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Abstract 
 

Background and purpose: Nowadays, obesity is known as one of the factors that has a role in 

the quality of life. The purpose of this study was to determine the consumption pattern of food and 

obesity of female students at the Mazandaran University of Medical Sciences. 

Materials and methods: This cross-sectional and analytic study was carried out on 116 female 

students of Mazandaran University data of Medical Sciences. Subjects were selected with randoml 

systematic sampling and food frequency was collected with food frequency questionnaire (FFQ) by 

interviews. Data were analyzed with excel and SPSS software using ANOVA and T-Test. 

Results: In this study, the average weight and height of students were 60.4 kg and 160 cm, 

respectively. Based on body mass index (BMI), 21.1% of the subjects were at low weight, 51.7% were at 

normal range, 29.3% were over weight and 6.9% were obese. The ratio of waist- to- hip circumference 

demonstrated that 49.1% of students were suffering from abdominal obesity (WHR>0.8) 

Conclusion: Results demonstrated the prevalence of overweight and obesity as well as energy and 

carbohydrate intake in studied subjects is relatively high. Therefore, more attention and also resources 

should be allocated to educate students on proper dietary regimen. 
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  گزارش کوتاه        

  
  
  ــدرانـکــــی مـازنــــــوم پزشـــه دانشـــــگاه علــلـــمج

  )77-80  (  1389 سال  بهمن    80شماره    بیستم دوره 

77 1389بهمن  ، 80 ، شماره بیستم دوره                                                                        مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

  بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت چاقی 
  دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

  
  5       محمد رجبی4       فاطمه احمدی نیا3     فریده رستمی  2        رضاعلی محمدپور1قاسم عابدی

 
  چکیده

تواند بر کیفیت زندگی نقش داشته باشد، شـناخته شـده            امروزه چاقی به عنوان یکی از عواملی که می         :سابقه و هدف    
یان دختـر دانـشگاه   لذا هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضـعیت چـاقی در دانـشجو          . است

  .علوم پزشکی مازندران بوده است
   نفـر از دانـشجویان دختـر دانـشگاه          116 تحلیلـی بـوده کـه بـر روی           -ایـن مطالعـه از نـوع مقطعـی         :مواد و روش هـا      

ها بصورت تـصادفی سیـستماتیک و بـسامد غـذایی بـا اسـتفاده از پرسـشنامه                   انتخاب نمونه . شدعلوم پزشکی مازندران انجام     
)Food frequency questionnaire; FFQ (اطالعات بدست آمده بـه کمـک   . آوری شد به صورت مصاحبه تکمیل و جمع

   تجزیه و تحلیل گردیدT-test و ANOVAآزمون آماری و   SPSSو  Excelافزارهای  نرم
براساس نمایه توده بـدنی،     . ودمتر ب   سانتی 160 کیلوگرم و    4/60ها بترتیب    در این مطالعه میانگین وزن و قد نمونه        :افته ها   ی

.  درصد چـاق بودنـد     9/6 درصد دارای اضافه وزن و       3/29 درصد دارای وزن طبیعی و       7/51ها کم وزن،      درصد کل نمونه   1/21
  . بود که این افراد مبتال به چاقی شکمی بودند8/0 درصد کل دانشجویان بیشتر از 1/49نسبت دور کمر به دور باسن در 

های  دهد که شیوع اضافه وزن و چاقی و دریافت بیشتر انرژی، کربوهیدرات در افراد در نمونه                 نشان می  نتایج :استنتاج  
لذا باید توجـه وامکانـات بیـشتری جهـت آمـوزش دانـشجویان در مـورد رژیـم غـذائی مناسـب                       . مورد بررسی نسبتاً باالست   

 .اختصاص یابد
  

  غذایی، چاقی، دانشجویانبسامد :واژه های کلیدی 
  

  قدمهم
افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن در اغلب کشورها       

ای بـه سـمت تغذیـه بـا         همراه با تغییرات رفتاری و تغذیـه      
  ، باعـث   میزان باالی چربی و انرژی در کنار کم تحرکـی         

  

در دو دهـه     .)1(افزایش شیوع چاقی در جوامع شده است      

اخیــر بــه طــور مشخــصی اضــافه وزن و چــاقی در بیــشتر  
 رو به افـزایش   ه و در حال توسعه    ـه یافت ـای توسع ـکشوره
بـین چـاقی، افـزایش نـاتوانی و مـرگ، ارتبـاط             . )2(است

