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Background and Objective: Obesity is a one of the major problems of de-
veloping societies and its prevalence is steadily increasing. This research aimed 
to compare the effectiveness of cognitive behavior therapy and diet therapy on 
weight reduction and promotion of lifestyle self-efficacy in obese people.

Methods: This was a semi-experimental research with a pre-test and post-
test design. From the obese people referring to psychological counseling centers 
and nutrition clinics of Tehran city, 30 people 20 to 40 years old were select-
ed by available sampling method and randomly assigned to two groups. The 
groups were trained in 10 sessions (one session per week) and body mass index 
and Clark et al’s lifestyle self-efficacy were measured in pre-test and post-test 
phases. The data were analyzed by T-Test and MANCOVA methods.

Results: The findings showed that both two methods of cognitive behavior 
therapy and diet therapy were effective on weight reduction and promotion of 
lifestyle self-efficacy in obese people. Also cognitive behavior therapy in com-
parison diet therapy significantly led to weight reduction and promotion of life-
style self-efficacy of obese people (P<0/001).

Conclusion: The results indicated the importance of both two methods espe-
cially cognitive behavior therapy method in weight reduction and promotion of 
lifestyle self-efficacy of obese people. Therefore, both two methods can be used 
by counselors and therapists in order for weight reduction and promotion of life-
style self-efficacy of obese people.
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مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری و رژیم درمانی بر کاهش وزن و ارتقای 
خودکارآمدی سبک زندگی در افراد مبتال به چاقی

پریسا گل کاریان1، عبداهلل شفیع آبادی2، علی دالور3

دانشجوی دکتری مشاوره،گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ايران. 1
استاد، گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربيتی و روان شناسی، دانشگاه عالمه طباطبايی، تهران، ايران. 2
استاد، گروه آمار، دانشکدۀ علوم تربيتی و روان شناسی، دانشگاه عالمه طباطبايی، تهران، ايران. 3

مقدمه
درحال توسعه  جامعه های  مشکالت  عمده ترين  از  يکی 
چاقی )Obesity( است و اپيدميولوژيست ها روند افزايشی آن 
 .)1( کرده اند  گزارش  خاورميانه  و  آسيا  آمريکا،  اروپا،  در  را 
اجتماعی،  روانی،  فرهنگی،  محيطی،  عوامل  از  ناشی  چاقی 
از مشکالت  ايران چاقی  در   .)2( است  ژنتيکی  و  متابوليکی 
اپيدميک و درحال رشد است و برآوردهای ملی نشان می دهد 
اضافه وزن و چاقی در گروه سنی 15 و 35 سال  که ميزان 
افراد  به ترتيب 16 و 22 درصد است )3(. يکی از مشکالت 
مبتال به چاقی، اضافه وزن )Overweight( است. اگر شاخص 
متر(  به  قد  مجذور  بر  کيلوگرم  به  وزن  )تقسيم  بدنی  تودۀ 
مساوی يا بزرگ تر از 25 باشد، فرد دچار اضافه وزن است و 

اگر مساوی يا بزرگ تر از 3۰ باشد، فرد چاق است )4(. چاقی 
با نشاط کمتر، اضطراب، افسردگی، افکار خودکشی، خستگی 
بر سالمت و کيفيت زندگی  رابطه دارد و  و آشفتگی خلقی 

تأثير منفی می گذارد )5(.
کاهش  چاقی،  به  مبتال  افراد  مشکالت  از  ديگر  يکی 
 (Lifestyle self-efficacy) زندگی  سبک  خودکارآمدی 
يک  انجام  برای  توانايی ها  ادراك  خودکارآمدی   .)6( است 
عمل در موقعيت خاص است و خودکارآمدی مهم ترين عامل 
نوسان  آنها  وزن  که  افرادی   .)۷( است  رفتار  تعيين کنندۀ 
 .)8( دارند  پايين تری  خودکارآمدی  معموالً  دارد،  زيادی 
در  خوردن  دربارۀ  فرد  باور  به  زندگی  سبک  خودکارآمدی 
موقعيت های هيجانی مثبت و منفی، ناراحتی های جسمانی، 
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زمینه و هدف: يکی از عمده ترين مشکالت جامعه های درحال توسعه چاقی است و شيوع آن پيوسته در حال 
افزايش است. اين پژوهش با هدف مقايسۀ اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری و رژيم درمانی بر کاهش وزن و 

ارتقای خودکارآمدی سبک زندگی در افراد مبتال به چاقی انجام شد.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر نيمه تجربی با طرح پيش آزمون و پس آزمون بود. از ميان افراد مبتال به چاقی 
با روش  فرد 4۰-2۰ ساله  تهران، 3۰  تغذيۀ شهر  کلينيک های  و  روان شناختی  مراکز مشاورۀ  به  مراجعه کننده 
دردسترس انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه جايگزين شدند. گروه ها 1۰ جلسه )هفته ای يک جلسه( آموزش 
ديدند و شاخص تودۀ بدنی و خودکارآمدی سبک زندگی Clark و همکاران در مراحل پيش آزمون و پس آزمون 

اندازه گيری شد. داده ها با روش های تی-تست و تحليل کوواريانس چندمتغيری تحليل شدند.

