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  نسیم تندرستیفصلنامه 
  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري

  14تا  7، صفحات 1394 زمستان، 3، شماره 4دوره 

  
   ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه هاي مختلف چاقی در دانشجویان دختر

  
   *1مرضیه السادات آذرنیوه ، 1سید علیرضا توکلی خورمیزي

  
  2/7/1394  تاریخ پذیرش:  1/5/1394  تاریخ وصول:       

  چکیده
فعالیت بدنی یکی از تعیین کننده هاي مهم وزن به شمار می رود و تاثیر به سزایی بر کاهش ابتال به اضـافه وزن و   :هدف و زمینه

ان دختر بـه اجـرا   چاقی در زنان دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه هاي مختلف چاقی در دانشجوی
  درآمد.

نفر از دانشجویان دختر دانشگاه زابل صورت گرفت. به منظـور ارزیـابی    370: این مطالعه به صورت مقطعی بر روي روش بررسی
فعالیت بدنی دانشجویان از پرسشنامه استاندارد بک استفاده شد که فعالیت بدنی را در سه حیطه کـار، ورزش و اوقـات فراغـت مـورد     

ار می داد همچنین از پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی برخی اطالعات دموگرافی استفاده شد. سپس سـن، قـد، وزن،   پرسش قر
WC ،BMI ،WHR ،WHtR     مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوري با استفاده از روش هاي تحلیـل آمـاري تجزیـه و

  تحلیل گردید. 
سطوح پایین فعالیت بدنی (کار، ورزش، اوقات فراغت، کل) در این دانشـجویان بـود. از طرفـی     : نتایج بدست آمده حاکی ازیافته ها

) بود 88/21±74/0،40/3±05/0، 43/0±05/0، 82/69±22/7) به ترتیب (BMI, WHR, WHtR, WCاندازه هاي مختلف چاقی (
با فعالیت بدنی ارتباط معنی داري بـین هـیچ کـدام از    که همگی در دامنه طبیعی قرار داشتند. در ارتباط سنجی بین اندازه هاي چاقی 

  موارد مشاهده نشد. اما بین تمام اندازه هاي چاقی با هم ارتباط مثبت و معنی داري یافت شد.
: با توجه به اهمیت فعالیت بدنی در زندگی جوانان بویژه دانشجویان دختـر، نتـایج مطالعـه نشـان داد کـه علـی رغـم        نتیجه گیري
ندازه هاي چاقی در دامنه طبیعی، فعالیت بدنی در جامعه مورد بررسی کـافی نیسـت و الزم اسـت در خصـوص ترغیـب و      قرارگیري ا

 آموزش به این قشر براي تغییر الگوي زندگی برنامه ریزي هاي دقیقی صورت پذیرد.

  .اندازه هاي چاقی، فعالیت بدنی، دانشجویان واژگان کلیدي:
  

  ∗مقدمه
جزء جدا نشدنی زندگی بشر بوده که در هر  فعالیت بدنی و تحرك

دوره به اشکال خـاص در زنـدگی انسـان مطـرح بـوده اسـت. در       
جوامع صنعتی و متمدن امـروزي کـه حرکـت انسـان روز بـه روز      
محدودتر می شود، فعالیت جسمانی جایگـاه ویـژه اي پیـدا کـرده     
است. زندگی ماشینی بشـر امـروز موجبـات دوري او از فعالیـت را     

هم ساخته و این فقر حرکتی نشاط و شادابی را از جسـم او دور  فرا
کرده و به جاي آن عامل خطرآفـرین چـاقی را جـایگزین سـاخته     

. در واقع افزایش شهرنشـینی و صـنعتی شـدن در اغلـب     )1(است
کشورها همراه با تغییرات رفتاري و تغذیه اي به سـمت تغذیـه بـا    

رکـی، موجـب افـزایش    میزان چربی و انرژي باال در کنار کـم تح 
شیوع چاقی در جوامع شده است کـه بـه مـوازات آن در سـالهاي     
اخیر، با افزایش بیماري هاي مزمنی همچون بیماري هاي قلـب و  

                                                
  .گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات، دانشگاه زابل، زابل، ایران .1

   :m.azarnive@uoz.ac.irEmail ول)ؤمس(نویسنده *

، پرفشـارخونی، افـزایش چربـی هـاي خـون،      2عروق، دیابت نوع 
سکته، بیماري هاي کیسه صـفرا، تنگـی نفـس، انـواع خاصـی از      

وري که همگی با چـاقی مـرتبط انـد،    سرطان، استئوآرتریت و نابار
. افزایش شیوع چاقی منجر به افـزایش قابـل   )2(همراه بوده است

توجه بار ناشی از این بیماري هاي کشنده و غیرکشنده شده است. 
بدیهی است که این امر نـه تنهـا اثـر منفـی بـر کیفیـت زنـدگی        

گذارد بلکه به هزینه هاي اقتصادي ناشی از چاقی بـه تنهـایی   می
اضافه شده و اهمیت پیشگیري از چاقی را چندین برابر مـی کنـد.   

