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   مقاله پژوهشي  مجله دانشكده پزشكي اصفهان

   20/12/90: تاريخ پذيرش         17/9/90 :تاريخ دريافت  1391ارديبهشت ماهسومهفته/181شماره /ام سال سي
  كرمانشاه ييابتدا ي دوره آموزان دانش رشد يالگو

  
  4عليخاني مدينه ،3حشمتي بهرام ،2اكبري مجتبي ،1اعظمي محمد

  
  

  چكيده
 .گرديد اجرا و طراحي 1388- 89 سال در كرمانشاه شهر ابتدايي مقطع آموزان دانش رشد الگوي بررسي هدف با حاضر ي مطالعه :مقدمه

 وزن و قد به مربوط اطالعات .گرفتند قرار بررسي مورد تصادفي انتخاب صورت به ابتدايي ي دوره آموز دانش 1400 عيمقط ي مطالعه اين در :ها روش
 سن شامل بررسي مورد متغيرهاي ساير .شد گيري اندازه )BMI يا Body mass index( بدني ي توده شاخص ي محاسبه جهت آموزان دانش
 هاي بيماري از گيري پيش و كنترل مركز رشد نمودار اساس بر BMI هاي صدك تعيين .بود مادر بودن شاغل و پدر شغل والدين، تحصيالت آموز، دانش
 و وزن اضافه عنوان به 85-95 صدك بين طبيعي، عنوان به 5-85 صدك بين الغري، عنوان به پنجم صدك زير گرفتن قرار و گرفت صورت آمريكا
 NCHS استاندارد منحني از آموزان دانش در قدي كوتاه شيوع تعيين براي همچنين .شد گرفته نظر در يچاق عنوان به 95 صدك از باالتر يا مساوي

)National center for health statistics( شد گرفته نظر در قدي كوتاه عنوان به 3 صدك زير گرفتن قرار و دگردي استفاده. 

 .بود درصد 3/14 دختران در و درصد 6/12 پسران در وزن اضافه شيوع آمريكا هاي بيماري زا گيري پيش و كنترل مركز رشد نمودار اساس بر :ها يافته
 كوتاه ميزان همچنين .بود درصد 3/9 دختران در و درصد 2/8 پسران در الغري شيوع .بودند چاقي دچار دختران از درصد 1/8 و پسران از درصد 4/13

 اضافه شيوع كرده تحصيل مادران با آموزان دانش بين در .بود درصد 2/8 دختران در و درصد 6/5 پسران در استاندارد منحني هاي صدك اساس بر قدي
  .گرديد مشاهده داري معني ارتباط پدر شغل و تحصيالت با آموزان دانش رشد الگوي بين همچنين .بود سايرين از بيشتر چاقي و وزن

 وعيش و بود كشور سطح از باالتر كرمانشاه شهر ييابتدا ي دوره آموزان دانش در يچاق و وزن اضافه وعيش كه داد نشان مطالعه اين نتايج :گيري نتيجه
  .دبو يالغر وعيش يكشور زانيم از تر نييپا آموزان دانش نيا در يالغر

  ابتدايي ي مدرسه الغري، وزن، اضافه چاقي، بدني، ي توده شاخص :كليدي واژگان
 

  مقدمه
 جهـت  ارزشـي  بـا  و خوب بسيار معيار تكامل و رشد

 طريـق  از امـر  اين و باشد مي كودك سالمتي تشخيص
 گـردد  مـي  محقـق  سالمتي تشخيص جهت استانداردها

 را چـاقي  ،بهداشت جهاني سازمان 1998 سال در ).1(
 و يافتـه  توسـعه  كشـورهاي  در اپيـدمي  يـك  عنوان به

 در .)2( است برده نام توسعه حال در كشورهاي برخي
 حـال  در توسعه حال در كشورهاي اكثر اخير هاي سال

 ).3( باشــند مــي كودكــان در چــاقي اپيــدمي ي تجربــه

 باعـث  چـاقي  و وزن اضـافه  شـيوع  سويي از همچنين
 در را او و شود مي كودك يياكار و كاري بازده كاهش
 بـر  .)4( دهد مي قرار مزمن هاي بيماري به ابتال معرض
 ،2020 سـال  در بهداشت جهاني سازمان برآورد اساس

