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 .دانشیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران -9

 .گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران دانشیار، -4

  خالصه

ادگی با توجه به روند رو به رشد اضافه وزن و چاقی در کارکنان و از آنجا که آموزش یکیی از اویوم م یو تو ی ه و آمی      :مقدمه

 هیا  شیککه " و "آموزشیی  کتابچیه "روش بیه  غیاایی  رژیو و ورزش آموزش تأثیر، این پژوهش با هدف ت یین ا ت انسانی منابع

 .انجام شد جنوبی پارس منطقه پتروشیمی ها شرکت مرد کارکنان بدنی توده شاخص بر "مجاز 

از کارکنان مرد شاغل در مراکز پتروشییمی جنیوا اییران    نفر  531 ، بر رو ا  نیمه تجربیمداخله مطال هاین  :ها مواد و روش

و   مشخصات فیرد  .انجام شد ،قرار گرفتند( و شاهد مجاز  ها  شککه ،یکتابچه آموزش)  ه گروهکه به روش تصادفی  اده در 

تیوا  تذاییه   بیا م  آمیوزش  نوبیت   1گروه کتابچه آموزشی، . ثکت گردیدها به همراه شاخص توده بدنی برا  تمامی نمونه  کار

. نید آموزشی دریافت نکرد چیه گروه شاهد. دریافت کردندپیام آموزشی  4 مجاز ،  ها گروه شککهو  منا ب و ف الیت فیزیکی

 . تی زوجی و آنالیز واریانس ت لیل شد کا ،مجاور ها  آمار  آزمونتو ط اطالعات 

ها کاهش پیدا کیرد امیا ایین کیاهش تن یا در      در همه گروهمداخله آموزشی میانگین شاخص توده بدنی در طوم زمان  :هایافته

 و آموزشیی  کتابچیه  گیروه  در غاایی رژیو و ورزش آموزش دهد،می نشان نتایج(. p<51/5)بود دار م نی مجاز  ها گروه شککه

 بیود   داریم نی  آمیار   نظیر  از اخیتالف  مجیاز   هیا  شککه آموزش گروه در اما نداشت، دار م نی آمار  اختالف شاهد گروه

(51/5p<.) 

تواند با رعاییت اتتییاو و بنیابر     می( تلگرام)دهد که آموزش ورزش و رژیو غاایی از طریق موبایل  نتایج نشان می :نتیجه گیری

ایین روش بیرا  کنتیرم وزن کارکنیان تووییه       خصوویات جام ه هدف  کب کاهش شاخص توده بدنی کارکنان شده و کاربرد

 .شود می

 بدنی توده آموزش، رژیو غاایی، ورزش، شاخص :یهای کلیدواژه

 

mailto:mahmaimy2020@gmail.com
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 مقدمه

 اجتمیاعی،  و فرهنگی  ریع تذییرات اخیر ها دهه طی در

 و ااییغ مصرف الگوها  شدن، ون تی و ش رنشینی گسترش

 در چیاقی  و وزن ازدییاد  شییو   موجیب  بیدنی  ف الییت  کاهش

 بیه  [5]ا یت   شیده  کیار   ها م یط جمله از مختلف جوامع

 درآمیده   یالمتی  جد  مشکل یک وورت به چاقی که طور 

 درجیه  مشیکل  2521  ام در چاقی که شده بینیپیش و [2]

 مییانگین  بیا  اییران  [.3] بود خواهد ج ان کل در  المتی یک

 در زنیان  بیرا   9/22 و میردان  بیرا    9/2 بدنی توده شاخص

 Forbes مجلییه کییه جییدولی برا ییاس .دارد قییرار 2  جایگییاه

 وزن ا یاس  بیر  ج یان  کشیورها   میردم  بند رده از( 2552)