یافته ها: يافته ها نشان داد که هر دو روش درمان شناختی ـ رفتاری و رژيم درمانی در کاهش وزن و ارتقای 
خودکارآمدی سبک زندگی افراد مبتال به چاقی مؤثر هستند. همچنين روش درمان شناختی ـ رفتاری در مقايسه 
با رژيم درمانی باعث کاهش معنادار وزن و ارتقای معنادار خودکارآمدی سبک زندگی افراد مبتال به چاقی می شود 

.)P>۰/۰۰1(

نتیجه گیری: نتايج حاکی از اهميت هر دو روش به ويژه روش درمان شناختی ـ رفتاری در کاهش وزن و 
ارتقای خودکارآمدی سبک زندگی افراد مبتال به چاقی است. بنابراين مشاوران و درمانگران می توانند هر دو روش 

را برای کاهش وزن و ارتقای خودکارآمدی سبک زندگی افراد مبتال به چاقی استفاده کنند.

واژگان کلیدی: درمان شناختی ـ رفتاری، رژيم درمانی، وزن، خودکارآمدی، سبک زندگی، چاقی
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فشارهای اجتماعی و دسترسی آسان به موادغذايی اشاره دارد 
تأثير خودکارآمدی سبک زندگی بر وزن و  با توجه به   .)۹(
سالمتی افراد، بايد در مداخالت آموزشی و مشاوره ای وزن و 

تغذيه مورد توجه قرار گيرد )10(.
چاقی متأثر از رژيم غذايی، فعاليت های فيزيکی و وراثت 
است و با سبک زندگی و مداخالت روان شناختی می توان آن را 
کاهش داد )11(. يکی از روش های درمانی مؤثر بر ويژگی های 
 Cognitive behavior) افراد چاق درمان شناختی ـ رفتاری
therapy) است )12(. در اين شيوۀ درمان فرايندهای شناختی 
به اندازۀ تأثيرات محيطی يا رفتار اهميت دارند )13(. درمان 
بطن  در  به وجود آمده  رفتاردرمانی  نوعی  رفتاری  ـ  شناختی 
عالقه  منعکس کنندۀ  و  سنتی  روان درمانی  موقعيت های 
فزايندۀ درمانگران به اصالح شناخت به عنوان عامل مؤثر بر 
هيجان ها و رفتارهاست )14(. هدف درمان شناختی ـ رفتاری 
افزايش  زندگی،  بر  کنترل  احساس  غلط،  تفسيرهای  اصالح 
خودگويی های مثبت و سازنده و تقويت مهارت های مقابله ای 

است )15(.
افراد  بر ويژگی های  از روش های درمانی مؤثر  يکی ديگر 
چاق رژيم درمانی (Diet therapy) است )16(. رژيم غذايی به 
آنچه فرد در طول روز می خورد يا می آشامد اطالق می شود 
تقسيم  نامناسب  و  مناسب  دوطبقۀ  به  غذايی  رژيم   .)1۷(
می شود. در رژيم غذايی نامناسب هدف کاهش وزن سريع و 
زودهنگام است، بدون توجه به منابع تغذيه ای موردنياز بدن، 
که در طول زمان آسيب زا است. در رژيم غذايی مناسب به 
منابع تغذيه ای الزم برای بدن حاوی خوراکی های گوناگون از 
 .)18( توجه می شود  غذايی  براساس هرم  گروه های مختلف 
رژيم غذايی سالم مواد مغذی الزم، مايعات کافی، آمينواسيد 
و اسيدهای چرب الزم، ويتامين ها، مواد معدنی کافی و کالری 
و  در حفظ  مهمی  نقش  و  می کند  فراهم  را  بدن  برای  الزم 
ارتقای سالمت دارد )1۹(. رژيم درمانی مبتنی بر نوعی برنامۀ 
غذايی است که متخصص تغذيه آن را تنظيم می کند و افراد 
دريافت  را  آن  توزين،  از  و پس  به متخصص  مراجعه  هنگام 
بايد  وزن  کاهش  برای  فرد  رژيم درمانی  در   .)20( می کنند 
وزن  و  قد  به  توجه  با  تغذيه  متخصص  که  غذايی  برنامۀ  به 
برای او تعيين می کند، متعهد باشد. بنابراين عامل موفقيت 
است  مشخص شده  غذايی  برنامۀ  به  پايبندی  رژيم درمانی 

.)21(
و  رفتاری  ـ  شناختی  درمان  تأثير  دربارۀ  پژوهش هايی 
و   )12(  Brennan مثال  برای  است؛  انجام شده  رژيم درمانی 
درمان  که  کردند  گزارش   )22( همکاران  و   Castelnuovo
پژوهشی  در  است.  مؤثر  وزن  کاهش  در  رفتاری  ـ  شناختی 
نتيجه رسيدند که درمان  اين  به   Hollon و   Driessen ديگر
شناختی ـ رفتاری بر ارتقای خودکارآمدی تأثير دارد )23(. 
کردند  گزارش  پژوهشی  همکاران ضمن  و   Bruce همچنين 
افزايش کيفيت زندگی و کاهش وزن  باعث  که رژيم درمانی 
Malihi و  Pondenejadan می شود )16(. در پژوهشی ديگر

به اين نتيجه رسيدند که هر دو روش و ترکيب رژيم درمانی 
با درمان شناختی ـ رفتاری بر کاهش وزن مؤثر است )24(. 

