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بررسی مقایسه ای تأثیر دو روش درمانی رفتار درمانی شناختی ،رژیم درمانی بر
کاهش وزن مراجعین به کلینیک های تغذیه در شهر بوشهر

سید اسماعیل موسوی،دکترسید اصغر موسوی،دکترفرامرز کشکولی

-1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
-2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر
-3عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

)Email: (Evillmos@yahoo.com
چکیده:
چاقی در دو دهه اخیر به سرعت شیوع پیدا کرده و به صورت يك مشكل جهانی در آمده است .هدف از اين مطالعه بررسی مقايسه
ای تأثیر دو روش درمانی رفتار درمانی شناختی و رژيم درمانی بر وزن مراجعین به کلینیك های تغذيه در شهر بوشهربود .روش
تحقیق حاضر ،يك روش نیمه آزمايشی و طرح تحقیق نیز ،روش پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با استفاده از گروه رژيم
غذايی بود 06 .نفر از کارکنان مرد چاق شرکت ملی حفاری ايران در دو گروه  36نفره به طور تصادفی جايگزين گرديدند ،که
عبارت بودند از .1 :گروه رژيم غذايی  .2گروه رفتاردرمانی شناختی .وزن افراد در سه مرحله ی اين مطالعه بررسی شد .برای
مقايسه میانگین ها و تعیین تأثیر مداخله ها از تحلیل کوواريانس و آزمون اندازه های تكراری و آزمون های تعقیبی بنفرون
استفاده شد .هر دو شیوه مداخله بر کاهش وزن افراد مؤثر بودند روش رفتاردرمانی شناختی نسبت به ساير روش ها تأثیر بیشتری
بر کاهش وزن افراد دارد ولی در صورت تلفیق اين روش های مجزا می توان به نتايج بهتر و پاياتری برای کاهش وزن دست يافت.
کلمات کلیدی:رفتاردرمانی شناختی ،کاهش وزن .
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مقدمه :
زندگی ماشینی و دور شدن انسان ها از طبیعت و شرايط زندگی طبیعی ،وضعیت تغذيه و سالمت جسم و روان او را دچار
تغییرات شگرفی نموده است .امروزه بیماری های تمدن از آثار اين تغییرات است که مردم کشورهای دنیا با آن ها دست به
گريبان هستند .يكی از اين بیماری ها چاقی است که در دو دهه اخیر به سرعت شیوع پیدا کرده و تقريباً به صورت يك مشكل
جهانی در آمده است .باقی ماندن در وزن بدنی پايدار به وسیله سیستم پیچیده از مكانیزم های عصبی  ،هورمونی و شیمیايی
مديريت می شود که تعادل بین انرژی دريافتی و انرژی مصرفی را حفظ می کند  .عملكرد غیرطبیعی اين مكانیزم ها  ،که بسیاری
از آن ها بطور کامل شناخته نشده اند  ،باعث می شوند که وزن بدن در نوسان بیش تری باشد که شايع ترين حالت آن ها اضافه
وزن و چاقی است (جكسون. )4002 ،1
از ديدگاه بهداشت عمومی ،گسترش مداخله های مؤثر بر درمان چاقی يك مسئله مهم به شمار می رود و سه گزينه بالینی
مبتنی بر شواهد برای درمان وجود دارد  -1:تغییر سبك زندگی  -4دارو درمانی  -3جراحی  .از آنجايی که که کاهش وزن در پی
اين روش ها قابل حصول است اما اين روند برای مدت زمان زيادی به طول نمی انجامد و بیش تر بررسی ها به ضعیف بودن
دستاوردهای درمانی در درازمدت اشاره نموده اند  ،به تازگی روی کردجديدی برای تحلیل شناختی-رفتاری چاقی پديد آمده است
.
درمان شناختی رفتاری 2از تلفیق دو روی کردرفتار درمانی ( که عمدتاً در بستر شرطی سازی پاولفی و نئوپاولفی می باشدد
) و روی کردشناختی– چه در قالب شناخت درمانی و چه در چارچوب روان شناسی شناختی و دانش شدناخت پايده – پديدد آمدده
است  .امروزه اين روی کرد نظريه ها و نگرش های نسبتاً متفاوتی را در خود جای داده است که تنها وجه مشترك آن ها  ،توجه به
نقش واسطه مند فرآيندهای شناختی در پردازش اطالعات و بروز واکنش فرد به محرك هدا اسدت .ايدن روی کدرداز اصدطالحات و
مفاهیمی استفاده می کند که به نحوی در چارچوب رفتاری معنا پیدا می کنند و قابل ارزيابی و سنجش ،تلقی می شدوند  .شدواهد
تجربی زيادی وجود دارد که بیان گر مزايای اين روش درمانی برای درمان انواع مشكالت ،از جمله اختالالت خلق و خو ،اضطراب ،
شخصیت  ،خوردن  ،سوء مصرف مواد و اختالالت روانی

می باشد.