 بیه  را جیدوم  ایین  ام 77 کیه رت ایران مردم ا ت، کرده منتشر

 ف الییت  هییچ  افیراد  %21 آمریکا در. [ ]دادند  اختصاص خود

 میر   کل %52 توانمی که ندارند کار م یط از خارج در بدنی

[. 1-2]داد  نسییکت ت رکییی کییو بییه کشییور اییین در را میییر و

 %41 و میردان  %45 کیه  داد نیز نشان ت ران ش ر مطال ات در

 منیزم  ییا  کیار  م ییط  از خارج در دنیب ف الیت گونههیچ زنان

  [.7] ندارند زدن قدم وورت به تتی

 بیه  منجیر  شذلی ها  م یط در بدنی توده شاخص افزایش

 روزهیا   افیزایش  زودرس، نیاتوانی  درمانی، ها هزینه افزایش

 و شیذلی  هیا  آ ییب  بیروز  و ور  ب یره  کیاهش  کار، از غیکت

 [.4] شودمی آن ا در عضالنی و ا کلتی اختالالت

 بیه  م میوالا  خطیرزا  عوامیل   ایر و چاقی عوارض از آگاهی

 شودمی منجر کارکنان در زندگی شیوه ب کود برا  هاییتالش

 هیا  برنامیه  هیدایت  در مشارکت به کارکنان تشویق[. 9-55]

 امیر  این که چرا ا ت ضرور  بسیار چاقی کنترم و پیشگیر 

 کیار  م ل در رکرون عروق ها بیمار  خطر از کا تن بر عالوه

 عصیر  در [.2،55]شود  می نیز هاهزینه توجه قابل کاهش  کب

 درمیان  ها شیوه ترین ا ا ی از یکی عنوان به آموزش تاضر،

 در را بیشیتر    ی و  روز بیه  روز میزمن  ها بیمار  کنترم و

گاهی بیا وجیود فیراهو    [. 52،53] کندمی ایفا بیماران ب کود 

هی و نگییرش مییردم در ، آگییاشییرایط منا ییب آموزشییی بییودن

 [. 5]ثر بر  المتی بسیار اندک ا ت مؤخصوص عوامل 

 بیدنی،  ت یرک  وی یح  شیوه ،تذایه و یح روش آموزش

 همراه روزانه منظو ورزش الو و  غااها  از ا تفاده به تشویق

 تواندمی کار، م یط در همگانی ورزش امکانات آوردن فراهو با

 م یل  در چاقی و وزن یادازد از پیشگیر  در توج یقابل ثیرتأ

  یایر  ماننید  همیراه  تلفین  فنیاور   [.51،52] داشته باشد کار

 راه درمیان  و ب داشیت  آمیوزش،  توزه به ارتکاطی، ها فناور 

 شیده  مطیر   همیراه  تلفین  بر مکتنی آموزش عنوان به و یافته

 نفیو   و همراه تلفن کنندها تفاده میلیارد 4/2 از بیش با. ا ت

، همیراه  تلفین کیامییوتر و   تکنولیوژ   ج یان،  در %555 تقریکاا

 در تکنولیوژ   ایین  از ا تفاده و داده تذییر را افراد بین ارتکاو

ها بسیار  از پژوهش [.57] ا ت یافته افزایش ب داشتی مراکز

به عنیوان عیاملی    ثر عوامل خطر ازؤد آموزش مندهنشان می

هیا   وجه بیه برر یی  با ت [.54] شودکمک کننده م سوا می

رونید افزایشیی    ، علتا  کارکنانگرفته در م اینات دوره انجام

نامنا ب  شرایطها  ناشی از آن، شیو  و بروز چاقی و بیمار 

ف الییت  و عدم ت رک  ،آا و هوایی منطقه،  اعت کار طوالنی

دور  از خییانواده و مصییرف   در مییوارد ،  همچنییین بییدنی

 گی پرخطیر و به طور کلی  کک زند نامنا بتذایه فود،  فست

ثیر آمیوزش ورزش  أتا ت ندبرآن شد انپژوهشگر لاا ،[59] ا ت

و رژیو غاایی را به روش کتابچه آموزشی و موبایل بر شیاخص  

 .د برر ی نمایدافراین ا یتوده بدن

 

