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Highlights


Irrational health beliefs, health locus of control and health-oriented lifestyle are capable of being overweight prediction.



People with obesity compared to healthy people more believe that their health is under the control of luck and others.



The lifestyle of healthy people compared to people with obesity has a more spiritual development and self-actualization.

Abstract

The increased prevalence of obesity has serious health problems around the world and so many
variables increased possibility of overweight. This study aimed to investigate the role of irrational
beliefs, health locus of control and health-oriented lifestyle in predicting the risk of obesity. This
research had a case-control design. Population consisted of members of Iranshahr neighborhood in
Tehran. Sample consisted of 100 patients and 100 healthy one which was matched by each other.
Data ware gathered by health Irrational Beliefs Scale, multidimensional health locus of control and
health promoting lifestyle profile. The results of this study showed that a correct prediction
74.5 percent of normal-weight people and 69 percent of people with obesity classes, the model was
significantly reliable and in total 72 percent of the predictions were correct. Irrational health beliefs,
health locus of control and health-oriented lifestyle are capable to predict obesity. It could be
concluded that changing lifestyle and health locus of control could be one of the main mechanism for
overcoming the risk of being overweight and obesity.
Keywords: Obesity, Irrational health beliefs, Health-oriented lifestyle, Health locus of control.
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پیشبینی ابتال به چاقی برمبنای باورهای غیرمنطقی سالمت ،سبک زندگی سالمتمحور و مکان کنترل سالمت
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یافتههای اصلی



افراد مبتالبه چاقی ،نسبتبه افراد سالم بیشتر اعتقاد دارند که سالمتیشان ناشی از شانس و تحت کنترل دیگران است.



سبک زندگی افراد سالم ،نسبتبه افراد مبتالبه چاقی ،رشد معنوی و خودشکوفایی بیشتری دارد.

چکیده

واژگان کلیدی :چاقی ،باورهای سالمت ،مکان کنترل سالمت ،سبک زندگی سالمتمحور
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شیوع چاقی از معضالت تهدید کننده سالمتی در سراسر جهان است که متغیرهای بسیاری امکان ابتال به آن را افزایش میدهند.
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش باورهای غیرمنطقی سالمت ،سبک زندگی سالمت محور و مکان کنترل سالمت در پیش بینی ابتال
به چاقی انجام شد .پژوهش حاضر یک پژوهش از نوع علی مقایسه ای (موردشاهدی) و جامعه آماری آن شامل اعضای کانون چاقی
خانه سالمت سرای محله ایرانشهر است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس  100نفر مبتال به چاقی و  100نفر از افراد سالم
به عنوان نمونه انتخاب شدند .دادهها با استفاده از مقیاس باورهای غیرمنطقی سالمت ،مقیاس چندبعدی مکان کنترل سالمت و نیمرخ
سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل رگرسیون لوجستیک و تحلیل واریانس یکراهه تجزیه و
تحلیل شدند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که با پیشبینی درست  74/5درصد افراد با وزن طبیعی و  69درصد افراد مبتال به چاقی
براساس این مدل قابل متمایز شدن هستند و در کل  72درصد از پیش بینیها درست بودند .باورهای غیرمنطقی سالمت ،مکان کنترل
سالمت و سبک زندگی سالمت محور توان پیشبینیکنندگی ابتالی به اضافه وزن را دارا هستند و میتوان گفت که با تغییر باورهای
غیرمنطقی ،ایجاد تغییر در سبک زندگی و تعدیل منبع کنترل سالمت افراد میتوان احتمال ابتال به چاقی را در آن ها کاهش داد.
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باورهای غیرمنطقی سالمت ،مکان کنترل سالمت و سبک زندگی سالمتمحور ،توان پیشبینیکنندگی ابتالی به اضافهوزن
را دارند.
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چاقی ،عبارت است از وزن باالتر از مقدار متناسب با قد فرد که
طبق آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ،2017
39درصد از افراد بزرگسال باالی  18سال به اضافهوزن و
13درصد به چاقی مبتال هستند ( .)1در یک مطالعۀ گسترده
نیز که روی  5900شهروند ایرانی در شهر کرمان ،در سال
 2016انجام و منتشر شده ،گزارش شده است که تقریباً نیمی
از جمعیت بزرگسال (43درصد) به چاقی و اضافهوزن مبتال
هستند که نشاندهندۀ شیوع باالی این نابهنجاری و لزوم
سیاستگذاریهای مناسب و متمرکز بر جمعیت عمومی برای
مقابله با پیامدهای بالقوۀ این مسئله است ( .)2رحمانی،
سیدمرادی ،اسدالهی ،ساروخانی و اسالمی ( )2015در یک
مطالعۀ مروری ،به بررسی میزان شیوع چاقی در کشور ایران
پرداختهاند که نتایج این فراتحلیل نشان میدهد شیوع چاقی
در جمعیت باالی  18سال کشور21/7 ،درصد و در جمعیت
زیر  18سال6/1 ،درصد است ()3؛ بنابراین ،با توجه به شیوع
باالی چاقی و اضافهوزن ( )4و هزینۀ باالی مراقبتهای
بهداشتی ،بر لزوم تغییر رویکـرد درمانی به رویکرد پیشگیـری
از بیماری ،بیشتر تأکید شده است و در همـین راستا،
پژوهشهای مختلف سازمان جهانی بهداشت بر اهمیت
ارتقـای سـالمت کـه شـامل تـشویق سـبک زنـدگی سـالم،
خلـق محـیط حمایتکننده بــرای ســالمت ،تقویــت
اقــدام جامعــه ،جهتدهی مجدد خدمات بهداشتی و تعیین
سیاستهـای بهداشت عمومی است ،تأکید کـرده اسـت (.)5
سازمان بهداشت جهانی ،مؤثرترین مدلها و نظریههای آموزش
بهداشت و ارتقای سالمت در عمل را خالصه کرده است که
این مدلها شامل مدل عقالنی ،مدل پردازش موازی
توسعهدادهشده 1،مدل تغییر فرانظری 2،نظریۀ رفتار
برنامهریزیشده ،مدل آموزش بهداشت فعالشده 3،نظریۀ
شناختیاجتماعی ،نظریۀ ارتباط ،نظریۀ انتشار نوآوری 4و مدل
باور سالمت 5است ( .)6طبق مدل باور سالمت که یکی از
extended parallel process model
trans- theoretical model of change
activated health education model
diffusion of innovation theory
health belief model

