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 چکيده
یسه پژوهش حاضر با هدف مقا قلب در سالمندانسالمت  یتبا توجه به اهم مقدمه و هدف:

 انجام گرفت. در کنترل وزن در سالمندان مبتال بیماری قلبی و سالم مقایسه خودکارآمدی

سالمندان  یندر ب 6931ی بود. که در سال ایسهمقا -یفی پژو هش توص ینا ها: مواد و روش

سالمند نفر به عنوان  93 بود که یپژوهش، تصادف یریشهر کرمانشاه انجام گرفت. روش نمونه گ

اده د یدر نظر گرفته شد.ابزار جمع آور سالمندسالمبه عنوان  یزفر نن 93و  مبتال به بیماری قلبی

بود.  (6336پرسشنامه خودکارآمدی سبک زندگی موثر بر کنترل وزن کالرک و همکاران )ها 

 استفاده شد. SPSS_21و نرم افزاز مستقل  tطریق آزمونپژوهش از  یداده ها یلتحل یبرا

دکارآمدی میزان خودر سالم و  مبتال به بیماری قلبیافراد  یننشان داد که ب یلتحل یجنتا ها:یافته

 (.P<336/3)وجود دارد یتفاوت معناداردر کنترل وزن 

خودکارآمدی در کنترل وزندر  توان گفت که یپژوهش م یجبا توجه به نتاگیری: بحث و نتیجه

پژوهش  ینا جیبا توجه به نتا ، بنابرایننقش داردمبتال یا عدم مبتال به بیماری قلبی در سالمندان 

 کنترل مناسب وزندر  یناتوان مبتال شدن به بیماری قلبی، یاحتمال یلتوان گفت که از دال یم

 .است

 .خودکارآمدی در کنترل وزن بیماری قلبی، سالمند، : يديکل واژگان
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  4 ، پيمان حاتميان 3 ، حسنا وفاپور 2 ، مجتبی احمدي فارسانی 1 عبدالرحمن بابائی

 .کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران 6
 .کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 2
 .دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی،  9
 .دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران 4
 

 نام نویسنده مسئول:
 پيمان حاتميان

مقایسه خودکارآمدي در کنترل وزن در بين سالمندان 

 مبتال بيماري قلبی و سالم شهر کرمانشاه
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 مقدمه
. هر روزافزایش چشمگیری در رشد این بیماری (6)عروقی مهم ترین علت مرگ و ناتوانی در سراسر جهان هستند -بیماری های قلبی

میلیون نفر در جهان . پنجاه (2)دو برابر زمان حال شود 2323شود تعداد تلفات ناشی از آن تا سال شود، با گونه ایکه پیش بینی میها دیده می

. بر اساس پژوهش هایی انجام شده (9میرند)میلیون نفر بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی می62تعداد نزدیک به روند که از اینسالیانه از بین می

رات در رژیم غذایی، عدم فعالیت فیزیکی و کم تحرکی، استعمال دخانیات، توان گفت که علت افزایش روز افزون این بیماری ها بروز تغییمی

میلیون  53ونددر انگلستان یا باالی میلیون پ 63این بیماری برای هر یک میلیون جمعیت هزینه ای در حدود .(5، 4)چاقی و استرس است

. (7هزار نفر می شود) 653در ایران نیز طبق آمارهای موجود هر ساله بیماری های قلبی سبب فوت حدود (.1)مارک آلمان را در بر خواهد داشت

(. 8گزارش شده است) ،یزان باالدرصد و میزان شیوع بیماری ایسمیک قلب در کشور به م 45تا  25مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی در ایران 

 (.3میزان شیوع بیماری های قلبی عروقی در جامعه سالمند بیشتر از هر گروه دیگری است که روز به روز بر این میزان افزوده می شود )

عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی را می توان به دو دسته قابل کنترل و غیر قابل کنترل تقسیم کرد. وراثت، جنسیت و سن از 

(. باال بودن کلسترول خون، اضافه وزن و چاقی، رژیم غذایی نامناسب، پرفشاری خون، مصرف سیگار، 63عوامل غیر قابل کنترل هستند )

، 66بودن فعالیت بدنی از عوامل قابل کنترلی هستند که فرد را در معرض بیماریهای قلبی و عروقی قرار می دهند ) باورهای غلط غذایی و کم

62 .) 

