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چکیده:
امروزه یکی از دغدغه های بسیییاری از افراد مامعه ،از بیب بردا افییافه وزا و ایی میباشییدع عادب بدغذاخوردا ،پرخوری،
فعالیت کم ،ژنتیک و ععع میتواند باعث بروز ایی در تمامی افراد شیودع افراد دارای افیافه وزا عهوه بر یسییی فیییکی ،یسییی
روانی نیی پییدا میکننیدع ایی بابروز بیماری هایی ماننید بیماری های یلبی ،دیابت نوع ، 2برخی سیییر ااها و ععع ارتبیا داردع از
یامایی که مسیلله سیهمتی بسییار زاای اهمیت می باشید ،زز اسیت تا به بررسیی دزیل ایی و راهکارهای مقابله با یا پرداختع
برای دسیتیابی به یک راهزل و راهکار موفقیتیمیی ،باید علت شیکسیت را تعییب کنیمع همانطورکه مشیص

شید ،در پیدایش ایب

معضیل ،عوامل گوناگوا ومود دارد که با یکدیگر در ارتبا هسیتند و از هم تاثیر میگیرندع بنابرایب نمیتواا به سیادگی سییاسیت
هیای مقیابلیه بیا کیاهش وزا را اراایه دادع بیه همیب منرور ،اثراب افیییافیه وزا بر زنیدگی فردی و اراایه راهکیارهیای کیاهش یا را از
ریق پویایی شییناسییی سیییسییتم ها را باید بیاا کرد .نرا ها برای بررس یی الگوها و ویایع ،نیازمند تفکر س ییسییتمی هسییتندع
تفکرسییسیتمی کمک می کند تا پیوند الگوها ،سیاختارها و ویایع ،بررسیی و ظاهرنگری به زدایل برسیدع باومود ایب میایا متاسفانه
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در بسییاری از زمینه ها به تفکر سییسیتمی تومه نمی شیودع به همیب دلیل در ایب مقاله یصید داریم تا از تفکر سییسیتمی در نرا
پیشکی استفاده کنیمع
واژگان کلیدی :پویایی شناسی سیستم ها ،نمودار علی -زلقوی ،افافه وزا
-1مقدمه

سهمت مامعه در سطوح مصتلف اعم از امتماعی ،ایتصادى و سیاسی بستگی کامل به سهمت تکتک یزاد یا مامعه
داردع افافه وزا و ایی یکی از عمدهتریب عوامل موثر بر سهمتی افراد مامعه می باشد و به یک هنجار تبدیل شده
استع بنابرایب ،تحقیق درمورد افافه وزا ،فروری می باشدع
بر ایب اساس ،افیایش وزا در بیرگسازا و کودکاا هر ساله افیایش می یابد و ایب موفوع بسیار زاای اهمیت می باشد
و ایب مشکل باید بر رف شودع(شکل)1

شکل -1افزایش وزن در سنین مختلف

موثرتریب عامل کشیدا سیگار می باشد که تقریبا  55000مورد را شامل می شودع پس از یا افافه وزا و ایی ،در مایگاه
دو موثرتریب عامل در ایجاد سر اا یرار داردع متاسفانه زدود  22000فرد ،براثر ایی و افافه وزا ،به بیماری سر اا مبته
می شوندع(شکل)2

شکل -2عوامل موثر بر سرطان

درایب نمودار ،مشص

می کند که هرفرد ،با تومه به وزا خود ،از ه مییاا استرس ،نگرانی ،خشم ،نارازتی و افسردگی

رنج می بردع بر اساس ایب یمار ،افراد اق ،نسبت به افراد دارای افافه وزا و وزا نرمال با مییاا استرس بازتر ،نگرانی
و نارازتی بیشتر و افسردگی شدیدتری موامه هستندع(شکل)3

شکل-3اثرات چاقی بر بدن

ایب موارد تنها بصشی از پیامدهای ایی و افافه وزا بر روی سهمت فیییکی افراد می باشدع زال ینکه افافه وزا
می تواند بصش روانی فرد را نیی درگیر کند و یرامش را از او سلی کند؛ زیرا داشتب وزا مناسی ،امروزه برای بسیاری
از افراد به نوعی الش تبدیل شده استع ایی میتواند با مساال عا فی ،مثل غمگینی و افسردگی مرتبط باشدع
مطالعاب نشاا داده است که افراد اق 25 ،درصد بیشتر در معرض اختهزب خلقی مثل افسردگی اساسی یرار