 در هــا مــرگ درصــد 4/3 علــت مــزمن هــاي بيمــاري
 ).3( بود خواهد توسعه حال در كشورهاي

 و يافته توسعه كشورهاي بين كودكان رشد اختالف
 تا است محيطي شرايط به مربوط بيشتر توسعه حال در

 در كه اي كره كودكان دليل همين به ؛ژنتيكي اختالفات
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 كره در كه نيكودكا از مراتب به ،اند شده بزرگ آمريكا
 شـده  انجام مطالعات .هستند بلندتر قد كنند مي زندگي

 و كودكــان كــه اســت آن از حــاكي نيــز مــا كشــور در
 مناســب محــيط و مرفــه طبقــات در ايرانــي نوجوانــان
 قابـل  و مطلـوب  جسـمي  رشـد  بهداشـتي  و اقتصادي
 National center for health اسـتاندارد  بـا  مقايسـه 

statistics )NCHS( ددارن )5.(   
 ،سـاله  9 آمـوز  دانـش  1430 در ايتاليـا  در اي مطالعه
 ايــن وزن اضــافه و درصــد 2/4 را الغــري شــيوع
ــش ــوزان دان ــزارش درصــد 4/33 را آم ــد گ  ).6( كردن
 9 تـا  7 آمـوز  دانـش  1528 روي بر كه ديگر اي مطالعه
 در را وزن اضـافه  شيوع گرديد، انجام فرانسوي ي ساله
 اين از كه كرد گزارش صددر 2/23 دختر آموزان دانش
 شـيوع  همچنين .داشتند چاقي مشكل درصد 1/9 ميزان
 درصـد  3/9 كه بود درصد 9/23 پسران در وزن اضافه

 دختـر  آمـوزان  دانـش  در وزن كمبود .بودند چاق ها آن
 گـزارش  درصـد  6 پسـر  آموزان دانش در و درصد 4/6

 بـر  عربـي  ي متحده امارات در مطالعه يك در ).7( شد
 و وزن اضـافه  شـيوع  ابتـدايي،  آمـوز  دانش 1190 روي
 8/12 و 6/24 ترتيـب  بـه  پسـر  آمـوزان  دانش در چاقي
 10 و 1/24 ترتيـب  بـه  دختر آموزان دانش در و درصد
   ).8( است شده گزارش درصد
 ،يالغـر  وعيشـ  همكـاران  و يشاديكل ي مطالعه در
ـ يا ي سـاله  6-18 كودكان در يچاق و وزن اضافه  ،يران

 از گيـري  پـيش  و كنتـرل  مركـز  رشـد  ارنمود اساس بر
 يـا  Center for disease control( آمريكـا  هاي بيماري
CDC( ـ  درصـد  5/4 و 8/8 ،9/13 بيترت به  دسـت  هب
 رانيـ ا مهـم  يشـهرها  در يمحدود مطالعات ).3( آمد

 يچـاق  از يمتفاوت وعيش يها زانيم كه است شده انجام
   .اند داده نشان را يالغر و

 1800 يرو بـر  همكـاران  و رميـران مي ي مطالعه در
 و درصـد  7/7 يچـاق  وعيش ،تهران در دختر آموز دانش
   .)9( بود درصد 3/13 وزن اضافه
 2397 يبررسـ  بـا  حيـدري  و يالهـ  تيـ آ رازيش در
 در و درصـد  8/6 پسـران  در را وزن اضافه ،آموز دانش

 3/3 پسـران  در را يچاق نيهمچن و درصد 8/3 دختران
   .)10( دادند نشان درصد 1/6 دختران و درصد
 6635 يرو بـر  نيكويـه  و مداح ي مطالعه اساس بر
ــش ــوز دان  و درصــد 5/11 پســران در وزن اضــافه ،آم
 و پسران در درصد 5 يچاق وعيش و درصد 15 دختران

