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شود صرفنظر از عوامل ژنتیکی، از مهمترین مشکالت جوامع محسوب مینوجوانیشیوع چاقی به خصوص در دوران: زمینه و هدف
با این مطالعه. باشدبه عنوان عوامل تاثیرگذار در شیوع چاقی می) فعالیت بدنی و اوقات فراغت(الگوي مصرف مواد غذایی و فعالیت بدنی 

.هدف بررسی تعیین الگوي مصرف مواد غذایی و فعالیت بدنی در دانش آموزان دبیرستانی استان خراسان شمالی انجام گرفت
گیري بصورت نمونه. دبیرستانی استان خراسان شمالی انجام شددانش آموز450روي مطالعه مقطعی براین: روش کارمواد و 

) فعالیت بدنی و اوقات فراغت(اطالعات دموگرافیکی، عادات غذایی و فعالیت بدنی یت تن سنجی،پرسشنامه وضع. اي انجام شدچندمرحله
، ANOVA، کاي دو، t-testهاي آماري ها توسط آزمونهاي موردبررسی به روش مشاهده و مصاحبه تکمیل گردید دادهبراي هریک ازنمونه

.تجزیه و تحلیل قرار گرفتموردSPSS16افزار همبستگی پیرسون وبا استفاده از نرم
در صد دانش آموزان 4/47و 6/38آموزان پسر و درصد دانش5/63و 2/60.شیوع چاقی در دختران نسبت به پسران بیشتر بود:هایافته

ط فعالیت بدنی و ورزش بیشتر توس. کردنددختر به ترتیب شیفت صبح و شیفت عصر در طول هفته به طور همه روزه صبحانه صرف می
که در روزهاي پرداختند، در حالیآموزان دو ساعت به تماشاي تلویزیون میدانش% 35در روزهاي عادي .شدانجام میدانش آموزان پسر 

داري بین نمایه توده بدنی و مصرف تنقالت هنگام تماشاي ارتباط معنی. کردندساعت تلویزیون تماشا می4آنها حدود % 8/39تعطیل 
ا رایانه، صرف شام، میان وعده صبح، میان وعده عصر، صرف برنج در وعده هاي غذایی، صرف غذاهاي همراه با نان، مصرف تلویزیون، کار ب

). >005/0P(سبزي خام، مصرف میوه در هفته، روش پخت برنج، شرکت در کالس هاي ورزشی در تابستان وجود داشت
ریزي دقیق هاي بدنی نوجوانان، لزوم برنامهو عادات غذایی نامطلوب و عدم فعالیتشیوع باالي چاقی، دریافت باالي کالري: نتیجه گیري

کندهاي آموزشی و فرهنگی را ایجاب میتوسط مسئولین در زمینه
عادات غذایی، فعالیت بدنی، دانش آموزان، خراسان شمالی:هاي کلیديواژه

مقدمه
سان ترین مراحل زندگی انه پویاترین و پیچیدنوجوانی از
رشد و تکامل سریع جسمی و شخصیتی . رودبشمار می

تواند رفتارهاي مرتبط با دهد میکه در این مرحله رخ می
قرارغذا خوردن و بهداشت تغذیه را به شدت تحت تاثیر

مناسب اصل اساسی براي در واقع تغذیه کافی و.]1[دهد

پژوهشیمقاله
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سالمت جسم و روان در جهت تداوم رشد و متابولیسم 
هاي مختلف نشان دهنده مطالعات و بررسی. اشدی ببدن م

اثر عادات غذایی غلطاین است که مشکالت بهداشتی در
با تداوم جهانی سازي، کشور ما نیز .]2[آیدیمبه وجود

ي از کشورهاي در حال توسعه، در حال تجربه مانند بسیار
از سوي دیگر فعالیت بدنی غیر . باشدمی» ياگذار تغذیه«

فعال شهرنشینان در ایران سبب تسهیل در روند گذار 
اي شده است، بدین معنی که گرایش به مصرف تغذیه

غذاهاي پرچرب و پرانرژي و غذاهاي فرآوري شده توسط 
اي بنابراین وضعیت تغذیه. استنوجوانان، در حال افزایش

سوي دیگرازناسالم، عدم تحرك فیزیکی و چاقی و
اي عواملی هستند که هاي رایانهبازيتماشاي تلویزیون و

در تعامل با یکدیگر بوده و در توجیه شیوع باالي 
هاي مرتبط با عادات غذایی و فعالیت بدنی حائز يبیمار

