مجله علوم پزشکی خراسان شمالی
دوره  ،01شماره  ،2تابستان 0317

ارتباط شاخصهای تنسنجی با نگرش نسبت به فعالیتهای ورزشی در دانشآموزان مقطع
متوسطه استان خراسان شمالی در سال 0311
حسین طاهری چادرنشین
5
 ،3محسن توكلی

*،1

 ،محمدرضا اسماعیلی  ،2فرشته پوت افکند  ،3حامد ساالری  ،4میثم علی پورراز

* نویسنده مسئول :حسین طاهری چادرنشین ،استادیار فیزیولوژی ورزش ،گروه علوم ورزشی ،دانشگاه بجنورد ،بزرگراه بجنورد ـ اسفراین،
بجنورد ،استان خراسان شمالی ،ایران .ایمیلh.taheri@ub.ac.ir:
DOI: 10.29252/nkjmd-0100212

تاریخ دریافت1396/09/22 :

چکیده

تاریخ پذیرش1398/02/17 :

مقدمه :ادراک و نگرش افراد نسبت به مزایای شركت در فعالیت بدنی و ورزشی ،عاملی اثرگذار بر تصمیم گیری های آنان

واژگان کلیدی:

در مشاركت در فعالیت منظم و سالمت محور است .لذا ،هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط شاخص های تن سنجی با نگرش
نسبت به فعالیت های ورزشی در دانش آموزان مقطع متوسطه استان خراسان شمالی بود.

نمایه توده بدن
نسبت دور كمر به باسن
درصد چربی بدنی
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی
محفوظ است.

روش کار :جامعه آماری این پژوهش مقطعی كه از نوع توصیفی تحلیلی بود را دانش آموزان مقطع متوسطه ی اول و دوم
تحصیلی استان خراسان شمالی تشکیل می دادند كه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد  847نفر به عنوان
نمونه آماری انتخاب شدند .برای هر دانش آموز شاخص های نمایه توده بدنی ( ،)BMIنسبت دور كمر به باسن ()WHR
و درصد چربی بدن (  )BFPاندازه گیری شد .همچنین ،نگرش به فعالیت ورزشی نیز با استفاده از پرسشنامه كوربین
اندازه گیری شد .داده ها با استفاده از آزمون های كای اسکوئر t ،مستقل ،همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس
یک طرفه در سطح  P > 0/05ارزیابی شدند.
یافتهها :یافتههای تحقیق حاضر نشان داد كه  13/7درصد از دانشآموزان وضعیت اضافهوزن و  9/6درصد در وضعیت الغری قرار
دارند .همچنین ،سطح  WHRو  BFPدختران دانشآموز با باال رفتن سن افزایش یافت .عالوه بر این ،بین نگرش به فعالیتهای
ورزشی با شاخص های تنسنجی دانشآموزان رابطه معکوس و معنیداری وجود داشت (.)P = 0/001
نتیجه گیری :این نتایج بیانگر لزوم ارائه برنامه های مناسب جهت كنترل و پیشگیری از شیوع چاقی و توجه به نگرش به
فعالیت های ورزشی به عنوان یکی از راه حل های كاهش میزان مشکالت اضافه وزن و چاقی دانش آموزان می باشد.

مقدمه
داشتن اضافهوزن یا چاقی با افزایش خطر بیماریهای قلبی ـ عروقی
همراه است [ .]1پژوهشهای پیشین نشان دادهاند كه چربی زیاد و
چاقی ،ارتباط تنگاتنگی با بیماریهای فشارخون باال ،چربی باالی خون،
دیابت و برخی ناهنجاریها دارند [ .]3 ,2لذا بسیاری از پژوهشگران
اندازهگیری شاخصهای سنجی را راهی كاربردی و ساده برای ارزیابی
چاقی و احتمال خطر ابتال به این بیماریها عنوان كردهاند [.]4

مهمترین شاخصها كه در ارتباط با تندرستی مورد ارزیابی قرار
میگیرند ،عبارتاند از :شاخص توده بدن ) ،1(BMIشاخص دور كمر
به باسن )2(WHRو درصد چربی بدن ).]5[3(BFP
بیماریهای فزاینده غیر واگیر از قبیل چاقی ،دیابت و بیماریهای قلبی
ـ عروقی بیش از آنكه با مداخلههای دارویی درمان شود ،میتواند با
تغییر نگرشها و عادات نسبت به موارد تغذیهای ،بهداشتی و فعالیتهای
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مقاله پژوهشی