  اری ازــون بسیــران همچــای. )3(ود داردــی وجـزدیکـن
  

   :iq134589@yahoo.com E-mail        جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده بهداشت18کیلومتر : ساری -قاسم عابدی :مولف مسئول
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت، و ، عمومی بهداشت گروه. 1
   دانشگاه علوم پزشکی مازندران،کارشناس بهداشت عمومی. 4    دانشگاه علوم پزشکی مازندراندانشکده بهداشت،  آمار، گروه. 2
   دانشگاه علوم پزشکی مازندران،کارشناس ارشد تغذیه. 5    ی، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانکارشناس مرکز تحقیقات علوم بهداشت. 3

  16/10/89 :           تاریخ تصویب 11/7/89:           تاریخ ارجاع جهت اصالحات 24/3/89: ریافت تاریخ د
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کشورهای درحال توسعه، شـاهد تجربـه اپیـدمی جهـانی           
کـه   با توجه به ایـن   . )4(چاقی و عوارض ناشی از آن است      

مراحل تغییر در رفتارهای تغذیه ای ایـن گـروه از اقـشار             
گردند و نقـش     جامعه که فردا مادران آینده محسوب می      

بسیار ارزنده ای در تغذیه کودکانشان دارند، مورد توجه         
ــست   ــوده و ه ــشمندان ب ــسیاری از اندی ــایی  . ب ــا شناس ام

ار  بنــدرت مــورد پــژوهش قــرWHR2 و BMI1وضــعیت 
این در حالی است که شناسایی وضعیت در        . گرفته است 

های مختلف و بویژه دانشجویان رشـته هـای علـوم            گروه
پزشکی که در آینده شغلی خـود بـه عنـوان یـک عامـل               
موثر در تغییر رفتارهای بهداشتی افراد جامعـه عمـل مـی            

از طرفـی وضـعیت دانـشجویان       . کنند، حائز اهمیت است   
 مـی توانـد     BMIر سـطوح مختلـف      از نظر قرار گرفتن د    

بازتابی از سطح دانش و نگرش آنـان بـه تغییـر رفتـار در               
زمینه تغذیه به عنوان یکـی از سـبک هـای مهـم زنـدگی               
سالم  باشد و از طرفی با توجه به نقـش چـاقی و الغـری                
در سالمت و کیفیت زندگی، انجام تحقیق های جامع در          

 نظر مـی    جهت شناسایی شیوع این دو مشکل ضروری به       
لذا هدف از انجـام مطالعـه حاضـر بررسـی الگـوی             . رسد

مصرف مواد غذایی و وضعیت چـاقی دانـشجویان دختـر        
  .  بود1388دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 

  

  مواد و روش ها
 تحلیلی اسـت، بـر      -مطالعه حاضر که از نوع مقطعی     

 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشـکی     116روی  
تعـداد نمونـه براسـاس واریـانس        . دران انجام گرفـت   مازن

  شاخص انرژی در گروه طبیعی و اضافه وزن و فرمول 
  

  
  

 درصـد   90 درصـد و تـوان آزمـون         95با سـطح اطمینـان      
هــا بــصورت تــصادفی    انتخــاب نمونــه . محاســبه شــد 

                                                 
1. Body mass index 
2. Waist to hip ratio 

ــا اســتفاده از پرســشنامه    ــسامد غــذایی ب ــستماتیک و ب سی
)Food frequency questionnaire: FFQ (   بـه صـورت

ــل و     ــره توســط پرســشگر تکمی ــه چه ــره ب ــصاحبه چه م
با توجه به اینکه پرسشنامه معـروف و        . آوری گردید  جمع

ــنجی از      ــا نظرس ــر ب ــار دیگ ــوده یکب ــتاندارد ب ــر 5اس  نف
متخصص و خبر گان تغذیه روایی آن تایید شد و جهـت            

 درصد از جمعیت مورد مطالعه،      5تایید پایایی آن در بین      
بـار مـصرف مـواد      .  محاسبه شـد    درصد 94نباخ  آلفا کرو 

  وغذایی با توجه به نوع ماده غذایی بر اسـاس روز، هفتـه      
ــه کمــک  . مــاه ســوال شــد ــه دســت آمــده ب اطالعــات ب

ــرم ــای ن ــونSPSS و Excel افزاره ــای  و آزم  و T-test ه
ANOVA   05/0. تجزیـه و تحلیـل گردیــد<p  بـه عنــوان 
  .داری در نظر گرفته شد سطح معنی

