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چكيده

زمینه و هدف :اختالل کمبود توجه -بیشفعالی ( Attention-deficit/hyperactivity disorderیا  ،)ADHDاز شایعترین مشکالت رفتاری است که باعث پرتحرکی ،نقص
توجه ،افت تحصیلی و مشکالت هیجانی و رفتاری در کودکان پیشدبستانی و دبستانی میشود .هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی درمان شناختی -رفتاری
( Cognitive behavioral therapyیا  )CBTمتمرکز بر والدین ،بر اضافه وزن و عزت نفس کودکان چاق  6تا  11ساله مبتال به  ADHDشهر اصفهان بود.
مواد و روشها :این پژوهش به صورت نیمه تجربی انجام شد .جامعه آماری مطالعه را  40کودک  6تا  11ساله مبتال به  ADHDدارای اضافه وزن یا چاق (باالتر از صدک  85در
نمودار وزن برای سن ،قد و جنسیت) و والدینشان که در طی سال  1394به کلینیک روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان علیاصغر (ع) اصفهان مراجعه کرده بودند ،تشکیل داد.
 20نفر از نمونهها فقط تحت درمان  ADHDقرار گرفتند و هیچ مداخله دیگری دریافت نکردند و  20نفر دیگر نیز به عنوان گروه آزمایش در جلسات  CBTشرکت نمودند .ابزار
جمعآوری دادهها ،پرسشنامه عزت نفس  Coopersmith Self-Esteem Inventory( Coopersmithیا  )CSEIو شاخص توده بدنی ( Body mass indexیا  )BMIبود .دادهها
با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :رویکرد  CBTبه روش آموزش والدین ،تأثیر معنیداری را بر اضافه وزن و عزت نفس کودکان چاق مبتال به  ADHDدر پسآزمون و مرحله پیگیری نشان داد .همچنین،
رویکرد  CBTمتمرکز بر والدین ،بر اضافه وزن و عزت نفس کودکان چاق و مبتال به  ADHDتأثیر معنیداری داشت (.)P > 0/001
 ADHDبه کار گرفته شود.
واژههاي کلیدي :درمان شناختی -رفتاری ( ،)CBTاختالل کمبود توجه -بیشفعالی ( ،)ADHDاضافه وزن ،عزت نفس
ارجاع :كرباسي عامل افسانه ،كرباسي عامل سعيد .اثربخشی درمان شناختی -رفتاری ( )CBTمتمرکز بر والدین ،بر اضافه وزن و عزت نفس کودکان چاق  6تا
 11ساله مبتال به اختالل کمبود توجه -بیشفعالی ( )ADHDشهر اصفهان .مجله تحقيقات علوم رفتاري 1396؛ 151-158 :)2( 15
پذیرش مقاله1396/3/13 :

دریافت مقاله1396/1/9 :

مقدمه

به نظر ميرسد كه  ADHDمشكل پايداري ماي باشاد كاه ممكان اسا
نشانههاي آن با افزايش سن از دوران پيش از مدرسه به دوره بلوغ و پا از آن
گسترش يابد .اگر ايان كودكاان درماان مناسادي را دريافا نكنناد ،مشاكالت
سازگاري و هيجاني را تجربه خواهند كرد .در مطا عات با يني ،بسياري از كودكان
مدتال به  ،ADHDاضافه وزن داشتند و چند مطا عه اخير نشاان داده اسا كاه
كودكان با تشخيص با يني  ،ADHDدر واتع سنگينتر از وزن ميانگين كودكان
هامساان و هام اان خاود بودنااد ( .)7 ،8همچناين ،باار اسااس نتااايج برخاي
پژوهشهاي ديگر ،اضافه وزن در كودكاان مداتال باه  ADHDحادود دو برابار
همساالنشاان مشااهده شاده اسا  .در مقابال ،در كودكاان داراي اضاافه وزن،

 -1استاديار ،مركز تحقيقات علوم رفتاري و گروه روانپزشكي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،اصفهان ،ايران
 -2كارشناس ارشد ،گروه آموزش و روانشناسي ،دانشكده روانشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد خوراسگان (اصفهان) ،اصفهان ،ايران
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يكي از شاايعتارين مشاكالت روانشاناختي كودكاان ،اخاتالک كمداود تو اه-
بيشفعاا ي ( Attention-deficit/hyperactivity disorderياا )ADHD
ميباشد ( .)1اين اختالک نوعي اختالک رشاد عبادي اسا كاه بار نداههااي
مختلف زندگي تأثير مي گذارد ( .)2طدق آمار اخير ،شايوع  ADHDدر  5درصاد
كودكان و  4درصد بزرگساالن رايج اس (.)3اين اختالک يكي از مهمترين علال
ار اع كودكان به متخببان بهداش روان اس ؛ به طوري كه عل  50درصاد
مرا عات به كيلينيکهاي روانپزشكي اطفاک مي باشاد ( )4و در مياان كودكاان
پيشدبستاني و دبستاني ،چا ش مهمي تلقي مي شود و ساد باروز مشاكالت و
آشفتگيهاي هيجاني شديد براي كودكان و خانواده آنها ميگردد ( .)5از ملاه
اين آشفتگيها ميتوان به اخراج از كودكستان يا دبستان ،نياز بيشتر باه وتا و