طاهری چادرنشین و همکاران

ارتباط شاخصهای تنسنجی با نگرش نسبت به فعالیتهای ورزشی

روش کار
این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بود ،جامعه آماری این
تحقیق را دانشآموزان مقطع متوسطه اول و دوم تحصیلی استان
خراسان شمالی در سال  96تشکیل میدادند ( 81172نفر) .در این
پژوهش برای تعیین حداقل حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده
است .در مرحله بعد به نسبت تعداد دانش آموزان هر شهرستان و به
صورت تصادفی نمونههای آماری انتخاب شدند .در نهایت به منظور
پوشش هر چه بیشتر تعداد  847پرسشنامه به صورت كامل تکمیل و
در فرآیند تحلیل قرار گرفت .سن دقیق نمونهها با استفاده از پرونده
تحصیلی و پرسش از نمونهها تعیین شد .هر كدام از دانشآموزان از
جهت سالمت و نیز نداشتن بیماریهای تأثیرگذار بر رشد مورد معاینه
قرارگرفته و دانش آموزان سالم و با رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند.
ابتدا پیش از آغاز طرح ،آموزشهای الزم به افراد جمعآوریكننده
اطالعات داده شد و چند نمونه توسط افراد مورد اندازهگیری قرار گرفت.
برای هر دانشآموز  BMIبه صورت نسبت وزن بر حسب كیلوگرم
تقسیم بر قد به توان دو بر حسب متر محاسبه شد .اندازهگیری وزن با
لباس سبک ،بدون كفش و با ترازوی دیجیتال با دقت  0/1كیلوگرم
انجام شد .سنجش قد به كمک متر در وضعیت ایستاده و بدون كفش،
در حالتی كه پاشنه پاها مماس با دیوار و باسن و شانهها و پس سر در