میگیرندع ایی و افافه وزا میتواند باعث ایجاد تصویر منفی از خویشتب ،عیب نفس پاییبتر و ارتبا کمتر با دیگراا
شودع بر اساس مطالعاب انجا شده ،افافه وزا افراد ،با افیایش افطراب و مصرف مواد مصدر ارتبا داردع
مطالعه ای (مصطفی و دیگراا )2014 ،نشاا می دهد که ایی با بروز بیماری هایی مانند بیماری های یلبی ،دیابت
نوع ، 2برخی سر اا ها و همچنیب مشکهب روانی امتماعی ،ارتبا داردع شیوع افافه وزا تأثیر یابل تومهی بر مییاا
بیماری و مرگ و میر سطح بیب المللی دارد (گری  ،بوید  ،مانل و براید  )2021 ،ع نورهاسلیندا و ماستینی ()2016
معتقدند که ،ایی ،می تواند منجر به مشکهب سهمتی زیادی شود و کیفیت و ول عمر را کاهش دهدع
علی امیرازمدی ( )1400در مقاله ای به ایب موفوع اشاره کرده است که ایب روزها کاهش وزا و ثابت نگه داشتب یا
با انواع رژیم زغری ،بسیار متداول و پر رفدار استع اما باید اذعاا کرد که ،موفقیت ایب نوع رژیم ،به عوامل متعددی
نیی بستگی داردع از مهمتریب ایب موارد تحرک بدنی ،رعایت عاداب غذایی سالم و خواب منرم را میتواا نا بردع پس
تمامی راهکارها در کنار یکدیگر ،باعث کاهش وزا فرد می شوندع همچنیب پژوهش های متعددی نیی در زمینه ی
ایی و کاهش وزا صورب گرفته و پاسصگوی مشکهب و درماا یا بوده است اما باتومه به پیشرفت علمی در دهه
های اخیر ،مقازب به مرور کامل تر خواهندشد و همیب امر ،سبی کاهش ارزش محتوای ایب مقازب می شودعزال ینکه
افافه وزا می تواند بصش روانی فرد را نیی درگیر کند و یرامش را از او سلی کند؛ زیرا داشتب وزا مناسی ،امروزه
برای بسیاری از افراد به نوعی الش تبدیل شدهاستع
هدف اصلی ایب تحقیق بررسی اثراب افافه وزا بر زندگی فردی و ارااه راهکارهای کاهش ایی استعیلمروی موفوعی
ایب تحقیق به لحاظ موفوعی درزوزه سهمت فردی است که از ریق پویایی شناسی سیستم ها به زبانی ساده تر و با
دیت بیشتر ،درایب تحقیق درخصوص یافتب راهکارهای ایی پرداخته می شودع
-2مبانی نظری وپیشینه تحقیق
ایی و افیافه وزا اصیطهزی اسیت که به وفیعیت ربی افیافی در بدا اشیاره میکندع ایب بیماری به عنواا یک
بیماری میمب بقه بندی شیده اسیت و به یک مشیکل یابل تومه در سیراسیر مهاا تبدیل شیده اسیت که کشیورهای
ثروتمند و فقیر را تحت تأثیر یرار می دهدع (مصیطفی و دیگراا )2014 ،ایی یک بیماری پیچیده است که با انبوهی
از عوامل ژنتیکی ،رفتاری و محیطی همراه اسیییتع بنابرایب پرداختب به یا به ور موثر به یک رویکرد اسیییتراتژیک و
ظریف نیاز دارد که ایب پیچیدگی را ارزیابی کند و از عوامل زمینه ای اسیتفاده کندع (پیتر ،4نیکوزس ،5تلودور ،6ژوزف
7و پاتریییا)2021 ،8
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2-1نمایه توده بدنی BMI

 BMIشاخ

سادهای برای ارزیابی نسبت وزا به ید است که به ور شایع برای بقهبندی ایی و افافه وزا در

افراد بیرگسال مورد استفاده یرار میگیردع ایب شاخ

از زاصل تقسیم وزا بر مجذور ید به دست مییید:

()1

وزن به کیلوگرم
قد∗قد)به متر(

= BMI

2-2سیستم

شبکه ای پیوسته از امیای وابسته به یکدیگر که برای رسیدا به یک هدف مشترک تهش می کنندع عناصر یک سیستم
به تنهایی دارای خواصی هستند تا زمانی که در کنار یکدیگر یرارگیرند ،مجموعهای منرم و هدفمند را تشکیل دهندع
2-3تفکر سیستمی

نوعی نگاه ،به پدیده های مهاا هستی می باشدع اساس تفکر سیستمی ،بررسی میء در کل استع در تفکر سیستمی
مهت بررسی یک سیستم ،امیای یا را بصورب تک عاملی بررسی نمی کنیمع زیرا عملکرد یک سیستم ،بستگی به
تعامل بیب امیای تشکیل دهنده ی یا داردع
2-4رویکرد پویایی شناسی سیستم ها

هدف اصلی روش پویایی شناسی سیستم ها ،زصول بینشی عمیق در گونگی کارکرد سیستم ها است و برای تحلیل
و زل مسییاال پیچیده با تأکید بر تحلیل و رازی خطمشییی ،مورداسییتفاده یرار میگیردع بنابرایب در رازی مجدد
سییسیتم به منرور شیناسیایی سییاسیت های بهینه در سییسیتم های مومود و برای بهبود رفتار سییسیتم از ریق تغییر در
پارامترهای یا و همچنیب تغییراب ساختاری ابیاری بسیار مفید استع (سوشیل)1993 ،
2-5مدلسازی به روش پویایی شناسی سیستم ها

مدل ابیار تجرید پدیده هاى مهاا وایعیاب است که میتواند تعدادى از با اهمیت تریب عناصر تشکیل دهنده و تفکیک
و بقه بندى کند ،سازمانی ،ایتصادى و صنعتی را شناسایی ،علل پدیدیورنده پدیده هاى بیعی ،امتماعی و سپس
براى عرفه سیاست ها به تعمیم شناخت زاصل بپردازدع با ایب سیاست ها می تواا نسبت به تصحیح کاستی هاى فنی
ایدا کرد و مانع از بروز نوای
(زمیدی زاده)1392 ،

