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شاخص با  ساله چاق و رابطه آن 7-8یپسران دبستان يا یانهرا يها يو انجام باز یزیونتلو يتماشا یزانم یبررس
 یزددر شهر بدن  توده بدن و وزن بدون چربی

 مهدیه مالنوري شمسی –محمدرضا صادقیان شاهی  – هما حاجی صادقی
 

 مقدمه
اي و صرف اوقات  هاي رایانه طی دو دهه اخیر، الگوي فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان تغییر یافته که نتیجه رشد روز افزون بازي 

هاي تلویزیونی و کاهش مدت زمان اختصاص یافته براي  ها و تماشاي برنامه آموزان و کودکان براي این گونه بازي زیاد توسط دانش
عنوان عامل  امروزه چاقی به  .) ٢٠٠٠ ,٢٠٠۵., McMurray et al ,Janssen et al(فعالیت بدنی در مدارس و جوامع می باشد 

در این بین شیوع چاقی در دوران کودکی و نوجوانی به . صنعتی معرفی شده است هاي مزمن در جوامع اي بسیاري از بیماري زمینه
 یبررسبا توجه به نتایج مختلف در یافته هاي پیشین، هدف از پژوهش حاضر . گیر و جهانی رسیده است سطح یک بیماري همه

و توده ) BMI(شاخص توده بدن رابطه آن با ساله چاق و  7-8یپسران دبستان يا یانهرا يها يو انجام باز یزیونتلو يتماشا یزانم
 . یزد بوددر شهر  )LBM(بدون چربی بدن 

 روش شناسی 
ساله چاق شهر یزد به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و ارتباط بین میزان تماشاي تلویزیون و  8تا  7نفر از پسران دبستانی  45

 :نتایج . ، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفتLBMو  BMIاستفاده از بازیهاي رایانه اي با 
با میزان تماشاي تلویزیون و استفاده از بازیهاي رایانه اي ارتباط معنادار ) LBM و BMI(هیچکدام از شاخص هاي ترکیب بدنی 

 ).٠.٠۵<P(هر دو متغیر ارتباط منفی خیلی ضعیف و غیرمعنادار داشتند . نداشت
 بحث و نتیجه گیري 

بر اساس یافته هاي پژوهش حاضر، هیچکدام از شاخص هاي ترکیب بدنی که مورد بررسی قرار گرفتند، ارتباط معناداري با میزان 
این یافته ناهمسو با . ساله چاق دبستانی شهر یزد نشان ندادند 8تا  7تماشاي تلویزیون و استفاده از بازیهاي رایانه اي پسران 

با بخش توده ) (1391(و با بخشی از یافته یوسایی و همکاران ) 2005(؛ جاگو )1389(نیا و همکاران  هاي پژوهشی رحمانی یافته
نتایج تحقیقات انجام شده در . همسو بود) با بخش توده بدن) (1391(بود و با بخش دیگر یافته یوسایی و همکاران ) بدون چربی

هاي  ا تغییرات وزنی و زمان اختصاص داده شده جهت تماشاي تلویزیون و انجام بازيخصوص ارتباط بین سطوح فعالیت بدنی ب
 انجام و تلویزیون تماشاي زمان که گرفت نتیجه توان می پژوهش این نتایج از .اي در بین کودکان و نوجوانان همسو نیستند رایانه
آموزان،  دلیل در سن رشد بودن دانش رابطه به احتمال دارد این عدمو که  اي نداشت رابطه ترکیب بدن کودکان با اي هاي رایانه بازي

انجام پژوهش هاي . نوع وراثت و ژنتیک کودکان نمونه مورد بررسی، نوع تغذیه، و محیطی که کودکان در آن پرورش یافتند باشد
 یزد شهر در پژوهش این که این به هتوج با. بیشتر جهت دستیابی به نتایجی روشن تر و ارائه یک بیانیه شفاف، ضرورت می یابد

در این  ها استان و شهرها بین مقایسه امکان تا گیرد انجام نیز هاي دیگر ن استا و شهرها سایر در شود می پیشنهاد گرفته، صورت
اگرچه بر اساس یافته هاي حاضر، چنین نتیجه گیري می شود که میزان تماشاي تلویزیون و استفاده از بازي هاي  .آید زمینه فراهم

ساله  8تا  7ساله چاق دبستانی شهر یزد ندارد، و شاید والدین پسران  8تا  7رایانه اي، ارتباط معناداري با ترکیب بدنی در پسران 
توانند نگران وضعیت ترکیب بدنی فرزندان خود یون و انجام بازیهاي رایانه اي می پردازند، میدبستانی شهر یزد که به تماشاي تلویز

. نباشند، اما منطقی ترین رویکرد این است که در تفسیر و نتیجه گیري بر اساس یافته هاي حاضر، با احتیاط بیشتري عمل کرد
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تر با تعداد آزمودنی بیشتر به همراه دخیل نمودن دیگر جهت یک نتیجه گیري جامع تر و دقیق تر، انجام پژوهش هاي بیش
 .تواند کمک کننده باشدمتغیرهاي اثرگذار و نیز اندازه گیري دیگر شاخص هاي ترکیب بدنی، می

 تماشاي تلویزیون، بازیهاي رایانه اي، ترکیب بدنی، شاخص توده بدن، توده بدون چربی بدن :واژگان کلیدي

 منابع 
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رتباط بین میزان تماشاي تلویزیون و استفاده از بازیهاي رایانه اي با نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی ا. 1جدول 

 شاخص هاي ترکیب بدنی
ارتباط بین میزان تماشاي تلویزیون و استفاده از 

 r بازیهاي رایانه اي با شاخص هاي ترکیب بدنی

BMI 080/0 - 
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