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ABSTRACT

Background & objectives: Inactive lifestyle has increased by urbanization and technological
progress. It is a factor in increasing prevalence of overweight and obesity.This study aimed to
investigate the association between obesity and overweight with lifestyle and fitness level in
students.
Methods: In this applied study, 360 students of Jahrom University (107 males aged
21.57±1.93 years and 253 females aged 20.91±1.63 years) were selected by random cluster
sampling method. Height, weight and body mass index (BMI) were measured. Lifestyle and
fitness level were evaluated using Berslow Life Index questionnaire and physical fitness
index. Pearson correlation coefficient was used to evaluate association between study factors.
Results: The results show that the overall prevalence of overweight and obesity were 34.16%
and 3.04% respectively. The relationship between BMI and lifestyle was (r = - 0.47; p = 0.02)
and fitness levels (r = - 0.51; p = 0.02) in sport science student. There was aslso a negative
relationship between BMI and lifestyle (r = -0.52; p = 0.01) in men students studying science.
While a significant relationship was not observed between BMI and lifestyle in other
faculties and both sexes.
Conclusion: The results indicate that active lifestyle and a higher fitness level is inversely
related to BMI, obesity, and overweight. In addition, Obesity and overweight are less
common in active people than inactive people.
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قدمهم
ــه   ــر ب ــال حاض ــدگی در ح ــیوه زن ــر در ش ــل تغیی ،دلی

مدرنیزه شدن و توسعه شهرنشـینی، گـذر تغذیـه اي   
رخ داده اســــت. مصــــرف غــــذاهاي چــــرب و    
پرکربوهیدرات و در کنار آن کم تحرکی باعث شیوع 

تـرین مشـکالت بهداشـتی    مچاقی به عنـوان یکـی از مه  

عمومی درکشورهاي توسعه یافتـه و در حـال توسـعه    
ــا چــاقی بــه تجمــ).1(شــده اســت ع بــیش از حــد و ی

شود، رونـد  طبیعی چربی در بافت چربی گفته میغیر
رو به افزایش چاقی، باعث شده که این عامل بـه یکـی   

ي سـالمت در همـه کشـورها    هـا از بزرگترین دغدغه
ــا وجــود تــالش)2(تبــدیل بشــود ــراي . ب هــایی کــه ب

چکیده
با افزایش شهرنشینی و پیشرفت تکنولوژي، شیوه زندگی غیرفعال افزایش یافته است، که خود عاملی براي زمینه و هدف: 

باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه شیوع چاقی و اضـافه وزن بـا شـیوه زنـدگی و     شیوع اضافه وزن و چاقی می
سطح آمادگی جسمانی در دانشجویان انجام شده است.

مرد با میـانگین سـنی  107(دانشجو360در این مطالعه توصیفی و کاربردي، از بین دانشجویان دانشگاه جهرم، روش کار:
سال) از طریق نمونه گیري خوشه اي تصادفی به عنوان نمونه 91/20±63/1زن با میانگین سنی 253سال و 93/1±57/21

نامه شاخص زنـدگی  از پرسشآماري انتخاب شدند. قد و وزن و نمایه توده بدن محاسبه گردید. براي جمع آوري داده ها
اي تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده    برسلو و شاخص میزان آمادگی جسمانی استفاده شد. بر

).≥05/0pشد (
04/3درصد و شـیوع کلـی چـاقی    34/16در دانشجویان دانشگاه جهرم نتایج نشان داد که شیوع کلی اضافه وزنیافته ها:

)p ،51/0-=r=02/0(جسمانیو با سطح آمادگی )p ،47/0-=r=02/0(با سبک زندگی . رابطه بین نمایه توده بدندرصد بود
)p ،52/0-=r=01/0(در دانشجویان مرد رشته علوم ورزشـی و همچنـین رابطـه بـین سـبک زنـدگی و نمایـه تـوده بـدن         

با سـبک زنـدگی در دانشـکده هـاي     که رابطه بین نمایه توده بدنصورتی. دربوددار معنادانشجویان پسر دانشکده علوم 
نبود.دو جنسیت معنا داردیگر در هر

که سبک زندگی فعال و سطح آمادگی جسمانی باالتر رابطـه معکوسـی بـا نمایـه     ندبطور کلی نتایج نشان دادنتیجه گیري: 
توده بدنی و در نهایت با چاقی و اضافه وزن دارند و شیوع چاقی و اضافه وزن در افراد فعال نسبت به غیر فعال کمتر است.

