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، چاقی و اضافه وزن در دوران کودکی پیش بینی کننده باشد یم:امروزه چاقی دوران کودکی یکی از مشکالت عمده سالمت مقدمه
گیري رفتارهاي مربوط به سالمت بسیار مهم  .بنابراین این دوران براي انجام مداخالت  و شکلباشد یمچاقی دوران بزرگسالی 

  .باشد یمدر دختران مقطع ابتدایی شهرستان قدس  بران مؤثراست.هدف از این مطالعه بررسی شیوع چاقی واضافه وزن و عوامل 
محاسبه  ساله) مورد بررسی قرار گرفتند.اندازه گیري قد و وزن و 11- 7دختر(  732مقطعی ،  - :در این مطالعه توصیفیروش کار

، وتعیین مقادیر باالي BMIانجام شد. واطالعات با استفاده از پرسشنامه جمع اوري گردید.پس از محاسبه  BMIشاخص توده بدنی 
براي سن و جنس مربوطه، به ترتیب افراد چاق  و افراد داراي اضافه وزن مشخص شدند.جهت  95و 85و نیز بین صدك  95صدك 

  استفاده شد. 16نسخه SPSSرم افزار از ن ها دادهتجزیه و تحلیل 
درصد بود.بین چاقی و اضافه وزن کودکان بارفتارهاي کم  9,2و  4,7:شیوع چاقی و اضافه وزن در جامعه پژوهش به ترتیب ها یافته

ی داري دیده تحرکی مانند تماشاي تلویزیون و کاربا رایانه، مصرف غذاي آماده در هفته، کم بودن فعالیت فیزیکی رابطه مثبت و معن
  شد.ارتباطی با تحصیالت والدین، وضعیت اقتصادي خانواده و میزان پول توجیبی کودکان مشاهده نشد.

نقش موثري در جهت پیشگیري  توان یمبر چاقی و اضافه وزن کودکان  مؤثردرابطه با عوامل  ها خانوادهبا افزایش آگاهی  نتیجه گیري:
  ازآن ایفا کرد.

  اضافه وزن، دختران مقطع ابتدایی چاقی ، :يکلیدکلمات 


