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 مسئول.

سـالمـت ست که  ب امخر ه ای پديدو يک مشکل فشار خون و شاخص توده بدنی باال  مقدمه:. 

خطر می اندازد. لذا اين پژوهش به منظور تعيين رابطه فشار خون و شاخص تـوده به کودکان را 

 بدنی در دانش آموزان بدو ورود به دبستان در منطقه شمال  رب شهر تهران انجام گرديد. 

تحليلی اجرا شده است. جامعه آماری  -مطالعه از نوع کمی است که به روش توصيفی روش کار:

پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر و پسر بدو ورود به دبستان در منطقه شمال  رب شـهـر 

نفر با استفاده از نمـونـه گـيـری   433بوده اند. تعداد نمونه  1375-76تهران در سال تحصيلی 

نفر پسر( انتخاب گرديدند. پرسشنامه بين نمونه ها توزيـع  216نفر دختر و  184تصادفی ساده )

گرديد. روايی محتوايی پرسشنامه و پايايی آن با آلفای کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. داده هـا 

وارد و با آزمون تی و ضريب همبستگی مورد تحـلـيـل  spss-21پس از جمع آوری در نرم افزار 

 قرار گرفت.

نتايج نشان داد که بين ميزان فشار خون با شاخص توده بدنی در دانش آمـوزان بـدو  يافته ها:

 (. >331P 3ورود به دبستان در منطقه شمال  رب شهر تهران رابطه معنا دار وجود دارد )

بايد با کنترل بر ميزان فشار خون چاقی را در دانش آموزان دبستـان در  بحث و نتیجه گیری:

منطقه شمال  رب شهر تهران کاهش داد تا کودکان با سالمت بيشتر به زندگی و تحصيل ادامـه 

 دهند.  

 اطالعات مقاله چکیده
 نوع مقاله 

 پژوهشی

 تاريخچه مقاله 

 دريافت : 

 پذيرش :

 

 کلید واژگان 

فشار خون، شاخص توده بدنی، 

 دانش آموزان. 

 

 

 نويسنده مسئول  
Email: 
Peymanehmaleki@yahoo.com 
  

 مقدمه     

يابد و با پرفشاری خـون                         چاقی از کودکی تا بزرگسالی ادامه می                                  

ای دارد .سطب فشارخـون در                           در بزرگسالی ارتباط قابل مالحظه                             

کننده فشارخون در بزرگسالی اسـت.                                  کودکی بهترين پيشگويی                    

پرفشاری خون مرتبط با چاقی در سالمندان هم خود از عوامـل                                                       

رود. علـيـر ـم               های قلبی عروقی به شمار می                           خطر برای بيماری               

های قلبی عـروقـی،                   افزايش آگاهی در موردعوامل خطر بيماری                                    

شيوع چاقی بين کودکان در حال افزايش است. در آمـريـکـا،                                                    

شيوع چاقی کودکان طی سه دهه گذشته به طور چشمگـيـری                                                 

افزايش پيدا کرده است اطالعات بدست آمده از مطالعـه مـلـی                                                     

دهد که شيوع چـاقـی در                       سالمت و تغذيه در آمريکا نشان می                              

ساله بر پايه نمايه توده بـدنـی بـه                                   17تا      6کودکان و نوجوانان                   

% )بـراسـاس           22( و     75%)براساس صدک              1  13 7( BMIترتيب )       

نمايه توده بدنی بـه                      75و     85های       ( بوده است. صدک               85صدک     

ال بدن برای قد بـه                     درصد وزن ايده               143و     123ترتيب معادل             

(. بنابراين بدست آوردن تخمينـی از شـيـوع                                       1روند )        شمار می       

چاقی بين کودکان از اين جهت ضرورت دارد که نـيـاز بـرای                                                    

هـای       اقدامات پيشگيرانه با توجه به آن ارزيابی شـود و گـروه                                                  

های       پرخطر شناسايی شوند. علير م شيوع جهانی چاقی، گزارش                                                 

محدودی از کشورهای در حال توسعه در مورد شيوع چاقی بين                                                      

(. فشار خون باال، به دليل همراهـی بـا                                    2کودکان موجود است )                  

عروقی که يک علت منجر به مر  اسـت و                                     -های قلبی          بيماری      

تـريـن        های عروق مغزی، يکی از مـهـم                           نيز همراهی با بيماری                    

