeh Y, Alavi Naeini AM. Dorosti. 
MA. Mahmoodi M. Jarollahi N. and 
Chamari M. Relation between nutritional 
behaviors to fatness among school students 
in Kerman. Journal of Payesh. 2007; 6: 193-
199. [Persian] 

 5.  Akbari N. The survey comparative some 
factors affecting to child of school age in 
Isfahan City, M.B. Dissertation. Tehran 
University. Care Branch. 2001; 125 
[Persian] 

6.  Amirzadeh F, Agha AH, Rajabi H, 
Sarvestani SR. The relationship between of 
scale Surplus and Overweight with 
economic situation of girl's student in 
Tehran. Journal of Research in Sport 
science. 2005; 3: 69-85. [Persian] 

7.  Omidvar N, Ghodsi D. Analysis on Social 
Roots of scale Surplus among Iran Female, 
College of nutrition science and food 
industry, nutrition Congress eighteen of 
Iran, College of medicinal science and 
Treatment service of Shahid Beheshti. 
2000; 132. [Persian] 

8.  Alleyne SI, Point V. Obesity among Black 
Adolescent Girls: Genetic, Psychosocial, 
and Cultural Influences. Journal of Black 
Psychology. 2004; 30: 344-365. 

9.  Price RA, Reed DR, Guido NJ. 
Resemblance for Body Mass Index in 
families of obese African American and 
European American women. Obesity 
Research. 2000; 8: 360-366. 

10.  Atkinson R. Basis of Hilgard Psychology. 
Translators Baraheni. Tehran,  Growth 
Publication. 2009; 1141. [Persian] 

11.  Sobal J, Stunkard AJ. Socioeconomic 
status and obesity: Are view of the 
literature. Psychological Bulletin. 1989; 
105: 260-275. 

12.  Oliver G. Wardle J, Gibson EL. Stress and 
food choice: A laboratory study. 
Psychosomatic Medicine. 2000; 62: 853-
865. 

13.  Schulz A, Israel B, Williams D, Parker E, 
Becker A, James S. Social inequalities, 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 55/  گلمراد مرادي 1393 تابستان/  1شماره /  3دوره 

 

stressors and self-reported health status 
among African American and White 
women in the Detroit metropolitan area. 
Social Science Medicine. 2000; 51: 639-
1653. 

14.  Dorosti AR, Tabatabaei M. Related of 
some factors of behavioral-environmentally 
related to fatness in school student in 
Ahvaz, Research in Medicine. 2005; 29: 
179-185. [Persian] 

15.  Dorosti AR, Karam SZ, Jazayeri SA, Siasi 
F, Ashrafian M. Related of food security 
with fatness and family factor related to it, 
journal of health college and institute of 
healthy researches.  2005; 6: 1-9. [Persian] 

16.  Azadbakht L, Zaribaf F, Haghighat F, 
Esmaeilzadeh A. The relationship food 
diversity to overweight and womb 
overweight among girl students in Isfahan. 
Journal of nutrition science and food 
industry. 2010; 5: 25-34. 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

