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خالصه
مقدمه :پژوﻫﺶ مﺬکور با ﻫدف تعیین اثربخشي گروه درماني مبتني بر پﺬیرش و تعهد بر عادات زندگي،
رفتار خوردن آشفته و سبک زندگي ارتقا دﻫنده سالمت در زنان مبتال به چاقي بود.
روش کار :طرح پژوﻫﺶ به لحاظ ﻫدف کاربردی از نظر ماﻫیت یک پژوﻫﺶ نیمهآزمایشي ،از نوع
پیﺶآزمون پسآزمون با گروه کنترل و با گمارش تصادفي بود .جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه
کننده به کلینیکﻫای تغﺬیه و رژیمدرماني منطقه  2شهر تهران در سال  1397بود .از میان مراجعهکنندگان
به این مراکز  ،به روش در دسترس تعداد  30نفر انتخاب شده و در  2گروه  15نفره جایگزین شدند.
شرکتکنندگان با پرسشنامه ارزیابي عادات زندگي ( ،)2005بازخورد خوردن ( )1979و سبک زندگي
ارتقا دﻫنده سالمت والكر ( )1977مورد ارزیابي قرار گرفتند .سپس شرکتکنندگان گروه درماني مبتني بر
پﺬیرش و تعهد  8جلسه  1/5ساعته مورد آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل ﻫیچ آموزشي را دریافت
نكردند .دادهﻫا در نرم افزار  SPSSنسخه  23مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند .به منظور بررسي فرضیهﻫای
تحقیق از روش تحلیل واریانس چند متغیره ( )MANCOVAبا یک عامل اندازهگیری مكرر برای
تحلیل دادهﻫا استفاده شد.
نتایج :آزمون تحلیل کواریانس ( )ANCOVAنشان داد که گروه درماني مبتني بر پﺬیرش و تعهد بر
عادات زندگي ،رفتار خوردن آشفته و سبک زندگي ارتقا دﻫنده سالمت تاثیر معنيداری داشته است
( .) P>0/05نتایج حاصل از مقایسه زوجي دو گروه از طریق آزمون تعقیبي توکي نشان دﻫنده اختالف
میانگین عادات زندگي ،رفتار خوردن آشفته و سبک زندگي بین گروه کنترل و گروه درمان مبتني بر تعهد
و پﺬیرش بود .ﻫمچنین نتایج در آزمون پیگیری دوماﻫه نشان داد که اثر بخشي گروه درماني مبتني بر تعهد
و پﺬیرش بر عادات زندگي ،رفتار خوردن آشفته و سبک زندگي ارتقا دﻫنده سالمت در زنان مبتال به
چاقي ماندگار است.
نتیجه گیری :درمان گروﻫي مبتني بر پﺬیرش و تعهد بر عادات زندگي ،رفتار خوردن آشفته و سبک
زندگي ارتقا دﻫنده سالمت در زنان مبتال به چاقي اثربخﺶ بوده است و از این روش درماني برای بهبود
شرایط زنان مبتال به چاقي ميتوان سود جست.
کلمات کلیدی :گروه درماني مبتني بر تعهد و پﺬیرش ،عادات زندگي ،رفتار خوردن آشفته ،سبک
زندگي ارتقا دﻫنده سالمت ،زنان چاق
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مقدمه

دستخوش تغییرات نگران کنندهای شده است؛ به نظر ميرسد

اضافه وزن و چاقي یكي از مسایل مزمن سالمتي است که

تغییر در عادات زندگي افراد چاق مانند استفاده بیشتر از منابع

عوارض ناشي از آن ،باعث کاﻫﺶ طول عمر فرد ميگردد و

پرکالری نظیر غﺬاﻫایي که سریع آماده ميشوند و تنقالت از

به عنوان دومین عامل قابل پیشگیری از مرگ (بعد از سیگار)