 ها مواد و روش

که  تجربی ا تا  نیمهاین ت قیق از نو  مطال ات مداخله

بییه روش  شنمونییه آمییار  پییژوه. انجییام شیید 5397در  ییام 

و از جام ه هدف که شیامل تمیامی    د ترس در تصادفی  اده

ها  پتروشیمی منطقه پارس جنوبی کارکنان شاغل در شرکت

 ریی فرمیوم ز از نمونیه   تجیو بیرا  ت ییین   . بودند، بد ت آمد

 .ا تفاده شد

 
  :دیآید ت مه ب ریاز رابطه ز  

 
،    در  ه انسیوار بیبه ترت ، ،  در آن که

 .تجو نمونه در  ه گروه ا ت  

از فرموم = fو  نیانگیم نیو کمتر نیشتریب نیتفاوت ب= 

 :شودیم ا که م ریز
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f= d 

d =ک  یی بیه ازا  نیانگیی م نیرو کمت نیشتریب نیتفاوت ب 

م ا که  ریکل ا ت که از رابطه ز اریدر ان راف م  ریواتد متذ

  :شودیم

 
و  نیانگیی م [.25](  539)مجد  یتوجه به مطال ه کاظم با

  : در نظر گرفته شد ریبه وورت ز اریم ان راف 

                  

 

 

 :ریز ریبا منظور کردن مقاد که

 
 

