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 چکیده

 ارزیابی سالمتی، باورھای نقش تعیین ھدف با حاضر پژوھش      
 افراد تغییر برای آمادگی بینی پیش در شخصی عاملیت حس و ظاھر

 ھمبستگی نوع از توصیفی پژوھش این طرح. گرفت انجام وزن اضافھ
 سال دوم نیمھ در اردبیل شھر وزن اضافھ دارای زنان کلیھ. بود
 نفر ١۴٠تعداد. دادند تشکیل را پژوھش این آماری جامعھ ١٣٩۵
 انتخاب ای چندمرحلھ تصادفی گیری نمونھ شیوه بھ افراد این از
 وزن، مدیریت برای تغییر فرآیند ھای پرسشنامھ بھ و شده

 مورد در فرد نگرش بعدی چند پرسشنامھ سالمتی، باور پرسشنامھ
 پاسخ) SOARS( عاملیت حس پرسشنامھ و) MBSRQ( بدنی تصویر
 و پیرسون ھمبستگی ھای آزمون با آمده دست بھ ھای داده. دادند
 داد نشان نتایج. شدند تحلیل و تجزیھ گانھ چند رگرسیون تحلیل

 ھای نگرانی عامل ۶( سالمتی باورھای با تغییر برای آمادگی کھ
 مزایای ، شدت ، پذیری آسیب  عمومی، سالمتی تھدید ، عمومی سالمت

 ارتباط شخصی ظاھر ارزیابی و) یاری خود مزایای و پزشکی، درمان
 نتایج. دارد منفی ارتباط شخصی عاملیت حس با ولی دارد مثبت

 درصد،۶/١١ سالمتی باورھای کھ داد نشان نیز رگرسیون تحلیل
 کل از درصد ۴ شخصی عاملیت حس  و درصد٩/٢۶ ظاھر ارزیابی
 نشان نتایج. کنند می بینی پیش را تغییر برای آمادگی واریانس

 در شخصی عاملیت حس و ظاھر ارزیابی سالمتی، باورھای کھ داد
 دارند نقش وزن اضافھ داری افراد تغییر برای آمادگی بینی پیش
 .گیرند قرار تغذیھ متخصصان استفاده مورد توانند می و

 عاملیت ،حس ظاھر ارزیابی سالمتی، باورھای: ھا واژه کلید
 .وزن اضافھ و تغییر برای آمادگی ، شخصی
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 مقدمھ -١-١

 اپیدمیولوژیك یك گذر در توسعھ حال در كشورھاي گرفتن قرار

 غذایي مواد بھ گرایش و الگوي غذایي در سریع تغییرات با ھمراه

 و فیزیكي فعالیت كاھش مغذي، مواد لحاظ ارزش از كم و پركالري

 معضل آینده با سالھاي در را كشورھا این مخدر، مواد افزایش مصرف

(مک گیل، مک كرده است  رو بھ رو مزمن بیماریھاي گیري ھمھ
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). ٢٠٠٢ ،١مالکوم، ترسی و ھمکاران ماھان، ھردریک، زیسک،

ي میالد ٢٠٢٠ تا ١٩٩٠ سال از كھ است شده بیني پیش اساس این بر

 افزایش مزمن بیماریھاي از ناشي میر مرگ و درصد ٧٧ میزان بھ ،

كھ بیشترین موارد آن در كشورھاي در حال توسعھ دیده  یابد

مجید زاده  خواھد شد(کلیشادی، اردالن، غیرتمند، شیخ االسالمی،

 ).٢٠٠۵ ،و دالور

سازمان بھداشت جھاني چاقي را بھ عنوان اپیدمي قرن مطرح  

نزدیك بھ  ٢٠١۴نموده است و این در شرایطي است كھ در سال 

سال بھ باال در سراسر جھان بھ اضافھ  ١٨دو میلیارد انسان 

وزن مبتال بوده كھ از این تعداد بیش از ششصد میلیون نفر 

).  ٢٠١۵ ،٢انیبھ چاقي مبتال مي باشند(سازمان بھداشت جھ

 ٣)شاخص توده بدنیمعیار پیشتاز در ارزیابي اضافھ وزن و(

چاقي، شاخص توده بدني مي باشد، بھ طوري كھ میزان آن در 

 ٣٠ kg/m ) و در چاقي باالتر از٢۵-٢٩ (kg/m2 مورد اضافھ وزن 

). نتایج مطالعات متعدد ٢٠٠۶، ٤مي باشد ( گیتون و ھال

اي نابھنجار  رھاي تغذیھبیانگر این مطلب است كھ رفتا

عامل اساسي مشكالت غذایي از جملھ چاقي، الغري و  ،اكتسابي

اضافھ وزن مي باشد (دوواد، آینسورس، آددی، ساوندرس، رینر 

 ).٢٠٠٢و  ٢٠٠١، ٥و استنج

اصالح سبک زندگی مشوق تغییر در فعالیت ھای فیزیک و رژیم  

غذایی و درمان استانداردی برای جوانان چاق و اضافھ وزن 

است . آمادگی بھ تغییر رفتارھای فیزیکی و غذا خوردن احتماالً 

عوامل زیادی می توانند در در نتایج درمان چاقی موثر است. 

ن خود نقش داشتھ باشد آمادگی و انگیزه افراد برای کاستن وز

  یکی از مھمترین آنھاست. باورھای سالمتیکھ 

 نظري ھاي چھارچوب ترین مرسوم از یکی ٦یسالمت باور مدل

 استفاده مورد سالمت ارتقاي و آموزش بھداشت در ھا سال کھ است

 حساسیت و شدت از فرد درك و باورھا بر شناخت و گرفتھ قرار

 فواید و موانع چنین ھم موجود، ھاي و استراتژي بیماري

. است استوار بیماري بھ ابتال احتمال کاھش ھا براي آن انجام

 بھ ابتال براي را خود پذیري آسیب مردم کھ بیشتر آنجا از

 غیرواقعی بینی خوش یک داراي و میدانند بیماري پایین یک

                                                             
1.  McGill, McMahan, Herderick, Zieske, Malcom, Tracy  
2.  Anonymous. World Health Organization 
3.  Body Mass Index 
4.  Guyton & Hall  
5.  Dowda, Ainsworth, Addy, Saunders & Riner ; Stang  
6.  Health Belief Model (HBM) 
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 چگونگی بررسی ھستند، آن خطرات و بیماري بھ بھ ابتال نسبت

 پیشگیري ھاي سیاست تدوین براي ھا بیماري خطر درك از

 ).٢٠١١(آموری و ھمکاران، گیرد می قرار دراولویت

یکی دیگر از عوامل مھم در برانگیختن افراد دارای اضافھ 

وزن برای کاستن وزن ارزیابی ظاھر و یا تصویر بدنی 

 احساسات با ھمراه خود از فرد نگرش بیانگر بدنی تصویراست.