دانشجو، شیوه زندگی، آمادگی جسمانیچاقی، اضافه وزن،: يکلیدهاي واژه
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ه، میزان شیوع چاقی شناساندن نتایج چاقی انجام گرفت
گیر شده است، به طوري کـه سـازمان   در جهان دامن

زارشی بیان کـرده کـه   ) در گWHO(جهانی بهداشت
در سراسر جهان بیش از یک میلیارد فـرد بـالغ دچـار    

میلیون فرد چاق وجود دارد300اضافه وزن و حداقل 
1/3مـیالدي  2020شود که تا سال میبینیو پیش)3(

573میلیارد نفـر از مـردم دنیـا دچـار اضـافه وزن و      
ــار شــوند  ــاقی دچ ــه چ ــر ب ــون نف ــات )4(میلی . مطالع

گرفته در قشر دانشـجویان نیـز مویـد وجـود     صورت
اضافه وزن و چاقی در بین آنان است. به عنـوان مثـال   
رحمتی و همکاران، در تحقیقـی شـیوع کلـی چـاقی در     

ــران را   ــگاه ته ــجویان دانش ــت 2/3دانش ــد بدس درص
درصـد دانشـجویان   2/4آوردند و بر حسـب جـنس،   

. به )5(اق بودنددرصد دانشجویان دختر چ5/2پسر و 
رسد عواملی ماننـد تغییـر در الگـوي غـذایی،     نظر می

هــا و غــذاهاي آمــاده، مصــرف مصــرف میــان وعــده
نوشابه، زندگی بی تحرك مثل تماشـاي بـیش از حـد    

هاي کـامپیوتري  تلویزیون، استفاده از کامپیوتر و بازي
ش فعالیـت بـدنی در رشـد چـاقی     کـاه و به خصوص

.)6(باشدمیموثر
ي هاجلوگیري از چاقی و اضافه وزن به کاهش بیماري
ي هـا مزمن، بهبـود کیفیـت زنـدگی و کـاهش هزینـه     

شـود. در  مـی ي سـالمتی منجـر  هـا مرتبط با مراقبـت 
شـی و آمـادگی   همین راستا، داشتن برنامه منظم ورز

کندمیجسمانی کافی نقش بسیار مهم و موثري را ایفا
. در مقابل عدم انجام فعالیت جسمانی باعث شیوع )7(

ي هـا یی چون: چـاقی و اضـافه وزن، بیمـاري   هابیماري
عضــالنی، بــی تناسـبی و نامتقــارنی انــدام،  -اسـتخوانی 

تنفســی و...-ي قلبــیهــادردهــاي اســتخوانی، بیمــاري
شود که براي جلـوگیري  میشود. بنابراین پیشنهادمی

جسمانی در بین آحاد مـردم  ، فعالیت هااز این بیماري
ــی از راه    ــوان یک ــه عن ــجویان ب ــژه دانش ــه وی ــاي ب ه

دیگـر  .)8(کننده و نجات بخـش گسـترش یابـد   کنترل
عامل موثر در پیشگیري و کاهش اضافه وزن و چـاقی،  

. شیوه زندگی الگویی است کـه  )9(شیوه زندگی است

آن در ر طــول زنــدگی انتخــاب کــرده و پایــهفــرد د
شود که در واقع، از فرهنگ، نژاد، میریزيخانواده پی

مذهب، وضعیت اقتصادي، اجتماعی، اعتقادات و باورها 
گیرد. همچنین ترکیبی از الگوهـاي رفتـاري و   میتاثیر

،عــادات فــردي در سرتاســر زنــدگی (فعالیــت بــدنی
..) اسـت کـه در پـی    .اعتیاد به الکل و دخانیات و،تغذیه

.)10(فرآیند اجتماعی شدن به دست آمده است 
نوري و همکاران طی تحقیقی نشان دادند که شـاخص  

زندگی و سـطح آمـادگی جسـمانی بـا چـاقی و      ه شیو
ــافه وزن در  ــااضـ ــردان ارتبـ ط منفـــی و زنـــان و مـ

ــی ــجویان   )9(داري داردمعن ــین دانش ــی در ب . تحقیق
گــزارش کــرد کــه نمــره کــل محاســبه شــده بــراي  

و هـا هاي آمادگی جسـمانی در دو گـروه خـانم   تست
دار معکوس با وزن، نمایه تـوده  آقایان همبستگی معنی

ـ    ه دور بدنی، درصد چربی بدن و نسـبت دور کمـر ب
ــت.   ــپ داش ــتقیم   هی ــتگی مس ــز همبس ــپ نی دور هی

داري بـا آمادگی جسـمانی در دو جـنس داشـت   معنی
)11(.