و عارفه هاى منفی شده و فمناً منبه هاى مثبت و یوب پدیده ها را تقویت کردع

هدف از تفکر سیستمی و مدل سازی به روش پویایی شناسی سیستم ها ایب است که راه هایی که عملکرد یک سازماا
را به ساختار داخلی و سیاست هاى امرایی یا شامل سیاست هاى یا در رابطه با مشتریاا ،ریبا و تأمیب کنندگاا
مرتبط می کنند را بهتر درک کنیم و سپس یافته هاى خود را براى رازی سیاست های اهرمی با نفوذ باز مهت
موفقیت به کار بندیم (استرمب  )1390 ،ع پویایی های سیستم متدلوژی مدیریت سنتی را با سایرنتیک و شبیه سازى
رایانه اى درهم می یمیید تا بتواا به تحلیل سیاست ها پرداخت (سوشیل )1378 ،و نیی روشی است برای باز بردا
سطح یادگیری در سیستم های پیچیده یا به عبارتی سیستم هایی که رفتارشاا را نمی تواا از رفتار امیای شاا
استنتاج کردع
فتح یبادی ،صیادیی ،ممهری و هنشیاا ( )1396تحقیقی با عنواا "نقش سیبک زندگی سیهمت محور و مکاا کنترل
سیهمت در پیشبینی ابته به افیافه وزا" تحت هدف بررسیی نقش سیبک زندگی سیهمت محور و مکاا کنترل سیهمت
در پیشبینی ابته به افیافه وزا انجا دادندع پژوهش زافیر از نوع توصییفی -مقطعی اسیتع مامعه اماری  300نفر از
مرامعیب بیمارسیتاا اما خمینی در سیال  1394بودندع دادهها با اسیتفاده از پرسیش نامههای سیبک زندگی سیهمت
محور و مکاا کنترل سییهمت ممعیوری و با اسییتفاده از روش تحلیل رگرسیییوا لومسییتیک به وسیییله نر افیار
Spssویرایش  ،24تجییهوتحلیل شیدع نتیجه اینکه ،سیبک زندگی سیهمت محور و مکاا کنترل سیهمت ،تواا پیش
بینی کنندگی ابته به افییافه وزا را دارا هسییتند و می تواا گفت که با ایجاد تغییر در سییبک زندگی افراد و تعدیل
منبع کنترل سهمت میتواا ازتمال ابته به افافه وزا را در یاها کاهش دادع
ادهمیاا و هاشیمی ( )1391تحقیقی تحت عنواا" باورهای غذایی غیرمنطقی در سیه گروه از افراد دارای ایی ،افیافه
وزا و دارای وزا بیعی" با هدف مقایسیه باورهای غذایی غیر منطقی افراد اق ،دارای افیافه وزا و افراد دارای وزا
بیعی ،انجیا دادنیدع یاهیا بیدیب منرور 30 ،فرد یاق 23 ،فرد دارای افیییافیه وزا و  35فرد دارای وزا بیعی را
انتصاب و با اسیتفاده از نمایه توده بدنی و مقیاس باورهای غذایی غیرمنطقی و همچنیب پرسیش نامه ا هعاب ممعیت
شیییناختی ،ا هعاب مورد نیاز را ممعیوری کردندع یافتهها نشیییااداد که نگرشها و باورهای ناسیییالم ،غیر منطقی و
تحریفشده مربو به غذا ،در گروه افراد اق ،نسبت به دو گروه دیگر ،بیشتر می باشدع
نورهاسیلیندا و ماسیتینی ( )2016پژوهشیی تحت عنواا " تجییه و تحلیل شیبیه سیازی در مورد پیامدهای تغییراب
رفتیاری در برابر مبیارزه بیا یایی" بیا هیدف شیییب یه سیییازی تیأثیر وزنی میدب تغییر رفتیار بیا اسیییتفیاده از روش پویایی
سییسیتم ،انجا دادندع نتیجه گیری نشیاا می دهد که با تعادل صیفر انرژی (در صیورب افیایش مصیرف انرژی سیوزاندا
انرژی و ربی افیایش یابد) ،روند وزا با مقدار اولیه  57کیلوگر در سال  1996تا سال  2020زفظ می شودع

گری و همکارانش ( )2021تحقیقی با عنواا "درک پویایی تصیمیمگیری سییاسیت پیشیگیری از ایی" با هدف درک
تاثیراب کلیدی بر فرییندهای س ییاسییتگذاری و شییناسییایی فرصییتهای بالقوه برای افیایش تصییویی س ییاسییت های
پیشینهادی ،انجا دادندع دادههای توصییفکننده از مصیازبه ( 57نفر) ،تحلیل اسیناد ( 568نفر) و مشیاهداب میدانی
ممع یوری شیدع در نتیجهی ایب تحقیق ،مشیص

شید که برای افیایش اتصاذ سییاسیتهای توصییه شیده ،ندیب یابلیت

بازیگراا سییاسیت ،از ممله مهاربهای سییاسیت ،ذکاوب سییاسیی ،مهاربهای مذاکره و ایجاد امماع ،باید تقویت و
تقویت شییودع ه در داخل و ه در خارج از دولت ،باید از ریی امرا شییوند که منجر به تأخیر یابل تومهی در روند
سیاست نگرددع
بشییارتی پور ( )1395مطالعه ای با عنواا" مقایسییه ی کارکردهای امرایی در زناا سییالمند اق و عادی" با هدف
مقایسیه تغییر یماره و تومه پیوسیته در زناا سیالمند اق و عادی ،انجا دادع نمونه تحقیق  100نفر از زناا اق و با
وزا نرمال بودند که به شیییوه نمونه گیری هدفمند انتصاب شییدندع نتایج نشییاا داد که افراد اق بیشییتر د ار نق
کارکردهای امرایی می شیوند و زافره فعال فیعیف تری دارندع امرای برنامه های پیشیگیری از ایی و ترویج سیبک
زندگی هایی که پیشگیری کننده از ایی است می تواند یک عامل محافرتی در برابر اختهزب ناشی از ایی به ویژه
در سالمنداا باشدع
نمکیب ،مهیی و شیییریف زاده ( )1394تحقیقی تحیت عنواا"ارتبا