تهدیديبر اینکهعالوهعاداتاین.]3[باشنداهمیت می
شود،میپذیر تلقیآسیبسنیگروهاینسالمتیبراي

وچاقیاضافه وزنگیريهمهخطرمعرضدرراکشور
دهندمینشانتحقیقات.دهدقرارمیآیندهدههدودرطی

رابطهو بزرگسالیکودکیدورانوزناضافهنبیکه
فعالیتو الگويغذاییعاداتزیرادارد،وجودنزدیکی
سایردروشودتثبیت میزندگیاولیهدرسالهايجسمی

غذاییرژیمازانحراف]4،5[یابدمینیزادامههادوره
ومواد غذاییکمبودبهجتمنسویکزامتناسب،

دیگر باازسويوشودمیتغذیهازسوءناشیهايبیماري
نمک وشکرگوشت،انواعها،چربیمصرفدررويزیاده
ومزمنهايبیماريبروزدرعاملیخودکهاستهمراه
اضافه وزن و چاقی در دختران موجب .دباشبر میتحلیل

قاعدگی و بالطبع افزایش مشکالت پایین آمدن سن بلوغ و 
بسیاري.]6[شودهاي روحی میی جسمی و ناراحت

سکتهعروقی،–قلبیبیماریهايمزمن مانندهايازبیماري
وناتوانیسببکهو انواع سرطانچاقیدیابت،مغزي،
هستنددرارتباطبارژیم غذاییشوند،میرسدزوهايمرگ

نتایج بررسی انجام شده در حوزه تغذیه، تایید کننده .]2[
همبستگی مثبت عواملی همچون عدم مصرف صبحانه، 

هاي کامپیوتري، مصرف فست تماشاي تلویزیون، بازي
اشدبفودها و فعالیت فیزیکی با اضافه وزن و چاقی می

در سایر مطالعات انجام شده بین تکرار دفعات .]7،8[

جات، زندگی در روستا، تعداد مصرف سبزیجات و میوه
هاي غذایی و چاقی کودکان و نوجوانان، ارتباط وعده

این مطالعه ]9،10[داري یافت شده است معکوس معنی
شناخت عادات غذایی و فعالیت بدنی و عوامل «با هدف 

آموزان دبیرستانی استان خراسان مرتبط با آن در دانش
.انجام شد» شمالی

روش کار
آموز دانش450بر روي 1390این مطالعه مقطعی در سال

( ان خراسان شمالی هاي استساله دبیرستان17تا 14
گیري با استفاده نمونه. انجام شد) پسر222- دختر 228

انجام ) اياي و خوشهطبقه(اي گیري چند مرحلهاز نمونه
98دخترانه و 99(دبیرستان 197ها از بین نمونه. شد

نفر در هر پایه 30706آموزي با جمعیت دانش) پسرانه
ان به عنوان هاي استشهرستان. تحصیلی انتخاب شدند

ها به عنوان خوشه در طبقه و در هر شهرستان دبیرستان
هاي مختلف دانش آموزان از پایه. نظر گرفته شدند

. تحصیلی به نسبت جمعیت هر دبیرستان انتخاب شدند
قسمتی شامل 4آوري اطالعات ازپرسشنامه ايجهت جمع

بعد خانوار، میزانشامل سن،(اطالعات دموگرافیک 
، تن سنجی)در و مادر، وضعیت اشتغال والدینتحصیالت پ

تعداد (، الگوي عادات غذایی )قد، وزن و نمایه توده بدنی(
وعده هاي غذایی، تعداد میان وعده ها، نوع غذاي مصرفی 

اولویت گوشت نوع برنج مصرفی،در میان وعده ها،
مصرف مصرفی، روش پخت غذا، اولویت روغن مصرفی،

یات مصرفی، دفعات مصرف غذاهاي نوع لبنغذاهاي آماده،
دفعات مصرف برنج هاي مخلوط، دفعات مصرف محلی،

دفعات مصرف میوه و ) شامیکتلت،کوکو،(انواع خوراك 
سبزي و تعداد روزهایی که صبحانه، نهار و شام خورده می 

شامل تماشاي تلویزیون در روز (و فعالیت بدنی) شود
در منزل و تعطیل و غیرتعطیل، پیاده روي و ورزش

، نحوه مدرسه، شرکت در کالس هاي ورزشی در طول سال
مسافت حد فاصل منزل و مدرسه و مدت زمان طی کردن

