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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Viimeaikaisten tutkimuksien tulokset osoittavat, että ihmisillä, jotka ovat fyysisesti aktiivisia on fyysisesti inaktiivisempia ihmisiä pienempi riski
sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Vihamielisyydellä ja sen kognitiivisella komponentilla, kyynisellä epäluottamuksella, on todettu olevan
negatiivisia yhteyksiä eri terveyskäyttäytymisiin. Kuitenkin tutkimustulokset koskien fyysisen aktiivisuuden ja vihamielisyyden välistä yhteyttä
ovat edelleen epäselviä. Pystyvyyden tunteen ja positiivisten tulosodotuksien on todettu olevan merkitseviä selittäjiä liikuntakäyttäytymisessä.
Tämä tutkimus on osa kansallista FINRISKI 2002 – tutkimusta, jossa seurataan sydän- ja verisuonitauteja. Tässä poikkileikkauksellissa
väestötukimuksessa tarkasteltiin kyynisen epäluottamuksen yhteyttä vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös
kyynisen epäluottamuksen, pystyvyyden tunteen sekä tulosodotusten yhteyttä vapaa-ajan fyysieen aktiivisuuteen. Tutkimuksessa huomioitiin
myös osallistujien ikän, koulutus, painoindeksi, terveyden tila, koulutus sekä tupakointi. Tutkimukseen osallistui 4957 25–74 –vuotiasta miestä
ja naista.
Tutkimuksen tulos osoitti, että kyynisellä epäluottamuksella oli käänteinen yhteys vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen (Beta = -0.107, p< 0
.001miehillä, ja Beta= -0.130, p< 0.001 naisilla). Kyynisen epäluottamuksen ja vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden välinen todettu yhteys pysyi
merkitsevänä naisilla (Beta = -0.073, p< 0.001), muttei kuitenkaan miehillä (Beta = -0.043, p=0.063), kun pystyvyys, tulosodotukset, ikä,
koulutus, painoindeksi, terveyden tila sekä tupakointi lisättiin regressiomalliin.
Tulokset osoittavat, että miesten ja naisten vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden taustalla on erilaisia psykososiaalisia tekijöitä. Miehet, jotka
kokevat pystyvänsä elämään terveelisesti, omaavat positiiviset tulosodotukset terveellisiltä elämäntavoilta, ovat koulutetumpia, terveitä, omaavat
pienemmän painoindeksin eivätkä tupakoi olivat todennäköisemmin fyysisesti aktiivisia. Naisilla tas korkeampaa fyysisen aktiivisuuden tasoa
ennustivat matala kyynisen epäluottamuksen taso, pystyvyyden tunne elää terveellisesti, positiiviset tulosodotukset terveellisestä elämäntavasta,
korkeampi koulutus, pienempi painoindeksi ja tupakoimattomuus.
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