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 سمنان در ی دانشگاه علوم پزشکيان پرستاریجو  نگرش دانشیبررس
  ی نادرست چاقيرابطه با باورها

  
 (Pharm. D)2دانا سی آزاده رئ،(M.Sc)1*دانا سیره رئین

  دانشگاه علوم پزشکي مسنان، دانشکده پرستاري و پرياپزشکي -١
  مرکز داشت شهرستان مسنان دانشگاه علوم پزشکي مسنان، -٢
  
  ه دیچک

سبت بـه           زبان  و افراد چاق برسر    ی در مورد چاق   يادی نادرست ز  يباورها: سابقه و هدف   ها است و نگرش جامعـه ـن
ه ا ی درمـان – یاندرکاران مراقبـت بهداشـت    از دست ياریبساعتقاد  .  است یاشخاص چاق به وضوح منف     ـ  ـب ن باورهـا  ی

ـ ا. داشـته باشـد   ریثأز تیها ن  ارتباط و مراقبت از آنيت برقراریفیتواند بر ک   یم ن نگـرش  یـی ن مطالعـه بـا هـدف تع   ی
  . انجام شده استی نادرست چاقي سمنان در مورد باورهای دانشگاه علوم پزشکيان پرستاریجو دانش

ل در دانشگاه   ی شاغل به تحص   يان پرستار یجو  نفر از دانش   115 ي رو یلی تحل – یفین مطالعه توص  یا: ها مواد و روش  
 يا گـر سـاخته   نامه پـژوهش   پرسش،ها  داده يآور ابزار جمع .  انجام شد  1385بهشت  ید ار ی سمنان در ط   یعلوم پزشک 

ـ  با کلینترنتی اينادرست به دست آمده از جستجو  باور25گ و یمرکب از اطالعات دموگراف  Obesity mythsد واژه ی
ـ  تجز يبـرا . کرت مورد سنجش قرار گرفـت     ی ل یاس پنج قسمت  یان با استفاده از مق    یجو نگرش دانش . بود ـ ه و تحل  ی ل ی
  . دیرمن استفاده گردی اسپیبستگ ب همی دو و ضري کاي آماريها  و آزمونSPSS يها از برنامه آمار داده
ـ جو ن نگرش دانـش یچند در ب هر ن پژوهش نشان داد کهیج اینتا: ها هافتی ه افـراد چـاق     يان پرسـتار ی سبت ـب  ـن
 68( پژوهش  يت واحدها یاکثراز به اصالح دارد، اما        ی ن یاقها در مورد چ     آن ي باورها ی وجود دارد و برخ    ییها يریسوگ
  ).اند  مخالف بودهی نادرست چاقيبا باورها(اند   نگرش خوب داشتهی نادرست چاقينسبت به باورها%) 1/59نفر، 
د  توا ید پرستاران میها و عقا نگرش. باشند یماران میان و ب  یپرستاران در خط مقدم ارتباط با مددجو      : يریگ جهینت ـن

 ین گـروه در مـورد مفهـوم چـاق    یتر به آموزش ا    شیلزوم توجه ب  .  داشته باشد  يادیرات ز یثأبر مراقبت از افراد چاق ت     
  . شود یاحساس م

  
   يان پرستاریجو  دانش، نگرش،ی نادرست چاقي باورها،یچاق: يدی کليها واژه

  
  مقدمه 

 روبـه رشـد     يهـا   از نگـراين   يکي بغرنج و    ي مشکل يچاق
 که مردم سراسر جهان را بدون توجـه بـه           ]٢،١[ است   داشيت

 ي قوميها ا گروهي، سن، جنس، نژاد ي اقتصاد– يطبقه اجتماع
 از متـول و رفـاه       يا  نشانه يچاق،  زماين. ]٣ [گرفتار کرده است  

ـ  ا ي نـوع  ي اما امروزه الغـر    ،]٤ [شد ي م يتلق   يآل و چـاق    دهي

ــوع ــضين ــدهي ضدف ــسوب ش ــاق  ]٥ [لت حم ــراد چ ــه اف  و ب
ـ پرسيت  شکمري نظ ييها برچسب ـ ي و تنبل در . ]٦[شـود   ي زده م

 در مورد افراد  فراواينيها فهيو لط ها تي از جوامع، رواياريبس
ر مـوهن و  يهـا اسـت و تـصاو      سر زبـان    اضافه وزن بر   يدارا
 يهـا   در مورد افراد چاق در رسانه      يا رمحانه  يب ي منف يها اميپ

 اضافه يا داراي که افراد چاق يطور ه ب].٧،٦ [ع استي شايمجع

  E-mail: nr_dana@yahoo.com، ٠٢٣١ -٣٣٣٠٠١٤ :منابر، ٠٢٣١ -٣٣٣٠٠١٤ :تلفن.  نويسنده مسئول*
  ١٥/٩/٨٥: تاريخ پذيرش ؛١٧/٤/٨٥: تاريخ دريافت
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  ١٣٨۵، پاييز ١، مشاره ٨                                                                   جلد               جمله علمي دانشگاه علوم پزشكي مسنان

 ٤٨

 ران، دوستان و حـيت    يان، مد يوزن، از جانب مهکاران، کارفرما    
 ريظ ن يني و با عناو   ]٤ [ندريگ ي قرار م  ريمهسران خود مورد حتق   

، پست فطرت، شلخته، تنبل، دغل، ناراحت، )نفهم(ه، دبنگ يکر
ـ ب د يملول، افراط کار، نچسب و آس        معـريف ده از نظـر رواين ي

  .]٨ [شوند يم
ـ  و افراد چاق از طر     ي نسبت به چاق   ينگرش منف  ق رواج ي

ـ طـور مثـال رواج ا      هب. شود ي نادرست دامن زده م    يباورها ن ي
 نـه  ،تنها حتت کنترل فرد است  ) اندازه بدن ( که وزن    يباور جعل 
ـ لي ب ٣٠ تنها سايل   يي غـذا  مي صـنعت رژ   يون دالر سـود بـرا     ي
ـ          ،]١ [دربردارد  ريثأ بلکه بر نگرش مردم نسبت به افراد چاق ت

