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  روش غیر رژیمی روي کنترل وزن یرتأثبررسی 
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گزارش  1999- 2000در سال  NHANES. باشد یماضافه وزن و چاقی نه تنها در ایالت متحده بلکه به طور جهانی در حال افزایش 
کیلوگرم بر متر مربع : اضافه وزن،  BMI ≤ 25درصد چاق هستند ( 30صد از بزرگساالن ایالت متحده اضافه وزن و در 64کرده که 

BMI ≤ 30 .(کیلوگرم بر متر مربع : چاق  
میلیون از مردم اضافه وزن یا چاقی دارند و با سرعت باال در حال افزایش است.  1,2) برآورد کرده که WHOسازمان بهداشت جهانی (

اضافه وزن و چاقی در ارتباط با عوارض بیماري زاي زیادي همچون بیماري عروق کرونر قلب، دیابت ملیتوس، پرفشاري خون، 
 باشند یمکه تهدید کننده زندگی  باشد یمسرطان  يها فرمصفراوي و بعضی  هاي یماريباستئوآرتریت، 

ر رژیمی (تغییر سبک زندگی) روي کنترل وزن و حفظ وزن، همچنین غی يها روشاستفاده از  یرتأثهدف از مقاله مروري حاضر بررسی 
 .باشد یمبررسی اثرات فیزیکی و روانی با بکار بردن این شیوه (روش غیر رژیمی) 

  reduce weightو  non diet ،non dietation ،dieting ،weight control ،loss weight ،without diet يها واژهمقاالت از طریق 
 1980مورد جستجو قرار گرفتند و همه مقاالت موجود از سال  SIDو  pubmed  ،google scholar ،science direct هاي اهیگپادر 
 مقاله مرتبط مورد استفاده قرار گرفت. 40(توصیفی، کوهورت، مقاالت مروري و مقطعی) و اطالعات موجود در  2014تا 

توسط  ها یافتهردن، سبک زندگی و تصویر بدنی شرکت کنندگان است. این در کل، نتایج مثبت مطالعات، بهبود در عادات خو
محدودیت خوردن، محدودیت غذایی و فعالیت فیزیکی براي رسیدن به الغري بدست آمد. مطالعات نشان دادند شرکت کنندگان بهبود 

دگی و اضطراب، داشتن عزت نفس و بیان سالمت روانی را تجربه کردند. سالمت روانی توسط میزان ابتال به افسردگی، احساس بیهو
ساله بهبود در رفتارهاي خوردن، حفظ شیوه غیر رژیمی، افزایش عزت  2احساسات منفی اندازه گیري شد. مطالعات با دوره طوالنی 

  نفس و کاهش نارضایتی بدنی گزارش شد.
ت کنندگان رفتارهاي کنترل وزن ناسالم را رها کنند، به طور کلی، مطالعاتی که افراد را به خوردن تشویق کردند، کمک کردند تا شرک

  بهبود سالمت متابولیک، افزایش رضایت بدنی و بهبود اضطراب روانی را تجربه کنند.