مراتد  ،محرومي از رخدادهاي خانوادگي و آسي پاذيري نساد باه ساانحه و
ساير نگرانيها در مورد سالم آنها اشاره نمود (.)6
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نتیجهگیري :رویکرد  CBTمتمرکز بر والدین ،میتواند به عنوان یک درمان انتخابی مکمل جهت کاهش عالیم روانشناختی BMI ،و افزایش عزت نفس کودکان چاق مبتال به

تأثیر  CBTبر اضافه وزن و عزت نفس کودکان چاق ADHD

مواد و روشها
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اين پژوهش از نوع مداخلهاي نيمه تجربي همراه با گروههاي آزمايش و شااهد و
مراحل پيشآزمون -پا آزماون و دوره پيگياري دو ماهاه باود .امعاه آمااري
مطا عه را  40نفر از دختران و پسران چاق  6تاا  11ساا ه مداتال باه  ADHDو
وا دينشان تشكيل داد كه طي سااک  1394باه كلينياک روانپزشاكي كاودک و
نو وان بيمارستان علياصذر (ع) شهر اصفهان مرا عه كارده بودناد .معياارهااي
ورود شامل سان  6تاا  11سااک ،تشاخيصگاذاري اباتال باه  ADHDتوساط
روانپزشااک باار اساااس Diagnostic and Statistical Manual of
 )DSM-IV-TR( Mental Disorders-5th Edition-Text Revisionو
مباحده تشخيبي ،اضافه وزن باالتر از صدک  85در نمودار وزن براي سن ،تاد
و نسي  ،عالته به همكاري و اعالم رضاي خانوادهها براي شرك در لسات
 CBTبر اساس منشور اخالتاي  ،Helsinkiانجاام پايشآزماون ،پا آزماون،
آزمون پيگيري و توانايي انجام تكا يف توسط آنها ،سطح سواد وا ادين دياللم و
باالتر و سكون در شهر اصفهان ه پيگيري بهتر لسات درماني بود.
عدم عالته به ادامه همكاري در طوک درمان ،و ود اختالک رواني عماده در
وا دين طداق ماالکهااي  DSM-IV-TRتوساط روانپزشاک ،و اود ديگار
اختالالت روانپزشكي در كودكان ،غيد بيشتر از دو لسه در لسات آموزشاي،
تذييرات دارويي و ابتال به ساير بيماريهاي زمينهاي به عنوان معيارهااي خاروج
در نظر گرفته شد .نمونهگيري به روش در دساترس باود؛ باه ايان صاورت كاه
نمونهاي مشتمل بر  40نفر انتخااب شادند و باه صاورت تباادفي در دو گاروه
 20نفره ترار گرفتند .از اين  40نفر دعاوت شاد تاا در لساه تاو يهي شارك
نمايند .شرك كنندگان در يكي از دو گروه آزمايش يا شاهد دستهبندي شدند.
ابتدا وزن و شاخص تاوده بادني ( Body mass indexياا  )BMIكودكاان
تعياااين و ثدااا گردياااد و پرساااشناماااه عااازت نفااا Coopersmith
( Coopersmith Self-Esteem Inventoryيا  )CSEIاز آزمودنيهاي هر دو
گروه به عمل آمد .سل وا دين گروه آزمايش در لسات روان درمااني  CBTكاه
طي شش لسه ،هفتهاي يک بار و هر لسه  1/5ساع بود ،شرك كردند.
در پايان لسات روان درماني  ،CBTدوباره وزن و  BMIكودكان ثد گردياد و
سل پ آزمون  CSEIاز هر دو گروه گرفته شد .دو ماه بعد و پ از اتماام لساات
رواندرماني ،از هر دو گروه دعوت كتدي به عمل آمد و باراي باار ساوم ،وزن و BMI
كودكان ثد و پرسشنامه مذكور تكميل گرديد .بازبيني تكا يف آموزشاي ،آماوزش باا
تمرين ،واگذاري تكا يف براي لسه بعد ،پاسخ به سؤاالت ،ارايه كااربر هااي مرباو
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احتماک افزايش عاليم  ADHDنسد به همتايان خود با وزن طديعي ،دو برابار
ميباشد (.)9-11
كودكان سنگين وزن از نظر رواني و ا تماعي ،پريشاني تابل تو هي دارناد
كه شامل افسردگي و عزت نف پايين اسا ( .)12از طار ديگار ،اعتمااد باه
نف پايين در اخاتالالت افساردگي آشاكار ماي باشاد و باا  ،ADHDاخاتالک
نافرماني ،ترسهاي گونااگون ( )Phobiaو اخاتالالت تذذياه ارتداا دارد (.)13
بيشتر كودكان مدتال به اختالالت رفتاري ،بازتاب هااي منفاي رفتااري بيشاتري
نسد به بازتابهاي مثد از دنياي پيرامونشان درياف ميكنند كه ايان مساأ ه