ت آن است که متخصصان معتقدند کـه   ياما واقع . ]٨ [ دارد يمنف
ـ چيجـه تعـامالت پ    ي و نت  ]٣[ ساده نبوده    يل چاق يدال ـ  ي  نيده ب
  . ]٩،٣[ است يطي و حمي، رفتاري تکاملاتريثأک و تيژنت

اندازه و وزن بدن دو جنبه مهم از ظاهر انـسان بـوده و در    
ـ   يي از مناطق جهان بـه آن ارزش بـاال         ياريبس شـود   ي داده م
بـار بـوده و      زنان خفت  ي برا ي، چاق در جوامع غريب  . ]١١،١٠[

ـ  مسبل شا  يالغر ـ ، موفق يستگي ت يت، اراده، قـدرت و جـذاب      ي
ها  رسد که اندازه بدن زنان به آن ي و به نظر م]١٢[ است يجنس

اضافه وزن به    داشنت   که در مورد     ييها هيود و توص  ش  يکته م يد
ـ   يب ـ  ماه شـود، لزومـاً    يماران زن م در . ]١٣ [ نـدارد  يت علمـ  ي

ـ قـت کوشـش در جهــت شـکل دادن عقا   يحق  يد و رفتارهــاي
ـ که مردم با ني در مورد ا  ياجتماع  داشـته باشـند،   د چـه وزين ي
ـ  از ا  يا  شـده اسـت تـا عـده        باعث  نادرسـت و    ين باروهـا  ي
  .]١٤ [ کننديبردار ز به نفع خود رهيآم ضيتبع

 يکـ ي، افراد چاق  ينظران مسائل اجتماع   به اعتقاد صاحب  
 ندريگ يض قرار م ي هستند که مورد تبع    ييها ن گروه يدترياز جد 

 نسبت بـه  ي حداقل به قوت نگرش منفي و نگرش ضدچاق   ]٧[
 مردود اسـت و  يا نهيض در هر زم  يتبع. ]٦[ت  جنس و نژاد اس   

 و در    درمـاين  –  در اماکن داشيت    وزين يريطور حتم سوگ   هب
 ؛]٥ [ به دنبـال دارد    يتر شي ب يها  نگراين ،دهندگان  مراقبت نيب

  پرسـنل مراقبـت داشـيت   نيب  دري ضدچاقيچرا که رفتارها  
ق را از  گذاشته و افراد چاريثأها ت آن ينيتواند برقضاوت بال يم

  . ]٧ [ رفع مشکالت خود بترسانديمراجعه برا

ـ ه افـراد چـاق مه     يض عل ياگر چه اعمال تبع    ـ شه ماه ي ت ي
 و يا  پرسنل حرفهي ندارد، اما عدم پاسخ مناسب از سو  يکالم
مثـل در دسـترس     ( افراد چـاق     يازهاي در مورد ن   يا حرفهريغ

 افراد چاق، عـدم توجـه بـه         ي مناسب برا  ينبودن لوازم پزشک  
 ين افراد، عدم توجه به تناسب لباس برايط اطراف اي حم يتراح
م که هنوز هم افراد چاق     يشود تا قبول کن    يباعث م ...) ها و    آن

  .]١٥ [شوند يآماج تفکرات نامناسب واقع م
انـه پرســنل  ريگ  از رفتـار جهــت يمطالعـات متعـدد حــاک  

 از مجلـه پزشـکان و پرسـتاران نـسبت بـه           درمـاين  –داشيت
ن افـراد  يت مراقبت از ايفيتواند بر ک ي که م  است،ق  ماران چا يب
 ٤٠٠  ي رويک بررسـ  يج  يطور مثال نتا   ه ب ،]١٦ [ بگذارد ريثأت

، اکـراه و تنفـر از      موجب ناراحيت  يژگيپزشک در مورد پنج و    
 را بـه    يهـا، چـاق    ک سوم از منونـه    يمارانشان، نشان داد که     يب

سم ي، الکلييرواد داي و بعد از اعتيژگين پنج وي از ايکيعنوان 
ف، ي را با داشت ضع  ي قرار داده بودند و چاق      رواين يماريو ب 

. ]٧،٦ [دانستند ي، عداوت و عدم صداقت مرتبط ميعدم مهکار
ـ خصوص متخصصان تغذ   به مطالعه نگرش پرسنل درماين    ه در  ي

هـا معتقـد بودنـد کـه      آن% ٨٧ماران چاق نشان داد که   يمورد ب 
معتقد بودنـد کـه افـراد چـاق      % ٧٤افراد چاق پرخور هستند،     

معتقد بودند که افـراد چـاق       % ٣٢ و   رند دا يمشکالت خانوادگ 
 جربان ي نوعياظهار کرده بودند که چاق% ٨٨اراده هستند و    يب
 نـسبت   يا توجه بوده و آن را به مشکالت عاطف        يعشق   بود کم
ن عبارت که   يگر، پرستاران با ا   يک مطالعه د  يدر  . ]٧ [دادند يم
موافق بودند و   "  کرد يريگ شي پ يا کف نفس از چاق    توان ب  يم"

 افـراد چـاق   يمراقبـت بـرا  " ن عبـارت کـه از     يآنان با ا  % ٤٨
ح يهـا تـرج    آن% ٣١موافق بـوده و     " کنند ي م احساس ناراحيت 

. ]١٧[ماران چاق مراقبـت نکننـد   يوجه از ب  چيدادند که به ه    يم
ـ  در   نيچـن  هم ـ ک حتق ي ح ياز پرسـتاران تـرج    % ١٢،  گـر يق د ي
  . ]٧ [ به افراد چاق دست نزننددادند که حيت يم

 ي فرهنگيها و باورها  نگرش يبه اعتقاد کارشناسان بررس   
  است قات آيت ي حتق ي برا ي، عرصه بارور  يجامعه در مورد چاق   