هاي هزینه هاي درمانی چاقی شامل بستري، مصرف دارو، بررسی
رادیولوژي و آزمایشگاهی و نیز هزینه هاي مراقبـت درازمـدت در   

شـود. چنانکـه در یـک مطالعـه مـروري نظـام منـد در        منزل مـی 
درصـد   7/0-8/2اقی )، چـ 3خصوص بار اقتصادي چاقی در دنیـا ( 

کل هزینه مراقبت سالمت هر کشور را به خـود اختصـاص داده و   
بیشتر از افراد بـا وزن طبیعـی    %30هزینه هاي درمانی افراد چاق 

). روند فزاینده چاقی، این عامل را به یکی از بزرگترین 4باشد (می
هاي سالمت در دنیا تبدیل کرده است. بر اساس یک آنـالیز  چالش
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ند که بر روي مطالعات انجام شـده در زمینـه اپیـدمیولوژي    منظام
 46/1مـیالدي   2008کشـور انجـام شـد، در سـال      199چاقی در 

میلیون نفر چـاق بودنـد    502بیلیون بزرگسال داراي اضافه وزن و 
). بر اساس پیش بینی سازمان بهداشت جهانی، انتطار مـی رود  5(

زرگسال دچار افـزایش  بیلیون ب 3/2میالدي حدوداً  2015در سال 
میلیون نفر چاق باشند. محدوده چـاقی در کشـورهاي    700وزن و 

مختلف دنیا بسیار وسیع است و شیوع بیماري هاي غیرواگیـر نیـز   
رو به افزایش می باشد. در بررسی بار منتسب به بیماري در سـال  

به عنوان یکی از اولین  BMI(1، افزایش شاخص توده بدنی(2010
). اگر چه روش هاي 6خطر باال در ایران شناخته شد (سه عامل با 

اي همچون تصویربرداري براي تشـخیص چـاقی و توزیـع    پیچیده
چربی بدن وجود دارند، لیکن انـدازه گیـري هـاي آنتروپـومتریکی     

). بیشتر مطالعات اپیـدمیولوژي از  7اهمیت خود را حفظ کرده اند (
شاخص توده بـدن  شاخص هاي آنتروپومتري و ترکیب بدنی مانند 

)BMI) دور کمر ،(WC( 2   نسبت اندازه ي دور کمر بـه دور لگـن ،
)WHR(3 ) و نسبت اندازه دور کمر به قدWHtR(4   براي ارزیـابی

توزیع چربی در بدن و شیوع اضافه وزن و چاقی استفاده کرده انـد  
)9،8  .(  

اهمیت موضوع چاقی باعث شـده اسـت کـه مقـاالت بسـیاري از      
ف این موضوع را مورد بررسی قـرار دهنـد. بیشـتر    هاي مختلجنبه

محققان معتقدند که هر دو عامل چاقی عمـومی و چـاقی شـکمی    
عوامل خطرساز مهمی در بیماري هاي قلبی عروقی هستند، نقش 
یکدیگر را در این زمینه تکمیل می کننـد و باعـث کـاهش طـول     

 ). در بررسـی 10عمر مورد انتظار و افـزایش بیمـاري مـی شـوند (    
انجام شده در ایران، فراوانـی تـوام اضـافه وزن و چـاقی در سـال      

درصد در مردان  8/42میالدي در مطالعه کشوري سالمت،  2005
 2015درصد در زنان برآورد شد. پیش بینی می شود تا سال  57و 

در  %54میالدي، فراوانی توام با اضافه وزن و چاقی در ایـران بـه   
. حال آنکه فعالیت بـدنی یکـی از   )4(در زنان برسد  %74مردان و 

تعیین کننده هاي مهم وزن به شمار مـی رود و تـاثیر بـه سـزاي     
فعالیت بدنی بر کاهش ابتال بـه اضـافه وزن و چـاقی در زنـان در     

. در برخـی  )10-12(پژوهش هاي مختلـف گـزارش شـده اسـت     
موارد ارتباط فعالیت بدنی و عوامل خطرزاي بیمـاري هـاي قلبـی    

، درصـد چربـی و   WSR, WHR, WC, BMIریابی هنجاو )13(
 سـاله شـهر تهـران    55تـا   30ارتباط آنها با فعالیت بدنی در زنان 

 397مورد بررسی قرار گرفته اسـت و در تحقیقـی بـر روي     )14(
توسـط ژوزفـین انجـام شـد،      2010دانشجوي جوان که در سـال  

میزان شیوع اضافه وزن و شاخص هاي خطر بیماري قلبی پـایین  
ارش شده است اما ارتباط آن با میزان فعالیت بدنی بـارز نشـده   گز

ــت  ــاران ( )15(اس ــدم و همک ــین مق ــزارش 1390. همچن ) در گ
                                                

1. Body Mass Index (BMI)  
2 .Waist Circumference (WC) 
3 .Waist-Hip Ratio (WHR) 
4.  Waist-to-Height Ratio (WHtR) 

پژوهشی به ارتباط فعالیت بدنی بـا ضـخامت چربـی زیـر پوسـت      
پشت بازوي دختران دبیرستانی پرداختند نتـایج آنهـا حـاکی از آن    

یت بدنی کمی داشتند بود که نیمی از دانش آموزان دبیرستانی فعال
و در رده اضافه وزن و چاقی قرار گرفته بودند. در این تحقیـق بـا   
وجود اینکه کاهش فعالیت بدنی با افـزایش وزن همـراه بـود امـا     
ارتباطی بین ضخامت چربی پشـت بـازو و میـزان فعالیـت بـدنی      

