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  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيالن، استاديار فيزيولوژي ورزشي،  .1
 دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيالن، دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي، .2

  ، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيالن ،مربي تربيت بدني و علوم ورزشي .3
 

چاقي و پرفشاري خون، متاسفانه اطالعات با توجه به افزايش فزاينده شيوع 
اي، جامعي در زمينه وزن مطلوب، غذاي دريافتي، رفتار و نگرش تغذيه

نتايج مطالعات نشان داده كه يكي . پرفشاري خون وجود ندارد و فعاليت بدني
هاي از قبيل ديابت، پر از عوامل افزايش مرگ و مير، خطر ابتال به بيماري

شيوع چاقي  1.كرونري، چاقي و اضافه وزن است-قلبيفشاري خون، اختالت 
و اضافه وزن در بسياري از كشورهاي پيشرفته، و در كشورهاي خاورميانه به 

بر اين اساس، هدف پژوهش حاضر  3،2.ويژه ايران در حال افزايش است
هاي غذايي در بين بدني و الگو بررسي چاقي، پرفشاري خون، سطح فعاليت

 .زشكار و غير ورزشكار بوددانشجويان پسر ور

و تعديل برخي ) 2003 آدامي و كوردرا( پس از ترجمه پرسشنامه استاندارد
 - وري، و توسط آزمونسي يها، با نظرخواهي از متخصصين روااز سوال

جامعه آماري  .دست آمده ب) 87/0آلفاي كرونباخ (آزمون مجدد پايايي آن 
و غير ورزشكار دانشگاه گيالن اين پژوهش، كليه دانشجويان پسر ورزشكار 

پسر  80ورزشكار و  نفر از دانشجويان پسر 80ها بودند كه از ميان آن
سال، قد  3/21±5/2، 2/21±5/6غيرورزشكار به ترتيب با ميانگين سني 

كيلوگرم و  76±2/6و  65±1/4متر و وزن سانتي 1/4±168 ،5/4±1/173
به صورت  2kg/m 2/1±92/25و 2kg/m 2/2±71/21شاخص توده بدن 

داري روابط بين متغيرها از آزمون تحليل يبررسي معن. تصادفي انتخاب شدند
) لجستيك خطي(و رگرسيون چند متغيره t ،2 χريانس كروسكال واليس، او

-يرابطه معن .انجام شد SPSS-16درصد با نرم افزار 95در سطح اطمينان 
 يور كمر به ران، پرفشارداري بين اضافه وزن، شاخص توده بدن، نسبت د

هاي نامطلوب در پسران غير خون، با سطح فعاليت پايين و الگو و عادت
كه اين رابطه در ميان پسران ، در حالي)>033/0p(ورزشكار وجود داشت 

چنين، اختالف متغيرهاي مذكور بين هم). ≤05/0p(دار نبود يورزشكار معن
  ).>043/0p(بود دار پسران غير ورزشكار و ورزشكار معني

هاي غذايي نامطلوب در اين مطالعه سطح پايين فعاليت بدني، الگو و عادت
از عوامل موثر در بروز چاقي، اضافه وزن و پرفشاري خون در پسران غير 

ها ارتقاء سطح كه يكي از اهداف مهم دانشگاهبا توجه به اين. ورزشكار بود
هاي سطح دانش، نگرش و شيوه باشد، ارتقاءعلمي و دانش افراد جامعه مي

تر و بهبود اي سالمتواند به داشتن جامعهاي اين قشر بزرگ جامعه ميتغذيه
اي افراد جامعه كمك كرده و در كاهش ميزان آگاهي و دانش تغذيه

    برگزاري بنابراين، . ها موثر باشدمشكالت مربوط به سالمتي و بيماري
موثر در كاهش چاقي، اضافه  يكي از راهكارهاي ،هاي آموزشي تغذيهدوره

عالوه براين، با توجه . باشدوزن و پرفشاري خون در پسران غير ورزشكار مي
نقش فعاليت ورزشي در پيشگيري از تعادل مثبت انرژي و چاقي به كه به اين

كننده تواند بر هورمون تنظيم و فعاليت ورزشي مي است خوبي شناخته شده
، فراهم سازي شرايط و امكانات الزم ل به غذا خوردن تأثير بگذارداشتها و مي

براي فعاليت جسماني دانشجويان غير ورزشكار جهت پيشگيري از عوارض 
، م ت ع پ ز[. رسدتحركي و عادات غلط غذايي ضروري به نظر ميمنفي بي
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