ــاگرچــه شــواهد ز. ]١٣[ ــا ايادي ــ در رابطــه ب ــا و ي ن باوره
 موجود است، اما در کشور مـا       ها در جوامع غريب    يساز شهيکل
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 دانا  آزاده رئيس ودانا نريه رئيس...                                                                  جويان پرستاري دانشگاه  بررسي نگرش دانش

 ٤٩

ت احترام و حقوق     ي و رعا  ي و برابر  يد به اصول برادر   که معتق 
ا ي نادرست يم، در رابطه با اعتقاد به باورها يها هست  مهه انسان 

ـ  يها يساز شهيکل ـ آم ضي تبع  يز موجـود در رابطـه بـا چـاق         ي
ـ   يحتق.  صورت نگرفته است  يا مطالعه  ينيق حاضر بـا هـدف تع

ن در   مسنا ي دانشگاه علوم پزشک   يان پرستار يجو نگرش دانش 
  . صورت گرفته استي نادرست چاقيرابطه با باورها

    
  ها روشمواد و 

 است کـه بـر      يلي حتل – يفيک مطالعه توص  ي ،ن پژوهش يا
سـال   ميل در ن  ي شاغل به حتص   يان پرستار يجو ه دانش ي کل يرو
  .ه استشد اجنام ١٣٨٥ ار ي در ط١٣٨٤-٨٥ دوم يليحتص

 يا گـر سـاخته    نامه پژوهش  ها، پرسش   داده يآور ابزار مجع 
 يال در مورد سابقه چاقؤ س٦ و ي خبش اطالعات فرد٢شامل 

ـ ل درجـه    يچاق در فام   ، وجود فرد  يي غذا ميو رژ  ک خـود،   ي
ا چاق شدن و وجود مشکل در رابطـه بـا وزن            يل به الغر    يمتا

 بود کـه    يامون چاق ري عبارت نادرست پ   ٢٥ ،خود و خبش دوم   
ـ  بـا کل   نيتنتري ا يجوو  ق جست ين عبارات از طر   يه ا يکل  دواژهي

Obesity Mythsن يک از اي که هر آمد و در صوريتدست   به
 منبع خمتلف باور نادرست شناخته شده و      ٣عبارات حداقل در    

 .ه شده بود، مورد استفاده قرار گرفتيل رد آن ارايدال

ـ  و پا  يق اعتبار حمتو  ينامه از طر    پرسش ييروا  آن بـا  يياي
 اطالعات با مراجعـه  يآور عمج. اجنام آزمون جمدد به دست آمد 

ـ جو گر در اوقـات فراغـت دانـش        م پژوهش يمستق ان و ذکـر    ي
هـا در    ل آن يا و تکم  ه  نامه نام بودن پرسش   داوطلبانه بودن و يب   

جـا   الزم به ذکر است که از آن    . ديگر اجنام گرد   حضور پژوهش 
ک از  ي چي، ه فت چند هفته اجنام گر    ي اطالعات ط  يآور که مجع 
ـ      يه ا يکه کل  ني از ا   پژوهش يها منونه  ين عبـارات نادرسـت تلق

 نداشـتند و در صـورت پرسـش در مـورد            يشوند، اطالعـ   يم
خ يتواننـد طبـق تـار    يشد که م يها گفته م ح به آن يجواب صح 

ح يج صـح يگر از نتـا  اعالم شده با مراجعه به اتاق کار پژوهش   
  .ابندياطالع 
ب م وزن برحـس   ي پژوهش از تقس   يها  منونه ه توده بدين  يمنا

لوگرم به جمذور قد برحسب متر حماسبه شد و بـا توجـه بـه               يک

ـ    يبنـد  طبقه ـ  ني اسـتاندارد ب   سـازمان داشـت جهـاين      ي امللل
ـ  کـه منا    در صوريت  يبند مين تقس يمطابق ا . دي گرد يبند طبقه ه ي

وزن و در     باشـد، فـرد در گـروه کـم         ٥/١٨تر از     کم توده بدين 
ـ يزن طب  و ي باشـد در گـروه دارا      ٥/١٨ -٩/٢٤ که   صوريت  يع
ش از  يا ب ي ي مساو ه توده بدين  ي که منا  در صوريت . دريگ يقرار م 
ـ  اضافه وزن و در صوريتي باشد، در گروه دارا ٢٥  ش ازي که ب
  . ]٢ [ودش ي باشد، چاق حمسوب م٣٠

نامـه از   امون عبارات خبش دوم پرسش   ري پ ي نظرسنج يبرا
ه عبارات هـم جهـت   يکل. کرت استفاده شد  ي ل  قسميت ٥اس  يمق
 ٢ از و به پاسخ موافق،ي امت١  موافق، کامالًيها ه و به پاسخبود
 ٤ خمـالف،    يها از، به پاسخ  ي امت ٣نظر    يب يها نهياز و به گز   يامت
 سپس ،از تعلق گرفت ي امت ٥ خمالف    کامالً يها از و به پاسخ   يامت

 ييها  متام افراد حماسبه و آنياالت براؤه س يازات کل يجمموع امت 
بـاور  (ف ينگـرش ضـع   داراي  کردنـد،    کسب   ١ -٥٠از  يکه امت 

از يــنگــرش متوســط و امتداراي  ،٥١-٧٥از يــ، امت)نادرســت
  . حمسوب شدند) باور درست( نگرش خوب ، داراي٧٦-١٢٥

ـ ها پس از تکم    نامه ک از پرسش  يهر    و بـا    يل، کدگـذار  ي
ب ي و ضـر ي جمـذور کـا  ي و آزمون آمارSPSS يبرنامه آمار 

  .ل قرار گرفتيه و حتليمن مورد جتزري اسپيبستگ هم
  
   جینتا

هـا را مـردان      از منونه % ٩/٢٠پژوهش حاضر نشان داد که      
% ٣/٩١. دادند يل م يتشک)  نفر ٩١(را زنان   % ١/٧٩و  )  نفر ٢٤(

ت يــاکثر. بودنــد)  نفــر١٠(هــل أمت% ٧/٨و )  نفــر١٠٥(جمـرد  
 سال  ٢١-٢٣ در رده سين  )  نفر ٦٦،  %٤/٥٧( پژوهش   يها منونه

