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یک در بررسی شاخص توده بدنی و ارتباط آن با فعالیت بدنی و برخی خصوصیات دموگراف
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان

*يمحمد زاهد رخزاد،کامبیز ذهنی

چکیده

الت عمده امروزه چاقی و اضافه وزن به عنوان یکی از مشک: زمینه و هدف
شود. چاقی و اضافه وزن با فاکتورهاي تهدیدکننده سالمت در جوامع شناخته می

اي و.... در ارتباط است. فعالیت بیولوژیکی، عوامل فردي، اجتماعی و اقتصادي، تغذیه
هدف از این .شودبدنی از عوامل مهم در کیفیت زندگی مرتبط با سالمت محسوب می

دنی و ارتباط آن با فعالیت بدنی و برخی خصوصیات مطالعه تعیین شاخص توده ب
باشد.دموگرافیک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان می

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم 171تحلیلی –در این مطالعه توصیفی ها:روشمواد و 
اي شامل پزشکی کردستان به روش تصادفی سیتماتیک انتخاب شدند. پرسشنامه

اي دموگرافیک و میزان فعالیت بدنی توسط واحدهاي مورد پژوهش تکمیل ویژگیه
گیري شد و همچنین شاخص توده بدنی آنها محاسبه گردید. قد و وزن دانشجویان اندازه
SPSSافزار ها از نرمگردید. براي تجزیه و تحلیل داده استفاده گردید. ارتباط بین 18

ي همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس، تی مستقل و ها با استفاده از آزمونهاي آمارداده
مجذور کاي مورد ارزیابی قرار گرفتند.

میانگین درصد زن بودند.8/53درصد مرد و 2/46از کل افراد مورد پژوهش : هایافته
درصد آنان شاخص توده 3/57بود و46/22±14/3شاخص توده بدنی در دانشجویان 

3/33یت بدنی واحدهاي مورد پژوهش نشان داد که فقط بدنی طبیعی داشتند. بررسی فعال
و  فعالیت BMIنتایج ارتباط معناداري را میان درصد غیر فعال بودند.7/66درصد فعال و 

).<05/0pنها نشان نداد (آبدنی و خصوصیات دموگرافیک 
نتایج نشانگر نرمال بودن شاخص توده بدنی در اکثریت دانشجویان بود : گیرينتیجه

لی با توجه به اهمیت فعالیت بدنی و نتایج این مطالعه که نشانگر فعالیت ناکافی در و
ریزي صحیح و مستمر در خصوص اصالح سبک دانشجویان بوده، الزم است با برنامه

زندگی اقدام شود.
شاخص توده بدنی، فعالیت بدنی، دانشجویان: ي کلیديهااژهو
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مقدمه
امروزه در بیشتر کشورها از جمله ایران ، با گذر از 

به شیوه زندگی سنتی به شیوه مدرن، بیماریهاي وابسته
سبک زندگی مانند دیابت ، افزایش فشار خون ، اضافه 
وزن و چاقی روبه افزایش است. بطوریکه بر اساس

مطالعات اپیدمیولوژیک انجام گرفته بیش از یک 
). در 1و2(میلیارد نفر در جهان داراي اضافه وزن هستند

شیوع اضافه وزن و چاقی در 2005ایران طی سال 
درصد بوده 57درصد و 8/42مردان و زنان به ترتیب 

بینی شده که در سال است و طبق همین بررسی پیش
درصد 74درصد و 54این ارقام به ترتیب به 2015
).3(برسد

-گیري قد ووزن از جمله مهمترین عوامل تناندازه
هاي در سنجی است که در همه سنین کاربرد گسترده

ی، پایش رشد دارد و نشانگر عوامل اقتصادي، روان
). متخصصان از 5و4(باشداجتماعی و فرهنگی می

) براي تعییین ویژگیهاي BMIشاخص توده بدن (
رابطه مستقیمی با BMIکنند. فیزیکی بدن استفاده می

-چربی بدن دارد و یکی از بهترین و رایجترین شاخص

باشد که هاي سالمتی در افراد سالم غیر ورزشکار می
- و شیوه زندگی تغییر میبا متغیرهایی مانند جنس، سن

). 7و6(کند
گیري میزان شاخص توده بدن مقیاسی براي اندازه

تناسب وزن نسبت به قد فرد است. این شاخص از طریق  
.شودحاصل تقسیم وزن بر مجذور قد فرد محاسبه می

از این شاخص به عنوان یکی از معتبرترین مقیاسها براي 
- ود وزن استفاده میگیري احتمال اضافه یا کمباندازه