علل تاثیرگﺬار چاقي ميباشد ( .)8عالوه بر عادات زندگي

معرفي شده است که وضعیت آن در جامعه ،رابطه معنيداری

نامناسب ،رفتارﻫای خوردن آشفته نیز در بروز چاقي ميتواند

با سطح سالمت آن جامعه دارد ( .)1پیﺶبیني ميشود با وجود

موثر باشد .ﻫنوز در مورد عوامل مرتبط با شكلگیری و تداوم

پیشرفتﻫای فراوان در درمان بسیاری از بیماریﻫا و افزایﺶ

نگرانيﻫای مربوط به وزن و اختاللﻫای خوردن ،خالءﻫای

امید به زندگي ،چاقي اولین علت کاﻫﺶ امید در  100سال

پژوﻫشي بسیاری وجود دارد .براساس پژوﻫﺶﻫای صورت

آینده خواﻫد بود ( .)2براساس تعریف سازمان بهداشت

گرفته تاکنون ،عوامل بسیاری در سببشناسي رفتارﻫای

جهاني ،اضافه وزن و چاقي به عنوان تجمع غیرطبیعي یا بیﺶ

خوردن آشفته نقﺶ دارند ( .)9برخي نظریهﻫای سببشناسي

اندازه چربي در بدن که سالمتي فرد را مختل ميکند شناخته

پیشنهاد ميکنند که رفتارﻫای خوردن آشفته وسیلهای ﻫستند

ميشود .براساس آمار سازمان بهداشت جهاني در سال ،2015

تا توجه از یک عاطفه منفي به شیئي عیني (یعني غﺬا) منحرف

 39درصد بزرگساالن  18سال به باال اضافه وزن داشتند و 13

گردد .افسردگي ،استرس و به طور کلي عواطف منفي،

درصد چاق بودند ( .)3آمارﻫا حاکي از رشد نرخ چاقي بوده

راهاندازﻫای رفتارﻫای خوردن آشفته ﻫستند .به عنوان مثال

بطوریکه این رقم ﻫمچنان روند رو به رشدی را طي ميکند

پرخوری ممكن است حاالت ﻫیجاني ناشي از استرس را

و انتظار ميرود تا سال  2030به  537میلیون نفر افزایﺶ یابد

کاﻫﺶ دﻫد .در حالیكه رفتار بياشتهایي نیز ممكن است،

( .)4بررسيﻫا نشان ميدﻫد که شیوع و بروز چاقي با سبک

بوسیله افزایﺶ کنترل ادارك شده در حوزه دیگری از

زندگي ناسالم و به خصوص رژیم غﺬایي نامناسب و

زندگي ،راﻫي برای کاﻫﺶ استرس باشد (.)10

بيتحرکي افزایﺶ ميیابد .چاقي ،دارای عوارض کوتاهمدت

در واقع ميتوان گفت که ممكن است رفتار خوردن در مقابله

و بلندمدت است .کاﻫﺶ اعتماد به نفس از جمله عوارض

با عواطف منفي ارزش کارکردی داشته و بین رفتار خوردن

کوتاهمدت و بیماریﻫای قلبي عروقي ،دیابت برخي سرطانﻫا

آشفته و بينظمي ﻫیجاني رابطه وجود داشته باشد .ﻫرچند

از عوارض بلندمدت آن ميباشد ( .)5اختالل در متابولیسم

براساس گزارشﻫا ،این رفتارﻫا باعث رﻫایي از عواطف منفي

چربي ،اغلب خود را به صورت یک بیماری مزمن به نام چاقي

ميگردد ،اما باید در نظر داشت که اغلب با پریشاني و

نشان ميدﻫد .چاقي را با شاخص توده بدني بیشتر از  30برای

پیامدﻫای بالیني قابل مالحظهای ﻫمراه ﻫستند ( .)11از جمله

ﻫر دو جنس تعریف ميکنند (.)6

عواملي که ممكن است خوردن آشفته را توضیح دﻫد،

اصالح شیوهﻫای مربوط به عادات زندگي ﻫمواره جهت

ميتوان به سبک زندگي ارتقا دﻫنده سالمت اشاره نمود.

پیشگیری از چاقي در درازمدت تاثیرگﺬار بوده است .عادات

سبک زندگي ارتقا دﻫنده سالمت الگویي چند بعدی از

زندگي ناسالم نقﺶ بزرگي در پیدایﺶ این مساله بهداشت

ادراکات و اعمال آغاز شده با انگیزه خود شخص ميباشد که

عمومي در جامعه ما دارند ( .)7از این رو ميتوان گفت که

به تداوم و تقویت سطح سالمت و خودشكوفایي شخص

راهحل ﻫمهگیر چاقي نیازمند عادات زندگي مناسب و اصالح

کمک ميکند و بیان کننده تمایل انسان به تعالي است که

رفتار خوردن و فعالیت جسمي است .بنابراین داشتن عادات

منجر به بهزیستي مطلوب ،تكامل فردی و زندگي خالق

زندگي نامناسب یكي از عوامل موثر در بروز چاقي افراد

ميگردد و دارای شﺶ بعد روابط بینفردی ،مسئولیتپﺬیری

است .امروزه عادات زندگي در میان مردم کشورﻫای مختلف
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در سالمت ،رشد معنوی و خودشكوفایي ،مدیریت استرس،

دشوار مرتبط با بدن و خوردن مواجه ميشود ( .)19حال

تغﺬیه و فعالیت فیزیكي ميباشد (.)12

براساس شواﻫد موجود این پژوﻫﺶ با ﻫدف تعیین اثربخشي

فرد با انتخاب سبک زندگي برای حفظ و ارتقای سالمتي

گروه درماني مبتني بر پﺬیرش و تعهد بر عادات زندگي ،رفتار

خود و پیشگیری از بیماریﻫا اقدامات و فعالیتﻫایي را از

خوردن آشفته و سبک زندگي ارتقا دﻫنده سالمت در زنان

قبیل رعایت رژیم غﺬایي مناسب ،خواب و فعالیت ،ورزش،

مبتال به چاقي انجام شد.