 ي مقطـع کارشناسـ  يدانـشجو ) نفر ٦٨% (١/٥٩قرار داشتند و   
ــتار يپ ــته پرس ــر٤٧% (٩/٤٠ و يوس ــشجو)  نف ــع يدان  مقط

در سال  % ٢٠ب  ي بودند که به ترت    يوسته پرستار ي ناپ يکارشناس
در % ٤/٣٠در سال سـوم و  % ٩/٣٣در سال دوم،   % ٧/١٥اول،  

  . ل بودنديسال چهارم مشغول به حتص
ـ آ"ال کـه    ؤن س يدر پاسخ به ا   )  نفر ٣٧% (٢/٣٢  از  الًا قـب  ي

% ٨/٦٧، پاسخ مثبـت و      "ديا شده ي م يگران چاق تلق  يدگاه د يد
از )  نفـر  ٣٩% (٩/٣٣  نيچن هم.  داده بودند  يپاسخ منف )  نفر ٧٨(
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  ١٣٨۵، پاييز ١، مشاره ٨                                                                   جلد               جمله علمي دانشگاه علوم پزشكي مسنان

 ٥٠

ـ ها در پاسخ بـه ا      منونه ـ آ"ال کـه    ؤن سـ  ي  يي غـذا  مي رژ ا قـبالً  ي
ـ  )  نفر ٧٥% (٢/٦٥، پاسخ مثبت و     "ديا داشته  داده و   يپاسخ منف

  . ک مورد بدون پاسخ بودي
 ١ا در بستگان درجه     يآ"ل که   ؤان س يبه ا )  نفر ٦٥% (٥/٥٦

، پاسخ مثبت داده بودند که "ا افراد چاق وجود دارندي خود فرد
، در پــدران و خــواهران بــا %٨/٢٧ در مــادران يوفــور چــاق

  .بود% ٦/٩و در برادران با ) يطور مساو هب% (٩/١٣
دوسـت  )  زن٤٦ مـرد و  ٥(هـا   از منونـه )  نفـر ٥١% (٣/٤٤
ـ متا)  نفـر ٢٧% (٥/٢٣چه هستند الغرتـر و    که از آن داشتند ل ي

  ).  مرد١٧ زن و ١٠(تر شوند  چه هستند چاق داشتند که از آن
ن پاسخ يتر شي از اضافه وزن، بيدر پاسخ به مشکالت ناش

ـ مربوط به مشکل در     )  نفر ٣٣% (٧/٢٨ خـواه و   ه لبـاس دل ي
 ١٣ ،%٣/١١( روزمره  يسپس مربوط به مشکل در اجنام کارها      

مـورد متـسخر قـرار    "ها   درصد از منونه  % ٦/٢بوده است و    ) نفر
  .  را ذکر کرده بودند"گرفنت

ـ  م نيچـن  هم ـ احنـراف مع   ±(  نيانگي ـ منا) اري  ه تـوده بـدين    ي
ـ  با حداقل و حداکثر بـه ترت  ٨١/٢١±٥٩/٢  ٤/٢٨ و ٨/١٦ب ي
ار مورد اسـتفاده  يبا توجه به مع. لوگرم بر مترمربع بوده است   يک
% ٩٣وزن و  هـا کـم   از منونه)  نفر٨% ( ٧، ي چاق يدبن  طبقه يبرا
 هـا   ن  ک از آ  ي چي قلمداد شده و ه    يعي وزن طب  يدارا)  نفر ١٠٧(

  .  نبودنديا چاقيدچار اضافه وزن 
ـ  امت ٨٩ و   ٣٩ب  يحداقل و حداکثر منرات نگرش به ترت       از ي

 ١جـدول   .  بـود  ٦٨/٧١±٧٢/١١) ارياحنراف مع ± (  نيانگيبا م 
 نگـرش  ي پژوهش را برحسب چگونگ    يها  منونه ع فراواين يتوز

  . دهد ي نشان مي نادرست چاقينسبت به باورها
جويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي       توزيع فراواين دانش   .١جدول  

سـال  (مسنان برحسب چگونگي نگرش نسبت به باورهاي نادرست چـاقي           
١٣٨٥(  

  درصد  تعداد  نوع نگرش
  ٩/١٣  ١٦  )باور نادرست(ضعيف 
  ٢٧  ٣١  متوسط
  ١/٥٩  ٦٨  ) باور درست(خوب 
  ١٠٠  ١١٥  مجع

  )١٣٨٥سال  (ي مورد بررسيهاريک متغي به تفکي نادرست چاقي مسنان نسبت به باورهاي دانشگاه علوم پزشکيان پرستاريجو  نگرش دانش.٢جدول 
   نوع نگرش                                    خوب  متوسط  فيضع

  هاريمتغ
  افراد تعداد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
P value  

  جنس
  مذکر                                           
 نثؤم                                          

  
٢٤  
٩١  

  
٥  
١١ 

  
٨/٢٠  
١/١٢ 

  
٨  
٢٣ 

  
٤/٣٣  
٣/٢٥ 

  
١١  
٥٧ 

  
٨/٤٥  
٦/٦٢ 

  
N.S 

      سن 
                                      ١٨ -٢٠  

                                       ٢١-٢٣  
                                       ٢٤-٢٥  

                                         ٢٥> 

  
٢٢  
٦٦  
١٥  
١٢  

  
٣  
٧  
١  
٥ 

  
٦/١٣  
٦/١٠  
٧/٦  
٧/٤١ 

  
٩  
١٦  
٢  
٤ 

  
٩/٤٠  
٢/٢٤  
٣/١٣  
٣/٣٣ 

  
١٠  
٤٣  
١٢  
٣ 

  
٥/٤٥  
٢/٦٥  

٨٠  
٢٥ 

  
  