(. این 69)استمفهوم خود کارآمدی  ،توجه زیادی را به خود جلب کردهو مقابله با پرخوری وزن  کنترلیکی از مفاهیمی که در برنامه 

های ای است که بدان وسیله، مهارتباشد. بنا بر نظر بندورا خودکارآمدی، توان سازندهمی "رت بندوراآلب"مفهوم برگرفته از نظریه 

شود. بندورا، خودکارآمدی را عاملی ای اثربخش سازماندهی میشناختیاجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف به گونه

خودکارآمدی شاخص پیش بینی کننده کاهش وزن و پیش بینی کنندهموفقیت برنامه . (64د )دانآمیز عملکرد میمهم برای انجام موفقیت

بینی کننده کاهش وزن است و در شاخص پیش ،که خودکارآمدی رفتارخوردن دادنشان عه مطالنتایج یک  (.65است) خوردن ناسالمهای 

از طریق ایجاد انگیزه و مانع از افزایش وزن مجدد  و یابدزایش میشوند، افهایی که به منظور کاهش وزن طراحی و اجرا میجریان برنامه

خودکارآمدی عامل مهمی است که باید در برنامه آموزش و  های تحقیقات مورد اشاره حاکی از آن است که، یافتهشودمیپایبندی به رفتار 

 (.61گیرد )رار مورد توجه و دقت قو کاهش خوردن افراطی قویا  ای کاهش وزنهای تغذیهمشاوره

رژیم غذایی، یکی از عوامل مرتبط با سبک زندگی است که ارتباط آن با عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در بسیاری از مطالعات به 

(. دریافت زیاد چربی حیوانی، اسیدهای چرب اشباع و روغن های گیاهی هیدروژنه ی حاوی اسید های چرب ترانس، 68، 67اثبات رسیده است)

ه دهمراه با دریافت کم مواد غذایی با پایه ی گیاهی و دریافت بیش ازحد کربوهیدراتهای ساده به افزایش بروز بیماریهای قلبی عروقی منجر ش

(. عالوه بر اهمیت چگونگی دریافت غذایی، چگونگی عادات مربوط به خوردن، پخت و پز و میزان نمک مصرفی از عوامل مؤثر در بروز 63است )

(. در بحث رفتار، آگاهی از عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی برای هر فرد بسیار ضروری است 23ری قلبی عروقی محسوب می شوند )بیما

(. 26تا فرد را در رابطه با تصمیم گیری های آگاهانه در مورد ادامه رفتار های خاصی که باعث افزایش خطر این بیماری می شود، یاری کند)

یت بیشتری دارد، درک فرد از خطر بیماری است که بر عملکردهای مربوط به سالمت وی تأثیر می گذارد.نتایج پژوهش های اما آنچه اهم

مختلف نشان داده است که افراد ی که از اضافه وزن بیشتری برخوردار هستند، چون که کنترل کمتری برای ثابت نگهداشتن وزنشان دارند، 

 (.25، 24،29، 22ه جسمی در آنان به تناسب بیشتر از سایر افراد است)میزان بیماری های تهدید کنند

ا هبنابراین از آنجایی که بیماریهای قلبی و عروقی با رفتارهای پرخطر مرتبط هستند، این رفتارها اهمیت بسیار مهمی برای برنامه ریزی 

ونه بیماری ها، درک عوامل خودکنترلی بسیار مهم است. از همین در زمینه بهداشت عمومی دارند، از طرف دیگر جهت پیشگیری از بروز این گ

 رو پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودکارآمدی در کنترل وزن در سالمندان دچار بیماری قلبی و سالم شهر کرمانشاه انجام شد.

 

 روش
ورد م انمبتال به بیماری قلبیو سالمسالمنددر  خود کارآمدی در کنترل وزنبود که در آن  یا یسهاز نوع مقا یفیپژوهش حاضر توص

به روش نمونه گیری تصادفی  بودکه 6931شهر کرمانشاه در سال  سال 15یسالمندان باالی پژوهش شامل تمام یقرار گرفت.جامعه آمار یسهمقا

نفر  از آنها افراد سالمند مبتال  93د نفر به عنوان نمونه برگزیده شد. تعدا 13نفر در نظر گرفته شد که نهایتا از این میان تعداد 83ساده تعداد 

نفر دیگر  23نفر مرد و تعداد  43نفر تعداد  13نفر دیگر افراد سالمند سالم بودند. از میان این  93عروقی بود و مابقی یعنی  -به بیماری قلبی

نها به عنوان بیماران مبتال به بیماری حداقل یک سال از تشخیص آ -6 شامل؛ سالمنددچار بیماری قلبیگروه  یورود برا یمالک هازن بوند.

حتما با رضایت کامل در  -9همزمان دچار بیماری های شدید دیگری مثل دیابت بدمزه نباشند  -2قلبی توسط پزشک متخصص گذشته باشد 
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الک های م. قی می بودندعرو -یددچار هر نوع مشکل قلبیدر نظر گرفته شد و صرفا نبا یزن سالمگروه  یمالک ها برا یناپژوهش شرکت کنند. 