به مرور زمان باعث كاهش عزت نف در آنان ميشود ( .)14نتاايج مطا عاات در
اين راستا نيز حاكي از آن اس كه  ADHDتأثير منفي بر عزت نف ميگذارد.
همچنين ،برخي پژوهشها به اين نتيجه دس يافتند كه اين مشكالت حركتي و
عملكردي ،بر روي تنانگاره آنها تأثير منفي دارد و باعث پايين آمدن اعتماد باه
نف آنها ميشود ( .)15 ،16بنابراين ،با تو ه به اين كه كودكان چاق با مشكل
عزت نف دس و پنجه نارم مايكنناد ،مشاكل پاايين پنداشاتن عازت نفا
كودكان چاق مدتال به  ADHDدو چندان ظهور ميكند (.)17
نتايج برخي تحقيقات نشان داده اس كه آن دسته از كودكان مدتال به اخاتالالت
فزونكنشي /نارسايي تو اه كاه ميازان اضاطراب و افساردگي بااالتري دارناد ،بهاره
كمتري از درمانهاي رايج در اين اختالک ميبرند ( .)18در واتع ،هاد نهاايي درماان
 ،ADHDتوانا ساختن كودكان اس كه بتوانند بر مشكالتي كاه در طاوک زنادگي باا
آنها موا ه ميشوند ،فايق آيند .اين هد را نميتوان باا دارو درمااني ياا وادار كاردن
كودكان به رعاي تواعد به دس آورد ،بلكه تنهاا راه باه انجاام رسااندن آن ،آماوزش
راهكارهاي شناختي -رفتاري به كودک و يا وا دين آنان ميباشد (.)19
در رويكرد درمان شاناختي -رفتااري (Cognitive behavioral therapy
يا  ،)CBTتأكيد زيادي بر آموزش مفاهيم به طور عملياتي مي شود و اعتدارياابي
درمان به طور تجربي صورت مي گيرد .بنابراين ،تأكيد در درماان ،متو اه فاراهم
آوردن فرصتي براي يادگيري هاي انطداتي ديد و همچنين ،ايجااد تذييراتاي در
فضاي بيرون از حيطه با يني (درمانگاه يا مط ) ميباشد؛ چرا كه مهمترين شيوه
تثدي شده درمان  ،ADHDايجاد و حفا ياک محايط مناسا  CBTو دارو
درماني اس (.)20
از سوي ديگر ،دخيل كردن وا دين در اين نوع درمان را شاايد بتاوان ناشاي از
آن دانس كه وا دين زمان تابل تو هي را صر نظارت بر فعا ي هاي كودكانشان
مي كنند و در اين زمانها ممكن اس فشار بيشتري بر وا دين به خباو ماادران
وارد شود و در معرض افسردگي ترار گيرند و يا عكا ا عمال مناسادي را در مقابال
كودک خود نداشته باشند ( .)21در همين راستا ،بسياري از تحقيقات گذشاته نشاان
دادهاند كه ارتدا مادران كودكان مداتال باه  ADHDباا فرزندانشاان ،منفايتار از
مادران ديگر اس  .همچنين ،از آن ا كه موروثي بودن  ADHDبا تو ه باه نتاايج
بيشتر پژوهش ها مورد تأييد ترار گرفته اس  ،وا دين اين كودكان نيز ممكان اسا
دچار نارساييها و نشانههاي مرضي فرزندانشاان باشاند ( .)21 ،22از ايانرو ،انجاام
پژوهشهايي ه بررسي راهدردهاي مداخلهاي ،ضاروري باه نظار مايرساد تاا
خانوادهها را درگير مسايل كودكان نمايد و آنها را به اتخاذ رفتار مناسدي در برخاورد
با كودكان تشويق و راهنمايي نمايد ( .)9مطا عات صورت گرفته در ايان حيطاه ،باه
مسايلي مانند انواع درمانهاي مدتني بر رويكرد ( CBTباازي درمااني) ( ،)23تاأثير
اثربخشي  CBTمتمركز بر كودک در ه كاهش اختالالت  )24( ADHDو ياا
مشكالت چاتي ( )25و عزت نف ( )26پرداختاهاناد و كمتار پژوهشاي تو اه بار

رويكرد  CBTمتمركز بر وا دين داشته اس ( .)21 ،22 ،27بناابراين ،باا تو اه باه
كمدود تحقيقات در اين زمينه ،باه مطا عاه در راساتاي ارزياابي اثربخشاي رويكارد
 CBTمتمركز بر وا دين نياز اس .
با تو ه به رشد روزافزون ابتال به  ADHDو كمدود مطا عه در ايان راساتا،
نياز به پژوهشهاي علمي در زمينه ارزيابي اثربخشي رويكرد  CBTمتمركاز بار
وا دين بر اضافه وزن و عزت نف كودكان مدتال به  ADHDاحساس ميگاردد
و از اهمي ويژهاي برخوردار اس  .به همين منظاور ،پاژوهش حاضار باا هاد
اثربخشي يكي از مداخالت  CBTبه روش آموزش وا دين و خانواده ،بر كااهش
اضافه وزن و افزايش عزت نف كودكان چاق  6تا  11سا ه مدتال باه ADHD
در شهر اصفهان انجام شد.