بیان مساله:
تحقیقات اخیر نشان می دهد که ايران نیز با مشكالت تغذيه ای بی شماری دست به گريبان است  .با وجودی که هنوز
مشكل سوء تغذيه حل نشده است ،چاقی و اضافه وزن و بیماری های وابسته به آن در حال افزايش است (پیشداد و همكاران
 .)1991،چاقی عوارض زيادی از جمله مقاومت به انسولین ،ديابت نوع دو ،افزايش فشار خون ،افزايش چربی خون ،بیماری های
قلبی عروقی ،سكته و سنگ کیسه صفرا در پی دارد(موهان و همكاران  )4002،3با توجه به مرگ و میر باالی اين بیماری ،هزينه
1

Jackson
Cognitive-Behavior Therapy
3
Mohan et al
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های اقتصادی زياد و عوارض ناشی از آن ،درمان چاقی امری حیاتی است و اين امر يكی از اهداف مهم سازمان بهداشت جهانی تا
سال  4010بود (هارديو همكاران .)4002، 4اگر چه روش های درمانی متعددی برای درمان چاقی پیشنهاد می شود اما همواره
بهترين روش درمانی پیشگیری به موقع است که پیشگیری از طريق آموزش روش های درست زندگی يا برنامه تعديل رفتار
مهمترين رکن محسوب می شود(ونگو همكاران. ) 4003،5
شواهد قوی دال بر اين است که تعديل رفتار و کنترل وزن در کودکی و نوجوانی ريسك ابتال به بیماری های قلبی عروقی و ديابت
نوع دو را شديداً کاهش می دهد (کالدرونو همكاران .)4002، 6کاهش فعالیت فیزيكی و الگوی نادرست غذايی از عوامل اصلی
ايجاد کننده چاقی میباشند(دواد و همكاران .)4001،7با توجه به اين که فقر فرهنگی و کمبود آگاهی میتواند زمینه ساز بسیاری
از مشكالت پیچیده و پر هزينه باشد که يكی از روش های مبارزه با آن افزايش آگاهی از طريق آموزش است ،آموزش روش های
درست زندگی و رفتارهای مناسب غذايی امری اصولی و اساسی است .طبق تحقیقات انجام شده امروزه بهترين روش برای زندگی
سالم و سالمت ،تعديل رفتار است(وادنو همكاران .)4002،8تحقیقات اخیر نشان می دهد که برنامه تعديل رفتار نه تنها در درمان
چاقی بلكه در کاهش استرس ناشی از آن و بهبود احساس کفايت و تصوير بدن نیزموثر است ،يكی از روش های مؤثر تعديل رفتار
در اين زمینه ،روش درمان شناختی رفتاری است (سئو و همكاران.)4002،9
چاقی پديده ای است که از تعامل عوامل پیچید ه ای چون ژنتیك و اجزای رفتاری به وجود می آيد .اجزای رفتاری نیز
به نوبه خود شامل فعالیت بدنی و رژيم غذايی است که تحت تأثیر زمینه های اجتماعی ،فرهنگدی و محیطدی قدرار دارد .مطالعدات
گذشته بیش تر تأثیر روش های درمان چاقی نظیر رژيم های غذايی کم کالری و تمرينات ورزشی و يا تلفیقی از ايدن دو را آزمدوده
اند که توانسته اند تا حدودی به اين مهم دست يابند اما همچنان پايايی و دوام نتايج اين روش ها بحث برانگیز اسدت .بدا توجده بده
اين که اين مسئله از نظر روانی هم قابل تأمل می باشد ،بايستی جنبه های روانی و اثرات روش های اصالح آن نیز مورد بررسی قرار
گیرد و به بازتاب های آن از جمله تحت تأثیر قرار گرفتن به زيستی فرد توجه شود .با اين توصیف مسئله اصلی پژوهش حاضر ايدن
است که کدام روش از روش های درمانی اشاره شده ،کارآمدتر است و اثر ماندگارتری بر کاهش وزن دارد.
يافته ها:
يافته های توصیفی
يافته های توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد نمره های دو مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری کارکنان
گروه آزمايش و گروه گواه با توجه به متغیرهای مورد نظر محقق ارائه گرديد.