شناختهشدهترین مدلهای رفتار سالمت است ،باور فرد دربارۀ
وجود خطر و اثربخشی یا اجتناب از یک رفتار ،احتمال انجام
آن رفتار را پیشبینی میکند ( .)6براساس مفروض اصلیِ مدل
باور سالمت ،باورهای فرد دربارۀ وضعیت سالمتیاش ،بیشترین
تأثیر را بر حاالت و پیامدهای سالمتی او خواهد داشت (.)7
درواقع ،باورهای افراد دربارۀ وضعیت سالمتیشان و احتمال
بروز بیماری ،اثر مهمی در انجام فعالیتهای مرتبط با
پیشگیری از بیماریها دارد و وجود باورهای غلط دربارۀ
سالمت ،عامل خطر مهمی برای پیدایش بیماریهاست (.)8
باورهای غیرمنطقی ،افکاری هسـتند کـه بــر روان فـرد سلطه
دارند و عامل تعیینکنندۀ نحوۀ تعبیر و تفسـیر و معنـیدادن
بـه رویــدادها و تنظیمکنندۀ کیفیــت و کمیـت رفتارهـا و
عواطــفانــد ( .)10،9این باورهــا حقیقت ندارند و با
واقعیـت منطبق نیسـتند؛ بایـد و حکم بـرای فـرد مـیآورنـد؛
تعـادل فـرد را از بـین میبرند و از ایجاد نظم جلوگیری
میکنند ( .)11محققان در تعریف باورهای غیرمنطقی دربارۀ
سالمت ،بهنوعی سـوگیری خوشبینانه در قضاوت مردم دربارۀ
احتمال بهخطرافتادن سالمتیشان اشاره کردهاند؛ به این معنی
که افراد به این باور گرایش دارند که کمتر از اطرافیان خـود،
در معرض خطرنـد؛ لذا رفتارهای سالمتمحور کمتری انجام
میدهند و بهدلیل باور به اینکه هرگز و تحت هیچ شرایطی
بیمار نمیشوند ،بیشتر در معرض خطر قرار گرفته و بیشتر
دچار بیمـاریهای جسمی میشوند ( .)14،13،12براساس
مطالعات انجامشده ،باورهای غیرمنطقی سالمت ،یکی از موانع
اصلی درماننکردن ،پیروینکردن از دستورات پزشک ،مصرف
نکردن بهینۀ داروهای تجویزشده ،ناباوری به کارآمدبودن
تجویزات پزشک و اعتمادنداشتن به گروهدرمانی بهشمار
میرود ( .)15یکی دیگر از عوامل تعیینکنندۀ رفتارهای
بهداشتی در افراد ،خودمراقبتی و خودمدیریتی در زمینههای
کنترل سالمت و افزایش وزن بیشازحد و چاقی یا همان
خودکنترلی درخصوص سالمت است که بهاندازۀ عوامل
ژنتیکی و تعیینکنندههای رفتاری در سببشناسی چاقی به
آن توجه نشده است ( .)16سازۀ منبع کنترل ،باور فرد دربارۀ
میزان کنترل وی بر وقایع خاصی است که در زندگیاش رخ
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روش
الف)طرح