افسانه کرباسی عامل و همکار

شكل  1مراحل انجام مطا عه را نشان ميدهاد .از  48بيماار بررساي شاده بار اسااس
معيارهاي ورود 5 ،بيمار وا د شرايط ندودند و  3بيمار نيز با رد رضاي ناماه آگاهاناه ،باه
مطا عه وارد نشدند 40 .بيمار به صورت تبادفي به دو گروه اختبا يافتند و به مادت
شش هفته تح مداخله يا عدم مداخله ترار گرفتند .سل شرك كننادگان باه مادت
دو ماه پيگيري شدند و در پايان هر دو گروه مورد آنا يز ترار گرفتند.

 48بيمار مورد
 8بيمار از مطا عه خارج شدند ( 5بيمار
وا د شرايط ورود به مطا عه ندودند و 3
نفر رضاي به شرك در مطا عه
نداشتند.
 40بيمار به صورت تبادفي ساده به دو
گروه تقسيم شدند.

گروه شاهد 20 :بيمار كه رويكرد CBT
نداشتند و تنها داروهاي مربو به ADHD
خود را مبر نمودند.

گروه آزمايش 20 :بيمار در شش لسه
هفتگي ،رويكرد  CBTرا درياف نمودند.

دوره زماني مبر دارو (شاهد) :شش هفته

دوره زماني ا راي مداخله :شش هفته
دوره پيگيري :دو ماه
بيماراني كه موفق به پيگيري تا دو ماه
نشدند :صفر بيمار

بيماراني كه تا انتها در مطا عه بودند و مورد
آنا يز ترار گرفتند 20 :بيمار

بيماراني كه تا انتها در مطا عه بودند و مورد
آنا يز ترار گرفتند 20 :بيمار

دوره پيگيري :دو ماه
بيماراني كه موفق به پيگيري تا دو ماه
نشدند :صفر بيمار

شکل  .1مراحل انجام مطالعه
Attention-

ADHD:

;therapy

CBT: Cognitive behavioral
deficit/hyperactivity disorder

ميااانگين سااني نمونااههااا 8/4 ± 1/8 ،ساااک بااود 67/5 .درصااد از مشااارك
كنندگان را پسران و  32/5درصد آنان را دختران تشكيل دادند .ميانگين سني گاروه
آزمااايش و شاااهد بااه ترتيا  8/2 ± 1/8و  8/6 ± 1/7ساااک بااود (.)P = 0/430
همچنين ،تركي نسي در گروههاي مورد مطا عه تفاوت معنيداري نداش  .در
گروه آزمايش 65( ،درصد)  13پسر و ( 35درصد)  7دختر و در گاروه شااهد (70
درصد) 14 ،پسر و ( 30درصد)  6دختر بودند ( ( )P = 0/740دوک .)1

گروه

کل ( 40نفر)

آزمایش ( 20نفر)

شاهد ( 20نفر)

مقدار P

فاکتورهای جمعیتشناختی
سن (ساک) (ميانگين  ±انحرا معيار)
نسي [تعداد (درصد)]