کنترل وزن بدن ،عدم مصرف سیگار ،الكل و ایمنسازی در

روش کار

مقابل بیماریﻫا انجام ميدﻫد ،که این مجموعه سبک زندگي
را تشكیل ميدﻫد .سالمتي مستلزم ارتقای سبک زندگي
بهداشتي است ( .)13تحوالت صورت گرفته در سالﻫای
اخیر ،در زمینه درمان اختالالت روانشناختي و چاقي ،منجر به
طرح روشﻫای جدیدی توسط روانشناسان بالیني شده است.
از این رو ميتوانیم از گروه درماني به جای رواندرماني فردی
که از نظر ﻫزینه و مدت درمان با صرفهتر است با عنوان گروه
درماني پﺬیرش و تعهد سود جست .درمان مبتني بر پﺬیرش و
تعهد (– Acceptance and commitment therapy
 )ACTاز درمانﻫای موج سوم شناخته ميشوند و در آن
تالش ميگردد تا به جای تغییر شناختﻫا ،ارتباط
روانشناختي فرد با افكار و احساساتﺶ افزایﺶ یابد .ﻫدف
این شیوه درماني ،کمک به مراجع برا ی دستیابي به یک
زندگي ارزشمندتر و رضایتبخﺶتر از طریق افزایﺶ
انعطافپﺬیری روانشناختي است که با شﺶ فرایند
اصلي(پﺬیرش ،گسلﺶ شناختي ،خود به عنوان زمینه ،ارتباط با
زمان حال ،ارزشﻫا و عمل متعهدانه) صورت ميگیرد (.)14
در مفهومسازی مبتني بر پﺬیرش از چاقي ،اجتناب تجربي به
عنوان یک عامل نگهدارنده برای رفتارﻫای مشكلزا در نظر
گرفته شده است (.)15
ﻫمانطور که پژوﻫﺶﻫا نشان داده رویكرد تعهد و پﺬیرش
برای چاقي ،عوامل اساسي مشاﻫده شده در الگوی اختالالت
خوردن و اشتغاالت ذﻫني بدن مانند عدم تمایل به داشتن
افكار و احساسات منفي که منجر به بروز رفتارﻫای ناسالم و
بدون انعطاف ميشود را به طور مستقیم ﻫدف قرار ميدﻫد
( .)16-18ﻫدف درمان مبتني بر پﺬیرش و تعهد افزایﺶ
انعطافپﺬیری روانشناختي ،زماني است که فرد با تجربیات

طرح پژوﻫﺶ به لحاظ ﻫدف کاربردی از نظر ماﻫیت یک
پژوﻫﺶ نیمه آزمایشي ،از نوع پیﺶآزمونپسآزمون با گروه
کنترل و با گمارش تصادفي بود .جامعهآماری شامل کلیه زنان
مراجعه کننده به کلینیکﻫای تغﺬیه و رژیمدرماني منطقه 2
شهر تهران در سال  1397بود .از بین افراد جامعه آماری،
زناني که دارای معیار ورود به مطالعه بودند ،به روش تصادفي
ساده تعداد  30نفر انتخاب شده و به روش ﻫمتاسازی از نظر
ویژگيﻫای (سن ،تحصیالت) در ﻫر گروه  15نفر به روش
تصادفي جایگزین شدند .مالك ورود به گروه نمونه عبارت
بود از :محدوده  BMIبیﺶ از  25و دامنه سني  24تا  40سال.
ابتالبه اختالالت حاد روانپزشكي به طور ﻫمزمان بر اساس
مالكﻫای Diagnostic and Statistical ( DSM-5
،)Manual of Mental Disorders-5th Edition
مصرف داروﻫای کاﻫﺶ وزن و بارداری ،عدم تمایل به
ﻫمكاری و غیبت بیﺶ از دو جلسه به عنوان مالك خروج در
نظر گرفته شد .شرکتکنندگان با پرسشنامه ارزیابي عادات
زندگي ( ،)2005بازخورد خوردن ( )1979و سبک زندگي
ارتقا دﻫنده سالمت والكر ( )1977مورد ارزیابي قرار گرفتند.
سپس شرکتکنندگان گروه درماني مبتني بر پﺬیرش و تعهد
 8جلسه  1/5ساعته مورد آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل
ﻫیچ آموزشي را دریافت نكردند .به منظور حفظ اخالق
پژوﻫشي ،تمامي شرکتکنندگان پس از آنکه رضایت خود
را مبني بر شرکت در پژوﻫﺶ اعالم کردند ،اﻫمیت پژوﻫﺶ
به ﻫمراه تمامي توضیحات تكمیلي به آنﻫا داده شد .به
شرکتکنندگان گفته شد که ﻫر وقت که بخواﻫند ميتوانند
از شرکت در پژوﻫﺶ صرف نظر کنند .ﻫمچنین به آنﻫا
اطمینان داده شد که اطالعات گردآوری شده ،محرمانه تلقي
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شده و نتایج برای ﻫر شخص محفوظ خواﻫد ماند و

کردند .پایایي آزمون برای فعالیتﻫای روزانه  0/78و

پرسشنامهﻫا دارای کد و بدون نام ﻫستند .پس از اتمام پژوﻫﺶ

برای نقﺶﻫای اجتماعي  0/78و برای کل پرسشنامه 0/80

پكیج آموزشي درماني مبتني بر پﺬیرش و تعهد به گروه

محاسبه شد.

کنترل ،ارائه شد .به منظور بررسي پایداری اثربخشي مداخله،

پرسشنامة بازخورد خوردن (eating attitudes

پس از گﺬشت  2ماه از اتمام مداخله ،اعﻀای ﻫر دو گروه در

test

مرحله پیگیری مجدد به پرسشنامهﻫای پژوﻫﺶ پاسﺦ دادند.