ي هر کشـوري قشـر جـوان آن   هابدون شک سرمایه
باشد و آینده هر کشور را آنان رقـم خواهنـد زد.   می

در این میان دانشجویان به عنوان قشر تحصیل کـرده  
ر حال تحصیل از اهمیت ویـژه اي برخوردارنـد،   و یا د

چرا که کلید پیشرفت و ترقی کشـور در دسـت آنـان    
کارهـایی  است. لذا بررسی سـالمتی آنـان و ایجـاد راه   

جهت بهبود آن از اهمیت ویژه اي برخوردار است. به 
همین دلیل پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی 

ط آن بـا شـیوه   میزان شیوع چاقی و اضافه وزن و ارتبا
ــدگی و ســطح آمــادگی جســمانی در دانشــجویان   زن
بپردازد. مطالعات پیشین مرتبط با دانشجویان، بیشـتر  
به ارتباط فعالیت ورزشی و آمادگی جسمانی با چاقی و 

اند؛ اما این مطالعه به منحصـر بـه   اضافه وزن پرداخته
فرد بودن شیوه زندگی دانشجویی نیز تاکید داشته و 

رابطه شیوه زندگی با شیوع چاقی و اضـافه  به بررسی 
پردازد. همچنین در اکثر مطالعات پیشین، میوزن نیز

این روابـط را بـه طـور کلـی در دانشـجویان بررسـی       
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شـد کـه روابـط    سـعی  در ایـن مطالعـه  اند امـا  کرده
شده به تفکیک جـنس، دانشـکده و رشـته تحصـیلی     یاد

ـ   نتـایج . در نهایـت گرددبررسی  ن پـژوهش حاضـر ای
آورد تــا مــدیران دانشــگاه و مــیامکــان را بــه وجــود

ریزان آن، از نتایج بدست آمده در جهت بهبود برنامه
سالمت و کیفیت زندگی دانشجویان، که در نهایت بـه  

انجامـد، اسـتفاده الزم   میبهبود وضعیت تحصیلی آنان
ررسـی  بببرند. بنابراین هدف اصلی از مطالعـه حاضـر   

افه وزن بـا شـیوه زنـدگی و    رابطه شیوع چـاقی و اضـ  
.بودسطح آمادگی جسمانی در دانشجویان

روش کار
این مطالعه توصیفی و از نوع کاربردي بود. گردآوري 

به صورت میدانی و به لحاظ زمانی به صـورت  هاداده
مقطعی صورت پذیرفت.

جامعه و نمونه آماري
(تمـامی  نفر از دانشجویان دانشگاه جهرم2700از بین 

، براسـاس جـدول مورگـان،    1395) در سـال  هـا رشته
ــداد  ــامل 360تع ــر، ش ــرد107نف ــد:  م ــانگین ق (می

6/71±22/17متــــر، وزن: ســــانتی29/7±32/177
ــن:   ــوگرم و سـ ــال) و 57/21±93/1کیلـ زن253سـ

ــد:  ــانگین قـ ــانتی97/162±24/6(میـ ــر، وزن: سـ متـ
سـال) از  91/20±63/1کیلوگرم و سن: 74/8±43/56

خوشه اي تصادفی انتخاب شدند. راه نمونه گیري
روش اجرا

و تکمیـل فـرم رضـایت نامـه،     هـا پس از انتخاب نمونه
از قبیل قـد، وزن  هادموگرافیک آزمودنیيهاویژگی

پرسشنامه سپس از و شاخص توده بدنی محاسبه شد.
هـا آوري دادهشاخص شیوه زندگی برسلو براي جمـع 

استفاده شد.
خص توده بدنیقد، وزن و شاگیرياندازه

بدون کفش، در حالی که پاها بـه هـم   هاقد آزمودنی
و پـس سـر در تمـاس بـا     هـا چسبیده و باسـن، شـانه  

گیري وزن افـراد  گیري شد. اندازهقدسنج بود، اندازه
نیز با لباس سبک، بدون کفـش، انجـام گرفـت. بـراي     

قد و وزن، از ترازو و قدسـنج مـدل سـکا    گیرياندازه
شــد. بــراي تعیــین رده وزنــی    (آلمــان) اســتفاده 

که از تقسـیم  )BMI(از شاخص توده بدنهاآزمودنی
وزن بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد بر حسـب متـر   

اسـاس ایـن   شـود، اسـتفاده گردیـد. بـر    مـی محاسبه
ه در رد18شاخص، افراد با نمایه توده بدنی کمتـر از  

در رده وزنی طبیعـی، بـین   25تا 18کمبود وزن، بین 
توده بدن باالي ه در رده اضافه وزن و با نمای30تا25
.)9(گیرندمیدر رده چاق قرار30

پرسشنامه شاخص شیوه زندگی برسلو
توسـط پرسشـنامه شـاخص    هاشیوه زندگی آزمودنی

سـوال در مـورد   7کـه شـامل   شیوه زنـدگی برسـلو  
بـر خـواب کـافی،    ي معمول زنـدگی مشـتمل  هاعادت

خــوردن صــبحانه، عــدم مصــرف میــان وعــده، عــدم 
عدم مصرف مواد الکلی، انجام فعالیـت  مصرف سیگار،

بـود، 25ورزشی منظم و نمایـه تـوده بـدن کمتـر از     
نمره کـل بدسـت آمـده از ایـن     گردید.گیرياندازه

است که آزمودنی در قبال پاسـخ مثبـت،   7پرسشنامه 
نفـی، نمـره صـفر دریافـت    نمره یک و به ازاي پاسخ م