 درشرایط او رفتار دھنده تغییر توانند می کھ است وافکاری

 دامنھ ).٢٠٠٠ ،٧سوگار( باشد منفی یا مثبت جھات ودر گوناگون

 مشغلۀ کھ است یافتھ گسترش آنجا بھ تا آن از نگرانی و بدنی تصویر

 و زمان روزانھ و گردیده جوانان افراد، بخصوص از بسیاری ذھنی

شود (گرین،  می بدن در ظاھری تغییرات و تفکر صرف زیادی ھزینھ

 .)٢٠٠٣، ٨پریجارد

عامل مھم در برانگیختن افراد دارای اضافھ وزن  سومین

. حس عاملیّت یا حس است٩، حس عاملیّت شخصیبرای کاستن وزن

کھ فرد از طریق  کنترل اشاره دارد بھ آگاھی درونی (ذھنی)

آن فعالیتھای ارادی خود را در جھان آغاز، اداره و کنترل 

). آن یک آگاھی قبل از بازتاب یا حس ٢٠٠٣، ١٠جنرودمی کند(

ضمنی است کھ فرد از طریق ان حرکات بدن و افکارش را کنترل 

حس عاملیّت اشاره دارد بھ اعمال ارگانیزم. کسی کھ کند.  می

لویس، اعمالی را برنامھ ریزی می کند و آن را انجام می دھد.(

است کھ افراد . عاملیّت فردی پایبندی بھ انتظاراتی )١٩٩٠

 ی توانند مسئول اعمال خود باشند.م

بنابر این با توجھ  بھ موارد ذکر شده پژوھش حاضر با 

باورھای سالمتی، ارزیابی ظاھر و حس عاملیت  نقش تعیین ھدف

در پیش بینی آمادگی برای تغییر افراد دارای اضافھ  شخصی

 .وزن انجام گرفت

 بیان مسئلھ -٢-١

بھ عنوان یک مشکل سالمتی عمومی، در سطح جھانی  ١١اضافھ وزن

درصد از جمعیت بزرگسال جھان در سال  ٣٣اھمیت زیادی دارد. 

جدید اگر روند  ،چاقی بوده انداضافھ وزن یا دارای  ٢٠٠٥

درصد از جمعیت جھان  ٥٧تا  ٢٠٣٠ادامھ یابند تا سال 

(کلی، یانگ، چن، رینولدز توانند چاق یا اضافھ وزن باشند می

                                                             
7. sugar 
8.  Green & Prithard 
9.  sense of agency (SA) 
10.  Jeannerod 
11 - Over weight 
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حال ، بھ عنوان یک کشور در . در ایران)٢٠٠٨ ١٢،و ھی جی 

 ١٨توسعھ، بھ طور کلی شیوع  چاقی برای بزرگساالن (باالی 

درصد برای مردان  ٧/١٣درصد برای زنان و  ٣/٢٧تا  ٢٥سال) 

(میرزازاده، صادقی راد، حق دوست، بحرینی و گزارش شده است 

. بھ طور کلی چاقی عبارت است از )٢٠٠٩، نیرضازاده کرما

تجمع بیش از حد بافت چربی در بدن کھ ناشی از عدم تعادل 

). ٢٠٠٧ ١٣،بین دریافت و مصرف کالری است (کراوس و کیتیان

WHO برای تعریف چاقی و اضافھ وزن، BMI  .را معرفی کرده است

تعریف می شود.  ٢۵-٩/٢٩بین  BMI اضافھ وزن نیز بھ عنوان

درصد باالتر از نرمال برای سن و  ٢٠-٢۵چاقی با وزن زیاد (

قد) مشخص می شود و بھ عنوان یک شاخص توده بدن باالتر از 

چاقی یک اختالل پیچیده جسمانی  ).WHO-١٩٩٨تعریف می شود ( ٣٠

است کھ توسط تعداد زیادی از عوامل زیستی، روانشناختی و 

ن عوامل و پیامد اجتماعی می تواند بھ وجود آید مشخص کرد

ھای روانشناختی چاقی یکی از  قسمت ھای عمده در کنترل و 

 .)١٣٩٢(فتح الھ پور،  درمان آن بھ شمار می رود

افراد بھ طور فزاینده ای بھ  ١٤) RTCآمادگی بھ تغییر (

عنوان یک متغییر مھم برای پیش بینی موفقیت طوالنی مدت در 

مدیریت وزن ذکر شده است (دیکسون، الوری، اندرسون، ھیدن، 

). آمادگی بھ تغییر اشاره دارد بھ ٢٠٠٩، ١٥دیکسون و ا برین

ای مشکل ساز بر درجھ ای کھ یک فرد برای تغییر رفتار ھ

بھ  د وبھ عبارتی دیگر آمادگی برای تغییرانگیختھ می شو

گفتھ می تمایل یا آمادگی رفتاری برای شروع تغییر رفتار 

). بھ نظر می رسد ٢٠٠٣ ١٦،(داوون، نیگ بورس و الریمر شود

بخش ترین عامل ھای تشویق یکی از امیدآمادگی برای تغییر 

تغییر رفتار در افرادی است کھ نیاز دارند سبک زندگی شان 

 ، دویس، زانگ،برای ھدف سالمتی اصالح کنند. (رسنیکورا 

 .)٢٠٠٨ ١٧،استریچر و شیخ کونکل،

یکی از روش ھای مقابلھ شناختی با ھر نوع مشکل 

روانشناختی، داشتن باور انطباقی در مورد ھر نوع تغییرات 

ایجاد شده در شرایط درونی و بیرونی است. یکی از الگوھای 

ت کھ می تواند اس لگوی باور سالمتینظری مطرح در این حوزه ، ا

                                                             
12 - Kelly, Yang, Chen, Reynolds, He J 
13 - Kraus & Keteyian 
14. readiness to change 
15. Dixon, Laurie, Anderson, Hayden, Dixon, O'Brien  
16. Dunn, Neighbors, Larimer. 
17. Resnicow,Davis, Zhang,Konkel,Strecher, Shaikh, 
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ھایی باشد کھ روی آمادگی بھ تغییر افراد از مھمترین متغیر

 ١٨چاق و اضافھ وزن تاثیر داشتھ باشد. این الگو توسط باکر

بھ بعد توسعھ یافتھ  ١٩۵٠و ھمکاران طراحی شده کھ از دھھ 

و در مراحل بعدی، رفتارھای غربالگری، اعمال پیشگیرنده از 

بیماری و رفتارھای بیماری را پوشش داده است. سازه اصلی 

( ادراک  ١٩آسیب پذیری ادراک شده -١این الگو عبارتند از: 

شدت ادراک شده  -٢ ;ذھنی فرد از خطر ابتال بھ یک بیماری )
 ;( احساسات فرد درباره پیامدھای اجتماعی ابتال بھ بیماری)٢٠

(تاثیر یک فعالیت خاص در کاھش دادن ٢١مزایای ادراک شده  -٣

موانع ادراک شده ( تحلیل سود و ھزینھ  -۴ ;تھدید یک بیماری)

کھ افراد در ارزیابی عمل سودمند و محدودیت ھای متضاد آن 

( ادراک موانع و سطح  ٢٢راھنمای عمل -۵ ;انجام می دھند )

آسیب پذیری و شدت داده شده بھ نوع عمل ترجیحی و فراھم 

عوامل تعدیل کننده ( عوامل جمعیت  -۶ ;ساختن محرک برای عمل )

اجتماعی و ساختاری کھ در ادراک شخص درباره -شناختی، روانی

مزایای ادراک شده رفتارھای سالمتی در پیشگیری از بیماری 

اثیر می گذارند(بشرپور، حیدری راد، عطادخت، دریادل و ت

). مقایسھ باور سالمتی و رفتار کھ توسط  ١٣٩۴، نصیری رزی

انجام شده دریافتندکھ   ٢٠١٠در سال ٢٣سوفیھ لویز و ھمکاران

باورھای سالمتی و رفتارھای افراد متناسب با شدت چاقی شان 

کھ کودکان با  نشان داد) ٢٠١٣(٢٤ھاور مطالعھتغییر می کند. 

BMI باال مشکل در زندگی کردن بھ سبک سالم راگزارش می دھند. 