شود. سازمان جهانی بهداشت، شاخص توده بدنی زیر 
را به عنوان کم وزنی یا عالمت سوء تغذیه تلقی 5/18

به عنوان 25کرده و از سوي دیگر نیز شاخص باالي 
چاق در نظر گرفته شده است. 30اضافه وزن و باالي 

افراد داراي اضافه وزن یا چاق شانس بیشتري براي 

ء به بیماریهاي دیابت، قلبی عروقی، اختالالت ابتال
). 8(دارند...خواب و

تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم کم تحرکی می
پیامدهاي نامطلوبی از جمله افزایش وزن، چاقی، 
کاهش آمادگی جسمانی، بیماریهاي قلبی عروقی را در 

).10و 9(افراد بدنبال داشته باشد
ده در ایران و سراسر دنیا هاي اخیر انجام شپژوهش

در باره سالمتی و آمادگی جسمانی جامعه دانشجویان، 
دهد. در در ایران با اي را نشان میکنندهنتایج  نگران

توجه به اهمیت کنکور ورود به دانشگاه و رقابت 
آموزان در زمان پیش از کنکور معموالًشدید، دانش

و از دهندساعات زیادي را به مطالعه اختصاص می
شود. اغلب با توجه به میزان فعالیت بدنی آنها کاسته می

تحرکی مطلق، نداشتن فعالیت بدنی و برخی اوقات بی
اسکلتی، کم وزنی، –ممکن است به عوارض عضالنی 

). 11(اضافه وزن و چاقی دچار شوند
با بررسی شاخص 1386ضیایی و همکاران  در سال 
دانشجوي پزشکی 513توده بدنی و آمادگی جسمانی 

در بدو ورود به دانشگاه نتیجه گرفتند که نیمی از 
کننده در این پژوهش از شاخص دانشجویان شرکت

توده بدنی طبیعی برخوردار نبودند، بطوریکه درصد 
درصد و درصد چاقی و اضافه وزن 27الغري حدود 

درصد بود. البته میزان اضافه وزن و چاقی در 19حدود 
). در پژوهشی که در 12(ز دختران بودپسران بیشتر ا

بر روي دانشجویان سانتو توماس انجام 2010سال 
هاي خطر گرفت، میزان شیوع اضافه وزن و شاخص

بیماریهاي قلبی در سطح پایین گزارش شده است و 
ارتباط آن با میزان فعالیت بدنی نشان داده نشده است

)13  .(
و چاقی و با توجه به افزایش شیوع اضافه وزن 

پیامدهاي نامطلوب آن در اقشار جوان جامعه و از طرفی 
اهمیت موضوع فعالیتهاي ورزشی در ارتقاء سالمتی و با 
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عنایت به اینکه تاکنون مطالعه مشابهی در این خصوص 
در دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام نشده است 
این پژوهش با هدف تعیین شاخص توده بدنی و ارتباط 

بدنی و برخی خصوصیات دموگرافیک عالیت وآن با ف
در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام 

گرفت.

هاروشمواد و 
مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و برروي 

هاي مختلف دانشگاه علوم نفر از دانشجویان  رشته171
انجام گرفت. 1394پزشکی کردستان در فروردین 

نفر 2300ش تصادفی سیستماتیک از بین ها به رونمونه
هاي پزشکی، دندانپزشکی، از دانشجویان دانشکده

پرستاري و مامایی، بهداشت و پیرا پزشکی  که تمایل به 
مجریان طرح ، انتخاب شدند.شرکت در پژوهش داشته
پس از توجیه شرایط انجام با مراجعه به دانشکدها و

جهت را آوري اطالعاتپژوهش، پرسشنامه جمع
، سپس وزن و قد دادهقرار دانشجویانتکمیل در اختیار 

- واحدهاي مورد پژوهش توسط مجریان طرح اندازه
.گیري و در پرسشنامه ثبت گردید

سئوال 22بوده و مشتمل برپرسشنامه محقق ساخته 
ویژگیهاي دموگرافیک و چگونگی فعالیت فیزیکی 

از ده نفرروایی پرسشنامه با نظر خواهی از.باشدمی
اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

و از pilotتعیین گردید. پایایی پرسشنامه بصورت 
نفر از 20) براي Test re Testمجدد (طریق آزمون

85/0دانشجویان محاسبه شد، ضریب ثبات برابر با 
(با حداقل لباس) از گیري وزنبدست آمد. براي اندازه

گیري قدو براي اندازهwhite moreترازوي دیجیتال 
(بدون کفش) از متر نواري استاندارد نصب شده بر 