عالوه بر آن Moradhaseli و همکاران ضمن پژوهشی گزارش 
خودکارآمدی  ارتقای  باعث  درمانی  ـ  شناختی  رفتار  کردند 
سبک زندگی مرتبط با کاهش وزن دانشجويان دختر می شود 
به  پژوهشی  ضمن  همکاران  و   Sasanfar همچنين   .)25(
و  گروهی  درمانی  شناخت  ترکيب  که  رسيدند  نتيجه  اين 
رژيم درمانی بر کاهش وزن مؤثر است )26(. در پژوهشی ديگر 
HosseiniKia و همکاران گزارش کردند برنامۀ آموزش تغذيۀ 
سالم بر ارتقای خودکارآمدی در رفتار تغذيه ای دانش آموزان 

دختر مؤثر است )2۷(.
برای  جهانی  تهديدی  را  چاقی  جهانی  بهداشت  سازمان 
سالمتی اعالم کرده است. بيشتر کشورهای آسيايی ازجمله 
به سبک زندگی  از سبک زندگی سنتی  ايران در حال گذر 
همراه  هستند.  ماشينی  به صنعت  از صنعت سنتی  و  غربی 
و  می کنند  تغيير  نيز  غذايی  عادت های  شدن،  صنعتی  با 
رژيم های سنتی گياهی و کربوهيدراتی به رژيم های پرچربی 
تبديل می شوند و اين تغييرات اضافه وزن و چاقی را افزايش 
می دهد )28(. چاقی مسئله ای جدی است که تأثير نامطلوبی 
بر سالمت و طول عمر دارد و زمينه ساز ابتال به بيماری های 
فشارخون،  کرونر،  عروق  بيماری های  ازجمله  غيرواگير 
هپرليپيدمی و انواع سرطان است )5(. با توجه به شيوع باالی 
چاقی و مشکالت فراوانی که افراد چاق با آن مواجه هستند، 
پيامدهای  و  چاقی  کاهش  برای  روش هايی  به دنبال  بايد 
روان شناختی آن بود که احتماالً روش های درمان شناختی ـ 
رفتاری و رژيم درمان در اين زمينه مؤثر هستند. درنتيجه اين 
پژوهش با هدف مقايسۀ اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری 
ارتقای خودکارآمدی سبک  و  وزن  بر کاهش  رژيم درمانی  و 

زندگی در افراد مبتال به چاقی انجام شد.
مواد و روش ها

و  پيش آزمون  طرح  با  نيمه تجربی  حاضر،  پژوهش 
چاقی  به  مبتال  افراد  پژوهش  جامعۀ  است.  پس آزمون 
مراجعه کننده به مراکز مشاوره روان شناختی و کلينيک های 
و زمستان  پاييز  تهران در فصل های  تغذيۀ منطقه سه شهر 
سال 1396 بودند. نمونۀ پژوهش 3۰ فرد مبتال به چاقی بودند 
که با روش دردسترس انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه 
نفر   15 و  رفتاری  ـ  شناختی  درمان  گروه  نفر   15( مساوی 
گروه رژيم درمانی( جايگزين شدند. گروه ها به  صورت تصادفی 
و با  عنوان گروه های درمان شناختی ـ رفتاری و رژيم درمانی 
انتخاب شدند. برای تعيين حجم نمونه از معادلۀ برآورد حجم 

نمونۀ Fleiss استفاده شد.

( ) ( )

2
2

2 211
2
2

2
2 1/ 72 1/ 96 1/ 28

n 13 / 78
4 / 507

z z

d

α βσ −
− +

 
  + = = =

            

همکاران  و   Mackean پژوهش  براساس  معادله  اين  در 
در   α  =۰/۰5 و   Power=۰/9۰  ،d2=4/5۰٧ ،σ  =1/٧2  )2۹(
نظر گرفته شد. σ انحراف معيار است که ميزان پراکندگی را 
نشان می دهد و d بازۀ اطمينان است که ميزان قابل اغماض 
را  جامعه  ميانگين  از  نمونه  ميانگين  پايين تر  يا  باالتر  بودن 
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نشان می دهد. براساس معادله، حجم نمونه 13/٧8 نفر برآورد 
شد که برای اطمينان از حجم نمونه برای هر گروه 15 نفر 

در نظر گرفته شد.
 2۰-4۰ سن  داشتن  شامل  پژوهش  به  ورود  مالك های 
سال، شاخص تودۀ بدنی 3۰ و بيشتر از آن، حداقل تحصيالت 
ديپلم و حداقل يک سال ثبات وزن بود و مالك های خروج 
بارداری يا داشتن برنامه برای آن، استفاده  از مطالعه شامل 
مصرف  و  روانی  اختالل  داشتن  روان گردان،  داروهای  از 
روش های  ساير  از  همزمان  استفادۀ  روان پزشکی،  داروهای 
در  گروه ها  بود.  آن  از  بيشتر  يا  جلسه  دو  غيبت  و  درمانی 
مراحل پيش آزمون و پس آزمون از نظر شاخص تودۀ بدنی و 

خودکارآمدی سبک زندگی ارزيابی شدند.
با تقسيم وزن بر  شاخص تودۀ بدنی: شاخص تودۀ بدنی 
حسب کيلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر محاسبه شد. وزن 
افراد با لباس معمول به وسيلۀ ترازوی عقربه ای Seca با دقت 
۰/5 کيلوگرم و قد افراد در حالت ايستاده با قدسنج متصل به 