کودکان  ،نشان داده کھ اضافھ وزن نیز چند پژوھش دیگرھمچنین 

را بھ رشد نتایج نا مطلوب سالمتی و پریشانی روانی مستعد 

 ؛٢٠١١ ،بل و ھمکاران ؛٢٠٠٢ ٢٥،می کند(آکادمی اطفال آمریکا

اوروتیا روجاس و  ،٢٠٠١ ،ھمکارانکاسترو رودریگز و 

 .)٢٠٠۴ ،٢٦ھمکاران

از دیگرعوامل مھم دیگر در انگیزش  ٢٧ارزیابی ظاھر شخصی

و آمادگی افراد دارای اضافھ وزن و چاق برای تغییر می 
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19. Perceived susceptibility 
20. Perceived severity 
21. Perceived benefit 
22. Cues to action 
23. Sophie lewis  
24. Judith 0 Haver 
25. America Academy of Pediatrics AAP 
26. Bell, Castro-Rodriguez, Urrutia-Rojas  
27. Personal apperant evalustion 
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 ١باشد. ظاھر یکی از بخش ھای مھم خودپنداره و تصویر بدنی

است. تصویر بدنی یک سازه چند وجھی است کھ با تجارب ذھنی 

دن بھ ویژه ظاھر آن ارتباط ادراکی و نگرشی فرد درباره ب

). نگرش درباره تصویر بدنی  شامل یک مولفھ ١٩٩٠ ،٢کشدارد(

عدم رضایت بدنی -ایده آل ، رضایت-ارزیابانھ (تفاوتھای خود

-رجستگی شناختی) و یک مولفھ سرمایھ گذاری ( اھمیت یا ب

). نارضایتی از بدن ٢٠٠٢ ،(کش استرفتاری ظاھری فرد ) 

اختالف روانی برجستھ بین بدن درک شده و بدن ایده آل است و 

اشاره دارد بھ ارزیابی ذھنی منفی از قسمت ھای خاصی از بدن 

؛ ٢٠٠٧، میرس و کروودر(مثل ظاھر ، ران ، شکم ، وزن و...

 ٢٠١۶دیوید فردریک و ھمکاران ( ). مطالعھ٢٠٠٢، ٣استیک وشاو

درصد از مردان و زنان از ظاھر  ٢۵) نشان داد کھ تنھا حدود

باالتر نارضایتی  BMIخود رضایت دارند و مردان و زنان با 

از ظاھر زیادی را گزارش کردند . بررسی دیگری کھ توسط جاد 

 BMIانجام شده بود نشان داد کھ زنان با  ٢٠١۴آلدین در 

ضایتی از جسم ، افسردگی و عزت نفس منفی بیشتری باالتر نار

پایین ترگزارش می دھند . تحقیقات  BMIرانسبت بھ زنان با 

نشان می دھد کھ عالوه بر تاثیر مضری کھ چاقی و اضافھ وزن 

روی سالمتی و طول عمر دارند چاقی روی عملکردھای روانی و 

ھ  در کیفیت زندگی فردی نیز تاثیر دارد.در پژوھش دیگری ک

مشخص انجام شده است  ٤توسط وادن، ومبل و استنکارد ٢٠٠٢سال

، عزت ی از تصویر بدن احساس حقارت باالکھ افراد ناراضشد 

، بنابراین نفس پایین، افسردگی و ... را نیز تجربھ می کنند

 .این عوامل در آمدگی آنھا برای کاھش وزن نقش مھمی داشت

و اعمال ما و ھمچنین یکی از عواملی کھ رابط بین قصدھا 

اعمال ما و پیامدھای بیرونی آنھا را مورد بررسی قرار می 

است. حس عاملیت بھ این احساس ما اشاره  ٥دھد حس عاملیت شخصی

اشاره دارد کھ ما بھ طور ارادی بر اعمال خود و از طریق 

آنھا بر رویدادھای جھان بیرونی کنترل داریم (ھاگارد و 

 دی)، عقا١٩٨٩( ٧بندورا ھیظربر اساس ن). ٢٠٠٩، ٦تساکریس

کننده  نییمھم از عوامل تع یامجموعھمربوط بھ عاملیت شخصی 

 ،یزشیانگ یندھایاست کھ بر فرا یانسان یزهیانگ ای ھیاول
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2. Cash 
3. Myers & Crowther – stice & shaw 
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6.  Hagard, tesakrin 
7 . Bandura 
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است کھ  نیا انگری" بگذاردیم ریو مداخلھ کننده تاث یادراک

  تفاوت را داراست. جادیو امشارکت موفقیت آمیز  ییفرد توانا

رود زیرا این دو معموال بجای عاملیت بکار می ١خودکارآمدی

بسیار شبیھ بھ ھم ھستند. خودکارآمدی، بھ باورھای افراد 

ھا، منابع ھایشان در سامان دادن انگیزهی تواناییدرباره

شناختی و اعمال کنترل بر یک رخداد معین اشاره دارد 

تغییر  ). خودکار آمدی، عاملی کلیدی در١٩٩٣(بندورا، 

رود ( موفقیت آمیز و نتیجھ گیری از درمان، بھ شمار می

؛ ترجمھ: ٢٠٠١، ٢دیکلمنت و دوالشدن مارو، والسکوئز،

در مطالعھ ھی یانگ شین ). ٢٠١٠زیاودینی، حسینی و طوفانی، 

) نتایج حاکی از آن است کھ افرادی کھ ٢٠١١(٣و ھمکاران 

نسبت بھ افراد خودکارآمدی باال دارند کاھش وزن بیشتری را 

با خود کارآمدی پایین تجربھ می کنند . پژوھش دیگیری نشان 

داد کھ بین فاکتورھای خطر چاقی و خودکارآمدی تعامل وجود 

). ایزوبل و  ٤٢٠١٢و ھمکاران  دارد (جینا باستیانلو

بھ این نتیجھ رسیدند کھ افرادی  نیز ٢٠١٠در سال  ٥ھمکاران

کھ خودکارآمدی ، صالحیت و خودمختاری داشتند توانستند کھ 

 رفتارھای خطر چاقی را کاھش دھند .

بنابراین با توجھ بھ سابقھ موجود ، پژوھش حاضر در صدد 

پاسخ گویی بھ این سوال است کھ آیا باورھای سالمتی ، ارزیابی 

ی تواند آمادگی افراد اضافھ ظاھر شخصی و حس عاملیت شخصی م

 وزن را در برابر تغییر پیش بینی کند؟

  ضرورت و اھّمیت پژوھش -٣-١

چاقی از جملھ مسایل عمده سالمتی در قرن حاضر محسوب می 

 ٣٠٠شود. تبدیل شدن آن بھ یک اپیدمی نشان می دھد کھ حدود 

میلیون نفر در جھان مبتال بھ چاقی ھستند و بیشتر از یک 

د نفر اضافھ وزن دارند. چاقی ھمچنین عامل خطری برای میلیار

، انواع سرطان، سکتھ ٢عروقی، دیابت نوع  –بیماری ھای قلبی 

). ٢٠١٤ ،مغزی، پرتنشی و آپنھ خواب است (جاد االوین زاواوی

چاقی مرضی اغلب با سالمت روانی پایین و روان ضعیف از جملھ 

). بھ دلیل ٢٠٠٧، ٦عزت نفس پایین ارتباط دارد( استورم آر

صنعتی شدن جوامع و ماشینی شدن زندگی در قرن اخیر شیوع 
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2. Velasquez, Maor, Crouch & Dyklemente 
3. Hyehyung shin  
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6. Sturm  



 
 