 )1979( Garner, Garfinkelبا ﻫدف ارزیابي

دادهﻫا در نرم افزار  SPSSنسخه  23مورد تجزیه تحلیل قرار

بازخوردﻫا و رفتارﻫای مرضي خوردن ساخته شد و شامل

گرفتند .به منظور بررسي فرضیهﻫای تحقیق از تحلیل واریانس

 20سوال و  3مولفه رژیم الغری -پرخوری و اشتغال

تحلیل

ذﻫني با غﺬا -مهار دﻫاني است .نمرهگزاری آن از نوع

چند

متغیره

(،)MANCOVA

آزمون

کواریانس( )ANCOVAو با عامل اندازهگیری مكرر برای
تحلیل دادهﻫا استفاده شد.

یا

)EAT

این

پرسشنامه

توسط

لیكرت  5درجهای ميباشد (.)22
پایایي آزمون بازخورد خوردن برای گروهﻫای بالیني

پرسشنامه ارزیابی عادات زندگی ( habits life

و غیربالیني ضریب آلفای  0/94ذکر شده و در تحلیل

 questionnaireیا  )H-LIFEاین پرسشنامه توسط

عاملي فرم  26سوالي  3عامل استخراج شده است (.)23

 Fougeyrollas, Noreau, Lepageبا ﻫدف

ﻫمچنین در پژوﻫﺶ  Carterو ﻫمكاران ( )24اعتباز

ارزیابي فعالیتﻫای روزانه و نقﺶﻫای اجتماعي ساخته

بازآزمایي آن با فاصله  2الي  3ﻫفته در  56آزمودني مقدار

شد .نسخه سوم پس از سه بار بازبیني در سال ()2005

 0/84را گزارش کردند .در تحقیق خدابخﺶ و کیائي

درقالب دو فرم کوتاه و شامل  77آیتم ،که فعالیتﻫای

( )25روایي آن با  0/67مورد تایید قرار گرفته است و

روزانه زندگي و نقﺶﻫای اجتماعي را در 12طبقه

پایایي ضریب آلفای کرونباخ  %94گزارش شده است.

ميسنجد .پرسشنامه ارزیابي عادات زندگي به دو دسته

ﻫمچنین کاوه قهفرخي و تابع بردبار ( )26در پژوﻫشي،

کلي فعالیتﻫای روازنه و نقﺶﻫای اجتماعي طبقهبندی

پایایي پرسشنامه از طریق بازآزمایي در یک گروه 60

ميشود که ﻫر کدام از این موارد شﺶ زیرمقیاس دارد.

نفری از دانﺶآموزان دختر پس از گﺬشت دو ﻫفته 0/89

فعالیت روزانه شامل :تغﺬیه ،تندرستي ،مراقبت شخصي،

روایي پرسشنامه را  0/66بدست آوردند.

ارتباط ،انجام کارﻫای منزل ،تحریک و نقﻫای اجتماعي

پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت (

شامل :مسئولیتﻫا ،روابط بینفردی ،زندگي اجتماعي،

 HPLPIIیا

health-promoting lifestyle

آموزش ،اشتغال و تفریح است .نمرهگﺬاری آن لیكرت 9

 )profile IIتوسط  )1988( Walkerبا ﻫدف

درجه است (.)20

اندازهگیری رفتارﻫای ارتقاء دﻫنده سالمت ساخته شد .این

 Demersو ﻫمكاران ( )21روایي دروني پرسشنامه

پرسشنامه دارای  54سوال و  6خرده مقیاس (تغﺬیه،

را  0/72و پایایي را با استفاده از آلفای کرونباخ برای برای

ورزش ،مسئولیتپﺬیری در مورد سالمت ،مدیریت

فعالیتﻫای روزانه  0/76و برای نقﺶﻫای اجتماعي 0/78

استرس ،حمایت بینفردی ،خودشكوفایي) بوده و طیف

و برای کل پرسشنامه  0/82بیان کردند .در روایي

پاسخگویي آن از نوع لیكرت چهار درجهای است.

محتوایي توسط نوری و ﻫمكاران ( )7برای نمره کل

 Walkerو ﻫمكاران ( )27روایي را  88/6درصد

پرسشنامه ارزیابي عادات زندگي برابر با  0/88بود و

واریانس وآلفای کرونباخ (پایایي) این پرسشنامه را 0/94

تمامي گویهﻫا نمره قابل قبول یعني باالی  0/49را کسب

گزارش کردند و برای  6زیر مقیاس آن طیف  0/79تا
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 0/94را گزارش نمودند .در پژوﻫﺶ محمدی زیدی ()28

پرتکل گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد :در این

روایي پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است که با تحلیل

شیوه درماني ،تالش ميشود تا به جای تغییر شناختﻫا،

عاملي نشان دادند که  58/25درصد واریانس متغییر کلي

ارتباط روانشناختي فرد با افكار و احساساتﺶ افزایﺶ یابد

را گزارش دادند .ﻫمچنین پایایي پرسشنامه یا قابلیت

.در پژوﻫﺶ حاضر ،این مداخله درماني بر اساس پروتكل

اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ

درماني  Hayesو ﻫمكاران ( )15و  HayesوSmith

(برای تغﺬیه  ،0/79ورزش  ،0/86مسئولیتپﺬیری در مورد

( )29تدوین شد .ﻫمچنین ،به تﺄیید روایي محتوایي بسته

سالمت  ،0/81مدیریت استرس  ،0/91حمایت بینفردی

درماني توسط فنایي و سجادیان ( )16انجام شد .شرح

 ،0/79خودشكوفایي  )0/81محاسبه شد.