ترازو با دقت ۰/5 سانتی متر اندازه گيری شد.
خودکارآمدی سبک زندگی: برای اندازه گيری خودکارآمدی 
سبک زندگی از پرسش نامۀ Clark و همکاران استفاده شد. اين 
ابزار دارای 2۰ گويه است که با استفاده از مقياس پنج درجه ای 
ليکرت )۰ = عدم اطمينان تا 4 = بسيار مطمئن( نمره گذاری 
به  گويه ها  نمرۀ  مجموع  به  توجه  با  ابزار  اين  نمرۀ  می شود. 
دست می آيد؛ لذا دامنۀ نمرات بين ۰ تا 8۰ است و نمرۀ باالتر 
و   Clark است.  بيشتر  زندگی  سبک  خودکارآمدی  به  معنای 
همکاران روايی همزمان را با پرسش نامۀ خودکارآمدی تغذيه 
تأييد و پايايی آن را با روش آلفای کرونباخ در دامنۀ ۰/٧۰ تا 
۰/9۰ گزارش کردند )25(. همچنين Navidian و همکاران 
روايی همگرای ابزار را با پرسش نامۀ خودکارآمدی عمومی و 
روايی واگرای آن را با چک ليست عالئم روان پزشکی تأييد و 
پايايی آن را با روش بازآزمايی دوهفته ای ۰/91 گزارش کردند 
)30(. در پژوهش حاضر پايايی ابزار در مرحلۀ پس آزمون با 

روش آلفای کرونباخ ۰/86 محاسبه شد.
روند اجرای پژوهش به اين صورت بود که پس از دريافت 
تحقيقات  و  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  الزم  مجوز 
تهران و انتخاب آزمودنی ها، نمونه ها به دو گروه تقسيم شدند 
و 1۰ جلسه )هفته ای يک جلسه( تحت آموزش قرار گرفتند؛ 
به  اين ترتيب که گروه رژيم درمانی زيرنظر متخصص تغذيه و 
گروه درمان شناختی ـ رفتاری زيرنظر متخصص روان شناسی 

بالينی آموزش ديد.
در گروه رژيم درمانی افراد پس از مراجعه به متخصص تغذيه 
و وزن کشی، برنامۀ غذايی جديد دريافت می کردند. متخصص 
تغذيه به هريک از افراد متناسب با شرايط آنها برای کاهش 
وزن برنامۀ رژيم غذايی کم کالری می داد و با کمک آزمودنی 
محتوی  پژوهشگران  می کرد.  مشخص  را  بعد  جلسۀ  زمان 
درمان  پکيج  براساس  را  رفتاری  ـ  شناختی  درمان  مداخلۀ 
و  قاسم زاده  ترجمۀ  و همکاران،   Wright رفتاری  ـ  شناختی 
حميدپور )31(، و آموزش های رفتاری برای تغيير نگرش فرد 

به غذا و سبک خوردن تنظيم کردند. جلسۀ اول به آشنايی 
موادغذايی،  کالری  ميزان  جلسات،  قوانين  يکديگر،  با  افراد 
زمان غذا خوردن، اضافه وزن و چاقی و باورهای تحريف شده 
دربارۀ غذا اختصاص يافت. در جلسۀ دوم دربارۀ زمان، مکان و 
ويژگی های افراد پرخور بحث شد و بهانه ها و دليل تراشی های 
پرخوری تحليل شدند. جلسۀ سوم به آموزش معنای لغزش 
يافت.  اختصاص  پرخوری  با  مقابله  راهکارهای  و  مديريت  و 
سيستم  تأکيدی،  جمالت  کليدواژه ها،  نقش  چهارم  جلسۀ 
آموزش  آنها در کاهش وزن  از  استفاده  و چگونگی  حمايتی 
داده شد. جلسۀ پنجم به شناخت باورهای منفی و پيامدهای 
مثبت  باورهای  با  آنها  جايگزينی  و  آنها  شناختی  و  رفتاری 
غذاهای  ششم  جلسۀ  در  شد.  داده  اختصاص  کارآمد  و 
اغواکننده و ميزان کالری آنها معرفی شدند و نحوۀ برخورد 
با آنها آموزش داده شد. جلسۀ هفتم ماهيت انواع لذت آنی 
و غائی متمرکز بر موادغذايی توضيح داده شد. جلسۀ هشتم 
با  جلب توجه  شناختی  تکنيک های  و  انزجاردرمانی  تکنيک 
به  نهم  جلسۀ  شد.  داده  آموزش  هوشمندی  افزايش  هدف 
مانند  منحرف کننده  و  مخرب  باورهای  اصالح  و  شناسايی 
دليل تراشی  غرور،  و  تکبر  گوشه گيری،  منفی،  کمال گرايی 
بازگشت  و  عود  زنجير  دهم  جلسۀ  يافت.  اختصاص  غيره  و 
معرفی شد و نحوۀ تعيين قانون های جديد برای داشتن سبک 
زندگی مناسب مربوط به خوردن آموزش داده شد. همچنين 
در پايان هر جلسه وزن افراد اندازه گيری و به آنها اطالع داده 
شد. کالس ها در يکی از مراکز مشاورۀ روان شناختی منطقۀ 3 