N.S 
 

  هل أوضع ت
  جمرد                                           

 هلأمت                                           

  
١٠٥  
١٠  

  
١٦  
٠ 

  
٢/١٥  

٠ 

  
٢٧  
٤ 

  
٧/٢٥  

٤٠ 

  
٦٢  
٦ 

  
١/٥٩  

٦٠ 

  
N.S 
  

  د؟ي هست چه سايليدانشجو
   سال اول                                       

    دوم    سال                                    
   سوم سال                                      

چهارم                                                         سال                                     

  
٢٣  
١٨  
٣٩  
٣٥  

  
٢  
٣  
٤  
٧ 

  
٧/٨  
٧/١٦  
٢/١٠  

٢٠ 

  
٨  
٨  
٩  
٦ 

  
٨/٣٤  
٤/٤٤  
١/٢٣  
١/١٧ 

  
١٣  
٧  
٢٦  
٢٢ 

  
٥/٥٦  
٩/٣٨  
٧/٦٦  
٩/٦٢ 

  
  
N.S 
  

 

   ه توده بدينيمنا
  وزن کم                                       

  يعيوزن طب                                  

  
٨  
١٠٧  

  
١  
١٥ 

  
٥/١٢  

١٤ 

  
٠  
٣١ 

  
٠  
٢٩ 

  
٧  
٦١ 

  
٥/٨٧  

٥٧ 

  
N.S 
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 دانا  آزاده رئيس ودانا نريه رئيس...                                                                  جويان پرستاري دانشگاه  بررسي نگرش دانش

 ٥١

از مـردان  % ٨/٤٥ پژوهش نشان داد که    يها افتهي  نيچن هم
، نيهلأمتــ% ٦٠جمردهـا و  % ١/٥٩ نينچـ  زنـان، هـم  % ٦/٦٢و 

.  داشـتند ي نادرسـت چـاق   ي نسبت بـه باورهـا     نگرش درسيت 
من  ري اسـپ  يبـستگ  ب هم ي و ضر  ي جمذور کا  ي آمار يها آزمون

هل، أ، وضع ته توده بديني جنس، سن، منا   ني ب يدار ارتباط معين 
ـ  منانيچن ل در دانشگاه و همي گذرانده از حتص  يها تعداد سال  ه ي
 ي نادرسـت چـاق    يا نوع نگرش نسبت به باورهـا       ب توده بدين 

 وزن و نوع نگرش     ري متغ ني، اما ارتباط ب   )٢جدول  (نشان نداد   
)٠١/٠P=(  قد و نوع نگـرش   نيز ب ي و ن )٠٤٩/٠P= ( دار معـين 

  .بود
مهه افراد چاق در " پژوهش به عبارت   يها از منونه % ٦/٨٩

"  قرار دارندي عروق–  قليبيماري بي برايتر شيمعرض خطر ب 
 کودکـان   يمصرف نوشـابه باعـث چـاق      "به عبارت   % ٣/٧٨و  
افـراد چـاق در معـرض خطـر         "به عبارت   % ٦/٧٥و  " شود يم
باور (ف  ي نگرش ضع  ،"ها قرار دارند   يماري متام ب  ي برا يتر شيب

ـ    ييدر جا "به عبارت   % ٤/٧٧داشتند و   ) نادرست تـر   شي کـه ب
و "  الغر شدن تـالش کـرد؟      يد برا يافراد چاق هستند، چرا با    

به % ٤/٥٧و  " شود ي من ياسترس باعث چاق  "به عبارت   % ٢/٥٨
 نگرش خوب   ،"شود يش سن چاق م   ي با افزا  يهر کس "عبارت  

  ).٣جدول (داشتند ) باور نادرست(
  

   گیري  و نتیجهبحث
ـ   ي نسبت بـه چـاق     يسفانه، نگرش منف  أمت  مـردم و    ني در ب

 مـوارد،   يا  وجود داشـته و در پـاره        درماين – پرسنل داشيت 
،  ري براسـاس سـوء تعـاب   ي چـاق  ي بـرا  ي جار اقبت داشيت مر

ه اطالعات  ي نه برپا  ، استوار است  يري نادرست و سوگ   يباورها
 باعث شده است تا اکثر افراد چاق ي منفيها ن نگرشيا. يعلم

 از خودشـان   برخـوردار بـوده، غالبـاً   ينيياز احترام به نفس پا  
افـت  ي در ي بـرا  يعي وزن طب  يرتر از افراد دارا   يمتنفر بوده و د   
اند  ز نشان داده  يقات متعدد ن  يحتق.  مراجعه کنند  يخدمات پزشک 

 از جانـب پرسـنل      حـيت  ي خمتلف يها ضين عده مورد تبع   يکه ا 
  .]٢ [ندريگ ي قرار م درماين– داشيت

ـ ق حاضر نشان داد کـه اکثر      يج حتق ينتا ـ جو ت دانـش  ي ان ي
 نگرش خويب %) ١/٥٩( مسنان   ي دانشگاه علوم پزشک   يپرستار

 يبـا باورهـا  (انـد    داشـته  ي نادرسـت چـاق    يسبت به باورها  ن
ج ي کـه خمـالف نتـا   ؛)١انـد، جـدول     خمالف بودهينادرست چاق 

 در ي از وجود نگرش ضدچاقي است که حاک   يقات متعدد يحتق
 پرسـتاران، پزشـکان و     ري خـاص نظـ    يهـا  کل جامعه و گروه   

ـ ز خمـالف حتق ي و ن ]٦[ است   يان پزشک يجو دانش  ٣١٨ يق روي
ـ ت از م  ي که حکا  ،انواده است پزشک خ   از  يزان قابـل تـوجه    ي
  . ]١٨ [ماران چاق بودي نسبت به بيساز شهيا کلي ينگرش منف

، مطـابق   ي مورد بررسـ   يها ک از منونه  ي  چي که ه  يبا وجود 
  ويل؛، چـاق نبودنـد  ه توده بديني براساس منا ي چاق يبند ميتقس
ـ ل به الغرشدن داشتند کـه موافـق بـا حتق     يها متا  آن% ٣/٤٤ ق ي
زنــان  % ٧٥ اســت کــه در آن   ييکــاي زن آمر٣٣٠٠٠ يرو
فتنـد، خـود را     گر  يکه در گروه افراد چاق قرار من       نيرغم ا  يعل
 يحاک گريقات د يج حتق ينتا. ]١ [کردند ي چاق احساس م   يليخ