. در پژوهش دیگري حصارکوشکی و همکـاران  )16(مشاهده نشد 
ط بـا آن در زنـان   ـوامل مرتبـ ـو برخی از عـ ) شیوع چاقی 1391(

ساله نیشابور با تاکید بر فعالیت بدنی را مورد بررسی قـرار   50-30
دادند اما ارتباطی بین فعالیت بدنی و شاخص توده بـدن مشـاهده   

. همچنین در بررسی عوامل مرتبط با چاقی و اضـافه  )12(نکردند 
آزمـودنی هـا در   وزن در زنان سبزواري نیز وضعیت فعالیت بـدنی  

هنگام کار، اوقات فراغت و هنگام ورزش مورد بررسی قرار گرفت 
و تفاوت معنی داري از نظر آماري بین گروه هـاي وزنـی مختلـف    

. اما در رابطه با میزان فعالیت بدنی و ارتباط آن )17(مشاهده نشد 
) نشـان داد نسـبت   1385با چاقی مطالعـه حاجیـان و همکـاران (   

ه شده چاقی با تحرك فیزیکی در اوقات فراغـت  شانس تطبیق داد
) در 1390). زارعــی و همکــاران (10رابطــه معنــی داري داشــت (

پژوهشی به بررسی شیوع چاقی و الغري و ارتباط آن بـا فعالیـت   
سـاله شـهر    12-14بدنی و الگوي رژیـم غـذایی نوجوانـان پسـر     

لیت سبزوار پرداختند و ارتباط معکوس و معنی داري بین سطح فعا
را مشاهده کردند طوري که سطح فعالیت بـدنی در   BMIبدنی و 

چاق نسبت به گروه الغر و داراي وزن نرمال به -گروه اضافه وزن
. در مطالعـه فقیـه و اقتصـادي    )18(طور معنـی داري کمتـر بـود    

ــومی در    1384( ــزي و عم ــاقی مرک ــیوع چ ــی ش ــه بررس ــه ب ) ک
شگاه شهید بهشتی دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه ولنجک دان

تهران، پرداخته شد شیوع چاقی عمومی باال نبود اما میزان چـاقی  
مرکزي که بر اساس نسبت دور کمر به باسـن تعریـف مـی شـود     

از دانشجویان هیچگاه ورزش نمی کردند  %8/37قابل توجه بود و 
) کـه بـه ارزیـابی    89. همچنین در مطالعه رجالی و همکاران ()7(

نشـجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی اصـفهان      فعالیت جسـمانی دا 
دانشجویان از نظر فعالیـت بـدنی بـر اسـاس      %4/51پرداختند که 

، بـا  )19(پرسشنامه استاندارد در حد پایین و غیرفعال قرار داشت  
عنایت به اهمیت دوره دانشـجویی از حیـث تاثیرگـذاري بـر کـل      

ـ  ف چـاقی  زندگی آینده افراد و از آنجا که مطالعه اندازه هاي مختل
در دانشجویان دختر کـه بـه عنـوان مـادران آینـده نقـش تعیـین        

اي در سالمت جامعه ایفا خواهند کـرد، امـري ضـروري بـه     کننده
رســد همچنــین بــا توجــه بــه عــدم هــم خــوانی نتــایج نظــر مــی
هاي مختلف و عدم وجود داده ها و اطالعات کافی و دقیق بررسی

ه تا کنون پژوهشی به ارتباط در زمینه فعالیت بدنی، مضافاً به اینک
ها با میزان فعالیت بدنی در هنگام کـار، ورزش و اوقـات   این اندازه

فراغت دانشجویان نپرداخته بود؛ بر آن شدیم تا طی پژوهشـی بـه   
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هـاي مختلـف چـاقی در    بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی با انـدازه 
   دانشجویان دختر بپردازیم.

  روش بررسی

نفـر از   370توصیفی مقطعی می باشد که روي  این مطالعه از نوع
دانشجویان دختر دانشگاه زابل انجام شـد کـه ایـن افـراد مطـابق      

کرجسی بر حسب تعداد -تعداد نمونه الزم از طریق جدول مورگان
جویان دختر این دانشـگاه در نـیم سـال اول تحصـیلی     ـکل دانش

ه بدین نفر بودند، بدست آمد. نحوه انجام مطالع 9215که  94-93
شرح بود که ابتدا دانشکده ها به عنوان طبقه در نظر گرفته شـدند  
و با استفاده از روش نمونه گیري طبقه بندي با احتساب متناسـب  
از بین دانشجویان، شرکت کنندگان را به طـور تصـادفی انتخـاب    
کرده و پرسشـنامه طراحـی شـده بـر مبنـاي سـواالتی در زمینـه        

 1امه بین المللی فعالیت بدنی بکمشخصات دموگرافیک و پرسشن
در اختیار آنان قرار داده شد و سـپس اطالعـات مـورد نیـاز جمـع      
آوري گردید. شایان ذکر است آزمـودنی هـاي پـژوهش در زمینـه     
چگونگی انجام طرح و محرمانه بودن اطالعات و همچنین هـدف  
از انجام این پژوهش توجیه شده و تمامی آنان بـا رضـایت کامـل    

