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The psychometric properties of the Motivation for Weight Loss Questionnaire in
overweight and obese individuals for the first time in Iranian society are investigated.
The results of exploratory factor indicated that three factors in this questionnaire
54.79% of the total variance.
The 20- item scale of The Motivation for Weight Loss Questionnaire in overweight and
obese individuals has good validity and reliability.

Abstract
Over the years, weight loss motivation has been introduced as an important factor in weight
loss and its stability. The purpose of the present study was to investigate psychometric
properties of the Motivation for Weight Loss Questionnaire (WLM-Q) among overweight
and obese Individuals. In this study, the Persian version of the WLM-Q prepared using backtranslation was administrated to 453 individuals referring to diet therapy centres in Tehran.
The internal consistency of the Persian version of the WLM-Q was assessed via Cronbach’s
alpha. Moreover, the factor structure of the scale was assessed using confirmatory and
exploratory factor analysis. The results of Cronbach's alpha for the whole scale was 0.82 and
for the three extracted factors of health, appearance in relation to others, and appearance in
relation to oneself, were 0.86, 0.85 and 0.74 respectively. The results indicated the desirable
internal consistency of the scale and its components. The outcome of confirmatory factor
analysis supported the factor structure obtained from exploratory factor analysis and the fit
indices demonstrated a good model fit. In general, it can be concluded that the Persian
version of the WLM-Q has desirable psychometric properties and is a reliable instrument for
research and clinical settings.
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بررسی ویژگیزای روانسنجی پرسننامۀ انگی ه کازن وزن در افراد چاق و دارای اضافه وزن
برای نخستین بار در جامعۀ ایران انجام میشود.
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی اکی از وجود  3عامل در این مقیزاس بزود کزه ایزن عوامزل در
مجموع  95/15درصد از واریانس کل را تبیین نمودند.
مقیاس 21سؤالی انگیز ه کزازن وزن در افزراد چزاق و دارای اضزافه وزن از روایزی و پایزایی
مناسبی برخوردار است.

1355/11/11

در طول سالزای گذشته ،انگی ۀ کازن وزن به عنوان یک عامل مهم در کازن وزن و پایداری
آن مطرح شده است .زدف پژوزن اضر بررسی مشخصات روانسنجی پرسننامه انگی ۀ
کازن وزن در افراد چاق و دارای اضافه وزن بود .در این مطالعه نسخۀ فارسی مقیاس انگی ۀ
کازن وزن پس از آمادهسازی به روش ترجمۀ مضاعف ،بر روی  593ن ر از افرادی که به مراک
رژیمدرمانی در تهران مراجعه کرده بودند ،اجرا شد .زمسانی درونی نسخۀ فارسی مقیاس انگی ه
کازن وزن از طریق آل ای کرونباخ بررسی شد .زمچنین ساختار عاملی مقیاس از طریق تحلیل
عاملیِ اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آل ای کرونباخ برای کل
مقیاس  1/22و برای سه عامل استخراج شده سالمتی ،وضع ظازر از دیدگاه دیگران و وضع ظازر
از دیدگاه خود به ترتیب  1/29 ،1/29و  1/15به دست آمد که نشان از زمسانی درونی مطلوب
مقیاس و مؤل هزای آن است .نتایج تحلیل عاملی تأییدی از ساختار عاملی اصل از تحلیل
عاملی اکتشافی مایت کرد و شاخصزای برازش اکی از برازش خوب مدل بود .از نتایج
پژوزن اضر این بود که نسخۀ فارسیِ مقیاس انگی ۀ کازن وزن ،خصوصیات روانسنجی
مطلوبی دارد و اب ار معتبری برای است اده در موقعیتزای پژوزشی و بالینی است.

واژگان کلیدی
انگی ز ه کززازن وزن،
کازن وزن ،روانسنجی

ز
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این مقاله ربگرفته از رسالۀ دکتری نویسندۀ اول است.
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مایل به کازن وزن زستند و بسیاری از گ ینهزای درمانی
در دسترس است؛ اما درمانزای کازن وزن کوتاه و
بلندمدت موفقیت متوسطی دارند و زمچنین می ان ری ش
در این درمانزا زم باالست؛ بنابراین شناخت و پیداکردن
عوامل مؤثر در تبعیت و موفقیت در درمان بسیار مهم است.

مقدمه

کازن وزن یک مشکل پیچیده شامل عوامل جسمی،
رفتاری و محیطی است که به طور زمزمان این عوامل زم
به تالش فرد برای کازن وزن کمک میکنند و زم مانع این
تالش میشوند ( .)5شوازد نشان میدزند که کازن وزن
منجر به اف این اشتها ( ،)9میل به خوردن غذا و
دلمشغولی با مواد غذایی ( )9و اشتیاق برای غذا ()9
میشود؛ بنابراین کازن وزن یک مسئلۀ چندوجهی است که
اغلب اوقات رسیدن به آن مشکل است؛ چرا که بین از 21
درصدِ افرادی که وزن کم میکنند ،دوباره وزن کازنیافته
را به دست میآورند ( .)1اکثر بیمارانی که وارد برنامهزای
کازن وزن میشوند ،در ابتدا موفق زستند .اگرچه این افراد
تقریباً در عرض  9ماه به داکثر کازن وزن خود دست پیدا
میکنند ،اما مجدداً آن وزن را کسب میکنند ( .)2برای
مثال مداخالت رفتاری کازن وزن در کوتاه مدت نسبتاً
موفق زستند ( ،)5اما در بلندمدت چندان مؤثر واقع
نمیشوند و ظرف دو الی پنج سال تقریباً تمام وزن کازن
یافته بازمیگردد ()11