شهر تهران برگزار شد.
داده ها با کمک نرم افزار SPSS نسخۀ 23 با خطای ۰/۰5 
از شاخص های  داده ها  تحليل  و  برای توصيف  تحليل شدند. 
فراوانی، درصد فراوانی، ميانگين، و انحراف معيار و از روش های 
آزمون  برای  چندمتغيری  کوواريانس  تحليل  و  تی-تست 
فرض های آماری استفاده شد. الزم به ذکر است که کد اخالق 
اخذشده از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران 
آزمودنی ها  برای  حاضر  پژوهش  در  و  است   21٧569683٧
تحليل  و  شخصی  اطالعات  ماندن  محرمانه  رازداری،  اصل 
داده ها به صورت کلی بيان و از آنان رضايت نامۀ کتبی شرکت 

آگاهانه در پژوهش گرفته شد.
یافته ها

گروه  دو  در  چاقی  به  مبتال  فرد   3۰ شرکت کنندگان 
مساوی )هر گروه 15 نفر( بودند که ويژگی های دموگرافيک 
آنها شامل تأهل، جنسيت، تحصيالت و دامنۀ سنی به تفکيک 
گروه های درمان شناختی ـ رفتاری و رژيم درمانی در جدول 

1 گزارش شده است.
جنسيت،  تأهل،  دموگرافيک  ويژگی های   ،1 جدول  در 
تفکيک  به  چاقی  به  مبتال  افراد  سنی  دامنۀ  و  تحصيالت 
گزارش  رژيم درمانی  و  رفتاری  ـ  شناختی  درمان  گروه های 
شد. نتايج آزمون تی مستقل نشان داد که گروه های درمان 
شناختی ـ رفتاری و رژيم درمانی در مرحلۀ پيش آزمون از نظر 
شاخص تودۀ بدنی )T=-۰/384, P> ۰/516( و خودکارآمدی 
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جدول 1. ویژگی های دموگرافیک افراد مبتال به چاقی به تفکیک گروه های درمان شناختی ـ رفتاری و رژیم درمانی

طبقاتویژگی ها
گروه رژیم درمانیگروه درمان شناختی ـ رفتاری

درصدفراوانیدرصدفراوانی

213/33426/6٧مجردمتأهل

1386/6٧11٧3/33متأهل

جنسيت
64۰٧46/6٧مرد

96۰853/33زن

تحصيالت

32۰32۰ديپلم

426/6٧32۰کاردانی

64۰853/33کارشناسی

213/3316/6٧کارشناسی ارشد

دامنۀ سنی

21-25426/6٧32۰

26-3۰853/3396۰

31-3516/6٧213/33

36-4۰213/3316/6٧

معناداری  تفاوت   )T=۰/812,  P>۰/۰9٧( زندگی  سبک 
فرض  که  داد  نشان  پيش فرض ها  بررسی  همچنين  ندارند. 
نتايج  چون  است،  برقرار  واريانس ها  همگنی  و  بودن  نرمال 
متغيرهای  از  هيچ يک  برای  اسميرنوف  ـ  کولموگروف  آزمون 
آزمون  نتايج  و  و پس آزمون  پيش آزمون  مراحل  در  پژوهش 
لوين معنادار نبودند. برای بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ 
رفتاری بر کاهش شاخص تودۀ بدنی و ارتقای خودکارآمدی 
سبک زندگی افراد مبتال به چاقی از آزمون تی وابسته استفاده 

شد که نتايج آن در جدول 2 گزارش شده است.
بر  رفتاری  ـ  شناختی  درمان   ،2 جدول  نتايج  براساس 
کاهش شاخص تودۀ بدنی )P>۰/۰۰1,T=11/6٧( و ارتقای 
افراد   )T=-19/2٧,P>۰/۰۰1( زندگی  سبک  خودکارآمدی 
مبتال به چاقی مؤثر است. برای بررسی اثربخشی رژيم درمانی 
ارتقای خودکارآمدی سبک  و  بدنی  تودۀ  بر کاهش شاخص 
زندگی افراد مبتال به چاقی از آزمون تی وابسته استفاده شد 

که نتايج آن در جدول 3 گزارش شده است.

جدول 2. نتایج آزمون تی وابسته برای بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر کاهش شاخص تودۀ بدنی و ارتقای 
خودکارآمدی سبک زندگی افراد مبتال به چاقی

معناداریdfآمارۀ Tاختالف میانگین هامیانگینمراحل ارزیابیمتغیرها

شاخص تودۀ بدنی
33/638/2۰11/6٧14۰/۰۰1پيش آزمون

25/43پس آزمون

خودکارآمدی سبک 
زندگی

9/5314۰/۰۰1-19/2٧-23/8۰پيش آزمون

43/۰٧پس آزمون

جدول 3. نتایج آزمون تی وابسته برای بررسی اثربخشی رژیم درمانی بر کاهش شاخص تودۀ بدنی و ارتقای خودکارآمدی 
سبک زندگی افراد مبتال به چاقی

