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Abstract
Background and Objective: The high prevalence of obesity is a serious health
problem around the world, there are some variables can cause increase of overweight.
The present study aimed to investigate the role of health-oriented lifestyle and health
locus of control in preventing this disease .
Methods: This descriptive-cross sectional study was conducted during the first
six months of 2014 and the statistical population consisted of all female and male
overweight patients with the range of 15-67 years old from Imam Khomeini hospital in
Tehran. 300 individuals were selected using purposeful sampling method and by
calculating Body Mass Index (BMI), two groups were divided into overweight (BMI=
25-29.9) and without overweight (BMI=18.5-24.9) groups. Data were collected
applying health-oriented lifestyle and health locus of control questionnaires and
analyzed by logistic regression in SPSS 24 software.
Results: The results of this study indicated a correct prediction that 87% and
74% of people had normal-weight and overweight respectively. The complete model
was significantly reliable (P≥0/001, df = 21 and chi-square= 141/61) and totally %82
of the predictions were correct.
Conclusion: Health-oriented lifestyle and health locus of control are capable of
being an overweight prediction, and it can be said that by changing the individuals’
lifestyle and regulating the source of health control, the risk of overweight will be
reduced.
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مقالۀ پژوهشی

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

اریان

نقش سبک زندگی سالمتمحور و مکان کنترل سالمت در پیشبینی ابتال به اضافهوزن
جلیل فتح آبادی ،1سعید صادقی ،2فرهاد جمهری ،3آزاده طالنشان
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گروه روانشناسی تربیتی و تحولی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
گروه روانشناسی بالینی و سالمت ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
گروه روانشناسی بالینی ،واحد بینالمللی کیش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کیش ،ایران
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شیوع چاقی از معضالت تهدیدکنندۀ سالمتی در سراسر جهان است که متغیرهای بسیاری امکان

مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ مقطعی است .جامعۀ آماری کلیۀ مراجعین زن و مردی بودند که با
اضافهوزن به بخش تغذیۀ بیمارستان امام خمینی تهران در ششماهۀ اول سال  2334و در محدودۀ سنی  21تا 76
سال مراجعه کرده بودند .از میان آنها  322نفر با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و با محاسبۀ شاخص
نمایۀ توده بدنی ،به دو گروه با اضافهوزن (شاخص نمایه توده بدنی  01تا  )03/3و بدون اضافهوزن (شاخص نمایه توده
بدنی  28/1تا  )04/3تقسیم شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامههای سبک زندگی سالمتمحور و مکان کنترل سالمت
جمعآوری و با استفاده از روش تحلیل رگرسیون لوجستیک بهوسیلۀ نرمافزار  Spssویرایش ،04تجزیهوتحلیل شد.

یافتهها:

نتایج این مطالعه نشان میدهد که با پیشبینی درست  86درصد افراد با وزن طبیعی و  64درصد افراد

مبتال به اضافهوزن به طبقات آنها ،مدل کامل بهطورِ معنیداری پایا بود ( P>2/222و  df=02و  (x2=242/72و 80
درصد از پیشبینیها در کل درست بودند.
نتیجهگیری :سبک زندگی سالمتمحور و مکان کنترل سالمت ،توان پیشبینیکنندگی ابتال به اضافهوزن را دارا
هستند و می توان گفت که با ایجاد تغییر در سبک زندگی افراد و تعدیل منبع کنترل سالمت میتوان احتمال ابتال به
اضافهوزن را در آنها کاهش داد.
کلمات کلیدی :سبک زندگی سالمتمحور ،مکان کنترل سالمت ،اضافهوزن
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

مقدمه
چاقی عبارت است از وزن باالتر از مقدار متناسب با قد
افراد و طبق آخرین آمارها ،در سال  0221حدود  31درصد از
بزرگساالن آمریکایی به چاقی مبتال بودهاند ( .)1در ایران
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی  62درصد از کل آمار
مرگهای گزارششده در سال  ،0220مربوط به بیماریهای
مزمن بوده که چاقی و اضافهوزن از اصلیترین علل آن محسوب
میشوند .این سازمان شیوع اضافهوزن را در مردان وزنان ایرانی