جلسات در جدول  1خالصه شده است.

جدول -1شرح جلسات گروه درماني مبتني بر پﺬیرش و تعهد
فعالیت

جلسه
اول

برقراری رابطه درماني ،صحبت در مورد درمان و اﻫداف آن و بستن قرارداد درماني.

دوم

بررسيمراجع ،ﻫای کنترل بر خود توسط تكلیف آموزش مفهوم درماندگي خالق ،استعاره چاه ،آموزش استعاره ببر گرسنه،
غﺬا خوردن با توجه و آگاﻫي ،دریافت بازخورد و ارایه تكلیف.

سوم

معرفي کنترل به عنوان یک مسﺄله ،آموزش در مورد دنیای درون و بیرون ،آموزش در مورد تعهد رفتاری ،آموزش استعاره
پليگراف ،دریافت بازخورد و ارائه تكلیف.

چهارم

ادامه کنترل به عنوان یک مسﺄله ،استعاره دو مقیاس برای ایجاد تمایل ،استعاره مهمان ،اشاره به احساس پاك و ناپاك،
دریافت بازخورد و ارائه تكلیف.

پنجم

ایجادگسلﺶ ،آموزش استعاره اعداد و اتوبوس ،بررسي افكار ناخوشایند به عنوان واقعیت ،تعهدات رفتاری ،دریافت بازخورد
و ارائه تكلیف.

ششم

خود به عنوان زمینه (صحبت ازمن ومن مشاﻫدهگر) ،بررسي ارزشﻫا ،بررسي فرم شرحارزشﻫا ،تمرین ارزشﻫا ،دریافت
بازخورد و ارائه تكلیف.

هفتم

ادامه خود به عنوان زمینه  ،ادامه صحبت از خود به عنوان زمینه باگفتن استعاره شطرنج ،تمرین کیک شكالتي ،تمرین قطبیت
ذﻫني و تمرین پرش ،بررسي ارزشﻫا ،دریافت بازخورد و ارائه تكلیف.

هشتم

ارزیابي تعهد به عمل ،استعاره حباب و نهال ،آموزش تمرین محتوا روی کارت ،ارزیابي تعهد به عمل و جمع بندی جلسات

زندگي و کنترل اثر پیﺶآزمون ،نتایج تحلیل کواریانس در

نتایج
ابتدا شاخصﻫای توصیفي مربوط به نمرات متغیرﻫای وابسته
آزمودنيﻫا شامل میانگین و انحراف معیار نمرات ﻫر دو
گروه در مراحل پیﺶآزمون ،پسآزمون ارائه گردید .به
منظور تعیین معنيدار بودن تفاوت میان گروهﻫای آزمایﺶ و

مرحله پسآزمون در قسمت آمار استنباطي آورده شد.
براساس نتایج جدول  ،2میانگین نمرات در گروه آزمایﺶ
در مراحل پسآزمون ،کاﻫﺶ محسوسي را در مقایسه با
مرحله پیﺶآزمون نشان داد.

کنترل در زمینه عادات زندگي ،رفتار خوردن آشفته و سبک
جدول  -2شاخصﻫای توصیفي مربوط به پیﺶآزمون و پسآزمون متغیرﻫای پژوﻫﺶ
متغیرهای وابسته
عادات زندگی

گروهها

پس آزمون

پیش آزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

گروه درماني مبتني بر تعهد و پﺬیرش

202/33

20/72

255

8/73

کنترل

196/53

22/68

200/47

14/26
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رفتار خوردن آشفته

سبک زندگی
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گروه درماني مبتني بر تعهد و پﺬیرش

40/80

4/30

26/47

2/32

کنترل

38/13

7/55

37/27

6/40

گروه درماني مبتني بر تعهد و پﺬیرش

159/20

18/61

186/87

9/27

کنترل

158/60

17/67

159/53

16/17

بنابراین ،بهمنظور تحلیل دقیقتر تفاوت موجود و

گردید و عدم وجود رابطه میان آنﻫا تﺄیید شد .بنابراین،

تعیین معنيداری و ﻫمچنین ،به منظور کنترل اثر

نیازی به کنترل متغیرﻫای جمعیتشناختي نبود .ﻫمچنین،

پیﺶآزمون ،از روش تحلیل کواریانس استفاده شد الزم

پیﺶ فرضﻫای نرمال بودن و ﻫمساني واریانسﻫا در

به ذکر است که پیﺶ از اجرای این آزمون ،ﻫمبستگي

مورد متغیرﻫای پژوﻫﺶ مورد بررسي قرار گرفت که

میان متغیرﻫای جمعیت شناختي با متغیر وابسته بررسي

نتایج آن در جدول  3ارایه شده است.