) خواب در شبانه روز و بازي با کامپیوتر و موبایل بودند
جهت تعیین روایی پرسشنامه، محتواي آن . استفاده گردید

توسط اعضاي هیات علمی و متخصصین دانشگاه علوم 
ی شهید بهشتی و خراسان شمالی مورد بررسی قرار پزشک

جهت تعیین پایایی، . گرفت و اصالحات الزم لحاظ گردید
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30پرسشنامه در دو مرحله به فاصله یک ماه در اختیار 
هاي استان قرار نفر از دانش آموزان یکی از دبیرستان

دست درصد به86گرفت که همبستگی بین نتایج حاصله 
سشنامه استفاده شده در این مطالعه در همچنین پر. آمد

]11[مطالعات دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است

از بیان هدف مطالعه و کسب رضایت نامه کتبی از پس
ها از یک از نمونهآموزان، پرسشنامه مذکور براي هردانش

هاي تن گیرياندازه. طریق مشاهده و مصاحبه تکمیل شد
توسط کارشناسان تغذیه و سنجی شامل وزن و قد 

توزین به روش . کارشناسان بهداشتی مجرب انجام شد
کیلوگرم 5/0با دقت ) Seca(مضاعف توسط ترازوي فنري 

به منظور . گیري شدبا حداقل لباس و بدون کفش اندازه
توزین صحت کار آن با وزنه 5تعیین پایایی ترازو، بعد از 

نواري غیرقابل قد با متر. کیلوگرمی کنترل شد5شاهد 
ها نمونه. گیري شدسانتی متر اندازه5/0ارتجاع با دقت 

بدون کفش و با پاهاي به هم چسبیده در حالی که زانوها، 
لگن، شانه و پشت سر در امتداد یک خط عمود و سر به 

طور آزاد در طرفین قرار داشته حالت راست و بازوها به
از مماس شدن ایستادند و پس باشد، پشت به دیوار می

دور کمر در . شدگیري میها اندازهگونیا با فرق سر، قد آن
حد واسط بین آخرین دنده و لبه فوقانی تاج استخوان 

در حالت لگن، با استفاده از متر نواري غیرقابل ارتجاع،
متر اندازهسانتی5/0ایستاده و بدون پوشش اضافی با دقت 

ترین محیط بزرگدور باسن از طریق. گیري و ثبت گردید
در حد فاصل کمر و زانو، با استفاده از متر نواري غیرقابل 
ارتجاع در حالت ایستاده و بدون پوشش اضافی با دقت 

با تقسیم BMI. گیري و ثبت شدمتر اندازهسانتی5/0
وزن بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد برحسب متر محاسبه 

براي سن BMIسپس براساس مقادیر شاخص . شد
تا 5صدك (، کم وزنی)5صدك کمتر از (وجوانان، الغري ن

و ) 95تا 85صدك (، در معرض خطر اضافه وزن )15
در مقایسه با جداول استاندارد ) ≤95صدك (اضافه وزن 
CDC2000نسبت دورکمر به دور باسن . تعیین شد

)WHR ( از تقسیم دور کمر به دور باسن) برحسب
اطالعات . ها محاسبه شدهبراي هر یک از نمون) مترسانتی

مربوط به فعالیت بدنی، اوقات فراغت و عادات غذایی از 
دست آمد ضمناً براي طریق پرسیدن سواالت به

اي از گیري قد و وزن والدین با ارسال دعوت نامهاندازه
والدین خواسته شد که در تاریخ معینی در مدرسه حضور 

و پدران دانش یابندکه در طول بررسی وزن و قد مادران 
براي. گیري و ثبت گردیدآموزان با روش پیشگفت اندازه

مقایسه میانگین دو متغیر کمی از آزمون تی، براي مقایسه 
میانگین چند متغیر کمی ار آزمون آنالیز واریانس یک 

ها از دار بودن اختالف نسبتطرفه، براي تعیین معنی
یرهاي آزمون کاي دو و براي تعیین همبستگی بین متغ

در تمام . کمی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید
به عنوان سطح معنی داري در ./. 5کمتر از Pموارد مقدار 

ها با استفاده از نرم افزار آماري کلیه آنالیز. نظر گرفته شد
SPSS16انجام شد.
یافته ها

7/50(نفر دختر 228دانش آموز مورد مطالعه 450از 
تعداد دانش . بودند) درصد3/49(فر پسرن222و ) درصد

سال 16نفر و 135سال 15نفر، 84سال 15آموزان زیر 
میانگین و انحراف معیار وزن دانش آموزان . نفر بودند231
دور کمر. بود165±5/9، قد23/10±2/57