باالست .یکی دیگر از اب ار معتبر در این زمینه فرم
اصالحشدۀ مقیاس انگی ۀ کنترل وزن  rWCMS2که شامل
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یکی از عاملزای تأثیرگذار در کازن وزن انگی ه است .نتایج
مربوط به مطالعات مداخلۀ کازن وزن نشان میدزد که
ادراک چاقی به عنوان خطر سالمتی (انگی ۀ درونی) و
نارضایتی نسبت به ظازر خود (انگی ۀ بیرونی) دو عامل مهم
و اصلی برای کازن وزن زستند ( .)15-13اغلب افراد
گ ارش میدزند که آنزا میدانند که برای کنترل وزنشان
چه کاری باید انجام دزند؛ اما نمیتوانند خودشان را برای
ادامۀ انجام این کارزا باانگی ه کنند ( .)19از اب ارزای
پژوزشی مختل ی برای ارزیابیِ انگی هزای کازن وزن در
افراد چاق و دارای اضافهوزن ،میتوان است اده کرد .مثل
مصا بهزا و پرسننامهزا .از جمله این اب ار میتوان به
پرسننامه انگی ه کازن وزن ( )MWLQ1اشاره کرد این
پرسننامه  21گویهای ( )19از  9مقیاس تشکیل شده است
که به منظور سنجن انگی ۀ زنان برای کازن وزن که شامل
نگرانی دربارۀ ظازر ،جذابیت ،اعتمادبهن س ،اضطراب
اجتماعی و سالمتی میباشد ،طرا ی شده است .نمرهزای
باال در مقیاسزای فرد نشاندزندۀ درجهای است که انگی ۀ
کازن وزن ،ظازر ،جذابیت ،اعتمادبهن س ،اضطراب
اجتماعی و سالمتی را بهبود میبخشد .ویژگیزای
روانسنجی  MWLQشامل زمسانی درونیِ مناسب
(ضرایب آل ای کرونباخِ مقیاس ظازر  ،1699مقیاس جذابیت
 ،1621مقیاس اعتمادبهن س  ،1621مقیاس اضطراب
اجتماعی  1629و مقیاس سالمتی  )1692و پایایی ()r= 1659
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چاقی به عنوان یکی از مهمترین مسائل بهداشت عمومی در
سراسر جهان تبدیل شده است و با اف این عوارض مرتبط با
مرگ و میر و ز ینهزای باالی مراقبتزای بهداشتی زمراه
است ( .)1نرخ اضافهوزن و چاقی زمچنان در سطح جهانی
اف این مییابد و در ال اضر نگرانی شمارۀ یک سالمتی،
در جهان توسعهیافته است .در سراسر جهان می ان چاقی در
ال اف این است و درمان چاقی در رأس دستور کار
بهداشت جهانی قرار دارد ( .)2چاقی عامل مستعدکنندۀ ابتال
به برخی بیماریزا مانند بیماریزای قلبی -عروقی ،دیابت
نوع دو ،و برخی از انواع سرطانزا است .چاقی صرف ًا
زمینهساز بروز مشکالت جسمانی نیست؛ بلکه به عنوان یکی
از تداخلزای بین جسم و روان که در ادبیات پژوزشی
مشازده شده است ،از عوامل بروز مشکالت رفتاری نی
محسوب میشود (.)3

 2گویه است ( )11که این مقیاس بر روی دو بعد اساسی از
شده است تمرک دارد .این مقیاس شامل نسخهزای اصالح

تحقیقات قبلی نشان داده است که کازن وزن برای بسیاری
از افراد مبتال به اضافهوزن و چاقی ،یک نگرانی مهم محسوب
میشود ( )11-12با وجود این واقعیت که بسیاری از افراد

Motivation for Weight Loss Questionnaire
Revised Weight Control Motivation Scale
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مقیاس  22گویهای که توسط استاتلند و زمکارانن طرا ی
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میر و زمکارانن پرسننامۀ معتبری را در رابطه با انگی ۀ
کازن وزن ارائه کردهاند ،آنزا در سال  2115از طریق
انجام دو مر له پیماین تل نی در منطقۀ فرانسهزبان و
آلمانیزبانِ کشور سوئیس از میان ز اران ن ر از افرادی که
در این پیماین شرکت کرده بودند ،در نهایت  321ن ر را در
پیماین اول و  215ن ر را در پیماین دوم که شرایط ورود
به نمونۀ معرف را داشتند ،انتخاب کردند .افراد نمونه بین
 19-15سال داشتند و شاخص توده بدنیشان مساوی و
ب رگتر از  29بود ( .)BMI≥25میر و زمکارانن برای
Primary Goals for Weight Loss Questionnaire

2

Likert
Appearance in relation to others
4
Appearance in relation to oneself
5
Weight Loss Motivation Questionnaire
3