4
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جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد وزن افراد برحسب گروه ها درمراحل مختلف سنجش () n=54
گروه ها

رفتار درمانی شناختی

رژيم غذايی ( گواه)

مراحل

میانگین

انحراف استاندارد

پیش آزمون

29/116

11/2911

پس آزمون

29/6991

11/96611

پیگیری

29/9166

12/11666

پیش آزمون

21/111

11/6961

پس آزمون

21/6916

11/11112

پیگیری

21/1116

11/69666

همانگونه که در جدول (  )1مشاهده می شود میانگین و انحراف استاندارد وزن افراد در گروه رفتار درمانی شناختی در
مرحله پیش آزمون برابر با ()29/11 ±11/29و برای گروه رژيم غذايی برابر با ( )89/44±11/69و در مرحله پس آزمون برای
گروه رفتار درمانی شناختی برابر با ()83/23±11/96و برای گروه رژيم غذايی برابر با ( )89/60±11/11و در مرحله پیگیری
گروه رفتار درمانی شناختی برابر با ( )83/39±12/11و برای رژيم غذايی برابر با ( )21/11±11/696است .اين يافته ها نیز
تغییرات وزن افراد در گروهها و مراحل سنجش نشان می دهد .
يافته های استنباطی
رفتاردرمانی شناختی بر کاهش وزن کارکنان چاق مؤثر است.
جهت بررسی فرضیه فوق از آزمون تحلیل واريانس اندازه های مكرر استفاده شده است .که در آن تاثیر روش رفتار درمانی
شناختی در گروه آزمايش اول در سه مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری مورد مقايسه قرار می گیرد .نتايج حاصل در جداول
زير ارائه می شود.
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جدول  : 4نتايج آزمون تحلیل واريانس اندازه های مكرر گروه رفتار درمانی شناختی برای متغیر وزن
سطح
نام آزمون

درجه آزادی

درجه آزادی

فرضیه

خطا

16

مقدار

F

/112

a
69/162

9

a69/162

9

معنی

مجذور اتای

توان

تفكیكی

آزمون

داری
آزمون اثر پیالی

آزمون المبدای ويلكز

آزمون اثر هتلینگ

6
/111
6
/911
1

آزمون اثر بزرگترين

/911

ريشه

1

a69/162

a69/162

9

9

16

16

16

6/661

6/112

1

6/661

6/112

1

6/661

6/112

1

6/661

6/112

1

تعديل شده برای مقايسه چندگانه  :بونفرونa.
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جدول  : 3نتايج آزمون تعقیبی بونفرون تحلیل واريانس اندازه های مكرر گروه رفتار درمانی شناختی برای
متغیر وزن
مراحل

پیش
آزمون
پس
آزمون

تفاوت میانگین

فاصله اطمینان
خطای استاندارد

سطح معنی داری

حد
پايین

حد باال

پس آزمون

1/611

6/262

6/661

1/211

9/119

پیگیری

1/166 

6/116

6/661

9/212

1/261

پیش آزمون

-1/611 

6/262

6/661

9/119

-1/211

پیگیری

6/611

6/111

1

1/111

1/111

پیش آزمون

-1/166 

6/116

6/661

1/261

-9/212

پیگیری
پس آزمون

ها

6/611

6/111

1

1/111

-1/111

در سطح کم تر از  6/61معنی دار شده است .
يافته های جدول ( ) 2نشانگر اين است که تمام آزمون های آن با سطح معنی داری کمتر از  6/61معنی داراست .آزمون
و  =6/955مجذور  Fالمبدای ويلكز که از ديگر آزمون ها از قوت بیشتری برخوردار است با مقدار ( )6/141و

