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  عوامل خطر مرتبط با چاقی نزد کودکان شهري سنین دبستان شهرستان خوي: مطالعه مورد شاهدي
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. عوامل باشد یممرفه  يها خانوادهاکثر جوامع امروزي به خصوص چاقی دوران کودکی مشکل بهداشتی در حال ظهور  سابقه و هدف:

این مطالعه شناسایی عوامل خطر  . هدفباشد یمشتر بی هاي یبررساین گروه سنی آشکار و معلوم نبوده و مستلزم  مربوط به خطر چاقی
  .باشد یمسنین دبستان شهري مرتبط با چاقی در کودکان 

از مدارس شهري  همدرس دهسال در  15-10 ن کودکاندر بی 1393در پائیز سال  مورد شاهدي این مطالعه بصورت: ها روشمواد و 
استفاده شد. شاهد (سالم) افراد و  (چاق)مورد افراد  براي شناسایی یبدنشاخص توده از  در این مطالعه. شهرستان خوي انجام شد

متغیرهاي مورد نظر براي تعیین عوامل خطر شامل میزان آگاهی والدین نسبت به موضوع چاقی, چاقی حداقل یکی از والدین, وضعیت 
راي تماشاي تلویزیون بود که با استفاده از یک اقتصادي خانواده, میزان فعالیت کودك در منزل و مدرسه و میزان ساعات صرف شده ب

  .پرسشنامه ساختارمند مورد ارزیابی قرار گرفت
تجزیه  .داد یمنفر دیگر را کودك سالم تشکیل  62مورد آن را کودك چاق و  62کودك انتخاب شد که  124براي این مطالعه  :ها یافته

 ,OR=3.1) اضافه وزن چاق یا  حداقل یکی از والدین داشتن در رگرسیون لجستیک چندگانه نشان داد کهمبتنی بر و تحلیل 

P=0.001),  جنسیت)OR=2.2, P=0.03( ساعت در روز  4 بیشتر از براي یکم تحرک(OR=2.7, P=0.02)  يها برنامهو تماشاي 
به حساب قی براي دوران کودکی عوامل خطر مستقل اضافه وزن و / یا چاتلویزیونی یا کار با کامپیوتر بیشتر از یک ساعت در روز  از 

معنی  ختالفا .یک عامل محافظ بود (OR=0.7, P=0.01)یا مدرسه  دقیقه در روز در خانه 30 بیشتر ازدر حالی که ورزش . آیند یم
  .وجود نداشت سطح سواد والدین و وضعیت اقتصاديي بین آمار دار

بهداشت  يها برنامهارائه  بگردد.چاقی در میان کودکان باعث بروز  تواند یم کم تحرکیهمراه به  سابقه فامیلی چاقی نتیجه گیري:
ناشی از  مزمن هاي یماريببار   به کاهش تواند یمعوامل خطر چاقی و اضافه وزن در کودکان  در زمینهآگاهی  عمومی براي افزایش

  چاقی در آینده کمک نماید.
 چاقی, کودکان, عوامل خطر, خوي :یديکلکلمات 