1
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توسط مورفی و زمکارانن در سال  2111طرا ی شد یکی
دیگر از اب ارزایی است که در ارزیابی انگی ه کازن وزن
مورد است اده قرار میگیرد .این پرسننامه روی  121زن که
مشکل اضافهوزن و چاقی داشتند ،اجرا شد .بر اساس مرور
مطالعات تجربی و نظریهزای موجود و البته مشورت با
متخصصان ،در نهایت پرسننامۀ 121سؤالی به دست آمد
که در نهایت 5عامل جسمانی استخراج شد که عبارتاند از:
را تی و تحرک ( 5گویه) ،تناسب اندام ( 9گویه) ،سالمتی و
بیماری ( 11گویه) ،مشارکت و فعالیت ( 9گویه) و  9عامل
روانی اجتماعی به دست آمد :تصویر بدنی و ع تن س (1
گویه) ،نظرات در رابطه با لباس پوشیدن و مد ( 5گویه)،
بهرهوری و فرصت کار ( 5گویه) ،زندگی اجتماعی و اشتیاق
( 5گویه) و اعتمادبهن س جنسی ( 3گویه) و زمه نه عامل
ی درونی باالیی را نشان دادند؛ اما نتایج نشان داد که
زمسان ِ
این پرسننامه ،پایایی ضعیف تا متوسط دارد (.)15
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شده از  5مورد از قویترین گویهزا در زر بعد از پرسننامۀ
اصلی است .دو بعد اصلی در نظر گرفته شده برای انگی ه
کنترل وزن عبارتاند از -1 :انگی ۀ مثبت  5گویه (افکار
مربوط به ازمیت درکشده یا ارزش کنترل وزن)  -2انگی ۀ
من ی 5گویه (افکار مربوط به ز ینهزای زیجانی درکشده
از کنترل عمدی وزن) که در این مقیاس از فرد خواسته
می شود که می ان دفعات وقوع این افکار را در یک مقیاس
چهار نمرهای در طول ز تۀ گذشته نشان دزد .این اب ار از
پایایی متوسط و مورد قبولی برخوردار است (.)12
پرسننامه ازداف اصلی برای کازن وزن  PGWLQ1که
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ساخت و تدوین پرسننامه با توجه به نکات نظری ،یک
استراتژی مقیاس استقرایی را در پین گرفتند .پس از
بررسی کامل مدارک موجود دربارۀ دالیل تمایل به کازن
وزن در افراد چاق ،مجموعهای وسیع از فرضیهزای ا تمالی
دالیل تمایل به کازن وزن را ایجاد کردند که آنزا را
میتوان یا به انگی هزای سالمتی و یا به انگی هزای ظازری
نسبت داد ( .)11سپس این مجموعه 35تایی را که شامل
سؤاالتی مربوط به قد ،وزن ،دلیل تمایل به کازن وزن،
سابقۀ رژیمی ،سابقۀ دورهزای پرخوری ،فعالیت بدنی ،و
بسیاری از شاخصزای اجتماعی دیگر میشدند ،به
مصا بهشوندگان ارائه کردند (که زرکدام تشکیل شده بود
از جمله من میخوازم وزنم را کم کنم چون  ...و به دنبال
آن دالیل مت اوت کازن وزن آمده بود ).زمه سؤاالت را باید
با مقیاس چهارگ ینهای لیکرت 2جواب میدادند .در نهایت با
توجه به نتایج تحلیل عاملی ،یک پرسننامه 25سؤالی
3عاملی به دست آمد که به عنوان عامل سالمتی ،ظازر از
دیدگاه دیگران 3و ظازر از دیدگاه خود 5نامگذاری شدند.
نتایج ،زمسانی درونی باالی  1/53را نشان داد .زمسانی
درونی برای زیرمقیاس سالمتی  ،1/.22وضع ظازر از دیدگاه
دیگران  1./51و وضع ظازر از دیدگاه خود  1/25گ ارش
شده است .نمرۀ کل زمبستگی زر یک از گویهزا بین 1/95
و  1/11و نتیجه آزمون با آزمون برابر  1/22بود .بر اساس
نتایج تحلیل عاملی تأییدی بارزای عاملی مت اوت بود که
بین  1/95تا  1/23گ ارش شد .زمبستگی درونی بین 3
عامل ،به این ترتیب بود(1/53 :عامل سالمتی در مقابل عامل
وضع ظازر از دیدگاه دیگران) ( 1/11عامل وضع ظازر از
دیدگاه دیگران در مقابل وضع ظازر از دیدگاه خود) 1/92
(عامل سالمتی در مقابل عامل وضع ظازر از دیدگاه خود).
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مدل سه عاملی از برازش
خوبی برخوردار است .پرسننامۀ ( )WLM-Q 9در
تحقیقاتی نی مورد است اده قرار گرفته است به عنوان نمونه
در مطالعهای که دالیل کازن وزن (سالمتی و ظازر) به
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عنوان پینبینیکنندهزای تغییرات بلندمدت وزن در نظر
گرفته شد ( )21از این اب ار است اده شده است .در مطالعۀ
دیگری که ارتباط بین انگی ه کازن وزن ،رژیم گرفتن و
پرخوری بررسی شد ( )21زم از این مقیاس است اده گردید.

روش
جامعۀ آماری در این پژوزن کلیۀ افراد مبتال به اضافهوزن و
چاقی بود که با تودۀ بدنی بین از  29برای درمان اضافهوزن
یا چاقی به کلیه کلینیکزا و مراک الغری در تهران مراجعه
نمودند .ابتدا برای بررسی تحلیل عاملیِ اکتشافی و سپس

شناسایی انگی هزای کازن وزن در افراد دارای اضافهوزن و
چاق به متخصصان کمک میکند تا استراتژیزای درمانی
بهتری را برای کنترل وزن تعریف کنند و ازمیت کنترل وزن
برای سالمتی و کی یت زندگی را تقویت نمایند (.)23
از آن جایی که دالیل و انگی هزای کازن وزن ،بیانگر
ویژگیزای معناداری در افراد است که قبل از شروع
مداخالت باید ارزیابی شوند تا افرادی که واقعاً برای کازن
وزن آماده یعنی با انگی ه زستند را از افرادی که زنوز شک
دارند و ا تمال ترک مداخله را دارند شناسایی کنند ( )11با
توجه به این که ایران دزمین کشور چاق جهان است و آمار
اضافهوزن و چاقی براساس پژوزشی در بین خانمزای تهران
از  %21و در بعضی مناطق تا  %93متغیر است که این