. روایی صوري و محتوایی این ابزار توسط )12(کندمی
تن از اساتید رشته فیزیولـوژي ورزشـی سـنجیده    10

.)9(گزارش شده است85/0شد و پایایی آن نیز 
میزان آمادگی جسمانیگیرياندازه

میـــزان آمـــادگی جســـمانی گیـــريانـــدازهبـــراي 
شـاخص میـزان آمـادگی    ، از پرسشـنامه  هـا آزمودنی

جسمانی استفاده شد. این پرسشنامه داراي سه بخـش  
پرسش بوده و آزمـودنی  5است که بخش اول شامل 

دهـد. ایـن بخـش شـدت     مـی تنها به یک سوال پاسـخ 
ــه را  ــی روزان ــت ورزش ــیفعالی ــنجد و از م ــا 5س 1ت

4شود. بخش دوم پرسشـنامه شـامل   میامتیازگذاري
ت فعالیـت ورزشـی   پرسش است که مربـوط بـه مـد   

است. در این بخش نیز آزمودنی تنهـا بـه یـک سـوال     
گیرد. در نهایـت،  میامتیاز2تا 5دهد و بینمیپاسخ

بخش سوم پرسشـنامه تکـرار فعالیـت ورزشـی را در     
دهد و شـامل  میروز، هفته و ماه مورد ارزیابی قرار
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1تـا  5سوال است. در بخش سوم نیز آزمـودنی از  5
کند. براي بدست آوردن امتیاز کل، میفتامتیاز دریا

امتیاز هر سه بخش را در هم ضرب کـرده و چنانچـه   
شـود، فـرد داراي   100عدد بدسـت آمـده بـاالتر از    

فـرد داراي  100تـا 60زندگی بسیار فعال، امتیاز بـین  
ــین   ــاز ب ــال، و امتی ــدگی فع ــا 40زن ــرد داراي 60ت ، ف

، 40تـا  20آمادگی جسمانی قابل قبـول و امتیـاز بـین    
فرد داراي آمادگی جسـمانی نـه چنـدان خـوب، و در     

فعـال  باشـد، فـرد غیر  20امتیـاز کمتـر از   نهایت اگـر  
تن از اساتید 10. طبق گزارش )13(شودمیمحسوب

رشته فیزیولـوژي ورزشـی، ایـن ابـزار از روایـی الزم      
گـزارش  85/0برخوردار اسـت. همچنـین پایـایی آن   

.)9(شده است

روش آماري
از میانگین و انحراف معیار ها براي توصیف آماري داده

از ضـریب همبسـتگی   اهـ و براي تجزیه و تحلیـل داده 
در p>05/0داري پیرسون استفاده شـد. سـطح معنـی   

ها بـا اسـتفاده از   نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده
صورت گرفت.SPSS-16افزار نرم

هایافته
ــه تــوده بــدنی       ــات ســن، قــد، وزن و نمای مشخص

به تفکیـک جنسـیت و رشـته تحصـیلی در     هاآزمودنی
ــ  1جـدول   ین نتـایج آزمــون  ارائـه شــده اسـت. همچن

از توزیع هالموگروف اسمیرنوف نشان داد که دادهوک
.طبیعی برخوردار بودند

انحراف معیار)±. سن، قد، وزن و نمایه توده بدنی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی(میانگین1جدول 
شاخص توده بدنی

(کیلوگرم بر مجذور قد به متر)
سن

(سال)
وزن

(کیلوگرم)
قد

(سانتی متر) تعداد جنسیت دانشکده

76/2±90/20 95/1±60/22 50/6±50/56 05/6±50/163 31 زن
تربیت بدنی

00/2±20/21 99/0±53/21 53/8±53/68 48/7±73/177 18 مرد
06/3±11/21 69/1±79/20 44/9±42/56 68/5±32/161 43 زن

دانشکده ادبیات
49/2±72/20 22/3±27/23 12/13±27/66 41/11±176 21 مرد
97/2±25/21 33/1±97/20 56/9±88/57 73/5±56/163 44 زن

دانشکده علوم
47/4±95/21 56/1±04/21 68/15±66/71 07/5±80/178 20 مرد
84/2±28/20 80/1±00/21 39/8±31/55 04/7±22/163 45 زن دانشکده فنی 

21/23±85/4ندسیمه 52/1±43/21 78/17±96/74 88/7±59/177 28 مرد
51/2±40/20 44/1±70/20 19/8±42/56 25/6±85/163 51 زن

دانشکده کشاورزي
58/6±77/22 11/2±55/21 42/22±85/71 23/6±14/176 26 مرد

که شیوع کلـی اضـافه وزن در ایـن   ندنتایج نشان داد
51/16درصد بود و بر حسـب جـنس   34/16مطالعه 

درصـد دختـران داراي اضـافه    84/9درصد پسـران و  
درصد بود و بـر  04/3وزن بودند و شیوع کلی چاقی 