میانگین سنی واحدهای پژوهش  15/06±1/47سال بود كه در محدوده
سنی بین  13تا  17سال قرار داشتند %50/5 .افراد نمونه را پسران و
 %49/5را دختران تشکیل میدادند .از نظر مقطع تحصیلی %59/7 ،افراد
نمونه در مقطع متوسطه اول و  %40/2در مقطع متوسطه دوم مشغول
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بدنی كنترلپذیر گردد .بهترین زمان برای تغییر نگرشها و عادات
غذایی و بهداشتی و توجه به فعالیتهای بدنی ،دوره كودكی و نوجوانی
است .نظر به اینکه نگرش بر رفتار تأثیر میگذارد ،مطالعهی نگرش به
فعالیتهای حركتی از اهمیت زیادی برخوردار است .رفتارهای
دانشآموزان متأثر از باورها و نگرشهای آنها است .شناخت این
نگرشها به معنای اصالح برنامههای كالسی و آموزش میباشد .در این
زمینه ،نتایج پژوهش چانگ و فیلیپ ( )2002نشان داد رابطه مثبت و
قابلتوجه ای بین نگرشهای دانشآموزان نسبت به تربیتبدنی و
شركت در فعالیتهای اوقات فراغت وجود دارد [ .]6ادراک و نگرش
افراد به فعالیتهای بدنی ،عاملی اثرگذار بر تصمیمگیریهای آنان بر
مشاركت در فعالیت منظم و سالمتمحور است .لذا ،ارزیابی ادراک و
نگرش افراد به فعالیتهای حركتی ،جایگاه ویژهای را در پژوهشهای
كاربردی به خود اختصاص داده است [ .]8مرور مطالعات انجام گرفته
در این زمینه نشان میدهد باوجود اهمیت موضوع در ایران مطالعات
محدودی در زمینه بررسی نگرش افراد به فعالیتهای بدنی صورت
گرفته است بهخصوص این موضوع در بین جامعه دانشآموزی مورد
غفلت واقع شده است .هرچند پژوهشهای مختلفی در مورد وضعیت
شاخصهای تنسنجی به ویژه  BMIدر بین دانشآموزان مناطق
مختلف كشور انجام گرفته است بااینحال مسئلهای كه وجود دارد این
است كه آیا بین نگرش به فعالیتهای ورزشی و شاخصهای تنسنجی
دانشآموزان استان خراسان شمالی رابطهای وجود دارد؟ در حال حاضر
دانشآموزان استان از نظر شاخصهای تنسنجی در چه وضعیتی قرار
دارند؟ نتایج حاصل از این طرح میتواند به شناخت و درک بیشتر
وضعیت نگرشی و تركیب بدنی دانشآموزان استان بیانجامد.
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تماس با متر باشد ،با مماس نمودن یک خط كش یا یک سطح افقی
كه یک ضلع آن روی متر و یک ضلع دیگر آن روی سر فرد قرار داشته
با دقت  0/1سانتیمتر اندازهگیری شد .برای اطمینان از صحت
اندازهگیریها قبل از شروع طرح وسایل چک شد و بعد از هر  10بار
اندازهگیری وزن ،ترازوها كالیبره میشدند .با توجه به اینکه  BMIدر
سنین نوجوانی به تنهایی شاخص مناسبی برای نشان دادن وضعیت
رشد نیست از صدک  BMIبرای سن و جنس كه توسط مركز كنترل
و پیشگیری از بیماریهای آمریکا ) 4(CDCتنظیم شده است استفاده
گردید .پس از مشخص شدن وضعیت  BMIدانشآموز بر روی صدک
ها ،شاخصهای تنسنجی با توجه به استانداردهای آن در سنین  13تا
 17سال به چهار گروه الغر ،طبیعی ،اضافهوزن و چاق تقسیم
گردیدند[.]7
دور كمر در انتهای یک بازدم طبیعی در نقطهی بین آخرین دنده و تاج
خاصره گرفته شد .دور لگن در ناحیهی حداكثر برآمدگی باسن
اندازهگیری شد و از تقسیم دور كمر به دور لگن مقدار  WHRبه
دست آمد .برای محاسبه چگالی بدن ،از روش سه مرحله ای جکسون
ـ پوالک 5استفاده شد .ضخامت چینپوستی برای مردان در نواحی
سینه ،شکم و نقطهی وسط ران و برای زنان در نواحی سه سر بازو ،فوق
خاصره و نقطهی وسط ران به وسیلهی كالیپر اندازهگیری شد .در پایان،
برای محاسبه درصد چربی بدن از معادله سیزی استفاده شد[9].
عالوه بر این ،در این پژوهش به منظور سنجش نگرش به فعالیت ورزشی
از پرسشنامه كوربین 6و همکاران ( )2007استفاده شد .این پرسشنامه
شامل  17سؤال میباشد و از روایی و پایایی خوبی برخوردار است .در
جامعهی ایرانی با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ ،همسانی درونی این
آزمون برای دختران  ،0/854برای پسران  0/866و در كل به مقدار
 0/859به دست آمده است [ ]10طیف نمره دهی این پرسشنامه بر
اساس مقیاس  5گزینهای لیکرت (از  :1كامالً مخالفم تا  :5كامالً موافقم)
میباشد .برای تعیین روایی صوری این پرسشنامه از نظرات اساتید
دانشگاهی استفاده شد ،همچنین همسانی درونی این پرسشنامه با
استفاده از آزمون آلفای كرونباخ 0/92 ،محاسبه شد كه به منزله پایا
بودن این پرسشنامه تحقیق میباشد.
برای ارزیابی آماری متغیرهای وابسته در مطالعه حاضر از نرمافزار بسته
آماری برای علوم اجتماعی ) (SPSSاستفاده شد .توزیع طبیعی
متغیرهای وابسته توسط آزمون كولموگروف ـ اسمیرنوف مورد بررسی
قرار گرفت .تحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای كای اسکوئرt ،
مستقل ،همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در سطح
 P > 0/05انجام گرفت .مقادیر به صورت میانگین  ±انحراف معیار
نشان داده شده است.
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جدول  :0اطالعات توصیفی وضعیت  BMIدانش آموزان با توجه به صدک ها بر حسب شهرستانهای استان.
چاق

