
: خانم حسینی! چه زمانی به متخصص تغذیه مراجعه کردید؟ 
بهمن سال گذشته  بود. با وزن 94 کیلوگرم و قد 164 سانتی متر به 

متخصص تغذیه مراجعه کردم.
: چرا؟

دلیل خاصی نداشت. جمالت و صحبت های اطرافیانم که می گفتند 
چاق شدی کمی آزارم می داد اما بیشتر برای پیشگیری از بروز برخی 

بیماری ها مثل کبد چرب مراجعه کردم.
: این اولین بار بود که رژیم می گرفتید؟

نه، قبال هم زیر نظر متخصصان تغذیه رژیم گرفته بودم اما تاثیری 
نداشت و وزنم کم نشده بود.

: چه تفاوتی بین این رژیم و رژیم های قبلی وجود داشت؟
رژیم های قبلی محدودیت های بیشتری داشتند. سر ساعت های مشخصی 
تاکید به مصرف صبحانه و ناهار بود و برای روزهای هفته غذاهای 
خاصی در نظر گرفته شده بود که تهیه آنها برایم دشوار بود اما در 
این رژیم فقط حجم غذای دریافتی کم شد. البته در مصرف روغن 

و شیرینی ها هم محدودیت داریم ولی در کل مثل قبل غذا می خورم 
فقط حجم غذای دریافتی ام کمتر شده است که البته آن هم فقط 
یکی دو هفته اول سخت بود و در حال حاضر به آن عادت کرده ایم. 

: بقیه اعضای خانوده هم با شما در رژیم هستند؟
بله. همسرم هم همراه من رژیم را آغاز کرد.

: چقدر وزن کم کردید؟
من تا االن 35 کیلوگرم و همسرم 40 کیلوگرم!

: برای همسرتان برنامه غذایی جداگانه ای تجویز شد یا 
یک برنامه دارید؟

نه همسرم اصال مراجعه نداشتند ولی تغییراتی که در سبک تغذیه و 
نحوه پخت و پز مواد غذایی به وجود آمد باعث شد تا ایشان هم در 

کنار من وزن کم کنند. 
: چرا همان اول با شما به متخصص تغذیه مراجعه نکردند؟
همسرم بارها در باشگاه ورزشی زیر نظر مربی رژیم های غذایی سخت 
گرفته و وزنش را پایین آورده بود اما چون وزنش دوباره برمی گشت 

از رژیم خسته و دلزده بود. عالقه ای هم به مصرف سبزیجات و مواد 
غذایی آبپز نداشت و فکر می کرد احتماال این رژیم هم مثل قبلی هاست. 
قرار شد من رژیم بگیرم و اگر الغر شدم، او هم اقدام کند اما همزمان 

با من حتی بیشتر وزن کم کرد. 
: ورزش هم می کنید؟

در خانه پیاده روی می کنم. با توجه به شرایط کنونی امکان ورزش 
ندارم اما قبال زومبا کار می کردم. 

: در خانه ماندن مساوی است با وقت بیشتر و مصرف 
تنقالت! برای شما اینطور نبوده است؟

چرا خب ولی سعی کردیم تنقالت در خانه نداشته باشیم تا نخوریم. 
وقتی از روی بیکاری دوست دارم چیزی بخورم معموال واحدهای 

میوه ام را می خورم. 
: کاهش وزن چه تاثیری روی شما دو عزیز داشته است؟
احساس می کنم سبک تر شده ام. کبد چرب همسرم هم رفع شده 

است. از نظر روانی نیز بهتریم و دیگر دردسر لباس خریدن نداریم.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن خود 
ارائه مي دهند لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.
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دیگر دردسر لباس خریدن نداریم!