ــد پســران50/5حســب جــنس  ــ78/0و درص د درص
حـاکی از  هاتر یافتهدختران چاق بودند. به طور جزئی

آن بــود کــه درصــد شــیوع اضــافه وزن در پســران و 
20و 66/6دختــران رشــته تربیــت بــدنی بــه ترتیــب 

،درصــد76/11و 33/8دانشــکده ادبیــات  ،درصــد
دانشـکده  ،درصـد 66/6و 81/14دانشکده کشاورزي 

درصـد و دانشـکده فنـی    63/13و 28/14علوم پایـه  
باشـد و درصـد   مـی درصـد 01/7و 47/26مهندسی 

شیوع چاقی در پسران و دختران رشته تربیـت بـدنی،   
ان دانشکده ادبیات، دختران دانشکده کشاورزي و پسر

باشـد. امـا   مـی دختران دانشکده فنی مهندسـی، صـفر  
درصـد  40/7درصد دختران دانشـکده ادبیـات،   47/1

ــاورزي،   ــکده کش ــران دانش ــران 52/9پس ــد پس درص
دختران دانشکده علوم پایـه  27/2دانشکده علوم پایه، 

چـاق درصد پسران دانشـکده فنـی مهندسـی    88/5و 
باشند.می
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که رابطه بین سبک زندگیندهمچنین نتایج نشان داد
ــدن   ــوده ب ــه ت ــا نمای ــطح )p ،47/0-=r=02/0(ب و س

-p ،51/0=02/0(جسمانی با نمایه توده بـدن آمادگی
=r(رشـته تربیـت بـدنی و علـوم     دانشجویان مرددر

ورزشی و همچنین رابطه بین سـبک زنـدگی و نمایـه    

ــدن   ــوده ب ــر  )p ،52/0-=r=01/0(ت ــجویان پس دانش
ي هـا دار بود و رابطـه بـین متغیـر   دانشکده علوم معنا

دار نبود (جدول ي دانشگاه معناهامختلف در بین رشته
2.(

. نتایج ازمون ضریب  همبستگی در مورد شیوه زندگی و سطح آمادگی جسمانی با نمایه توده بدنی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت 2جدول 
و رشته تحصیلی

نمایه توده بدنی
متغیر مورد بررسی مردرشته تحصیلی زن

Pمقدار  r Pمقدار  r
*02/0 47/0- 55/0 21/0 سبک زندگی

02/0*تربیت بدنی 51/0- 84/0 05/0- سطح آمادگی جسمانی
87/0 05/0- 26/0 10/0 سبک زندگی

دانشکده ادبیات
44/0 24/0 35/0 09/0 سطح آمادگی جسمانی

*01/0 52/0- 14/0 22/0- سبک زندگی
دانشکده علوم

58/0 12/0 57/0 08/0 سطح آمادگی جسمانی
91/0 01/0- 52/0 08/0- سبک زندگی

دانشکده فنی مهندسی
94/0 01/0 70/0 05/0 سطح آمادگی جسمانی
81/0 04/0- 31/0 11/0- سبک زندگی

دانشکده کشاورزي
75/0 06/0- 54/0 07/0- ی جسمانیسطح آمادگ

.؛ در جدول فوق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده استدارينشان رابطه معنی* 

بحث
در مطالعه حاضر بـه بررسـی ارتبـاط شـیوع چـاقی و      
اضافه وزن با شیوه زندگی و سطح آمادگی جسـمانی  
در دانشجویان دانشگاه جهرم پرداخته شد. شیوع کلـی  

درصـد بـود و بـر    34/16در این مطالعـه  اضافه وزن 
درصــد 84/9درصــد پســران و 51/16حسـب جــنس  

دختران داراي اضافه وزن بودند و شـیوع کلـی چـاقی    
درصــد 50/5درصــد بــود و بــر حســب جــنس 04/3

درصد دختران چاق بودند. با توجه بـه  78/0و پسران
این اطالعات، به طور نسبی میزان شیوع چاقی و اضافه 

پسران دانشـگاه جهـرم بـه مراتـب بیشـتر از      وزن در 
د که شیوع ندهنشان میهاباشد. این یافتهدختران می

اضافه وزن و چاقی نسبت به برخـی مطالعـات مشـابه    
داخلی و خارجی بیشـتر و در برخـی کمتـر اسـت. بـه      
عنوان مثال رحمتی و همکاران میزان شیوع کلی اضافه 

ــ  ــگاه ته ــجویان دانش ــاقی در دانش ــه را ران وزن و چ ب
بدسـت آوردنـد کـه بـر     درصـد 2/3و 5/13ترتیب 

درصد 5/2درصد دانشجویان پسر و 2/4حسب جنس 
. مقایســه )5(دانشــجویان دختــر دچــار چــاقی بودنــد

ي این دو پژوهش تفاوت چندانی در نرخ کلـی  هایافته
تفاوت زیادي بـین دو  دهند. همچنین چاقی نشان نمی