 دسـت  هب رشت شهر آموز دانش دختران در درصد 9/5
 وعيشـ  ،مطالعـه  نيـ ا در محققـان  نيهمچنـ  .)11( آمد
 سـواد  سـطح  كه يانآموز دانش در را وزن اضافه شتريب

   .اند كرده گزارش ،بود باالتر ها آن مادران
 تعـاريف  نيز و ملي مطالعات در محدوديت دليل به

 چـاقي  شـيوع  از كمـي  شـناخت  ،رفتـه  كار به متفاوت
 كـرده  دشـوار  را شـيوع  ميزان ي مقايسه كه دارد وجود
 بـه  مربـوط  آمـار  كشوري، هاي بررسي در اغلب .است
 .اسـت  شده گزارش كمتر چاقي و وزن اضافه توضعي

 در كشـورهاي  سـاير  مانند نيز ايران كشور كه حالي در
 دارد قـرار  اي تغذيه گذار ي مرحله يك در توسعه حال

 عنـوان  بـه  كودكـان  در وزن اضافه وضعيت ارزيابي و
 بـا  همچنـين  .اسـت  اهميـت  زيحـا  گذري چنين پيامد
 و افيـايي جغر تفـاوت  و گسـتردگي  كـه  ايـن  به توجه
 ايـران  مختلـف  شهرهاي در متفاوت زندگي هاي روش
 در آن نتـايج  ي مقايسـه  و شـيوع  برآورد ،باشد مي زياد

 بنـابراين  .رسـد  مـي  نظـر  بـه  ضـروري  كشور شهرهاي
ــه ــا حاضــر ي مطالع ــدف ب ــي ه ــوي بررس ــد الگ  رش
 برخـي  بـا  آن ارتبـاط  و كرمانشـاه  ابتدايي آموزان دانش
   طراحي 1388-89 الس در اقتصادي -اجتماعي عوامل
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  .گرديد اجرا و
  
  ها روش
ـ  حاضـر  ي مطالعه  يمقطعـ  ي مطالعـه  كيـ  صـورت  هب

)Cross-sectional( ــود -89 يليتحصــ ســال در كــه ب
ــگرد اجــرا 1388 ــ از مطالعــه مــورد تيــجمع .دي  نيب
 روش به كرمانشاه شهرستان ييابتدا مقطع آموزان دانش
 .شـدند  انتخـاب  سـاده  يتصادف يا خوشه يريگ نمونه
 بودنـد  نفـر  1400 مطالعه در يبررس مورد آموزان دانش

 پرسشـگران  توسـط  اطالعـات،  يآور جمـع  جهـت  كه
 چـك  از اسـتفاده  بـا  ي،بررسـ  تحت مدارس در مستقر

 سـن،  .گرفتنـد  يمـ  قرار نهيمعا و مصاحبه مورد ،ستيل
 Body mass( يبدن ي توده شاخص و قد وزن، جنس،

index يا BMI( نيا در نجشس مورد ياصل يرهايمتغ 
ــد مطالعــه ــر وزن .بودن ــوگرميك حســب ب ــه قــد و ل  ب

 بـدون  و لبـاس  نيكمتـر  بـا  آموزان دانش در متر يسانت
 بـر  )kg( وزن ميتقسـ  با BMI و شد يريگ اندازه كفش

 وزن اضـافه  ،يالغر يبند گروه جهت )2m( قد مجذور
ــاق و ــش در يچ ــوزان دان ــبه آم ــگرد محاس ــا .دي  ريس

 شغل ن،يوالد التيتحص شامل يبررس مورد يرهايمتغ
 بـود  خـانوار  بعد و پرورش و آموزش ي هيناح ن،يوالد
ــه ــا ك ــا اطالعــات ني ــده يبررســ ب  يليتحصــ ي پرون

   .آمد دست هب آموزان دانش
 تنهـايي  بـه  پايين سنين در BMI كه اين به توجه با

 نيست، رشد وضعيت دادن نشان براي مناسبي شاخص
 در CDC توسـط  كـه  جـنس  و سن براي آن صدك از

