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  بررسی رابطه نمایه توده بدنی با سالمت روان در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
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مشکل چاقی و اضافه وزن همواره بعنوان یک مشکل بهداشت عمومی مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی  زمینه و هدف:
  بدن با سالمت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه صورت گرفت.  ي توده ي یهنماارتباط احتمالی 

تحلیلی است که جمعیت مورد بررسی آن، دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم  -این پژوهش یک مطالعه توصیفی  :ها روشمواد و 
 ها دادههت شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. بصورت تصادفی ساده ج ها آننفر از  140بودند که  1392پزشکی ارومیه در سال 

عمومی جمع آوري گردید. وزن و قد بدون کفش و لباس اضافه، اندازه گیري و   توسط پرسش نامه آمارنگاري و پرسش نامه سالمت
تگی پیرسون توسط نرم با استفاده از ضریب همبس ها داده توده بدن با استفاده از فرمول کیلوگرم بر مترمربع محاسبه شد.عمومی نمایه 
  در نظر گرفته شد.p >05/0داري،  تجزیه و تحلیل گردید و سطح معنی spss22افزار 
) اما p>0/05،R=-0/064و سالمت روان در دانشجویان رابطه معناداري وجود نداشت( BMI يها نمرهنتایج نشان داد که بین  :ها یافته
از بین افراد  )p<0/05, R=-0/224 ت(خوابگاهی رابطه منفی معنی دار وجود داش و سالمت روان  دانشجویان غیر BMI يها نمرهبین 

% کم وزن  9/11% اضافه وزن،  5/20% چاق،   5/3،  70/23% پسر و میانگین توده بدنی 1/32دختر و  ها نمونه% از 9/67، مورد بررسی
 % غیرخوابگاهی بودند. 7/40% از دانشجویان خوابگاهی و 9/57سال بوده و  23-18%  وزن نرمال داشتند. میانگین سنی بین  1/63و 

و  غیر خوابگاهی با سالمت روان مرتبط باشد. هاي یطمحدیگري عالوه بر  مؤثرو عوامل  ها شاخص رسد یمبه نظر  نتیجه گیري:
 واقع شود. مؤثر تواند یمشناخت این عوامل در ارتقاي سالمت روان فرد 

  نی، سالمت روانی، سالمتینمایه توده بد کلمات  کلیدي:

                                                             
  
  
  
  
  
  