وقتی همسران با هم رژیم 
می گیرند، انتظارات شان 
متعادل تر می شود 
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نگاه روان شناس

برای پایین آوردن وزن تا به حال چند بار رژیم گرفته اید؟ چه روش هایی را امتحان کرده اید؟ 
موفق بودید یا تنها باعث شد از کاهش وزن منصرف شوید؟ از چه تکنیکی برای کاهش وزن 
استفاده کردید؟ رژیم باز گرفتید یا بسته؟ این هفته با خانم نرگس حسینی صحبت کردیم 
که نه تنها موفق شده است طی 8 ماه 35 کیلوگرم وزن کم کند بلکه زمینه را برای کاهش 
وزن 40 کیلوگرمی همسرش نیز فراهم آورد. با ایشان و متخصص تغذیه شان در رابطه با نوع رژیم تجویزی 
گفت وگو کردیم. در ادامه دکتر ابراهیمی مقدم نیز تکنیک های روان شناسی برای کاهش وزن معرفی کردند. 
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35 کیلوگرم 
کاهش وزن در 8 ماه

9ميزگرد تغذيه شماره هفتصدوهفتادوچهار   یک آذر نودونه

خانم حسینی  مورد  در  دکتر!  آقای   :
توضیح دهید.

خانم حسینی بهمن سال گذشته با وزن 94 کیلوگرم 
و قد 164 سانتی متر به ما مراجعه کرد و در مراجعه 
آخر 35 کیلوگرم کاهش وزن داشت که بسیار عالی 

و چشمگیر بود.
: در گفت و گویی که با ایشان داشتم 
دلیل موفقیتشان را رژیم راحتی دانستند که شما 
برایشان تجویز کرده بودید. در مورد رژیم تجویزی 

بیشتر برایمان بگویید.
رژیم تجویزی من رژیم باز است. هرگز برای وعده های 
غذایی در طول هفته غذای خاصی تعیین نمی کنم. 
رژیم های بسته به شما دیکته می کند که چه روزی 
در کدام وعده و سر چه ساعتی کدام ماده غذایی را 
به چه مقدار بخورید . امروزه در کشورهای پیشرو 
در علم تغذیه مثل کانادا و استرالیا، این نوع رژیم ها 
منسوخ شده است به طوری که متخصصان تغذیه 
دیگر اجازه ندارند چنین رژیم هایی را تجویز کنند. 
در رژیم بسته فرد از صبح تا شب گرفتار تهیه مواد 
غذایی الزم برای آن روز است و اگر نتواند مواد 
غذایی را طبق برنامه تهیه و مصرف کند، احساس 
می کند که روز را از دست داده و انگیزه اش برای 
ادامه رژیم کمتر خواهد شد. در رژیم باز میزان و 
حجم مصرفی مواد غذایی مشخص اما دست فرد 
برای انتخاب باز است. می داند اگر صبحانه قرار است 
پنیر بخورد اجازه مصرف چه میزان نان و پنیر و گردو 
را دارد و اگر میل به مصرف تخم مرغ دارد، چقدر 
مجاز است. برای وعده ناهار و شام هم میزان نان، 
برنج، ماکارونی، سیب زمینی و خورش و خوراک ها 
مشخص است و فرد هر کدام را بخواهد انتخاب 
و بر اساس حجم پیشنهادی دریافت می کند. قاعدتا 
دیگر فرد الزم نیست درگیر تهیه غذای خاصی باشد 
و با هر نوع ماده غذایی در یخچال و با هر بودجه ای 
می تواند وعده آن روز را تهیه و مصرف کند. در مورد 
ساعت مصرف وعده ها هم دست مراجعه کننده را 
باز می گذارم. قبال در رژیم برای صرف هر وعده 

ساعت تعیین می کردم ولی به مرور متوجه شدم 
بسیاری از افراد نمی توانند بر اساس وقت تعیین 
شده وعده ها را دریافت کنند و گذشتن ساعت و 
عدم دریافت به موقع باعث بی انگیزگی یا ترکیب 

