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چکیده
مقدمه ن شدف :یکی از پیامدهای اضافه وزن و چاقی؛ بدکارکردی چربییهیای خینن اسی کیه امیروز
متخصصان سالم برای اصالح آنها روی رویکردهای چندوجهی (زیسیتی -روانیی -اجتمیایی متمرکی

اضافه وزن و چاقی انجامشد.

دریافت1930/1/02 :
آخرین اصالحها1930/9/02 :
پذیرش1930/9/02 :

میاد ن رنششا :با استفاد از طرح نیمهآزمایشی و روش نمننهگیری در دسیتر

 23زن بیا BMI ≥ 32

که واجد معیارهای ورود -خروج بندند در دو گرو آزمایش (گرو مداخلیه رفتیاری – تغدییهای و گیرو
مداخله شناختی ب

بهطنر تصادفی (هر گرو شامل  61نفر جایگ ین شیدند .وزن ،قید و نییمرخ چربیی

تمامی آزمندنیها پیش ،پس و سه ما پس از پایان مداخلهها انداز گیریشدند.
نتایج :تحلیل داد ها با نسخه  SPSS 61و با روش تحلیل واریانس با انداز گیری مکیرر نشیانداد هیر دو
مداخله بایث کاهش معنادار وزن TG ،و  TCشیدند ( p<5/52؛ همچنیین HDL ،در هیر دو گیرو افی ایش
معنادار داش ( . p<5/52اما میان دو مداخله در تغییر این مؤلفهها بهجی  LDLتفیاوتی معنیادار وجیند-
نداش (. p >5/52
نتیجهگیری :بهنظرمیرسد انناع مداخلههای روانشناختی در کنار مداخلههای تغذیهای و فعالی بیدنی،
با استفاد از روشهای خاص خند بهواسطه کنترل به را اندازنید هیای پرخینری و اصیالح رفتارهیا و
باورهای مخرب غذاخنردن به ی انداز بایث بهوند نیمرخ چربی و کاهش وزن آزمندنیها میشنند.
نایگاو کلیدی :مداخله رفتاری -تغذیهای ،شناختی ،اضافه وزن ،چاقی ،نیمرخ چربی
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شد اند؛ ازاین رو ،این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی مداخله رفتاری -تغذیهای و مداخله شناختی بی
در کنار تجنی رژیم غذایی -فعالی بدنی برای کاهش اضیافه وزن و بهویند نییمرخ چربیی زنیان دارای

مقایسه اثربخشی مداخله رفتاری -تغذیهای با مداخله شناختی ...

شیشن ادمیکنن  ،از برنامههای اصالح سبک زن گی شامل

مقدمه
سبک زن گی م رن (نظیر کاهش فعالیت ،دسترسی

اصالح رژیم غذایی ،افزایش فعالیت ب نی و م یریت

بیشتر به غذا ،محبوبیت غذاهای دارای کالری باال و تغییر

استرس برای ب بود سطوح چربیهای خون استفادهشود.