Meyer
Silva

1
2

55
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تحلیل عاملیِ تأییدی ،پرسننامۀ انگی ۀ کازن وزنِ جم
نمونه مج ا تعیین شد .کالین داقل جم نمونه برای
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی  211ن ر پیشنهاد داده
ی اکتشافی
است ( .)29از این رو جم نمونۀ تحلیل عامل ِ
 293ن ر و جم نمونۀ تحلیل عاملیِ تأییدی زم  211ن ر
تعیین شد .بر این اساس  593ن ر از طریق نمونهگیریِ
دردسترس در این پژوزن شرکت کردند .میانگین سنی
 31/51با انحراف معیار 5/93؛ میانگین شاخص تودۀ بدنی
 25/95با انحراف معیار 5/33؛ و  231ن ر زن (92/31
درصد) بودند .مالک ورود در این مطالعه عبارت بودند از
شاخص تودۀ بدنی بین  29تا ( 51اضافهوزن ،چاقی
درجهیک و دو) ،دامنۀ سنی  21الی  91سال ،داقل سواد
خواندن و نوشتن به منظور تکمیل پرسننامه .و مالک
خروج زم شامل تودۀ بدنی کمتر از  29و سن کمتر از 21
سال بود .از آنجا که مطالعۀ اضر به دنبال زنجاریابی و
بررسی ویژگیزای روانسنجی یک پرسننامه بوده است،
تحلیلزای آماری مانند بررسی اعتبار (محاسبۀ ضریب آل ای
کرونباخ) بررسی روایی (روایی سازه مانند تحلیل عاملی
اکتشافی و تأییدی) در این خصوص انجام گرفته است.
زمچنین از تحلیل عاملیِ اکتشافی جهت استخراج عاملزای
زیربنایی است اده شده است و از آل ای کرونباخ جهت بررسی
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وجه اشتراک تمام اب ارزای ذکرشده این است که تمام آنزا
عبارتزایی مربوط به ظازر و سالمتی را به عنوان انگی ۀ
اصلیِ کازن وزن ارائه کردهاند .اما مقیاس میر 1و زمکارانن
از دیگر م هومسازیزای سالمتی در مقابل دالیل ظازری
برای کازن وزن به این دلیل منحصربهفرد است که این
مقیاس عالوه بر اینکه عامل وضع ظازر از دیدگاه خود
شخص را میسنجد زمچنین آن را از دالیل وضع ظازر از
دیدگاه دیگران متمای میکند .سیلوا 2و زمکارانن به منظور
شناسایی اب ارزای موجود در زمینهۀ انگی ه کازن وزن
مطالعۀ مروری منظمی را انجام دادند .آنزا عنوان کردند که
بیشترین ویژگیزای سنجن ارزیابی شده ،در مطالعاتی که
از این اب ار است اده کردئه بودند ،شامل سنجن سازگاری
درونی ،قابلیت اطمینان ،روایی محتوا و روایی سازه بود .بر
اساس نتایج این مطالعه فقط پرسننامۀ انگی ۀ کازن وزنِ
میر و زمکاران ،از نظر کی یت روششناختی در سطح عالی
قرار داشت (.)22
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وضعیت از نظر پ شکی و سالمتی باید جدی گرفته شود
( )25و به دلیل ازمیت و نقن انگی ه در کازن وزن و
پایداری آن و نبود اب ار معتبر در ایران برای سنجن این
سازۀ مهم ،بررسی ویژگیزای روانسنجی و ساختار عاملی با
توجه به جامعۀ ایرانی ،ضروری مینماید .از اینرو این
پژوزن با زدف تهیۀ نسخه فارسیِ پرسشنامۀ انگی ۀ کازن
وزن میر و وارسی ویژگیزای روانسنجی آن در جامعۀ
ایران ،انجام شده است.
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آمار توصی ی و تحلیل روایی و پایایی پرسننامه WLM-Q

ی تأییدی جهت
پایایی و ثبات پرسننامه ،و از تحلیلِ عامل ِ
بررسی روایی و برازش است اده شده است.

با است اده از نرماف ارزای  SPSS-25و  Lisrel 8.80انجام

در این مطالعه مقیاس انگی ۀ کازن وزن که یک مقیاس
خودگ ارشیِ 25سؤالی است ،برای ارزیابی ساختار درونی
مورد مطالعه قرار گرفت .این مقیاس که سه عامل سالمتی،
وضع ظازر از دیدگاه دیگران و وضع ظازر از دیدگاه خود
فرد را ارزیابی میکند ،در چهارچوب مقیاس لیکرت تنظیم
شده است و طی آن از شرکتکنندگان خواسته میشود تا
جمالت را بخوانند .زر جمله با عبارت «من میخوازم وزنم
را کم کنم چون  »...شروع میشود و آزمونیزا باید درجهای
را که زر جمله به طور متداول در مورد آنزا به کار میرود،
در یک طیف چهاردرجهای نشان دزند .به منظور تهیۀ و
آمادهسازی نسخۀ فارسی پرسننامۀ انگی ۀ کازن وزن،
ابتدا این پرسننامه از انگلیسی به فارسی برگردانده شد.
پس از ویراین دوباره ،توسط دو فرد متخصص زبان انگلیسی
مستقل از یکدیگر ،از فارسی به انگلیسی برگردانده شد،
ترجمۀ معکوس با پرسننامۀ اصلی مقایسه شد و پرسننامۀ
ترجمه شدۀ فارسی ،دوباره ویراین شد.