ــاقی در     ــزان چ ــا می ــدارد ام ــود ن ــران وج ــروه پس گ
دانشجویان دختر دانشـگاه تهـران نسـبت بـه دانشـگاه      

اي دیگـر بـر روي   باشـد. در مطالعـه  مـی جهرم بیشتر
دانشجویان مراکز دانشگاهی شهر بم، سـلیمانی زاده و  

12/1همکاران، میزان اضافه وزن و چاقی را به ترتیب 
. در مطالعه مشابهی در )14(بیان کردنددرصد2/1و 

بر روي دانشجویان دانشکده دندانپزشـکی  1393سال 
22دانشگاه علوم پزشکی یزد شیوع کلـی اضـافه وزن   

و در درصـد 28و بر حسب جـنس در پسـران   درصد
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11و شیوع کلی چاقی بدست آمددرصد15دختران 
و در درصـد 21بدست آمـد کـه در پسـران    درصد

همکـاران، میـزان   نگ و ها.)15(بوددرصد2دختران 
درصـد  2/4چاقی در دانشجویان دانشگاه بوسـتون را  

تواند شرایط می. دلیل این اختالفات)16(تعیین کردند
، شـیوه  اقلیمی، تفـاوت در سـطح اجتمـاعی، اقتصـادي    

ــدگی ــزان فعالیــت  زن (بخصــوص تنــوع غــذایی) و می
جسمانی باشد.

ي بدست آمده مشخص شد که بین هااساس یافتهبر
نمایه توده بـدنی بـا شـاخص شـیوه زنـدگی و سـطح       
آمادگی جسمانی در دانشـجویان مـرد رشـته تربیـت     

ــی  ــوس و معن ــه معک ــدنی رابط ــود دارد و ب داري وج
ي بین نمایـه تـوده   دارهمچنین رابطه معکوس و معنی

بدنی با شـاخص شـیوه زنـدگی در دانشـجویان مـرد      
و هادانشکده علوم پایه وجود داشت. در بقیه دانشکده

و شـیوه زنـدگی و   BMIمعناداري بین ه رابطهاگروه
رابطــه سـطح آمــادگی جسـمانی دیــده نشـد. وجــود    

ــدنی،  ــت ب ــادار در دانشــجویان مــرد رشــته تربی معن
یت بـیش از انـدازه دانشـجویان    تواند به دلیل فعالمی

رشته تربیت بدنی و وجود واحـدهاي عملـی و تغذیـه    
ــاز   ــناخت س ــین ش ــالم و همچن ــافی و س ــاي وک کاره

معنــادار در رابطــهدلیــل .اي باشــدجســمانی و تغذیــه
مردان دانشکده علوم پایه به درستی مشخص نیسـت  

توانـد بـه دلیـل فعالیـت بـدنی زیـاد و الگـوي        مـی اما
باشد. مناسب غذایی

باشد بـه  ها مینتایج برخی مطالعات همسو با این یافته
عنوان مثال نوري و همکاران، مطالعه اي تحـت عنـوان   
ارتباط شیوع چاقی و اضـافه وزن بـا شـیوه زنـدگی و     
سطح آمادگی جسـمانی در بزرگسـاالن شـهر شـیراز     

ه انجام دادند. تحقیقات آنهـا نشـان داد شـاخص شـیو    
جسمانی با چاقی و اضافه وزن زندگی و سطح آمادگی 

بـر ایـن   در زنان و مردان ارتبـاط منفـی دارد. عـالوه   
مشخص گردید اگر چه زنان نسبت به مردان از امتیاز 
باالتري در شیوه زندگی برخوردار هستند، اما به طور 
کلی هر دو جنس از زندگی سالمی برخوردار نیسـتند 

ــه    )9( ــاران، ب ــی و همک ــر مقدس ــه اي دیگ . در مطالع
بررســی شــیوع اضــافه وزن، چــاقی و ســطح آمــادگی 
جسمانی نوجوانان شـهر شـیراز پرداختنـد. در نهایـت     

هر چه میزان درصد چربی و نمایهگزارش کردند که
تر ر باشد، سطح آمادگی جسمانی پایینتوده بدن بیشت

. در مطالعه زر و همکاران، مشخص شـد کـه   )6(است
ـــا    ـــه وزن ب ـــی و اضاف ـــن چاق ـــی بی رابطـــه معکوس
ـــود دارد   ـــمانی وجـ ـــی جسـ ـــاي آمادگـ ، فاکتورهـ

ن چــاق و  طـوري کـه وضعیـت جســمانی دختــرا  بـه
ـــف  ـــه وزن ضعی ـــادي  داراي اضاف ـــراد ع ـــر از اف ت

ــی ـــندم ــاران،  ).17(باش ــریفی و همک ــه ش در مطالع
،BMIکه بـین سـطح فعالیـت بـدنی بـا     مشخص شد