ب) شرکت کنندگان
جامعۀ آماری در پژوهش حاضر شامل همۀ اعضای کانونهای
چاقیِ خانۀ سالمت سرای محلۀ ایرانشهر و افراد سالم
مراجعهکننده به خانۀ سالمت این سرای محله بود .برای جمع
آوری داده ها  200نفر با استفاده از روش نمونهگیری
دردسترس انتخاب شدند که  100نفر مبتالبه چاقی و 100
نفر سالم بودند ( .)21معیارهای ورود به پژوهش ،ابتالنداشتن
ی زمینهای و قرارگرفتن در
به بیماریهای جسمی و روان ِ
محدودهی سنی  15سال به باال بود .پس از اعالم رضایت برای
شرکت در پژوهش ،شرکتکنندگان پرسشنامههای زیر را
تکمیل کردند.
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پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی ،از نوع همبستگی است.
در این مطالعه متغیرهای باورهای غیرمنطقی سالمت ،منبع
کنترل سالمت و سبک زندگی سالمتمحور ،بهعنوان
متغیرهای پیشبین و ابتال به چاقی بهعنوان متغیر مالک در
نظر گرفته شدهاند.
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میدهد و منبع کنترل درونی ،به اعتقاد فرد بر کنترل وقایع یا
شرایط زندگیاش توسط رفتار یا خصیصههای فردی خودش
داللت دارد و منبع کنترل بیرونی نیز بر باور فرد به اینکه
وقایع یا شرایط زندگیاش ،تحت کنترل منابع بیرونی و
دیگران است ،اشاره میکند ( .)16منبع کنترل ،یکی از
مهمترین سازههای مرتبط با چاقی است؛ چراکه منبع کنترل
نشاندهندۀ این باور فرد است که شرایط و انتخابهایش تحت
کنترل خودش یا دیگری است .درواقع ،افرادی که دارای منبع
کنترل درونی هستند ،دارای باورهای قوی در تصمیمگیری
رفتارهای بهداشتی بوده و خود را مسئول سالمتی خود
میدانند .در نقطۀ مقابل ،افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی
هستند ،معموالً بهطور انفعالی عمل نموده و خود را مستقیماً
مسئول سالمتی خود ندانسته و همواره به تأثیر قضاوقدر،
شانس ،پزشک و نیروی قدرتمند دیگران در ارتباط با بیماری
یا سالمتی خود معتقدند .مکان کنترل ،به این خاطر یک
ویژگی مهم مرتبط با سالمت دانسته میشود که براساس آن
فرد باور دارد محیط ،تحت کنترل وی است یا وی تحت
کنترل محیط قرار دارد و عالوهبر نشانههای فیزیکی گرسنگی
یا سیری ،توانایی تفسیر مناسب آنها در موقعیتهای
اجتماعی را شامل میشود که تبیینکنندۀ دالیل ابتال به چاقی
و ماندگاری آن است (.)17،16
نتایج یک مطالعۀ مقطعی که به بررسی منبع کنترل افراد در
دهسالگی و پیامدهای رفتاری و سالمتی آنان در سیسالگی در
کشور انگلیس پرداخته است ،نشان میدهد که زنان و مردانی
که در کودکی منبع کنترلشان درونی بوده است ،نسبتبه
افرادی که منبع کنترل بیرونی داشتهاند ،به میزان بسیار
کمتری در بزرگسالی به چاقی ،اضافهوزن ،فشارخون و پریشانی
روانشناختی مبتال شدهاند و میزان رفتارهای خودمراقبتی در
این افراد بیشتر بوده است (.)18
از طرف دیگر ،چاقی یکی از معضالتی است که با سبک زندگی
افراد بسیار درهمتنیده است و بسیاری معتقدند که افزایش
شیوع چاقی نتیجۀ مستقیم تغییرات بهوجود آمده در سبک
زندگی جوامع از قبیل کمتحرکی ،برهمخوردن توازن انرژی،
افزایش استفاده از پروتئینهای حیوانی ،افزایش استفاده از
فناوری است ()20،19؛ بنابراین سبک زندگی سالمتمحور
بهعنوان تمام رفتارهـایی کـه تحـت کنتـرل شـخص هستند و
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بـر بهداشـت فـرد تأثیر میگذارند ،بهعنوان یک پدیدۀ
چندبعدی میتواند تضمینکنندۀ سالمت فرد باشد (.)16
درواقع ،هستۀ مرکزی تعریف سبک زندگی سالمتمحور،
انسجام در انجامدادن مجموعهای از رفتارهای مرتبط با
بهداشت و سالمتی است و شامل ابعاد متنوعی همچون ورزش،
تغذیه ،خودکنترلی ،رفتارهای پیشگیرانه میشود ( .)5با توجه
به افزایش شیوع چاقی در جوامع و هزینههای هنگفت
بهداشتی متعاقب آن ،در سالهای اخیر تالش برای شناسایی
عوامل پیشگیرانۀ ابتال به چاقی ،ضرورت چشمگیری یافته
است؛ چراکه درک دقیق اینکه چاقی چگونه تحت تأثیر عوامل
روانشناختی ،محیطی و فیزیولوژیکی قرار دارد ،اولین گام
برای هدف قراردادن همهگیرشدن چاقی در جهان و مبارزه با
آن است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش باورهای
غیرمنطقی سالمت ،سبک زندگی سالمتمحور و مکان کنترل
سالمت در پیشبینی ابتالی به چاقی انجام شد.
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آزمون و ضریب آلفای  0/64تا  0/91را برای زیرمقیاس های
آن گزارش کرده اند (.)0/25