نمونه میورد برر یی    .شود می نفر 531 ر بابراب تجو نمونه

تیوده  شیاخص  با  یکارکنان مراج ه کننده به طب ون ت شامل

 یبه طیور تصیادف  که  بودبه وورت هدفمند  21از  شتریب یبدن

 و مجیاز   ها شککه گروه آموزشی، کتابچه)  اده به  ه گروه

 .تقسیو شدند  نفر 1 ( شاهد گروه

بیودن در زمیان   شیاغل   شیامل،  م یارها  ورود به مطال یه 

ا ییاس  بییر یو روانیی یاز  ییالمت جسییمبرخییوردار   مطال ییه،

  کیار  کیو  هیایی ماننید   عدم ابتال به بیمیار   ،زشکپ صیتشخ

 یشاخص توده بدن ی، دارا بودنخون کو ،یو عروق یقلک د،یروئیت

 ییداروهیا  ، عیدم ا یتفاده از  (کیلوگرم بر مترمربع) 21 تداقل

 ها، ضید دیکوا یتروئ یماننید کورت د نی گااریمی  ریثأوزن ت برکه 

بیه   یامکیان د تر ی  عدم درمان چاقی با هر روش و  ،اضطراا

م یارهیا  خیروج از    .مجیاز   هیا   شککههمراه با برنامه تلفن 

، تذیییر م یل   عدم تمایل ج ت شرکت در مطال یه نیز  مطال ه

. کار و انصراف از ادامه مشارکت در پژوهش بیه هیر دلییل بیود    

پر شنامه دموگرافیک که تو ط م قق  ،هاابزار گردآور  داده

 ینج   وزن. ت یه شید نظر در مطال ه  و برا اس متذیرها  مورد

بییرا  ارزیییابی وزن و  ( آلمییان 753مییدم  Seca)دیجیتییالی 

ت یین شیاخص تیوده   منظور ه گیر  قد ب  انتیمتر ج ت اندازه

  .شدبدنی ا تفاده 

کخشیی  پس از کسب مجوز از دانشگاه علوم ب زیستی و توان

و مجییییوز کمیتییییه اخییییالق دانشییییگاه بییییه شییییماره      

IR.USWR.REC.1396.330   و جلییب موافقییت و همکییار

کنندگان، جلسه تیوجی ی  مسئولین طب ون تی، برا  شرکت

در مورد ن یوه   ،ب د از م رفی خودپژوهشگر . فرد  برگزار شد

، تق خیروج از مطال یه در   و هدف پژوهش، تق شرکت آزادانه

رضایت آگاهانه کسب الزم را ارائه نمود و  توضی ات هر مرتله

کنندگان پر شنامه دموگرافیک کیه شیامل    یس شرکت. شد

  رهیا یبیا متذ   و کیار   در خصوص مشخصات فرد  ؤام 55

نیو  ا یتخدام،   شذلی،   مت الت،یت ص  طح هل،أت تیوض 

بیود،   گاری ابقه اشتذام و مصرف   ، کارفتیم ل خدمت، ش

زن و در ن ایت شیاخص تیوده بیدنی نییز     قد و و. ندپا خ دادرا 

-برا  انتخاا افراد در  ه گیروه، از روش نمونیه  . م ا که شد

بدین منظور . جام ه هدف ا تفاده شددر گیر  تصادفی  اده 

 از  در رایانه ا یتفاده  وورت شکیهه از تولید اعداد تصادفی ب

وورت تصیادفی از اعیداد   ه عدد ب 531ابتدا در یک  تون . شد

عنوان کد  برا  به ترتییب گیروه شیاهد، گیروه     ه ب 2و  5و  5

 531یس در  یتون دوم  مجاز  و گروه کتابچه و   ها شککه

شماره تمیامی   که 5555تا  5اعداد  از )عدد بصورت تصادفی 

 531در ن اییت  . تخصییص داده شید   بیود، ( افراد جام ه هیدف 

هیا   عنوان نمونیه ه تخصیص داده شده ب برا اس شمارهنمونه 

 . طال ه ت یین شدندم

نوبیت کتابچیه آموزشیی بیا      1در گروه کتابچیه آموزشیی،   

ییید  أم توا  تذاییه منا یب و ف الییت فیزیکیی کیه میورد ت      

 ییازمان ب داشییت و درمییان ویین ت نفییت و وزارت ب داشییت، 

میاه   3درمان و آموزش پزشکی ا ت در فواول منظو در طیی  

 تذاییه  نقیوانی -5:  کتابچیه اوم شیامل   ام تو[ 25]داده شد 

 جدوم -3شاخص توده بدنی  ا اس بر بند گروه -2 هوشمند

       چییاقی ت ریییف -5: کتابچییه دوم. غییاایی مییواد برخییی کییالر 

 -5: کتابچیه  یوم  .  یالمتی  بر چاقی اثرات -3 چاقی علل -2

 چگونیه  -3 غیاایی  اویلی  هیا  گیروه  -2 نمک مصرف کاهش

 -2 رزشو فوایید  -5 :کتابچیه چ یارم  . کنییو  آشییز   تیر  الو

-5:  ترکتیی و کتابچیه پینجو شیامل     هرم -3 ورزشی قوانین

 دارنید   میا   یالمت  در نقشی چه منظو بدنی ف الیت و ورزش

 درمیان  در تیأثیر   چیه  بیدنی  تمرینیات  و ورزشی ترکات -2

 بیدنی  هیا  ف الیت برا  توانیومی چگونه -3 دارند  هابیمار 

و ار یام   مجیاز   هیا  گیروه شیککه  . کنییو، بیود   رییز  برنامه
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ها  مطیر  شیده در   با م وریت ب ث، [25] ها  آموزشی پیام

 3پیام آموزشی و در میدت    ها، به طور  که هر هفته کتابچه

 2 ار یام  از ب ید  فیرد  کیه  ویورتی  در .پیام ار ام شد 4 ماه 

 را علیت  و گرفتیه  تمیاس  فرد با نکرده بود، م قق مطال ه پیام،

 .شید می ها ار امپیام امه،اد به تمایل وورت در و شدمی جویا

، دریافت نکیرد در تین دوره ت قیق آموزشی  چیگروه شاهد ه

هیا  آموزشیی در    کتابچیه  ،گییر   اما پس از اتمام دوره نمونیه 

میاه   3از  پس مجدداا. اختیار افراد گروه شاهد نیز قرار داده شد

 . گیر  شدشاخص توده بدنی  ه گروه اندازه

در متذیرهیا  کیفیی از آزمیون    برا  انجیام آنیالیز آمیار     

برا  متذیرهیا  کمیی، در ابتیدا آزمیون     . دو ا تفاده شد-کا 

هیا  برا  برر ی نرمام بودن توزیع داده ا میرنوف-کولموگروف

ا توجه بیه نرمیام بیودن    ب. ا تفاده گردیدها  مختلف  در گروه

هیا  پارامترییک تیی بیرا  دو نمونیه       ها، از آزمیون  توزیع داده

 آزمیون لیوین  . ا یتفاده شید   طرفهلیز واریانس یکو آنا وابسته

 فیرض آنیالیز  عنیوان پییش  ه ها نیز ب برا  شرو برابر  واریانس

دار    یطح م نیی  . واریانس یکطرفه مورد ا تفاده قرار گرفیت 

از  با ا تفاده هاداده. نظرگرفته شد در 51/5، ها  آمار  آزمون

 . ندشدت لیل  25نسخه  SPSSافزار آمار  نرم

 