روه گ یپس از انتخاب نمونه  و همتا سازعروقی و سالم بود.  -خروج عدم رعایت نکات مربوط به مالک ورود در هر گروه مبتال به بیماری قلبی

خواهد ماند.  یباق انهاست واطالعات محرم یکار پژوهش یکشده صرفا جهت  یجمع آور یداده شد که داده ها یحها توض یآزمودن یها، برا

با استفاده از آزمون  یجداده ها، نتا یآنها قرار گرفت که پس از جمع آور یارپژوهش در اخت یها، پرسشنامه ها یآزمودن یتپس از اعالم رضا

 .قرار گرفت یلمورد تحل SPSS_21یو توسط نرم افزار آمارمستقل  tیآمار

 

 ابزار

(: این پرسشنامه Weight Efficacy Life-Style Questionnaire):وزنپرسشنامه خودکارآمدي سبک زندگی موثر بر کنترل 

( برای اندازه گیری توانایی خود مهار گری بین افراد چاق در جستجو درمان ساخته شد، ابزار خود گزارش 6336ابتدا توسط کالرک و همکاران )

خرده مقیاس سوال دارد که اطمینان فرد در مورد خودداری از خوردن را در شرایط گوناگون می سنجد. این ابزار هم نمره کلی و هم  23دهی 

)بسیار مطمئن( پاسخ داده می  3سوال ها در یک مقیاس ده نقطه ای لیکرت از صفر)نامطمئن( تاها را به صورت جداگانه محاسبه می کند. 

( Availability)(، در دسترس بودن61و 66و1و 6)شامل موارد(؛Negative Emotions)شود و شامل خرده مقیاس های : هیجان منفی

( و فعالیت 63و 64و 3و 4)(؛ Physical Discomfort)(،  ناراحتی جسمانی68و 69و 8و 9)(؛SocialPressure)فشار اجتماعی(، 67و62و7و2)

( می باشد. به منظور کسب نمره کلی این پرسشنامه، نمره همه سوال ها جمع می شود و 23و65و63و5)( Positive Activities)های مثبت

می شود. نمره هر خرده  4ردن نمره برای هر خرده مقیاس، جمع سوالهای همان زیر مقیاس تقسیم برمی شود، جهت بدست آو 23تقسیم بر 

باشد و نمره باالتر اطمینان کمتر رانشان می دهد. ضریب اعتبار این ابزار به شیوه باز آزمایی برای کل  43تا 63مقیاس می تواند بین 

گزارش  33/3تا  73/3ز، ضریب کلی پرسشنامه و خرده مقیاس پنج گانه آن در دامنه ی بدست آمده است. در بررسی پایایی نی 36/3پرسشنامه

 (.21شده است)

 

 یافته ها
( بودند. که در 43/3نفر زن ) 23( و 13/3نفر مرد ) 43تعداد  ین. که از اسال بود 15نفر سالمند باالی  13نمونه پژوهش حاضر شامل

 ینمونه مورد بررس یسن یانگیننفر زن بودند. م 8 نفر مرد و 22سالمنفر زن بود و در گروه  62مرد و  نفر 68عروقی -مبتال به بیماری قلبیگروه 

میانگین  6. در جدول بود 96/15یسن یانگینم یگاریس یربود و در گروه غ 15/18مبتال به بیماری قلبیگروه  رد یسن یانگینبود که م 37/17

 گروه آمده است.و انحراف استاندارد متغیرها به تفکیک 

 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرها به تفکيک گروه -1جدول

 

 آمده است. 2استفاده شد، که نتایج در جدول مستقل   tآزمون در دو گروه از  خودکار آمدی در کنترل وزنبرای مقایسه 

 

 F T df p متغيير

 336/3 58 26/61 87/65 در کنترل وزن يآمدخودکار 

 

 

 متغير

 گروهسالم گروه متال به بيماري قلبی

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

ي در کنترل 
خودکار آمد

وزن
 

 93/9 66/64 99/2 47/22 هیجان منفی

 68/9 22/64 62/2 29/67 در دسترس بودن

 29/9 26/61 32/9 33/68 فشار اجتماعی

 37/2 63/65 64/2 37/67 ناراحتیجسمانی

 79/9 99/64 27/9 15/69 فعالیت های مثبت
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نشان داد که در مقایسه نمره کلی خودکارآمدی در کنترل وزن در بین دو گروه سالمندان دچار بیماری قلبی و سالم  2نتایج جدول  