طبیعی

اضافه وزن

شهرستان

تعداد

الغر

)%9/3( 26

)%2/7( 7

)%12/1(16

)%4/5( 6

بجنورد

270

)%9/3( 26

)%87/6( 220

شیروان

132

)%9/1( 12

)%84/2( 97

)%3/4( 3

مانه و سملقان

77

)%15/9(14

)%82/8( 64

)%7( 8

گرمه

23

0

)%78( 20

)%7/8( 2

)%4/3( 1

اسفراین

90

)%10( 9

)%80( 63

)%15/6( 14

)%4/4( 4

راز و جرگالن

49

)%7/2( 4

)%73/8( 41

)%4/1( 2

)%4/1( 2

فاروج

38

)%16/2( 6

)%80/3( 26

)%7/1( 3

)%5/4( 2

بام و صفی آباد

15

0

)%70( 12

)%20( 3

0

جاجرم

34

)%2/9( 1

)%75/3( 29

)%2/9( 1

)%7/7( 3

جمع کل

847

82

583

84

29

درصد

%100

%9/6

%86/6

%9/9

%3/9

جدول  :2اطالعات توصیفی متغیرهای WHR ،BFPو نگرش به فعالیتهای ورزشی دانش آموزان استان خراسان شمالی.
شهرستان

تعداد

بجنورد

BFP

نگرش به فعالیت ورزشی

WHR

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

270

15/55

8/15

0/882

0/05

86/11

9/39

شیروان

132

16/10

8/59

0/880

0/05

86/25

10/09

مانه و سملقان

77

15/90

8/07

0/862

0/04

84/51

12/35

گرمه

23

16/21

6/27

0/871

0/05

70/52

6/60

اسفراین

90

16/15

8/35

0/887

0/05

88/31

10/27

راز و جرگالن

49

14/07

6/32

0/866

0/05

85/69

9/04

فاروج

38

14/59

6/84

0/888

0/05

89/38

7/69

بام و صفی آباد

15

16/68

6/37

0/866

0/06

88/20

8/87

جاجرم

34

15/09

8/36

0/867

0/04

88/26

7/28

جمع کل

847

15/64

8/13

0/881

0/05

86/43

9/75
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تحصیل بودند .همچنین  %68/6افراد نمونه در منطقه شهری و %32/4
در منطقه روستایی تحصیل میكردند .میانگین قد آزمودنیها
 164/13±9/61سانتیمتر و میانگین وزن آزمودنیها 54/70±11/06
كیلوگرم بود
با توجه به استاندارد تنسنجی مركز كنترل بیماریها)%9/6 ، (CDC
دانشآموزان استان در وضعیت الغر % 86/6 ،در وضعیت طبیعی%9/9 ،
در وضعیت اضافهوزن و  %3/9در وضعیت چاقی قرار داشتند (جدول
 .)1میانگین و انحراف معیارWHR ، BFPو نگرش به فعالیتهای
ورزشی در مدارس شهرستانهای مختلف خراسان شمالی در جدول 2
نمایش داده شده است.
به منظور بررسی تفاوت میانگین متغیرهای اصلی تحقیق در بین
شهرستانهای مختلف استان خراسان شمالی از آزمون تحلیل واریانس
یکطرفه استفاده شد .نتایج حاصل از این آزمون نشان میدهد در بین
شهرستانهای مختلف استان از نظر متغیرهای ،)P=0/804( BMI
 )P=0/611( WHR ،)P=0/861( BFPو نگرش به فعالیت ورزشی
( )P=0/139تفاوت معنیداری وجود ندارد.
در ادامه به منظور بررسی اینکه آیا بین وضعیت  BMIدانشآموزان
خراسان شمالی در دو مقطع تحصیلی متوسطه اول و دوم تفاوت معنی
.
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داری وجود دارد ،از آزمون كای اسکوئر استفاده شد .نتایج این آزمون
نشان داد كه بین دو مقطع تحصیلی در بین دانش آموزان دختر
( )P=0/882و پسر ( )P=0/086تفاوت معنیداری وجود ندارد (جدول
.)3
به منظور بررسی تفاوت بین متغیرهای نگرش به فعالیت ورزشی،
 WHRو  BFPدانشآموزان خراسان شمالی در بین دو مقطع
تحصیلی از آزمون  tمستقل استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد
در متغیر نگرش به فعالیت ورزشی بین دو مقطع تحصیلی در بین دانش
آموزان دختر ( )P=0/142و پسر ( )P=0/680تفاوت معنیداری وجود
ندارد .در پسران بین میانگین متغیر  )P=0/322( WHRو BFP
( )P=0/507دو مقطع تحصیلی تفاوت معنیداری وجود ندارد .در
دختران بین میانگین متغیر  )P=0/017( WHRو )P=0/001( BFP
دو مقطع تحصیلی تفاوت معنیداری وجود دارد (جدول .)3
بهمنظور بررسی چگونگی تغییرات بین نگرش به فعالیت ورزشی با
وضعیت  BMIدانشآموزان خراسان شمالی از آزمون آنالیز واریانس
استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد بین میانگین نگرش به فعالیت
ورزشی در بین گروههای چهارگانه وضعیت  BMIاختالف معنیداری
وجود دارد (جدول .)4
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ارتباط شاخصهای تنسنجی با نگرش نسبت به فعالیتهای ورزشی