باشد. بـه مـنـظـور کـاهـش                       مشکالت سالمتی در جامعه می                       

آميز شيوع فشار خون باال، دانستن عوامـل مسـبـب و                                               موفقيت      

کننده از آن ضروری است. در مطالعات انجام گرفـتـه                                                 پيشگيری       

در کشورهای مختلف از جمله کشور مـا، سـايـر کشـورهـای                                                

آسيايی، کشورهای اروپايی و آمريکايی شيوع قابل توجـهـی از                                                       

اضافه وزن و چاقی در نوجوانان گزارش شده است. عـالوه بـر                                                     

عوار  جسمی و روانی، مشکالت اقتصادی و اجتماعی چاقی و                                                    

اضافه وزن بخصوص در بين دختران قابل توجه است. از طـرف                                                     

ديگر در کنار مشکل چاقی و اضافه وزن مشـکـل کـم وزنـی                                                 

1– Body Mass Index  
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(. در       1نيزبخصوص در کشورهای در حال توسعه شايع اسـت )                                           

های مختلف، فاکتورهـای                        اين راستا، مطالعات زيادی در جمعيت                                 

خاصی را از عوامل همراه فشارخون باال تعـيـيـن کـرد. اکـثـر                                                    

ی مثبت فشارخون باال، با افزايش                                 ی رابطه         دهنده       مطالعات، نشان             

های نمايه تـوده                  سن و نمايه توده بدنی هستند. در همه محدوده                                         

بدنی، فشار خون باال وجود دارد؛ ولی با افزايش نمايه توده بدنی،                                                              

شود. تقريباً در تمام مطالعات، هـمـراه بـا                                          احتمال آن زياد می                 

کاهش وزن در جمعيت عمومی، فشارخون سيستوليک کـاهـش                                                

(. از سـوی           3يافته است؛ حتی اگر ميزان کاهش وزن، کم باشد )                                            

اند که چاقی، فشار خون باال                             ديگر مطالعات انجام شده نشان داده                                

ی     کند. نتايج مطالعـه                   گويی می         در آينده و ميزان بروز آن را پيش                               

اپيدميولوژی چاقی و فشار خون نيز، نشان داد که مردان و زنان                                                           

برابر بيشتر از مردان و زنان با نمايه توده بدنی طبيـعـی،                                                         3چاق     

 (.    4شوند )        به فشار خون باال مبتال می                       

فراوانی چاقی و اضـافـه                        1374در مطالعه حسين زاده در سال                            

وزن در دو جنس تفاوت معنی داری بدست آمد. دانش آمـوزان                                                     

دارای اضافه وزن بدون توجه به جنسيتـی کـه دارنـد، دارای                                                     

فعاليت بدنی بيشتری نسبت به دانش آمـوزان چـاق بـوده و                                                   

نيز بر اسـاس               METو       MPA     ،VPAميانگين شاخص های                  

توزيع جنسيتی و شاخص توده بدنی نسبی تفادت معنـی داری                                                    

بـيـان کـردنـد              1374(. شيروانی و همکاران در سـال                           7دارند )       

جذابيت بدنی و قدرت به شکل مثبت و شاخص توده بدنی بـه                                                    

شکل منفی با توانايی های ادراکی حرکتی همبـسـتـگـی دارد.                                                    

  7جذابيت بدنی و شاخص توده بدنی به طور معنادار مجمـوعـا                                                    

درصد واريانس توانايی های ادراکی حرکتی را پيش بينی کـرد.                                                        

پسران نسبت به دختران به طور معناداری نمرات بـاالتـری در                                                      

قدرت و اعتماد به نفس دارند. در مقابل اختالف معناداری بيـن                                                         

گروه ها در صالحيت، جذابيت بدنی، شاخص تـوده بـدنـی و                                                 

(. رودسـری و             13توانايی ادراکی حرکتی ديده نمـی شـود )                                   

بيان کردند ميانگين شاخـص تـوده                                1373همکاران نيز در سال                  

کيلوگرم بـر مـتـر                  24 3بدنی در گروه کنترل قبل از بارداری                                   

کيلوگرم بر مـتـر                  4.     1 5.     26مربع، در گروه فشار خون حاملگی                             