 يکيزين بر ظاهر ف   يريتر از سا   شيدپوست ب ياست که  زنان سف    
ـ    يارهـا  تبيکـ يپوسـتان و مکز  اهي سـ کننـد ويل  يخود مترکز م

کردنـد کـه      ي، احساس من  يق خطرات چاق  يکا، ضمن تصد  يآمر
  . ]٣ [ها از بدن جذاب، جور کنند ف رسانهيد خود را با تعريبا

ن مشکل اشاره شـده در      يتر شي مشخص شد که ب    نيچن هم
   در . خـواه بـوده اسـت    ه لبـاس دل يرابطه با وزن، مشکل در

 يا  کـه عـده    حـايل  در: دارند ي رابطه کارشناسان اظهار م    نيمه
 بـود ظاهرشـان کـم کننـد،         يخواهند وزن خـود را بـرا       يم

ـ  مد روز تن کننـد، از خجالـت خر         يها لباس ز يد البـسه سـا   ي
 ممکن  ؛ کنند و اعتماد به نفس خود را باال بربند         يتر دور  بزرگ

 و ي سـالمت جـسم  يگر از افراد، ارتقـا   ي د يزه برخ ياست انگ 
تر  ند، مسنريگ ي ممي رژ که به خاطر سالميتيافراد.  باشدرواين

 از يوري پرينظ( کاهش وزن ي برا يتر  سامل يها وهيبوده و از ش   
ـ   ) ورزش مـنظم   تر و   متعادل ميرژ  کننـد و معمـوالً     ياسـتفاده م

 اگـر چـه     نيچـن  هـم . ]٣[آورند   ي به دست م   يتر شيت ب يموفق
ـ ي درمـان چـاق  يهـا  از مردان از برنامـه   تر شي ب ،زنان  يوري پ

 در ت است تا نگراينيآن احساس فقدان جذابل يکنند، اما دل يم
  .]١٢ [مورد وضع سالميت
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  ١٣٨۵، پاييز ١، مشاره ٨                                                                   جلد               جمله علمي دانشگاه علوم پزشكي مسنان

 ٥٢

  ي نادرست چاقي سنجش نگرش نسبت به باورهاياه هيزان موافقت و خمالفت با گوي مورد مطالعه برحسب ميها  منونهع فراوايني توز.٣جدول 
  نگرش                                                            Miss  خمالفکامالً خمالف  ندارمينظر موافق  موافقکامالً

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  سنجش نگرش يه هايگو

 ٠ ٠ ١/٦ ٧ ٦/٤٩ ٥٧ ٨/١٤ ١٧ ٧/٢١ ٢٥ ٧ ٨ .پرور هستند  تنبل و تن،افراد چاق ١

تـر از افـراد غريچـاق غـذا         افراد چـاق بـيش     ٢
 .خورند مي

٠ ٠ ٩/٠ ١ ٧/٤١ ٤٨ ٤/١٠ ١٢ ٤٠ ٤٦ ٧ ٨ 

تر از افراد    افراد چاق از حلاظ احساسي، آشفته      ٣
 .غريچاق هستند

٩/٠ ١ ٣/١١ ١٣ ٤٠ ٤٦ ٢/٢٥ ٢٩ ٥/١٦ ١٩ ١/٦ ٧ 

 ٩/٠ ١ ٨/٧ ٩ ٤٠ ٤٦ ٢/٢٥ ٢٩ ٤/١٧ ٢٠ ٧/٨ ١٠ .پرست هستند افراد چاق شکم ٤

 ٧/١ ٢ ٣/٤ ٥ ٧/١٥ ١٨ ٤/١٠ ١٢ ٤٧ ٥٤ ٩/٢٠ ٢٤ . استيماريک بي يچاق ٥

 ٩/٠ ١ ٧/٨ ١٠ ٥/٣٦ ٤٢ ٩/١٣ ١٦ ٣٣ ٣٨ ٧ ٨ .علت اوليه چاقي بيش از حد خوردن است ٦

 در کنترل خود فـرد      ز بدن منحصراً  يوزن و سا   ٧
 .است

٥/٣ ٤ ١/٦ ٧ ١/٣٩ ٤٥ ٨/١٤ ١٧ ٨/٢٧ ٣٢ ٧/٨ ١٠ 

 ٥/٣ ٤ ٧/١٥ ١٨ ٧/٤١ ٤٨ ٨/١٤ ١٧ ٧/٢١ ٢٥ ٦/٢ ٣ .شود يش سن چاق مي با افزايهرکس ٨

علت چاقي مردم، تنها فعاليت ناكايف و الگـوي        ٩
 .غذايي ناسامل است

٠ ٠ ١/٦ ٧ ٧/٢٨ ٣٣ ٣/١١ ١٣ ٥/٣٦ ٤٢ ٤/١٧ ٢٠ 

 ٠ ٠ ٧/١ ٢ ٢/٥ ٦ ٨/١٤ ١٧ ٣/٥٨ ٦٧ ٢٠ ٢٣ .شود ي کودکان ميمصرف نوشابه باعث چاق ١٠

آورند، اضافه وزن  يا مي که بچه به دن زناينيبرا ١١
 . استيعيبداکردن، طيپ

٩/٠ ١ ٥/٣ ٤ ٤/١٠ ١٢ ٨/١٤ ١٧ ٧/٥٥ ٦٤ ٨/١٤ ١٧ 

 خبـشي از   افزايش وزن بانوان در طـي زمـان،        ١٢
فرايند طبيعـي سـاملندي بـوده و غريداشـيت          