ساختارهای اجتماعی مرتبط با غذاخوردن) ،عوامل

کاهش وزن عم ی و کوتاهم ت با مزایای فیزیولوژیک

روانشناختی ،اجتماعی ،محیطی و فیزیولوژیشی با ایجاد

نظیر ب بود فشارخون ،لیپوشروتئین با چاالی کم (،4)LDL

ع م تعادل در انرژی به اضافه وزن و چاقی منت ی

کلسترول کلی ،تریگلیسری  ،سطوح انسولین و تناسب

سایر

قلبی -تنفسی در جمعیت عمومی و در افراد مبتال به

بیماریهای مزمن ،ت ی ی ج ی برای سالمتی

شرفشاری خون و بیماریهای قلبی -عروقی ( )CVDو

میشون

( .)1اضافه وزن و چاقی ،همانن

5

6

ب بود کنترل قن خون در افراد مبتال به دیابت مرتبط

محسوبمیشون (.)2

است ( 11و .)12

یشی از شیام های زیانبار چاقی و اضافه وزن،

اما بهرغم شیام های سناین چاقی ،موفقیت در درمان-

افزایش غلظت چربیهای خون است (3و)4؛ بهطوریکه
در افراد دارای اضافه وزن در

های چاقی گذرا بودهاست ( )13و دستیابی به کاهش

مقایسه با افراد دارای وزن ب نجار ،باالتر است ()5؛

وزن و از همه م متر ابقای این کاهش وزن بهدستآم ه

که سطوح

دشوار است ( .)2ازآنجاکه چاقی دارای علیتی چن گانه

رابطه خطی مستقیم

است ،درمان آن نیز مستلزم اتخاذ رویشردی چن وج ی

دارن ()7؛ ازطرفی ،غلظت باالی چربیهای خون 1از

است تا بتوان بهواسطه آن ،احتمال موفقیت را افزایشداد

عوامل اصلی و خطرساز ابتال به بیماریهای قلبی-

شامل تغذیه،

سطوح کلسترول و

TG

همچنین مطالعات از آن حشایتدارن
کلسترول ( )6و قن خون با

BMI

عروقی محسوبمیشود ( )3بهطوریکه دیس لیپی می

( )14بهطوریکه این رویشردها بای

فعالیت ب نی ،اصالح رفتار و سایر عواملی باش که می-

2
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(ب کارکردی چربیهای خون) سه ویژگی مرتبط با

توانن علل چاقی را تحت تأثیر قراردهن ()15؛ در این

و برخی از

راستا ،وود ،استفانیک ،ویلیامز و هسشل ( )16نیز

چاقی دارد :الف) افزایش سطوح
لیپوشروتئینها؛ ب) تغییر

LDL

TG

معتق ن افراد میتوانن وزن خود را با استفاده از برنامه-

بهصورت ذرات متراکم
که تمامی این موارد

های درمانی کوتاهم ت تا میانم ت نظیر برنامههای

باعث افزایش خطر ابتال ء به بیماریهای مرتبط با

اصالح رفتار ،م اخله رفتاری -تغذیهای و م اخله

سوختوساز قلبی 3میشون که این وضعیت با افزایش

شناختی کاهشدهن ؛ بهطوریکه کاسازا و سیشازو ()17

وزیشولهای بافت چربی تش ی میشود (.)8

در شژوهشی نشاندادهان که آموزش تغذیه بهاحتمال

LDL

و ج) کاهش سطوح

HDL

در این راستا ،درصورتیکه ب کارکردیهای چربی

زیاد ،وقتی مؤثر واقع میشود که از لحاظ رفتاری نیز

خون با سایر عوامل خطرساز نظیر اضافه وزن ،فعالیت

م اخالتی صورتگیرد .کنتنتو ،بالچ و برونر ( )18هم

کم و رژیم غذایی ضعیف همراه شون  ،خطر ابتال به

برای موفقیتآمیزبودن م اخلههای رژیم

اعتقاددارن

بیماری عروق کرونری قلب

غذایی ،سه مؤلفه اساسی دخالتدارن  :م اخلههای

()9؛ به این ترتیب بهمنظور افزایش

شناختی ،عاطفی و رفتاری؛ مؤلفههای شناختی روی

آگاهی از خطرسازبودن این عوامل بای اصالح سبک

ت ارک اطالعات کافی و ضروری درخصوص شیام های

زن گی در مراحل اولیه برای افزایش برون ادهای سالمت

سالمتی تمرکزدارن ؛ مؤلفههای عاطفی به بررسی باورها،

لحاظشود و افزونبراین ،لزوم کاهش وزن در این افراد،

نارشها و ادراکهای مرتبط با رفتارهای سبک زن گی

اجتنابناشذیر است؛ بهطوریکه وارادی و ژونز ()11

سالم میشردازن و مؤلفه رفتاری نیز روی فراین های

1

4

2

5

بیماریهای مزمن مانن
افزایشمییاب

Low-density lipoprotein
Cardiovascular disease
6
glycemic

blood lipid
dyslipidemia
3
cardiometabolic
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مژگان آگا هریس و همکاران

تنظیم ه ف ،ایجاد م ارت و ارائه مشوقها و کسب

ع م یائسای یا بارداری و امضای رضایتنامه اخالقی

آگاهی تأکی دارن ؛ این رویشردها باعث تقویت ق رت

برای شرکت در شژوهش و معیارهای خروج شامل ابتال

افراد برای قبول مسئولیت در انتخابهایی که دارن  ،می-

به اختاللهای روانی نظیر اختالل شخصیت ،دوقطبی،

شون ( )17تا شرکتکنن گان در این برنامهها با ه ف

اختالل وسواسی -اجباری براساس مصاحبه بالینی و با

سبک زن گی سالم به ب بود رژیم غذایی ،اشتغال در

توجه به معیارهای  ،DSM-IV-TRداشتن برنامه ورزشی

فعالیت ب نی و م یریت وزن اق امکنن  .بر این اساس،

با ش ت متوسط دستکم  21دقیقه در روز سه روز در

متخصصان روانشناسی ازجمله برونل ( )19با معرفی

هفته بهطور منظم در شش ماه اخیر براساس گزارش

نوعی برنامه م اخلهای رفتاری -تغذیهای و بک ( )21با

شخصی ،ابتال ء به بیماریهای خودایمنی ،بیماریهای

معرفی برنامه شناخت درماناری م یریت وزن در کنار

قلبی ،سرطان و دیابت ،کمکاری تیروئی  ،شرفشاری

تا

خون ،بیماریهای ناتوانکنن ه ،مصرف داروهای

م اخلههای تغذیهای و فعالیت ب نی کوشی هان

کرده ،دستیابی به مزایای سالمت زیستی -روانی را

معاینه شزشک عمومی و گزارش فردی) بودن  ،انتخاب و

تس یلکنن ؛ اما اینشه ک ام م اخله روانشناختی،

بهطور تصادفی در دو گروه (هر گروه شامل  16نفر)