متغیر
نگرش به فعالیت

جنسیت

مقطع تحصیلی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

دختر

متوسطه اول

232

85/11

11/06

متوسطه دوم

137

86/84

7/74

متوسطه اول

215

86/95

9/38

متوسطه دوم

163

88/36

9/35

متوسطه اول

232

0/845

0/049

متوسطه دوم

137

0/834

0/039

پسر
دختر

WHR

پسر
BFP

پسر

T
-1/48

P
0/142

-0/42

0/680
0/017

2/37

متوسطه اول

215

0/703

0/043

متوسطه دوم

163

0/899

0/044

0/992

0/322

متوسطه اول

232

17/90

5/10

-4/17

0/001

متوسطه دوم

137

21/15

4/88

متوسطه اول

215

11/43

6/96

-0/662

0/507

متوسطه دوم

163

11/77

5/96

جدول  :4آزمون آنالیز واریانس نگرش به فعالیت ورزشی با  BMIدانشآموزان.
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معنیداری

بین گروهی

1936/29

3

645/43

6/664

0/001

درونگروهی

82054/54

844

96/74

کل

83990/73

848

جدول  :5نتایج آزمون تعقیبی توكی نگرش به فعالیت ورزشی.
وضعیت BMI

تعداد

0

الغر

82

88/01

طبیعی

583

88/48

اضافهوزن

84

84/48

چاق

29

2

69/51
0/320

سطح معنیداری

1/000

جدول  :6نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای نگرش به فعالیت ورزشیWHR ،و. BFP
متغیر
نگرش به فعالیت ورزشی

ضریب

WHR
-0/16

BFP
-0/20

معنیداری

0/001

0/001

به منظور بررسی بیشتر از آزمون تعقیبی توكی استفاده شد كه نتایج
آن در جدول  5آورده شده است .نتایج برآمده از آزمون تعقیبی توكی
نشان داد كه بین میانگین سه گروه با وضعیت الغر ،طبیعی و اضافهوزن
تفاوت معناداری وجود ندارد .با وجود این ،بین میانگین گروه چاق و
سه گروه دیگر تفاوت معناداری وجود دارد .بدین صورت كه میزان
نگرش به فعالیت ورزشی دانشآموز با وضعیت چاق كمتر از گروههای
دیگر میباشد؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت كه بین  BMIو نگرش
به فعالیت ورزشی رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین ،به منظور بررسی ارتباط بین نگرش به فعالیت ورزشی و دو
متغیر  WHRو  BFPاز آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج
این آزمون نشان داد بین نگرش به فعالیت ورزشی و دو متغیر ارتباط
معکوس ضعیف و معنیداری وجود دارد (جدول .)6

بحث
هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط شاخصهای تنسنجی با نگرش
نسبت به فعالیتهای ورزشی در دانشآموزان مقطع متوسطه استان
خراسان شمالی بود .نتایج این تحقیق نشان داد كه بهطوركلی 6/9
درصد دانشآموزان استان در وضعیت الغر 86/6 ،درصد در وضعیت
طبیعی و  9/9درصد در وضعیت در معرض چاقی و  %3/9در وضعیت
چاقی قرار داشتند .در مطالعات مختلفی وضعیت دانشآموزان با این
استاندارد بررسی شده است و با توجه به ویژگیهای ژنتیکی و محیطی
نتایج مختلفی نیز به دست آمده است .خباز خوب و همکاران ()1376
میزان الغری را  33درصد و چاقی را  2/6درصد در بین دانشآموزان
دزفولی گزارش كردند [ .]11طاهری و همکاران ( )1373شیوع