 قـرار  .گرديـد  اسـتفاده  اسـت،  شـده  تنظيم 2000 سال
 صـدك  بـين  الغري، عنوان به پنجم صدك زير گرفتن

 بـه  85-95 صـدك  بـين  طبيعـي،  وزن عنوان به 85-5
 بـه  95 صـدك  از باالتر يا مساوي و وزن اضافه عنوان

 بـراي  همچنـين  ).12( شـد  گرفته نظر در چاقي عنوان
 منحنـي  از وزانآمـ  دانـش  در قـدي  كوتـاه  شيوع تعيين

 حيـاتي  آمـار  ملـي  مركـز  توسـط  كه NCHS استاندارد
 بـه  بهداشـت  جهاني سازمان توسط و شده تهيه آمريكا
 اسـت،  شـده  پذيرفتـه  رشد المللي بين استاندارد عنوان
 عنـوان  بـه  3 صـدك  زيـر  گـرفتن  قرار .دگردي استفاده
  ).3( شد گرفته نظر در قدي كوتاه
 ي نسـخه  SPSS افـزار  نرم از استفاده با ها داده زيآنال

18 )version 18, SPSS Inc., Chicago, IL(  انجـام 
 انحـراف  ± نيانگيم صورت به يكم يرهايمتغ .گرفت

 يفـ يك يرهـا يمتغ و ]يچارك نيب ي دامنه[ انهيم و اريمع
ــه ــ صــورت ب ــراي .شــد گــزارش )درصــد( يفراوان  ب
 كوتـاه  و يالغـر  وزن، اضافه ،يچاق يفراوان ي سهيمقا
 شـغل  و التيتحصـ  جـنس،  بـا  آمـوزان  انشد در يقد

 از خـانوار  بعـد  و پـرورش  و آموزش ي هيناح ن،يوالد
 رهـا يمتغ نـوع  حسب بر Kruskal–Wallis و 2χ آزمون
 05/0 موارد ي هيكل در يدار يمعن سطح .ديگرد استفاده

  .شد گرفته نظر در
  

  ها افتهي
  مطالعـه  در ننـده ك شـركت  آمـوزان  دانـش  يسن نيانگيم
 و پسران را )نفر 756( درصد 54 .بود سال 3/9 ± 5/1

 62 .دادنـد  يمـ  ليتشك دختران را )نفر 644( درصد 46
 و نـد بود آزاد شغل يدارا آموزان دانش پدران از درصد

 .داشـتند  تيـ فعال يادار مشاغل در آنان از درصد 6/28
 8/12 و دار خانــه آمــوزان دانــش مــادران از درصــد 87

 مــدرك يدارا نيوالــد اغلــب .بودنــد شــاغل درصــد
ـ  نيكمتـر  يسواد يب و ندبود پلميد يليتحص  را يفراوان
 بعـد  ي انهيم .داشت نيوالد التيتحص تيوضع نيب در

   .آمد دست هب 4 ]4-5[ آموزان دانش در خانوار
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 و ســـن اريـــمع انحـــراف و نيانگيـــم 1 جـــدول
 مطالعه مورد آموزان دانش در را يسنج تن يها شاخص

   .دهد يم نشان
 دختران و پسران در يسنج تن يها صشاخ نيانگيم
 يآمـار  لحـاظ  از كـه  داشـت  يكمـ  تفاوت آموز دانش
  .)P < 05/0( نبود دار يمعن

 آمـوزان  دانـش  )95 و BMI )5، 50، 85 يها صدك
 كيتفك به CDC يها صدك با سهيمقا در مطالعه مورد
   .است شده داده نشان 1 شكل در تيجنس

 دختران و پسران در شود يم مشاهده كه طور همان
 مشــابه حاضــر ي مطالعــه در 50 و 5 يهــا صــدك
ــا صــدك ــ در 50 و 5 يه ــد يمنحن ــود CDC رش  و ب
   .داشت قرار CDC از باالتر 95 و 85 يها صدك