معضل در ارتباط هستند ( )3که با توجه به شیوع این بیماریها
و هزینۀ باالی مراقبتهای بهداشتی ،بر لزوم تغییر رویکـرد
درمانی به رویکرد پیشگیـری از بیماری ،بیشتر تأکید شده است.
در همـین راستا ،سازمان جهانی بهداشت بر اهمیت ارتقـاء
سـالمت کـه شـامل تـشویق سـبک زنـدگی سـالم ،خلـق
محـیط حمایتکننده بــرای ســالمت ،تقویــت اقــدام
جامعــه ،جهتدهی مجدد خدمات بهداشتی و تعیین

در سال  0221به ترتیب  14و  62درصد گزارش کرده است (.)2

سیاستهـای بهداشت عمومی تأکید کـرده اسـت ( .)4یکی از

آمار سازمان بهداشت جهانی در سال  0224دربارۀ وضعیت میزان
چاقی و اضافهوزن در ایران بسیار تکاندهنده است و نشان
میدهد که از جمعیت  82میلیونی ایران 12 ،میلیون نفر با این

عوامل تعیینکنندۀ رفتارهای بهداشتی در افراد ،خودمراقبتی و
خودمدیریتی در زمینههای کنترل سالمت و افزایش وزن
بیشازحد و چاقی یا همان خودکنترلی دربارۀ سالمت است که
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علم هش
فصلنامۀ ی ژپو ی

جلیل فتح آبادی وهمکاران | نقش سبک زندگی سالمتمحور و مکان کنترل سالمت....

چاقی به آن توجه نشده است ( .)5منبع کنترل سالمت ،باورهای

طول عمر آنها تأثیرگذار است ( )11و در جوامع امروزی ،علـت

فرد براساس تجارب گذشته نسبت به مسائل بهداشتی و داشتن
کنترل درونی یا بیرونی بر آنها است که میتواند به نحوی بر

عمـدۀ مرگومیر و ابتال به چاقی به اعمال نادرسـت سـبک
زنـدگی مثل سـیگار کـشیدن ،بیتحـرکی و عادات تغذیـهای

سالمتی تأثیرگذار باشد ( .)6افرادی با منبع کنترل درونی ،در

ناکـافی مربـوط مـیشـود ( )12و فعالیـت جـسمانی و مـصرف

تصمیمگیری رفتارهای بهداشتی باورهای قوی دارند و خود را
مسئول سالمتیشان میدانند .در نقطۀ مقابل ،افرادی که منبع
کنترل بیرونی دارند ،معموالً انفعالی عمل کرده و خود را
مستقیماً مسئول سالمتی خود ندانسته و همواره به تأثیر قضا و
قدر ،شانس ،پزشک و تاثیر دیگران در ارتباط با بیماری یا

میـوه و سـبزی ناکـافی عامـل خطـر بیماریهای قلبی و عروقی،

سالمتی خود معتقدند ( .)0به همین دلیل مکان کنترل ،ویژگی

چاقی و انواع سرطانها هستند ( .)4در اواخر قرن نوزدهم ،با
تغییراتی که در سبک زندگی افراد (تغذیه و بهداشت فردی) اتفاق
افتاد ،بیماریهای عفونی کاهشیافته و جای خود را به
بیماریهای مزمن مثل چاقی داد که نمیتوان آنها را دارو درمان
کرد و اغلب درنتیجه شرایط زندگی ناسالم ایجادشدهاند؛ بنابراین،
توجه به منشأ این بیماریها ،یعنی سبک زندگی و رفتار انسانها،
سالمت و بیماری از دهۀ 2362به بعد منجر شده است .در پی
این تغییر ،مدل ترکیب عوامل اجتماعی ـ روانی ـ زیستی

که تبیینکنندۀ دالیل ابتال به چاقی و ماندگاری آن است (.)5

جایگزین مدل پزشکی صرف شده است ( .)14بدین ترتیب ،توجه

فرضیهای که بر مبنای مدل کنترل سالمت مطرح است بر این امر
استوار است که ارتباط تنگاتنگی بین منبع کنترل سالمت،
رفتارهای بهداشتی و حس کنترل و مسئولیتپذیری بیماران
درروند مراقبت و درمان بیماری وجود دارد .برای مثال ،افرادی که
دربارۀ سالمت بدنی خود ادراک کنترل (منبع کنترل درونی
سالمت) دارند ،برای معاینه و آگاه شدن از وضعیت بدنیشان به
پزشک مراجعه میکنند و نهتنها میدانند که مراجعه به پزشک
الزم است بلکه آگاهاند که به چه پزشکی ،کی ،کجا و در چه