  العه شدند.وارد مط
، WC ،BMIهمچنــین از تمــامی آزمــودنی هــا ســن، قــد، وزن،  

WHR ،WHtR   اندازه گیري شد. اندازه گیري قد افراد به وسـیله
متر نواري و بدون کفش به صورتی که پاشنه ي پا، باسن، شانه و 
پشت سر چسبیده به دیوار بود، انجام شد. براي اندازه گیري دقیق 

ط کش، قسمت فوقانی سر بـا متـر اتصـال    تر با استفاده از یک خ
داده می شد تا اندازه گیري دقیق تر صورت گیـرد. انـدازه گیـري    

(آلمـان)، بـه ایـن     Beurerوزن بـا اسـتفاده از تـرازوي دیجیتـال     
صورت که وزن آزمودنی با کمترین لباس و بدون کفش بر اساس 

گرم ثبت گردید و براي محاسـبه شـاخص   100کیلوگرم و با دقت 
ده بدن استفاده شد. براي هر آزمودنی شـاخص تـوده بـدن بـه     تو

صورت نسبت وزن (بر حسب کیلوگرم) تقسیم بر مجـذور قـد (بـر    
حسب متر) محاسبه گردید. در ارزیابی شاخص توده بدن، شـاخص  

 5/18-9/24کیلوگرم بر متر مربع به عنـوان الغـر،    5/18کمتر از 
چاق در نظر  9/29از داراي اضافه وزن و بیشتر  25-9/29طبیعی، 

گرفته شد. همچنین چاقی شکمی (آندروئید) از نسبت دور کمر بـه  
ي ) محاسبه شد. انـدازه دور کمـر در فاصـله   82/0باسن (بیشتر از 

بین لگن و دنده هـا و کمـی بـاالتر از نـاف و انـدازه ي لگـن در       
برجسته ترین ناحیه ي باسن در وضعیت ایستاده بـا متـر نـواري و    

اس بـراي انـدازه گیـري نسـبت دور کمـر بـه باسـن        کمترین لبـ 
)WHR اندازه گیري گردید. و اندازه گیري (WHtR  از نسبت دور

  کمر تقسیم بر قد بدست آمد.

                                                
 1. Baek habitual physical activity questionnaire 

سـوال در   9همچنین پرسشـنامه اطالعـات دمـوگرافیکی شـامل     
خصوص اطالعات فردي دانشجویان بود و اطالعاتی نظیر رشـته  

وضعیت تاهل، میزان رضـایت  دانشکده، وضعیت اقامت،  تحصیلی،
از رشته تحصیلی، میزان عالقه مندي به فعالیت هـاي ورزشـی را   

  مورد بررسی قرار می داد، توزیع و جمع آوري گردید.
براي تعیین میزان فعالیت بدنی از پرسشنامه فعالیت بدنی عـادتی   

ـ  اسـتاندارد  پرسشـنامه  کیبک استفاده شد که  ـ  نیب بـراي   یالملل
از جملـه   یمراکـز علمـ   توسـط  است و یبدن تیعالسطح ف یابیارز

و  دانشگاه تهران ترجمه شده اسـت  و رانیا یدانشگاه علوم پزشک
در مطالعات مختلفی در کشورمان نیز به کار رفته است البته بـراي  

 نیـ ا پژوهش حاضر به محاسبه مقادیر اوقات فراغت پرداخته شد.
بـا   کرتیذاري لبه روش نمره گسوال بود که  16شامل  پرسشنامه

میزان فعالیت بدنی را می  محل کار، فراغت و ورزش يمولفه سه
پرسشنامه از آزمـون آلفـاي    یدرونیی ایپا نیبراي تع). 20( سنجید

  .بدست آمد =78/0rشد و  کرونباخ استفاده
پس از بررسی طبیعی بودن توزیـع داده هـا بـا اسـتفاده از آزمـون      

بدست آمده بـه کمـک آمـار    اسمیرنوف، یافته هاي  -کولموگروف
توصیفی و همچنین ضـریب همبسـتگی پیرسـون بـراي بررسـی      
ارتباط متغیرها با یکدیگر استفاده شد. کلیه عملیات آماري توسـط  

انجـام شـد و سـطح معنـی داري      16 نسـخه ي  SPSSنرم افزار 
05/0 p≤ .در نظر گرفته شد   

  هایافته

ـ  370در این مطالعه  ل مـورد مطالعـه   دانشجوي دختر دانشگاه زاب
قرار گرفتند. ویژگی هاي دموگرافیکی آزمودنی ها شامل دانشکده 
تحصیلی، وضعیت تاهل و وضعیت سکونت آنها در جـدول شـماره   

آورده شده است. به عالوه در این جدول، بـر اسـاس اطالعـات     1
حاصل از پرسشنامه محقق ساخته، میزان عالقه مندي به فعالیـت  

ي لیکرت)، رضایت از رشته ي تحصـیلی  امتیاز 5ورزشی (مقیاس 
امتیازي لیکرت) و شاخص میزان فعالیت بـدنی هنگـام    5(مقیاس 

کار، ورزش و اوقات فراغت (با استفاده از پرسشنامه استاندارد بک) 
در مورد هر کدام از ویژگی هاي دمـوگرافیکی مـذکور نشـان داده    

   شده است.
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  اي دموگرافیکی آزمودنی ها): آمار توصیفی ویژگی ه1جدول (