 .معنادار است (P<336/3)تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت در سطح 

 

 بحث 
ر پژوهش حاض یجانجام شد. نتایسهخودکارآمدی در کنترل وزن در بین سالمندان دچار بیماری قلبی و سالم پژوهش حاضر با هدف مقا

بدین معنی که میزان وجود دارد. یتفاوت معنادارینخودکارآمدی در کنترل وزن در سالمندان دچار بیماری قلبی و سالم نشان داد که  ب

کنترل مناسب وزن در گروه سالمندان دچار بیماری قلبی بسیار پایین تر از سالمندان سالم خودکنترلی یا به عبارت دیگری خودکارآمدی در 

و  دبود، این یعنی اینکه گروه سالمندان مبتال به بیماری قلبی برنامه های مناسب و مفید رژیم غذایی خود را به گونه ی مفید کنترل نمی کنن

توجه آنچنان برنامه ریزی شده ای ندارند، در حالی که گروه سالمندان سالم در برنامه و رژیم  در استفاده از مواد غذایی و مصرفی بر این موضوع

 ژوهشپ جیبا نتا یجهبه گونه ای می تواند قابل مقایسهنت یناغذایی خود بر اهمیت رعایت مواد غذایی متناسب با سن خود توجه نشان می دهند.

بین خودکارآمدی در کنترل وزن با رفتارها و نگرش های خوردن ها حاکی از این است که نتایج پژوهش باشد.( 25، 24،29، 22)یشینپ یها

(. پژوهشهای زیادی در رابطه 27ناسالم مثل پرخوری و خوردن غذاهای چرب که با بیماری های قلبی در ارتباط اند، رابطه منفی وجود دارد )

ل خوردن انجام گرفته است و شواهد نشانگر آن است که افراد مبتال به پرخوری عصبی با نقش و تاثیر خودکارآمدی بر برنامه رژیم غذایی و کنتر

پرخوری خودکارآمدی در نقش در مورد "نجونز، فارالنتو، جکسون و کیم"(. در پژوهشی که توسط  28از خود کارآمدی پایینی برخوردارند )

ی قویی برای اختالالت خوردن بینی کنندهانات منفی پیشمشخص شد که دو مؤلفه یعنی دسترسی به مواد غذایی و هیجهایمضر، 

 پرخوری وی کاهش بینی کنندهکه خودکارآمدی شاخص پیش نشان داد "شین، شین، لو، داتون، آبود و ایلچ "نتایج یافته های.(23)بودند

 در الگوی زیادی راهای فرادی که نوسان ی موفقیت برنامه کنترل وزن است و طی درمان افزایش می یابد. ابینی کنندهو پیش کاهش وزن

 (.93) کنند، معموالً خودکارآمدی پایین تری دارندتجربه می خوردن ناسالم

 
ممکن است استفاده از ابزارهای خودسنجی وعدم امکان ارزیابی کیفی، سوگیری  ،پژوهش حاضر دارای محدودیت های نیز بوده است

ند که به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و دتشکیل دا سالمندانز باید توجه کرد. نمونه پژوهشی حاضر را هایی را در پاسخ ایجاد کند که به آن نی

 اقتصادی گروه خاصی هستند، بنابراین در تعمیم نتایج به جامعه بزرگتر باید احتیاط صورت گیرد.

ف های مختلدر گروهعات بیشتری دراین زمینه در آینده مطالشود با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه در ایران، لذا پیشنهاد می

همچنین پیشنهاد می شود که مسئولین وزارت بهداشت به نقش عوامل مرتبط با انجام شود. خصوصاسالمندان دچار بیماری کلیوی و دیابتی 

 وزن و خوردن در ارتباط با سالمندانی که دچار بیماری هایی شدید جسمی هستند توجه نشان دهند.
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 نتيجه گيري
ی متال شدن به بیماری قلبی،عدم خودکارآمدی کافی در کنترل احتمال یلتوان گفت که از دال یپژوهش م ینا یجبا توجه به نتا پس

 یبه کار گرفته م ش بیماری های قلبیکاه یبرا ی،راهبرد مقابله ا یکبه عنوان  خودکارآمدی در کنترل وزنتوان گفت که  یاست. و م وزن

 سالمندان سالما ب ین سالمندان مبتال به بیماری قلبیب خودکارآمدی کافی در کنترل وزندرکه  گفتتوان  یم  یجبا توجه به نتا ینشود. بنابرا

 .متفاوت است

 

 تشکر و قدر دانی

 از همه کسانی که ما را در انجام این پژوهش راهنمایی و یاری رساندن صمیمانه تشکر می کنیم.
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