به سبک زندگی و رفتارهای ارتقادهندۀ سالمت و خودآوردههای
افراد مانند مکان کنترل سالمت آنان ،ضرورت چشمگیری یافته
است و در این زمینه مطالعات بیشتر ضروری به نظر میرسد؛
چراکه درک دقیق اینکه چاقی چگونه تحت تأثیر عوامل
روانشناختی ،محیطی و فیزیولوژیکی قرار دارد اولین گام برای
هدف قرار دادن همهگیرشدن چاقی در جهان و مبارزه با آن
است .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک زندگی
سالمتمحور و مکان کنترل سالمت در پیشبینی ابتال به
اضافهوزن انجام شد.

شرایطی مراجعه کنند (.)6
همچنین براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،چاقی
یکی از پنج بیماری مزمنی است که با سبک زندگی و تغذیه
ارتباط مستقیمی دارد ( .)0سـبک زنـدگی تمام رفتارهـایی است
کـه تحـت کنتـرل شـخص هستند یا بـر بهداشت فـرد تأثیر
میگذارند .رفتارهای حفاظت از سالمتی (کاهش خطر و
پیشگیری) و رفتارهای ارتقاء سالمت دو جزء مکمـل سـبک
زنـدگی سـالم هستند ( .)1سبک زندگی سالمتمحور پدیدۀ
چند علتی ،چندبعدی و چند داللتی است که به الگوهای جمعی
رفتار مربوط میشود و میتواند مانعی در مشکالت مربوط
بهسالمت و تضمینکنندۀ سالمت فرد باشد .این سبک ابعاد
متنوعی چون ورزش ،تغذیۀ مناسب و نامناسب ،خودکنترلی،
رفتارهای پیشگیرانه و  ...دارد .جوهرۀ تعریف سبک زندگیِ
سالمتمحور انسجام در انجام دادن مجموعهای از رفتارهای
مرتبط با بهداشت و سالمتی است ( .)17شواهد علمی نشان

معطوف شده است ( .)13این تغییرات حتی به تحول در مدل

روش بررسی
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ مقطعی است .در این
مطالعه دو متغیر سبک زندگی سالمتمحور و منبع کنترل
سالمت بهعنوان متغیرهای پیشبین و ابتال به چاقی بهعنوان
متغیر مالک در نظر گرفته شدند.
جامعۀ آماری شامل کلیۀ زنان و مردانِ با اضافهوزنِ مراجعه
کننده به بخش تغذیهۀ بیمارستان امام خمینی تهران در
ششماهۀ اول سال  2334و در محدودۀ سنی  21تا  76سال بود،
که با استفاده از جدول  Krejcieو 322 )15( Morganنفر از
ایشان با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و با
محاسبۀ شاخص نمایۀ تودۀ بدنی به دو گروه با اضافهوزن
(شاخص نمایۀ توده بدنی  01تا  )03/3و بدون اضافهوزن
(شاخص نمایۀ توده بدنی  28/1تا  )04/3تقسیم شدند (هر گروه
 212نفر) .معیارهای ورود به پژوهش شامل شاخص تودۀ بدنی در
080
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مهمی مرتبط با سالمت دانسته میشود که فرد براساس آن باور
دارد محیط ،تحت کنترلش است یا او تحت کنترل محیط قرار
دارد و عالوه بر نشانههای فیزیکی گرسنگی یا سیری ،توانایی
تفسیر مناسب آنها در موقعیتهای اجتماعی را شامل میشود