 .نيست

٩/٠ ١ ٣/٤ ٥ ٢/٣٢ ٣٧ ٨/٣٤ ٤٠ ٦/٢٢ ٢٦ ٢/٥ ٦ 

 ٩/٠ ١ ٥/١٦ ١٩ ٣/٣١ ٣٦ ٦/٢٩ ٣٤ ٤/١٧ ٢٠ ٣/٤ ٥ .شود ي ميگار باعث چاقيترک س ١٣

 ٩/٠ ١ ١/٦ ٧ ٩/٤٠ ٤٧ ٣/٣١ ٣٦ ١/١٩ ٢٢ ٧/١ ٢ . استداشيتري بدن، غچريب ١٤

 ٧/١ ٢ ٦/٢ ٣ ٤/٣٧ ٤٣ ٩/١٣ ١٦ ٣/٣٨ ٤٤ ١/٦ ٧ .دتوان سامل بو با داشنت اضافه وزن مني ١٥

 متام  ي برا يتر شيافراد چاق در معرض خطر ب      ١٦
 .ها قرار دارند يماريب

٠ ٠ ٥/٣ ٤ ٦/٩ ١١ ٣/١١ ١٣ ٤/٥٠ ٥٨ ٢/٢٥ ٢٩ 

 ٠ ٠ ٩/٠ ١ ٧/٢١ ٢٥ ٩/٢٠ ٢٤ ١/٤٦ ٥٣ ٤/١٠ ١٢ .كند چاقي اميد به زندگي را كوتاه مي ١٧

 چاقي متوسط با افزايش بيماري و مـرگ         حيت ١٨
 .راه است هم

٠ ٠ ٨/٧ ٩ ٤/٣٠ ٣٥ ٢/٢٥ ٢٩ ٤/٣٠ ٣٥ ١/٦ ٧ 

 ي برا يتر شيمهه افراد چاق در معرض خطر ب       ١٩
 .دارند قرار ي عروق–  قليبيماريب

٧/١ ٢ ٧/١ ٢ ٢/٥ ٦ ٧/١ ٢ ٢/٥٢ ٦٠ ٤/٣٧ ٤٣ 

 ٦/٢ ٣ ٦/٩ ١١ ٢/١٢ ١٤ ٤/١٧ ٢٠ ٥/٤٣ ٥٠ ٨/١٤ ١٧ .چاقي باعث اپيدميك شدن ديابت شده است ٢٠

ش ي، در اثـر افـزا     ي از چاق  يت ناش ياستئوآرتر ٢١
 .شود ياد مجياد در مدت کوتاه ايوزن ز

٠ ٠ ٣/١١ ١٣ ١/٢٦ ٣٠ ٤/٣٧ ٤٣ ٤/١٧ ٢٠ ٨/٧ ٩ 

 يي غذاميق رژي از طريمدت چاق درمان طوالين ٢٢
 .ز استيمآ تيموفق

٧/١ ٢ ٣/١١ ١٣ ٧/٢١ ٢٥ ٢/٥ ٦ ٤٧ ٥٤ ١٣ ١٥ 

د يتر افراد چاق هستند، چرا با شي که بييجا در ٢٣
  الغر شدن تالش کرد؟يبرا

٥/٣ ٤ ٣/٣١ ٣٦ ١/٤٦ ٥٣ ٧/١ ٢ ٧/٨ ١٠ ٧/٨ ١٠ 

ق و زان عـش يلو اضافه وزن، بر ميداشنت چند ک  ٢٤
 .  ندارديريثأعالقه مردان به مهسرانشان ت

٧/١ ٢ ٧/١٥ ١٨ ١/١٩ ٢٢ ٣/٣١ ٣٦ ٧/٢١ ٢٥ ٤/١٠ ١٢ 

 ٩/٠ ١ ٢/٢٥ ٢٩ ٣٣ ٣٨ ١/١٩ ٢٢ ٤/١٠ ١٢ ٣/١١ ١٣ .شود ي منياسترس باعث چاق ٢٥
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 دانا  آزاده رئيس ودانا نريه رئيس...                                                                  جويان پرستاري دانشگاه  بررسي نگرش دانش

 ٥٣

  داشنت فرد چاق در افراد درجه اول خانواده و نگـرش    نيب
افته خمالف ين ي که ا، وجود نداشتيدار آمار  ارتباط معينمنفي،

 سابقه مثبت ي است که نشان داد، افراد دارايگريق ديج حتقينتا
  داشـتند  يتـر  يني پـا  ي، منرات نگرش ضدچاق   ي چاق يخانوادگ

ـ دگاه نسل جد  يرسد که د   يبه نظر م  . ]١٩[ د نـسبت بـه انـدام    ي
ها شکل   و ماهوارهوينيزي تلو يها ق برنامه يتر از طر   شيخود، ب 

ها چاق بوده و     ان آن ي اگر اطراف   خاطر حيت  نيد و به مه   ريگ يم
ن گـروه  يل به الغرتر شدن در ا  ي داشته باشند، متا   ي سامل يزندگ

ها دوست دارند تا خود      چرا که آن  . شود يبه وضوح مشاهده م   
  . نديها جور منا ن برنامهيرا مطابق با ا

ـ   معـريف  ي مترادف با تنبل   ي چاق گذشتهاز    .شـده اسـت   ي م
 پـژوهش  ياه از منونه% ٧/٢٨ز نشان داد که يق نين حتقيج ا ينتا
، "پـرور هـستند     تنبـل و تـن     ،افـراد چـاق   "نـه کـه     ين گز يبا ا 
ق با مطالعه اجنام شـده      طاباند که م   ا موافق بوده  يارموافق و   يبس
هـا   آن% ٣٩ کـه نـشان داد   ، پزشک خـانواده اسـت    ٣١٨ يرو
   موافق با  نيچن و هم ] ١٨ [کنند يماران چاق را تنبل قلمداد م     يب

% ٢٢ از پرستاران است که نشان داد    يا  عده ي رو يج بررس ينتا
  . ]١٧ [دانند يها افراد چاق را تنبل م آن

ـ يدار  معـين ي ارتبـاط آمـار   ي جمذورکا يآزمون آمار   ني ب
ـ جو  وزن و نوع نگرش دانش     ريمتغ )  =٠١/٠P (يان پرسـتار  ي