ایی و افیییافه وزا با فاکتورهای تغذیه ای در

دانش یموزاا" بیه منرور بررسیییی ارتبیا بیب و فیاکتورهیای تغیذیه ای بیب نوموانیاا ،انجیا دادنیدع ایب پژوهش برروی
 204نفر از دانش یموزاا پای  7-12مدارس متوسطه شهر بیرمند ،به روش تصادفی ند مرزله ای انجا شدع نتیجه
یا که ،میانگیب تعداد وعده های مصییرفی در هفته در نومواناا اق ،بطور معنادارای بازتر از نومواناا با وزا بیعی
بود و همچنیب میانگیب تعداد سیاعاب تماشیای تلویییوا و اسیتفاده از رایانه در هفته ،در نومواناا اق و دارای افیافه
وزا ،بطور معنا دارای بازتر از نومواناا با وزا بیعی بودع

جدول.1خالصه پیشینه تحقیق
ردیف

عنواا تحقیق

نا نویسنده

سال

1

نقش سبک زندگی سهمت محور و

فتح یبادی ،صادیی ،ممهری و

مکاا کنترل سهمت در پیش

هنشاا

1396

بینی ابته به افافه وزا
2

باورهای غذایی غیرمنطقی در سه

ادهمیاا و هاشمی

1391

گروه از افراد دارای ایی ،افافه
وزا و دارای وزا بیعی
3

تجییه و تحلیل شبیه سازی

نورهاسلیندا و ماستینی

2016

درمورد پیامدهای تغییراب رفتاری
در برابر مبارزه با ایی
4

درک پویایی تصمیم گیری

گری و همکارانش

2021

سیاست پیشگیری از ایی
5

مقایسه ی کارکردهای امرایی در

بشارتی پور

1395

زناا سالمند اق و عادی
6

ارتبا

ایی و افافه وزا با

نمکیب ،مهیی و شریف زاده

1394

فاکتورهای تغذیه ای در دانش
یموزاا

-3روش شناسی تحقیق
در ایب تحقیق با استفاده از رویکرد پویایی های سیستمی کیفی ،عوامل بومود یوردا افافه وزا و عوامل مرتبط با
اثراب افافه وزا بر زندگی فردی ،بصورب مدل علت و معلولی ترسیم می شودع به عبارب دیگر در ایب تحقیق ما با
روش مدل سازی پویایی های سیستمی کیفی مدل تاثیر ایی بر زندگی را استصراج می کنیمع درک ایب موفوع زاای
اهمیت است که تما مفاهیم ایب پژوهش از ریق استنتاج تجربی ا هعاب وایعی بدست می ییدع به عبارب دیگر ما
تحقیق خود را با یزموا و اثباب فرفیه یغاز نمی کنیم بلکه تهش می کنیم از ریق بررسی منابع ادبیاب موفوع،
مقازب مرتبط با افافه وزا ،مصازبه با خبرگاا و دانش خود محقق به یک تلوری و مدل مناسی دست یابیمع همچنیب
با تومه به موارد فوق و دسته بندی های مصتلف روش تحقیق ،تحقیق زافر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و بر اساس
نحوه گردیوری داده ها از نوع توصیفی می باشدعمدل سازی در اینجا بر اساس فرفیه ی پویا مورد بررسی یرارگرفته
استع در ابتدا ،متغیرهای اصلی محدوده مدل که از بررسی سیستماتیک در ادبیاب و ممع یوری ا هعاب از خبرگاا
بدست یمده اند معرفی می شود و سپس یک عامل باعث ایجاد برنامه در تعامهب بیب متغیرها می شودع زلقه ها توسط

نر افیار ونسیم 9رسم و تشریح می شوندع تقافای روزافیوا مرد مامعه برای زغری و کاهش وزا ،مومی ارااهی
راهکارها و پیشنهاداب متعددی شده استع پیشکاا تغذیه ،برای تصمیمگیری در زمینه انتصاب راهکارهایی مهت کاهش
افافه وزا و از بیب بردا ایی ،باید متغیرهای دروازا و بروازای متفاوتی را در نرر گرفته و به شناخت مناسبی از
عوایی و پیامدهای هر تصمیم دستیابندع
گا های تحقیق