8/4 ± 1/8

8/2 ± 1/8

8/6 ± 1/7

پسر

(27 )67/5

(13 )65/0

(14 )70/0

دختر

(13 )32/5

(7 )35/0

(6 )30/0
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به هر لسه و سنجش وزن در هر لسه صورت گرف .
پرسشنامه  :CSEIاز اين پرسشنامه ه محاسده عزت نفا كاودک
استفاده شد .پرسشنامه  CSEIشامل  58گويه ميباشد كه  8گوياه آن دروغسانج
اس و در مجموع 50 ،ماده آن به چهار مقياس «عازت نفا كلاي ،عازت نفا
ا تماعي (همساالن) ،عزت نفا خاانوادگي (وا ادين) و عازت نفا تحبايلي»
تقسيم ميشود .نمرهگذاري مقياس مذكور به صورت صفر و  1در نظر گرفتاه شاده
اس ( = 1خير و صفر = بلي) و كس نمره باالتر در آن ،نشان دهنده ساطح عازت
نف باالتر ميباشد .مادههاي مقياس  CSEIاز نظر ذوي براي كودكاان  6تاا 10
سا ه نوشته شده اس كه ميتوان با دوباارهنويساي و تذييارات ذاوي ،آن را باراي
سنين مختلف مورد استفاده ترار داد .مطا عاات در داخال و خاارج از كشاور در ايان
زمينه بيانگر آن اس كه اين آزمون از اعتدار و روايي تابل تدو ي برخوردار ميباشاد؛
به طوري كه ضراي روايي و پايايي آن در خارج از كشور باه ترتيا  0/58و 0/84
( )28و در داخل كشور  0/60و  )23( 0/92گزارش شاده اسا  .در پاژوهش حاضار
نيز با تو ه به استاندارد بودن پرسشنامه ،به روايي آن اطمينان شد و پاياايي آن باا
استفاده از ضري  0/83 ،Cronbachs alphaبه دس آمد كه حااكي از انساجام
مناس و پايايي پرسشنامه بود.
وزن تمام كودكان با داس نازک و بدون كفش با استفاده از تارازوي Seca
(آ مان) انجام گرف و هر لسه با يک وزنه شاهد  5كيلويي كنترک ميشاد .تاد
نمونهها با استفاده از متر نواري اندازهگيري گرديد .بادين ترتيا  ،از آزماودنيهاا
درخواس گرديد بدون كفش و با پاهاي به هم چسديده و در حا ي كه پاشنههاا،
زانوها ،گن ،شانهها و سر در يک امتداد ترار دارد ،پش خود را به متر بچسادانند
و پ از مماس كردن يک مقوا با فرق سر ،تد آنها بار حسا متار ثدا شاد.
ميزان  BMIشرك كنندگان نيز با استفاده از وزن و تد آزمودنيها ،باه صاورت
تقسيم وزن بر مجذور تد محاسده گرديد.
در سطح آمار توصيفي از شاخص هايي مانند ميانگين و انحارا معياار و در
ساااطح آماااار اساااتنداطي باااا تو اااه باااه نتيجاااه حاصااال از آزماااون
 Kolmogorov-Smirnovمدني بر نرماک بودن توزيع متذيرها ،ها تعياين
تأثير رويكرد  CBTبر هر يک از متذيرهاي عزت نف و  BMIكودكاان تاا دو
ماه بعد از مداخله ،از آزمون آنا يز واريان با اندازهگيريهاي مكرر در هر ياک از
دو گروه مورد بررسي؛ براي مقايسه ميانگين عزت نف و  BMIكودكاان در دو
به دوي بازههاي زماني از آزماون  Independent tدر هار ياک از دو گاروه و
براي مقايسه ميانگين اين متذيرها در بين دو گروه در هر يک از زمانهاي ماورد
مطا عااه (تداال ،بعااد و دو ماااه بعااد از مداخلااه) از آزمااون Independent t
اساااتفاده شاااد .در نهايااا  ،دادههاااا در نااارمافااازار  SPSSنساااخه 22
( )version 22, IBM Corporation, Armonk, NYمورد تجزيه و تحليال
ترار گرف  P > 0/05 .به عنوان سطح معنيداري دادهها در نظر گرفته شد.

يافتهها

تأثیر  CBTبر اضافه وزن و عزت نفس کودکان چاق ADHD

جدول  .2مقایسه میانگین  )Body mass index( BMIو عزت نفس کودکان مبتال به  )Attention-deficit/hyperactivity disorder( ADHDدر
زمانهای مختلف مورد مطالعه
متغیرها

گروهها

BMI

آزمايش
شاهد
*

مقدار P
عزت نف

آزمايش
شاهد

*

مقدار P

قبل از مداخله (میانگین ±

بعد از مداخله (میانگین

انحراف معیار)

 ±انحراف معیار)

18/8 ± 1/3
19/3 ± 1/3
0/238
91/3 ± 3/2
90/8 ± 3/2
0/660

18/6 ± 1/3
19/4 ± 1/3
0/044
95/7 ± 2/4
90/9 ± 2/6
> 0/001

مقدار P

**

> 0/001
0/100
0/860
0/610
-

مقدار P

دو ماه بعد از مداخله

***

مقدار
#
P
0/010
0/020
0/910
0/310
-

(میانگین  ±انحراف معیار)
18/7 ± 1/3
19/5 ± 1/4
0/051
98/7 ± 2/6
93/8 ± 1/6
> 0/001

0/110
> 0/001
-

BMI: Body mass index
*سطح معنيداري حاصل از آزمون  Independent tه مقايسه ميانگين متذيرها بين دو گروه در هر يک از زمانهاي تدل ،بالفاصله بعد و دو ماه بعد از مداخله؛ **سطح معنيداري حاصال از آزماون Paired t
ه مقايسه ميانگين متذيرها تدل و بعد از مداخله در هر يک از دو گروه؛ ***سطح معنيداري حاصل از آزمون  Paired tه مقايسه ميانگين متذيرها تدل و دو ماه بعد از مداخله در هار ياک از دو گاروه؛ #ساطح
معنيداري حاصل از آزمون آنا يز واريان در تكرار مشاهدات مستقل ه مقايسه ميانگين متذيرها تدل و بعد از مداخله در هر يک از دو گروه