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.280

بهاندازۀ عوامل ژنتیکی و تعیینکنندههای رفتاری در سببشناسی

میدهند که انتخابها و الگوی سبک زندگی افراد بر سالمت و

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره 1شماره ▐ 4زمستان 2337

بر مجذور قد (برحسب متر) تقسیم و محاسبه شد (.)16
پرسشنامۀ سبک زندگی سالمتمحور

روایی برای این ابزار  2/84گزارششده است (.)10
پرسشنامۀ مکان کنترل سالمت
در این پژوهش مقیاس چندوجهی کنترل سالمت استفاده
شد که در سال  Wallston 2368و همکاران ( )10به منظور
تعیین منبع کنترل سالمت افراد ساختند .مکان کنترل سالمت
درمجموع  28گویه دارد که شامل  7گویه منبع کنترل درونی7 ،
گویه منبع کنترل شانس و  7گویه منبع کنترل دیگران است
( .)11پایایی این پرسشنامه در پژوهش حسنزاده و همکاران با
روش دونیمه کردن  2/84و با ضریب آلفای کرونباخ در مؤلفههای
کنترل درونی برابر  2/78کنترل شانس برابر  2/64و در مؤلفۀ
کنترل دیگران  2/12بهدست آمد ( .)27در پژوهش حاضر نیز با
استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی ابزار در مؤلفههای کنترل
درونی ،2/73کنترل شانس  2/66و در مؤلفۀ کنترل دیگران 2/73
به دست آمد.
دادهها بهوسیلۀ آزمون رگرسیون لجستیک همزمان و
ماتریس همبستگی با استفاده از نرمافزار  Spssنسخۀ  04بررسی
شد.

یافته ها
از آنجاییکه در این پژوهش متغیر مالک دو مقولهای است
(چاقی در برابر وزن طبیعی) ،از روش رگرسیون لجستیک
همزمان برای تحلیل دادهها استفاده شد .متغیرهای پیشبین در
این پژوهش منبع کنترل سالمت و سبک زندگی سالمتمحور
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Downloaded from journal.ihepsa.ir at 7:11 +0430 on Thursday April 25th 2019

پرسشنامۀ سبک زندگی ارتقاء دهندۀ سالمت را
Sechristو  )2386( Penderساختهاند .این پرسشنامه یک ابزار
 10گویهای خود گزارشی 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
میکنند ،اندازه گیری می کند .شش خرده مقیاس اندازهگیری
مبتنی بر چارچوب الگوی ارتقای سالمتمحور عبارتاند از :روابط
بین فردی ،تغذیه ،مسئولیت بهداشتی ،ورزش ،کنترل استرس و
رشد فردی .پایایی این پرسشنامه در یک مطالعه در ایران (یزد)
در تمام زیرمقیاسها در دامنۀ  2/62تا  2/66و شاخص محتوایی
Walker,

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.280

محدودۀ  01تا ( 03/3اضافهوزن) ،مبتال نبودن به بیماریهای
جسمی و روانی زمینهای و قرارگرفتن در محدودۀ سنی  21سال
به باال بود .پس از اعالم رضایت ،شرکتکنندگان پرسشنامههای
سبک زندگی سالمتمحور و مکان کنترل سالمت را تکمیل
کردند .برای محاسبۀ نمای تودۀ بدنی افراد ،وزن براساس کیلوگرم