وعده ها با هم می شود. 
: مسلما انگیزه کلید اصلی موفقیت در 
رژیم است. چقدر قضاوت های دیگران و حرف های 
شاید آزار دهنده آنها یا ترس از بیماری های مرتبط با 
چاقی می تواند این انگیزه را در ما به وجود آورد؟
این تلنگری است که شاید به فرد در گرفتن تصمیم 
درست کمک کند. نکته قابل توجه اینجاست که 
خوشبختانه یا متاسفانه قضاوت کردن در مورد دیگران 
در کشور ما رایج است و زیاد می شنویم که »فالنی 
چقدر چاق یا الغر شدی« یا »مبادا مبتال به کبد 
چرب بشی یا مثل پدرت دیابت بگیری« و... همه 
این داستان ها باعث ترس فرد می شود و در تالش 

فرد برای موفقیت در امر کاهش وزن موثر است.
: خانم حسینی اشاره کردند که همراه با 
همسرشان رژیم گرفتند و نه تنها خودشان وزن کم 
کردند بلکه همسرشان نیز در کنار ایشان کاهش 
وزن 40 کیلوگرمی داشته است. در این رابطه 

چه نظری دارید؟
بله این زن وشوهر بسیار دوست داشتنی، جوان و 

مهربانی بودند. همسر خانم حسینی همراه با ایشان 
مراجعه کردند و وزنشان هم با توجه به قد بلندشان 
باال بود. نمی توانم بگویم دقیقا پیروی از رژیم من 
باعث کاهش وزن ایشان شد. در حقیقت علت اصلی 
تاثیر وجود همسرشان بود که خورانش صحیح را 
در خانه جا انداخت و به کاهش وزن همسرش نیز 
کمک کرد. خانم ها دروازبان سالمت خانواده هستند. 
وقتی خانمی یاد می گیرد سالم غذا بپزد، اصراری به 
تهیه غذا از بیرون و مصرف فست فودها نداشته باشد، 
نحوه خرید مواد غذایی درست می شود و به تدریج 
سبک زندگی و الگوی تغذیه اصالح خواهد شد 
و اینجاست که به تدریج اعضای خانواده به وزن 
ایده ال می رسند. از نظر من بسیار مهم است که زن 
و شوهرها یا والدین و بچه ها در رژیم کاهش وزن 
همدیگر را همراهی کنند. یکی از دالیل کاهش وزن 
خانم حسینی همراهی همسر ایشان بوده که در نهایت 

به سالمت هر دو نفر انجامیده است.
: خانم حسینی به رژیم های باشگاهی 
و زده شدن همسرشان از رژیم های کاهش وزن 
اشاره داشتند. در این رابطه چه توضیحی دارید؟

متاسفانه امروزه شاهد رژیم نویسی در باشگاه ها یا 
آرایشگاه ها هستیم. هستند کسانی که تا دیروز تاتو 
می کردند و امروز برای دیگران رژیم الغری می نویسند 

و جالب تر اینکه توانسته اند که مشتریانی پیدا کنند. 
من و همکارانم دانشگاهی هستیم و حرف هایمان 
روی حساب و کتاب است و هرگز به مراجعه کننده 
نمی گوییم فالن تومان پرداخت کن و با تضمین، 30 
کیلوگرم کم می کنی! من هرگز نمی توانم چنین کاری 
بکنم. از روی الگوهای استاندارد رژیم می دهیم و 
چارچوب خاص خود را داریم و قصدمان فریب 
دادن مردم نیست. متاسفانه همانطور که همسر خانم 
حسینی اشاره کردند، رژیم های باشگاهی که برای 
صبحانه 6 عدد تخم مرغ آپز توصیه می کنند و بعد 
فرد نباید چیزی تا شب بخورد و برای شام هم فیله 
و یک لیوان شیر می خورد، کم نیست. معلوم است 
که فرد با کاهش کالری وزن کم می کند اما این 
الگوی غذایی نمی تواند همیشگی باشد و وقتی فرد 
این الگوی تغذیه ای را کنار بگذارد مجدد وزنش 
باال می رود. من و همکاران دانشگاهی ام کم خوری 
را ترویج می دهیم و تالش می کنیم با اصالح سبک 
تغذیه و حجم غذای دریافتی فرد به کاهش وزنش 
کمک کنیم. دنبال رسپی ها و مواد غذایی کمیاب و 
گرانقیمت نیستیم و سعی می کنیم با تغییرات مثبت و 
جزیی در برنامه ای که فرد به آن عادت دارد، وزنش را 
کاهش دهیم. کاهش وزن این چنینی، ناشی از کاهش 