نتايج مقايسه متذيرهاي مورد بررساي در گاروه هااي آزماايش و شااهد در
دوک  2ارايه شده اس  .مقدار  BMIدر گاروه آزماايش بعاد از انجاام مداخلاه
( )P = 0/001و دو ماه پ از آن ( )P = 0/010به طاور معنايداري نساد باه
ابتداي مطا عه كاهش ياف  ،اما در گروه شاهد دو ماه پ از مطا عاه نساد باه
ابتداي آن به طور معنيداري افزايش داشا ( .)P = 0/020در مقايساه باين دو
گروه ميتوان گف كه  BMIدر پايان شش هفته مداخله ،در گروه شاهد به طور
معنيداري بيشتر از گروه مداخله بود ،اما دو ماه پ از مطا عه ،تفاوت معنيداري
بين دو گروه مشاهده نگرديد.
روند تذييرات  BMIدر زمانهاي مورد مطا عه باا اساتفاده از آزماون آناا يز
واريان با اندازهگيريهاي مكرر بررسي و در شكل  2ارايه شد .بر اساس نتاايج،
تفاوت معني داري بين دو گروه آزمايش و شاهد در زميناه روناد تذييارات BMI
مشاهده نشد (.)P = 0/840
ميانگين نمره پرسش نامه  CSEIپ از شش هفته درمان و دو ماه پ از
انجام مداخله ،در گروه آزمايش به طاور معناي داري بيشاتر از گاروه شااهد باود
( .)P = 0/001ميانگين اين نمره در پايان دوره درماني در هر دو گروه آزمايش و
شاهد نسد به ابتداي مطا عه ،تفاوت معنيداري نداش  .همچنين ،دو مااه پا

بحث و نتيجهگيری
هد از انجام پژوهش حاضر ،تعيين اثربخشي رويكرد  CBTمتمركز بر وا دين،
بر اضافه وزن و عزت نف كودكان  6تا  11سا ه داراي اضافه وزن و چاق مدتال
به  ADHDمرا عه كننده باه كلينياک روانپزشاكان كاودک و نو اوان شاهر
اصفهان بود.
نتايج حاصل از ارزيابي اضافه وزن كودكان حااكي از آن باود كاه مياانگين
 BMIكودكان گروه آزمايش بالفاصله و دو مااه بعاد از مداخلاه ،در مقايساه باا
شروع مطا عه كاهش معنيداري داش ( ،)P > 0/050اما  BMIگروه شااهد باا
گذش زمان تا پيگيري دو ماهه ،همچنان افزايش داش .

مداخله
گروهگروه
آزمايش

گروه شاهد

سطح معنيداري حاصل از روند تذييرات ميانگين  BMIبين دو گروه =
0/840

100
98
94
92
88

19
18
17

86
دوماه بعد از مداخله

بالفاصله بعد از مداخله
زمانهای مورد مطالعه

تدل از مداخله

ب

دو ماه بعد از مداخله

بعد از مداخله
زمانهای مورد مطالعه

تدل از مداخله
الف

شکل  .2میانگین ( )Body mass index( BMIالف) و عزت نفس (ب) کودکان مبتال به )Attention-deficit/hyperactivity disorder( ADHD
در زمانهای مختلف در هر یک از دو گروه
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90

میانگین عزت نفس

96

20

میانگین ( BMIکیلوگرم بر مترمربع)

سطح معنيداري حاصل از روند تذييرات ميانگين عزت نف
بين دو گروه = 0/001

گروه آزمايش
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كنترک
گروهشاهد
گروه

از انجام مداخله نيز در هر دو گروه تفاوت معنيداري نساد باه ابتاداي مطا عاه
مشاهده نشد .با مقايسه روند تذييرات ميانگين نمره پرسشناماه  CSEIدر پاياان دوره
درماني نساد باه ابتاداي مطا عاه ،باين دو گاروه تفااوت معنايداري و اود داشا
( .)P = 0/001روند تذييرات نمره پرسشنامه  CSEIاز ابتداي مطا عه تا دو ماه پا از
انجام مداخله ،تفاوت معنيداري را بين دو گروه نشان داد (.)P = 0/001