کيلوگرم بر متر مربع                       26 1مربع، در گروه پره اکالمپسی خفيف                                

کيلوگرم بر متر مـربـع                       1.     26 4و در گروه پره اکالمپسی شديد                          

بود که گروه کنترل با سه گروه ديگر اختالف معنی داری داشت                                                        

-بيان کردند شيوع ال ری در دانـش                              1373(. خباز در سال              15)   

برابر دانش آموزان شـهـری بـود کـه                                 12.     2آموزان روستايی                

(. داشتن ماشين، کولر                      7اختالف معنی دار از نظر آماری داشت )                                  

گازی، کامپيوتر نقش محافظت کننده در برابر ال ری بـود. لـذا                                                        

اين تحقيق بر آن است تا رابطه فشار خون و شاخص توده بدنی                                                        

در دانش آموزان بدو ورود به دبستان در منطقه شـمـال  ـرب                                                     

 شهر تهران را مورد بررسی قرار دهد.                                 

 

 مواد و روش ها             

تحليلـی          -پژوهش حاضر از نوع کمی است که به روش توصيفی                                          

اجرا شده است. کليه دانش آموزان دختر و پسر بـدو ورود بـه                                                       

-76دبستان در منطقه شمالغرب شهر تهران در سال تحصيلی                                                 

با نسبتی از جامعه به عنوان نمونه انتخاب شـده اسـت.                                                    1375

نمونه گيری ابتدا به شيوه مرحله ای انجام گرديده است در ايـن                                                           

شيوه کليه مدارس ابتدايی دخترانه و پسرانه در منطقه شـمـال                                                        

 رب شهر تهران مد نظر قرار گرفته اند. سپس به شيوه تصادفی                                                         

مدرسه پسرانه انتخاب شده و                             2مدرسه دخترانه و                   2ساده تعداد            

سپس از بين ليست دانش آموزان بدو ورود به مدرسـه تـعـداد                                                     

نفر پسر( بصورت تصادفی ساده                              216نفر دختر و              184نفر )       433

 انتخاب و در نمونه آماری قرار گرفته اند.                                       

ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده که برای سنجش اعتبار                                                          

محتوايی تحقيق، که ميزان سازگاری پرسشنامه را بـا اهـداف                                                      

نشان می دهد بعد از طراحی مدل اوليه بر اساس پـيـشـيـنـه                                                   

نفر از اسـاتـيـد و                   23تحقيق؛ ابعاد؛ مولفه ها  پرسشنامه برای                                       

اعضای هيئت علمی دانشگاه ها که متعلق به جوامع آماری مورد                                                         

نفر از آنها پرسشنامه را بـررسـی و                                   15نظر نبودند ارسال شد؛                      

عودت داده بودند که با کسب نظرات آنها، اصـالحـات الزم در                                                     

سؤاالت به عمل آمد پس از آن بعد از اعـمـال پـيـشـنـهـادات                                                  

خبرگان، با نظرقطعی و هماهنگی اساتيد محترم راهنما و مشاور                                                          

پرسشنامه نهايی طراحی و در اختيار نمونه آماری تحقيق قـرار                                                         

داده شد. برای تعيين ميزان پايايی پرسشنامه تـوسـط آلـفـای                                                      

محـاسـبـه          3.     73کرونباخ محاسبه شده که برای کل پرسش ها                                       

ها با آگاهی و رضايت ولی دانش آموزان انجام                                             گيری      گرديد. اندازه             

گر واحد)يـک پـزشـک                   شده است. اقدامات توسط يک مشاهده                               

عمومی( انجام گرديده و وزن دانش آموز با لباس مدرسه و قـد                                                        

گيری شده است. وزن براساس کيلوگرم و قـد                                         بدون کفش اندازه               

دقـيـقـه         5متر تعيين شده.  فشارخون پس از                                 براساس سانتی            

ای و قراردادن                 استراحت و در وضعيت نشسته با فشارسنج عقربه                                         

استتوسکوپ زير کاف مناسب برای کودکان انجام گرديده است.                                                       

فشار خون در هنگام شنيدن اولين صدای کورتکوف به عـنـوان                                                     

فشار سيستوليک و چهارمين صدای کورتکوف به عنـوان فشـار                                                    

دياستوليک ثبت گرديد. در کودکان مقدار طبيعی فشار خون بر                                                        

حسب اندازه بدن و سن متفاوت است. از اين رو استانداردهايـی                                                         

تـری       بندی دقيق           که بر پايه جنس، سن و قد وجود دارند. تقسيم                                         

آورنـد.          را برای فشارخون برحسب انـدازه بـدن فـراهـم مـی                                         

های نمايه توده بدنی برای سن و جنس بدست آمـده از                                                  صدک   