٨ 
 

چاقی در جھان بھ حدی رسیده است کھ معیارھای جھانی شدن را 

پشت سر گذاشتھ است و شایع ترین مشکل بھداشتی اکثر کشورھا 

براین صنعتی شدن کشورھا، بنا ). WHO،  ٢٠١٢محسوب می شود (

ه فردی و اجتماعی، غذاھای آماده، ماشینی شدن زندگی روزمر

کاھش فعالیت فیزیکی و تغییرات نامناسب در شیوه زندگی از 

 ،عوامل موثر در ایجاد چاقی است .(خالی زاده و ھمکاران

٢٠٠٧( 

ی اجتماعی و موقعیت افراد چاق درکار، مدرسھ، محیط ھا

). ٢٠٠٣، ١آل و برنوولکنند (پوتبعیض تجربھ می ھای بین فردی 

چاقی برای زنان بھ مراتب بدتر بھ نظر می رسد، با  عواقب

توجھ بھ اھمیت برجستھ ای کھ زنان بھ ظاھر خود می دھند 

نسبت بھ مردان میزان باالتری از افسردگی را تجربھ می کنند 

(کرپنتر  و خطر خودکشی در زنان چاق نسبت بھ مردان بیشتر بود

ھ چاق ھستند اغلب برای اکثریت زنانی ک. )٢٠٠٠، ٢و ھمکاران

نارضایتی بدنی نقش برجستھ ای را در برانگیختن برای ادامھ 

گروس بارت،  (سار ور، مداخلھ ھای کاھش وزن بازی می کند

 .)٢٠٠١ ،٣دیدی

مدل باورھای سالمتی یکی از مرسوم ترین چھارچوب نظری است 

کھ سال ھا در آموزش بھداشت و ارتقای سالمت مورد استفاده 

بردرک و شناخت افراد از شدت بیماری و قرار می گیرد و 

استراتژی موجود و ھمچنین موانع و فواید انجام آنھا برای 

کاھش احتمال ابتال بھ بیماری استوار است. باور زنان بھ این 

کھ تا چھ حد کنترل سالمت بر عھده خودشان می باشد می توان 

بھ عنوان انگیزه درونی باعث بروز رفتار مناسب بھداشتی 

 دد.گر

باتوجھ بھ اینکھ در فرھنگھای غربی و غیر غربی فشارھای 

سختی در مورد الغری بھ ویژه برای زنان و دختران وجود دارد 

در چنین جوامعی الغری مترادف با زیبایی در نظر گرفتھ می 

شود و در جوامعی کھ الغری ارزشمند تلقی می شود افرادی کھ 

ند و یا کسی کھ از بدنشان را بھ طور منفی در نظر می گیر

ظاھر و تصویر بدنشان ناراضی ھستند با توجھ بھ ارزش فرھنگی 

شان ممکن است در معرض افسردگی، اضطراب، عزت نفس پایین، 

رضایت کم از زندگی، احساس حقارت و... قرار گیرند (گوسوامی 

                                                             
1.Puhl & Brownell 
2. Carpenter  
3. Sarwer, Grossbart & Didie 



 
 

٩ 
 

) عالوه بر آن می تواند عملکرد روانی و ٢٠١٢، ١و ھمکاران

تحت تاثیر و حتی ممکن است زنان را در کیفیت زندگی را نیز 

ھد. بنابراین میزان نارضایتی بدنی دمعرض خطر خود کشی قرار 

و ارزیابی ای کھ افراد دارای اضافھ وزن و چاق از ظاھر خود 

می کنند می تواند انگیزه درونی محکمی در فرد برای تغییر 

 و درمان ایجاد کند.

 ادنانجام د یافراد برا ییبھ توانا فیطبق تعر تیحس عامل

-آزادانھ ھاینتخابا شودیکھ باعث م ایمستقل کارھاست بھ گونھ

بھ  نطورای بکار ببندد، را ھاانتخاب نیداشتھ باشد و ا ای

آمادگی بھ تغییر افراد در  تواندیم ریمتغ نیکھ ا رسدینظر م

برای فھم بھتر فاکتورھای  ارتباط داشتھ باشد. اضافھ وزن

در بزرگساالن باید چاقی از جنبھ ھای مختلف  خطر چاقی

اجتماعی، روانشناختی، زیستی، رفتاری و سبک زندگی بررسی 

 شود.

بنابراین با توجھ بھ شیوع باالی چاقی و اضافھ وزن بھ 

خصوص در کشور ھای صنعتی می توان راھبردھایی را برای ارتقای 

انگیزش این افراد برای کاھش وزن و تغییر روند زندگی ماشینی 

بھ کار گرفت. یکی از نقاط قوت اصلی افراد چاق و اضافھ وزن 

ت، شناسایی عوامل آمادگی درونی آنھا برای تغییر وزن اس

پیشایند این متغییر می تواند گام مھمی در ارتقای انگیزش 

لذا با تعیین سھم نسبی باورھای درمان این افراد باشد 

سالمتی، ارزیابی ظاھر و حس عاملیت شخصی در پیش بینی آمادگی 

بھ تغییر افراد دارای اضافھ وزن می توان گام ھای مھمی در 

افراد در تغییر وزن برداشت. این  جھت شناسایی علل آمادگی

پژوھش بھ عنوان یک کار عملی می تواند بخشی از نارسایی ھای 

موجود را روشن سازد و بھ عنوان الگویی مناسب جھت بھره 

گیری از نتایج آن در تحقیقات و مطالعات بعدی بھ منزلھ 

 پایھ ای مقدماتی منظور شود.

 اھداف پژوھشی -۴-١

 ف کلی:اھدا

ارتباط باورھای سالمتی، ارزیابی ظاھر شخصی و  تعیین -١

 حس عاملیت شخصی با آمادگی بھ تغییر افراد دارای اضافھ وزن

                                                             
1. Goswami 
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تعیین نقش باورھای سالمتی، ارزیابی ظاھر شخصی و حس  -٢

عاملیت شخصی در پیش بینی آمادگی بھ تغییر افراد دارای 

 اضافھ وزن

 ف جزیی:اھدا

با آمادگی بھ تغییر  تعیین ارتباط باورھای سالمتی -١
 افراد دارای اضافھ وزن

تعیین ارتباط ارزیابی ظاھر شخصی با آمادگی بھ تغییر  -٢
 افراد دارای اضافھ وزن

تعیین ارتباط حس عاملیت شخصی با آمادگی بھ تغییر  -٣
 افراد دارای اضافھ وزن

تعیین نقش باورھای سالمتی در پیش بینی آمادگی بھ  -٤
 اضافھ وزن تغییر افراد دارای

تعیین نقش ارزیابی ظاھر شخصی در پیش بینی آمادگی بھ  -٥
 تغییر افراد دارای اضافھ وزن

تعیین نقش حس عاملیت شخصی در پیش بینی آمادگی بھ  -٦
 تغییر افراد دارای اضافھ وزن

 فرضیھ ھای پژوھشی -۵-١

باورھای سالمتی با آمادگی بھ تغییر افراد دارای اضافھ  -١

 دارد. وزن رابطھ

ارزیابی ظاھر شخصی با آمادگی بھ تغییر افراد دارای  -٢

 اضافھ وزن رابطھ دارد.

حس عاملیت شخصی با آمادگی بھ تغییر افراد دارای  -٣

 اضافھ وزن رابطھ دارد.

باور ھای سالمتی می تواند آمادگی بھ تغییر افراد  -٤

 دارای اضافھ وزن را پیش بینی کند.

می تواند آمادگی بھ تغییر افراد ارزیابی ظاھر شخصی  -٥

 دارای اضافھ وزن را پیش بینی کند.

حس عاملیت شخصی می تواند آمادگی بھ تغییر افراد  -٦

 دارای اضافھ وزن را پیش بینی کند.