ج) مواد و ابزارها
.1مقیاس باورهای غیرمنطقی سالمت

 .3پرسشنامه مکان کنترل سالمت

مقیاس باورهای منطقی سالمت توسط  Christensenو
همکاران ( )1999ساخته شده است ( .)22در این مقیاس
20گویهای ،شرکتکنندگان باید در یک طیف لیکرتی
5نقطهای از ( 1اصالً تمایلی ندارم به آن فکر کنم) تا ( 5دقیق ًا
همیشه در حال فکرکردن در آن مورد هستم) به گویهها پاسخ
دهند .نمرۀ پاسخ های  20گویه باهم جمع می شود و میانگین
نمرات آن ،مبین باورهای غیرمنطقی فرد راجع به وضعیت
سالمت است؛ بهطوریکه نمرۀ باالتر ،مبین تفکرات غیرمنطقی
باالتر است ( .)22در فرم اولیۀ مقیاس باورهای غیرمنطقی
سالمت ،همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ در نمونه ای
متشکل از  392نفر دانشجو 0/84 ،به دست آمد؛ هـمچنین،
پایایی این مقیاس با روش آزمون-بازآزمون ،طی یک دورۀ
18ماهه در همان نمونه 0/57 ،به دست آمد ( .)22سلطانی
شال و همکاران ( )1396ویژگی روانسنجی این ابزار را از راه
تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی بررسی کرده و مقدار KMO
تحلیـل عاملی اکتشافی را برابر  0/83و مقدار پایایی آن را با
محاسبۀ آلفای کرونباخ  0/86و با محاسبه بازآزمایی0/64 ،
گزارش کرده اند()0/23

سالمت 2:که

یافته ها

.2پرسشنامۀ سبک زندگی سالمتمحور

health – promoting behavior

1

multidimensional health locus control

5

2
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پرسشنامۀ سبک زندگی ارتقادهندۀ سالمت 1را واکر و
همکاران ( )1986تنظیم کردهاند .این پرسشنامه یک ابزار
52گویهای خودگزارشی است که سبک زندگی سالمتمحور را
با تمرکز بر کارهای ابتکاری و ادراک فرد که در راستای حفظ
یا افزایش سطح تندرستی ،خودشکوفایی و رضایتمندی فردی
عمل می کنند و شش خردهمقیاس آن شامل روابط
بینفردی ،تغذیه ،مسئولیت بهداشتی ،ورزش ،کنترل استرس
و رشد فردی است ( .)24ویژگی های روان سنجی این
پرسشنامه را محمدی زیدی و همکاران ( )1390در یک
جمعیت  466نفری در شهر قزوین بررسی کردهاند .این
پژوهشگران ضریب آلفای کرونباخ  0/82را برای نمرۀ کل

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.3.6.2

داده ها بهوسیله آزمون رگرسیون لوجستیک همزمان و
ماتریس همبستگی ،با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه ی 24
بررسی شدند ازآنجاکه در این پژوهش متغیر مالک دومقولهای
است ،یعنی افراد مبتالبه چاقی دربرابر افراد سالم ،از روش
رگرسیون لوجستیک همزمان برای تحلیل دادهها استفاده شد.
متغیرهای پیشبین در این پژوهش باورهای غیرمنطقی
سالمت ،منبع کنترل سالمت و سبک زندگی سالمتمحور
است .ابتدا شاخص های توصیفیِ متغیرهای پژوهش محاسبه و
نتایج آن در جدولهای  1و  2ارائه شده است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

در سال  1978توسط
مقیاس چندوجهی کنترل
 Wallstonو همکاران به منظور تعیین منبع کنترل سالمت
افراد ساخته شده است ،در این پژوهش مورد استفاده قرار
گرفت .مکان کنترل سالمت در مجموع  18گویه دارد که
شامل  6گویه منبع کنترل درونی 6 ،گویه منبع کنترل شانس
و  6گویه منبع کنترل دیگران میباشد .پایایی این پرسشنامه
در پژوهش حسنزاده به کمک روش دونیمه کردن 0/84
محاسبه شده است (.)26
دادهها بوسیله آزمون رگرسیون لوجستیک همزمان و ماتریس
همبستگی با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخهی  24مورد
بررسی قرار گرفتند.
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جدول  -1فراوانی و درصد جنسیت ،گروههای سنی و میزان تحصیالت افراد شرکتکننده در پژوهش به تفکیک گروهها
متغیر
جنسیت
سن

