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 يها اختاللدرکنار عوارض جسمی،  تواند یم. این چاقی شود یمچاقی کودکان و نوجوانان معضل سالمتی و بهداشتی محسوب : سابقه

  .شود یمروحی و روانی ایجاد کند که در برخی موارد باعث افزایش اشتها و تشدید چاقی 
و  4، افسردگی3، اختالل کارکرد اجتماعی2یبخواب، اضطراب و 1عالئم جسمانیبررسی میانگین نمرات این مطالعه به منظور هدف: 

 انجام شد. ها آنچاقی بر روي  یرتأثو کیفیت  6مختلف نمایه توده بدنی يها طبقهدر  5سالمت عمومی
 ها نمونهبیرستان شهرستان مرند انجام شد. دانش آموز پایه اول مقطع د 302برروي 1393این مطالعه توصیفی در سال: ها روشمواد و 

که روایی و پایایی  7به روش تصادفی انتخاب شد. قد و وزن اندازه گیري شده و نمایه توده بدنی محاسبه و پرسشنامه سالمت عمومی
غر، الغر، طبیعی، خطر خیلی ال يها دستهتکمیل گردید. به ترتیب در  ها نمونهشده است، براي تمام  ییدتأآن توسط مقاالت روانشناسی 
 SPSS 22با نرم افزار  ها دادهمنحصر بفرد حاضر بودند.  يها مؤلفهنفر با  2،  12،  40،  228،  18،  2اضافه وزن، اضافه وزن و چاق 

  .تحلیل شد p>05/0توسط آزمون آماري ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معناداري 
در آستانه بیماري بود. تفاوت معناداري میان نمایه توده  ها مؤلفهدر تمامی  ها نمونهمیانگین در طبقه نمایه توده بدنی الغر، : ها یافته

توده بدنی و عالئم  يها مؤلفهمشاهده نشد. اما در بین  سالمت عمومیو  کارکرد اجتماعی، یبخواباضطراب و بدنی و 
  تفاوت معناداري مشاهده شد. )=003/0pو افسردگی( )=036/0pجسمانی(

جسمی، روحی و روانی است ولی با  يها حالتچاقی بر روي  یرتأثنشان دهنده  ها مطالعهبا وجود اینکه برخی ث و نتیجه گیري: بح
عالئم جسمانی و افسردگی مشاهده شد. ممکن است عدم تفاوت معنادار  يها مؤلفهاین وجود در مطالعه حاضر تفاوت معنادار فقط در 

و تاثیري در محدود شدن کارکرد  دانند ینمل باشد که در جامعه ما چاقی را تهدیدي براي سالمت جسمی به این دلی ها مؤلفهدر سایر 
اجتماعی ندارد و به دنبال آن اضطراب اختالل سالمت جسمی و اجتماعی وجود نداشته و در نهایت سالمت عمومی که مجموع 

  .گیرد یماست، در سطح سالمی قرار  ها مؤلفهاین  يها نمره
 ، اختالل کارکرد اجتماعی، افسردگییبخوابچاقی نوجوانان، عالئم جسمانی، اضطراب و ات کلیدي: کلم

                                                             
1 Somatic symptoms 
2 Anxiety and Insomnia 
3 Social dysfunction 
4 Depression 
5 General health 
6 Body Mass Index 
7 General Health Questionnaire (GHQ) 