و نسبت دور 35/91±73/8، دور باسن 578/9±66/75
یانگین و بررسی م. بود82±07/0کمر به دور باسن 

نوجوانان به تفکیک جنس BMIانحراف معیار وزن، قد و 
نشان داد که میانگین وزن و قد پسران بیشتر از دختران و 

دختران بصورت معنی داري بیشتر از BMIمیانگین
% 5/63و 2/60بر اساس نتایج ). P=025/0(پسران بود

آموزان دختر به دانش% 4/47و 6/38آموزان پسر و دانش
طور تیب شیفت صبح و شیفت عصر در طول هفته بهتر

دار نمودند و تفاوت معنیهمه روزه صبحانه صرف می
آماري از نظر شاخص توده بدنی بر حسب صرف صبحانه 

آموزان در شیفت دانش. آموزان وجود نداشتبین دانش
طوري که نمودند، بهصبح با نظم بهتري ناهار صرف می

پسران % 82در شیفت صبح و دختران % 90پسران و % 88
دختران در شیفت عصر ناهار را هر روز صرف % 72و 
آموزان پسري که هر روز هفته شام تعداد دانش. کردندمی
% 67خوردند از دختران کمی بیشتر بود، به طوري که می

خوردند و پسران هر روز هفته شام می% 79دختران و 
کل دانش میانگین شاخص توده بدنی در دختران و در 

.ها بودآموزانی که شام نمی خوردند بیشتر از دیگر گروه
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توزیع فراوانی دانش آموزان مورد بررسی بر حسب عادات غذایی: 1جدول 
BMIمیانگین تعدادسطح متغیرمتغیر

صرف خوراك 
در هفته

1673/22اصال
16131/21یک تا دو روز

27352/20سه روز و بیشتر
45088/20کل

نوع روغن 
مصرفی

23691/20روغن نباتی جامد
12589/20روغن نباتی مایع
2685/19روغن حیوانی

روغن مخصوص سرخ 
کردنی

6120/21

44888/20کل
20086/20پاستوریزه معمولیلبنیات مصرفی

2411/20پاستوریزه چرب
3616/22پاستوریزه کم چرب

16990/20غیر پاستوریزه معمولی
1779/19غیر پاستوریزه پر چرب

44690/20کل

توزیع فراوانی جنس دانش آموزان مورد بررسی بر حسب عادات غذایی: 2جدول 
Pکل دانش آموزانپسردخترسطح متغیرمتغیر 

values
میانگین تعداد

BMI

میانگین تعداد
BMI

میانگین تعداد
BMI

رف غذا هاي ص
آماده در هفته

6409/215290/2011601/21758/0اصال نمی خورم
6963/205234/2012150/20یک بار
3248/203914/217174/21دو بار

2386/222750/205059/21سه بار و بیشتر
مصرف سبزي خام 

در هفته
1009/212869/213853/21032/0اصال

18613/2114485/1933057/20یک تا چهار روز
2421/222476/214899/21پنج تا هفت روز

مصرف میوه در 
هفته

2424/204786/197199/19002/0اصال
6111/208644/2014730/20یک تا چهار روز
14095/218678/2022651/21پنج تا هفت روز

مصرف غذاي سرخ 
کردنی

7217/2111227/2018462/20155/0دو بار یا کمتر
10711/218350/2019084/20سه تا چهار بار

4795/212615/217366/21پنج و بیشتر
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هاي غذا(روز در هفته خوراك 2الی 1دانش آموزان % 35
نمودند و بیشترین نوع روغن صرف می) همراه با نان

روغن نباتی %) 7/52(آموزان مصرفی در خانواده اکثر دانش
%) 8/44(بیشترین شیر و لبنیات مصرفی. جامد بود

افراد مورد بررسی اصال شیر % 7/0پاستوریزه معمولی بود و 
میانگین شاخص توده بدنی از نظر . کردندمصرف نمی

آماري بر حسب نوع لبنیات مصرفی تفاوت معنی داري 
میزان مصرف میوه و سبزیجات در ) 1جدول (نداشت 

% 32.ر از دانش آموزان پسر بوددانش آموزان دختر بیشت
کردند و همچنین دانش آموزان غذاي آماده استفاده نمی

آموزان پسر غذاي سرخ کردنی کمتري مصرفدانش
در دانش آموزان دختر و پسر بین ). 2جدول (نمودند می