 تعریف نظری و عملیاتی مفاھیم -٦-١

 باور سالمتی
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اساسی ترین مفھوم مدل باور سالمتی، رفتار  تعریف مفھومی:

شخصی در    بھداشتی است کھ بھ وسیلھ باورھا و یا ادراکات 

مورد یک بیماری و تکنیک ھای قابل دسترس برای کاھش وقوع 

 ).١٩۵٨، ١آن تعیین می شود(ھاووچ باوم

در این پژوھش برای اندازه گیری باور  تعریف عملیاتی:

 ٢ویس فلد، کیرست و بروک باور سالمتی پرسشنامھسالمتی از 

 .، مقیاس این متغییر فاصلھ ای است) استفاده شده است١٩٩٠(

 ارزیابی ظاھر شخصی

 با ارتباط در فرد احساسات ظاھر ارزیابی تعریف مفھومی:

 مقیاس این بھ عبارتی. باشد می خود فیزیکی و ظاھری جذابیت

 باال امتیاز کھ است ظاھر از نارضایتی و رضایت بیانگر میزان

(سوگار،  است بالعکس و بدنی مثبت تصویر دھنده نشان آن در

٢٠٠٠(. 

در  برای اندازه گیری ارزیابی ظاھر  تعریف عملیاتی:

 مورد در فرد نگرش چندبعدی پرسشنامھاز  مقیاس فاصلھ ای

) استفاده ١٩٨۵(٤) کش و پروزینسکیMBSRQ٣خود ( بدنی تصویر

 شده است.

 حس عاملیت شخصی 

از عواملی است کھ رابط بین قصدھا و اعمال  تعریف مفھومی:

ما و ھمچنین اعمال ما و پیامدھای بیرونی آنھا را مورد 

بررسی قرار می دھد. حس عاملیت بھ این احساس ما اشاره دارد 

کھ ما بھ طور ارادی بر اعمال خود و از طریق آنھا بر 

، ٥داریم (ھاگارد و تساکریسرویدادھای جھان بیرونی کنترل 

٢٠٠٩.( 

حس در این پژوھش برای اندازه گیری  تعریف عملیاتی:

 حس عاملیت پرسشنامھشخصی در یک مقیاس فاصلھ ای از عاملیت 

 استفاده شده است. )٢٠١٣در سال ( ٦تویو پال ریبارن ،یوود

 آمادگی برای تغییر

                                                             
1.  Hochboum 
2. Weissfeld, kirscht, brock 

3 . Multidimensional body self-relation questionnaire 
4.  Cash & Pruzinsky 
5. Haggard & TsaKrys 
6. Woudy, Barnyz & Paltyv 
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درجھ ای آمادگی بھ تغییر اشاره دارد بھ   تعریف مفھومی:

کھ یک فرد برای تغییر رفتار ھای مشکل ساز بر انگیختھ می 

شود و اشاره دارد بھ تمایل یا آمادگی رفتاری برای شروع 

 ).  ٢٠٠٣ ،٧تغییر رفتار (داوون، نیگ بورس و الریمر

در این پژوھش برای اندازه گیری آمادگی  تعریف عملیاتی:

امھ فرایند پرسشنبرای تغییر در یک مقیاس فاصلھ ای از 

آنا اندرس، کارمینا سالدانا و  ٨تغییر برای مدیریت وزن

 ) استفاده شده است. ٢٠١٥(  ٩ربکا جی بیکن
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  چاقی و اضافه وزن -1-٢

 بدن، وزن وضعیت جهت ارزیابی .دارد اهمیت سالمتی تعیین خطرات براي بدنی چربی ارزیابی

اضافه  .باشیم الغري آشنا و چاقی تشخیص هاي روش بدن و وزن وضعیت ارزیابی با معیارهاي بایستی

 اطالق » مختل کند را سالمتی است ممکن چربی که اندازه از بیش یا و تجمع غیرطبیعی«  به چاقی و وزن

 به تعریفی و رود می فراتر قد براي مقادیراستاندارد از وزن آن در که است اضافه وزن وضعیتی .گردد می

وضعیت  نیز چاقی .است سن و براي قد آل ایده وزن از باالتر درصد 19 تا10 بدن وزن که است حالتی

درصد  20 بدن وزن که است تعریفی حالتی به و باشد می اي منطقه عمومی یا صورت به اضافی، چربی

 از باید چاقی، و وزن بالینی اضافه و دقیق ارزیابی منظور به اما .است آل ایده وزن از باالتر بیشتر، یا

  )1392(فتح اله پور،  شود؛ استفاده الزم ابزارهاي کاربردي

  چاقی و وزن اضافه بندي طبقه -2-2

  BMI  بندي طبقه

  5/18<  وزن کم
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  5/18-9/24  نرمال

  0/25-9/29  وزن اضافه

  I 9/34-0/30درجه چاقی

  II 9/39-0/35درجه چاقی

 > III(  40شدید(درجه چاقی

  

  

 رایج ارزیابی چاقی و هاي کاربردي روش -2-3

  کودکان براي  -2-3-1

 دشوار نوجوانان کودکان و در چاقی و اندازه گیري اضافه وزن براي شاخص ساده یک توسعه و بسط

 سن، به شود. با توجه می تغییرات فیزیولوژیکی تعدادي آنها دستخوش بدن رشد، با زیرا همزمان است

 از استانداردهاي الس 5 تا 0کودکان براي .دارد وجود بدن سالمت وزن براي تعیین مختلفی هاي روش

 چاقی براي و وزن هاضاف مورد در هایی شامل اندازه که کودك رشد خصوص بهداشت در جهانی سازمان

هاي  داده از سال19تا  5افراد براي .شود می استفاده است سالگی 5 تا سن خردسال کودکان و نوزادان

 عنوان به BMI بعالوه .شود استفاده می بهداشت جهانی سازمان سال 15تا  5ن کودکا براي رشد مرجع

  .)1392،(فتح اله پور گردد توصیه می نوجوانان در آتی خطر سالمت بررسی جهت غربالگري یک ابزار

  براي بزرگساالن -2-3-2

  )BMI( بدنی توده شاخص -2-3-2-1

. است )BMI ( بدنی توده شاخص چاقی، و وزن اضافه سنجش براي استفاده مورد روش بیشترین

BMI (یعنی آید می دست به متر) (برحسب قد مجذور به کیلوگرم) (برحسب وزن تقسیم از 

BMI=W/H2 که ( آن در »W «بر وزن) حسب (و کیلوگرم »H« بر قد) است متر) حسب ( kg/m2 ) 

 رد و چاقی اضافه وزن بندي طبقه براي معمول طور به که است اي ساده شاخص بدن توده . شاخص
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 که راچ چاقی است و اضافه وزن براي مقیاس مفیدترین شاخص این. گردد می استفاده بزرگسال افراد

 بهداشت سازمان جهانی. میرود کار به یکسان صورت به بزرگساالن سنین تمام در و جنس دو هر در

BMI و اضافه وزن عنوان به را 25 از بیشتر یا برابر BMI تعریف چاقی به عنوان را 30 از بیشتر یا برابر 

  .)1392، (فتح اله پور کند می

   10کمر دور -2-3-2-2

 خطرداللت افزایش بر که زنان در سانتیمتر 88 از بیشتر و مردان متردر سانتی 102 از بیشتر کمر دور

 باشند پیشگویی باال دو هر بدن چربی و درصد کمر دور که زمانی. میباشند 34تا BMI 25 معادل دارند

 دور گردد توصیه می بنابراین هستند؛ چاقی مرتبط با خطرات سایر و قلبی مورد نارسایی در مهمی کننده

  .)1392، پور اله فتح( باشد سانتیمتر 102 از کمتر آقایان در و سانتیمتر 88از کمتر خانمها در کمر

 WHR11باسن دور به کمر دور نسبت -2-3-2-3

 بیماریهاي باالي خطر با نیز مردان در 1 از و بیشتر زنان در 0 /8 از بیشتر باسن دور به کمر دور نسبت

  .)1392، پور اله فتح( دارد ارتباط عروقی قلبی

 12دورنبرگ هی معادل -2-3-2-4

 ، BMI از استفاده با این معادله .رود می بکار بدن چربی درصد تخمین براي دورنبرگ هی معادل

  :است زیر شرح به و رود می بکار بدن افراد چربی میزان تعیین براي جنس و سن

براي مردان  : G=1      براي زنان : G=0 

 معموالً خانم ها در و بیشتر درصد 33 تا 25 و آقایان در بیشتر و درصد 25 تا 20 چربی درصد

(فتح اله پور  دارد ارتباط چاقی متابولیک و سالمتی با خطرات و شود می گرفته نظر در اضافی مقادیر

،1392(.   