 هافتهیا

 و  یام  39 ±3/1  ین کارکنیان  و ان راف م ییار  میانگین 

 (%73/ )نفر  523. بود ام   5 ،باالترین  ابقه اشتذام به کار

 72 ،هل بودند، از نظر  یطح ت صییالت  أکنندگان متاز شرکت

از ( % 2/ ) نفیر  47. مدرک لیسانس بودنددارا   (%3/12)نفر 

ترین دروید در  بیشی  .کنندگان ا تخدام ر یمی بودنید  شرکت

 نفیر  15رابطه با وض یت  کونت، مربیوو بیه اقمیار  روزکیار     

کننییدگان، رکتشییاز ( %2/42) نفییر 555 .بییوده ا ییت( 37%)

در بیین متذیرهیا  دموگرافییک، وضی یت     . بودند غیر یگار 

بیود   دارکننیدگان در بیین  یه گیروه م نیی     ا تخدام شیرکت 

(51/5>p .)  در بییین  دار امییا بقیییه متذیرهییا تفییاوت م نییی

 (.5جدوم ) ندشتمطال ه ندا  ها گروه

 
 1931جنوبی در سال  پارس پتروشیمی های شرکت کارکنانمشخصات دموگرافیک   -1 جدول

 

P * 
 آماره

 دو-کای

 مجازی هایگروه شبکه

 (نفر 44)

 گروه کتابچه

 (نفر 44)

 گروه شاهد

 متغیرها (نفر 44)

 (درصد)تعداد  (درصد)تعداد  (درصد)تعداد 

 

991/2 

 

1/  

 هلمتأ (21/3) 41 (4/14) 91 (4/34) 49
 هلأوضعیت ت    

 مجرد (3/1) 4 (4/14) 7 ( / )  

141/2 4 /11 

 دیپلم (3/1)4 (3/1)4 (2)2

 وضعیت تحصیالت

 فوق دیپلم (1/17)1 (1/11)4 (7/4) 9 

 لیسانس (3/41)    (4/44) 4  (4 /4) 3   

 ق لیسانسفو (1/17) 1 (4 /4) 11 (4 /7)  1

 دکتری (7/4) 9 (2) 2   ( / ) 1 

2221/2* 3/13 

 رسمی (42) 11 (3/41) 91  (4/14) 91

 وضعیت استخدام
 غیر رسمی (42) 7  (1/91) 14 (4/14) 7

27 /2 4/11 

 اقماری روزکار (9/99) 14 (4/94) 14 ( 4/ ) 13 

 وضعیت سکونت

  4 (3/1) 14 (4/94)  14 (4/94) 
اقماری نوبت 

 کار

 ساکن روزکار (2 ) 3 (1/17) 1 (1 /3) 19

 3 ( 2) 4 (1/11) 4 (1/11) 
ساکن نوبت 

 کار

 44/2 29/4 

  سیگاری (  /1) 12 (7/4) 9 (11/ ) 4

 استعمال دخانیات

 

 

 غیر سیگاری (4/79) 99 (3/11) 42  (4/14) 91 

 ترک سیگار (4/4)   (4/4)   (4/4)  

*   p<0.05                 Chi-Square Test 
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فرض نرمیام بیودن   ها  آمار ، پیشش از برر ی آزمونپی

با توجه به اینکه توزییع  . فتها مورد ارزیابی قرار گرتوزیع داده

هیا  آمیار    ا یتفاده از آزمیون  ( p>51/5)ها نرمام بیود  داده

هیا   فیرض برابیر  وارییانس   پییش . باشید پارامتریک مجیاز میی  

وارییانس  عنیوان پییش فیرض آنیالیز     ه نیز ب( همگنی واریانس)