برای ارزیابی ساختار عاملی پرسننامۀ  ،WLM-Qروش
تحلیل عاملی اکتشافی با زدف شناسایی عاملزای زیربنایی
این مقیاس به کار برده شد .به عنوان پینفرض از تحلیل
عاملیِ اکتشافی است اده شد و برای تعیین ک ایت
نمونهگیری ،از آزمون کای ر  -میر  -اولکین ()KMO
است اده شد .نتایج این آزمون برابر  1/259به دست آمد که
نشان از ک ایت نمونه برای کاربرد روش تحلیل عاملی دارد.
زمچنین به منظور بررسی توان دادهزای پژوزن برای
استخراج یک ساختار عاملی خاص ،از آزمون کرویت بارتلت
است اده شد که نتایج این آزمون نی معنیدار بود (مجذور
خی=  ،2315/252سطح معنیداری= .)1/111

یافتهها

جدول  -1اطالعات جمعیتشناختی دادههای پژوهش

Mean Age

Mean BMI

)(SD

)(SD
(31/15 )5/29

نمونه

N

مردان

(219 )% 51/9

(35/32 )5/1

زنان

(231 )92%/3

(21/15 )2/52

(25/15 )5/39

کل

593

(31/51 )5/93

(25/95 )5/33

111
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زمانگونه که در جدول 1مشازده میشود ،نمونۀ پژوزن
اضر را  219ن ر مرد ( )% 51/9و  231ن ر زن ()% 92/3
تشکیل داده بودند .میانگین سنی و انحراف معیار سن مردان
به ترتیب برابر  35/91و  5/19و میانگین سنی و انحراف
معیار سن زنان به ترتیب برابر  21/53و  5/13بود.
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ابتدا تحلیل عاملی اکتشافی روی  25آیتم با کاربرد روش
استخراج مؤل هزای اصلی و چرخن واریماکس و با پذیرش
شرط ارزش ویژه ،مساوی و یا ب رگتر از  1و بار عاملی،
مساوی و یا ب رگتر از  1/31انجام شد ( .)29نتیجه
بهذدست آمده به یک راه ل 9عاملی انجامید که 91/52
درصد از واریانس مقیاس را تبیین میکرد .به دلیل اینکه در
عامل پنجم فقط دو گویه قرار داشت؛ بنابراین بار دیگر
تحلیل عاملیِ اکتشافی ،با تثبیت تعداد عوامل بر روی 5
انجام گرفت که  99/55درصد از واریانس مقیاس را تبیین
ل چهارم این مدل
میکرد .اما با توجه به اینکه مادهزای عام ِ
ابه گونهای مشازده نشد که از لحاظ محتوایی با یکدیگر
بتوانند نامگذاری مشخصی داشته باشند؛ به زمین دلیل
تحلیل عاملیِ اکتشافی دوباره و این بار با تثبیت تعداد عوامل
بر روی  3انجام شد .راه ل به دست آمده  52/15درصد از
واریانس مقیاس را تبیین میکرد(شکل .)1عوامل بر
محتویات خود و با توجه به مبانی پژوزشی سالمتی ،ظازر از
دیدگاه دیگران و ظازر از دیدگاه خود نامگذاری شدند .در
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گرفت .از تحلیل عاملیِ اکتشافی (تحلیل مؤل هزای اصلی)
برای شناسایی عاملزایِ زیربنایی است اده شد .زمچنین،
زمسانی درونی و پایایی پرسننامه با است اده از آل ای
کرونباخ بررسی شد .از سوی دیگر ،بررسی روایی مقیاس با
است اده از تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAانجام گرفت.
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نهایت ،گویهزایی که بار عاملی کمتر از  1/31داشتند ،یا بر
روی بین از یک عامل ،بار عاملی ن دیک به زم داشتند،
گویهزای ( 2چون آشنایانم توصیه کرده اند)( 9 ،برای اینکه
جلب توجه نکنم)( 1 ،برای اینکه چابکتر باشم)( 12 ،برای
اینکه دوباره لباسزایم اندازهام شوند) ،از تحلیل نهایی ذف
شدند و مدل  3عاملی استخراج شده با ذف گویهزای فوق

شکل  -1نمودار اسکری ارزشهای ویژه مربوط به مؤلفههای پرسشنامه WLM-Q
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 95/15از واریانس مقیاس را تبیین کرد .ارزش ویژه برای زر
عامل به ترتیب  3/15 ،5/12و  2/59و زمچنین واریانس
تبیینشده برای زر عامل به ترتیب عامل ظازر از دیدگاه
دیگران  ،23/12عامل سالمتی  12/11و عامل ظازر از
دیدگاه خود  12/25به دست آمد .بارزای عاملی زرکدام از
گویهزا بر روی عوامل سهگانه جدول  2گ ارش شده است.