معناداریdfآمارۀ Tاختالف میانگین هامیانگینمراحل ارزیابیمتغیرها

شاخص تودۀ بدنی
33/9٧3/6۰4/3514۰/۰۰1پيش آزمون

3۰/3٧پس آزمون

خودکارآمدی سبک
 زندگی

8/1614۰/۰۰1-16/۰۰-21/4۰پيش آزمون

3٧/4۰پس آزمون
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شاخص  کاهش  بر  رژيم درمانی   ،3 جدول  نتايج  براساس 
خودکارآمدی  ارتقای  و   )T=4/35,  ,P>۰/۰۰1( بدنی  تودۀ 
سبک زندگی )T=-8/16, ,P>۰/۰۰1( افراد مبتال به چاقی 
مؤثر است. نتايج آزمون تی مستقل نشان داد گروه های درمان 
از  پيش آزمون  مرحلۀ  در  رژيم درمانی  و  رفتاری  ـ  شناختی 
و   (T-Test=۰/21٧,  P>۰/845( بدنی  تودۀ  شاخص  نظر 
 )T-Test=-1/542,P>۰/222( زندگی  سبک  خودکارآمدی 
درمان  اثربخشی  مقايسۀ  برای  ندارند.  معناداری  تفاوت 
شناختیـ  رفتاری و رژيم درمانی بر کاهش شاخص تودۀ بدنی 
و ارتقای خودکارآمدی سبک زندگی افراد مبتال به چاقی از 

آزمون تحليل کوواريانس چندمتغيری استفاده شد که نتايج 
آن در جدول 4 گزارش شده است.

شناختی  درمان  روش های  بين   ،4 نتايج جدول  براساس 
ـ رفتاری و رژيم درمانی در هر دو متغير شاخص تودۀ بدنی 
دارد.  وجود  معناداری  تفاوت  زندگی  سبک  خودکارآمدی  و 
مقايسه  در  رفتاری  ـ  ديگر روش درمان شناختی  عبارت  به 
بدنی  تودۀ  شاخص  معنادار  کاهش  باعث  رژيم درمانی  با 
خودکارآمدی  معنادار  افزايش  و   )F=15/12,  P>۰/۰۰1(
به چاقی  مبتال  افراد   )F=2۰/69,  P>۰/۰۰1( زندگی  سبک 

می شود.

جدول 4. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری و رژیم درمانی بر کاهش 
شاخص تودۀ بدنی و ارتقای خودکارآمدی سبک زندگی افراد مبتال به چاقی

مجذور اِتامعناداریآمارۀ Fمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمنبع اثرمتغیرهای وابسته

89/۰6189/۰615/12۰/۰۰1۰/424گروهشاخص تودۀ بدنی

153/14265/89خطا

خودکارآمدی سبک 
زندگی

26۰/1۰126۰/1۰2۰/69۰/۰۰1۰/5۰2گروه

328/822612/5٧خطا

بحث
چاقی مسئله ای جدی است که تأثير نامطلوبی بر سالمت 
و  زمينه مهم  اين  در  انجام مداخالت  لذا  دارد؛  و طول عمر 
ضروری است. درنتيجه هدف اين پژوهش مقايسۀ اثربخشی 
و  وزن  کاهش  بر  رژيم درمانی  و  رفتاری  ـ  شناختی  درمان 
چاقی  به  مبتال  افراد  در  زندگی  ارتقای خودکارآمدی سبک 

است.
يافته ها نشان داد که درمان شناختی ـ رفتاری بر کاهش 
وزن و ارتقای خودکارآمدی سبک زندگی مؤثر است. اين نتايج 
 ،)12( Brennan در زمينۀ کاهش وزن با نتايج پژوهش های
 Malihi و Pondenejadan و همکاران )22( و Castelnuovo
)24( و در زمينۀ ارتقای خودکارآمدی سبک زندگی با نتايج 
و   Moradhaseli و   )23(  Hollon و   Driessen پژوهش های 
و   Pondenejadan مثال  برای  است.  همسو   )25( همکاران 
درمان  که  رسيدند  نتيجه  اين  به  پژوهشی  ضمن   Malihi
در   .)24( است  مؤثر  وزن  کاهش  در  رفتاری  ـ  شناختی 
پژوهشی ديگر Driessen و Hollon گزارش کردند که درمان 
شناختی ـ رفتاری باعث ارتقای خودکارآمدی می شود )23(. 
اين  به  پژوهشی  ضمن  همکاران  و   Rezvani اين،  بر  عالوه 
بهبود  باعث  خودمراقبتی  آموزش  برنامۀ  که  رسيدند  نتيجه 
ديگر  پژوهشی  در   .)32( می شود  بدنی  فعاليت  و  تغذيه 
آموزشی  مداخلۀ  که  کردند  گزارش  همکاران  و   Ramezani
مبتنی بر نظريۀ خودکارآمدی باعث بهبود پايبندی به رژيم 
غذايی و محدوديت مصرف مايعات می شود )33(. همچنين 
نتيجه  اين  به  پژوهشی  ضمن  همکاران  و   Moradhaseli
رسيدند که رفتار شناختی ـ درمانی بر ارتقای خودکارآمدی 
مؤثر  دختر  دانشجويان  وزن  کاهش  با  مرتبط  زندگی  سبک 
و   Rossini نظر برمبنای  يافته ها  اين  تبيين  در   .)25( است 