 گییرد  ییید قیرار میی   أهمگنی واریانس نیز میورد ت . برر ی شد

(51/5<p .)هییل، وضیی یت در برر ییی متذیرهییا  وضیی یت تأ

کار ، وض یت  یگار و ت صیالت بیا  ا تخدام، وض یت شیفت

 ورزش و رژییو غیاایی  شاخص توده بدنی قکل و ب د از آموزش 

 .دار  دیده نشددر  ه گروه اختالف م نی

در قکل از آموزش بر ا اس شاخص تیوده بیدنی    در مرتله

 (مجاز  ها ، گروه کتابچه و گروه شککهروه شاهدگ) ه گروه 

میانگین شاخص توده بیدنی  . دار  وجود نداشت اختالف م نی

 99/24، در گروه کتابچیه  45/24ب د از آموزش در گروه شاهد 

بییود کییه اخییتالف   57/24 مجییاز  هییا و در گییروه شییککه 

میانگین شاخص توده بدنی در گروه  .شودیده نمیدار  د م نی

بییه  35/29و در گیروه کتابچییه از   45/24بییه  41/24شیاهد از  

 57/24 بییه 2/24 از  مجییاز  هییا شییککهو در گییروه  99/24

دهید، آمیوزش ورزش و   نتایج نشان می. کاهش پیدا کرده ا ت

رژیو غاایی در گروه از طریق کتابچه آموزشیی و گیروه شیاهد    

دار   نداشته ا ت، اما در گیروه آمیوزش   آمار  م نی اختالف

دار بیوده ا یت   یها  مجاز  اختالف از نظر آمار  م نی شککه

(51/5>p( ) 2جدوم). 

 
 1931 سال در جنوبی پارس پتروشیمی های شرکت کارکنانمقایسه میانگین شاخص توده بدنی قبل و بعد از آموزش ورزش و رژیم غذایی در  -2جدول

 

 گروه
 بعد از آموزش ل از آموزشقب

 ** t pآماره 

 میانگین ±انحراف معیار میانگین ± انحراف معیار

 121/2 4/2  1 /11± /14 1 /14± /74 (نفر 44) شاهد

 2/ 14 49/1 1 /33±32/9 3 /91±74/9 (نفر 44) کتابچه

 های مجازی شبکه

 (نفر 44)
9 / ±4 / 1 44/ ±27/ 1 21/  244/2 

 F 31/2 21/1آماره 
- 

p * 974/2 941/2 

p<0.05                 * one-way ANOVA             ** Paired Sample T-test 

 

 بحث

ثیر آمیوزش ورزش و  مطال ه تاضر بیه منظیور مقایسیه تیأ    

رژیو غیاایی بیه روش کتابچیه آموزشیی و موباییل م یور بیر        

 .ها  پتروشیمی انجام شید نی کارکنان شرکتشاخص توده بد

دهید، آمیوزش ورزش و رژییو غیاایی بیا روش       تایج نشان مین

موبایل م ور  کب کاهش شاخص توده بدنی کارکنان در گروه 

که با برخی از مطال ات انجام شده هیو   مورد مطال ه شده ا ت

میزان کیاهش   ،و همکاران Van Wierدر مطال ه . را تا ا ت

در  .[22] بیود   یایت  وا گیروه  از بیشیتر  تلفین  وزن در گروه

ی بیر  نی ها نشان داد که آموزش مکت، یافتهKamangar مطال ه

دار  بیر نمیرات پاییانی دانشیجویان     تلفن همراه به طور م نی

، فنییاور   Dallingaمطال ییهدر [. 23]ثیرگییاار بییوده ا ییتأت

موبایل منجر به افزایش ف الیت ورزشی و اتساس  یالو بیودن   

و تیداوم رفتارهیا     تذایه  الو، پرانرژ  بودن. شدها در نمونه

 [. 2] ها  کاربرد موبایل این مطال ه بیود ورزشی از دیگر یافته

هیا   د تر ی آ ان و گسترده به اینترنت و تکنولیوژ   امروزه

ثیر خود ها  ب داشتی و مراقکتی را ت ت تأبدون  یو  یستو

قرار داده ا ت که موجب ارائه دانش و م یارت مراقکیت بیرا     

به مراقکت  المتی با کیفیت خوا فارغ عموم مردم، د تر ی 

درمیان   -ها  پیشیگیر  جویی در هزینهاز زمان و مکان، ورفه

 [.21] شده ا ت

ثیر آموزش به کمک تلفین همیراه   أا  با عنوان تدر مطال ه

امیید در بیمیاران قلکیی، تو یط      بر کاهش اضطراا و افیزایش 

Zare  دار  بیین نتیایج نشیان داد اخیتالف م نیی     .انجام شید 

کردنید  بیمارانی که آموزش را از طریق تلفن همراه دریافت می

کردنید  ها  روتین بیمار تانی دریافت میکه مراقکتافراد  و 
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ثیر مثکت مداخله تلفن أوجود داشته که این اختالف تاکی از ت