افراد مبتالبه چاقی
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مرد

72

72

70

70

زن

28

28

30

30

 15تا  20سال

5

5

7

7

 21تا  30سال

28

28

21

21

 31تا  40سال

29

29

22

22

 41تا  50سال

20

20

23

23

 50سال به باال

18

18

27

27

زیر دیپلم

3

3

3

3

دیپلم

57

57

47

47

کارشناسی

37

37

43

43

کارشناسیارشد و باالتر

3

3

7

7

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،توزیع متغیرهای مورد نظر در دو گروه تقریباً مشابه است .در ادامه و در جدول  2میانگین و
انحراف استاندارد متغیرهای باورهای غیرمنطقی سالمت ،مکان کنترل سالمت و سبک زندگی سالمتمحور گزارش شده است.

افراد مبتالبه چاقی
متغیر

افراد سالم

45/88

15/52

42/13

16/43

مکان

درونی

27/15

3/77

27/38

4/58

کنترل

شانس

21/14

4/65

18/86

4/23

سالمت

کنترل دیگران

26/08

5/04

23/22

5/27

رشد معنوی

25/70

3/72

27/78

4/35

مسئولیتپذیری

37/75

5/59

39/17

7/75

روابط بینفردی

21/54

4/16

22/03

4/70

مدیریت استرس

12/43

1/96

13/59

3/26

ورزش و فعالیت بدنی

18/52

2/87

17/87

3/69

تغذیه

21/17

3/67

21/91

4/68

باورهای غیرمنطقی سالمت

سالمتمحور

سبک زندگی

6
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میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد
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جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای باورهای غیرمنطقی سالمت ،مکان کنترل سالمت و سبک زندگی سالمتمحور به
تفکیک گروهها
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تحصیالت

افراد سالم
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در ادامه بهمنظور بررسی توان پیشبینیکنندگی متغیرهای
پژوهش در ابتالی افراد به چاقی ،از آزمون تحلیل رگرسیون
لوجستیک استفاده شد که نتایج آن نیز گزارش شده است.

جدول باال شاخصهای توصیفی متغیرهای پیشبین پژوهش را
در دو گروهِ افراد مبتالبه چاقی و افراد سالم نشان داده است.

جدول  -3معنیداری مدل پیشبینی متغیر مالک براساس متغیرهای پژوهش
10

0/001

همچنین براساس یافتههای این پژوهش ،میزان 38درصد از
واریانس وزن برپایۀ متغیرهای موجود در مدل تبیین میشود
که در جدول  4نشان دادهشده است.

همانطور که در جدول باال دیده میشود مجذور کای معنادار
است؛ یعنی میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای واردشده به
مدل یعنی باورهای غیرمنطقی سالمت ،منبع کنترل سالمت و
سبک زندگی سالمتمحور پیشبینی برونداد (ابتالی به چاقی)
را بهبود میبخشند.
جدول  -4معناداری مدل
گام

لگاریتم احتمال

ضریب  Rکاگس و اسنل

ضریب  Rنگلکرک

1

207/411

0/28

0/38

با توجه به یافتههای جدول  4نتیجه میگیریم که متغیرهای
موجود در مدل ،افرادی مبتالبه چاقی را از افراد طبیعی
تفکیک میکند.

جدول  -5طبقهبندی شرکتکنندگان در پژوهش براساس فراوانیهای پیشبینی
پیشبینیشده
وضعیت سالمت افراد

مشاهدهشده
وضعیت سالمت افراد

درصد صحیح

سالم

مبتالبه چاقی

سالم

73

25

74/5

مبتالبه چاقی

31

68

69
72

درصد کل
با توجه به این یافتهها میتوان گفت که مدل ما برای
طبقهبندی  0/72از افراد نتیجه را بهدرستی پیشبینی کرده
است و میتوان امکان ابتالی  69فرد به چاقی را براساس

7
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باروهای غیرمنطقی سالمت ،مکان کنترل سالمت و سبک
زندگی سالمتمحور آنان پیشبینی کرد.
ماتریس همبستگی و متغیرهای پژوهش نیز محاسبه شد که
نتایج آن در جدول  6گزارش شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.3.6.2

نتایج همچنین نشان میدهد که امکان ابتالی افراد به چاقی
براساس باورهای غیرمنطقی سالمت ،مکان کنترل سالمت و
سبک زندگی سالمتمحور آنان پیشبینیپذیر است (جدول
.)5
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مدل