()30/465

اتای تفكیكی در سطح معنی داری کمتر 6/61معنی دار است .میزان تاثیر درمان  6/955با توان  1که بیانگر کفايت حجم نمونه
برای نتیجه گیری می باشد ،نشانگر اين است که اثر روش رفتاردرمانی شناختی بر کاهش وزن افراد در سه مرحله (پیش آزمون،
پس آزمون و مرحله پیگیری) ( ) 6/955قابل مالحظه است .به عبارتی ديگر بین میانگین وزن اين گروه در سه مرحله تفاوت معنی
دار مشاهده می شود.
درنتیجه فرض تحقیق رد نمی شود .جهت بررسی تفاوت میانگین ها از آزمون تعقیبی بونفرون استفاده گرديد که نتايج
حاصل در جدول ( )3نشان می دهد که بین وزن افراد در مرحله پس آزمون ( )52/32و پیش آزمون ( ،)50/11پیش آزمون
( )50/11و پیگیری ( ) 52/29تفاوت معنی دار وجود دارد اما بین میانگین وزن افراد در مرحله پیگیری و پس آزمون تفاوت معنی
دار وجود نداشته است.
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بین اثربخشی روش رفتاردرمانی شناختی رفتاری بر کاهش وزن کارکنان چاق تفاوت وجود دارد.جدول  :5نتايج تحلیل کوواريانس تاثیر روش رفتاردرمانی شناختی رفتاری برکاهش وزن کارکنان در دو مرحله پس آزمون و
پیگیری با در نظر گرفتن مرحله پیش آزمون به عنوان متغیرکواريت
سطح

میانگین

درجه

مجذورات

آزادی
1

1991/191
9621/991

6/661
6/669

6/91

6/661

6/611

منبع تغییرات

مراحل

پیش آزمون

پس آزمون

16616/121

(کواريت)