جدول -3نتایج آزمون  Leveneو  Kolmogorov-Smirnovبرای متغیرﻫای پژوﻫﺶ
متغیر

آزمون کولموگروف-

آزمون لوین

اسمیرنوف
عادات زندگی

F
0/287

df1
2

df2
42

P
0/752

Z
1/346

P
0/053

رفتار خوردن آشفته

1/41

2

42

0/255

0/982

0/287

سبک زندگی

2/35

2

42

0/054

0/511

0/956

ﻫمانگونه که در جدول  3مشاﻫده ميشود،

سبک زندگي ارتقا دﻫنده سالمت تﺄیید شد .در ادامه،

پیﺶفرض ﻫمساني واریانسﻫا (آزمون  (Leveneو

نتایج تحلیل کواریانس متغیرﻫای پژوﻫﺶ در جدول 4

نرمال بودن (آزمون (Kolmogorov-Smirnov

آورده شده است.

برای متغیرﻫای عادات زندگي ،رفتار خوردن آشفته و
جدول  -4مقایسه میانگین نمرات کل متغیرﻫای پژوﻫﺶ گروه کنترل و آزمایﺶ در مرحله پسآزمون
متغیر وابسته

مقدارF

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدارP

ضریب تاثیرȵ2

عادات زندگی

21222/70

2

10611/35

45/32

0/001

0/699

رفتار خوردن آشفته

1166/40

2

583/20

41/07

0/001

0/679

سبک زندگی

5058/56

2

2529/28

56/19

0/001

0/742

با توجه به نتایج جدول  ،4نتایج به دست آمده در

در گروه درماني مبتني بر تعهد و پﺬیرش و گروه درماني

جدول  8-4نشان ميدﻫند عادات زندگي گروه ﻫای

شناختي -رفتاری با گروه کنترل تفاوت معني داری

آزمایﺶ و کنترل در پس آزمون (،ȵ2=0/699

داشته اند .و براساس ضریب ایتا تاثیر گروه درماني مبتني

 ،)F(2.39)=45/32 ،P>0/05رفتار خوردن آشفته

بر تعهد و پﺬیرش و گروه درماني شناختي -رفتاری بر

( )F(2.39)=41/04 ،P>0/05 ،ȵ2=0/679و سبک

عادات زندگي در افراد مبتال به چاقي  ،%69/9رفتار

زندگي ارتقا دﻫنده سالمت (،P>0/05 ، ȵ2=0/742

خوردن آشفته  22/3درصد و بر سبک زندگي ارتقا

 ،)F(2.39)=56/19باﻫم تفاوت معني داری داشته اند ،به

دﻫنده سالمت %74/2بوده است .بنابراین ميتوان گفت

عبارتي میزان عادات زندگي ،رفتار خوردن آشفته و

میزان تاثیر گروه درماني مبتني بر تعهد و پﺬیرش و

سبک زندگي ارتقا دﻫنده سالمت در افراد مبتال به چاقي

گروه درماني شناختي -رفتاری بر عادات زندگي ،رفتار
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خوردن آشفته و سبک زندگي ارتقا دﻫنده سالمت

بر سبک زندگي ارتقا دﻫنده سالمت و عادات زندگي

متفاوت بوده است بطوری که تاثیر این دو روش درماني

بیشتر از رفتار خوردن آشفته بوده است.

جدول  -5آزمون تعقیبي توکي برای مقایسه زوجي عادات زندگي ،رفتار خوردن آشفته و سبک زندگي ارتقا دﻫنده سالمت
در افراد مبتال به چاقي در گروه درماني مبتني بر پﺬیرش و تعهد و گروه کنترل
اختالف میانگین

متغیر

فاصله اطمینان 0/95

خطای

معناداری

سطح پایین

عادات زندگی

54/53

5/82

0/001

40/39

40/33

رفتار خوردن آشفته

10/80

2/12

0/001

5/64

15/95

سبک زندگی

27/33

4/55

0/001

16/29

38/38

استاندارد

سطح
باال

نتایج حاصل از مقایسه زوجي دو گروه از طریق

تعهد و پﺬیرش ( )10%/80و اختالف میانگین سبک

آزمون تعقیبي توکي نشان میدﻫد اختالف میانگین

زندگي ارتقا دﻫنده سالمت بین گروه کنترل و گروه

عادات زندگي بین گروه کنترل و گروه درمان مبتني بر

درمان مبتني بر تعهد و پﺬیرش ( )27%/33بوده است

تعهد و پﺬیرش ( )%54/53و اختالف میانگین رفتار

(.)p>0/05

خوردن آشفته بین گروه کنترل و گروه درمان مبتني بر
جدول  -6آمارهﻫای آزمون  Tوابسته برای مقایسه میانگین متغیرﻫای وابسته در پیﺶآزمون و دوره پیگیری
زمان آزمون