آب بدن نیست و ماندگار خواهد بود.
: با توجه به شیوع کرونا و قرنطینه بودن 
بگویید چطور وزنمان را متعادل نگه داریم و برای 

مصرف تنقالت وسوسه نشویم؟
در خانه بودن یعنی نزدیک یخچال بودن که این 
موضوع در کنار استرس ناشی از ابتال به این ویروس 
در طوالنی مدت باعث ریزه خواری می شود. عادت 
ریزه خواری را باید به مرور کم کرد و نمی توان به 
یک باره آن را کنار گذاشتاما قانون مهمی وجود 
دارد و آن اینکه اگر می خواهیم سالم غذا بخوریم، 
نهایت  بپزیم و در  باید سالم خرید کنیم، سالم 
مواد غذایی سر سفره مان  میزان مصرف  مراقب 
باشیم. اگر مراقب این 3 اصل باشیم دیگر مهم 

نیست سر کاریم یا در خانه!
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3 اصل رسیدن تناسب اندام؛ سالم بخریم، سالم بپزیم و به اندازه بخوریم
خانم ها دروازبان سالمت 

خانواده هستند. وقتی 
خانمی  یاد می گیرد سالم 

غذا بپزد، اصراری به 
تهیه غذا از بیرون و مصرف فست فودها 

نداشته باشد، نحوه خرید مواد غذایی 
درست می شود و به تدریج سبک زندگی 

و الگوی تغذیه اصالح خواهد شد و 
اینجاست که به تدریج اعضای خانواده به 

وزن ایده آل می رسند
 

در بسیاری از فرهنگ ها، مردم نسبت به وزن خود 
حساسند و مخصوصا اگر اضافه وزن داشته باشند 
ممکن است نتوانند وارد فعالیت های جمعی شوند، 
آزار  یا حتی مورد تمسخر و  مناسب بخرند  لباس 

دیگران قرار گیرند.
نوجوانی  از  به وضعیت ظاهری  نسبت  دلمشغولی 
شروع می شود و مخصوصا در خانم ها بیشتر است. 
افرادی که تناسب اندام ندارند از نگاه دیگران تنبل 
یا پرخور محسوب می شوند، در صورتی که گاهی 

واقعا اینطور نیست.
 باید بپذیریم که داشتن اضافه وزن روی اعتماد به 
نفس اثر منفی می گذارد و بررسی های انجام شده در 
این رابطه روی دختران و پسران دبیرستانی نشان داده 
است که 63 درصد از دختران و 16 درصد پسرها 
تالش می کنند وزن خود را کم کنند. دل نگرانی در 
رابطه با اضافه وزن در دختران بیشتر است و در پسرها 
شاید چون بعد از بلوغ آن را به اندام مردانه مربوط 

می دانند کمتر روی اعتماد به نفس تاثیر می گذارد.
 تاثیر اضافه وزن روی روان افراد و آثار منفی رژیم های 
کاهش وزن غیراصولی، باعث می شود نسبت به این 
موضوع توجه بیشتری داشته باشیم. در وهله نخست 
چاق  اصال  چرا  که  دهیم  پاسخ  سوال  این  به  باید 
می شویم؟ عوامل ملیتی و اقتصادی-اجتماعی، سن، 
گاه  می گذارند.  تاثیر  وزن  روی  همگی  و...  جنس 
چاقی ارثی است و الگوی غذایی خانواده نیز فرد 
را به سمت اضافه وزن و چاقی می کشانداما برای 