جدول -2بارهای عاملی تحلیل عاملی اکتشافی

شماره

خالصه گویهها

عامل 1

عامل 2

عامل 3

23

برای اینکه در ارتباطم با دیگران موفقتر باشم

0/253

1/155

1/195

21

برای اینکه بیشتر محبوبیت داشته باشم

0/234

-1/112

1/151

25

برای اینکه دیگران نظر بهتری دربارهام داشته باشند

0/223

-1/115

1/155

11

چون اینگونه شانس بیشتری برای برقراری رابطۀ صمیمانه خوازم داشت

0/545

-1/221

1/199

15

برای اینکه دوباره جرأت مشارکت در فعالیتزای اجتماعی را به دست آورم

0/525

-1/115

1/135

2

چون در این صورت در شغلم موفقتر خوازم بود

0/532

1/312

1/131

11

به خاطر مسائل مربوط به سالمتی

-1/121

0/451

-1/119

19

برای اینکه خطرات تهدیدکننده سالمتیام را کازن دزم

1/112

0/403

-1/125

15

برای اینکه عمر طوالنی داشته باشم

1/119

0/252

1/111

5

برای اینکه سالمتر باشم

1/111

0/250

1/135

111
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11

برای اینکه در اجتماع پذیرفته خوازم شد

0/292

-1/111

1/115
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22

برای اینکه دوستان بیشتری داشته باشم

0/418

1/152

1/195

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

تابستان  ،9911دوره  ،91شماره 2

13

چون خواندهام که اینطور سالمتر است

1/152

0/508

-1/199

12

برای اینکه میخوازم جذابتر باشم

1/191

-1/195

0/420

3

برای اینکه جذابتر باشم

1/131

-1/195

0/413

19

برای اینکه بیشتر بتوانم لباسزای مد روز بپوشم

1/291

-1/125

0/515

21

برای اینکه اعتماد به ن س بیشتری داشته باشم

1/552

-1/115

0/528

9

برای اینکه دوباره عالقهمند باشم خودم را در آینه نگاه کنم

. /211

. /119

. /340

5

برای اینکه میخوازم خودم را بیشتر دوست داشت باشم

1/321

1/215

0/885

ارزش ویژه

5/12

3/15

2/59

واریانس تبیین شده

23/12

12/11

12/25
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1

چون معمو ًال گ ته میشود که اضافهوزن مضر است

-1/119

0/258

-1/119

بارزای عاملی نشاندزندۀ مقادیر الگوی ماتریکس است و ضرایب پررنگ نشانگر بار اصلی زر عامل استخراجشده است.
عامل -1عامل ظازر از دیدگاه دیگران؛ عامل  -2عامل سالمتی؛ عامل  -3عامل ظازر از دیدگاه خود

جدول 3زمبستگی بین عوامل  WLM-Qرا نشان میدزد.
در بین عوامل زمبستگی مثبت و باالیی بین عامل سالمتی
و عامل مرتبط به خود وجود دارد .در الیکه بین عامل
سالمتی با عامل مرتبط با دیگران و عامل مرتبط به خود و
عامل مرتبط با دیگران مشازده نشد.

گ ارش شده است.

جدول  -3همبستگی بین عاملهای WLM-Q

ظاهر از
عامل

سالمتی

سالمتی

1

ظازر از دیدگاه دیگران

-1/152

1

ظازر از دیدگاه خود

**1/921

-1/122

دیدگاه
دیگران

جدول -8همسانی درونی پرسشنامه WLM-Q

ظاهر از

نمونه

دیدگاه خود

مردان
()n=219
زنان
()n=231

1

سالمتی

1/259

1/229

دیدگاه
دیگران
1/291

1/292

دیدگاه خود

کل

1/119

1/122

1/115

1/993

**

کل
()593

زمسانی درونی در کل نمونه برای زیرمقیاس سالمتی
( )Cronbach’s alpha= 1/29و عامل ظازر از دیدگاه
دیگران ( )Cronbach’s alpha= 1/29باال بود .زمچنین،
خردهمقیاس ظازر از دیدگاه خود (Cronbach’s = 1/15
112

1/291

1/292

1/151

1/225
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P >1/11

عامل

عامل ظاهر از

عامل ظاهر از

نمره

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1399.14.2.7.2

 )alphaزمسانی خوبی داشت .زمچنین ،آل ای کرونباخ
ی
برای کل مقیاس  1/225بود که نشانگر قابلیت زمسان ِ
درونی باال میباشد .در جدول 5زمسانی درونی نمرۀ کل و
زیرمقیاسزای  WLM-Qبه ت کیک برای مردان و زنان
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 NFI ،CFIو  IFIب رگتر از  1/5و ارزش  RMSEAو
 SRMRکوچکتر از  1/12و بهتر است کوچکتر از 1/19
باشد ( .)21زمچنین X2/df ،کمتر از  9باشد .مندرجات
جدول 9اکی از آن است که مدل سه عاملی ،شاخصزای
برازشِ مطلوبی دارد .بررسی ضرایب استانداردشده در الگوی
ساختاری (شکل )2نشان میدزد که تمامی بارزای عاملی در
مدل سه عاملی از مقدار باالیی برخوردارند.

جدول  -5شاخصهای برازش برای مدل تحلیل عاملی تأییدی
2

مدل سه عاملی

935/15

2

Df

/df

195

3/29

RMSEA

SRMR

NFI

CFI

IFI

1/119

1/113

1/51

1/52

1/52

بحث و نتیجهگیری
روانسنجی و بررسی ساختار عاملیِ نسخۀ فارسی
پرسننامۀ انگی ۀ کازن وزن ) (WLM-Qدر افراد چاق و
دارای اضافهوزن انجام گرفت .زدف از بررسی ویژگیزای این
پرسننامه بررسی اعتبار و روایی سازۀ پرسننامه بود.
زمچنین ،زدف از بررسی ساختار عاملیِ پرسننامه این بود
که آیا برازش مطلوب مدل  3عاملی بود .زمچنین ،آل ای
کرونباخ برای کل مقیاس  1/225بود که نشانگر قابلیت
زمسانیِ درونیِ باال میباشد.