                                                             
10 waist circumference 
11 Waist/hip ratio 
12 Deisenberg 
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  جوامع در چاقی و وزن اضافه شیوع -2-4

 نفرساالنه میلیون 2/ 8 حداقل که به طوري است یافته افزایش هشدار دهنده اي میزان به چاقی شیوع

 2008 و 1980 سالهاي بین چاقی و شیوع می دهند دست از را خود چاقی جان یا اضافه وزن اثر در

 کودك میلیون نفر 18 و چاق بزرگسال میلیون نفر 200 حدود ، 1995 سال در .است شده برابر دو تقریبا

 بیش به بزرگساالن چاق تعداد 2000 سال از .وجودداشت دنیا سراسر در داراي اضافه وزن سال 5 زیر

 و داشتند بزرگسال اضافه وزن میلیارد 1/ 4 از ، بیش 2008 سال در و است یافته میلیون افزایش 300 از

اضافه  2008 سال در باالتر سال و 20ساالن بزرگ درصد35واقع  در. بودند چاق نفر نیم میلیارد از بیش

  40از بیش 2008 سال در همچنین .بودند چاق دنیا جمعیت بزرگسال درصد 10از  بیش و داشتندوزن 

 سال 5زیر کودکان تعداد 2010 سال در .داشتند اضافه وزن جهان سطح پیش دبستانی در کودك میلیون

 این از میلیون نفر 35  حدود .است شده تخمین زده نفر میلیون 42 از جهان بیشتر در اضافه وزن داراي

 جوامع به همه گیري چاقی متعارف، عقل خالف بر .می کنند زندگی توسعه در حال کشورهاي در تعداد

 مشکالت از میلیون نفر 115 از بیش حدودا حال توسعه، در کشورهاي در و محدود نمی شود صنعتی

 دش می محسوب باالدرآمد  با کشورهاي مشکل چاقی زمانی و اضافه وزن. می برند چاقی  رنج با مرتبط

 افزایش حال شهري در مناطق در ویژه به درآمد متوسط با یا و درآمد کم در کشورهاي امروزه ولی

 در میلیون نفر 10 و توسعه حال در درکشورهاي اضافه وزن داراي کودك میلیون30 از بیش. است

معرض  رد بیشتر متوسط و درآمد کم با کشورهاي در کودکان .کنند زندگی می هیافته توسع کشورهاي

 ودکانک همزمان این. هستند کودکی سنین پایین و نوزادي تولد، از دوران پیش در ناکافی تغذیه خطر

 این که می گیرند مغذي قرار مواد از فقیر و پرنمک، پرانرژي باال، قند با غذاهاي پرچرب، معرض در

گردد  می منجر کودکان در سریع چاقی افزایش به فیزیکی پایین فعالیت سطح با همراه الگوهاي رژیمی

 و اضافه وزن شیوع .است مانده نشده باقی حل خواري کم مسأله سوءتغذیه که است حالی در این و

 داراي ساالن بزرگ درصد 65 است؛ رسیده حال به تا میزان خود باالترین به در ایاالت متحده چاقی

 2 کودکان درصد 25 بزرگساالن و درصد شصت ، 2012سال در. هستند چاق درصد 31 اضافه وزن و

 از یدرصد باالی در اضافه وزن و چاقی ایران در .چاقی بودند و اضافه وزن به مبتال ساله استرالیا 19 تا

ی چاق و اضافه وزن به مبتال سال کشور بزرگ افراد از نیمی حدود در طوري که به دارد وجود جمعیت
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 1385 هاي سال طی سال 60 تا 15افراد در واگیر غیر یهاي بیمار عوامل خطر مراقبت نظام نتایج. هستند

 مطالعه مورد افراد درصد47/  46 و کشور در مطالعه مورد درصد افراد 44/  71 دهد می نشان 1388 تا

 ل شرایطدلی به نها سازما و ادارات کارکنان.بودند مبتال و چاقی وزن اضافه به شرقی، استان آذربایجان در

 در یوچاق اضافه وزن شیوع میزان رود احتمال می که هستند افرادي ناکافی جزو بدنی تحرك و زندگی

 درصد 64/ 6 میدهد نشان استان مرکز بهداشت تغذیه بهبود کارشناسان بررسی گروه. باشد بیشتر آنها

 وچاقی اضافه وزن به المبت 1390 درسال شرقی آذربایجان استان ادارات دولتی بررسی مورد کارکنان

    .)1392(فتح اله پور ،بوده اند 

  چاقی و اضافه وزن عوامل و علل -2-5

 طتوس مصرفی هاي و کالري دریافتی هاي کالري بین عدم تعادل چاقی، و اضافه وزن اصلی علت

 یزیکیف فعالیت مصرفی و غذاي بین تعادل عدم اضافه وزن نتیجه گفت توان می است به عبارتی فرد

  :دارند زیروجود مشکالت چاقی و اضافه وزن در) معتقد است 1392پور علی ( .است

  پرچرب و پرانرژي غذاهاي زیاد دریافت. 1

 افزایش و نقل و حمل تغییرسبک شغلها، بیشتر بی تحرك از طبیعت ناشی فیزیکی فعالیت کاهش. 2

 ناسالم زایشاف به فیزیکی، منجر فعالیت متناسب بدون افزایش پرکالري، غذاهاي زیاد شهرنشینی مصرف

ی م وزن افزایش درنتیجه و انرژي تعادل عدم به نیز منجر بدنی فعالیت سطوح شود و کاهش می وزن

  .گردد

  :می کنند ایفا مهمی نقش چاقی اضافه وزن و شیوع و بروز در زیر عوامل و علل

  اي تغذیه ژنومیکس و وراثت  2-5-1

شامل  امر نای. می شوند ژنتیکی تعیین طور به وزن تنظیم در دخیلعصبی  و هورمونی عوامل بیشتر

 رد کوچک نقایصی. تعیین می کنند را خوردن و سیري که بلندمدت است و مدت کوتاه عالمت هاي

 لولس اندازه و تعداد. دخیل باشد وزن افزایش در اي مالحظه طورقابل به می تواند ژنها تداخل بیان یا

ها  ژن تأثیر تحت نیز متابولیسم استراحت میزان) RMRو( در بدن چربی هاي منطق توزیع هاي چربی،
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 تعیین را چاقی به درصد استعداد 70 تا 50 ژنها دهد می دوقلوها نشان روي مطالعات. می گیرند قرار

  .نمایند یا غیرفعال فعال را چاقی ژنهاي زندگی می توانند شیوه و تغذیه اي هاي انتخاب .می کنند

  ناکافی فیزیکی فعالیت  -2-5-2

 وزن افزایش علل از مزمن نیز پرخوري با همراه تحرك، عموماً بی زندگی شیوه و ورزش عدم

 رزشو کمتري افراد. چاقی است رشد به رو مشکل درافزایش عاملی جامعه تحرك بی طبیعت .هستند

 انجام انه،رای از فیلم،استفاده یا تلویزیون تماشاي انرژي مانند کم هاي فعالیت در زیادي و زمان کنند می

  .شود می صرف مقصد یا کار محل رانندگی به و در ماشین نشستن بازیهاي ویدیویی،

  التهاب  -2-5-3

می  ترشح ار التهاب ضد التهابی و پیش هاي سیتوکین از طیف وسیعی فعاالنه طور به چربی بافت