 در يالغــر وعيشـ  CDC رشـد  يمنحنـ  اسـاس  بـر 
 آمـوزان  دانـش ( درصـد  7/8 مطالعـه  مورد آموزان دانش
 بـود  )درصد 3/9 دختر آموزان دانش و درصد 2/8 پسر
 آموزان دانش( بودند طبيعي آموزان دانش درصد 7/66 و

 ).درصـد  7/67 دختـر  آموزان دانش و درصد 9/65 پسر
 CDC 4/13 رشـد  يمنحنـ  اساس بر وزن اضافه وعيش

 آمـوزان  دانش و درصد 6/12 پسر آموزان دانش( درصد
 آموزان دانش( درصد 9/10 يچاق وعيش و )3/14 دختر
ـ  )درصد 1/8 دختر آموزان دانش و درصد 4/13 پسر  هب

   .آمد دست
 رشـد  كـه  دشـ  مشـخص  رشـد  يالگـو  يبررس در
ــش ــوزان دان ــا آم ــ ب ــدر التيتحص  ،)P > 0001/0( پ
   پـــدر شـــغل ،)P > 0001/0( مـــادر التيتحصـــ

  
 جنس تفكيك به مطالعه تحت آموز دانش 1400 در سنجي تن هاي شاخص و سن معيار انحراف و ميانگين .1 جدول

 كل  
 نيانگيم ± اريمع انحراف

  پسر
  ميانگين ± معيار انحراف

  دختر
  ميانگين ± معيار انحراف

  3/9 ± 4/1  3/9 ± 5/1 3/9±5/1  )سال( سن
  1/31 ± 7/9  3/32 ± 3/9 8/31±1/9  )كيلوگرم( وزن
  134 ± 5/10  8/134 ± 1/10 4/134±3/10  )متر سانتي( قد

  11/17 ± 1/3  44/17 ± 2/3 3/17±1/3 )مربعمتربركيلوگرم( بدني ي هتود شاخص
  .)P < 05/0( نداشت يداريمعن تفاوت موارد از كي چيه در آموز دانش دختران و پسران در يسنجتن يها شاخص نيانگيم

   
   كرمانشاه شهر ابتدايي آموزان دانش در) BMI )Body mass index 95 و 85 ،50 ،5 هاي صدك ي مقايسه .1 شكل
   جنسيت تفكيك به) CDC )Center for disease control  استاندارد رشد يمنحن هاي صدك با مقايسه در

   .دهند مي نشان را مترمربع بر كيلوگرم حسب بر بدني ي توده شاخص Y محور و سال حسب بر سن X محور

www.mui.ac.ir



  و همكاران اعظمي محمد  كرمانشاه در آموزان دانش رشد يالگو 

  317  1391 ارديبهشت سوم هفته /181 شماره / 30 سال – اصفهان پزشكي دانشكده مجله

)0001/0 < P( ــناح و ــوزش ي  هيــ ــرورش و آمــ    پــ
)0001/0 < P (ـ  يارتبـاط  اما. داشت ارتباط  يالگـو  نيب

) P=  6/0( خـانوار  بعـد  و) P=  4/0( مادر شغل با رشد
  . نداشت وجود
 بـا  سـه يمقا در انآمـوز  دانـش  در يقد كوتاه وعيش
 كه آمد دست هب درصد NCHS 8/10 استاندارد منحني

 .بـود  درصـد  2/8 دختـران  در و درصد 6/5 پسران در
ــ ــه قــد تيوضــع ارتبــاط يبررســ در نيهمچن  ســن ب
 مـورد  ياقتصـاد  -ياجتماع يفاكتورها با آموزان دانش
 به قد تيوضع نيب شد مشاهده ،مطالعه نيا در يبررس
 ،)P > 0001/0( پـدر  التيتحصـ  بـا  آموزان دانش سن

  پـــدر شـــغل ،)P > 0001/0( مـــادر التيتحصـــ
)0001/0 < P(، ــغل ــادر ش ــناح ،)P > 002/0( م  ي هي

ــوزش ــرورش و آم ــد و )P > 0001/0( پ ــانوار بع  خ
)0001/0 < P( بود ارتباط در.  

