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اقي اختاللي است كه به عوامل متعددي بستگي داشته باشد و اغلب بابيماريهاي از جمله ديابت ، پرفشاري خون چمقدمه و هدف:
و بيماريهاي قلبي و عروقي همراه است. همچنين چاقي اصلي ترين فاكتور خطربراي ديابت نوع دو ذكر شده است. عالوه بر اين 

آمد پايين تر از خط فقر دارند بيشتر از منطقي است كهسطح درآمد باالتري ميزان بستري ناشي از ديابت در مناطقي كه سطح در
دارند واز آنجاكه فقر ارتباط تنگاتنگي با تغذيه و سطح آگاهي افراددارد ،اين پژوهش با هدف  بررسي ارتباط چاقي با فقر در 

  مبتاليان به ديابت نوع دوانجام شده است.

نفر از مبتاليان به ديابت نوع دو مراجعه كننده به درمانگاه 290حليلي مي باشد كه بر روي : اين پژوهش يك مطالعه تمواد وروشها
ديابت بيمارستان امام خميني(ره)شهر اردبيل انجام شد. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافيك ويك چك 

هاي حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار   بود. دادهBMIليست جهت بررسي سطح درآمد ، عوارض ناشي از ديابت و
SPSS16 ، و ازمون هاي آماري توصيفي و تحليلي فراواني�

  وضريب همبستگي پيرسون تجزيه وتحليل گرديد. �

%)اضافه وزن داشتند يا 5/78نفر،220يافته هاي حاصل از اين پژوهش حاكي از آن بود كه اكثرواحدهاي مورد پژوهش(يافته ها:
%) زير خط فقر بودندو ضريب همبستگي پيرسون ارتباط آماري 9/33نفر( 96%) بودند.از نظر سطح در آمد نيز2/18نفر،51(چاق

 ) بين چاقي و فقر را در نمونه هاي مورد پژوهش نشان داد.r=79/0معني دا(

ين همراه است به طوريكه اين فقردر بيماران ديابتي با زنجيره اي از مشكالت ازجمله سطح تحصيالت پايبحث ونتيجه گيري:
افراد اغلب خطرات ناشي از بيماري را ناديده گرفته و تمايل به خوردن غذاها با كالري باال و تحرك جسماني پايين دارند.با توجه 

يابتي و به نتايج حاصل از پژوهش حاضر مبني براينكه در بيماران با سطح درامدپايين ميزان عوارض ناشي از ديابت مانندزخم پاي د
چاقي بيشتر است، لذا جهت پيشگيري از عوارض در اين بيماران الزم است برنامه هاي آموزشي منظم دررابطه با تغذيه سالم و 

  اهميت تحرك و معاينات پيگير تدوين و اجرا گردد.

  چاقي،نمايه توده بدن، فقر، ديابت نوع دوكليدواژه ها: 