اثربخشی بیشتری در م یریت وزن و متغیرهای وابسته به

جایازین ش ن  .الزم به یادآوری است که کفایت حجم

آن نظیر نیمرخ چربی (بهعنوان شاخص زیستی) دارد،

نمونه شژوهش براساس شژوهشهای شیشین و شیوه

هنوز بهطور تجربی بررسینش هاست و لزوم بررسی

تحلیل دادهها تأیی ش ( .)22رضایتنامه کتبی مطالعات

تجربی آن توسط متخصصانی نظیر فبریشاتوره ()21

تحلیلی شیش از اجرای شژوهش از شرکتکنن گان

گوشزدش هاست؛ با توجه به این مطالب ،این شژوهش

اخذش و به تصویب کمیته اخالقی مرکز مطالعات علوم

درنظردارد تا به مقایسه تجربی کارآم ی دو م اخله باال

رفتاری دانشااه علوم شزششی ش ی ب شتی رسی و هر

بر کنترل وزن و ب بود نیمرخ چربی زنان دارای اضافه

دو م اخله در همین مرکز در روزهای ج اگانه در

وزن و چاقی بپردازد.

بیمارستان امام حسین اجراش  .تمامی آزمودنیها در
طول دوره م اخله بهصورت نوشتاری برگههای ثبت

میاد ن رنششا

روزانه فعالیت ب نی و غذاهای مصرفی را که بهمنظور

طرح شژوهش حاضر از نوع شژوهشهای نیمهآزمایشی

خودنظارتگری تنظیمش هبودن  ،تشمیلمیکردن

با شیشآزمون -شسآزمون است .جامعه آماری شژوهش

و

تشالیف خانای را براساس شروتشلهای درمان در شروع

حاضر را تمامی زنان ساکن ش ر ت ران با دامنه سنی 21

هر جلسه گزارشمیدادن  .نمونههای خون آزمودنیها

تا  43سال (شس از بلوغ و شیش از سن یائسای)

در اولین روز آغاز هر دوره درماناری ،بالفاصله شس از

تششیلدادن که شاخص توده ب نی ( )BMIآن ا باالتر از

شایان دو م اخله و سه ماه شس از شایان دو م اخله در

( 25یعنی افراد چاق و دارای اضافه وزن) بود .روش

وضعیت ناشتا ت یه و در یشی از آزمایشااههای بیوشیمی

نمونهگیری این شژوهش از نوع نمونهگیری در دسترس

ت ران تجزیهوتحلیلش ن  .ق با استفاده از نوار شارچهای

بود .به این ترتیب که شس از درج آگ ی فراخوان در

م رج (سانتیمتر) ،وزن (کیلوگرم) و شاخص توده ب نی

اعالنات مراکز مختلف دانشااه شیام نور ت ران در

وسیله دستااه ترکیب ب نی  OMRONان ازهگیریش ن و

مناطق مختلف خانههای سالمت ش رداری و برد

(کیلوگرم بر متر مربع) آزمودنیها نیز در همان روز به-

نیمسال دوم  1391از میان  51داوطلب دارای اضافه

آزمودنیها درن ایت در دو گروه بهطور تصادفی

وزن و چاقی شس از مصاحبه اختصاصی ،تع اد  32نفر

جایازین ش ن  .شس از جمعآوری دادهها ،دادههای

که واج معیارهای ورود و خروج (معیارهای ورود

شژوهش با استفاده از نسخه  16نرمافزار آماری

شامل داشتن  ،BMI≥ 25سن  18تا  45سال ،مؤنثبودن،
15
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و

دوماهنامه علمي -پژوهشي دانشور پزشكي /دانشگاه شاهد /اردیبهشت  /29سال بیستم /شماره 401

عالوهبر کنترل وزن ،به ابقای وزن کاهشیافته کمک-

تأثیرگذار روی متابولیسم ب ن یا وزن ب ن براساس

مقایسه اثربخشی مداخله رفتاری -تغذیهای با مداخله شناختی ...