  
  بحث

 در و افتهي توسعه يكشورها نيب كودكان رشد اختالف
 تـا  اسـت  يطـ يمح طيشرا به مربوط شتريب توسعه حال

 باعـث  يچـاق  و وزن اضـافه  وعيشـ  .يكيژنت اختالفات
 در را او و شود مي كودك يياكار و يكار بازده كاهش
 در .دهـد  يمـ  قـرار  مـزمن  يهـا  يماريب به ابتال معرض
 وزنـي  كـم  نـوع  از غذيـه ت سوء ي لهأمس همواره ايران،
 بررسـي  بـه  كه مطالعاتي گيري جهت و بود توجه مورد

 يـا  ترسـيم  سـوي  بـه  پرداخـت،  مي سنجي تن وضعيت
 كمبــود نــوع از تغذيــه ســوء وضــعيت كــردن روشــن
 كه حاضر ي مطالعه جينتا اساس بر .بود انرژي پروتئين

 ييابتـدا  آمـوزان  دانـش  رشـد  يالگـو  يبررسـ  هدف با
-ياجتمـاع  يفاكتورهـا  يبرخ با آن ارتباط و كرمانشاه
 بـر  د،يگرد اجرا و يطراح 1388-89 سال در ياقتصاد

ــاس ــ اسـ ــد يمنحنـ ــ CDC رشـ ــر وعيشـ  در يالغـ
 درصـد  7/66 .بود درصد 7/8 مطالعه رد.م آموزان دانش
 چـاقي  و وزن اضـافه  وعيش .بودند طبيعي آموزان دانش
ـ  درصـد  9/10 و 4/13 ترتيـب  بـه  نيز  .آمـد  دسـت  هب

 پـدر  التيتحصـ  بـا  آموزان دانش رشد يوالگ نيهمچن
 يليتحصـ  مـدرك  يدارا پدران با آموزان دانش نيب در(

 و يچـاق  و وزن اضـافه  وعيش زانيم نيشتريب ييراهنما
 يليتحصـ  مـدرك  يدارا پـدران  با آموزان دانش نيب در

 )شـت دا وجـود  يالغـر  وعيش زانيم نيشتريب متوسطه
 يدارا مـادران  بـا  آمـوزان  دانـش  بين در .داشت ارتباط
 يالغـر  وعيشـ  زانيـ م نيشـتر يب پلميد يليتحص مدرك
 مدرك يدارا مادران با آموزان دانش نيب در و شد ديده
 و وزن اضافه وعيش زانيم نيشتريب يدانشگاه يليتحص
 پـدران  كـه  يانآمـوز  دانش نيب در .شتدا وجود يچاق
ــ هــا آن ــ كــار يب ــ يالغــر وعيشــ ،دبودن  ريســا از شيب

ــش ــوز دان ــو انآم ــم و دب ــافه زاني ــ در وزن اض  نيب
 .بود نيريسا از شتريب كارگر پدران با پسر آموزان دانش

 3 ي هيـ ناح آمـوزان  دانش در وزن اضافه و يچاق زانيم
 يالغـر  زانيم نيهمچن و بود گريد ي هيناح دو از شيب

 يارتبـاط  اما .بود ينواح ريسا از كمتر زين هيناح نيا در
 خـانوار  بعـد  و درمـا  بـودن  شـاغل  با رشد يالگو نيب

  .نداشت وجود
 بـا  سـه يمقا در آمـوزان  دانـش  در يقد كوتاه وعيش
 دسـت  هب درصد NCHS، 8/10 استاندارد رشد يمنحن
ــد ــه آم ــران در و درصــد 6/5 پســران در ك  9/16 دخت
 بـا  آمـوزان  دانـش  قد تيوضع نيب نيهمچن .بود درصد
 شـاغل  پـدر،  شـغل  مـادر،  التيتحص پدر، التيتحص
 خـانوار  بعـد  و پـرورش  و آموزش ي هيناح مادر، بودن
  .بود داري معني ارتباط
   ،يالغـر  وعيشـ  همكـاران  و يشاديكل ي مطالعه در
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ـ يا ي سـاله  6-18 كودكان در يچاق و وزن اضافه  ،يران
 بود درصد 5/4 و 8/8 ،9/13 بيترت به CDC  اساس بر
 اضـافه  وعيش حاضر ي مطالعه نتايج به توجه با كه ،)3(