افسانه کرباسی عامل و همکار
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سپاسگزاری
مطا عااه حاضاار برگرفتااه از پاياااننامااه مقطااع كارشناسااي ارشااد بااه شااماره
 23820701932061مي باشد كه در دانشكده روانشناسي دانشگاه آزاد اساالمي
واحد خوراسگان (اصفهان) به تبوي رسيد .بادين وسايله از كاركناان كلينياک
روانپزشكي كاودک و نو اوان شاهر اصافهان ،مساؤوالن پژوهشاي دانشاكده
روانشناسي و شرك كننادگاني كاه در انجاام و ارتقااي كيفاي ايان پاژوهش
همكاري نمودند ،تشكر و تدرداني به عمل آيد.
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به بيان ديگر ،مي توان گف كه با تو ه به مياانگين نمارات پا آزماون و
پيگيري  BMIدر گروههاي آزمايش و شاهد ،اثربخشي رويكارد  CBTمتمركاز
بر وا دين در كاهش  BMIتأييد گرديد .نتايج بسياري از مطا عات نشان ميدهد
كه برنامههاي مدتني بر خانواده ،براي درمان اضافه وزن فرزندان مناس اسا و
نقش مؤثري بر كنترک و كاهش اضافه وزن دارد ( )29-32كه با نتاايج پاژوهش
حاضر همخواني داش  .همچنين ،نتايج پژوهشهااي بياات و همكااران ( )33و
صادتي و همكاران ( )34با يافتههاي تحقيق حاضر مدني بار اثربخشاي رويكارد
 CBTمدتني بر خانواده در كاهش وزن كودكان مدتال به چااتي همساو باود .در
مقابل ،مطا عات  Corteseو همكاران ( )6و  )15( Schaefferگازارش كردناد
كه رويكرد  CBTتذييرات معني داري در كاهش وزن بدن نداش كاه باا نتاايج
بررسي حاضر مطابق ندود.
بنابراين ،ميتوان گف كه با و ود درمانهاي متعدد باراي چااتي ،يكاي از
داليل مهم كاربرد ا گوي رويكرد  ،CBTتأثير شناخته شده طوالني مادت آن و
يا توانايي آن در لوگيري از برگش مجدد چاتي ميباشد ( .)10در واتاع ،شاايد
يكي از چشمگيرترين يافتههاي حاصل از تحقيق بار روي رويكارد  CBTاناواع
اختالالت ،اين اس كه اين درمان آثار پايداري دارد كه حتي پ از پايان درمان
نيز پا بر ا خواهد ماند.
از سوي ديگر ،عزت نف كودكان مطا عه حاضر باا ا اراي ا گاوي CBT
بالفاصله بعد از مداخله و پيگيري دو ماهه ،افازايش نااچيز و غيار معنايداري را
نشان داد ( .)P < 0/050در گروه شاهد نيز عزت نفا كودكاان تذييار چناداني
نداش ( .)P < 0/050همچنين ،مقايسه بين گروهها حاكي از آن بود ،باا و اود
اين كه دو گروه در شروع مطا عه از سطح عزت نف يكسااني برخاوردار بودناد
( ،)P < 0/050اما با ا راي مداخله و بررسي در زمانهاي بالفاصاله و پيگياري
دو ماهه ،ميانگين عزت نف گروه آزمايش به طاور معنايداري بيشاتر از گاروه
شاهد بود ( .)P > 0/001بناابراين ،هرچناد رويكارد  CBTدر پاژوهش حاضار
موفق به افزايش مقدار تابل تو ه و معنيداري از سطح عزت نف كودک نشاد،
اما به هر حاک افزايش عزت نف در گروه آزماايش باه مراتا بيشاتر از گاروه
شاهد بود و اين يافته نشان دهنده تأثير روش مذكور ميباشد .شايد اگار مطا عاه
در بازه زماني طوالنيتري انجام گيرد ،اين افزايش ساطح عازت نفا بيشاتر و
معنيدار شود .در تديين اين يافته ميتوان گف كه به نظار مايرساد عاالوه بار
فوايد درماني و تأثير چشمگير مؤ فههاي شناختي در روند شكلگيري اعتمااد باه
نف  ،مهيا بودن عواملي همچون نحوه رفتار و برخورد مناس وا دين و خاانواده،
مياازان درک و آگاااهي و تااالش افااراد نيااز در رساايدن بااه اياان نتيجااه مااؤثر
بوده اس .
كرمي و همكاران نيز در تحقيق خود ،به پايداري اثر آموزههاي رويكارد CBT
اشاره نمودند ( )35كه با نتايج بررساي حاضار همخاواني داشا  .همچناين ،نتاايج
پژوهش  Herzو  Gulloneمدناي بار ايان كاه رويكارد  CBTبار عازت نفا
كودكان مدتال به  ADHDمؤثر اس ( ،)28با يافتههاي مطا عه حاضر همسو بود.
نتايج پژوهش  Anastopoulosدر زمينه آموزش وا ادين داراي كودكاان
مدتال به  ADHDنشاان داد كاه ايان روشهااي آموزشاي منجار باه كااهش
بيتو هي و بيشفعا ي كودكان مي شود و نافرماني كودک و مشكالت سلوكي و
پرخاشگري او را تح تأثير ترار ميدهد و باعاث افازايش عازت نفا كاودک
ميگردد .عالوه بر اين ،مشاهده شاد كاه روشهااي آماوزش وا ادين ،تنيادگي