و همچنین مصرف سبزي در سطح BMIمصرف میوه و 
بین مصرف همبستگی مشاهده گردید و 05/0داري معنی

، غذاهاي سرخ کردنی و میوه در BMIغذاهاي آماده و 
نتایج . همبستگی مشاهده گردید05/0سطح معنی داري 

این مطالعه موید فعالیت بدنی و ورزش بیشتر توسط دانش 
آموزان پسر می باشد به طوري که درصد دانش آموزانی 
که در یک روز عادي و همچنین یک روز تعطیل اصالً به 

نمی پردازند در بین دانش آموزان دختر بیشتر می ورزش 

توزیع فراوانی جنس دانش آموزان مورد بررسی بر حسب میزان فعالیت: 3جدول 
نکل دانش آموزاپسردخترسطح متغیرمتغیر 

P
values میانگین تعداد

BMI

میانگین تعداد
BMI

میانگین تعداد
BMI

ورزش در روز 
عادي

12398/208755/2021080/20604/0اصال ورزش نمی کنم
7158/218914/2016078/20نیم ساعت و کمتر

بیشتر از نیم ساعت و کمتر از 
یک ساعت

2534/223392/205853/21

933/201390/202266/20ساعت و بیشتر2حدود 
ورزش در روز 

تعطیل
12132/218531/2020690/20751/0اصال ورزش نمی کنم

6410/215732/2012174/20نیم ساعت و کمتر
بیشتر از نیم ساعت و کمتر از 

یک ساعت
3337/225048/208323/21

1060/183013/214050/20ساعت و بیشتر2حدود 
ورزش بعد از 

ساعت مدرسه
1342/235327/216669/21118/0بلی
19819/2113107/2032974/20خیر

1783/203868/205572/20گاهی
چگونگی رفت 
و آمد به 

مدرسه

10434/2110727/2021180/20070/0یا دوچرخهپیاده
6103/223128/219278/21موتور یا ماشین

بخشی با موتور یا ماشین و 
بخشی پیاده

3616/206675/2010254/20

گاهی پیاده و گاهی با ماشین 
و موتور

2794/201811/194520/20

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
6.

3.
55

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 11

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.6.3.553
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-374-fa.html


558و همکارانسید حمید حسینی... موزانآالگوي عادات غذایی و فعالیت بدنی در دانش

دانش آموزان پسر % 41دانش آموزان دختر و % 13. باشد
بعد از ساعت مدرسه به طور مرتب و یا گاهی اوقات به 
فعالیت ورزشی می پرداختند و میانگین توده بدنی در 
دختران و پسرانی که در طول سال تحصیلی، بعد از 

کت می کردند رکالسهاي ورزشی شساعات مدرسه در 
بدون در . نسبت به بقیه گروههاي مورد بررسی بیشتر بود

نظر گرفتن جنس تقریباً نیمی از دانش آموزان به صورت 
پیاده و یا با دوچرخه به مدرسه رفت و آمد می نمایند و 
میانگین شاخص توده بدنی در پسران و دخترانی که از 

رده اند بیشتر از سایر گروه ماشین یا موتور استفاده می ک
( ها بود ولی تفاوت گروه ها از نظر آماري معنی دار نبود 

فعالیتهاي اوقات فراغت دانش آموزان در ). 3جدول 
روزهاي عادي و تعطیل مورد بررسی قرار گرفت طی 

ساعت 4روزهاي تعطیل درصد دانش آموزانی که بیشتر از 
توجهی افزایش می تلویزیون تماشا می کردند به طور قابل
دانش آموزان % 35یابد به طوري که در روز هاي عادي 

دو ساعت به تماشاي تلویزیون می پرداختند، در حالیکه 
ساعت تلویزیون 4آنها حدود % 8/39در روزهاي تعطیل 

26در روز هاي عادي و تعطیل به ترتیب . تماشا می کردند

انجام تکالیف می دانش آموزان چهار ساعت به% 7/30و 
دانش آموزان در روز عادي یک ساعت %40پرداختند و 

به استفاده از امکانات جانبی تلفن همراه و فعالیت هاي 
).4جدول (مربوط به آن می پرداختند 

بحث
میانگین شاخص توده بدنی در دختران طبق نتایج حاصله 

به صورت معنی داري بیشتر از میانگین ) 13/4±28/21(
در . بود) 46/20±64/3(توده بدنی در پسران شاخص