کاهش وزن چه باید کرد؟
برای پاسخ دادن به این پرسش در ابتدا به یک تکنیک 
روان شناسی اشاره می کنم؛ تحقیقی که روی نوزادان 
انجام شد و به اثبات رسید، نوزادان بعد از مدتی، به 
طول مدت زمانی که شیر می خورند، عادت می کنند. 
فرض بگیرید نوزادان در عرض 15دقیقه شیشه شیر 
را تمام می کردند. در ادامه تحقیق سر شیشه را کمی 
گشاد کردند و مشخص شد نوزادان در همین زمان 
15دقیقه، نه تنها شیشه اول را تمام می کنند بلکه میل 
به نوشیدن شیشه دوم دارند. بعد سر شیشه را تنگ تر 
اتمام 15دقیقه نوزاد  از  کردند و مشخص شد بعد 
دیگر تمایلی به نوشیدن شیر ندارد، در صورتی که 

هنوز شیشه کامال تمام نشده بود. 

این موضوع در مورد افراد بالغ هم صادق است. نتیجه 
می گیریم اگر هر آنچه را می خواهید دم دست باشد 
و بشقاب خود را پر کنید و سر سفره بنشینید تمام 
مدت زمانی را که مغز برای خوردن در نظر گرفته 
است، مشغول خوردن خواهید بود و حجم باالیی از 
مواد غذایی را دریافت می کنید اما اگر وسایل مورد 
نظر دم دست نباشد و مرتبا از سر سفره برخیزید و 
وقت بیشتری را هدر دهید، حجم کمتری غذا را در 

این فرصت خواهید خورد. 
اضافه  زن وشوهرها  اگر  زن وشوهرها؛  مورد  در  اما 
وزن دارند، توصیه می کنم کمتر تلویزیون ببینند. ثابت 
شده با دیدن یک فیلم مهیج در مقایسه با زمانی که 
بیشتری  تنقالت  می بینیم  بر  فیلم حوصله سر  یک 
می خوریم. پس تا جای ممکن کمتر پای تلویزیون 
بنشینید و بیشتر فعالیت کنید. غذاهایی درست کنید 
که سالم تر و کم کالری ترند. خانم خانه باید غذاهای 
پرکلسترول، چرب و شیرین کمتری طبخ و از تهیه 
کیک های چرب و دسرهای نامناسب خودداری کند. 
به صبحانه بهای بیشتر بدهید و شب ها کمتر بخورید. 
محرک های غذایی در افزایش اشتها موثرند بنابراین 

سعی کنید به غذا رنگ و لعاب کمتری بدهید. 
اگر قصد رژیم گرفتن دارید حتما اصولی و همراه با 
ورزش رژیم بگیرد. داروهای الغری را توصیه نمی کنم 
چون از نظر روانی فرد فکر می کند این دارو بوده که 
به کاهش وزنش کمک کرده و با قطع مصرف دارو 
رژیم  خودسرانه  گشت.  خواهد  باز  شده  کم  وزن 
از آن نشوید و در  تا دچار عوارض ناشی  نگیرید 

دام رژیم های یویویی نیافتید. 
در کل، رژیمی سبک در کنار ورزش داشته باشید تا 
به تدریج وزن کم کنید. با هم همراه شوید تا هم 
وزن کم کنید و هم روابط زناشویی تان بهتر شود. 
فراموش نکنید که افراد چاق انتظارات بیشتری دارند 
و وقتی همسران با هم رژیم می گیرند انتظارات شان 
متعادل تر می شود و فرایند کاهش وزن بهتر و سریع تر 
پیش می رود. به عالوه، خود را سرزنش نکنید. به 
هم انرژی مثبت دهید و همراه هم باشید و از تکنیک های 
این  در  برای موفق شدن  تغذیه ای و روان شناختی 

زمینه استفاده کنید.

نگاه متخصص تغذیه