بیاا مسلله

بررسی پیشینه تحقیق

خارمی

داخلی

ممعیوری ا هعاب

مصازبه با خبرگاا

استصراج از مقازب

ترسیم نمودار علی -زلقوی

بررسی اعتبار زلقهها

بیاا سیاستها

vensim

9

شکل-4اقدامات صورت گرفته در تحقیق

در ایب تحقیق با استفاده از رویکرد پویایی های سیستمی کیفی ،عوامل بومود یوردا ایی و عوامل مرتبط با اثراب
ایی بر زندگی فردی ،بصورب مدل علت و معلولی ترسیم میشودع ایب روش ها شامل بصش های بیاا مسلله ،ممع
یوری ا هعاب ،ترسیم نمودار علی -زلقوی ،بررسی اعتبار نمودارهای رسم شده و در انتها ارااهی راه زل برای معضل
مطرح شده میباشدع
-4مدلسازی بررسی تجزیه وتحلیل داده ها
در ایب پژوهش ،بهمنرور رازی نمودار علت و معلولی ،متغیرهای مطرحشده در فرفیه دینامیکی و عوامل موثر بر
رفتار یاها ،مورد ارزیابی یرارگرفته و نوع ارتبا متغیرها و زلقههای بازخورد بریمده از ارتبا یاها ،مرزلهبهمرزله
بهصورب ریی زلقهها تشریح میشود تا به مدل علت و معلولی نهایی برسیمع بدیب منرور نمودارهای علی -زلقوی به
شش دسته تقسیمبندی شدندع
4-1تاثیر غذای مصرفی برچاقی

در ایب نمودار ،بر اثر میل به غذا و در پی یا مصرف غذا ،کالری مصرفی بیشتر شده و باعث تجمع ربی و ایی می
شودع عاملی مانند سرعت غذاخوردا میتواند میل به غذا را افیایش دهد و در مقابل ،مصرف میوه و سبییجاب ،افیایش
تعداد وعده های غذایی و رژیم درمانی میتوانند باعث کاهش تجمع ربی شوندع

B2

تعداد وعده غذایی
+

میوه و سبزیجات
حجم معده
+

+
فیبر غذایی

سرعت ارسال پیام
به مغز
R2
+
سرعت خوردن
غذا

 +-میل به غذا

R1

+
مصرف غذا

تجمع چربی
+
+کالری مصرفی
+

B1
+

R3

رژیم درمانی
+

مصرف غذای
ناسالم

-

شکل  -5تاثیر غذای مصرفی بر چاق

4-2تاثیر مصرف آب بر چاقی

همانطور که مصرف یب میتواند سبی هضم بیشتر غذا و در نتیجه کاهش وزا شود ،اما مصرف بی رویه یا میتواند
باعث افیایش زجم خوا و افیایش سدیم در بدا شود که در انتها ،هردوی ایب نتایج میتوانند به افیایش وزا منجر
شوندع

شکل-6تاثیرمصرف اب برچاقی

4-3تاثیر مصرف پروتئین بر چاقی

مصرف پروتلیب باعث افیایش سوخت و ساز بدا شده و کالری مصرفی را کاهش داده و سبی کاهش وزا میشود اما
درصورب مصرف بی رویه یا ،ربی غذایی افیایش یافته و سبی افیایش وزا میشودع
سوخت و ساز
+

قند در بدن -
B1

مصرف پروتئین
+
میل به غذا

+
چربی غذایی

+
R1

+
مصرف غذا
+
+

تجمع چربی
+

کالری مصرفی

شکل -7تاثیر مصرف پروتئین بر چاقی

4-4تاثیر فعالیت بر چاقی

یکی از دزیل ایی ،نبود فعالیت روزانه برای فرد می باشدع درصورب نبود و یا کم بودا فعالیت روزانه ،تجمع ربی در
بدا بیشتر می شود که همیب امر سبی پیدایش برخی دردهای مفصلی و استصوانی می شودع همچنیب زماا خواب را
کاهش می دهد ،زضور فرد را در امتماع کم می کند و در نتیجه فعالیت کم و وزا ،افیایش پیدا می کندع

شکل-8تاثیرفعالیت برچاقی

4-5تاثیرچاقی برخواب روزانه

زماا خواب و ایی با یکدیگر رابطهی مسییتقیم دارندع با کاهش زماا خواب ،میل به غذا افیایش پیدا کرده و سییبی
مصییرف و در نتیجه تجمع ربی بیشییتر میشییودع همچنیب ایی و وزا بیشییتر ،فشییار بر مهرههای گردا را زیاد و
درنتیجه رازتی خواب را از فرد سییلی میکندع با کاهش رازتی خواب ،زماا خواب نیی کم خواهد شییدع همچنیب در
صورب نداشتب خواب کافی ،بر اثر کسالت فعالیت روزانه نیی کاهش مییابدع