مطالعه انجام شده در یمن نیز همانند نتایج این مطالعه 
شاخص توده بدنی دختران بیشتر از پسران بود اما در 
مطالعه انجام شده در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر 
سنندج توسط احمدي و همکاران تفاوت معنی داري بین 

) 8/20(و پسران )6/20(ران شاخص توده بدنی دخت
اما در مطالعه انجام شده ]12،13[مشاهده نشده است

3ناویادر لبنان همچنین 2یحیادر چین و1سکامکیتوسط 

1- Sakamaki
2  -Yahia
3  -Navia

توزیع فراوانی دانش آموزان مورد بررسی بر حسب فعالیت در اوقات فراغت: 4جدول 
ساعت در 4حدود 

روز
ساعت در 3دود ح

روز
ساعت در 2حدود 

روز
ساعت در 1حدود 

روز
اصال انجام نمی 

دهم
عنوان فعالیت در

اوقات فراغت
تعطیل عادي تعطیل عادي تعطیل عادي تعطیل عادي تعطیل عادي

فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی
179

)8/39(
67

)9/14(
116

)8/25(
94

)9/20(
85

)9/18(
158

)0/35(
48

)7/10(
102

)7/22(
22

)9/4(
29

)4/6(
تماشاي تلویزیون یا 

ویدئو
138

)7/30(
117

)0/26(
104

)1/23(
99

)0/22(
100

)2/22(
130

)9/28(
64

)2/14(
89

)8/19(
44

)8/9(
15

)3/3(
انجام تکالیف مدرسه

34
)6/7(

15
)3/3(

42
)3/9(

15
)3/3(

73
)2/16(

52
)6/11(

86
)1/19(

93
)7/20(

215
)8/47(

275
)1/61(

کار با رایانه 

31
)9/6(

22
)9/4(

45
)0/10(

180
)0/40(

172
)2/38(

استفاده از امکانات 
جانبی تلفن همراه 
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شاخص توده بدنی پسران از دختران بیشتر می در اسپانیا
نسبت افراد چاق یا با اضافه وزن در رده . ]16- 14[باشد

درصد و در رده7/16سال بیشترین مقدار با 14سنی 
سال، 16درصد و در رده سنی 6/15سال، 15سنی 

درصد بود و مشاهده می شود با افزایش سن شیوع 8/10
نتایج بدست آمده از . چاقی و اضافه وزن کاهش یافته است

مطالعه طاهري و همکاران بر روي دانش آموزان 
دبیرستانی شهر بیرجند کامالً مخالف با نتایج حاصل از این 

مطالعه شهر بیرجند بین سن و شیوع مطالعه می باشد، در
چاقی و اضافه وزن همبستگی مثبت دیده می شود اما 
میانگین شیوع چاقی و اضافه وزن در این دانش آموزان 
کمتر از دانش آموزان دبیرستانی خراسان شمالی می 

که این امر می تواند به دلیل تفاوت فرهنگی و ]17[باشد
الگوي تغذیه اي و همچنین تنوع باالي محصوالت 
کشاورزي و تغذیه بهتر در استان خراسان شمالی باشد در 

ران ساله قطر چاقی و اضافه وزن در پس12- 17گروه سنی 
می باشد که بیشتر 9/18و 7/4و در دختران 6/28و 9/7

در این . ]18[از شیوع چاقی در این مطالعه می باشد
مطالعه تعداد دخترانی که اصالً صبحانه نمی خورند از 
تعداد پسران بیشتر می باشد و درصد پسرانی که در طول 
هفته همه روزه صبحانه مصرف می نمایند بیشتر از 

العه انجام شده در دختران می باشد، در حالی که در مط
دانش آموزان شهر قزوین و همچنین مطالعه صورت گفته 

در لبنان نتیجه متفاوتی حاصل گردیده و یحیاتوسط 
درصد بیشتري از دختران مورد مطالعه نسبت به پسران 

ر این همچنین د]15،19[صبحانه مصرف می نمایند
در دختران و شاخص توده بدنیمطالعه تفاوت میانگین 

پسران بر حسب صرف صبحانه از نظر آماري معنی دار 
بادرمقایسهچاقهاياما در مطالعه تبریز نمونه. نبود

وبودندکردهرابیشترحذفصبحانهطبیعیهاينمونه
]20[بودکمترصبحانهوعدهازآنهادریافتیمقدار انرژي

اسکاندیناوي، کشوردر1سامئلسونمطالعه درهمچنین
انرژيوصبحانهمصرفکاهشروندهمکارانشو2برکی