90
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دوره  ،01شماره  ،2تابستان 0317

مجله علوم پزشکی خراسان شمالی

Antal

El-Bayoumy
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] [ DOI: 10.29252/nkjmd-0100212

7

8

Downloaded from journal.nkums.ac.ir at 18:27 IRST on Sunday November 18th 2018

اضافهوزن و چاقی در دانشآموزان  8تا  17ساله بیرجندی را به ترتیب
 %4/7و  %1/7گزارش كردند [ .]12آنتال 8و همکاران ( )2009شیوع
الغری ،اضافهوزن و چاقی در دانشآموزان  8تا  14ساله مجارستانی را
 %17/1 ،%5/2و  %8/4گزارش كردند [ .]13ال بیومی  7و همکاران
( )2009شیوع اضافهوزن و چاقی در دانشآموزان  10تا  14ساله كویتی
را  %29/3و  %14/9گزارش كردند [ .]14عوامل مختلفی در وضعیت
BMIو شیوع چاقی دخیل میباشند كه با توجه وضعیت جغرافیایی،
اقتصادی ،اجتماعی ،سبک زندگی و وضعیت تغذیهای استان خراسان
شمالی میزان  %3/9درصد شیوع چاقی قابل توجیه و مشابه شهر بیرجند
میباشد.
نتایج این تحقیق نشان داد بین نگرش به فعالیت ورزشی دانشآموزان
دختر و پسر مقاطع اول و دوم متوسطه استان خراسان شمالی در تفاوتی
وجود ندارد .این یافته حاكی از این است كه دانشآموزان مقاطع مختلف
تحصیلی استان نگرش یکسانی به فعالیتهای بدنی دارند .این یافته با
نتایج مطالعات كامتسیوس و دیگلیدیس ( )2007مبنی بر یکسان بودن
میزان نگرش دانشآموزان یونانی به فعالیتهای ورزشی [ ]15و
محمدی و عطار زاده حسینی ( )1391مبنی بر عدم ارتباط سن با
نگرش و گرایش مردم استان كردستان به فعالیتهای ورزشی و حركتی
[ ،]16همسو میباشد.
نتایج این تحقیق نشان داد بین  WHRدانشآموزان پسر خراسان
شمالی در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت معنیداری وجود ندارد ولی
WHRدر بین دختران دانشآموز دو مقطع ،تفاوت معنیداری داشت
و دختران دانشآموز مقطع متوسطه دوم استان از  WHRباالتری
نسبت به مقطع متوسطه اول برخوردار بودند .این یافته همسو با نتایج
پژوهش صدیقی و همکاران ( )1394میباشد كه نشان دادند با باال رفتن
سن دانشآموزان دختر شهرستان جوانرود میزان  WHRآنها نیز
مقداری افزایش مییابد كه این موضوع میتواند به دلیل ساختار ویژه
بدن دختران نسبت به پسران دانشآموز باشد [ .]18از طرفی نتایج این
پژوهش نشان داد كه میزان  WHRدانشآموزان پسر بیشتر از دختران
میباشد .این یافته با نتایج مطالعات آقا علی نژاد و همکاران ()1392
همسو میباشد [ .]17معموالً پسران  WHRبیشتری نسبت به دختران
دارند [ .]2از سوی دیگر با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی و
همچنین میزان امکانات ورزشی استان ،به نظر میرسد دختران
دانشآموز با باال رفتن سن تحرک بدنی كمتری دارند و امکان كمتری
جهت شركت در فعالیتهای بدنی و ورزشی را دارند كه این موضوع
موجبات باال رفتن سطح  WHRآنان شده است.
نتایج این تحقیق نشان داد بین  BFPدانشآموزان پسر خراسان شمالی
در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوتی وجود ندارد اما در بین دختران
تفاوت معنیداری وجود داشت و دختران دانشآموز مقطع متوسطه دوم
استان از  BFPباالتری نسبت به مقطع متوسطه اول برخوردار بودند.
این یافته با نتایج مطالعه پورآرام و همکاران ( )1372كه نشان میزان
چربی زیر پوستی دانشآموزان دختر نوجوان آستانه اشرفیه ،با افزایش
سن افزایش مییابد [ ،]19همسو میباشد .همچنین حیدری و همکاران
( )1394نشان دادند میزان  BFPدانشآموزان پسر و دختر
دبیرستانهای شهرستان جهرم در سنین  14تا  17سن تغییر