همکاران )34( می توان گفت که رويکرد شناختی ـ رفتاری 
برای درمان رفتارهای پرخوری و تحريفات شناختی و تالش 
و  افکار  طريق  از  که  است  رفتارهايی  و  عواطف  تغيير  برای 
 Wright نظر  براساس  همچنين  گرفته اند.  ما شکل  شناخت 
به  درمانگر  رفتاری،  ـ  شناختی  درمان  در   )31( همکاران  و 
شناسايی  را  خود  شناختی  تحريفات  تا  می کند  کمک  افراد 
کنند و شيوه های تفکر مثبت تر و واقع بينانه تری را جايگزين 
مؤلفۀ  دو  به  رفتاری  ـ  درمان شناختی  موفقيت  سازند.  آنها 
است.  وابسته  رفتاری  و  مؤلفه های شناختی  يعنی  آن  اصلی 
در  و ضروری  کافی  اطالعات  تدارك  بر  شناختی  مؤلفه های 
خصوص پيامدهای سالمتی تمرکز دارند و مؤلفه های رفتاری 
ارائۀ مشوق ها و  ايجاد مهارت و  بر فرايندهای تنظيم هدف، 
رفتاری  و  شناختی  مؤلفه های  و  دارند  تأکيد  آگاهی  کسب 
باعث تأثير چشمگير بر رفتارهای ناکارآمد مربوط به خوردن 
رفتارها  قبول مسئوليت در همۀ  برای  افراد  قدرت  تقويت  و 
اين  درنتيجه  می شوند.  خوردن  با  مرتبط  رفتارهای  به ويژه 
کاهش  بر  رفتاری  ـ  شناختی  درمان  می شوند  باعث  عوامل 
وزن و ارتقای خودکارآمدی سبک زندگی تأثير معنادار داشته 

باشد.
همچنين يافته ها نشان داد که رژيم درمانی بر کاهش وزن 
و ارتقای خودکارآمدی سبک زندگی مؤثر است. اين نتايج در 
همکاران  و   Bruce پژوهش های  نتايج  با  وزن  کاهش  زمينۀ 
)16(، Pondenejadan و Malihi )Sasanfar ،)24 و همکاران 
)26( و در زمينۀ ارتقای خودکارآمدی سبک زندگی با نتايج 
برای  است.  همسو   )2۷( و همکاران   HosseiniKia پژوهش 
مثال Bruce و همکاران ضمن پژوهشی به اين نتيجه رسيدند 
که رژيم درمانی باعث کاهش وزن می شود )16(. در پژوهشی 
ديگر Sasanfar و همکاران گزارش کردند که ترکيب شناخت 
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است  مؤثر  وزن  کاهش  بر  رژيم درمانی  و  گروهی  درمانی 
)26(. همچنين HosseiniKia و همکاران ضمن پژوهشی به 
اين نتيجه رسيدند که برنامۀ آموزش تغذيۀ سالم بر ارتقای 
خودکارآمدی در رفتار تغذيه ای دانش آموزان دختر مؤثر است 
و   HosseiniKia نظر برمبنای  يافته ها  اين  تبيين  در   .)2۷(
همکاران )2۷( می توان گفت در سال های اخير سليقۀ غذايی 
افراد جامعۀ ما به جای غذاهای سنتی و ميان وعده های سالم به 
سوی موادغذايی پرکالری و فاقد ارزش غذايی واقعی گرايش 
پيدا کرده و عادات ضعيف غذايی به طور مستقيم با بروز برخی 
بيش ازحد،  چاقی  نظير  آينده  در  سالمتی  جدی  مشکالت 
افزايش چربی خون و ديابت در ارتباط است. بنابراين برنامۀ 
رژيم غذايی يا آموزش تغذيه باعث ايجاد تغييرات مثبت در 
عادت های غذايی می شود. همچنين رژيم درمانی در شناسايی 
نيازها و ارتقای سالمت تغذيه ای به برنامه ريزی برای آموزش 
رژيم درمانی  تغذيه کمک شايانی می کند. درنتيجه  بهداشت 
زندگی  سبک  خودکارآمدی  ارتقای  و  وزن  کاهش  باعث 

می شود. 
رفتاری  ـ  شناختی  درمان  که  داد  نشان  ديگر  يافته های 
ارتقای  و  وزن  کاهش  باعث  رژيم درمانی  با  مقايسه  در 
می شود.  چاقی  به  مبتال  افراد  زندگی  سبک  خودکارآمدی 
 Malihi و   Pondenejadan پژوهش های  نتايج  با  نتيجه  اين 
)24( و Sasanfar و همکاران )26( همسو است. برای مثال 
نتيجه  اين  به  پژوهشی  ضمن   Malihi و   Pondenejadan
شناختی  درمان  با  رژيم درمانی  ترکيب  تأثير  که  رسيدند 
وزن  کاهش  بر  رژيم درمانی  تأثير  با  مقايسه  در  رفتاری   _
و همکاران   Sasanfar ديگر  پژوهشی  در   .)24( است  بيشتر 
گزارش کردند که اثربخشی ترکيب گروه درمانی شناختی با 
رژيم درمانی در مقايسه با رژيم درمانی به تنهايی بيشتر است 
)26(. در تبيين اين يافته در پکيج درمان شناختی ـ رفتاری 
رفتاری  و  شناختی  تکنيک های  و  راهبردها  از  محقق ساخته 
استفاده  چاقی  به  مبتال  افراد  رفتار  و  شناخت  تغيير  برای 
افراد هر جلسه کشيده  اين روش وزن  می شد. همچنين در 
ارائه می شد  تغييرات وزن  بازخوردهايی در زمينۀ  آنان  به  و 
يا  سالم  تغذيۀ  زمينۀ  در  راهبردهايی  آنها  به  آن  بر  و عالوه 
متعادل آموزش داده می شد. در مقابل در روش رژيم درمانی 
ابتدا افراد توزين می شدند و سپس متخصص تغذيه به آنان 
برنامۀ غذايی جديد  آنها  برای  را می داد و  بازخوردهای الزم 
طراحی می کرد. از آنجايی که درمان شناختی ـ رفتاری عالوه 
بر راهبردها و تکنيک های شناختی و رفتاری از راهبردهايی 
در زمينۀ تغذيۀ سالم استفاده می کرد و رژيم درمانی فقط از 
درمان  لذا  می برد،  بهره  سالم  تغذيۀ  زمينۀ  در  راهبردهايی 
شناختی ـ رفتاری در مقايسه با رژيم درمانی توانست به طور 
سبک  خودکارآمدی  ارتقای  و  وزن  کاهش  باعث  معناداری 