) BMIنمایه توده بدن (.روي دیوار استفاده گردید
واحدهاي مورد پژوهش با استفاده از فرمول: وزن 

چهار درتقسیم بر مجذور قد (متر) محاسبه گردیده و
گروه زیر طبقه بندي شدند:   

: 1/25-30: نرمال،6/18- 25: الغر،  5/18کمتر از 
و بیشتر: چاق  1/30اضافه وزن، 

SPSSبراي تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار  18

ها با استفاده از ارتباط بین دادهاستفاده گردید.
آزمونهاي همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یکطرفه، 

مورد تی مستقل، مجذور کاي و تست دقیق فیشر
دار به عنوان سطح معنیp>5/0گرفتند. و ربی قراارزیا

در نظر گرفته شد.

هایافته
نفر از دانشجویان مورد بررسی 171در این مطالعه 

نفر92درصد) مرد و 2/46(نفر79قرار گرفتند که 
از نظر محل ).1(جدول بودنددرصد) زن8/53(

درصد) ساکن 9/64سکونت اکثریت دانشجویان (
درصد در 2/8درصد همراه خانواده و 9/26خوایگاه،

باشند. از نظر وضعیت درآمد منزل شخصی ساکن می
درصد 1/4درصد) وابسته، 5/86دانشجو، اکثریت آنها (

دو را اعالم نمودند. در درصد هر4/9مستقل و 
خصوص وضعیت اقتصاد خانواده واحدهاي مورد 

5/17درصد) در سطح متوسط، 2/77پژوهش، اکثریت (
درصد داراي وضعیت 3/5درصد در سطح خوب و 

باشند.ضعیف می
نتایج نشان دادکه میانگین شاخص توده بدن در 

). نتایج 2( جدول باشدمی46/22افراد مورد پژوهش 
میان شاخص توده دارمطالعه نشانگر عدم اختالف معنی

و وضعیت اقتصاد =p)07/0(بدن و جنسیت دانشجویان
.=p)1/0(باشدي مورد پژوهش میخانواده در گروهها

از نظر انجام فعالیتهاي ورزشی منظم اکثریت 
درصد) اظهار داشتند که فعالیت 7/66دانشجویان (

درصد انجام 3/33و ورزشی منظم در هفته ندارند



...بررسی شاخص توده بدنی و

1395مستانز،چهارممجله دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی کردستان، دوره دوم، شماره 52

فعالیتهاي ورزشی منظم در هفته را اعالم نمودند.
بار در هفته 3درصد) 3/39بیشترین تعداد دانشجویان (

درصد) پیاده 6/45کنند و اکثریت آنها (ورزش می
روي با سرعت زیاد را به عنوان فعالیت ورزشی خود 

نتایج نشان داد در دانشجویانی که داراي بیان نمودند.
درصد)  6/59فعالیت ورزشی منظم هستند اکثریت (

درصد در 6/24نها در حد متوسط و آشدت فعالیت 
رزشی شدید انجام درصد فعالیت و8/15حد سبک و 

دهند و از نظر تعداد روزهایی که در هفته ورزش می

درصد) سه روز و بیشتر در 68کنند بیشترین تعداد (می
کنند.هفته ورزش می

دار میان شاخص نتایج نشانگر عدم ارتباط معنی
).3(جدول باشدتوده بدنی با نوع فعالیت ورزشی می
ان شاخص توده نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط می

و میانگین =p)38/0بدنی و شدت فعالیت ورزشی (
در واحدهاي =p)88/0مدت زمان ورزش در هفته (

باشد.دار نمیوهش معنیژمورد پ

میانگین و انحراف معیار برخی ویژگیهایافراد مورد پژوهش: 1جدول 

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلتعدادمتغیر
171173020/21246/2سن (سال)

17114419524/1695/10قد(سانتی متر)
1714210845/6435/11وزن (کیلوگرم)

17173/1528/3326/2214/3(کیلوگرم بر مجذور قد)شاخص توده بدنی
571015091/5921/31مدت زمان ورزش  (دقیقه)

ورد پژوهشارتباط جنسیت و شاخص توده بدنی در واحدهاي م: 2جدول 
Pکلاضافه وزن و چاقطبیعیالغر

تعداد (درصد)تعداد (درصد)تعداد (درصد)تعداد (درصد)

07/0
)2/46(79)19(15)2/58(46)8/22(18دانشجویان پسر

)8/53(92)8/21(20)5/56(52)7/21(20دانشجویان دختر
)100(171)41/20(35)3/57(98)2/22(38کل