شاخصهای آماری توصیفی و آزمون آماری تحلیل

مخالفورزی با آن ا ،آشنایی با الاوی  ،2ABCتنظیم

واریانس با ان ازهگیری مشرر گروههای مستقل با توجه

ه ف ،شروع رژیم غذایی و بررسی افشار مخرب مرتبط

به روایی مفروضههای زیربنایی آن ا تحلیلش ن .

با رژیم گرفتن ،شاسخدادن به افشار تخریبی ،غلبه بر

م اخلهها )1 :م اخله رفتاری  -تغذیهای :برونل

چالشها و افشار مخرب باقیمان ه ،تنظیم و ایجاد

( ،)23این برنامه را طراحیکردهاست که شامل اصالح

م ارتهای ج ی  ،چاونای توقف کاهش وزن و شروع

شنج مؤلفه تأثیرگذار روی وزن میشود که عبارتان از:

ابقای وزن ج ی و ارزشیابی و جمعبن ی است؛ )3

سبک زن گی ،فعالیت ب نی ،نارشهای غیرمول  ،روابط

م اخله فعالیت ب نی :به هر دو گروه شیادهروی با سرعت

اجتماعی و تغذیه ()23؛ این برنامه در شانزده جلسه

متوسط بهم ت  31تا  45دقیقه در روز تجویزش (،26

ارائه میشود که جلسات آن بهصورت هفتای (هر جلسه

 29و )31؛  )4م اخله تغذیهای :بهطور هفتای با توجه

 91دقیقه) برگزارمیشون ؛ طبق برنامه زمانبن یش ه

به شش گروه اصلی هرم غذایی و نیز با توجه به میزان

زیر 11 :دقیقه به مرور تشالیف جلسه گذشته 21 ،دقیقه

سوختوساز شایه ،BMI ،سن و میزان فعالیت ب نی با

به آموزش تغذیه شامل «آشنایی با هرم غذایی ،شش

کسر 511تا  1111کالری کمتر از کل مصرف انرژی

گروه اصلی مواد غذایی (کربوهی راتها ،سبزیجات و

روزانه ( )31برای هر آزمودنی ،نوعی رژیم کمکالری در

میوهجات ،لبنیات ،شروتئینهای حیوانی و مغزها و

طول دوره م اخله طراحیش  .الزم به اشاره است که

چربیها) ،محاسبه کالریها ،آشنایی با کالریهای شن ان،

کارشناس تغذیه ،آموزش و م اخله تغذیهای ،متخصص

نحوه شخت غذاهای سالم و کمکالری ،تبعیت از برنامه

روانشناسی سالمت ،م اخلههای روانشناختی و

زمانبن ی غذاخوردن ،استفاده از غذاهایی که سوخت-

کارشناس تربیت ب نی ،آموزش اصول فعالیتهای

وساز را افزایشمیدهن و مواردی از این قبیل»31 ،

تربیت ب نی را به هر دو گروه ارائهدادن .
ابزار سنجش )1 :تریگلیسری

دقیقه به آموزش م ارتهای تغییر رفتار ناکارآم شامل

( 3)TGبا

روش

4

دوماهنامه علمي -پژوهشي دانشور پزشكي /دانشگاه شاهد /اردیبهشت  /29سال بیستم /شماره 401

«م ارتهای خودنظارتگری غذاخوردن ،کنترل محرک

آنزیماتیک در سرم یا شالسما ان ازهگیریش که مح وده

و دریافت کالریهای شن ان ،ششلدهی رفتارهای سالم

طبیعی آن برای زنان ( 41 -141 )mg/dlاست؛ )2

غذاخوردن و رفتارهای اجتماعی ،اصالح زنجیرههای

کلسترول کلی ( 5)TCکه با استفاده از روش کالریمتری

6

رفتار

که دامنه طبیعی آن

رفتاری معیوب ،خود-شاداشدهی ،م ل

ABC1

در سرم یا شالسما سنجی هش

(شیشاین  -رفتار -شیام ) ،ه ایت خودگوییهای غیرمول

میلیگرم بر دسیلیتر ( 151 -261 )mg/dlاست؛ )3

یا مخرب ،شیشایری از لغزش ،عود و فروشاشی گی و

لیپوشروتئین دارای چاالی زیاد ( 7)HDLکه با روش

فعالیت ب نی» شامل انواع فعالیتهای ب نی ازجمله

آنزیماتیک و براساس واح

میلیگرم در دسیلیتر

شیادهروی ،تنظیم سرعت گامها ،شمارش گامها ،تنظیم

( )mg/dlدر سرم یا شالسما ان ازهگیری ش که ح ود

برنامه منظم برای فعالیت ب نی روزانه براساس برنامه

طبیعی آن بیش از ( 35 )mg/dlاست و  )4لیپوشروتئین
8

آموزشدادهش ه؛ ازطرفی ،اثربخشی این م اخله ( )23در

دارای چاالی کم ( )LDLکه با روش فتومتریک در سرم

شژوهش کالز ،کونارد ،یانگ و همشاران ( )24و کونارد
( )25تأیی ش هاست؛  )2م اخله شناختی بک :این برنامه

یا شالسما ان ازهگیریش و دامنه طبیعی آن در شالسما
( ≥131)mg/dlاست.