پیگیری

16691/111

1

پس آزمون

12/266

9

1/199

پیگیری

19/111

9

2/121

گروه ها

F

مجذور اتای

توان

تفكیكی

آزمون

6/661

6/292

1

6/211

1
6/292
6/219

معنی
داری

يافته های جدول ( ) 1نشان می دهد کده بدا ايدن کده تداثیر متغیدر کواريدت (پدیش آزمدون) در مرحلده پدس آزمدون بدا 
( F)1991/191و مرحله پیگیری با ( F)9621/991و سطح معنی داری کمتر از  6/61معنی دار است ،در منبدع تغییدرات نیدز
بین میانگین های وزن افراد در گروه های مورد نظر محقق در مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی دار مشاهده می شدود .بده
عبارتی ديگر میانگین وزن افراد در گروه های روش رفتار درمانی شناختی رفتاری با گروه رژيدم غدذايی در مرحلده پدس آزمدون و
پیگیری پس از اعمال روش های آزمايشی با تبديل نمرات پیش آزمون با يكديگر در سدطح معندی داری  P<6/61معندی دار مدی
باشد (يعنی با وجود رابطه خطی با پیش آزمون) میزان تاثیر درمان (عضويت گروهی) در مرحله ی پس آزمون و پیگیری به ترتیدب
 6/91و  6/61درصد می باشد به اين معنا که  6/91درصد تفاوتهای فردی در میزان وزن (در مرحله ی پس آزمون) و  6/61درصد
(مرحله ی پیگیری) به خاطر تفاوت در عضويت گروهی (تاثیر درمان) می باشد .توان آمداری  6/219و  6/292در دو گدروه بیدانگر
کفايت حجم نمونه برای نتیجه گیری است .جهت بررسی تفاوت میانگین ها از آزمون تعقیبی بدونفرون اسدتفاده گرديدد کده نتدايج
حاصل در جدول زير ارائه شده است.
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جدول : 4نتايج آزمون تعقیبی بونفرون برای تفاوت اثربخشی روش رفتار درمانی شناختی با روش ورزش درمانی برکاهش وزن
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در سطح کمتر از  6/61معنی دار شده است .
با توجه به نتايج جدول  4می توان گفت که در مرحله پس آزمون بین میانگین وزن گروه رفتاردرمانی شناختی و رژيم
غذايی تفاوت معنی دار مشاهده می شود .که در اينجا میانگین و وزن افراد گروه رفتاردرمانی شناختی کمتر از گروه رژيم غذايی
می باشد .اما در مرحله پیگیری تفاوت معنی دار بین گروه رفتاردرمانی شناختی و رژيم غذايی مشاهده می شود که با توجه به
میانگین ها ،میانگین وزن گروه رفتاردرمانی شناختی از هردو گروه کمتر می باشد.
نتیجهگیری:
يافته ها نشان داد که روش اصالح رژيم غذايی همراه با رفتاردرمانی شناختی بر کاهش وزن افراد در سه مرحله (پیش آزمون ،پس
آزمون و مرحله پیگیری) مؤثر است يعنی بین میانگین وزن اين گروه در سه مرحله تفاوت معنی دار ( )P<0/01مشاهده می شود
در نتیجه فرض تحقیق رد نمی شود .بررسی تفاوت میانگین ها نیز نشان داد که بین وزن افراد در مرحله پس آزمون و پیش آزمون،
پیش آزمون و پیگیری تفاوت معنی دار ( )P<0/01وجود دارد اما بین میانگین وزن افراد در مرحله پیگیری و پس آزمون تفاوت
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معنی دار وجود نداشت ( .)P>0/02راپاپورت و همكاران( )4000با مطالعه بر روی  13زن میان سال با نمايه توده بدنی باالی 42
اثر بخشی دو روش رفتاردرمانی شناختی استاندارد و اصالح شده را بررسی نمودند و مشاهده نمودند پس از يك سال پیگیری در
دو گروه کاهش وزن پايدار مانده بود و تفاوت معنی داری بین آنها نبود .سبروکو و همكاران )9111(10نیز مطالعه مشابهی را روی
 42زن چاق انجام دادند و نتايجی مشابه با اين مطالعه مشاهده کردند .عالوه بر آن نتايج اين مطالعه با بررسی های تانكو و
همكاران ( )9111و ملین و همكاران ( )9111نیز هم سو بود .در حالی که در مطالعاتی که توسط گودريك،)9111(11
نوتا ،)4009(12کاتزر ،)4001(13باکن ،)4004(14هاولی )4001(15و همكارانشان انجام شد هیچ گونه تغییر قابل مالحظه ای را در
وزن افراد مشاهده نكردند .در مطالعه گودريك و همكاران( )4002بر روی  491فرد مبتال به پرخوری عصبی پس از  91ماه
مداخل ه دو روش رژيم غذايی يا روش های رفتاری بدون رژيم غذايی و يك دوره  6ماهه پیگیری وزن افراد دوباره شروع به بازگشت
نمود که محققین در تفسیر آن يكی از عوامل شكست را باياس درمانگر معرفی می کنند  .کاتزر و همكاران نیز با بررسی  442زن
چاق و  90هفته مداخله با روش های بدون رژيم غذايی و با آموزش هايی درباره خوردن سالم و افزايش فعالیت بدنی مشاهده
نمودند که  94ماه پس از پايان مداخالت مشاوره ای وزن افراد تغییری نكرد در صورتی که مديريت استرس در اين افراد باال رفت .
به هر حال اين نكته قابل ذکر است که در دو مطالعه سبروکو و مل ین اين روند کاهش وزن در دوره پیگیری نیز ادامه پیدا کرد که
اين موضوع در اين مطالعه البته با شدت کمتر مشاهده گرديد.
با توجه به نتايج آزمون تعقیبی می توان گفت که در مرحله پس آزمون فقط بین میانگین وزن گروه رفتاردرمانی شناختی و
رژيم غذايی تفاوت معنی دار مشاهده می شود .که دراينجا میانگین وزن افراد رفتاردرمانی شناختی کمتر از گروه رژيم غذايی می
باشد .اما در مرحله پیگیری تفاوت معنی دار بین گروه رفتاردرمانی شناختی و رژيم غذايی مشاهده می شود که با توجه به میانگین
ها ،میانگین وزن گروه رفتاردرمانی شناختی کمتر می باشد.
در مطالعه تسیروس و همكاران ( )2669مشاهده شد که اجرای  16هفته برنامه رفتاردرمانی شناختی به طور مؤثری وضعیت
تن سنجی افراد چاق را بهبود می بخشد .در مروری که توسط شاو و همكاران انجام شده است دو مطالعه دنیس و
همكاران )9999(16و بلوك )9991(17را روش درمان شناختی رفتاری به همراه رژيم درمانی بررسی کرده است و مشاهده شده
است که در روش اول افراد  4/9کیلوگرم بیشتر از گروه ديگر وزن کم می کنند که اين يافته هم راستا با نتايج مطالعه حاضر می
باشد.
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