وا دين را كاهش و عزت نف آنان را نيز افزايش ميدهد ( .)36به د يل اين كاه
عزت نف كودک زمينه و اساس ادراک وي از تجارب زندگي را فراهم ميسازد،
ارزش ويژهاي دارد .شايستگي عاطفي -ا تماعي كه از خودارزياابي مثدا مناتج
ميشود ،ميتواند به عنوان سلر يا نيرويي در مقابال مشاكالت خطيار آيناده باه
كودک كمک نمايد .كاودكي كاه احسااس خاوبي در ماورد خاودش دارد ،بهتار
ميتواند با مشكالت كنار بيايد و ممكن اس به گونهاي با آنها موا ه شود كاه
گويي هرگز مشكل عمدهاي برايش باه و اود نياماده اسا  .از ايانرو ،رويكارد
 CBTباعث بهدود ارزيابيهاي بيش از حد فرد از بدن ،كاهش باورهاي ناكاراماد
و افزايش عزت نف ميگردد (.)37
در كل مي توان بيان داش  ،از آن ا كه كودكان مدتال به  ADHDبه ويژه
اگر داراي مشكالت ارتدا ا تماعي باشند ،در معرض خطر اضافه وزن ترار دارند
و اضافه وزن عامل مؤثري بر عزت نف به عنوان يكي از شاخصهاي ساالم
روان ميباشد؛ بنابراين ،زمان آن رسيده اس كه درمانهاي ديدي را به ااي
درمانهاي رايج چاتي در كودكان مدتال به اين اختالک باه كاار بارد و باه ااي
نگراني در مورد وزن پايين در اين گروه از كودكاان ،متخبباان باياد در ماورد
خطرات اضافه وزن آگاه باشند و به طور كلي تو ه بيشتري باه ورزش و تناسا
اندام در آنان صورت گيرد تا به صورت غير مساتقيم از عواتا ناشاي از اضاافه
وزن كه منجر به خودانگاري منفي فرد نسد باه خاودش و كااهش اعتمااد باه
نف وي ميگردد ،لوگيري شود.
با تو ه به يافتههاي مطا عه حاضر و تحقيقات اشاره شده ،مايتاوان نتيجاه
گرف كه رويكرد  CBTميتواند به عنوان يک راهكاار سااده و ارزان در ها
كاهش (و يا كنترک) وزن كودک و بهدود اعتماد به نف تابال اساتفاده باشاد .از
مله محدودي هاي پژوهش حاضر ميتوان به انجام مطا عه در ياک رده ساني،
كوچک بودن حجم نمونه و گروه مداخله ،كوتاه بودن فاصاله زمااني باين پاياان
مطا عه و پيگيري آن و عدم بررسي كلاي وضاعي رواناي ماادران اشااره كارد.
بنابراين ،بهتر اس مطا عات بيشتر با حجم نمونه گساتردهتار در سااير ردههااي
سني و طي بازه زماني طوالنيتري انجاام شاود تاا بتاوان باا دتا و اطميناان
بيشتري در خبو تعميم نتايج و تأثير آن بر اضافه وزن و عزت نف كودكان
مدتال به  ADHDبحث نمود.
نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه رويكارد  CBTمتمركاز بار وا ادين ،در
كاهش اضافه وزن و افزايش عزت نف كودكان چاق  6تاا  11ساا ه مداتال باه
 ADHDمؤثر و كارامد مي باشد .بنابراين ،اگر بتوان از طريق آموزش وا دين ،به
ايجاد و هرچه بهتر كردن محيط و بسترسازي خاانواده اتادام نماود ،باه رشاد و
بهدود تو ه اين كودكان نيز كمک خواهد شد.
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Aim and Background: Attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD) is the most common behavioral problem that
causes hyperactivity, attention deficits, academic failure, and emotional and behavioral problems in preschool and
elementary school. The aim of this study was to determine the effectiveness of parent-based cognitive-behavioral
therapy (CBT) on overweight and self-esteem in 6- to 11-year-old obese children with attention deficit-hyperactivity
disorder in Isfahan City, Iran.
Methods and Materials: This quasi-experimental study was done on 40 children aged 6 to 11 years with attention
deficit-hyperactivity disorder and overweight or obesity (above the 85th percentile in weight for age, height, and sex
diagram) referred to Isfahan child and adolescent psychiatric clinic of Ali Asghar hospital in 2015. For 20 subjects
only attention deficit-hyperactivity disorder treatment was applied and they received no other intervention; but the
others in experimental group participated in cognitive behavioral therapy sessions. Analysis tools were Coppersmith
Self-Esteem Scale and the body mass index. Data were analyzed using analysis of variance with repeated measures.
Findings: Cognitive-behavioral therapy by teaching parents had a significant effect on overweight in obese children
with attention deficit-hyperactivity disorder at post-test and follow-up. It had a significant effect on self-esteem
among the obese children with attention deficit hyperactivity disorder at post-test, too (P < 0.001).
Conclusions: Parents-focused cognitive-behavioral therapy can be considered as a complementary treatment for reducing
psychological symptoms and body mass index and also increasing self-esteem in obese children with attention deficithyperactivity disorder.
Keywords: Cognitive-behavioral therapy, Attention deficit-hyperactivity disorder, Overweight, Self-esteem
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