را ( 27 ،26و )28طراحیکردهاست و شامل برنامهای ده
جلسهای است که بهصورت هفتای ،طی  91دقیقه

2

activating event- belief- consequences
3
triglyceride
4
endpoint
5
total cholesterol
6
color metric
7
high-density lipoprotein
8
low-density lipoprotein

برگزارمیشود؛ رئوس مطالب این برنامه عبارتان از:
آشنایی با منطق درمان ،آشنایی با افشار مخرب و
antecedent- behavior- consequences

1
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در دامنه  21تا  43سال گسترده ش هاست .میاناین ق ی

نتایج

آزمودنیها

در ج ول  1کمینه ،بیشینه ،میاناین و انحراف

cm

 161/19است که در دامنه 146-168

استان ارد دادههای مرتبط با سن ،ق و وزن آزمودنیهای

سانتیمتر قراردارد .وزن آزمودنیها از  61تا 99/4

شژوهش ارائهش هاست .همانگونهکه در ج ول 1

کیلوگرم گسترده ش هاست (با میاناین .)75/16 kg

منعشسش هاست ،میاناین سنی آزمودنیها  27سال و 2
ماه و  5روز (با انحراف استان ارد  5/117سال) است که
جدنل  .1شاخص شای تیصیفی ن فی یکی آ میدنی شا به تفکیک گرنه شا ()n =23
شاخص

سن (سال)

گروه

کمینه

بیشینه

میانگین

درمانگري شناختي

90

41

92/29

4/77

94

14

97/7

2/12

90

14

97/92

2/447

412

422

422/22

2/27

427

422

424/24

4/22

412

422

420/02

2/149

درمانگري رفتاري  -تغذیه اي
کل
درمانگري شناختي
درمانگري رفتاري  -تغذیه اي

قد ()cm

کل
درمانگري شناختي

وزن ()kg

درمانگري رفتاري  -تغذیه اي
کل

20

22

74/02

2

22

22/2

77/02

2/21

20

22/1

72/0222

2/1777

در ج ول  ،2شاخصهای توصیفی نمرات آزمودنیها

شیشآزمون تا شسآزمون و مطالعه شیایری در وزن،TG ،

در شیشآزمون و شسآزمون به تفشیک گروه ارائهش هان
و

LDL

LDL ،TG

و

HDL

گروه تغذیهای -رفتاری است؛ اما در این

گروه ،مجموع نمرات

TC

در مقایسه شیشآزمون با

در شسآزمون و مطالعه شیایری در هر دو گروه

شسآزمون و شیایری معنادار نیست؛ همچنین نتایج این

افزایشیافتهاست؛

آزمون در گروه شناختی برای مقایسه سه وضعیت

همچنین ،در این ج ول نتایج آزمون تحلیل واریانس با

شیشآزمون ،شسآزمون و شیایری ،بیانار معناداری تمامی

ان ازهگیری مشرر به تفشیک گروه آزمایشی ،بیانار

مؤلفه بهجز  LDLاست.

TC

کاهشیافتهان ؛ اما مؤلفه

HDL

معناداری تفاوت نمرات آزمودنیها از وضعیت
جدنل . 3تغییر شاخص شای ن و ن نی رخ چربی خی و با تحلیل ناریانس با اندا هگیری مکرر به تفکیک گرنه آ مایشی
گروه درمانگري شناختي

وزن
TG
LDL
HDL
TC

پیش آزمون
میانگین ±
انحراف معیار
79/92 ± 2/01
442/11 ± 92/4
17/27± 1/22
22/27± 42/22
424/42 ±42/42

پس آزمون
میانگین ±
انحراف معیار
27/02 ±2/74
440/2 ±40/92
12/49 ±4/41
407/29 ±42/49
427/02 ±97/92

پیگیري
میانگین ±
انحراف معیار
22/2 ±2/04
20/22± 42/14
12/92± 2/19
400/44 ±99/42
421/72 ±94/22