65/68

درجۀ آزادی

سطح معناداری
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متغیرهای مرتبط با سالمت

1

 .1باورهای غیرمنطقی

*

3

6

 .2درونی

0/15

 .3شانس

0/49

-0/20

*

 .4کنترل دیگران

0/15

-0/21

-0/23

*

 .5رشد معنوی

0/02

-0/10

0/25

-0/15

*

 .6مسئولیتپذیری

-0/11

-0/24

0/08

0/19

-0/07

*

 .7روابط بینفردی

0/17

0/24

-0/19 -0/16

0/02

-0/59

 .8مدیریت استرس

0/09

0/13

-0/39 -0/10 -0/08 -0/33

 .9ورزش و فعالیت بدنی

-0/20

0/03

0/13

0/03

 .10تغذیه

-0/11

-0/37

0/20

-0/15 -0/19

8

*
0/24

*

-0/10 -0/17 -0/17 -0/38
0/14

9

10

*

-0/11 -0/41 -0/22

*

در ادامه نیز ضرایب و آمار والد ( )Waldو درجات آزادی
مربوطه و مقادیر احتمال برای هرکدام از متغیرهای پیشبین
محاسبه شد که نتایج در جدول زیر ارائه شده است.

همانطور که در جدول  6دیده میشود باورهای غیرمنطقی
سالمت با منبع کنترل شانس ،همبستگی متوسطی دارد؛
بدینمعنی که هرچقدر باورهای فرد دربارۀ سالمت
غیرمنطقیتر باشند ،بیشتر احتمال دارد که معتقد باشد
سالمت وی تحت کنترل شانس و تقدیر است.
جدول  )7پیشبینی ابتال به چاقی ،براساس متغیرهای پیشبین

منبع کنترل

سبک زندگی

درونی

0/05

0/23

98

0/63

شانس

0/05

4/53

1/10

0/03

کنترل دیگران

0/04

14/08

1/16

0/001

رشد معنوی و خودشکوفایی

0/06

18/55

0/76

0/001

مسئولیتپذیری

0/04

3/09

0/92

0/08

روابط بینفردی

0/06

0/58

0/95

0/45

مدیریت استرس

0/08

0/04

1/02

0/83

ورزش و فعالیتهای جسمانی

0/09

17/51

1/46

0/001

تغذیه

0/06

0/89

0/94

0/35

نتایج جدول باال نشان میدهند که از مؤلفههای منبع کنترل،
شانس و منبع کنترل دیگران و از مؤلفههای سبک زندگی
سالمتمحور رشد معنوی و خودشکوفایی و ورزش و
فعالیتهای جسمانی بهطور معنیداری میتوانند احتمال
ابتالی افراد را به چاقی پیشبینی کنند.
8
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در ادامه بهمنظور بررسی تفاوت بین باورهای غیرمنطقی
سالمت ،مکان کنترل سالمت و سبک زندگی سالمتمحور در
مبتالیان به چاقی و افراد سالم ،از تحلیل واریانس یکراهه
استفاده شد .قبل از اجرای تحلیل واریانس یکراهه ،از آزمون
لوین ،برای بررسی همسانی واریانسها در دو گروه بهعنوان

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.3.6.2

متغیرهای مرتبط با سالمت
باورهای غیرمنطقی

زیر مقیاسها

انحراف معیار
0/02

آزمون والد
2/30

فاصلۀ اطمینان
1/02

Sig
0/13

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

سبک زندگی

2

4

5

7

*

کنترل

مکان

جدول  -6ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
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شد و استفاده از تحلیل واریانس جایز بود .نتایج تحلیل
واریانس یکراهه در جدول زیر ارائه شده است.

پیشفرض تحلیل واریانس استفاده شد که نتایج این آزمون
نشان داد واریانسهای دو گروه در متغیرهای مورد نظر یکسان
است ()p<0/05؛ بنابراین پیشفرض تحلیل واریانس برآورده

باورهای غیرمنطقی
مکان کنترل

سبک زندگی

691/13

1

691/13

2/71

0/10

درونی

2/64

1

2/64

0/15

0/70

شانس

259/92

1

259/92

13/15

0/001

کنترل دیگران

408/98

1

408/98

15/38

0/001

رشد معنوی و خودشکوفایی

216/32

1

2016/32

13/20

0/001

مسئولیتپذیری

100/82

1

100/82

2/21

0/14

روابط بینفردی

12

1

12

0/61

0/44

مدیریت استرس

1/28

1

1/28

0/18

0/67

ورزش و فعالیت جسمانی

21/36

1

21/36

1/95

0/16

تغذیه

27/18

1

27/18

1/54

0/22

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش توان پیش بینیکنندگی متغیرهای باورهای
غیرمنطقی سالمت ،منبع کنترل سالمت و سبک زندگی
سالمتمحور در ابتالی افراد به چاقی بررسی شد .نتایج حاصل
از پژوهش نشان داد که مدل کلی ،معنی دار است و متغیرهای
مورد نظر توان پیشبینیکنندگی ابتالی به چاقی را دارند.
نتایج پژوهش حاضر ،بهاینترتیب که باورهای غیرمنطقی
سالمت بهتنهایی توانایی پیشبینیکنندگی ابتالی افراد به
9

