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وع آن هم در کشورهاي توسعه یافته و هم در حال چاقی به عنوان یک مشکل بهداشتی مهم در سراسر دنیا مطرح است و شی مقدمه:

چاقی در میان . چاقی کودکان و نوجوانان یک مشکل بهداشتی پیچیده است توسعه به دلیل تغییر در سبک زندگی رو به افزایش است.
پژوهش  که یکمطالعه حاضر  مشخص نیست، چاقی و وزن اضافه شیوع در افزایش دقیق علتنوجوانان در حال افزایش است. 

شهر  هاي رستانیآموزان دختر دب در دانش یبا  اضافه وزن و چاق یبدن تیرابطه تحرك و فعال تعیینبا هدف تحلیلی است - توصیفی
  انجام شد.  هیاروم

آموز دختر دبیرستانی شهر ارومیه مورد بررسی قرار گرفتند.  دانش 800ی تعداد لیتحل - یفیمطالعه پژوهش توص نیادر  روش کار:
 گرش. پژوهآنتروپومتري قرار گرفتند يرگیمصاحبه و اندازهاي انتخاب شده و مورد  چندمرحله يرگیبا استفاده از روش نمونه ها نهنمو

 لیهدف پژوهش و تکم حیپژوهش مراجعه کرده و پس از توض طیبه محو اخذ مجوز از آموزش و پرورش پرسشنامه  هیپس از ته
مورد   20ورژن  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم دادهاطالعات کرده و سپس  يآور اقدام به جمعزن آنان، قد و و يرگینامه و اندازهپرسش

  .ندتجزیه و تحلیل قرار گرفت
گزارش شد. باالترین مقدار شاخص توده بدن 1,56با انحراف معیار  14,54 آموزان دبیرستانی این مطالعه میانگین سن دانشنتایج: 

داري افزایش  ساله بود. مطابق آزمون همبستگی پیرسن با افزایش سن، مقدار شاخص توده بدنی به طور معنی 18مربوط به دختران 
را  BMIدهند و انجام ورزش منظم، تفاوت آماري معناداري در  آموز گزارش کردند که ورزش منظم انجام می  % دانش5/28یافت. تعداد  

دقیقه بود. براي افرادي که  به طور منظم  15ساعت و  3 دادند انی که ورزش انجام میآموز نشان نداد. میانگین ساعات ورزش دانش
و متغیرهاي مدت زمان  BMIرابطه معنادار مثبت مشاهده شد. بین  BMIفعالیت ورزشی داشتند بین تعداد ساعات ورزش منظم و 

یوتر، داشتن یا نداشتن ورزش منظم، روش طی کردن خواب در شبانه روز، مدت زمان تماشاي تلوزیون، مدت زمان استفاده از کامپ
  منزل تا مدرسه و خوردن یا نخوردن صبحانه رابطه اي مشاهده نگردید. 

بنابراین طبق نتایج این مطالعه فعالیت بدنی و انجام ورزش منظم به طور مستقیم با شاخص توده بدن رابطه  بحث و نتیجه گیري:
از افزایش میزان  توان یمه و ترویج و برنامه ریزي براي انجام ورزش به ویژه در میان نوجوانان دارد و با دوري از سبک زندگی نشست

  چاقی پیشگیري نمود.
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