عالقه مندي به   درصد  فراوانی  
  فعالیت ورزشی

رضایت از 
  رشته تحصیلی

شاخص 
فعالیت بدنی 
  در هنگام  کار

شاخص فعالیت 
بدنی در هنگام  

  ورزش

شاخص فعالیت 
بدنی در هنگام 
  اوقات فراغت

شاخص 
فعالیت بدنی 

  کل

  دانشکده

  78/2±35/0  9/2±65/0  60/2±74/0  82/2±43/0  9/2±65/0  4/3 ±11/1  92  9/24  ادبیات
  88/2±30/0  3 ±79/0  68/2±65/0  92/2±40/0  3 ±79/0  5/3 ±06/1  62  8/16  علوم پایه

  84/2±29/0  8/2 ±53/0  83/2±52/0  88/2±35/0  8/2 ±53/0  7/3 ±07/1  12  2/3  فنی و مهندسی
  80/2±35/0  8/2 ±56/0  65/2±66/0  93/2±44/0  8/2 ±56/0  6/3 ±95/0  93  1/25  کشاورزي
  49/2±42/0  3/2 ±94/0  18/2±45/0  96/2±50/0  3/2 ±94/0  6/3 ±92/0  11  3  آب و خاك
  78/2±32/0  8/2 ±64/0  68/2±64/0  91/2±41/0  8/2 ±64/0  4/3 ±79/0  42  4/11  هنر و معماري
  75/2±37/0  9/2 ±59/0  51/2±62/0  85/2±39/0  9/2 ±59/0  3/3 ±04/1  45  2/12  منابع طبیعی
  85/2±44/0  8/2 ±59/0  69/2±91/0  01/3±46/0  8/2 ±59/0  9/2 ±26/1  13  5/3  دامپزشکی

وضعیت 
  تاهل

  82/2±35/0  9/2 ±63/0  67/2±71/0  89/2±43/0  9/2 ±63/0  5/3±08/1  160  2/43  مجرد
  77/2±34/0  8/2± 68/0  59/2±65/0  89/2±42/0  8/2± 68/0  4/3±99/0  210  8/56  متاهل

وضعیت 
  سکونت

  81/2±34/0  8/2 ±59/0  62/2±65/0  96/2±42/0  8/2 ±59/0  3/3±04/1  147  7/39  بومی
  78/2±35/0  9/2 ±70/0  62/2±70/0  85/2±42/0  9/2 ±70/0  5/3±01/1  223  3/60  غیر بومی

  

 ): اطالعات توصیفی اندازه هاي چاقی و فعالیت بدنی اوقات فراغت2جدول (

  میانگین±انحراف استاندارد  متغیر
  79/21±58/2  )سن (سال

BMI (کیلوگرم بر متر مربع) 88/21±40/3  
WC (سانتی متر)  82/69±22/7  

WHR(سانتی متر) 74/0±05/0  
WHtR (سانتی متر) 43/0±05/0  

  89/2±42/0 شاخص فعالیت بدنی کار
  62/2±67/0  شاخص فعالیت بدنی ورزش

  88/2±62/0  شاخص فعالیت بدنی اوقات فراغت
  79/2±35/0  لشاخص فعالیت بدنی ک

  
اطالعات توصیفی مربوط به اندازه هاي چـاقی   2در جدول شماره 

ــت  WC ،WHR ،WHtR ،BMIشــامل  ، ســن و شــاخص فعالی
بدنی کار، ورزش، اوقات فراغت و کل آورده شده است. همـانطور  
که در این جدول مشاهده می نمایید مقـادیر میـانگین و انحـراف    

اشد که با توجه بـه مطالـب   ) می بBMI )40/3±88/21استاندارد 
ذکر شده در بخش روش ها این شاخص تـوده بـدن در محـدوده    
نرمال قرار می گیرد. با بررسی هاي دقیقتر در مقادیر بدست آمـده  

BMI  از آنها داراي  %4/15دانشجویان دریافتیم کهBMI  زیر حد
داراي اضـافه وزن و تنهـا    %2/16نرمـال،   %6/64نرمال یا الغر، 

بـود و   82/69±22/7میـانگین   WCبودنـد. در مـورد    چاق 8/3%
ســانتی متــر نشــان دهنــده وضــعیت  88چــون مقــادیر بیشــتر از 

نامطلوب این شاخص می باشد افـراد مطالعـه حاضـر در وضـعیت     
)  WHR )05/0±74/0مطلوبی قرار داشتند. همچنین اندازه هـاي  

) مقادیر بدسـت آمـده در دامنـه طبیعـی     WHtR )05/0±43/0و 
  قرار داشتند. WHO 1نداردهاي ذکر شده توسط استا

                                                
 1. World Health Organization 

 

هـاي چـاقی و فعالیـت بـدنی     در مطالعه حاضر ارتباط بـین انـدازه  
دانشجویان دختر مورد بررسی قرار گرفت کـه نتـایج حـاکی از آن    

هـاي  بود که بین فعالیت بدنی چه به صورت کلی و چه در حیطـه 
  کار، ورزش و اوقات فراغت با هـیچ کـدام از انـدازه هـاي چـاقی     

WC )74/0p= ،(WHR )24/0p=،( WHtR )36/0p= ،(BMI 
)06/0p=3 شماره داري وجود نداشت (جدول) ارتباط معنی.(  

با وجود نزدیکـی ارتبـاط ایـن رابطـه از نظـر       BMIالبته در مورد 
اقی بـا هـم ارتبـاط    هـاي چـ  دار نبود. امـا بـین انـدازه   آماري معنی

ــی ــین    معن ــه ب ــوري ک ــد ط ــاهده ش ــا  WCداري مش  WHRب
)687/0=2r 001/0( و<p(،WHtR  )931/0=2r  001/0و<p ،(

BMI )656/0=2r  001/0و<p ــین ــا WHR)  و بـ   WHtRبـ
)675/0=2r  001/0و<p و (BMI )354/0=2r  001/0و<p و (

) ارتبـاط قـوي و   p>001/0و  WHtR  )624/0=2rبـا   BMIبین 
  مشاهده گردید.  >01/0pنی داري در سطح مع
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  ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه هاي مختلف چاقی :)3(جدول
  WC  WHR  WHtR  BMI  متغیر

 شاخص فعالیت بدنی کار
2r 063/0  014/0 -  019/0  092/0  

p 22/0  79/0  71/0  07/0  

 شاخص فعالیت بدنی ورزش
2r 021/0 -  007/0 -  034/0 -  078/0  

p 68/0  89/0  50/0  09/0  

  شاخص فعالیت بدنی اوقات فراغت
2r 009/0 -  064/0 -  029/0 -  043/0  

p 86/0  21/0  58/0  41/0  

  شاخص فعالیت بدنی کل
2r 017/0 -  061/0 -  048/0 -  097/0  

p 74/0 24/0  36/0  06/0  
  می باشد≥p 05/0سطح معنی داري *

  گیريبحث و نتیجه

دنی با اندازه هـاي مختلـف   در پژوهش حاضر ارتباط بین فعالیت ب
چاقی در دانشجویان دختر مورد بررسی قـرار گرفـت. نتـایج ایـن     

 8/56درصـد از دانشـجویان مجـرد و     2/43بررسی نشان داد کـه  
درصد از آنها متاهل بودند این در حالیست که میانگین سـنی آنهـا   

بود. در مورد تمامی زیر گروه هاي فعالیت بدنی در  58/2±79/21
ار، ورزش و اوقات فراغت و شاخص کلی میـزان فعالیـت   هنگام ک

بدنی، میانگین هاي دانشجویان مجرد تقریباً بیشتر از دانشـجویان  
متاهل بود که این امر می تواند تاییـد کننـده برخـی از تحقیقـات     
مبنی بر تفاوت میان فعالیت هاي دانشجویان مجرد و متاهل باشد 

)21(.  
درصـد از دانشـجویان    7/39کـه   از سوي دیگر با توجه بـه ایـن   

درصد از آنهـا غیـر بـومی بودنـد و در محـل       3/60حاضر بومی و 
خوابگاههاي دانشجویی سکونت داشتند، میزان کلی فعالیت بـدنی  

بـود؛   78/2±35/0و غیـر بـومی    81/2±34/0دانشجویان بـومی  
همانطور که مشاهده می نمایید تفاوت چندانی بین دانشـجویان از  

سکونت وجـود نداشـت. البتـه بـا توجـه بـه کمبـود        نظر وضعیت 
امکانات ورزشی و محدودیت هاي فرهنگی بـراي اجـراي آزادانـه    
فعالیت هاي بدنی دختران (چه بومی و چه غیر بومی) سطح پایین 

  شاخص فعالیت بدنی قابل توجیه می باشد. 
ــتاندارد       ــراف اس ــانگین و انح ــر می ــژوهش حاض در  BMIدر پ

بود در حالی که این مقدار توسـط   88/21±40/3دانشجویان دختر
فقیه و اقتصادي که در دانشجویان شهید بهشـتی تهـران بررسـی    

بدست آمد که با نتایج ما تا حـدي مطابقـت    42/21±56/2کردند 
. لذا طبق طبقه بنـدي سـازمان جهـانی بهداشـت تقریبـاً      ]7[دارد 

درصــد در رده  6/64اکثریــت شــرکت کننــدگان در ایــن تحقیــق 
BMI  کیلوگرم بر متر مربع قـرار داشـتند و    5/18-25نرمال یعنی

یعنـی داراي اضـافه وزن    BMI 30-25درصد از آنها داراي 2/16
و در گروه چـاق   30باالي  BMIاز دانشجویان  %8/3بودند و تنها 

قرار داشتند و مابقی آنها زیر حد نرمال یا الغـر بودنـد، در نتیجـه    
قـرار دارنـد. بـه طـور      BMIعـی  شمار باالي افراد در حیطـه طبی 

در مطالعــه اي کــه بــر عوامــل  2010مشــابه، ژوزفــین در ســال 
خطرزاي سالمتی دانشـجویان تـازه وارد دانشـگاه سـانتو تومـاس      

افراد در معرض خطر قرار داشتند و  %74/4انجام داد نشان داد که 
و ترکیـب بـدنی بسـیار خـوبی      BMIاکثر آزمودنی ها جـوان و از  

  .)15(دند برخوردار بو
ارتباط معنی  BMIاز طرفی در پژوهش حاضر بین فعالیت بدنی و 

دار آماري یافت نشد که با نتایج برخـی پـژوهش هـا همسـو مـی      
اما نتایج حاصله با یافته هاي برخی از تحقیقات  )17،13،12(باشد 