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.3.6.2

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود ،تنها در
زیرمقیاسهای منبع کنترل شانس و کنترل دیگران و
خردهمقیاسهای رشد معنوی و خودشکوفایی از سبک زندگی
سالمتمحور ،بین افراد مبتالبه چاقی و افراد سالم تفاوت
معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که افراد مبتالبه چاقی اعتقاد
دارند که سالمتیشان بیشتر ناشی از شانس و تحت کنترل
دیگران است تا اینکه تحت کنترل خودشان باشد و این افراد
نسبتبه افراد سالم ازنظر رشد معنوی و خودشکوفایی کمتر
رشدکردهاند.

] [ DOI: 10.29252/rph.11.3.1

بیماری را ندارند ،با پژوهش های گذشته ناهمسو است
( .)14،12در مطالعۀ  Jáureguiو همکاران ( )2011نشان
داده شده است که باورهای غیرمنطقی سالمت در افراد
مبتالبه چاقی باالتر است که با یافته های مطالعۀ حاضر
ناهمسو است .یکی از دالیل این تفاوت مشاهدهشده در نتایج
می¬تواند ناشی از شیوۀ طبقهبندی افراد در دو مطالعه باشد؛
بهنحویکه در مطالعۀ حاضر افراد به دو طبقۀ طبیعی و چاق
تقسیم شدند؛ اما در مطالعۀ  Jáureguiو همکاران ،افراد به
چهار طبقۀ زیر وزن طبیعی ،وزن طبیعی ،اضافهوزن و چاق
تقسیمبندی شدهاند و مقایسۀ بین افراد دو سر طیف میتواند
تفاوت را نشان بدهد؛ برای مثالLewis ،و همکاران ()2010
نشان داده اند که باور جوانان استرالیاییای که به چاقی
متوسط مبتال هستند ،با افرادی که چاقی شدید دارند ،متفاوت
است و افراد با چاقی متوسط ،به خود برچسب چاق نمی زنند
و معتقدند که هرزمانی که اراده کنند می توانند وزنشان را کم
کنند و در مقابل افراد مبتالبه چاقی شدید باور دارند که
بدنشان بسیار زشت است و با بدنشان مدام در جنگ هستند،
اما غلبه بر چاقی ،خارج از کنترل آنان است ( .)13نتایج این

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

جدول  -8نتایج تحلیل واریانس یکراهه بهمنظور بررسی وضعیت باورهای غیرمنطقی ،مکان کنترل سالمت و سبک زندگی
سالمتمحور در دو گروه
Sig
F
مجموع مجذورات درجۀ آزادی میانگین مجذورات
متغیرهای مرتبط با سالمت
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این مطالعه نشان داد که از مؤلفههای سبک زندگی
سالمتمحور ،رشد معنوی بهطور معنیداری میتواند احتمال
ابتالی افراد را به چاقی پیش بینی کند که این یافته با نتایج
پژوهش  Malikو همکارانش ( )2013همسوست ( .)19در
تبیین این یافته که رشد معنوی و خودشکوفایی می تواند
پیشبینیکنندۀ ابتالی به چاقی باشد می توان گفت که
افرادی که معنویت بیشتری دارند و به میزان باالتری به
خودشکوفایی رسیده اند ،احتماالً استرس های زندگی را کمتر،
تجربه کرده و سازگاری بیشتری با شرایطشان دارند و فعاالنه
هدایت زندگیشان را در دست گرفته و کمتر ناامید می شوند؛
برای مثالKoeing ،معتقد است که هنگام دعا و نیایش
ترشح هورمون های استرس (کورتیزول ،اپینفرین و

در پایان می توان گفت که بررسی و شناخت علل و
پیشبینهای چاقی میتواند در انتخاب مؤثرترین روشهای
درمانی بسیار کمککننده باشد و از اتالف وقت و هزینه
جلوگیری کرده و متخصصان را در دستیابی به اهدافشان
نزدیکتر سازد؛ از طرفی دیگر ،با شناخت این پیشبینهای
چاقی میتوان گامی بلند جهت پیشگیری یا جلوگیری از
پیشرفت کمیت و کیفیت چاقی و اضافهوزن برداشت.
بهاینترتیب این امکان حاصل میشود که متخصصان بالینی و
مجریان برنامههای کاهش وزن بتوانند با بهرهگیری از
یافتههای حاصل از پژوهش ،بر میزان موفقیت برنامههای
پیشگیری از چاقی بیفزایند ،امری که میتواند صرفهجویی در
منابع انسانی و مالی را بهدنبال داشته باشد .از محدودیت های