 بـاالتر  مـا  ي مطالعه مورد آموزان دانش در يچاق و وزن
   ايـن  در يالغـر  وعيشـ  امـا  ؛بـود  آن يكشور وعيش از

   .بود يكشور وعيش از تر نييپا آموزان دانش
 وعيش ،همكاران و Rolland-Cachera ي مطالعه در
 كـه  بود درصد 2/23 دختر آموزان دانش در وزن اضافه

 عويشـ  نيهمچنـ  .بودنـد  چاق درصد 1/9 زانيم نيا از
 درصـد  3/9 كه بود درصد 9/23 پسران در وزن اضافه

 دختـر  آمـوزان  دانـش  در وزن كمبود .بودند چاق ها آن
 گـزارش  درصـد  6 پسـر  آموزان دانش در و درصد 4/6

 .بود حاضر ي مطالعه با سو هم جينتا نيا كه )7( ديگرد
 و )6( همكـــاران و Lazzeri ي مطالعـــه در نيهمچنـــ
 جينتـا  )13( همكـاران  و Al-Raees يمقطعـ  ي مطالعه

 مشــابه آمــده دســت هبــ يالغــر و وزن اضــافه وعيشــ
  .دبو حاضر ي مطالعه
 ي متحـده  امـارات  در Bakir و Malik ي مطالعه در
 نفــر 578 در يچــاق و وزن اضــافه وعيشــ ،يعربــ
ـ مورد بررسي  پسر آموز دانش  8/12 و 6/24 بيـ ترت هب
 حاضـر  ي مطالعـه  نتاج با همسو كه شد گزارش درصد

 612 از درصـد  1/24 كردنـد  اعالم ها آن نيهمچن .دبو
 زانيـ م نيا كه بودند وزن اضافه يدارا دختر آموز دانش

 در دختــر آمــوزان دانــش وزن اضــافه وعيشــ زانيــم از
 ).8( بود شتريب )درصد 4/13( حاضر ي مطالعه

 كـه  زاهـدان  در همكاران و يبان يكرج ي مطالعه در
 انجـام  ييابتـدا  ي دوره آموز دانش دختر 2067 يرو بر

 معـرض  در درصـد  5/1 الغـر،  افـراد  درصـد  33 شد،
 اسـاس  بـر  نيهمچنـ  .بودنـد  چاق درصد 4/1 و يچاق
 قـد  كوتـاه  درصـد  NCHS، 15 استاندارد رشد يمنحن

 كوتـاه  و يالغـر  خصـوص  در هـا  افتهي نيا ).4( ندبود
 از كمتر وزن اضافه و يچاق خصوص در و شتريب يقد
 ي دوره آمـوز  دانـش  يرو بر كه ،حاضر ي مطالعه جينتا

  .دبو ،گرفت انجام كرمانشاه شهر ييابتدا
   فيتعـار  زين و يمل مطالعات تيمحدود به توجه با

 يچـاق  وعيشـ  از يكمـ  شـناخت  ،رفتـه  كار هب متفاوت
 تفـاوت  و يگسـتردگ  به توجه با نيهمچن .دارد وجود
 يشـهرها  در متفـاوت  يزنـدگ  يها روش و ييايجغراف

 در آن جينتـا  ي سـه يمقا و وعيشـ  ردبرآو ران،يا مختلف
ـ  يضـرور  كشور يشهرها  بنـابراين  .رسـد  يمـ  نظـر  هب

 كشور يشهرها ريسا در يآت مطالعات گردد يم شنهاديپ
 سـبد  ماننـد  رگـذار يثأت يفاكتورهـا  گرفتن نظر در با و

 صـورت  بـه  و عوامـل  ريسـا  و آمـوزان  دانش ي هيتغذ
 رونـد  يبررسـ  جهـت  سـال  چنـد  طول در و نگر ندهيآ
 .گـردد  اجـرا  و يطراحـ  آمـوزان  دانـش  در رشد عيزتو