نشان داد که موافق با مطالعه شوارتز و مهکارانش بود که نشان 
ـ  پژوهش و م   يها  وزن بدن منونه   ني ب داد هـا    آن يريزان سـوگ  ي

 احتمـال   عـين ي.  رابطـه عکـس وجـود دارد       ينسبت بـه چـاق    
 و ي بدري نظي صفات منف، وجود دارد که افراد الغرتريتر شيب

 را با افراد چاق مرتبط بدانند و افراد الغـر را بـه افـراد        يتنبل
اره کـرده  هـا اشـ   از آن% ٤٦طور مثـال   هح دهند و ب يچاق ترج 

 چـاق    خود را بدهند، ويل    ي سال از زندگ   ١بودند که حاضرند    
لـسون  يق التنر و استون کـارد و و       ي و خمالف با حتق    ]٥ [نباشند

 نسبت به افراد چاق و وزن ي نگرش منف  نياست که نشان داد ب    
  . ]٢٠[ وجود ندارد يدار افراد ارتباط معين

رابطـه   )P =٠٤٩/٠( قد و نوع  نگرش       ري متغ ني ب نيچن هم
به گفته گولدمن و هاچ اندازه بدن جنبـه         . مشاهده شد دار    معين
 با وضع  از ظاهر ما حمسوب شده و قد افراد ارتباط مثبيتيمهم

 بلندتر بودن قد را بـه  ،جامعه. ها دارد   آن ي اجتماع – ياقتصاد
 و  ر ذهين ي کرده و افراد قد بلند از تصو       يک ارزش تلق  يعنوان  

ها نـسبت   نگرش آن  برخوردارند که بر  ياحترام به نفس باالتر   
  . ]١١[گذارد  ي مريثأن صفت تيبه افراد فاقد ا

دار  ها رابطـه معـين      جنس و نگرش منونه    نيق ب ين حتق يدر ا 
 اسـت  يگريق ديافته خمالف حتقين  ي که ا  ، وجود نداشت  يآمار

 ي فـرد  يها يژگين و يتر  از مهم  يکينث  ؤکه نشان داد جنس م    
  . ]١٩ [باشد يبت به افراد چاق م نسيمرتبط با نگرش منف

 دار هـا ارتبـاط معـين       سن افراد و نگـرش آن      ني ب نيچن هم
ق التنر و مهکارانش يج حتقي که خمالف نتا، وجود نداشتيآمار

 اضافه وزن بـه     يا دارا ي چاق   نياست که نشان داد نگرش بالغ     
 نيتر از بـالغ  ي منفيتر، نسبت به چاق ينيل احترام به نفس پا يدل

ـ  در مقا  ني در جمموع بـالغ     ويل ؛ بوده يعي وزن طب  يدارا سه بـا   ي
  . ]٢٠ [ داشتندي نسبت به چاقيتر کودکان، نگرش مثبت

 سنجش نگرش براساس يها هي پاسخ به گو   فراواين يبررس
ف در هر دو جـنس       ين نگرش ضع  يتر شيجنس نشان داد که ب    

 ي بـرا  يتر شيافراد چاق در معرض خطر ب     "مربوط به عبارت    
رسـد   يبه نظر م  . بوده است "  قرار دارند  ي عروق – يب قل يماريب
ـ     "ن باور نادرست که     يا  يتـر  شيافراد چاق در معرض خطـر ب

ن يدارتر هشي از ريکي ،" قرار دارند  ي عروق –  قليب يماري ب يبرا
ـ بـا ا  .  باشد يف شده در رابطه با چاق     ي حتر يباورها ن وجـود   ي

 در اًري کـه اخـ    ي شـاهد  -ج مطالعه استاندارد مورد     يمطابق نتا 
ده، استفاده از نسبت کمر بـه  باسـن       يجمله النست به چاپ رس    

در .  تر اسـت   BMI وکارد، از ي انفارکتوس م  ييگو شي پ يبرا
 ٥٢ شرکت کننـده در  ٢٧٠٩٨نه يق، حمققان پس از معا   ين حتق يا

 مردان  ، احتمال سکته قليب   دنظر از نژا   افتند که صرف  يکشور در 
باال  ش نسبت کمر به باسن،يفزا با ايا رونده شيطور پ هو زنان ب

  کـه دچـار سـکته قلـيب    يافـراد  گر، دريبه عبارت د. رود يم
 بـاالتر بـوده   ي نسبت به افراد سامل تنها خمتـصر    BMI اند، شده
 براساس نسبت کمر به يف جمدد چاقين حمققان تعريبنابرا. است

 و نسبت دور کمر  ]٣ [اند شنهاد کرده يپ ،BMI يباسن را به جا   
  .]١٠[دانند  ي در بدن مع چريبين شاخص توزيرا تربه باسن 
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  ١٣٨۵، پاييز ١، مشاره ٨                                                                   جلد               جمله علمي دانشگاه علوم پزشكي مسنان

 ٥٤

افـراد چـاق در    " به عبارت    يان پرستار يجو دانش% ٦/٧٥
 نگرش  ،"ها قرار دارند   يماري متام ب  ي برا يتر شيمعرض خطر ب  

 يق رو يداشتند که موافق حتق   )  نادرست يقبول باورها (ف  يضع
 تـا حـد     ي است که نشان داد چاق     ي دانشگاه يجو  دانش ٣٥٦

  .]٢٠[شود  ي ميساز شهي کلي جسميها  با ناتواينيدايز
  .يریگ جهینت

ها  ت منونهي در اکثر  ي ضدچاق يري نادرست و سوگ   يباورها
، يت چـاق يتر در مورد ماه شياز به آموزش بيوجود داشته و ن  

ـ  نادرست نسبت به ا يعلل آن و رفع باورها     ـ ن پدي ـ ده و اي ن ي
  . افراد وجود دارد

  
   و قدردانیتشکر
 و سپاس خـود را از جنـاب         ران مراتب قدرداين  گ پژوهش

 استاد حمترم آمار، داوران حمترم مقاله و  دکتر راهب قرباينيآقا
  . دارند ين پژوهش ابراز ميکنندگان در ا ه شرکتيکل
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