های آمريکا بدين منظور مورد استفاده قـرار                                           مرکز کنترل بيماری                 

گرفته اند. همچنين داده ها به وسيله ی آزمون همبستگی و نرم                                                          

  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.                                 SPSS-21افزار       
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 يافته ها        

نفـر       216نفر دانش آموز دختر و                        184نفر )       433در اين مطالعه               

دانش آموز پسر( مورد مطالعه قرار گرفتند. هيچ کدام از شاخص                                                          

های مورد بررسی در دو گروه دختر و پسر با يکديگر اخـتـالف                                                      

(. همـچـنـيـن بـيـن فشـار خـون                        1آماری نداشتند. )جدول                      

سيستوليک و دياستوليک ارتباط معنی داری با شاخـص تـوده                                                    

 ( 1و نمودار            2بدنی وجود داشت )جدول                      

ضريب همبستگی دختر و پسر بر اساس دانش آموزان ارتبا  توده بدنی با فشار خون سیستولیک و دياستولیک  -2جدول 

 نفر( 411پیرسون )تاداد 

فشار خون با شاخص توده بدنی در دانش آموزان بدو ورود به دبستان در منطقه شمال غرب بین میزان رابطه   -1نمودار

 شهر تهران

دانش آموزان)دختر و پسر( بدو ورود به دبستان در منطقه شمال غرب شهر مقايسه میانگین متغیرهای پژوهش -1جدول 

 نفر( 411)تاداد  تهران با آزمون تی

 میانگین تاداد جنسیت متغیرها
انحراف 

 استاندارد

خطای استاندارد 

 میانگین
P 

Value 

 (cmقد )
 1/11 15 115/72 184 دختر

0/837 
 0/95 13/88 116 216 پسر

 (kgوزن )
 0/44 5/96 23/4 184 دختر

0/531 
 0/36 5/21 23/05 216 پسر

 (2kg/mتوده بدنی )
 0/24 3/27 16/81 184 دختر

0/393 
 0/22 3/21 16/53 216 پسر

 (mm Hgفشار خون سيستوليک )
 0/96 12/97 90/06 184 دختر

0/703 
 1 14/62 89/53 216 پسر

 (mm Hgفشار خون دياستوليک )
 0/88 11/92 58/68 184 دختر

0/06 
 0/69 10/03 60/75 216 پسر

P Value r ضريب همبستگی 

 فشار خون سيستوليک با توده بدنی 441 3 333 3

 فشار خون دياستوليک با توده بدنی 143 3 333 3
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 بحث و نتیجه گیری                

بر اساس اين مطالعه بين فشار خون سيستوليک و دياستوليـک                                                      

دانش آموزان بدو ورود به دبستان با توده بدنی همبستگی وجود                                                          

( هم خـوانـی            5)   1دارد. اين يافته با پژوهش های قبلی گلدستون                                         

( صـورت        6)       2دارد. در بررسی ای که توسط استيـون هـرپـس                                     

گرفت، افرادی که اعتقادات منطقی داشتند، بيشترين افزايش را                                                          

در توجه از خودشان نشان دادند، در حالی که افرادی که دارای                                                          

اعتقادات  ير منطقی بودند افزايش بيمـاری را در اضـطـراب                                                     

گزارش کردند، به خصوص فشار خون سيستوليک در افـراد بـا                                                    

اعتقادات منطقی کاهش پيدا کرد، در صورتی که در افـراد بـا                                                       

اعتقادات  ير منطقی افزايش يافت. فشار خون دياسيستولـيـک                                                      

( در تحقيـق            1در هر دو گروه افزايش يافت. آتش زاده شوريده )                                            

خود نتيجه گرفت؛ آرام سازی موجـب کـاهـش فشـار خـون                                              

سيستولی، دياسيستولی، نبض و درجه حرارت مرکزی می شود.                                                     

( مشخص شد که فشار خون                       13در حقيقت نورجاه و قره گزلی )                            