 آموزش ريثأت يبررس در يطول مطالعات انجام نيهمچن
 در حيصح ي هيتغذ خصوص در يعموم رفتار رييتغ بر

 نيهمچنــ .باشــد ثمــر مثمــر توانــد يمــ مدرســه دوران
 افتـه ي توسـعه  يكشورها از ياريبس تجارب از توان يم

 تكـرار  را هـا  نآ يخطاهـا  و گرفت درس نهيزم نيا در
 و كــايآمر در يآموزشــ نظــام مثــال عنــوان بــه .نكــرد

 در ييغـذا  عيصـنا  مشـاركت  جلـب  به اقدام انگلستان
 جيتـرو  بـه  هيقضـ  نيا كه است نموده يخصوص بخش
 .شـد  منجر مدارس در نيمع ييغذا محصوالت فروش
 كـم  يهـا  يدنينوشـ  و ييغـذا  مـواد  فروش يمش خط

 نمـك  و قند اوان،فر اشباع يچرب يدارا اغلب و ارزش
 كودكــان در وزن اضــافه و يچــاق شيافــزا ســبب
 و هـا  دولـت  .بـود  هديـ گرد كشـورها  نيا در يا مدرسه

ــاول ــا در هنــوز كــه مــدارس ياي  يميتصــم نــهيزم ني
 در شـده  عرضـه  يغذاها نوع مورد در ديبا اند، نگرفته
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 هاي برنامه نيهمچن .كنند اتخاذ ينيمع استيس مدارس،
 آن جيتـرو  و مدارس در آموزان دانش ي روزانه ورزش

 تيـ ترب كارشناسان نظر با آموزان دانش يها خانواده در
 و يريگ شيپ ي نهيزم تواند يم ،پرورش و آموزش يبدن

   .آورد فراهم را يالغر و يچاق كنترل
 كـه  ددا نشـان  حاضـر  ي مطالعـه  جينتا يكل طور هب
 ي دوره آمــوزان دانــش در يچــاق و وزن اضــافه وعيشــ

 وعيشـ  و كشـور  سـطح  از باالتر كرمانشاه هرش ييابتدا
 يكشـور  زانيـ م از تر نييپا آموزان دانش نيا در يالغر
  .دبو ييابتدا ي دوره آموزان دانش در يالغر وعيش
  

  قدرداني و تشكر
 يمعنـو  و يمـاد  يهـا  تيـ حما بدون طرح نيا ياجرا
  .نبود سريم كرمانشاه استان پرورش و آموزش ي اداره
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Abstract 

Background: The aim of the present study was to assess the growth pattern (obesity, overweight, and 
thinness) among 6 to11 year-old schoolchildren in Kermanshah, Iran, during 2010.  

Methods: A cross-sectional study was performed in a randomly selected population of 1400 
elementary school students. Data on weight and height was used to calculate body mass index (BMI). 
In addition, age, parental education levels, and father's job and employment status of mothers were 
collected for all children. The BMI cut-offs provided by the Centers of Disease Control and Prevention 
(CDC) and the percentiles computed in the population studied were used for the classification of the 
children and adolescents as underweight (< 5th percentile), normal (5-84th percentile), overweight  
(85-94th percentile), and obese (≥ 95th percentile). Based on the National Center for Health Statistics 
(NCHS) references, stunting were defined by the 3rd percentile. 

Findings: The overall prevalence of overweight was 12.6% and 14.3% for boys and girls, 
respectively. The overall prevalence of obesity was 13.4% and 8.1% among boys and girls, 
respectively. The corresponding values for the overall prevalence of thinness were 8.2% and 9.3%. 
The prevalence of stunting was 5.6% in boys and 8.2% in girls. Children with more educated mothers 
had a higher prevalence of overweigh than children with less educated mothers. There were significant 
associations between the growth pattern and father's education level and job.  
Conclusion: Our findings revealed an increasing prevalence of overweight and obesity and a 
decreasing trend of thinness among elementary school students in Kermanshah in comparison with the 
national data. 
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