پیگیری

پیﺶآزمون

اختالف

آماره

درجه

معني

انحراف استاندارد

میانگین

t

آزادی

داری

39/93

10/07

14

0/001

11/94

14

0/001

8/85

14

0/001

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد میانگین

عادات زندگي

202/33

20/72

242/27

15/14

رفتار خوردن آشفته

40/80

4/30

28/07

4/13

12/73

سبک زندگي

159/20

18/61

182/53

2/25

23/33

با توجه به جدول  ،6نتایج بیانگر وجود تفاوت

مبتني بر پﺬیرش و تعهد بر عادات زندگي ،رفتار خوردن

معنيدار بعد از کنترل متغیر پیﺶآزمون ،بین دو گروه

آشفته و سبک زندگي اثربخﺶ بوده است .بر اساس

آزمایﺶ و کنترل در نمرات متغیرﻫای وابسته در مرحله

بررسيﻫای محققان پژوﻫﺶﻫای مشابهي در جمعیت

پسآزمون بود و این تفاوت در مرحله پیگیری نیز

افراد دارای اضافه وزن چاق انجام شده مانند یراقچي و

پایداری اثر مداخله درماني را نشان داد.

ﻫمكاران ( ،)30فنایي و سجادیان ( ،)16نوریان و آقایي

بحث و نتیجهگیری
این پژوﻫﺶ با ﻫدف تعیین اثربخشي گروه درماني
مبتني بر پﺬیرش و تعهد بر عادات زندگي ،رفتار خوردن
آشفته و سبک زندگي ارتقا دﻫنده سالمت در زنان مبتال
به چاقي انجام شد و نتایج نشان داد که استفاده از درماني

( ،)31پیترسن و ﻫمكاران ( ،)32فورمن و ﻫمكاران(،)33
پیرسن و ﻫمكاران ( ،)34وینلند و ﻫمكاران ( ،)19لینز
و کندرا( ،)18سیرانن و ﻫمكاران ( ،)35کاستل نوو و
ﻫمكاران ( ،)36فینگر و ﻫمكاران ( ،)17رژیونن و
ﻫمكاران (،)37لیلیز وﻫمكاران ( )38و افاری و

 -543مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

ﻫمكاران( )39که ميتوان آنها را با پژوﻫﺶ حاضر،
ﻫمسو دانست.
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در درمان مبتني بر پﺬیرش و تعهد ،مداخالت مربوط
به گسلﺶ شناختي شامل تمریناتي ميشود که معنای

افراد دارای اضافه وزن و چاق با استفاده از راﻫبردﻫای

لفظي رویدادﻫای دروني را ميشكند .ﻫدف این

اجتنابي مانند رژیم بیشتر و اجتناب از خوردن غﺬا،

تمرینات آن است که به مراجع بیاموزد تا افكار را فقط

ﻫیجان منفي بیشتری احساس ميکنند .بنابراین ،وقتي که

افكار ،احساسات را فقط احساسات ،خاطرات را فقط

در برنامه رژیم کاﻫﺶ وزن قرار دارند ،باید راﻫبردﻫای

خاطرات و احساسات بدني را تنها احساسات بدني

مدیریت و تنظیم ﻫیجانات را یاد بگیرند؛ چرا که برخي

ببینند .ﻫیچیک از این رویدادﻫای دروني ﻫنگامي که

از افراد یاد گرفتهاند تا به عنوان مكانیسم رویارویي برای

تجربه ميشوند ،به طور ذاتي برای سالمتي انسان مﻀر

رﻫایي کوتاه مدت از ﻫیجانات دردناك ،غﺬا بخورند.

نیستند .آسیبزا بودن آنﻫا از این ناشي ميشود که

ﻫمچنین با داشتن سبک زندگي و عادات روزانه زندگي

بهصورت تجارب آسیبزا ،ناسالم و بدی دیده ميشوند

که به رفتار خودن آشقته آنان دامن میزند ،کاﻫﺶ وزن

که آنچه ادعا ميکنند ،ﻫستند و بنابراین ،باید کنترل و

برای آنان به کاری غیرممكن منجر ميشود .بنابراین،

حﺬف شوند ( .)42ﻫمچنین ،از جمله تكنیکﻫای مورد

باید در درمان مبتني بر پﺬیرش و تعهد ،از بین بردن این

استفاده در این درمان،کاﻫﺶ آمیختگي شناختي

سیكل معیوب را مد نظر قرار داد.

ميباشد .وقتي که آمیختگي شناختي کاﻫﺶ یابد؛ یعني

در تبیین یافتهﻫای پژوﻫﺶ حاضر مبني بر اثربخشي

گسلﺶ شناختي رخ داده و فرد از محتوای افكار گسلیده

درمان مبتني بر پﺬیرش و تعهد بر عادات زندگي ،رفتار

شده است و بیان ميکند که فرد توانسته است یک فكر

خوردن آشفته و سبک زندگي زنان مبتال به چاقي،

را فقط یک فكر ببیند (پﺬیرش) و نه یک حقیقت .در

ميتوان به جنبهﻫای مختلفي از این درمان اشاره نمود.

نتیجه ،طبق آن فكر عمل نميکند (گسلﺶ).