است .مؤلفههای منبع کنترل سالمت ،منبع کنترل درونی ،کنترل
دیگران و شانس هستند .در تفسیر این مؤلفهها میتوان گفت که
هرچقدر فرد در مؤلفۀ منبع کنترل درونی نمرۀ باالتری بهدست
آورد ،بیشتر اعتقاد دارد که سالمتیاش تحت کنترل خودش است
و تالش بیشتری برای ارتقاء سالمتی خود انجام میدهد .سبک
زندگی سالمتمحور احتمال درگیر شدن فرد در رفتارهای ارتقاء
دهنده سالمت را اندازهگیری میکند و نمرههای باالتر در
مؤلفههای آن ،نشاندهندۀ سبک زندگی مروج سالمت مطلوبتر
فرد است و نمرههای کم نشاندهندۀ سبک زندگی است که
تندرستی را به مخاطره میاندازد.
نتایج تحلیل نشان داد که مدل کامل (شامل متغیرهای
مکان کنترل سالمت و سبک زندگی سالمتمحور) در مقایسه با
مدل منحصر به مقدار ثابت بهصورت معناداری به پیشبینی بهتر
منجر میشود که نتایج آن در جدول  2آمده است.
همانطور که در جدول باال دیده میشود مجذور کا ،معنادار
است .یعنی میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای واردشده به مدل
یعنی منبع کنترل سالمت و سبک زندگی سالمتمحور پیشبینی
برونداد را بهبود میدهد.
همچنین براساس یافتههای این پژوهش میزان  12درصد از
واریانس وزن براساس متغیرهایِ مدل تبیین میشود که در
جدول  0نشان دادهشده است.
با توجه به یافتههای جدول  0نتیجه میگیریم که
متغیرهایِ مدل ،افرادی را که مبتال به چاقی هستند از افراد
طبیعی تفکیک میکند.
نتایج همچنین نشان میدهد که امکان ابتالی افراد به
چاقی براساس سبک زندگی سالمتمحور و مکان کنترل سالمت
آنان پیشبینی شدنی است (جدول .)3
با توجه به این یافتهها میتوان گفت مدل برای طبقهبندی
 2/80از افراد نتیجه را بهدرستی پیشبینی کرده است و میتوان
امکان ابتالی  64/0افراد به چاقی را براساس سبک زندگی
سالمتمحور و مکان کنترل سالمت آنان پیشبینی کرد.
همانطور که در جدول  4دیده میشود مسئولیتپذیری و
ورزش که از مؤلفههای سبک زندگی سالمتمحور هستند با وزن،
همبستگی معنیدار منفی دارند .یعنی افرادی که مسئولیتپذیری
بیشتری دارند و بیشتر ورزش میکنند ،وزن کمتری دارند.
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مدل

%

درجه آزادی

سطح معناداری

242/72

02

2/222

جدول  .2معناداری مدل مورد مطالعه
گام

 -2لگاریتم احتمال

ضریب  Rکاگس و اسنل

ضریب  Rنگلکرک

1

070/28

2/38

2/12

جدول  .3طبقهبندی شرکتکنندگان پژوهش براساس فراوانیهای پیشبینی متغیر چاقی
پیشبینیشده
مشاهدهشده

شاخص نمایه توده بدنی

درصد صحیح

با وزن طبیعی

با اضافهوزن

با وزن طبیعی

216

03

86/0

با اضافهوزن

32

83

64/0
80

درصد کل

جدول شماره  .4ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف استاندارد

وزن

جنسیت

وضعیت تأهل

شغل

تحصیالت

متغیرها

kg66
-

27
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07

1

-2/208

2/217

-2/230

2/223

2/222

26

1

-2/242

2/263

2/212

-2/223

2/222

شانس

02

1

-2/236

-2/223

2/203

2/223

2/223

منبع کنترل سالمت
کل

234

28

2/284

2/21

2/200

2/221

-2/230

رشد معنوی

03

1

-2/212

2/222

2/221

-2/204

2/236

مسئولیتپذیری

36

6

**2/222

2/213

2/222

-2/263

2/243

روابط بین فردی

30

4

-2/217

2/226

2/222

2/243

2/263

مدیریت استرس

20

3

-2/208

2/222

2/223

-2/287

2/210

ورزش

20

4

**-2/243

2/222

2/236

2/223

2/263

تغذیه

26

0

-2/271

2/243

2/243

-2/244

-2/222

سبک زندگی
سالمتمحور کل

234

03

2/263

-2/286

2/268

2/214

-2/210

وزن
جنسیت
وضعیت تأهل
شغل
تحصیالت

منبع کنترل سالمت

درونی
کنترل دیگران

سبک زندگی سالمتمحور

برای تجزیهوتحلیل دادهها تحلیل رگرسیون لجستیک اجرا
شد که در آن سبک زندگی سالمتمحور و مکان کنترل سالمت
بهعنوان متغیرهای پیشبین و ابتال به اضافهوزن بهعنوان متغیر
مالک وارد تحلیل شدند .در کل  322نفر وارد تحلیل شدند که

 212نفر از آنان مبتال به اضافهوزن بودند .نتایج تحلیل نشان
میدهد که مدل کامل بهطور معنیداری پایا بود .این مدل 86
درصد افراد با وزن طبیعی و  64درصد افراد مبتال به اضافهوزن را
درست در طبقات آنها پیشبینی کرده است .در کل  80درصد از
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شاخص نمایه توده بدنی