البته تا حدودي می توان چنین  )22،15،10،9،1(ناهمسو می باشد 
وضـوع نشـان دهنـده میـزان فعالیـت کـم       توجیه کرد کـه ایـن م  

دانشجویان نیست بلکه شاید ایـن عـدم اخـتالف معنـی دار بـین      
و فعالیت بدنی یا به خاطر این باشد کـه دانشـجویان    BMIمقادیر 

میزان فعالیت بدنی خود را بیش از حدي که بودند تخمین زده انـد  
ــري و  )17،12( ــان کــه حصارکوشــکی و همکــاران و امی . همچن

ان این مسئله را یکی از علل احتمالی عدم ارتبـاط دانسـتند   همکار
که ممکن است این مسئله در مورد این دانشجویان با سطح پایین 
فعالیت بدنی برعکس رخ داده باشد یعنی آنها میزان فعالیت بـدنی  
خود را پایین تر از حدي که در واقع بودنـد، بـرآورد کردنـد یـا بـه      

باشد که اکثراً در حـد نرمـال بـود    بدست آمده  BMIخاطر مقادیر 
که نشان دهنده شرایط مناسب بـراي قشـر جـوان مـی باشـد. از      

که در انـدازه گیـري بـین عضـله،      BMIطرفی با توجه به ضعف 
چربی، استخوان و سایر بافت هاي حیاتی تفاوت نمی گـذارد، مـی   
توان گفت که آزمودنی هایی بـا سـطح فعالیـت بـدنی و تـوده ي      

بیشتر، داراي اضـافه وزن   BMIشتر به دلیل داشتن بدون چربی بی
و چاق در نظر گرفته باشند که این مسئله مـی توانـد در نـاهمگن    

. همچنین ممکـن  )12-13(ساختن نتایج تحقیق دخیل بوده باشد 
است تفاوت در آزمودنی و شرایط روانی در زمان پاسـخ گـویی بـه    

ـ      ژوهش هـاي  سواالت از جمله علل عـدم ارتبـاط باشـد. امـا در پ
و فعالیـت بـدنی    BMI ناهمسو ارتباط معکوس و معنی داري بین 
) دلیل این ارتبـاط  1392مشاهده کردند که حاجی نیا و همکاران (

را این گونه تفسیر می کنند که فعالیت و تحـرك کـم بـا کـاهش     
سوخت انرژي و فعالیت کمتر عضالت اسکلتی و همچنین کاهش 

  ).22(بدن همراه است اکسیداسیون چربی در بافت هاي 
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سـانتی   82/69±22/7دانشـجویان   WCدر این پـژوهش میـزان   
 88متر بدست آمد که این مقادیر نسبت بـه مقـادیر نرمـال (زیـر     

سانتی متر) در دامنه طبیعی قرار داشت و تا حدي با نتایج پژوهش 
 2011) و ژوزفین و همکاران 71/75±1/7هاي فقیه و اقتصادي (

) 1393وانی داشت اما با یافته هاي حجتی () همخ10/9±51/69(
) مطابقت نداشت. همچنین در این پژوهش میزان 5/11±05/95(

WHR  وWHtR  و  74/0±05/0دانشــــجویان بــــه ترتیــــب
محاسبه گردید کـه ایـن مقـادیر نسـبت بـه مقـادیر        05/0±43/0

در دامنـه   WHtRبـراي   5/0و زیر  WHRبراي  85/0نرمال زیر 
ــرار داشــت و ــدنی ایــن   طبیعــی ق ــوب ب حــاکی از وضــعیت مطل

 WHRدانشجویان بود. این در حالیست که یافته هاي ما در مورد 
) و فقیه و 54/0±34/0با نتایج برخی پژوهش ها از قبیل ژوزفین (

)، 87/0( 93) مطابقت داشت و بـا حجتـی   79/0±04/0اقتصادي (
) و حصارکوشکی همخوانی نداشت. به عـالوه بـین   87/0امیري (

بـا فعالیـت    WC ،WHR ،WHtRزه هاي دیگر چاقی شـامل  اندا
بدنی نیز ارتباط معنی داري مشاهده نشد. طی یک بررسی ارتبـاط  

ــین  ــگاه     WCو  WHRب ــدان زن دانش ــدنی کارمن ــت ب و فعالی
الهیجان مورد بررسی قرار گرفت و برخالف نتایج حاضـر، رابطـه   

ده مشـاه  WHRمنفی و معنی داري بین میزان فعالیت بـدنی بـا   
شد. آنها این تفاوت ها را احتماالً به دلیـل وجـود مجموعـه اي از    

اقتصـادي، اخـتالالت تغذیـه اي،     -اختالفات فرهنگی، اجتمـاعی 
کمی فعالیت هاي ورزشی منظم و عدم اطالع مـردم از خطرهـاي   
ناشی از چاقی و کم تحرکی دانسته اند. اما هم راستا بـا نتـایج مـا    

. بـه طـور   )1(اطی مشـاهده نکردنـد   و فعالیت بدنی ارتب WCبین 
ارتباط معنی داري بـین فعالیـت    83مشابه، رحمانی نیا و همکاران 

نیـز پژوهشـی کـه     WHtRیافت نکردند. در مورد  WHRبدنی و 
  به بررسی ارتباط آن با فعالیت بدنی پرداخته باشد دست نیافتیم.