کسالت
راحتی خواب

+

+

R3

-

میل به غذا

فعالیت
+
مصرف غذا

+
زمان خواب

راحتی تنفس
-

R1

R2

+
کالری مصرفی
+
 -تجمع چربی

+

چاقی

شکل  -9تاثیر چاقی بر خواب فرد

+

فشار بر مهره
گردن

4-6تاثیر چاقی بر سالمت فردی

افافه وزا و ایی ،اثراب مصربی بر روی بدا فرد دارد که از مملهی ینها میتواا به بومودیمدا بیماریهایی مانند
دیابت نوع  ،2عوارض مغیی و زملهی یلبی اشاره کرد که خود ایب بیماریها نیی ایی و وزا را افیایش میدهندع
شکل-10تاثیرچاقی برسالمت فردی
فشار خون

ضربان قلب +

+

B1

بیماری دیابت
+
خطر حمله قلبی

حجم خون
+
مصرف دارو
+

+
قند خون
+

B2
مقاومت نسبت به
هورمون انسولین
+
+ +
+
رعایت
مصرف شیرینی و
خوراک
چربی

+
کالری
نیاز به اکسیژن
مصرفی
+
+

R2

تجمع چربی
+
-

چاقی

+

التهاب
+
استرس

+
R1

مصرف غذا
ناسالم

حجم مغز
-

ماده
خاکستری
مغز

+

4-7تاثیر رژیم بر میزان چاقی
1-7-4فعالیت روزانه

کاهش فعالیت سبی تجمع ربی و در نهایت ایی می شودع بدا فرد اق میتواند با داشتب فعالیت فیییکی مداو و
پیوسته ،هر ند سبک و ابتدایی ،شروع به ربی سوزی کند و وزا فرد را کاهش دهدع
2-7-4تعداد وعده های غذایی

با افییش تعداد وعده غذایی در ول روز ،فرد ازساس گرسنگی کمتری می کند و غذای کمتری مصرف می کند در
نتیجه کالری مصرفی کاهش پیدا می کندع بنابرایب افیایش تعداد وعده های غذایی در ول روز ،سبی کاهش وزا می
شودع
3-7-4مصرف آب

مصرف یب به مقدار کافی ،فعالیت دستگاه گوارش را باز می برد و به هضم غذا کمک می کندع درنتیجه مقدار ربی
کمتری در بدا ذخیره می شودع
4-7-4مصرف پروتئین

مصرف به اندازه ی پروتلیب در وعده های غذایی ،سبی باز بردا سوخت وساز در بدا می شود و یند خوا را کاهش
می دهدع در نتیجه فرد میل کمتری به خوردا غذا دارد و کالری مصرفی کاهش پیدا می کندع
5-7-4ساعت خواب

ساعت خواب کافی (8ساعت) باعث کمک به کاهش وزا میشودع در صورب داشتب خواب کافی ،فرد زماا کمتری را
برای گرسنگی و مصرف غذا دارد و میل به غذا در او کاهش پیدا می کندع
6-7-4رژیم درمانی

اکثر افراد با ایب روش یشنایی دارند و برای راهکار مهت کاهش وزا ،تنها راه را رژیم می دانندع در ادامه ایب راهکار را
به کمک نمودار علی -زلقوی بررسی می کنیمع

شکل  -7تاثیر رژیم بر مییاا ایی

درصورتی که رژیم اصولی و بق نرر پیشکاا باشد ،رژیم اهسته و پیوسته پیش می رودع در صورتی که سرعت یا
بیشتر شود ،فرد میل به غذای بیشتری پیدا خواهدکرد ،سوخت و ساز بدا وی کمتر می شود منجربه تجمع بیشتر
ربی در بدا می شودع با افیایش سرعت کاهش وزا ،بالطبع سصتی رژیم بیشتر شده و پیروی از یا سصت می شود
و در صورب عد رعایت ،وزا فرد از یبل بیشتر خواهدشدع باید تومه داشت که در رژیم صحیح ،فرد نباید مواد غذایی
مغذی را کنار بگذارد زیرا عد مصرف ایب مواد ،سبی رییش مو ،خستگی ،کاهش استحکا استصواا ها و کاهش انرژی
می شود