. ]7،21[انددادهنشانچاقافرادمیاندرراآنازحاصل

1 -Samuelson
2  -Berky

نشان داد که عدم صرف 3الس کارین گروهولتمطالعه 
صبحانه یک ریسک فاکتور براي اضافه وزن و چاقی بوده و 
نوجوانانی که داراي اضافه وزن و چاقی هستند کمتر عادت 
به صبحانه خوردن دارند و همچنین ارتباط معنی دار بین 

که ]22[نشان دادرا شاخص توده بدنیصرف صبحانه و 
این نتایج برخالف نتیجه بدست آمده از این مطالعه می 

در این مطالعه میانگین شاخص توده بدنی از نظر . باشد
آماري بر حسب نوع لبنیات مصرفی تفاوت معنی داري 

بریز بین مصرف نداشت اما در مطالعه انجام شده در ت
لبنیات و شاخص توده بدنی ارتباط مثبت معنی دار 
مشاهده شده است که این ارتباط می تواند به دلیل 
مصرف لبنیات پرچرب توسط این دانش آموزان باشد

آماري اختالف معنی دار این مطالعه نشان داد که. ]20[
بین دخترها و پسرها از نظر دفعات مصرف میوه و

به طوریکه ). P>05/0(سبزیجات در هفته وجود دارد
میانگین مصرف میوه و سبزیجات در دختران در هفته 

در لبنان یحیابیشتر از پسران بود، نتایج حاصل از مطالعه
عالوه بر این .]15[نیز مشابه نتایج این مطالعه است

آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط 
دانش آموزان با شاخص توده بدنی مثبت معنی داري بین 

دفعات مصرف میوه و سبزیجات وجود دارد که این موضوع 
یق یابد و می تواند بدلیل می بایست با کالري دریافتی تطب

افزایش دریافت کالري در گروهی که بیشتر میوه و 
در حالی که در مطالعه انجام . سبزیجات می خورند باشد

شده در تبریز بین مصرف میوه و سبزیجات با شاخص توده 
بدنی همبستگی مشاهده نشده است و همچنین بر خالف 

شده توسط نتایج حاصل دز این مطالعه در مطالعه انجام
امینی بر روي دانش آموزان استان زنجان استفاده از میوه 
و سبزیجات توسط دختران کمتر از پسران مورد بررسی 

و دختران ) پسران% 5/3دختران در برابر % 1/10(بود 
به . ]1[کمتر از پسران مصرف میوه و سبزیجات داشتند

هرحال برخی صاحب نظران توصیه به مصرف روزانه 
برخی انواع سبزي نموده وسه بارمیوه وبارحداقل دو

. ]23[توصیه می نمایندراروزدربار5مصرف بیش از
طبق نتایج این مطالعه دانش آموزان پسر بیشتر از دانش 

خالف نتایج آموزان دختر به ورزش می پردازند اما بر 

3 -Else-Karin Groholt
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حاصل در مطالعه انجام شده در شهر گرگان دختران 
در این مطالعه ]24[فعالیت بدنی بیشتري داشتند

میانگین توده بدنی در دختران و پسرانی که در طول سال 
تحصیلی، بعد از ساعات مدرسه در کالسهاي ورزشی 
شزکت می کردند نسبت به بقیه گروههاي مورد بررسی 

3ز بیشتر بود و در مطالعه سنندج نیز افرادي که بیشتر ا
ساعت در هفته ورزش می کردند بیشترین مقدار میانگین 

وز ورزش ر رتوده بدنی و افرادي که کمتر از یک ساعت د
. ]13[می کردند کمترین میانگین توده بدنی را داشتند

در پسران و یا شاخص توده بدنیبیشترین مقدار میانگین 
ساعت و یا بیشتر 4در کل دانش آموزان مورد بررسی که 

. بود98/23و 73/23با رایانه کار می کردند به ترتیب 
برحسب ساعات کار با شاخص توده بدنی تفاوت میانگین 

و برکیدر مطالعه . رایانه از نظر آماري معنی دار بود
همکاران ارتباط معنی دار بازي هاي کامپیوتري با شیوع 

که تطابق با نتایج ]7[چاقی و اضافه وزن نشان داده شد
تماشا کردن تلویزیون و . مطالعات ما در این زمینه دارد

بازي با کامپیوتر و پلی استیشن و موبایل از دیگر عوامل 
موثر در سطح فعالیت نوجوانان و همچنین تاثیرگذار در 