درصد چربی بدن و اندازه دور کمر ارتبـاط معکـوس   
. در مطالعـات خـارجی نیـز    )18(دار وجـود دارد معنی

ــادگی    ــطح آم ــین س ــاداري ب ــوس و معن ــاط معک ارتب
نتـایج  .)19(جسمانی و اضافه وزن گزارش شده است

برخی مطالعات با این یافته همخوانی ندارد. به عنـوان  
مثال قنبري و همکاران، مطالعه اي بـا عنـوان بررسـی    
میزان شیوع چاقی و ارتباط آن با برخی عوامـل مـوثر   

ساله شهر شـیراز انجـام   8-12در دانش آموزان پسر 
ي بـین  دارمعنـی دادند. نتایج آنها نشان داد که ارتباط 

ي پرداختن به ورزش و هاشاخص توده بدنی و ساعت
. )20(میزان پیاده روي در طـول هفتـه وجـود نـدارد    

تواند تفاوت در جامعه مییکی از دالیل این ناهمخوانی
اشـد. بـه طـوري کـه در     آماري و سن هر دو گروه ب

ـ  8-12مطالعه یـاد شـده از دانـش آمـوزان      ه سـاله ب
توانـد  مـی دلیل دیگرعنوان نمونه استفاده شده است.

کـه در  تداوم و نوع فعالیت ورزشی باشد. بـه طـوري  
مطالعه آنان ورزش در منزل و پیـاده روي را مالکـی   
براي سنجش میزان فعالیـت ورزشـی قـرار داده انـد.     

ــر  ــین الب ــاهپوري و  همچن ــاران و پن ــنش و همک زي م
در دو تحقیق جداگانه به ارتبـاط بـین شـیوه    همکاران

زندگی و میزان چاقی و اضـافه وزن پرداختـه انـد. در    
مطالعه البرزي منش و همکاران نیز مشخص شـد کـه   
چاقی و اضافه وزن در دختران مورد بررسی با برخـی  
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ـ یوه زندگی ارتباط دارد کـه از مهم ي شهامولفه رین ت
توان به ساعات خواب، صـرف تـنقالت هنگـام    میهاآن

تماشــاي تلویزیــون، ســی دي و اســتفاده از کــامپیوتر، 
جیبی ذایی صبحانه و شام، میزان پول تـو حذف وعده غ

دریافتی و مقداري از آن که صرف خرید تنقالت شده 
همکــاران، در مطالعــه پنــاهپوري و . )21(اشــاره کــرد

طــور کلــی مشــخص شــد کــه نمایــه تــوده بــدن  بــه
هــاي آمـوزان بـا سـاعت پـرداختن بـه فعالیـت      دانـش 

دار و با مصـرف غـذاهاي   ورزشی ارتباط منفی و معنی
ــود ــه ت ــاطهآمــاده و نمای ــدر ارتب ــدن پ مســتقیم و ب

.)22(دار داردمعنی
بـه میـزان قابـل تـوجهی در     و اضافه وزنشیوع چاقی

دهه گذشته 3طول همه جوامع در سرتاسر جهان در
افزایش یافته است و همه شـواهد حـاکی از ایـن امـر     

بی وقفه در حـال افـزایش   است که این روند همچنان
ي در حـال  هـا و میزان شیوع آن در کشـور )23(است

ـ هاتوسعه بیشتر از کشور ر اسـت کـه خـود بـار    ي دیگ
. )24(کنـد مـی تحمیـل هامالی زیادي را بر این کشور

این نگرانی عمده بهداشت عمومی است چرا که چاقی 
شـود.  مـی باعث ایجاد اثرات منفـی بـر روي سـالمتی   

عروقی، -ي قلبیها، بیماري2خطر بیماري دیابت نوع 
و حتی مرگ و میر به طور مستقیم بـا  هاانواع سرطان

محققـین چنـدین   . )25(چاقی مرتبط استدرجه اي از
عامل از قبیل ژنتیک، مسائل روانـی، زیسـت محیطـی،    

مربـوط بـه شـیوه زنـدگی و میـزان آمـادگی       عوامل
.)26, 9(دانندمییجسمانی را علت اصلی چاق

ف انـــرژي  چاقــی بــه میــزان دریافــت و مصـــر 
بســتگی دارد بــه طــوري کــه افزایـــش انـــرژي   
دریافتــی نســبت بــه انـــرژي مصرفـــی باعـــث    

شــود. به همین خاطر کاهش در میافزایــش چاقــی
انــرژي مصــرفی روزانــه عامــل اصــلی کنتــرل چــاقی 

ي شـیوه  هـا توان گفت که سایر مولفهباشد اما نمیمی
و ورزش در کنترل وزن هـیچ  زندگی و فعالیت بدنی

گـزارش شـده اسـت    در این رابطه.)23(نقشی ندارد
که فعالیـــت بدنـــی و ورزش بـا تغییــر در میــزان      