زندگی افراد مبتال به چاقی شود.
روش  از  استفاده  پژوهش  اين  محدوديت های  مهم ترين 
نمونه گيری دردسترس و نبود مرحلۀ پيگيری برای اطمينان 
از نتايج بلندمدت تأثير و مقايسۀ درمان شناختی ـ رفتاری 
ارتقای خودکارآمدی سبک  و  وزن  بر کاهش  رژيم درمانی  و 

پژوهش  ديگر  محدوديت  بود.  چاقی  به  مبتال  افراد  زندگی 
نداشتن گروه کنترل بود. استفاده از ابزارهای خودگزارش دهی 
ممکن  زيرا  بود؛  ديگر  محدوديت  داده ها  جمع آوری  برای 
ابزارها خويشتن نگری کافی  افراد هنگام تکميل کردن  است 
است  به ذکر  ندهند. الزم  پاسخ  و صادقانه  باشند  نداشته  را 
اينکه پاسخ صحيح و  با بيان  که در اين پژوهش تالش شد 
گويای  که  است  پاسخی  پاسخ،  بهترين  و  ندارد  وجود  غلط 
می مانند  محرمانه  داده ها  اينکه  و  باشد  آنها  واقعی  وضعيت 
احتمالی  سوگيری های  از  می شوند،  تحليل  کلی  به صورت  و 
کاسته شود. بنابراين پيشنهاد می شود در پژوهش های بعدی 
از پيگيری برای بررسی ثبات يا بی ثباتی نتايج استفاده شود. 
پيشنهاد ديگر اينکه برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های 
آخرين  شود.  استفاده  نيمه ساختاريافته  يا  ساختاريافته 
پيشنهاد اينکه می توان به مقايسۀ اثربخشی درمان شناختی ـ 
رفتاری و رژيم درمانی بر ساير ويژگی های افراد مبتال به چاقی 
مثل کيفيت زندگی، رضايت از زندگی، فشارخون، چربی خون 

و غيره پرداخت.
نتیجه گیری

نتايج نشان داد که هر دو روش درمان شناختی ـ رفتاری 
ارتقای  و  وزن  کاهش  باعث  معناداری  به طور  رژيم درمانی  و 
می شوند  چاقی  به  مبتال  افراد  زندگی  سبک  خودکارآمدی 
روش  با  مقايسه  در  رفتاری  ـ  شناختی  درمانی  روش  و 
ارتقای  و  وزن  کاهش  باعث  معناداری  به طور  رژيم درمانی 
می شود.  چاقی  به  مبتال  افراد  زندگی  سبک  خودکارآمدی 
بنابراين نتايج حاکی از اهميت هر دو روش به ويژه روش درمان 
خودکارآمدی  ارتقای  و  وزن  کاهش  در  رفتاری  ـ  شناختی 
سبک زندگی افراد مبتال به چاقی است. درنتيجه طراحی و 
تدوين برنامه هايی برای بهبود ويژگی های افراد مبتال به چاقی 
سوی  از  رژيم درمانی،  و  رفتاری  ـ  شناختی  درمان  براساس 
تغذيه  کلينيک های  و  روان شناختی  مشاوره  خدمات  مراکز 
می تواند اثربخش واقع شود. همچنين با توجه به مؤثرتر بودن 
درمان شناختی ـ رفتاری در مقايسه با رژيم درمانی، مشاوران 
و درمانگران می توانند از روش درمان شناختی ـ رفتاری که 
يک روش درمانی دردسترس، کم هزينه، کاربردی و اثربخش 
است برای کاهش وزن و ارتقای خودکارآمدی سبک زندگی 

افراد مبتال به چاقی استفاده کنند.
تقدیر و تشکر

دانشگاه  مشاورۀ  دکتری  رسالۀ  از  مستخرج  حاضر  مقالۀ 
کد  با  که  است  تهران  تحقيقات  و  علوم  واحد  اسالمی  آزاد 
مديران  از  مقاله  نويسندگان  شد.  تصويب   21٧569683٧
مراکز مشاورۀ روان شناختی و کلينيک های تغذيۀ شهر تهران 
قدردانی  و  تشکر  صميمانه  پژوهش  در  شرکت کنندگان  و 

می کنند. 
تضاد منافع

و  است  يکسان  مطالعه  اين  در  نويسندگان  تمامی  سهم 
هيچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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