سيستولی و دياسيستولی نخستين و اخرين امتحان نسبـت بـه                                                    

شرايط عادی تغيير کرده و افزايش می يابد. يافته های مطالـعـه                                                          

( نشان داد که به طور معنی داری ميزان                                      14)   3استيل و همکاران               

بروز خشم بيرونی ارتباط معنی داری با فشار خون دياسيتوليک                                                         

دارد. و افرادی  که کمترين ميزان رهايی خشم را داشتند فشـار                                                          

خون دياسيستوليک بااليی را نشان دادند. در پـژوهشـی کـه                                                   

( داده ها نشان می دهد جذابيت بـدنـی و                                     13توسط شيروانی )              

قدرت به شکل مثبت و شاخص توده بدنی به شکل منـفـی بـا                                                  

توانايی های ادراکی حرکتی همبستگی دارد. جذابيت بـدنـی و                                                      

درصد واريـانـس                7شاخص توده بدنی به طور معنادار مجموعا                                      

توانايی های ادراکی حرکتی را پيش بينی کرد. پسران نسبت به                                                         

دختران به طور معناداری نمرات باالتری در قدرت و اعتماد بـه                                                         

نفس دارند. در مقابل اختالف معناداری بـيـن گـروه هـا در                                                   

صالحيت، جذابيت بدنی، شاخص توده بدنی و توانايـی ادراکـی                                                     

( نشان داد سـو                 7حرکتی ديده نمی شود. در پژوهشی خباز )                                    

تغذيه يکی از مسايل مهم است و اثرات زيان باری بـر تـوان و                                                        

( نشـان        11يادگيری دانش آموزان دارد. در پژوهشی پورقاسم )                                             

داد که درصد قابل توجهی از دانش آموزان دبيرستانـی دخـتـر                                                      

تبريز دارای نمايه توده بدنی  ير طبيعی هستند. ميزان نـمـايـه                                                          

توده بدنی عامل مهمی برای نگرش  ير طبيـعـی نسـبـت بـه                                                 

خوردن می تواند محسوب گردد. در نوجوانان دختـر يـکـی از                                                    

عوامل ايجاد کننده نگرش  يرطبيعی نسبت به خوردن، نمـايـه                                                      

توده بدنی  ير طبيعی است. پيشنهاد می گردد پژوهـش هـای                                                    

گسترده تری پيرامون رابطه فشار خون و شاخص توده بدنی در                                                       

 طيف وسيع تری به لحاظ گروه های سنی و شغلی انجام گيرد.                                                    

پيشنهاد می شود مطالعات تطبيقی پيرامون رابطه فشار خون و                                                        

شاخص توده بدنی در مقايسه با ساير کشورها انـجـام گـيـرد.                                                     

کالس های آموزشی توسط مراکز مربوط، پيرامون نوع تغذيه و                                                      

رابطه فشار خون و شاخص توده بدنی برای دانـش آمـوزان و                                                    

خانواده های آنان برگزار گردد. آموزش های الزم در خصـوص                                                     

کنترل اضطراب در مدارس ارائه شود. آمـوزش هـای الزم در                                                   

مدارس در زمينه مهارت آرام سازی جسمس و روحی و روانـی                                                    

ارائه گردد. آموزش های الزم در خصوص مهارت های کـنـتـرل                                                   

 خشم در مدارس ارائه شود.                       
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Relationship Between Blood Pressure and Body Mass Index in Primary School Students  
in the Northwest Region of Tehran 

Ramezankhani A (MD, MPH), Hatami H (MD, MPH), Maleki P (MD, MPH)  *  
 

Abstract 
Introduction:High blood pressure and body mass index (BMI) are a serious public-health problem 
that may threaten the children's health. This study performed to determine the relationship between 
blood pressure and BMI of the students entered the primary school in the northern part of Tehran. 
Methods  : A quantitative study was conducted using descriptive-analytical method. The research 

during 2016-2017. The sample size was 400 students (184 girls and 216 boys) selected by 
simple random sampling and evaluated using a questionnaire which was validate by Cronbach's alpha 
method. Data was analyzed by SPSS-21 software using t-test and correlation test. 
Results:The results showed that there was a significant relationship between BMI and blood pressure 
in the primary students (P<0.001) 

in the northern region of Tehran for children to continue education with more health and 
life. 
Keywords: blood pressure, body mass index, student 
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