 عضالنی روتئینپ هایپرلیپیدمی، کاهش انسولین، به عدم حساسیت از تاند عبار ها سیتوکین اثرات این. کند

 -قلبی االتمانند اخت التهابی هاي بیماري و بین چاقی مستقیمی ارتباط دانشمندان .استرس اکسیداتیو و

 تحریک التهاب را کلید مزمن پرخوري ها درانسان. یافته اند 2 نوع دیابت و ها برخی سرطان عروقی،

 ویژهالتهابی ب فاکتورهاي با مرکزي و چاقی گردد می منجر انسولینی و مقاومت وزن شافزای به و کرده

CRP اقیچ به مربوط التهاب تواند زندگی می شیوه و غذایی رژیم در تغییرات ساده. دارد قوي ارتباط 

. اشدب التهاب پیش است خامه ممکن درحالیکه هست التهاب پرتقال ضد مانند غذایی مواد. دهد را تغییر

  .می دهند را کاهش التهاب شدت 3 -امگا چند غیراشباع چرب اسیدهاي و ها آنتی اکسیدان

  روزي شبانه هاي ریتم و خواب -2-5-4

 ؤثرم هاي هورمون لذا دهد تغییرمی را اشتها و گرسنگی به اندوکرینی مربوط تنظیمات کم، خواب

 خواب اوم ازمد محرومیت و شوند زیاد انرژي دریافت سبب است و ممکن گرفته قرار تأثیر تحت براشتها

 کار تاس افرادممکن برخی. باشد سهیم اپیدمی چاقی در و داده تغییر را غذاي دریافتی مقدار تواند می

 ختاللا روزي هاي شبانه ریتم در تواند می کار باشند، این داشته شب در زیاد نور مواجهه با یا شیفتی

   .دهد افزایش را چاقی و شیوع کرده ایجاد
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 استرس  -2-5-5

تحریک  سبب و شده آزاد استرس، کورتیزول شرایط تحت .چاقی می باشد براي دیگري عامل استرس

 .یابد می افزایش اشتها لذا .می شود ثابت وضعیت در قندخون حفظ جهت انسولین ترشح

 اشتها و مزه و طعم -2-5-6

 اي لحظه هر در که بی پایان غذاهایی تنوع. شوندمی  باعث لذت بخش را هاي پاسخ آن، مزه و غذا

که  زمانی افراد زیرا باشند زیاد، دخیل کالري دریافت در توانند هستند، می دسترس در معقول با قیمت و

 بیشتر غذا گردد می ارائه غذا نوع فقط یک که زمانی به نسبت ارائه می شود نها آ به غذا از مختلفی انواع

 .می یابد کاهش آن مصرف به و عالقه اشتیاق شد مصرف غذایی طبیعی، وقتی طور به .می خورند

 غذایی پرسهاي اندازه -2-5-7

 رستوران که هایی کالري ها و پرس .است غذایی سهاي پر اندازه زیاد نتیجه حدي تا فعاالنه پرخوري

 براي فرد یک انرژينیازهاي  از بیشتر اغلب می کنند، وعده ارائه یک در فود فست هاي و فروشگاه ها

 .است روز کل

  13 زا چاقی ترکیبات -2-5-8

 متابولیسم طبیعی در لالاخت سبب می باشند که بدن با بیگانه ترکیبات شیمیایی زا چاقی ترکیبات

 ه هايمختل کنند ترکیبات را این توان می. شوند چاقی می و زیاد چربی به نهایتاً منجر و شده ها چربی

 را متابولیک تنظیم ي و نقطه چربی سازي ذخیره هموستازلیپید، ترکیبات این نامید، چون 14اندوکرین

تغییر  چاقی و چربی تجمع جهت افزایش را اشتها و سیري تنظیم کرده یا مختل را انرژي تعادل تغییرداده،

 در هستند که ها فتاالت و A فنول غذا، بیس تهیه و محیط در مواد از این مشکوك هاي دهند نمونه می

 داخل مواد به این. شوند می یافت مواد غذایی بندي بسته در استفاده هاي مورد پالستیک از بسیاري

 .شوند ذخیره می نها آ در یا شده شده، منتقل فرآیند غذاهاي

                                                             
13.  Obesogens 
14.  Endocrine Disruptors 
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 چاقی و اضافه وزن از ناشی سالمتی پیامدهاي و عوارض -2-6

کاهش  باعث که جدي بیماریهاي مزمن تا گرفته زودرس خطر مرگ افزایش از چاقی سالمتی عواقب

 و میر مرگ با وزنی کم با مقایسه چاقی در و اضافه وزن .می شود را شامل می شوند زندگی کلی کیفیت

 می کنندکه زندگی کشورهایی در مردم جهان درصد 65 که طوري به مرتبط است جهان سراسر در بیشتري

 و پردرآمد کشورهاي موضوع تمام اینمی گیرد.  قربانی کم وزنی از بیشتر چاقی و اضافه وزن

 چالشهاي از جدیترین یکی کودکی دوران چاقی .شود شامل می را متوسط درآمد با بیشترکشورهاي

 به یافته توسعه درکشورهاي بزرگساالن و کودکان در اکنون چاقی است.  21 قرن در بهداشت عمومی

 خواهند چاقی آینده بزرگساالن در زیاد احتمال به ضافه وزنداراي ا کودکان .است رسیده سطح اپیدمی

 عروقی و قلبی یهاي بیمار دیابت و به زیاد احتمال به بدون اضافه وزن کودکان به نسبت این کودکان .بود

 .شوند می مبتال همراه است، ناتوانی و زودرس مرگ شانس باالتر با خود نوبه به که سنین جوانی در

 بر عالوه اما ارتباط دارد بزرگسالی ناتوانی و مرگ زودرس چاقی، بیشتر شانس با کودکیدوران  چاقی

 مقاومت بیماري قلبی، هنگام زود عالئم تنفسی، فشارخون، مشکالت چاق کودکان در آینده، خطر افزایش

 در میر و مرگ عامل خطر پنجمین چاقی و اضافه وزن .کنند می تجربه هم را اثرات روانی و انسولین به

می دهند.  دست را از خود جان چاقی و اضافه وزن در اثر بزرگسال میلیون 2/8حداقلساالنه . دنیاست

 سرطانهاي بار درصد 41تا  7و قلبی ایسکمیک بیماري درصد بار 23،دیابت بار درصد 44ن جها در بعالوه،

بیماریهاي  در اصلی فاکتور ریسکیک  باال BMI بنابراین داد؛ چاقی نسبت و اضافه وزن به میتوان خاص را

 در میر و مرگ علت اولین که )سکته و قلبی بیماري اساساً( قلبی عروقی بیماریهاي مانند واگیر غیر

 آندومتر،( ها برخی سرطان و استئوآرتریت ویژه به اسکلتی عضالنی التالاخت دیابت، ،بودند 2008سال

 طور به CHD وBMI یابد.  می افزایش BMI رفتن باالبا  مذکور هاي بیماري خطر .است )کولون و سینه

 بر عاوه .رود می هم باال CHD خطر می شود، زیاد BMI هرچه که نحوي به دارند هم ارتباط با مثبت

 ناباروري، صفرا، بیماري هاي کیسه سکته، فشارخون، مزمن مثل هاي بیماري دیابت، و هاي قلبی بیماري

 خطر عامل همچنین یک چاقیمی شوند.  چاقی بدتر درجه ي افزایش با و استئوآرتریت خواب ي آپنه

 چرب کبد بیماري می باشد. B هپاتیت به واکسن آنتی بادي ضعیف پاسخ و ها التیام زخم تأخیر براي

 (ESLD) کبدي نهایی مرحله به بیماري است ممکن و دارد ارتباط چاقی هم با (NAFLD) غیرالکلی
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 زانمی. دارد میانسال ارتباط و جوانتر زنان در مرگ زودرس با نوجوانان در باال نسبتا  BMI. شود منجر