-5نتیجه گیری و پیشنهادات
برای دستیابی به یک راهزل و راهکار موفقیتیمیی ،باید علت شکست تعییب میشد .در ایب راستا کلیاب تحقیق شامل
بیاا مسلله ،اهمیت و فرورب تحقیق و اهداف مبانی نرری بیاا و سپس پیشینه تحقیق مرتبط نیی بررسی شدندع
بامرور پیشینه تحقیق شاخ های اصلی برای سنجش ابعاد پایداری شناسایی شدند و رابط علت و معلولی بیب یاها
برای مدلسازی پویا بهدست یمدندع در نتیجه با استفاده از نر افیار ونسیم نمودارهای علی -زلقوی و روابطی که بیب
هر دو متغیر در نرر گرفته شده بود رسم و تشریح شدندع در ادامه به بحث و بررسی سیاستها و ارااهی راهکار برای
کاهش وزا پرداخته می شدعتا به اینجا راهکارهایی مهت کاهش وزا ارااه شدع ایب درمااها میتوانند خانگی باشند اما در
صورب داشتب بیش اززد افافه وزا ،بهتر است فرد با متصص

تغذیه مشورب و بق اصول درمانی پیشک خود پیشبرودع

درماا خودسرانه ایی ،می تواند سبی بروز بسیاری از مشکهب فیییکی و روزی در وی شودع همچنیب فرد با درماا خودسرانه،
هیینهی مالی بیشتری متحمل میشودع همچنیب از ینجا که در ایب تحقیق سیاستهای درماا و کاهش وزا را تنها با استفاده
از نمودار علی -زلقوی بررسی شدهاست ،پیشنهاد می شود که در تحقیقاب یتی ،نمودار زالت و مریاا نیی بررسی شودع زیرا تا
زمانی که ایب نمودار رسم نشود ،نمیتواا تصمیم درست و یطعی ای در خصوص راهکارهای زغری گرفتعمتاسفانه در زال
زافر ،مهاا در زال مقابله با بیماری کووید  19میباشد و ایب بیماری سبی بومود یمدا محدودیت در ممعیوری ا هعاب از
مراکی درمانی و خبرگاا شدهاستع
منابع فارسی1. System thinking basic: from concepts of casual loops, virgina Anderson, Lauren Johnson
مترمم سیبویه ،عع مبانی تفکر سیستمی تا زلقههای علی ،انتشاراب اودیسه
 .2ادهمیاا ،ا ،هاشییمی ،بع باورهای غذایی غیرمنطقی در سییه گروه از افراد دارای ایی ،دارای افییافه وزا و دارای وزا بیعی،
مجموعه مقازب هارمیب کنگره انجمب روااشناسی ایراا ،ویژهنامه 139-142
.3

بایری ،ح ،ملکی نرا یباد ،عع ( ، )1393تاثیر تشیویق بر کاهش وزا دانشیموزاا دارای افیافه وزا ،هشیتمیب همایش بیبالمللی
تربیت بدنی و علو ورزشی

 .4بشیارتیپور ،ع ( ، ) 1395مقایسیه کارکردهای امرایی در زناا سیالمند اق و عادی ،مجله روااشیناسیی پیری ،1395 ،دوره،2
شماره 249-259 ،4
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Investigating the effects of overweight on individual life and providing solutions to reduce it,
with the help of systems dynamics

Abstract
Today, one of the concerns of many people in society is losing weight and obesity. The habit of
malnutrition, overeating, inactivity, genetics, etc. can cause obesity in all people. Overweight people
suffer from psychological damage in addition to physical harm. Obesity is associated with diseases such
as heart disease, type 2 diabetes, some cancers, etc. Since the issue of health is very important, it is
necessary to study the causes of obesity and ways to deal with it. To achieve a successful solution, we
must determine the cause of failure. As it turned out, in the emergence of this problem, there are various
factors that are related to each other and affect each other. Therefore, anti-weight loss policies cannot
be simply presented. To this end, the effects of overweight on individual life and solutions to reduce it
through the dynamics of systems should be expressed.
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