شاخص توده بدنارتباط شاخص توده بدنی بانوع فعالیت ورزشی در واحدهاي مورد پژوهش:3ل جدو
درصدفراوانیاضافه وزن و چاقطبیعیالغرنوع فعالیت ورزشی

4166266/45پباده روي با سرعت زیاد
03147دویدن

01125/3دوچرخه سواري
10125/3آیروبیک

4134218/36سایر
01125/3ترکیبی از چند ورزش

934457100جمع
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بحث
نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین شاخص توده 

بوده و در 46/22بدنی دانشجویان مورد پژوهش 
محدوده نرمال قرار دارند. در پژوهشی که در تهران و 
بر روي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام گرفت 

بود و با این مطالعه 34/22ن شاخص توده بدنی میانگی
).14مطابقت زیادي داشت (

درصد دانشجویان داراي 3/57بر اساس این مطالعه 
درصد الغر و 2/22شاخص توده بدنی نرمال بوده و 

درصد داراي اضافه وزن و چاق بودند. در این 4/20
و جنسیت BMIداري میان خصوص ارتباط معنی

آمد خانواده مشاهده نگردید. در دانشجویان و در
پژوهش انجام گرفته بر روي دانشجویان رشته پرستاري 

BMIدرصد داراي 22/62واحد دانشگاه آزاد تهران، 

درصد داراي اضافه 21درصد  و حدود 5/16نرمال و 
در مطالعه مشابه دیگري که ).14(وزن و چاقی بودند

رصد د46در دانشگاه تهران انجام گرفت، حدود 
درصد دانشجویان پسر شاخص 54دانشجویان دختر و 

داري میان توده بدنی طبیعی داشتند و رابطه معنی
	).15(شاخص توده بدنی و جنسیت مشاهده شد 	

به دیگري که بر روي دانشجویان و ادر مطالعات مش
آموزان انجام گرفته است نیز نتایج مشابهی از نظر دانش

و جنسیت بدست آمده ارتباط میان شاخص توده بدنی
که  نتایج  پژوهشهاي ). درحالی16،17،18است (

دیگري که در شهرهاي مختلف ایران و بر روي 
آموزان  انجام گرفته است نشانگر دانشجویان و دانش

باشد و با عدم ارتباط جنسیت و شاخص توده بدنی می
). کسب این 19،20،21نتایج این مطالعه مطابقت دارد (

توان در سبک زندگی مختلف قض را مینتایج متنا
واحدهاي مورد پژوهش، عوامل محیطی و رفتاري و 
خصوصیات دموگرافیک آنان جستجو کرد و انجام 

رسد. در همین نظر میه هاي دیگري ضروري ببررسی

رابطه نتایج برخی مطالعات انجام گرفته در ایران و 
دار میان خارج از کشور نشانگر وجود رابطه معنی

حصیالت و درآمد خانواده با شاخص توده بدنی ت
باشد و با نتایج این مطالعه مطابقت نداردفرزندانشان می

البته همیشه این امر صادق نبوده و درآمد ). 16،22،23(
باالتر و تخصیالت والدین به معناي سواد سالمت بیشتر 
نیست و به عبارت دیگر افزایش میزان تحصیالت و 

شه مترادف با آگاهی بیشتر از تغذیه درآمد والدین همی
ت غذایی درست و خطران چاقی و داصحیح و عا

عوامل موثر برآن نیست بطوریکه در مطالعه حاضر هم 
BMIداري میان وضعیت اقتصادي و ارتباط معنی

دانشجویان بدست نیامد. بنظر پژوهشگران دانشجویان 
و آموزان با توجه به سکونت در خوابگاهنسبت به دانش

پیروي از برنامه غذایی دانشگاه کمتر تحت تاثیر 
باشند.وضعیت اقتصادي خانواده می

7/66نتایج این پژوهش نشان داد که اکثریت (
درصد) دانشجویان فعالیت منظم ورزشی در هفته 

درصد آنها فعالیت بدنی منظم در 3/33نداشتند و فقط 
ی در همین خصوص پژوهش فالحهفته را بیان نمودند.