گروه درمانگري رفتاري  -تغذیه اي
p.value
0/0004
0/044
0/41
0/04
0/0004

مقایسه نتایج آماری دو گروه رفتاری -تغذیهای و

پیش آزمون
م یانگین ±
انحراف معیار
77/27 ±44/2
444/42 ±94/97
24/24 ±2/27
22/29 ±44/14
474/92 ±42/02

پس آزمون
میانگین ±
انحراف معیار
79/2 ±41/94
20/14 ±44/92
12/02 ±1/2
409/22 ±44/94
422/2± 42/24

پیگیري
میانگین ±
انحراف معیار
79/44 ±41/12
404/02 ±91/02
12/02 ±2/29
404/72±97/24
424/72 ±94/22

p.value
0/009
0/0004
0/0004
0/001
0/012

شیشآزمون و شسآزمون دو گروه با هم در تمام مؤلفهها
بهجز مؤلفه  LDLتفاوت معنادار وجودن ارد.

شناختی با استفاده از تحلیل واریانس با ان ازهگیری
مشرر (ج ول  ،)3مبین آن است که میان نمرات

11
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که براساس این ج ول ،میاناین نمرات وزن،

انحرافاستاندارد

مقایسه اثربخشی مداخله رفتاری -تغذیهای با مداخله شناختی ...

جدنل  .2نتایج بهدستآمده ا آ میو آماری تحلیل ناریانس با اندا هگیری مکرر برای ن و ن نی رخ چربی
شاخص

مداخله

N

وزن

گروه درمانگري شناختي

42

گروه درمانگري رفتاري  -تغذیه اي

42

گروه درمانگري شناختي

42

گروه درمانگري رفتاري  -تغذیه اي

42

گروه درما نگري شناختي

42

گروه درمانگري رفتاري  -تغذیه اي

42

گروه درمانگري شناختي

42

گروه درمانگري رفتاري  -تغذیه اي

42

گروه درمانگري شناختي

42

گروه درمانگري رفتاري  -تغذیه اي

42

TG
LDL
HDL
TC

p. value

0/492
0/941
0/0004
0/24
0/201

نارشها و روابط ( )19به چالش با تفشر دوقطبی،

بحث ن نتیجهگیری
ه ف این شژوهش ،مقایسه کارآم ی دو م اخله

ششستن زنجیرههای رفتاری ،ششلدهی رفتار و ...

روی اصالح

میشردازد تا از طریق آن به اصالح رفتارهای مرتبط با

ب کارکردی چربیهای خون و م یریت وزن افراد دارای

وزن و درنتیجه ،کاهش آن بینجام و م اخله شناختی نیز

اضافه وزن و چاق بود؛ ازاینرو ،ابت ا به تفشیک در

بهواسطه اصالح شناختهای ناسازگار و افشار اتوماتیک

مورد یافتههای هر مؤلفه بحث و نتیجهگیری انجامگرفته،

منفی مرتبط با غذاخوردن به کاهش وزن منجرش هباش .

رفتاری-تغذیهای و شناختی بک
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نتایج ج ولهای  2و  3درخصوص مؤلفه

درن ایت ،بحث کلی ارائهخواه ش  .نتایج آزمون تحلیل

میدهن

واریانس با ان ازهگیری مشرر نشانمیده میاناین وزن

TG

TG

نشان-

در هر دو گروه در مقایسه سه وهله کاهش

آزمودنیها تا مرحله شیایری در هر دو م اخله کاهش-

معنادار داشتهان  ،اما تفاوت دو گروه با هم در میزان

یافتهاست و میان دو م اخله در کاهش وزن ،تفاوت

کاهش معنادار نیست .بنابراین هر دو م اخله به یک

معناداری وجودن ارد .میزان کاهش وزن در گروه

ان ازه

سرم را کاهشدادهان  .یافتههای این شژوهش

رفتاری -تغذیهای  5/37و در گروه شناختی 5/21

با یافتههای ناصری و همشاران ( )37که نشاندادهبودن

TG

متعاقب مح ودکردن کالری بهم ت ده هفته کاهش-

کیلوگرم بودهاست .نتایج این شژوهش با نتایج بهدست-

TG

آم ه توسط سایر شژوهشاران ( 32و  )33مطابقتدارد.

مییاب  ،مطابقتدارد؛ همچنین یافتههای این شژوهش با

با اینشه کاهش وزن بهدستآم ه شس از سه ماه شیایری

یافتههای اسالمی ش ربابشی ( ،)38میفرد و همشاران
( ،)39النصیر و مسعودی ( ،)41چان و همشاران ( )41و
کلینثوس و همشاران ( )36نیز مبنیبر کاهش  TGمتعاقب

در هر دو م اخله این شژوهش از نتایج به دست آم ه
توسط دیاران ( 34تا  )36بیشتر بودهاست .برای توجیه

ع م تفاوت دو م اخله میتوانگفت م اخلههای روان-

م اخلههای کاهش وزن مطابقتدارد؛ این یافته را

شناختی با استفاده از روشهای خاص خود ،باعث

میتوان اینگونه تبیینکرد که با مح ودش ن دریافت

افزایش خودکارآم ی و انایزه افراد برای اصالح

چربی و شروتئین و همچنین کالری دریافتی از رژیم

رفتارهای سالمت ازجمله م یریت وزن میشون  .به-

غذایی؛ افزایش فعالیت ب نی و همچنین استفاده از فنون

طوریکه برنامه رفتاری -تغذیهای با تشیه بر اصالح

تنشزدایی در م اخلههای رفتاری -تغذیهای و تغییر

مؤلفههای رفتاری ،آموزش تغذیه ،فعالیت ب نی ،اصالح

باورهای مخرب مرتبط با فعالیت ب نی و غذاخوردن در
15
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شس

باورهای مخرب مرتبط با خوردن در م اخله شناختی

م اخله شناختی میتوانانتظارداشت که سطوح

از کاهش وزن کاهشیاب بهطوریکه مطالعات مختلف

افزایشیافتهباشن

تبیینی برای ع م

(42و )43نیز معتق ن که افزایش فعالیت ب نی و انجام

تفاوت دو م اخله یادش ه باش .

ورزش بهطور م اوم ،باعث کاهش سطوح

TG

TG

میشود

که این میتوان

درخصوص مؤلفه

TC

نیز نتایج ،بیانار آنان که در

که این کاهش ،بهواسطه کاهش دریافت چربی از رژیم

هر دو گروه م اخلههای رفتاری -تغذیهای و شناختی

غذایی و افزایش فعالیت ب نی ایجادش هاست ( 44و

این مؤلفه کاهش معنادار داشتهاست با وجود اینشه دو

.)45

گروه در میزان این کاهش ،تفاوت معناداری با هم

درخصوص مؤلفه

LDL

ن ارن ؛ یافتههای این شژوهش با یافتههای برخی از

نتایج نشانمیدهن که در هر

دو گروه از خط شایه تا مطالعه شسآزمون و شیایری
سطوح آن کاهشیافتهاست ولی کاهش

شژوهشاران ( 37و  )41که گزارشکردن سطوح

TC

در گروه

شس از مح ودکردن کالری دریافتی و ورزشکردن

م اخله شناختی معنادار نیست؛ ازطرفی ،نتایج ج ول 3

کاهشمییاب یا با یافتههای سایر شژوهشاران (،41 ،38

LDL

 36و  )3مبنیبر اینشه م اخله روانی -آموزشی یا

تفاوت معنادار است .یافتههای این شژوهش همراستا با

م اخله سبک زن گی جامع باعث کاهش کلسترول خون

نشانمیدهن

LDL

که میان دو گروه از نظر کاهش

یافتههای یانگ ژائه و همشاران ( )46است که گزارش-

افراد چاق میشود ،مطابقتدارد؛ درواقع ،این یافتهها

شس از م اخله اصالح سبک زن گی بهطور

مح ودکردن کالری و اصالح رفتارهای

کردن ،

LDL

نشانمیدهن

با هر م اخلهای به کاهش

معنادار کاهشمییاب ؛ برای تبیین این یافته میتوانگفت

غذاخوردن میتوان

با وجود کاهش این مؤلفه تا مطالعه شیایری ،برای ایجاد

منجرشود؛ وی ن و همشاران ( )51نیز معتق ن یشی از

تغییر معنادار م ت زمان بیشتری الزم است چراکه تغییر

شیام های مورد انتظار شس از کاهش وزن عم ی و

رفتار ،متعاقب تغییر شناخت صورتمیگیرد ( )47که در

رعایت رژیم غذایی و افزایش فعالیت ب نی کاهش

TC

م اخله شناختی ،ه ف اصلی تغییر شناخت است؛ از-

سطوح

اینرو انتظارمیرود در این م اخله ،تغییر رفتار در م ت

رفتاری -تغذیهای و شناختی با کاربرد فنون تنشزدایی

TC

است .بهنظرمیرس

م اخلههایی نظیر

تغذیهای چون آماج اصالح رفتارهای مخرب است،

چربی خون میانجامن .

کاهش سطوح

LDL

با بازدهی زودتری حاصل ش ه-

درمجموع ،یافتههای شژوهشاران ( 45 ،44و  )51از
کاهش معنادار سطوح  LDL ،TCو افزایش  HDLمتعاقب

است.
درخصوص مؤلفه

HDL

برنامههای م اخله کاهش وزن حشایتدارن و درواقع،

نتایج ج ول  2نشانمیدهن

که  HDLدر هر دو گروه از خط شایه تا مطالعه شسآزمون

براساس الاوی زیستی -روانی -اجتماعی بهواسطه

و شیایری افزایشیافتهاست؛ همچنین ،نتایج ج ول  3از

م اخلههای روانشناختی ،افراد مسئولیت سالمتی و

HDL

بیماریشان را با تغییر رفتار ،تغییردادن باورها و تبعیت

تفاوت معناداری وجودن ارد .وگسر و همشاران ( )48با

از درمان برع همیگیرن ؛ نتایج این شژوهش از آن

م اخله سبک زن گی و الن گرن و همشاران ( )49با

که انواع درماناریهای شناختی و

آن حشایتدارن که میان دو گروه از نظر افزایش

مح ودکردن کالریهای دریافتی نشاندادن سطوح

حشایتمیکنن

رفتاری بهواسطه تمرکز روی اصالح شیوه فشرکردن و

HDL

افزایشمییابن ؛ برای تبیین میتوان به این نشته استناد-

انتقال م ارتهای یادگیریش ه به زن گی روزمره ،دارای

شس از تثبیت کاهش وزن به دلیل

آثار درمانارانه یشسان هستن که این آثار همچنان با

کرد که سطوح

HDL

کاهش کلی میزان چربی دریافتی ( )45بهواسطه

وجود شایان دوره م اخله و درماناری باقیمیمانن

تغییرهای رفتاری در م اخله تغذیه -رفتاری و اصالح

(.)52
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زمان طوالنیتری ایجادشود اما ،در م اخله رفتاری –

و روشهای اختصاصی هر م اخله به ب بود سطوح

مقایسه اثربخشی مداخله رفتاری -تغذیهای با مداخله شناختی ...

بنابراین میتوانگفت ،برنامه رفتاری -تغذیهای با تشیه

گروهها با احتیاط انجامشذیر است؛ همچنین به دلیل ع م

بر اصالح مؤلفههای رفتاری ،آموزش تغذیه ،فعالیت

از این

برقراری شرایط کوواریانس در کنترل طبقه

BMI

ب نی ،اصالح نارشها و روابط ( )19و با بهچالش-

تحلیل صرفنظرش که به سایر شژوهشاران ،رفع این

کشی ن تفشر دوقطبی ،ششستن زنجیرههای رفتاری،

مح ودیتها در شژوهشهای آتی توصیهمیشود.

ششلدهی رفتار و  ...به اصالح رفتارهای مرتبط با وزن

سپاسگ اری

بپردازد که اثربخشی آن در مطالعات مختلف نیز ( 24و

گروه شژوهشاران این تحقیق ،از تمامی کسانی که در

 )25ثابت ش هاست و م اخله شناختی بک ( )21نیز با

انجام این شژوهش ما را یاریرسان ن  ،بهویژه مرکز

اصالح شناختهای مرتبط با غذاخوردن به کاهش وزن

تحقیقات علوم رفتاری دانشااه علوم شزششی ش ی

و ب بود سطوح  LDLو  TGو افزایش  HDLمنت ی ش ه-

ب شتی و همچنین شرکتکنن گان در شژوهش

است .چراکه به اعتقاد ( 47و  )53شناخت (یعنی فشر)

سپاسازاریمیکنن .

زیربنای رفتار و هیجان است ،بهطوریکه متعاقب تغییر
شناخت ،اصالح رفتار و تنظیم ،هیجان شای ارتر
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Abstract
Background and Objective: Dyslipidemia is one of the consequences
of overweight and obesity. Hence, this research was conducted to
compare the effectiveness of behavior-nutritional and Beck cognitive
therapy in combination with dietary-physical activity prescriptions on
declining overweight and modifying lipid profile among overweight and
obese women.
Materials and Methods: Applying semi-experimental design and using
convenient sampling method, 32 volunteer women with BMI≥25 eligible
to exclude-include criteria were selected and randomly assigned into two
experimental groups (each group included 16 subjects). Prior to, after,
and 3 months after each intervention, all participants' weight, height, and
lipid profile were measured.
th

Results: Data analysis with SPSS (16 version) and applying repeated
measures analysis of variances method revealed that both interventions
could significantly decrease the weight, TG and TC (p<0.05), and HDL
significantly increased (p<0.05) too. But there were no significant
differences between two interventions (p<0.05) except for LDL level.
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Conclusion: It appears that different psychological interventions in
combination with dietary-physical activity interventions focused on
multidisciplinary (bio-psycho-social) approaches for modifying them with
controlling overeating and correcting sabotaging beliefs and behaviors
could decrease weight and improve lipid profile.
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