. ستنده زنان مرگ در براي مستقل و قوي فاکتورهاي خطر کم، فیزیکی فعالیت چربی و بافت باالي

 سطوح و تحمل گلوکز ، CHD خطر نیز پیشگویی کننده پایین تنه) مقابل در بدن(شکمی وزن توزیع

 در وزن افزایش .دارد قوي ارتباط CRP ویژه التهابی به فاکتورهاي با مرکزي چاقی .است سرم لیپیدهاي

 کمیرابطه مح. است سن افزایش با مشاهده شده فشارخون افزایش موارد مسئول اکثر بزرگسالی دوران

د وجو سنی گروههاي بیشتر و و قومی نژادي ههاي گرو تمام زنان و در مردان باال فشارخون و BMI بین

 نرمال وزن با افراد بیشتر از مرتبه 6 تا 2 اضافه وزن، داراي در افراد باال فشارخون پیشرفت خطر. دارد

 موارد فشارخون بیشتر یا درصد 30 نشان می دهند جمعیتی مطالعات از حاصل برآوردهاي خطر. است

 ثربخشیا فشارخون، و وزن مورد کاهش در بالینی مطالعات تمام. داد چاقی نسبت به مستقیماً می توان را

 هب دستیابی تواند بدون می فشارخون کاهش. تأیید می کنند را فشارخون کاهش روي بر کاهش وزن

 که وزن شود می حاصل افرادي در بیشتر فشارخون کاهش. بیفتد اتفاق افراد در بیشتر مطلوب بدن وزن

 راث یک وجود بر این یافته. کنند می دریافت داروهاي ضدفشارخون نیز و داده دست از بیشتري

پوند) می  20 تا 10 ( مختصر وزن کاهش .دارد اشاره دارودرمانی و وزن کاهش سینرژیستیک بین

 آل ایده BMI اگر حتی بهبود ببخشد، را گلوکز تحمل و باال گلیسیرید، فشارخون تري ،HDL ،LDLتواند

 کاهش منظور به ، 2009سال در ) ADA ( آمریکا شناسان انجمن رژیم هاي توصیه طبق. نیاید به دست

 10 ازاي به .حفظ گردد و کسب شده 24/ 9 تا BMI18/5  یعنی بدن مطلوب وزن فشارخون، بایستی

 اینها، بر عالوه .مییابد کاهش میلیمترجیوه 20تا 5 میزان به تقریباً سیستول وزن، فشارخون کاهش کیلوگرم

می  رنج هم) متخصصان سالمت از بلکه مردم عموم تنها از (نه اجتماعی تبعیض و از تعصب چاق افراد

ور آ سرسام هم چاقی هاي هزینه .کند بی میل پزشکی به کمک نسبت را است آنها این ممکن و برند

هاي  هزینه کل درصد 10 را نزدیک چاقی و وزن اضافه هاي بهداشت، هزینه اقتصاد متخصصین است؛

 پزشکی عوارض تنها و گسترده است بسیار چاقی عوارض .اند برآورد نموده متحده ایاالت پزشکی ساالنه

 یدمی،لیپ دیابت، دیس کرونري، عروق بیماري :نمود خالصه شرح زیر به کلی صورت به را می توان آن

 سینه،( شدید، سرطان پانکراتیت کاتاراکت، ایدیوپاتیک، سکته، جمجمه داخل فشار باالي فشارخون،

 وریدي)، نقرس، وریدها (گرفتگی پروستات)، التهاب و کلیه لوزالمعده، کولون، مري، ،رحم گردن
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 پلی تخمدان نشانگان نامنظم، ناباروري، (قاعدگی زنان استئوآرتریت، اختاالت پوستی، عوارض

 دادي خوابانس (آپنه ریوي یهاي و بیمار الکلی غیر چرب کبد صفرا، بیماري کیسه بیماري کیستیک)،

  ).1392(فتح اله پور ، تنفسی) حجم هواي کاهش نشانگان و

 از بسیاري ساز زمینه که است چاقی بروز امروزي، زندگی ي شیوه پیامدهاي نامطلوب از یکی

چاقی  به ابتال در مختلفی عوامل. )2010(عبداللهی و وقاري  باشد می میر و و مرگ بیماریهاي مزمن

 اشاره روانی عوامل و پرچرب غذاهاي بدنی، مصرف فعالیت سطح بودن پایین توان به می که دارند نقش

 و دنیب فعالیت نقش روبرو بوده اند که پرسش این با همواره تغذیه و ورزشی علوم پژوهشگران .کرد

(اخوان، طلوعی، بقایی،کلیشادي  است کاري و ساز چه با و حد چه تا از وزن کاستن و کنترل در تغذیه

 هاي داراي رژیم و پرچرب غذاهاي مصرف با کشورها از غذایی بسیاري الگوهاي. )2003، و پیپلزاده

 اوقات اعی،اجتم ساختار در تغییر همچنین. نموده است تغییر فیبر، کم و شده تصفیه هاي کربوهیدرات

 به اطالعات . است شده چاقی افزایش شیوع و بدنی فعالیت کاهش به منجر تفریحات، نوع فراغت و

 از زیادي تعداد که دهد نشان می سوم جهان کشورهاي حتی و صنعتی کشورهاي اغلب از آمده دست

 دنیب سطح فعالیت بودن پایین آن، دالیل ترین مهم از یکی که چاقی هستند وزن و اضافه داراي افراد

 با افراد که میدهد نشان مقطعی نیز گزارش. ) 2009 ،(برزین، دمیرچی، میرمیران باشد می چاق افراد در

 .)2009 (دمیرچی و مهربانی، هستند تر فعال چاق و وزن اضافه داراي افراد به TLGS نسبت طبیعی، وزن

 دالیل زا. دادند نشان چاقی و فعالیت بدنی سطح بین را داري معنی معکوس ي رابطه مهربانی دمیرچی و

 نرژيا ي کاهش هزینه و بدنی فعالیت کمبود آن، با مرتبط هاي بیماري چاقی و شیوع افزایش اصلی

براي اینکه  .)2008، صفایی، حجت زاده، (کلیشادي، علیخانی، دالوري، عالالدینی است شده گزارش

 نماییم حفظ در آنها را عادات و این کنیم ایجاد افراد داراي اضافه وزن در را سالم اي تغذیه عادتهاي

بررسی  منظور به پژوهش این شود. لذا انجام زمینه این در مطالعاتی است الزم باشد داشته تداوم بطوریکه

  . آمادگی افراد اضافه وزن براي تغییر انجام شده است
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Abstract 

      The purpose of this study was to determine the role of health beliefs, the assessment 

of the appearance and the sense of agency in predicting the readiness to change 

overweight individuals. The design of this research was descriptive correlational. All 

overweight women in Ardebil in the second half of 1395 formed the statistical population 

of this study. A total of 140 people were selected by multi-stage random sampling. They 

responded to change process for weight management questionnaire, health belief 

questionnaire, multidimensional questionnaire on body image (MBSRQ), and 

functional sense questionnaire (SOARS). Data were analyzed using Pearson correlation 

and multiple regression analysis. The results showed that the readiness for change with 

health beliefs  and personal appearance assessment were positive, but with a sense of 

personal agency, a negative relationship has it. The results of regression analysis also 

showed that health beliefs 11.6%, appearance assessment 26.9%, and personal agency 

sense predict 4% of the total variance of readiness for change. The results showed that 

health beliefs, the assessment of the appearance and the sense of personal agency in 

predicting the readiness to change overweight individuals are relevant and can be used 

by nutritionists. 

Keywords: health beliefs, evaluate appearance , sense of personal agency , readiness to 

change, Overweight    
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