] [ DOI: 10.52547/rph.14.2.95
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از آنجا که م ایای فی یولوژیکی و روانی بسیاری در ارتباط با
کازن وزن وجود دارد ،ممکن است افراد در طول فرایند
کازن وزن بسته به اینکه به چه دلیل یا انگی های تصمیم به
کازن وزن گرفتهاند ،پیامدزای مثبت و من ی را تجربه
کنند .یافتهزای ادبیات پژوزشی نشان میدزد که عوامل
انگی شی از اصلیترین متغیرزای روانی-اجتماعی زستند
که بر موفقیت کازن وزن و پایداری آن تأثیر میگذارند
( .)22پژوزن اضر ،به منظور بررسی ویژگیزای

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

با زدف ارزیابی بیشتر ساختار سه عاملیِ اکتشاف شده ،از
روش تحلیلِ عاملیِ تأییدی ،است اده شد؛ بنابراین ،مدل سه
عاملی استخراج شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی در
مر له قبل مورد آزمون قرار گرفت .به این صورت که عامل
سالمتی ،عامل ظازر از دیدگاه دیگران و عامل ظازر از
دیدگاه خود به عنوان متغیر مکنون انتخاب شدند .برای
اینکه مدل از برازش قابل قبولی برخوردار باشد ،باید ارزش
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شکل -2الگوی ساختاری مدل  3عاملی مرتبه دوم پرسشنامه WLM-Q

برای بررسی روایی سازه ابتدا یک تحلیل عاملی اکتشافی بر
روی دادهزا صورت گرفت تا ساختار عاملی ) (WLM-Qدر
دادهزای تجربی جامعۀ ایرانی بررسی گردد .زمانطور که در
ی اکتشافی
قسمت نتایج توضیح داده شد ،ابتدا تحلیل عامل ِ
روی  25آیتم انجام شد و در نهایت گویهزایی که بار عاملی
کمتر از  1/31داشتند یا روی بین از یک عامل ،بار عاملی
داشتند ،گویهزای ( ،)12،1،9،2از تحلیل نهایی ذف شدند.
برای ارزیابی بیشتر ساختار مدل  3عاملی استخراجشده از
ی تأییدی است اده شد و نتایج نشاندزندۀ
روش تحلیل عامل ِ
اولین عامل آیتمزایی را در برمیگیرد که مربوط به دالیل
سالمتی برای کازن وزن است .بر اساس مطالعات انجامشده
دود  91-29درصد از افراد چاقی که تالش میکردند
وزنشان را کازن دزند ،سالمتی را به عنوان دلیل اصلی

سالمتی دلیلی است که اغلب برای کازن وزن ذکر
میشود ،زیرا چاقی عمدت ًا به عنوان یک خطر برای سالمتی

115
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ت اوتزای بینفرزنگی بین نمونۀ سوئیسی که توسط میر و
زمکاران مطرح شد ،و نمونۀ ایرانی وجود دارد یا خیر؟

] [ DOI: 10.52547/rph.14.2.95

عنوان کردند ( .)25-31عامل دوم مربوط به مواردی است
که به بهبود روابط انسانی به دلیل کازن وزن تمرک دارد و
به زمین دلیل «ظازر از دیدگاه دیگران» نامگذاری شده
است .ازمیت این عامل در تحقیقانی که دربارۀ کی یت
زندگی ،برچسب خوردن و مشکالت کاری در بیماران چاق و
دارای اضافهوزن انجام شده ،مورد مایت قرار گرفته است
( .)31این افراد امیدوارند که با کازن وزن بتوانند ،مشکالت
مربوط به وزن را که در تعامالت اجتماعی با آن روبرو
زستند ،برطرف کنند .عامل سوم به آرزوزای افراد در جهت
جذابیت بیشتر و دوستداشتنی شدن برای خودشان ،اشاره
میکند .به نظر میرسد که این عامل نارضایتی از بدن خود
را نشان میدزد که آنزا امیدوارند که با کازن وزن بتوانند
آن را بهبود بخشند.
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در مقایسه با پرسشنامۀ اصلی ،بار عاملی ظازر از دیدگاه
دیگران در جامعۀ ایرانی بیشتر از عامل سالمتی بود و از
آنجایی که عوامل ظازری با تصویر بدنی رابطه دارد()33-21
میتوان این ت اوت را اینگونه ت سیر کرد:
در ایران نی با مقایسۀ شیوهزای زندگی در دزهزای اخیر
میتوان دریافت که تغییراتی در سبکزای زندگی به وجود
آمده و بر اثر گسترش روزاف ون وسایل ارتباط جمعی و
فرزنگ مدرن ،ازمیت ظازر بدن در بین ایرانیان نی اف این
یافته است .در تأیید این مطلب ،نتایج پژوزنزای داخلی
119
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افرادِ دارای انگی ۀ درونی ،تحت تأثیر فشارزای خارجی قرار
نمیگیرند و بر اساس استدالل شخصیِ خود ،تصمیم
میگیرند و عمل میکنند که این استداللزا با عالئق ،باورزا،
ارزشزا و سبک زندگی فرد زمازنگ است .این افراد وزن
خود را کازن میدزند تا به ارتقای زندگی خود کمک کنند
و تحت تأثیر فشارزای بیرونی ،مثل نظر افراد ،باانگی ه
کازن وزن را برای خود زدف
نمیشوند .افرادی که
در نظر میگیرند ،به توانایی خود برای استقامت در برابر
موانع ،اطمینان دارند ،به ا تمال کمتری وسوسه میشوند،
سطوح کمتری از پرخوری عصبی دارند ،کنترل بیشتری
روی خوردن خود دارند و به عالئم و نشانهزای خارجی غذا
کمتر پاسخ میدزند (.)39