] [ DOI: 10.29252/rph.11.3.1

مطالعه همچنان نشان داد که از مؤلفههای منبع کنترل،
شانس و منبع کنترل دیگران ،توان پیشبینیکنندگی ابتالی
به چاقی را دارند که این یافته ،با مطالعات گذشته همسوست
( .)18،17،16درواقع به نظر می رسد افرادی که دارای منبع
کنترل بیرونی هستند ،معموالً بهطور انفعالی عمل کرده و خود
را مستقیماً مسئول سالمتی خود ندانسته و همواره به تأثیر
قضاوقدر ،شانس ،پزشک و نیروی قدرتمند دیگران در ارتباط با
بیماری یا سالمتی خود معتقدند؛ برای مثال ،افرادی که دربارۀ
سالمت بدنی خود دارای ادراک کنترل (منبع کنترل درونی
سالمت) هستند ،برای معاینه و آگاهشدن از وضعیت بدنی
خود ،به پزشک مراجعه میکنند و نهتنها میدانند که مراجعه
به پزشک الزم است ،بلکه آگاهاند که به چه پزشکی ،کی ،کجا
و در چه شرایطی مراجعه کنند .در طرف مقابل ،افرادی که
منبع کنترل بیرونی دارند و به شانس و قضاوقدر باور دارند،
تالشی برای کنترل و تغییر و اصالح الگوهای عادتی تغذیه
خود نمی¬کنند و به قول خودشان در محیط نسبتبه
نشانههای غذا و خوشمزگی آن ،حساسیت غیرارادی دارند و در
صورت دسترسی به غذا ،قادر به توقف خوردن نیستند.
درحقیقت ،مکان کنترل به این خاطر یک ویژگی مهم مرتبط
با سالمت دانسته میشود که براساس آن ،فرد باور دارد محیط
تحت کنترل وی است یا وی تحت کنترل محیط قرار دارد و
عالوهبر نشانههای فیزیکی گرسنگی یا سیری ،توانایی تفسیر
مناسب آنها در موقعیتهای اجتماعی را شامل میشود که
تبیینکنندۀ دالیل ابتال به چاقی و ماندگاری آن است.

نوراپینفرین) ،متوقف و سیستم دفاعی بدن فرد تقویت می
شود؛ این امر باعث آرامش فرد می شود .کاهش هورمون های
استرس خود می تواند مانع خوردن های عصبی و احتماالً
چاقی شود ( .)27زمانیکه فردی در زندگی دچار استرس
میشود ،معموالً بهصورت ناخودآگاه و بهصورت خودکار،
بهدنبال ترفندهایی برای رهایی از این استرس میگردد؛ اولین
رفتاری که در اغلب موارد از این افراد سر مـیزنـد ،خوردن
است .زمانیکه اشتها بر اثر غلبۀ استرس بر ذهن افزایش یافت
و غذای فرد نیز چندینبرابر شد ،بهمرورزمان میتوانیم افزایش
وزن و تجمع چربی زائد در بدن را نیز بهوضوح مشاهده کنیم.
نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که ورزش و فعالیت های
جسمانی نیز می توانند بهطور معنیداری احتمال ابتالی افراد
را به چاقی پیش بینی کنند .مطالعات قبلی نیز نشان داده اند
که چهارمین عامل خطرساز مرگ ومیر جهانی بی تحرکی
جسمانی ،نداشتن فعالیت بدنی منظم و ورزشنکردن است که
حدوداً علت 6درصد از مرگومیر ،در جهان بهشمار میرود
( .)20کاهش تحرک جسمانی ،پیامدهای مخاطره آمیز عمده
ای را ازجمله شیوع بیماری های غیرواگیر ،مانند بیماری های
قلبیعروقی ،دیابت ،سرطان ،فشارخون باال ،افزایش قندخون،
اضافهوزن و چاقی ،برای سالمت عمومی مردم در سراسر جهان
درپی دارد که نیازمند توجه ویژۀ کشورها و سیاست گذاری
مناسب و تدارک تدابیر ویژه برای تغییر سبک زندگی افراد و
ترغیب به ورزش و فعالیت فیزیکی ،بهمنظور کاهش این
پیامدهای عدیده است .

.

 بهعلت،پژوهش حاضر میتوان به محدود بودن نمونۀ پژوهش
محدویت تعداد مراجعهکنندگان به خانۀ سالمت سرای محلۀ
ایرانشهر و نبودِ انگیزه در برخی از شرکتکنندگان برای
.تکمیل ابزار پژوهش اشاره کرد
سپاسگزاری
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