و همکاران نشانگر آمادگی جسمانی ضعیف 
دانشجویان  دانشگاه بوشهر به خصوص دختران است و 
لزوم طراحی سیاستهاي همه جانبه به منظور افزایش 

هاي فعالیتهاي بدنی و شرکت دانشجویان در برنامه
در پژوهش ).21(ورزشی مورد تاکید قرار گرفته است

طارم انجام گرفته دیگري که در دبیرستانهاي  شهرستان 
است نتایج مشابهی با مطالعه حاضر بدست آمده 

آموزان از نظر فعالیت بدنی، درصد دانش68بطوریکه 
درصد آنها فعالیت بدنی 32غیر فعال بوده و قفط 

بر اساس مطالعه انجام در ).24(اندمناسب داشته
خصوص وضعیت فعالیت بدنی جوانان و نوجوانان در 

بیش از نیمی از این افراد در کشورهاي مختلف،
کشورهاي ایتالیا، کانادا، چین، آلمان، نیجریه و ایالت 
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بنظر ).25(اندمتحده فعالیت بدنی کافی نداشته
پژوهشگران، مهمترین عوامل موثر در عدم فعالیت 
ورزشی و بدنی مناسب در جوانان، کمبود وقت، 
دسترسی کمتر به امکانات وررشی در مدارس و 

ها، محدودیتها و فرهنگ حاکم بر جامعه در اهدانشگ
مورد ورزش دختران و وضعیت اقتصادي و اجتماعی 

گذاریهاي مناسب، باشد که با سیاستها میخانواده
تامین بودجه کافی و فرهنگ سازي قابل اصالح خواهد 

بود.
داري میان این پژوهش نشان دادکه ارتباط معنی

خص توده بدنی آنان فعالیت ورزشی و دانشجویان و شا
وجود ندارد و با نتایج مطالعات انجام گرفته در تهران و 

در حالیکه مطالعات )16،15(آباد همخوانی دارد خرم
نتایج دیگري که در تبریز و الهیجان انجام شده است 

دار میان شاخص توده بدنی و نشانگر وجود ارتباط معنی
ن مطالعه باشد و با نتایج ایمیزان فعالیت بدنی می

).26،27(مطابقت ندارد
رسد عوامل متعددي نظیر سبک زندگی، بنظر می

.... در افراد مورد پژوهش در وراثت، فرهنگ غذایی و
بدست آمدن این نتایج متناقض موثر باشد.

گیرينتیجه
نامطلوب بودن شاخص توده بدنی در تعداد زیادي 

چنین شیوع باالي کم تحرکی در از دانشجویان و هم
این قشر جامعه که نماینده قشر جوان دانشگاهی منطقه 

باشند را به عنوان هشدار جدي براي مسئولین امر و می
ریزي اساسی در ها تلقی کرده و لزوم برنامهخانواده

خصوص ارتقاء آگاهی، بهبود سبک زندگی و تدارك 
ضروري امکانات الزم براي فعالیت بدنی و ورزشی

رسد.بنظر می
عدم بررسی سایر عوامل موثر بر شاخص توده بدنی 
و فعالیت بدنی دانشجویان از جمله فرهنگ غذایی، 

از محدودیتهاي ....نقش خانواده، امکانات ورزشی و
این پژوهش بوده بنابراین انجام مطالعات تکمیلی در 

گردد.این خصوص پیشنهاد می

تشکر و قدردانی
- با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناین پژوهش

کردستان انجام شده است. وم پزشکیلآوري دانشگاه ع
را از معاونت نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود

آوري دانشگاه، شوراي پژوهشی دانشکده تحقیقات و فن
پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان که با 

، نهایت همکاري خود را با تصویب طرح و حمایت مالی
نمایند.پژوهشگران داشتند، ابراز می
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Relationship Between Body Mass Index With Physical
Activity and Some of demographicCharacteristics among

students in kurdistan university of medical sciences .

Zehni K., MSc, Rokhzadi MZ MSc*

ABSTRACT
Background and Aim: Today obesity and overweight are the
major health problem all over
the world. Obesity and overweight are related to biological factors,
individual, social, economic factors, different cultural factors and
feeding behavior. Physical activity is one of the important factors
for health related quality of life. The aim of this study was to
determine Relationship Between Body Mass Index and Physical
Activity and Some of demographic Characteristics among students
in kurdistan university of medical sciences, 2017.
Materials and Methods: In a cross – sectional study 171 students
were selected by systematic random sampling. A questionnaire
was completed for all participants including demographic
characteristics and Physical activity. Students' height and weight
were measured and also body mass index (BMI) was calculated.
Data were analyzed using chi- square test, t- test, ANOVA and,
pearson correlation coefficient.
Results: Of all participants 46.2% were male and 53.8% were
female. Mean BMI of the students (n=171) was 22.46 and 3.57 of
students had normal BMI. Regarding the level of physical activity
33.3% of students were active and 66.7% inactive. There was no
significant relationship between physical activity, demographic
characteristics and Body Mass Index. (p>0.05).
Conclusion: The majority of students had normal BMI. The results
indicated that the level of physical activity was not sufficient
among students. Therefore, it is necessary to have an education
plan to educate students regarding life style modification.
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