  

  ه ها و بحثیافت
ــماره    ــدول شـ ــایج جـ ــاس نتـ ــر اسـ ــشترین 1بـ   ، بیـ

ــشجویان مــورد   مــصرف گــروه   هــای غــذایی توســط دان
مطالعه نان و برنج و در گروه لبنیات بار مـصرف هفتگـی    
  دوغ در افــراد کــم وزن بیــشتر از افــراد اضــافه وزن و     

  هفتــه در  بیــشترین مــصرف غــذایی در. چــاق مــی باشــد
ــاق  ــراد چـ ــان(ه غـــالت از گـــرو) BMI<30(افـ   در ) نـ

ــود و     ــبزی ب ــوه و س ــپس می ــات، ماســت و س ــروه لبنی   گ
ــم وزن     ــراد ک ــه در اف ــذایی در هفت ــصرف غ ــشترین م بی

)5/18<BMI (   ــه ــروه متفرقـ ــپس از گـ ــالت و سـ از غـ
  ).1 شماره جدول(بود

ارزیابی وضعیت توزیع چربی در بدن براساس نتایج        
دورکمر به دور باسن درمطالعه حاضر حاکی از آن است          

 درصد کل دانشجویان مبـتال بـه چـاقی شـکمی        1/49ه  ک
دهـد   نتایج بدست آمده نـشان مـی      ). WHR<8/0(هستند

به دور باسن در افـراد کـم وزن، بـا            که متوسط دور کمر   
ه ـزایش نمای ـاق با اف  ـافه وزن و چ   ـوزن طبیعی، دارای اض   

  آماری رـزایش از نظـاف د و اینـیاب وده بدن افزایش میـت
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  BMIمیانگین تکرار مصرف مواد غذایی در هفته در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تفکیک  :1 جدول شماره
  

 گروه های غذایی  متفرقه  گوشت  لبنیات  میوه و سبزی  غالت
  

  گوشت  دوغ  شیر  پنیر  ماست  سبزی  میوه  ماکارونی  نان  برنج  وضعیت وزنی
  مرغ

  گوشت
  روغن  حبوبات  ماهی  قرمز

  شکر دقن  جامد

  4/3  7/17  2/8  2  1  1/7  5  6  3  7/6  13  6/3  8  7/1  7/18  10  کم وزن
  4/4  9/15  3/6  1/2  1  8/2  9/3  9/3  6  7  13  9/4  7/7  4/1  9/15  5/7  طبیعی

  9/3  9/8  9/5  3/2  1  9/3  3/4  3/4  4  8/5  14  4  7/8  1  7/15  7/9  اضافه وزن
  8/3  3/13  7  7/1  1  5/1  2  2  3  6  9  4/8  —  6/1  7/18  2/5  چاق

  
  
هـای   که این یافته همسو بـا یافتـه       ). p>05/0(بود دار معنی

Bazhan    فقیـه و  ولـی   در مطالعـه    . )5( و همکارانش اسـت
ــاران  ــورد بررســی    5/40همک ــشجویان م ــد از دان  درص

WHR در مطالعــه مــشابهی کــه . )6( داشــتند8/0 بــیش از
 دانـشجوی دختـر و پـسر        720توسط مرتـضوی بـر روی       

 درصد از دختـران   4/39دانشگاه زاهدان صورت گرفت،     
 سـال و    24 درصـد از دختـران زیـر         6/40 سـال و     24زیر  

ــاالی  6/40 ــران ب ــاقی  24 درصــد از دخت ــال دارای چ  س
  .)7(مرکزی بودند

ــاالی      ــزان ب ــیله می ــه بوس ــکمی ک ــاقی ش  WHRچ
هـایی از    بیمـاری  شود، یکی از عوامـل خطـر        می مشخص

 و  یهـای قلبـ    ، سرطان سینه و بیماری     دو جمله دیابت نوع  
  در مطالعــــه حاضــــر میــــانگین و . )8( اســــتیعروقــــ

ــشجویان     ــرژی در دان ــت ان ــزان دریاف ــار می   انحــراف معی
ــا  ــشجویان WHR ،9/2140±7/528≥8/0بـــ  و در دانـــ

8/0>WHR ،9/613±8/2328  ــی ــاط معن ــود و ارتب دار   ب
 با میزان دریافت انرژی وجود نداشـت        WHRآماری بین   

)8/0=p.(  
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