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.280

جدول  .1معنیداری مدل مورد مطالعه

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره 1شماره ▐ 4زمستان 2337

جدول  .5پیشبینی ابتال به اضافهوزن براساس متغیرهای پیشبین
متغیرها

زیر مقیاسها

انحراف معیار

آزمون والد

نسبت شانس

(احتمال معناداری)

(فاصله اطمینان)

سطح معنیداری

2/223

8

2/216

2/223

جنسیت

-

7

3

7

7/750

وضعیت تأهل

-

2

0

2

2/222

درآمد

-

2

2

2

2/222

درونی

2/38

8

2

2/223

سن

منبع کنترل سالمت

-

سبک زندگی سالمتمحور

شانس

2/231

2

2/22

رشد معنوی

2/241

2

2

2/222

مسئولیتپذیری

2/232

22

2

2/222

روابط بین فردی

2/272

6

2

2/226

مدیریت استرس

2/261

2

2/20

2/222

ورزش

2/240

22/24

2

2/222

تغذیه

2/272

0

2

2/238

همچنین این یافتهها نشان میدهند که تمامی مؤلفههای
منبع کنترل سالمت (بهاستثنای منبع کنترل دیگران) و سبک
زندگی سالمتمحور (تغذیه) بهطور معنیداری میتوانند احتمال
ابتالی افراد را به اضافهوزن پیشبینی کنند .همچنین وضعیت
تأهل و میزان درآمد نیز متغیر مهمی در پیشبینی افراد در
ابتالی به چاقی و اضافهوزن هستند.

بحث
نتایج این مطالعه نشان داد که سبک زندگی سالمتمحور،
توان پیشبینیکنندگی ابتال به اضافهوزن را دارد .بسیاری از
شـــواهد در  02سال گذشته نیز نشان میدهند که بین سالمتی
و سبک زندگی افراد همبستگی وجود دارد ( Hu .)14و همکاران
نشان دادهاند که رعایت سبک زندگی باعث کاهش ابتال به
بیماریهای مزمن در بیماران میشود ( .)21فرمانبر نیز در
مطالعه خود گزارش کرده است که اکثر بیماران مبتالبه بیماری
ایسکمیک قلبی سبک زندگی نامناسب داشتهاند ( .)22بنابراین
میتوان گفت که یکی از مهم ترین موضوعات برای کنترل چاقی و
جلوگیری از بیماریها تعدیل سبک زندگی است .سبک زندگی،
فعالیت عادی و معمول روزانه است که افراد آنها را در زندگی
خود پذیرفتـهاند؛ بهطوریکه این فعالیتها روی سالمت افــراد
تـأثیر میگذارند ( .)22فرد با انتخاب سبک زندگی برای حفظ و
ارتقای سالمتی خود و پیشگیری از بیماریها اقدامات و
فعالیتهایی را انجام میدهد ،از قبیل رعایت رژیم غذایی مناسب،

خواب و فعالیت ،ورزش ،کنترل وزن بدن ،عدم مصرف سیگار و
الکل و ایمنسازی در مقابل بیماریها که این مجموعه سبک
زندگی را تشکیل میدهد ( .)23نتایج این مطالعه نیز همسو با
مطالعات قبلی تلویحاً بیان میکند که برای حفظ و ارتقای
سالمتی ،تصحیح و بهبود سبک زندگی ضروری است (.)24 ،21
براساس نتایج بهدستآمده میتوان استنباط کرد کـه تعدیل
سبک زندگی افراد عاملی اساسی در پایین آوردن میزان چاقی و
اضافهوزن است .از طرفـی دیگر نتایج این مطالعه نشان داد که
تغذیه در سبک زندگی سالمتمحور نمیتواند امکان ابتالی به
اضافهوزن را پیشبینی کند که در تبیین این نکته مهمترین دلیل
میتواند سؤاالت این مؤلفه از پرسشنامه مورداستفاده در پژوهش
باشد که بهخوبی حیطه تغذیه افراد را پوشش نداده است و نشان
میدهد که در این مؤلفه پرسشنامه حاضر نیاز به بازنگری دارد.
همچنین عوامل داخلی و خارجی گسترده و پیچیدهای بر اشتها و
درنتیجه بر مقدار و نوع غـذای مصـرفی توسـط انسـان مؤثرند.
برای مثال ،تصور میشود استرس (بهعنوان یکی از محورهای مهم
سبک زندگی سالمتمحور) بر عادت غذایی انسان تأثیرگذار است
و هورمونهایی که در پاسخ به استرس ترشح میشوند میتوانند
بهطور اختصاصـی اشـتها را تحـت تأثیر قـرار دهند .زمانی که
فردی در زندگی دچار استرس میشود معموالً بهصورت ناخودآگاه
و بهصورت خودکار به دنبال ترفندهایی برای رهایی از این
استرس میگردد ،اولین رفتاری که در اغلب موارد از این افراد سر
مـیزنـد خوردن است .زمانی که اشتها در اثر غلبۀ استرس بر
ذهن افزایش یافته و غذای فرد نیز چندین برابر شد ،بهمرورزمان
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کنترل دیگران