در این تحقیق همچنین به بررسی همبسـتگی بـین انـدازه هـاي     
در دانشجویان پرداخته شد که همگی آنها با هم رابطه قوي  چاقی

داشتند که با یافته هاي سایر محققـین همخـوانی    01/0در سطح 
. این مسئله می تواند بیانگر لزوم استفاده از تمـامی  ]1، 16[داشت

این اندازه ها یا ترکیبی از آنها در تخمین وضعیت چـاقی و اضـافه   
نوان مثال مطالعـات نشـان دادنـد کـه     وزن افراد جامعه باشد، به ع

می توانـد پیشـگوي بهتـري بـراي عوامـل       WCو  BMIترکیب 
  ).1(به تنهایی  WCخطرزاي متابولیکی باشد تا 

به طور کلی می توان گفت، با وجود این کـه اکثریـت قریـب بـه      
اتفاق دانشجویان از فوائد ورزش روي ابعاد مختلف انسان آگـاهی  

ه فعالیت بدنی جزئ اولویـت هـاي زنـدگی    دارند لیکن پرداختن ب
ایشان محسوب نمی شود، این امر زنگ خطري بشمار می رود که 
در صورت غفلت از آن باید در آینده شـاهد عـوارض نـاطلوب آن    
روي ابعاد مختلف جسمی و روانی این افـراد باشـیم. همچنـین در    

 90مورد میزان فعالیت ورزشی دانشجویان نتـایج پـژوهش آبکـار    
درصد دانشجویان در هفته فعالیت جسـمانی   44ان داد که فقط نش

درصـد   28) دارنـد. کـه از ایـن میـان     2و1(بجز واحد تربیت بدنی 
 2تـا   1دانشجویانی که در هفته فعالیت جسمانی دارند تنهـا بـین   

ساعت ورزش می کنند که از نظر فیزیولوژیکی تـاثیر چنـدانی بـر    
سـاعت فعالیـت و    1زانـه  بدن ندارد. چنانکـه گفتـه مـی شـود رو    

ورزرش براي تامین نیازهاي حرکتی بدن جهت افراد عادي کـافی  
). بر ایـن اسـاس اگـر میـزان فعالیـت بـدنی       21به نظر می رسد (

ساعت در نظر بگیریم در این صـورت   6تاثیرگذار در هفته حداقل 
  درصد از دانشجویان موثر فعالیت جسمانی موثر دارند. 18فقط 

به علت نظري بودن و تفاوت میـزان انگیـزه ي    در پژوهش حاضر
پاسخ دهندگان به سواالت، داده ها ممکن است خیلی دقیق نباشد 
که سعی شد با تعداد زیاد آزمودنی ها به رفع این مشکل بپردازیم. 
از طرفی تغذیه آزمودنی ها مورد بررسی قرار نگرفت که می توانـد  

  یکی از محدودیت هاي این پژوهش باشد.
پایان، یافته هاي پژوهش حاضر نشان داد کـه بـا وجـود قـرار     در 

گیري اکثریت دانشجویان در دامنه طبیعـی انـدازه هـاي مختلـف     
) اما مقـادیر محاسـبه شـده    BMI, WHR, WHtR, WCچاقی (

میزان فعالیت بدنی آنها در حد پایین بود که نشـان از میـزان کـم    
وجـه بـه ایـن کـه     مداخالت ورزشی در زندگی آنها دارد. لـذا بـا ت  

داشتن فعالیت بدنی مناسب یکی از عوامل ارتقاء دهنـده سـالمتی   
افراد محسوب می شود و از آنجـایی کـه درصـد قابـل تـوجهی از      
دختران شرکت کننده در این مطالعه فعالیت بدنی کمی در هنگـام  
کار، ورزش و اوقات فراغت داشتند بـا تکیـه بـر اصـل فـوق الزم      

نشگاه به این مسئله دقت کـافی مبـذول   است مسئولین ورزشی دا
داشته و ضمن بکارگیري از توانمندي هـاي ورزشـی متخصصـان    
امر و با برگزاري کارگاه هاي مربوط بـه تغذیـه و اهمیـت کنتـرل     
وزن و با تدوین برنامه هاي آموزشی و ترغیب و تاکید بر پرداختن 
ران به فعالیت بدنی منظم در پیشگیري از چاقی و اضافه وزن دخت

دانشجو اثر گذار باشند. لذا با توجـه بـه اهمیـت فعالیـت بـدنی در      
زندگی جوانان بویژه دانشجویان دختر، نتایج مطالعه نشان داد کـه  
علی رغم قرارگیري اندازه هاي چـاقی در دامنـه طبیعـی، فعالیـت     
بدنی در جامعه مورد بررسی کافی نیست و الزم است در خصوص 

ر براي تغییـر الگـوي زنـدگی برنامـه     ترغیب و آموزش به این قش
    ریزي هاي دقیقی صورت پذیرد.

  تشکر و قدردانی

بدینوسیله مراتب سپاس خود را از کلیه دانشجویان عزیز که مـا را  
   در اجراي این پژوهش یاري نمودند، اعالم می داریم.
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