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 5تا1در زنان شاغل در مراکز درمانی با سایر زنان جامعه( هرپرسنل باخواهرش باتفاوت سنی بینیسه چاقی مقا
  سال)

  
  طیبه اکبرزاده، * فرشته قویدل نویسندگان:

  صدوقی شهید بیمارستان -یزد پزشکی علوم دانشگاه: آدرس
d_dehghan1970@yahoo.com 

 
  

یه اي در سطح جهان است.هر چند که مشخص نیست که آیا چاقی یک عامل خطر مشکالت تغذ ینتر مهمچاقی یکی از  مقدمه:
عروقی دیابت –قلبی  هاي یماريبمثل  هایی یماريبمستقیم براي تندرستی است یا نه؟، اما در اینکه باعث افزایش خطر ابتال به 

لعاده کادر بهداشتی درمانی در رابطه با فشارخون و برخی سرطانهامی گردد جاي تردید نیست. حل این مشکل مستلزم توجه فوقاا
ارا ئه دهنده خدمات بهداشتی درمانی  يها گروه ینتر بزرگچاقی و پیگیري مسا ئل  آن است و الزم است پرستاران به عنوان یکی از 

ارا ئه شده از طرف  يها آموزش،خود به عنوان الگوي مناسب ایفاي نقش نمایند و براي سایرین سرمشق یا نمونه باشند تا بدین ترتیب 
  موثرتر واثر بخش تر واقع گردد. ها آن
      

پرستاران با خواهرانشان باتفاوت سنی  BMIکه به مقایسه باشد یممقایسه اي  -این پژوهش از نوع توصیفی :کار وروش مواد
شده است.  نمونه گیري بصورت ( ایندنس حجم توده بدنی )استفاده  BMI  سال پرداخته است. جهت تعیین چاقی از مقیاس 5تا1بین

وزنه ومتر بوده است. پس از گرد آوري  ها دادهنفر در هر گروه بوده است.ابزار گردآوري  70ساده بوده وحجم نمونه متشکل از -تصادفی
  تجزیه و تحلیل شد. spssاطالعات توسط نرم افزار آماري 

  
بوده 16/64±84/5، وزن17/162±84/5، قد96/29 ±43/5انبر اساس یافته هامیانگین وانحراف معیار: سن پرستار :نتایج

بوده  76/65 ±48/9، وزن46/161±16/5، قد             40/29±81/5است.درسایرزنان جامعه میانگین وانحراف معیار: سن
انس بین سن بوده است.آزمون آماري آنالیز واری25/25±61/3ودر افراد جامعه 45/24±85/3( حجم توده بدن)در پرستارانBMIاست.و

اختالف  p=0/04پرستاران و سایر زنان جامعه نیز باBMIنشان داد.آزمون آماري مک نمار بین p=0/002اختالف معنی داري باBMIو
  معنی داري نشان داد.

اما . باشد یمپرستاران وسایرزنان جامعه در محدوده طبیعی قرار می گیردکه رضایت بخش  BMIها یافتهبر اساس :گیري نتیجه و بحث
آموزشی در جهت نگهداري وزن مناسب درمحدوده طبیعی در آینده است وبراي افرادي که در  يها برنامهآنچه مسلم است نیاز به 

  ..باشد یم ها روشمحدوده الغري یا چاقی قرار داشته اندنیز نیاز به آموزش جهت کسب وزن مناسب و بکار گیري سایر 