[. 22] همییراه در افییزایش امیییدوار  بیمییاران بییوده ا ییت   

چنییدانی آمییوزش  یینتی دیگییر دارا  اثربخشییی هییا   کییالس

در دنییا   نیستند، زیرا وابسته به زمان و مکان خیاص بیوده و   

. منا ب را برا  یادگیر  فیراهو آورنید   فضا توانند نمیامروز 

ها  خاص خود مشیکل  ها  چاپی نیز به  کب م دودیتمتن

در مقایسییه هییا  پییژوهش یافتییه ،همچنییین[. 27] آفریننیید

ش در  ه گیروه  میانگین شاخص توده بدنی قکل و ب د از آموز

شیاخص  رغو کاهش میانگین نمره ی، علشاهد، کتابچه و تلگرام

در مطال یه  . نشیان نیداد  دار  م نیآمار  اختالف ، توده بدنی

Nourian  میانگین و ان راف م یار آزمون پیشرفت ت صییلی ،

دار  مشیاهده  در دو گروه آموزش مشابه بود و اخیتالف م نیی  

 [.24] خوانی داردتاضر هم نشد که با نتایج مطال ه

 تیومم  شیوه آموزشی که داد نشان  Yaghoubianمطال ه 

 آموزشیی،  بیا کتابچیه   مقایسیه  در آموزشی کتابچه و  خنرانی

 تفیاوت  گیروه  بیین دو  و داشیته  افیراد  آگیاهی  بر یکسان  اثر

ارتکیاو  مطال ه تاضر در  [.29] ا ت نشده مشاهده دار  م نی

ضی یت ا یتخدام،   هیل، و وضی یت تأ ) متذیرها  کیفی ا یمی 

بیا شیاخص تیوده    ( شیفت کار ، وض یت  ییگار و ت صییالت  

 Diدر مطال یه  .نکیود  داربیدنی قکیل و ب ید از آمیوزش م نیی     

Lorenzo ،59 رو    بر شاخص تیوده بیدنی   کار ثیر نوبتأت 

 اله خط تولید یک ون ت شییمیایی در   25تا  31کارگر مرد 

در ایین مطال یه مشیاهده شید کیه       [.35] دگردی برر یایتالیا 

کارها شاخص توده بیدنی بیاالتر  نسیکت بیه روزکارهیا        نوبت

که با مطال ه تاضر همخوانی نداشته و برر یی بیشیتر   داشتند 

 .شودمی در این خصوص توویه

به موارد  همچیون  توان میها  این پژوهش از م دودیت

ها و عیدم توجیه بیه    داشتن دقت در هنگام تکمیل پر شنامهن

 اشاره کرد که االتؤدهی نامنا ب به  و پا خاهمیت پژوهش 

کنتیرم آن از ع یده    وکننده م سوا شیده  از عوامل مخدوش

فراینید  همچنیین امکیان اجیرا     . خارج بیوده ا یت   پژوهشگر

هیا  ار یالی از   هیا و پییام  خواندن کامل کتابچیه )کاهش وزن 

 .پژوهشگر وجود نداشتبا نظارت مستقیو ( طریق تلگرام

 

دهید کیه آمیوزش     نشان میی نتایج پژوهش  :گیرینتیجه

 یکب کیاهش   ، ورزش و رژییو غیاایی  ( تلگیرام ) موبایل م یور 

پتروشییمی جنیوا کشیور شیده     شاخص توده بدنی کارکنیان  

کردن افراد و تذییر نگرش  آگاهشود آموزش و ه نظر میب. ا ت

ا در تشیویق کارکنیان بیه    هی تیرین روش توانید از م یو  افراد می

ها  پیشگیر  و کنترم در برنامهتر ف امو شرکت کاهش وزن 

هیا   را این امر عالوه بر کا تن از خطر بیمیار  زی. چاقی باشد

 دکنی ها نیز کمیک میی  توجه هزینهبه کاهش قابل ،عروق کرونر

ر آن ا ت که مدیران پتروشیمی نتایج این ت قیق نشانگ. [55]