شاخص توده میانگین . قی و اضافه وزن می باشدشیوع چا
کسانی که اصالً تلویزیون تماشا نمی کردند بدنی
شاخص توده بود در حالی که میانگین 23/9±34/24

ساعت تلویزیون تماشا می کردند 4کسانی که حدود بدنی
آزمون آماري نشان داد که میانگین . بود71/3±08/21

در ارتباط با تماشاي دانش آموزان شاخص توده بدنی 
و همکاران 1پرینسیبا این حال . تلویزیون معنی دار نیست

نشان دادند که اضافه وزن و چاقی با 2007در سال 
. ]8[تماشاي تلویزیون ارتباط مثبت و معنی داري دارد

نتیجه گیري
زان دانش آموزان دختر بیشتر از دانش اموBMIمیانگین 

پسر می باشد نتایج این مطالعه موید فعالیت بدنی و 
جهت ورزش بیشتر توسط دانش آموزان پسر می باشد 

پیشگیري از چاقی دوران نوجوانی توصیه می شود کلیه 
نوجوانان تحت آموزش همگانی تغذیه صحیح قرار گیرند تا 
اوال از طریق اماکن فرهنگی و مدارس الگوي صحیح 

1 -Pirrinci

عملی و موثر به جوانان تفهیم شود مصرف غذایی بصورت
و آثار سوء الگوي غذایی نامناسب مانند دریافت زیاد 
چربی، روغن، شیرینی ها، تنقالت و غیره بصورت عملی 

در سنین ثانیا خطرات چاقی مخصوصاً.توضیح داده شود
نوجوانی بطور کامل بیان گردد و ثالثا آگاهیهاي تغذیه اي 

شود تا جامعه به سمت مصرف هر الزم به خانواده ها داده
چه بیشتر میوه ها، سبزي ها، لبنیات کم چرب و کاهش 

تنقالت پرکالري و کم ارزش از نظر تغذیه مصرف چربیها و
کته آخر اینکه اهمیت تنظیم صحیح ن.اي سوق داده شود

وعده هاي غذایی شرح داده شود تا نوجوانان صبحانه خود 
خود را نیز به میزان متعادل را حذف نکرده و ناهار و شام 

در صورت رعایت اصول پیشگیري از چاقی، در . صرف کنند
.بسیاري از هزینه هاي درمانی صرفه جویی خواهد شد

و قدردانیتشکر
این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی مصوب معاونت 

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیتحقیقات و فناوري 
بدینوسیله از زحمات و د که می باش89/ پ/ 174با کد 

هاي کلیه مسئولین و همکارانی که ما را در انجام حمایت
آن یاري نمودند خصوصا اداره کل آموزش و پرورش استان 

و دانش آموزان محترم تقدیر و معلمانخراسان شمالی،
.تشکر می گردد
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Abstract
Background & Objectives: The high prevalence of obesity, especially
among adolescence, is one of the most important problems of societies.
In addition to genetic factors, dietary habits and lifestyle (physical and
leisure time activity) are the factors that could influence the prevalence
of obesity. This study aimed to determine the pattern of food
consumption and physical activity among high school students in the
North Khorasan Province
Material & Methods: This cross-sectional study was conducted among
450 high school students in North Khorasan. A multistage sampling was
done. Data were collected for each subject using a questionnaire
consist of anthropometric, demographic, dietary habits and lifestyle
(physical and leisure time activity) information. Statistical paired t-test,
chi-square, ANOVA, and Pearson correlation were used to analyze data
using SPSSversion16
Results: From the 450 study population, 228 were females (50.7%). The
prevalence of obesity was higher in girls in comparison with boys. Up
to 60.2% and 64.5% of boys and 38.6% and 47.4% of girls in the
morning and evening shift of the school eat breakfast during the
weekdays, respectively. The boys were doing more Physical activity
compare with girls .Up to 35% of students during weekdays were
watching television for two hours, while on holidays 39.8% were
watching about 4 hours. Statistically significant association was found
between BMI and eating snacks while watching TV, working with
computer, eating dinner, eating snacks in the morning and afternoon,
rice consumption for meals, using bread with the meals, consumption of
raw vegetables and fruit during the week, cooking methods of rice,and
attending in the sports class during summer.(P <0.005)
Conclusion: high prevalence of obesity, receiving high calorie in diet
and poor dietary habits,and physical inactivity in adolescence need
careful educational and cultural planning by the authorities and health
policy makers.
Keywords: food habits, physical activity, students, north khorasan
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