2/36

3

2/27

2/26
2/222

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.280

پیشبینیها درست بودند .در جدول  1نیز ضرایب و آماره
و درجات آزادی مربوطه و مقادیر احتمال برای هرکدام از
Wald

متغیرهای پیشبین ارائهشده است.
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مشاهده کنیم ( .)25 ،11عالوه بر این ،یافتههای مطالعۀ حاضر
نشان میدهد که سن ،تأهل و درآمد میتوانند ابتالی به
اضافهوزن را پیش بینی کنند .بهطوریکه با افزایش سن احتمال
ابتال به اضافهوزن بیشتر میشود که در مطالعههای قبلی
انجامشده در ایـران نیز الگـوی همسانی مشاهده میشود (،25
 )26و با مطالعات بسیاری از کشورهای درحالتوسعه مثل
عربستان سعودی ،بحـرین و لبنان نیز همسو است که سن را
یکی از عوامـل پیشبینی کننـدۀچـاقی مطـرح کردهاند (،20
 .)20در مطالعۀ قند و لیپید در تهران نیز گزارششده است که
شانس ابتال به چاقی در زنان کمسواد و بیسواد در مقایسه با
گـروههـای با تحصیالت باالتر ،بیشتر بود که این موضـوع
پژوهش را میتوان در دو سطح نظری و عملی خالصه کرد :در
سطح نظری یافتههای این پژوهش میتواند موجب افزایش دانش
ما درزمینۀ چاقی و اضافهوزن شود و به گسترش تبیینهای
مربوط به پیشبینهای چاقی کمک کند و در سطح عملی و
بهویژه بالینی ،این یافتهها در خدمت متخصصان سالمت عمومی،
روانشناسان سالمت و متخصصان کاهش وزن قرار میگیرد .از
محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به محدود بودن نمونۀ
پژوهش به مراجعهکنندگان بخش تغذیۀ بیمارستان امام خمینی
Jennie N, Jane W. Health promotion: foundations for
practice. Edinburgh: Baillière Tindall; 2002.

7.

Maddah SSB, Khankeh H, Bahrami F, Hesam Zadeh
A, Dalvandi N, others. The Health-Oriented Lifestyle
in Islamic Culture. J Qual Res Heal Sci 2013; 1
(4):332–43.

8.

Baker D. Health Promotion in Nursing Practice. Fam
Communit Health 2007; 30 (1):85–6.

9.

10. Chaney D. Cosmopolitan art and cultural citizenship.
Theory, Cult Soc 2002; 19 (1–2):157–74.
11. 11. Lock CA, Lecouturier J, Mason JM, Dickinson
HO. Lifestyle interventions to prevent osteoporotic
;fractures: a systematic review. Osteoporos Int 2006
17 (1):20–8.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد سبک زندگی سالمتمحور
میتواند ابتال به اضافهوزن را پیشبینی کند .بررسی و شناخت
علل و پیشبینهای چاقی میتواند باعث انتخاب مؤثرترین
روشهای درمانی شود و از اتالف وقت و هزینه جلوگیری کرده و
متخصصان را به دستیابی به اهدافشان نزدیکتر سازد .از
طرفدیگر ،با شناخت این پیشبینهای چاقی میتوان گامی بلند
برای 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 به دنبال داشته باشد.

سپاسگزاری
بدینوسیله از کلیۀ شرکتکنندگان در این پژوهش
سپاسگزاری میشود.
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