معنیداری ندارد .نتایج متفاوت میتواند به دلیل تفاوت در شرایط
تغذیهای ،سبک زندگی و ژنتیکی باشد [ ]20به طوركلی ،نتایج این
تحقیق نشان داد در بین پسران دانشآموز دو مقطع ازنظر میزان ،BMI
سطح  WHRو  BFPتفاوت معنیداری وجود ندارد .به دلیل شرایط
برابر در میزان امکانات ورزشی در دسترس ،شرایط اجتماعی و فرهنگی
برای هر دو گروه سنی و از طرفی یکسان بودن نگرش آنها به
فعالیتهای بدنی در بین پسران ،این شرایط دور از انتظار نیست.
همچنین ،نتایج این تحقیق نشان داد باوجود اینکه از نظر وضعیت
 BMIدانشآموزان دختر در هر دو مقطع تحصیلی تفاوتی وجود ندارد
ولی سطح  WHRو  BFPدر دو گروه سنی متفاوت بود .این موضوع
نشان میدهد كه  BMIبهتنهایی شاخص خوبی برای بررسی وضعیت
توده بدنی دانشآموزان نیست و بهتر است در مطالعات آتی شاخصهای
دیگر بدنی نیز در كنار  BMIاندازهگیری شود .از طرفی همان طور كه
عنوان شد با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی و همچنین میزان
امکانات ورزشی استان ،به نظر میرسد دختران دانشآموز با باال رفتن
سن ،تحرک بدنی كمتری دارند و امکان كمتری جهت شركت در
فعالیتهای بدنی و ورزشی را دارند كه این موضوع در كنار عوامل دیگر
موجبات باال رفتن سطح  WHRو درصد چربی بدنی آنان شده است.
نتایج این تحقیق نشان داد كه بین نگرش به فعالیت ورزشی با وضعیت
 BMIدانشآموزان دختر و پسر استان خراسان شمالی ارتباط
معنیداری وجود دارد و میانگین نگرش به فعالیت ورزشی دانشآموزان
با وضعیت چاق از گروههای دیگر بهطور معنیداری كمتر است .این
یافته نشان میدهد كه هر چه افراد نگرش بهتری نسبت به فعالیتهای
ورزشی داشته باشند به احتمال زیاد در فعالیتهای بدنی و ورزشی
بیشتر شركت میكنند [ ]16و بالطبع این افزایش تحرک بدنی موجبات
پایین آمدن میزان  BMIآنها را نسبت به افرادی كه نگرش پایینتری
نسبت به فعالیتهای ورزشی دارند فراهم میكند .همچنین نتایج این
پژوهش نشان داد بین نگرش به فعالیت ورزشی و  BFPو WHR
دانشآموزان رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .مسلماً زمانی كه فرد
نسبت به انجام یک فعالیت نگرش خوبی داشته باشد انگیزه بیشتری
برای شروع و ادامه دادن آن فعالیت دارد بخصوص كه بخشی از
فعالیتهای ورزشی دانشآموزان در مدارس و در ساعات ورزش اتفاق
میافتد و انگیزه و نگرش بهتر فرد موجب مشاركت بیشتر وی در زنگ
ورزش خواهد شد .این موضوع زمانی اهمیت بیشتر پیدا میكند كه
مشاهده میشود اغلب فعالیتهای ورزشی دختران دانشآموز به زنگ
ورزش مدرسه محدود میشود و به دالیل مختلف فعالیتی بیرون از
مدرسه ندارند .این یافته همسو با نتایج پژوهش كامتسیوس و
دیگلیدیس ( )2007بود كه نشان دادند دانشآموزان  11-12ساله
یونانی كه  BMIباالتری نسبت به همساالن خود دارند نگرش آنها
نسبت به ورزش در سطح پایینتری قرار دارد [ .]15نتایج مطالعات
احمدی و همکاران ( )1394نشان داد بین عزتنفس جسمانی و نگرش
به ورزش با مشاركت ورزشی زنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
و طی آن با افزایش عزتنفس جسمانی و نگرش به ورزش ،مشاركت
ورزشی زنان جوان بهطور معناداری افزایش مییابد []21
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ارتباط شاخصهای تنسنجی با نگرش نسبت به فعالیتهای ورزشی