شـود. بـــه   مـی انـرژي مصرفی موجب کنترل چـاقی 
طــوري کــه بــا افزایــش ســطح فعالیــت بدنـی و 

یابــد و  مـی ورزش میـزان انـرژي مصرفـی افزایـش
ریافتــی ثابــت باشــد در    صورتـی کـه انــرژي د در

از جهتی .)17(شــودمینهایـت باعــث کاهــش وزن
توان با پیگیري شیوه زندگی سالم به کـاهش  میدیگر

مطالعـات  چاقی و اضافه وزن کمک کرد. در این رابطه 
توان با افزایش آگـاهی عمـومی   میداده اند کهنشان 
ورد اصالح شیوه زندگی با کم کردن و یا از بـین  در م

بــردن برخــی عــادات زنــدگی اشــتباه ماننــد مصــرف 
ــده    ــان وع ــرف می ــاده، مص ــذاهاي آم ـــرف ،غ مص

دخانیــات، مواد الکلــی و همچنین توصـیه بـه برخـی    
عادات بهداشتی، مانند استراحت کافی بـه پیشـگیري و   

عـالوه بـر   . )9(کاهش چاقی و اضافه وزن کمـک کـرد  
اي آمده است که افرادي موارد ذکر شده در مطالعه

بیشتر دچار چـاقی و  ،زندگی نامناسبی دارندکه شیوه
ــی  ــافه وزن م ــوند. ااض ــا   ش ــدگی ب ــیوه زن ــالح ش ص

ي هـا کردن کـالري مصـرفی و انجـام فعالیـت    محدود
ــین     ــرل وزن، از اول ــور کنت ــه منظ ــنظم ب ــی م ورزش

هکارهاي مناسب براي پیشگیري و حتی درمان چاقی را
.)27(و اضافه وزن است

توان به ایـن نکتـه   میي مطالعه حاضرهااز محدودیت
آوري د که در پژوهش حاضر به منظور جمعاشاره کر

شد. در بخـش بررسـی   اطالعات از پرسشنامه استفاده 
شیوه زنـدگی، تعـداد سـواالت پرسشـنامه محـدود و      

در داد.ي شیوه زندگی را پوشـش نمـی  هاتمامی جنبه
ــزان آمــادگی جســمانی، پیشــنهاد  بخــش ســنجش می

ي میـدانی  هاشود که در مطالعات آینده از آزمونمی
شود.ي آمادگی جسمانی استفادههاو تست

نتیجه گیري
یـن مطالعـه نشـان دهنـده ارتبـاط      اصلی ترین یافتـه ا 

بین شیوه زندگی و سطح آمادگی جسمانی با دارمعنی
نمایه توده بـدنی دانشـجویان رشـته تربیـت بـدنی و      

بین شـیوه زنـدگی بـا    دارمعنیعلوم ورزش، و ارتباط 
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نمایه توده بدنی در دانشجویان دانشکده علـوم بـود.   
اضـافه  عالوه بر این، نتایج گواه بر وجـود قابـل توجـه    

وزن و چاقی در بین دانشجویان اسـت کـه نسـبت بـه     
توجه به ومیانگین بیشتري دارد. ،اکثر مطالعات پیشین

ه آن از اهمیت ویژه اي برخوردار است. با اصالح شـیو 
زندگی و افزایش سطح آمـادگی جسـمانی آنـان و بـا     

ي اشتباه مانند مصرف غذاهاي هاحذف برخی از عادت
تـوان  میو الکل، خواب ناکافیآماده، مصرف دخانیات

از شیوع چاقی و اضافه وزن جلوگیري کرد. 
ــت، از آن جهــت کــه محــیط دانشــگاه فضــاي   در نهای

باشـد،  مـی ي گروهـی هـا مناسبی براي انجـام فعالیـت  
ي ورزشـی در قالـب   هـا شـود کـه برنامـه   میپیشنهاد

تفریحی و همگانی و همچنین رقـابتی رواج پیـدا کنـد.    
ي هـا ، کارگـاه هـا ن بـا تشـکیل همـایش   توامیهمچنین

آموزشی و توزیع بروشـورهاي مـرتبط، آگـاهی ایـن     
گروه را درباره تاثیر فعالیـت بـدنی و شـیوه زنـدگی     
سالم در حفـظ سـالمتی، افـزایش داد و بـه مسـئولین      

شود کـه فضـاهاي ورزشـی و    میدانشگاه نیز پیشنهاد
.امکانات رفاهی دانشجویی را افزایش دهند

قدردانیتشکر و
ــه از ــه حاضــر برگرفت ــوم مقال ــروژه کارشناســی عل پ

باشـد.  مـی 120330157ورزشی دانشگاه جهرم با کد 
، افـراد دانند از همه مینویسندگان مقاله بر خود الزم
را در محققـین کـه  هـا مسئولین دانشگاه و آزمـودنی 

ند، قدردانی هرچه بهتر این پژوهش یاري کرداجراي
.و تشکر نمایند
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