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  شهر تهران 6در آموزگاران خانم منطقه  ها آنبررسی وضعیت اضافه وزن و چاقی و عوامل مرتبط با  مطالعه و
  

  ، فرهاد جعفري  2، پریسا پیشرویان *بابک مهاجري  نویسندگان:
  2ودانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران آدرس:

 اه شاهد، تهران، ایراناستادیار گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگ

babak.mo7@yahoo.com 

مورد توجه قرار گرفته است  باشد یم ها یماريبسالمتی که زمینه ساز بسیاري از  ي کنندهچاقی همواره به عنوان یک مشکل و تهدید 
. در همین راستا در این دهند یمفیزیکی کمی  انجام  هاي یتفعالیا کارمند  تحصیل کرده  يها خانمو به ویژه  ها خانمما  ي جامعهدر 

شهر تهران و عوامل احتمالی مرتبط با آن پرداخته  6مطالعه به بررسی وضعیت چاقی و اضافه وزن در آموزگاران خانم مدارس منطقه 
  شده است.

شامل کلیه معلمین و کادر اداري در  ها نمونه و بوده prevalence studyو  cross- sectional: این مطالعه از نوع ها روشمواد و 
شده، تجزیه  spssوارد نرم افزار  به دست آمدهآموزش و پرورش شهر تهران بودند که اطالعات  6منطقه  دسترس درمراجعه به مدارس

شاخص براي بررسی و مقایسه، و تحلیل آماري با استفاده از آزمونهاي کاي اسکوئر، تی تست، آنالیز واریانس و همبستگی انجام شد. 
BMI  به عنوان مالك و معیار تعیین اضافه وزن و چاقی مورد استفاده قرار گرفت. به این ترتیب کهBMI 9/29 - 25  ،داراي اضافه وزن

  .گردد یمو باالتر چاقی مرضی تلقی  40و  Πچاقی درجه І ،99/39- 35چاقی درجه  99/34-30
 (BMI)بدنی  ي تودهبودند.میانگین شاخص  7/9با انحراف معیار  2/42مورد با میانگین سنی  634بررسی شده  يها نمونهکل  نتایج:
تعریف  يها محدودهبودند. بنابر  89/40و  63/17به ترتیب  بود که کمترین و بیشترین مقدار آن 6/3با انحراف معیار  2/26 ها نمونه

  بودند. 2درصد داراي چاقی درجه 6/1و  1درصد داراي چاقی درجه 2/14داراي اضافه وزن،  ها نمونهدرصد  BMI ،9/43شده براي 
این ترتیب که میانگین وزن ) به P=0/000معناداري وجود دارد( ي رابطهآزمون کاي دو نشان داد که  بین تحصیالت و میزان چاقی 

بین میزان  ي رابطه ي یسهمقاافراد با سطح تحصیالت باالتر، کمتر از میانگین وزن افراد با تحصیالت پایین تر بود.این رابطه در 
معنی داري مشاهده  ي رابطهو وزن افراد نیز  تأهل). همچنین بین وضعیت P=0/000هم برقرار بود( BMIتحصیالت و عدد 

) آزمونهاي تی تست و آنالیز واریانس بین سن و اضافه وزن و چاقی و همچنین سطوح مختلف چاقی ارتباط معنی دار P=0/007شد(
  )P=0/002آماري نشان دادند(

از سطح آگاهی مناسبی برخوردار باشند باال بوده،  رود یمانجام شده با وجود این که انتظار  ي مطالعه: اضافه وزن و چاقی نتیجه گیري
 الزم است در خصوص کنترل این مشکل بهداشتی و افزایش آگاهی و اطالعات در این زمینه برنامه ریزي شود. که

  چاقی، معلمین، شاخص توده بدنی، اضافه وزن، تهران  کلمات کلیدي:


