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 دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

 

 اثربخشی رفتاردرمانی شناختی بر بهبود وضعیت تغذیه 
  و وزن نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
درمانی استان قزوین -بهداشتی  
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 مقدمه و معرفی طرح
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بیماریهای به ابتال ساز زمینه خطر عوامل مهمترین از یکی نوجوانی و کودکی دوران چاقی  
 نیازمند سالمت مراقبت نظام که است آن از حاکی آمار افزایشی روند .است بزرگسالی در مزمن

   .باشد می موقع به و موثر درمانی راهبردهای و پیشگیرانه ای مداخله های برنامه طراحی
کیفیت تغییر و اصالح بر متمرکز باید امروزی درمان های که معتقدند پژوهشگران امروزه 

 در ذهنی بهزیستی ارتقای نهایت در و زندگی از رضایت ایجاد توانمندی ها، گسترش زندگی،
 .دباش افراد
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درمان می رود، به کار پزشکی درمان های کنار در امروزه که روش هایی از یکی  

  شناختی رویکردهای تلفیق از درمانی شیوه این .است (CBT) رفتاری شناختی

 .است آمده وجود به رفتاری و

 

است استوار بنیادی اصل دو بر که است رویکردی رفتاری-شناختی درمان: 

   .دارند ما رفتار و هیجانها بر کننده کنترل اثری ما های واره شناخت-1 

   ما هایهیجان و فکری الگوهای در قوی اثری ما رفتار یا عملکرد چگونگی-2 

 .گذارندمی
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رفتاری-مدل اصلی شناختی: 2شکل   

 چرخه فکر، احساس، رفتار: 3شکل 
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شناختی راهبردهای تواند می شناختی درمانی رفتار دهد می نشان شواهد  
  از زندگی ی شیوه در مثبت تغییرات حفظ و دستیابی راستای در را رفتاری و

 .دهد آموزش وزن حفظ و کاهش جمله
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 اهداف و فرضیات
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 هدف اصلی

رفتاردرمانی شناختی بر بهبود وضعیت تغذیه و وزن نوجوانان   تعیین اثر
 دارای اضافه وزن و چاق
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   نوجوانان انرژی دریافت.1

   نوجوانان غذایی های گروه دریافت .2

 توده نمایه) سنجی تن های شاخص وضعیت.3

  دور به کمر دور نسبت و کمر دور ،[BMI]بدن

   (باسن

 نوجوانان ای تغذیه خودکارامدی .4

 وزن خودکارآمدی بر مبتنی زندگی سبك .5

   نوجوانان جسمانی فعالیت مدیآخودکار .6

 نوجوانان جسمانی فعالیت رفتار .7

 زندگی کیفیت .8

 اهداف فرعی
 

ماه بعد از  6قبل و 
 انجام مداخله

  مقایسه و تعیین
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 کمتر انرژی دریافت.1

 سالمتر غذایی های گروه دریافت .2

 کمتر (باسن دور به کمر دور نسبت و کمر، دور ،[BMI]بدن توده نمایه .3

 باالتر ای تغذیه خودکارامدی .4

 باالتر وزن خودکارآمدی بر مبتنی زندگی سبك .5

 باالتر جسمانی فعالیت خودکارامدی .6

 باالتر نوجوانان جسمانی فعالیت رفتار .7

 .داشت خواهند بهتر زندگی کیفیت .8

:فرضیات  
 :کنترل گروه با مقایسه در مداخله گروه 
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 روش کار

11 



برنامه تاثير تعيين هدف با که باشد می تصادفی شده کنترل کارآزمايی يك پژوهش اين 
  تئوريكی چارچوب .شد انجام چاق کودکان در وزن کاهش منظور به شده طراحی آموزشی
 .باشد می شناختی درمانی رفتار تحقيق اين در استفاده مورد

  
85 از باالتر یا مساوی بدنی توده اندکس سال، 18 سن حداکثر و سال 13 سن حداقل :ورود معیار%  

  .شناختی درمان رفتار جلسات در شرکت توانایی و
 
هایپوتیروئیدیسم، کوشینگ، بیماری مانند چاقی علل سایر به مبتال نوجوانان :خروج معیار  

 و کنند می مصرف وزن روی بر گذار اثر خاص داروهای که کودکانی- ...و هایپوپاراتیروئیدیسم
 .نمودند می پیروی وزن کاهش غذایی رژیم از که کسانی
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توان و %95 اطمینان با و مشابه های زمینه در شده انجام تحقیقات به توجه با :گیری مونهن 
 در متوسط تغییرات کشف منظور به اولیه هدف عنوان به وزن کاهش گرفتن نظر در با و %95آزمون

 نفر 60  تعداد به نمونه حجم ها، نمونه دادن دست از %15 گرفتن نظر در با و =0.47d  گروه هر
 .گردید تعیین کنترل و مداخله گروههای از یك هر در

 

ای خوشه گیری نمونه از استفاده با قزوین شهر متوسطه مدارس وزن اضافه دارای و چاق وجوانانن 
 تصادفی صورت به و انتخاب نفر 122 وزن کاهش برنامه در شرکت از آنان تمایل از اطمینان از پس

   .شد  تقسیم  کنترل و مداخله گروه دو به

 
شد پژوهشگر توسط پایه مرحله ارزیابی به اقدام آنها والدین و نوجوانان از رضایت کسب از پس. 

 حالیکه در .پذیرفت صورت والدین گروه نیز و آزمون گروههای کودکان برای آموزشی مداخله سپس
  مداخله، از پس ماه شش .کرد دریافت را رفتار با مرتبط آموزشی مداخله گونه هیچ کنترل گروه

   .شد تکمیل کودکان توسط ها پرسشنامه و ارزیابی مجدد سنجی تن های ارزیابی
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در نیاز مورد اطالعات  مطالعه به ورود از بعد کنترل، و مداخله گروههای افراد کلیه  
 از وزن، کاهش برنامه والدین، تحصیالت و درآمد میزان و دارو مصرف سابقه سن، مورد

  .گردید آوری جمع (1 پیوست)عمومی اطالعات پرسشنامه تکمیل طریق
 

بدنی توده نمایه کنندگان شرکت وزن و قد گیری اندازه با همچنین(BMI)  ، دور  
 .آمد محاسبه و گیری اندازه آنان باسن دور کمر،

 
های دریافت وزن، خودکارآمدی بر مبتنی زندگی سبك ای، تغدیه آمدی خودکار 

 معتبر های پرسشنامه اساس بر کودکان زندگی کیفیت جسمانی، فعالیت رفتار غذایی،
   .شد تکمیل کنترل و مداخله افراد کلیه از علمی
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 جمع آوری اطالعات   اعتباربخشی توضیحات روش امتیازدهی

 پرسشنامه اطالعات عمومی - - -

 از ای نقطه پنج ليکرتی طيف یک اساس بر
  بسيار تا (صفر نمره) اطمينان و اعتماد عدم

 .کنند می بيان را (4 نمره)مطمئن
حاوی بيست گویه 

  مقياس  خرده پنج دارای

 خودکارآمدي پرسشنامه

 وزن به مربوط زندگی سبک

 

 مطمئن از ليکرتی طيف پایه بر سواالت
 اندازه گيری دارم کامل اطمينان تا نيستم
  از طيفی دارای سازه این نمرات .شد خواهد

 بود خواهد +15 تا -15

  سوال   15
 اي تغذیه خودکارآمدي

 

  مشکلی وقت هيچ" ی گزینه به که  گردید
 گاهی" ی گزینه به و صفر امتياز" ندارم
 گزینه ی به و 2 امتياز " دارم مشکل ها وقت

  تعلق 4 امتياز  "دارم مشکل ها وقت بيشتر"
  به ترتيب به ها امتياز این سپس گرفت،

  کل امتياز و100 و 50 صفر، امتيازهای
 شد محاسبه

ی مورد 23 پرسشنامه
 بخش 4در 

 

 

 کودکان زندگی کیفیت
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 جمع آوری اطالعات   اعتباربخشی توضیحات روش امتیازدهی

- 
یادآمد هفت روزه  

 فعاليت بدنی ساليس  
 

 
 بدنی فعالیت

  /سال در بار گزینه انتخاب اساس بر
 بسامد خوراک نوجوانان  آیتمی 170 روز/هفته/ماه

 مطمئن از ليکرتی طيف پایه بر سواالت
  سوال   5 دارم اطمينان بسيار  3 تا نيستم

 بدنی فعالیت خودکارآمدي
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استراتژیهاي آموزشی: 
 

 معمول چاقی،روشهاي و وزن اضافه عواقب و علل ، شیوع اهداف،تعاریف، :1 جلسه

 انگیزه ایجاد وزن، کاهش

 خودمراقبتی،شناخت خوردن، عادتهاي تغییر براي رفتاري استراتژیهاي:2 جلسه

 خانواده، در تغییرات)خوردن مدیریت براي خارجی استراتژیهاي کنترل آغازگرها،

 و ناسالم هاي وعده میان مصرف ،کاهش پز و پخت خرید غذایی، انتخابهاي

 مضر چربیهاي

 حل منظم، بدنی فعالیت انجام گرسنگی، هنگام در احساسات شناخت:3 جلسه

 محیط سازماندهی مشکالت،
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استراتژیهاي آموزشی: 
 کننده کمک افکار از استفاده و استراتژیها اجراي:4 جلسه

   ناخوشایند و خوشایند هاي هیجان ،گیري تصمیم پرخطر، شرایط و موانع:5 جلسه

ضعف،  ابقااي  و اهداف، شناسایی نقاط قوت و مرور برنامه ، باورهاي غلط:: 6جلسه 

 وزن

 2 جلسه آموزشی نیز براي والدین تشکیل شد. 

1 (انگیزه، تنظیم هیجان، سازماندهی محیط و)جلسه گروهی.... 

 افازار پس از شش ماه مجددا ارزیابی ها انجام گرفته و داده ها از طریق نرمN4 

  Zscore، آنتروپالس باه منظاور تعیاین    (استخراج داده هاي دریافت غذایی)

 .گرفتتجزیه و تحلیل قرار مورد   SPSSنمایه توده بدنی و در نهایت نرم افزار 
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:یافته ها  
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متغيرها همه نظر از مطالعه ابتدای در کنترل و مداخله گروه هردو 
 .نداشت معناداری تفاوت

که داد نشان مداخله انجام از بعد ماه 6 و مطالعه ابتدای در ها بررسی  
 تغيير کنترل گروه با مقايسه در مداخله گروه در دريافتی انرژی

  تفاوتهای غذايی گروههای دريافت نظر از ولی .است نداشته معناداری
 همچنين و لبنيات و گوشت غالت، سبزی، ميوه، دريافت در معناداری
 .دارد وجود .... و شور های وعده ميان شيرين، نوشيدنيهای دسرها،

گروه در معناداری کاهش سنجی تن های ويژگی نظر از همچنين 
 نمايه Zscore جمله از .شد ديده کنترل گروه با مقايسه در مداخله
 کاهش باسن دور به کمر دور نسبت و کمر دور ميزان بدن، توده

 .داشت معناداری
23 



با مقايسه در معناداری افزايش مداخله گروه در بدنی فعاليت ميزان  
 .داشت کنترل گروه

 
اجتماعی، عملكرد حيطه 4 هر در سالمتی با مرتبط زندگی کيفيت  

  و بهتر نمرات جسمانی عملكرد و هيجانی عملكرد تحصيلی، عملكرد
 .داد نشان کنترل نسبت به مداخله گروه در را معناداری باالتر

 
افزايش مداخله گروه در ای تغذيه خودکارآمدی ميزان همچنين  

 .نمايد می بيان را معناداری
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 بحث و نتیجه گیری
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در رفتاری – شناختی درمان بخشی اثر بر مبنی حاضر پژوهش هدف پيرو  
 مداخله داد نشان حاضر پژوهش های یافته ، چاقی به مبتال نوجوانان وزن کاهش

  تداوم و بوده اثربخش بدن ی توده ی نمایه کاهش بر رفتاری – شناختی ی
  همکاران و واس پژوهش های یافته با ها یافته این . دهد می نشان را اثربخشی

  همکاران و گراوز ، همکاران و هررا ، همکاران و یلفلی و همکاران و روتنيک و
 شناختی رفتاری درمان های برنامه دادند، نشان ها پژوهش این . باشد می همسو

   .است نوجوانی و کودکی دوران چاقی برای درمان موثرترین از یکی
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   نوجوانان انرژی دریافت معناداری عدم.1

   نوجوانان غذایی های گروه دریافت بهبود .2

  و وزن) سنجی تن های شاخص وضعیت بهبود.3

  و باسن دور کمر، دور ،[BMI]بدن توده نمایه

   (باسن دور به کمر دور نسبت

 نوجوانان ای تغذیه خودکارامدی افزایش .4

 وزن خودکارآمدی بر مبتنی زندگی سبك افزایش .5

   نوجوانان جسمانی فعالیت مدیآخودکار افزایش .6

 نوجوانان جسمانی فعالیت رفتار بهبود .7

 زندگی کیفیت بهبود .8

 
 

ماه بعد از  6قبل و 
 انجام مداخله

 فرعی اهداف
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 مداخله نتایج
تعداد 
 نمونه

 عنوان مطالعه نویسنده سال

بهبود وضعيت نمايه توده 
بدنی، وزن، چربی بدن و 

 چربی شكمی
 بررسی مرحله بلوغ
 کاهش دريافت انرژی

 عدم تغيير فعاليت بدنی 

جلسهههههه  10
CBT هفتگی 
هفتههههههه  10

 پيگيری

47 2008 Tsiros   و
 همكاران  

 

بررسههی اثربیشههی 
در  CBTبرنامهههههه 

ارتقهههای ترکيههه   
يم غذايی و ژبدن، ر

فعاليههت بههدنی در  
نوجوانههان چههاق و  
 دارای اضافه وزن  

کهههاهش معنهههاداری در  
متوسههط انههرژی روزانههه  

 232)دريههههههههههههافتی
و وزن بههدن ( کيلوکههالری

، ( متوسط يك کيلوگرم)
 بهبود دريافتهای غذايی
بهبود نگرش مطلهوبتری  
 به انجام فعاليت فيزيكی 

جلسه  20-15
 2گروهههههههی 
هههر  -سههاعته
 12-15گههروه 
 نفر

149 2011 Rossini  و
 همكاران

تههههاثير درمههههان   
ی شههناختی رفتههار 

کههاهش وزن در بههر 
 اعضای خانواده 
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 مداخله نتایج
تعداد 
 نمونه

 عنوان مطالعه نویسنده سال

 CBTبيمههاران گههروه  
در مقايسههه بهها گههروه 
کنتهههرل اخهههتالالت  
خههههوردن کمتههههر و 
، کههاهش وزن بيشههتر 
کاهش متوسط عاليم 
 اضطراب و افسردگی

  

 5)جلسهههههه  11
جلسه حضهوری و  

 (جلسه تلفنی

98 2014 Hege 
Gade 
و 

 همكاران  

اثربیشی رفتاردرمانی 
شههههناختی بههههرای  
خههوردن ناکارامههد در 
بيماران پذيرفته شده 
بهههههرای جراحهههههی 

 بارياتريك

هفتههههههه در  44 وزن ابقای و کاهش
جلسهه   24-دوفاز
هفتهه   6تا -درمان

يكبههار و بعههد دو  
هههر -هفتههه يكبههار

 دقيقه 45جلسه 

  فوالدوند 1391 4
  و

  همكاران

درمههان  بیشههی اثههر
 در شناختی - رفتاری

 مبتال درمان نوجوانان
 چاقی  به
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 مداخله نتایج
تعداد 
 نمونه

 عنوان مطالعه نویسنده سال

کاهش نمايه تهوده  
 بدن 

محههدوديت زمههان  
شهههرو  -پيگيهههری

درمههههههههههان در 
حجههم -امتحانههات
رنه   -کوچك نمونه

 سنی

جلسهههه گروههههی   6
 2/5يكبههار در هفتههه 

جلسههه  5 –سههاعته 
يههك -بههرای والههدين

-جلسهههه مشهههتر  
-ماههههه 2پيگيهههری 

جلسات مجهزا بهرای   
 دو رن  سنی

 30تعههداد 
نفر کود  

(17-8 
( سهههههال
مبههتال بههه 
چههاقی بهها 
نمايه توده 
بدن باالتر 
از صههد  

95  

 

بيات و   1393
 همكاران 

 

اثربیشهههی درمهههان 
شههناختی رفتههاری  
مبتنی بهر خهانواده   
در کههههههاهش وزن 
کودکههان مبههتال بههه 

 چاقی
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زیادی درپژوهشهای(Brennan  و همکاران و فيربورن و Cooper ) درمانی رفتار داد نشان  

  شده انتخاب اخير سال چندین طی در وزن کاهش در مناسب درمانی رویکرد یک عنوان به شناختی

 که است دستيابی قابل صورتی در چاق نوجوانان و کودکان در آن ماندگاری و وزن کاهش .است

 .گردد جایگزین سالمتری زندگی شيوه تغييرات با بدنی فعاليت و غذاخوردن ناسالم رفتارهای

  کمتری توجه و پردازند می غذایی رژیم تنظيم به عموما وزن کاهش متدهای در تغذیه متخصصين

  وزن کاهش روند در موفقيت عدم موجب امر همين که نمایندمی افراد شناختی و رفتاری مسایل به

 (25) .گردد می آن ماندگاری و
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 مطالعات مختلفی حااکی از آن اسات کاه خودکارآمادی سابک زنادگی و کيفيات زنادگی در         نتایج

نوجوانان چاق احساس کنترل کمتری روی رفتارهاای خاوردن و در مقابال    . نوجوانان چاق کم است

وسوسه ها دارند بنابراین ممکن است در برنامه های رژیم غذایی زودتر تسليم شوند و رژیم غذایی را 

 .رها کنند

روی بر بایست می وزن کاهش هایبرنامه اجرای در موفقيت و وزن بهبود منظور به بنابراین  

 .شود ابعاد همه در زندگی کيفيت بهبود به منجر تا گردد تاکيد خودکارآمدی احساس افزایش
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بين ارتباط منفی هيجانهای که دهد می نشان مطالعات نتایج همچنين Zscor 

 دیگر عبارت به .کند می گری ميانجی را روانی سالمت و بدنی توده نمایه

Zscor است همراه خوردن مقابل در کمتری مقاومت با بيشتر بدنی توده نمایه 

 کيفيت کاهش سبب است افسرده و مضطرب خشمگين، نوجوان که مواقعی در و

  انگيزه ایجاد و هيجانها کنترل توانایی و تعدیل بنابراین .شود می وی زندگی

  درمان فاکتورهای مهمترین از یکی عنوان به زندگيش سبک تغيير به نوجوان

 .است چاقی موفق
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:محدودیتهای مطالعه  

عدم بررسی ترکي  بدن 
وجود تعطيالت تابستانی طوالنی در مدارس 
عدم بررسی مرحله بلوغ نوجوانان 
محدوديت ارائه رژيم غذايی به نوجوانان 
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 ضعفنقاط: 
 
عدم بررسی ترکي  بدن 
عدم بررسی مرحله بلوغ 
 عدم بررسی گروه نوجوانان چاق و

 مجزادارای اضافه وزن به طور 
فقدان گروه کنترل درمانی 

 

نقاط قوت: 
 
 شاخص های تهن  بررسی همزمان

دريافتهای غذايی، انهرژی  سنجی، 
فعاليههههت بههههدنی ، دريههههافتی،  

خودکارآمههدی سههبك زنههدگی و   
 زندگیتغذيه ای و کيفيت 

 اسهههتفاده از پرسشهههنامه بسهههامد
 خور  نوجوانان

 

51 



 پیشنهادات

گيرد بر در را کامل تحصيلی سال یک تا باشد یکسال حداقل مطالعه طول. 

روانشناسی کارشناس بهمراه تغذیه کارشناس شامل کودکان چاقی درمان تيم 
 .باشد بدنی تربيت مربی و

روش با چاقی درمان مراکز ایجاد CBT 

درمان شروع و چاقی خطر معرض در نوجوانان شناسایی و نوجوانان وزن پایش   

ای مداخله برنامه اجرای CBT دبستانی چاق کودکان در 

ای مداخله برنامه اجرای CBT خانواده بهمراه چاق نوجوانان و کودکان در  
 هایشان

محوریت با مشاوره روش آموزشCBT درمانگران رژیم کليه به 
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