در درمان مبتني بر پﺬیرش و تعهد ،اعتقاد بر است این

درمان پﺬیرش و تعهد ابتدا از طریق آموزش

که افكار فرآورده یک ذﻫن طبیعي ﻫستند .آنچه که

مستقیم ،فﻀایي را برای نگرش مثبتتر به افكار و

افكار را به باور تبدیل ميکند ،آمیخته شدن فرد به

احساسات مرتبط با اجتناب مربوط به تصویر بدن فراﻫم

محتوای افكار ميباشد ( .)40وقتي که فردی طبق

ميآورد و سپس از طریق تمرینﻫای مبتني بر آگاﻫي،

محتوای یک فكر (برای مثال وقتي ﻫمه در اطراف من

زمینه را برای ایجاد تغییر در عادتﻫای روزانه و درنتیجه

غﺬا ميخورند ،نميتوانم جلوی خوردنم را بگیرم) عمل

سبک زندگي بهعنوان راه حلﻫای کنترلي فرد در رابطه

ميکند ،یعني عمل خوردن با محتوای آن فكر آمیخته

با ایجاد موانعي برای رفتار خوردن آشفته ،فراﻫم ميکند

شده است و حاصل این آمیختگي ،پرخوری ميباشد.

(29و .)40به عبارت دیگر ،درمان ،موقعیتي را به وجود

درمان مبتني بر پﺬیرش و تعهد ،از طریق مداخالت

ميآوردکه طي آن ،مراجع نسبت به راﻫكارﻫای کنترلي

مربوط به گسلﺶ شناختي ،در پيآن است که به

خود مبني بر تالش در جهت حﺬف افكار و احساسات

مراجعان کمک کند تا به طور انعطافناپﺬیر ،تسلیم

منفي در مورد اضافه وزن و اجتناب و فرار کامل از این

افكار و قوانین ذﻫني خود نشوند و در عوض ،شیوهﻫایي

افكار و احساسات ،احساس درماندگي نماید .این

برای تعامل مﺆثرتر با که دنیایي به طور مستقیم تجربه

حاالت زمینه را برای معرفي پﺬیرش به عنوان یک

ميشود ،بیابند (.)41

راهحل جایگزین فراﻫم ميکند و با این پﺬیرش ،مجالي
برای مراجع ایجاد ميشود تا به جای تمرکز مداوم بر
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اثربخشي این درمان بر سایر متغیرﻫای روانشناختي

افكار و احساسات منفي و رفتارﻫای اجتنابي حول اضافه

.تﺄثیرگﺬار بر اضافه وزن و چاقي مورد بررسي قرار گیرد

 به امور مهم و ارزشمند زندگي خود از جمله تغییر،وزن

،از جایي که اضافه وزن و چاقي یک مسﺄله جسماني

.در عادتﻫای روزانه و درنتیجه سبک زندگي بپردازد

رواني و اجتماعي است و افكار و احساسات فرد در

 درمان مبتني بر پﺬیرش و تعهد با کنترل،به عبارت دیگر

 لزوم استفاده از درمانﻫای،میزان پرخوری نقﺶ دارد

افكار و احساسات مقابله ميکند و با تﺄثیر بر توانایي فرد

روانشناختي را برای افراد دارای اضافه وزن و چاق

 منجر به کاﻫﺶ رفتار،در جهت تنظیم ﻫیجانات خود

.نشان ميدﻫد

.خوردن آشفته ميگردد
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Effectiveness of Group therapy based on commitment and acceptance on life habits, disease
eating behavior and health-promoting lifestyle in women with obesity
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Abstract
Introduction: In the context of health promotion - women's
psychiatric intervention, a new response is needed, in which
group psychotherapy for women, self-directed intervention, and
effective self-directed goal-setting. Disordered eating and
lifestyle-enhancing health in obese women.
Methods: The research design was applied in terms of the
nature of a quasi-experimental study with a pretest-posttest
control group with a random assignment. The population of the
study consisted of all women referring to Nutrition and Diet
Therapy clinics in District 2 of Tehran in 2019. Thirty patients
were selected by convenience sampling method and were
replaced in 2 groups of 15 (participants were included with the
Living Habits Assessment Questionnaire (2005), Eating
Feedback (1979), and Walker Healthy Lifestyle (1977). Then,
participants were trained in 8 sessions of 1.5-hour commitment
and acceptance group therapy, and the control group did not
receive any training. The data were analyzed in SPSS 23
software. Research Hypotheses of Multivariate Analysis of
MANCOVA with Frequent Measurement for 2 data were used.
Results: The results of ANCOVA showed that commitment
and acceptance group therapy had a significant effect on
lifestyle habits, disturbed eating behavior, and healthpromoting lifestyle (P <0.05). The results of paired
comparisons between the two groups through the Tukey post
hoc test showed a difference between the mean of life habits,
disordered eating behavior, and lifestyle between the control
group and the commitment-based treatment group. The results
of the two-month follow-up test also showed that the
effectiveness of commitment and acceptance group therapy on
life habits, disordered eating behaviors, and health-promoting
lifestyle in obese women is lasting.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that group therapy
based on commitment and acceptance on life habits, disturbed
eating behavior, and health-promoting lifestyle in women with
obesity are useful, and these therapies can be used to improve
the condition of women with obesity.
Keywords: Group therapy based on commitment and
acceptance, life habits, disease eating behavior, healthpromoting lifestyle, obese women.