 با برگزاری مسابقات ورزشی.مدارس بهویژه برای دختران اقدام گردد
متنوع و جذاب بهویژه در مقطع متوسطه دوم دختران نسبت به باال
 كالسهای اوقات فراغت.بردن تحرک بدنی دانشآموزان اقدام گردد
.ورزشی بهویژه برای دختران پیشبینی و برگزار شود

نتیجهگیری
 درصد از دانشآموزان13/7 با توجه به اینکه نتایج این پژوهش نشان داد
 درصد در وضعیت الغری قرار دارند و9/6 وضعیت اضافهوزن و چاقی و
 در دختران دانشآموز با باال رفتن سن افزایشBFP  وWHR سطح
،BMI  بین نگرش به فعالیتهای ورزشی با، عالوه بر این.مییابد
 دانشآموزان ارتباط دارد و میتواند در برنامهریزیهاBFP وWHR
بهعنوان یکی از راهحلهای كاهش میزان مشکالت اضافهوزن و چاقی
 در این راستا به مدیران و مسئولین.دانشآموزان مورد توجه قرار بگیرد
 نسبت به افزایش آگاهیهای:اداره كل آموزشوپرورش پیشنهاد میشود
 والدین و معلمین در مورد فواید و اهمیت فعالیتهای،دانشآموزان
 اهمیت بیشتری به زنگ ورزش مدارس داده.بدنی و ورزشی اقدام شود
شود و با اختصاص معلم تربیتبدنی نسبت به كیفیت بخشی این درس
 زمان بیشتری به درس تربیتبدنی بخصوص برای دختران.اقدام شود
 پیشبینیهای الزم برای افزایش.مقطع متوسطه دوم اختصاص یابد
 نسبت به باال بردن.میزان تحرک دانشآموزان در مدارس انجام گیرد
 والدین و معلمین آموزشهای،آگاهیهای تغذیهای دانشآموزان
 نسبت به توسعه امکانات ورزشی.مناسبی پیشبینی و اجرا گردد

سپاسگزاری
در پایان از تمامی كاركنان محترم مدارس منتخب و همچنین
دانشآموزانی كه به نحو مطلوب و شایستهای محققین را در اجرای
 همچنین با توجه. تقدیر و تشکر میگردد،تحقیق حاضر یاری رساندند
به اینکه این مقاله حاضر مستخرج از طرح استانی بین اداره آموزش و
پرورش خراسان شمالی به عنوان كارفرما و دانشگاه بجنورد به عنوان
 از كلیه، میباشد1396/01/23  مورخه891/1445/75 مجری با شماره
كاركنان این دو سازمان كه در انجام این طرح كمک كردند تقدیر و
.تشکر میگردد

تضاد منافع
.در این مقاله هیچگونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد
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Abstract
Introduction: The perception and attitude of individuals towards the benefits of
participating in physical and sports activities are helpful factors that influence their
decision to participate in regular and health-related activities. Therefore, the aim of the
present study was to investigate the relationship between the anthropometric
measurements and attitudes to sport activities among secondary school students of North
Khorasan province.
Methods: The study population of this cross-sectional and descriptive-analytic study
included all the secondary school students in North Khorasan Province. Based on
stratified random sampling, 748 students were selected as the statistical sample. For each
student, body mass index (BMI), waist- to- hip ratio (WHR) and body fat percentage
(BFP) were measured. In addition, Moreover, the attitude to physical activity was
measured by Corbin questionnaire. Data were analyzed using chi-square, independent ttest, Pearson correlation and one-way ANOVA at P < 0.05 level.
Results: The findings of the present study showed that the overall prevalence of
underweight and overweight in students were 9.6% and 13.8%, respectively. In
additionFurthermore , WHR and BFP increased among female students by increasing
their of age. Furthermore, there was a significant correlation between the attitudes toward
sport activities and the anthropometric measurements of students (P=0.001).
Conclusions: These results indicated the need for setting a schedule providing a program
to control and prevent the prevalence of obesity and considering attention to attitudes to
sport activities as one of the solutions to reduce overweight and obesity problems among
students.