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

تلقی میشود ( .)13-11ازداف مربوط به ظازر فرد ،به انواع
ی اضافه وزن از جمله نارضایتی باالی بدنی و
پیامدزای من ِ
ع ت ن س پایین ( )32مرتبط بود .بر اساس مطالعات
صورتگرفته در واقع افرادی که به دالیل ظازری قصد دارند،
وزنشان را کازن دزند ،در مقایسه با افرادی که به دلیل
سالمتی میخوازند وزن کم کنند به ا تمال بیشتری از
راهزای غیرسالم این کار را انجام میدزند ( ،)13نگرانیزای
بیشتری نسبت به تصویر بدنی دارند ( )33و با ا تمال
بیشتری شروع به پرخوری میکنند ( .)21این تأثیرات من ی
که به ویژه در ارتباط با نارضایتی از تصویر بدنی وجود دارد
از اصلیترین دالیل زنان و ب رگساالن برای کازن وزن
محسوب میشود ( .)22محققان دریافتند که جوانان بیشتر
از افراد میانسال ا تمال دارد که تحت تأثیر فشار اجتماعی
بهتر کردن ظازر بدنشان ،انگی ۀ کازن وزنشان بشود (.)39

] [ DOI: 10.52547/rph.14.2.95

مختلف ،از جمله پژوزنزایی که در این زمینه انجام شده
است( ،)31-32نشان میدزد که در بین جوانان اولویت اول
در شکلدزی به تصاویر آرمانی بدن ،مربوط به عوامل
اجتماعی-فرزنگی است .زنان و دختران جوان جامعه ،به
ویژه در صورت است اده از رسانهزای غربی ،زمواره در
معرض آگهیزای تجاری زیبایی و الغری زستند که اغلب
این آگهیزا ناشی از گسترش روزاف ون صنعتی با عنوان
صنعت زیبایی است؛ زیرا ایدهآلزایی که برای بدن تعریف
میشود ،در جهت تقویت بازار سرمایهداری بوده و صنعت و
رسانه ،این ایدهآلزا را چنان در زندگی اجتماعی و
خانوادگی افراد دخیل کردهاند که عدم دستیابی به آنها با
تحقیر و ا ساس ناکامی زمراه است و این طرز تلقی در
فرزنگ غربی که ظازر فرد درون او را نشان میدزد ،از
فرزنگ مصرفی ناشی شده است که زن موفق و شاد را ل وم ًا
زنی جذاب با الگوی اندامی خاص معرفی میکند .به وجود
آمدن شیوهزای مدرنِ زندگی ،امری اجتنابناپذیر است که
با رکت جوامع به سمت پیشرفت و صنعتی شدن رخ
میدزد .تعدادی از پژوزشگران نی بهطور مشخص ،تصور
بدنی زنان را مطالعه کردهاند .نتایج پژوزشی دیگر ()35
نشان داده است ،تصور بدنی زنان از طریق نگرش جنسیتی
زنان نسبت به خود ،نگرش مردان نسبت به زنان و زنان
نسبت به مردان شکل میگیرد .نگرش زنان نسبت به خود از
نگرش ظازرگرایانۀ مردان نسبت به زنان ،الهام گرفته است.
در پژوزن دیگری نتایج نشان داد سه الگوی علی رفتار
تحقیرآمی  ،ت اوت و تبعیض جنسیتی در خانواده ،بر تصور
بدنی زنان ایرانی تأثیر دارد ( .)35رسانه ،خانواده ،مدرسه و
اطرافیان از عناصر تأثیرگذار بر تصور بدنی زنان زستند که
در میان آنها رسانه ،قدرت تبیین بیشتری داشته است.
جامعهپذیریِ فرد در طول زندگی در شکلگیری تصویر
ذزنی از بدن مؤثر است ( .)51نتایج تحقیق دیگری بیانگر
این بود که باریکاندامی از ارزشزای مشترک و مورد توافق
در زنان است و بین تأثیر ارزشزای غربی و است اده از
اینترنت و تصور بدنی زنان رابطۀ مثبت معنادار وجود دارد
( .)51بررسی عوامل مؤثر بر بدن زنان ،نشان داد ادراکات
زنان از ارزشزا و زنجارزای جامعه ،تأثیر گرفته است.
عواملی مانند غلبۀ زنجارزای مردانه در جامعه ،جامعهپذیری
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به کار برده شود که این امر میتواند به پایبندی و تعهد افراد
به درمان کمک کند.
زمچنین الزم به ذکر است که از جمله محدودیت پژوزن
اضر نبود منابع (زنجار نشدن این اب ار در کشورزای دیگر)
برای مقایسۀ ویژگیزای روانسنجی این اب ار در کشورزای
مختلف بود .محدودیت دیگر این بود که شرکتکنندهزا از
یک شهر انتخاب شدند و معرف جمعیت عمومی نبودند؛
بنابراین ،انجام پژوزن در شهرزا و فرزنگزای دیگر
پیشنهاد میشود .سرانجام با توجه به عدم است اده از
اب ارزای دیگر جهت بررسی روایی زمگرا و واگرا ،در
مطالعات دیگر بهتر است از اب ارزای دیگری در کنار نسخۀ
فارسی پرسننامۀ انگی ۀ کازن وزن مورد است اده قرار
گیرد.

دالیل و عوامل انگی شی جهت شرکت در برنامهزای کازن
وزن از ویژگیزای مهم و تأثیرگذار افراد دارای اضافهوزن و
چاقی به شمار میرود و رازنمازای درمانی توصیه میکنند
که این ویژگیزا قبل از درمان ارزیابی شوند ( .)11نسخۀ
فارسی پرسننامه انگی ۀ کازن وزن اب اری معتبر برای
سنجن این عامل مهم به ساب میآید و میتواند اب ار
م یدی در وزۀ مداخالت کازن وزن باشد که قبل از ارائه
درمان و مداخالت ،ابتدا انگی ۀ افراد از کازن وزن ارزیابی
شود و سپس با توجه به نتیجۀ ارزیابیزا ،مداخالت مناسبی
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