کارها  انگیزشی   ی نمایند اهمیت راه از  و بایستی با آگاه

و در امیر   کنیان تیرویج دهنید   بیرا  کار  را داشتن وزن منا ب

گیر  و کمک به کارکنیان در فیراهو کیردن شیرایط و     تصمیو

را اضیافه وزن و  ند زیی ت منا ب نقش بسزایی داشته باشی امکانا

، زودرس ینیاتوان ی، درمیان   هیا نیه یهز شیمنجر به افیزا چاقی 

ور  و بییروز ، کییاهش ب ییرهاز کییار کییتیغ  روزهییا شیافییزا

ها  شذلی و اختالالت ا یکلتی و عضیالنی در کارکنیان     آ یب

 .[ ] شودیم

ه ت قیقییات آموزشییی در کارکنییان  نجییا کییآهمچنییین از 

ا  شود چنیین مطال یه  باشد، توویه میپتروشیمی م دود می

و همچنین کارکنان زن شیاغل ایین    در  ایر مراکز پتروشیمی

 .ها انجام گیردمراکز ج ت ت میو ب تر نتایج و یافته

 

 تعارض منافع

در این پژوهش هیچگونه ت ارض منافع تو ط نویسیندگان  

 . تگزارش نشده ا

 

 سهم نویسندگان

این پژوهش به راهنمیایی م میدعلی تسیینی و مشیاوره     

طراتیی مقالیه تو یط م میدعلی      .انجام گرفتاوذر دالوند  

آور  اطالعات و نوشتن اولیه مقالیه بیه ع یده     جمع و تسینی

هیا تو یط م ید  رهگیار      تجزیه و ت لییل داده  .آتنا زار  بود

 .انجام شد

 

 تشکر و قدردانی

از مسئولین م ترم دانشگاه علیوم ب زیسیتی و    انپژوهشگر

کیه در ایین مطال یه    جنوا کشیور  تمامی کارکنان پتروشیمی 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Lorenzo%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14574346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Lorenzo%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14574346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Lorenzo%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14574346
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 .پر تار   المت جام ه بوده ا تپایان نامه کارشنا ی ارشد ایین مقالیه تاویل    . دننمایشرکت کردند، تشکر و قدردانی می
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Introduction: Due to the growing trend of overweight and obesity in the employees, and since 

training is one of the major principles of human resource development and preparedness, this 

research is conducted to determine the effects of exercise and diet training based on training 

booklets and virtual networks on the body mass index in the employees. 

Materials and Methods: This research was a semi-experimental interventional study with 135 

male employees working at petrochemical centers, southern Iran. To this end, they were divided 

randomly into the three groups of the training booklet, virtual networks, and control. A 

demographic questionnaire containing 10 items for personal and work characteristics, along with 

the measurements of height, weight, and BMI was obtained from all samples. In the group of the 

training booklet, five instruction booklets with contents on appropriate nutrition and physical 

activities were provided; the group of virtual networks received 48 educational messages, and the 

control group received no intervention. Data were analyzed by the Chi-square test, the paired t-test, 

and ANOVA. 

Results: The results showed that there were not any significant differences between the three 

groups before and after the training in demographic variables and the body mass                           

index (p<0.05). The mean of BMI decreased in all educational groups, but it was significant only in 

the virtual network group (p<0.05). The results also showed that exercise and diet trainings before 

and after the training intervention were not significant in any of the groups (p<0.05). 

Conclusions: The results of this study showed that exercise and diet training on telegram could be 

done cautiously due to the characteristics of the target society; this method is recommended for 

reducing the body mass index of the employees, with the application of which recommended for the 

weight control of the employees. 

Keywords: Education, Diet, Exercise, BMI 

 

Please cite this article as follows: 
 

Zare A, Hoseini MA, Dalvandi A, Rahgozar M. The Effects of Exercise and Diet Training on Body 

Mass Index Based on the Training Booklet and Virtual Networks in the Male Employees of 

Petrochemical Companies in the South Pars Region. Community Health journal 2019 13(1): 45-53. 

Funding: There was no external funding source for this study.   

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this 

article.  

Ethical approval: The ethics committee of university of social welfare and rehabilitation sciences Tehran 

approved the study. 

mailto:mahmaimy2020@gmail.com

