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Abstract
Background & Objective: One of the most serious worldwide health problems is overweight and obesity, especially is associated with
significantly different somatic and psychological problems (such as heart attack, blood pressure, arthritis, type 2 diabetes, heart failure, stroke,
increased all-cause mortality, higher rates of depression, anxiety, reduced quality of interpersonal relationships), Additionally overweight and
obesity reflecting negative self-evaluations of one´s weight and physical appearance and perceived discrimination, so it causes to impair of
quality of life and self-efficacy. Also when the most common obesity interventions have focused primarily on weight loss like low-calorie diet
and physical activity prescription, without full consideration of psychological factors, not surprisingly weight gain following these interventions
is common; however, by 3–5 years post-treatment, most patients have returned to or exceeded their pretreatment weight. Due to the important
role of psychological factors in overweight and obesity, the aim of this research was to study the effect of diagnostic's educational package based
on acceptance and commitment therapy, Compassion Focused Therapy and dialectical behavior therapy on the eating behavior and the WeightEfficacy of lifestyle in overweight and obese women.
Methods: This study was experimental with pretest, posttest and control group that was conducted on 20 women suffering from overweight and
obesity (Body Mass Index more than 25) referring to the nutrition clinic in Tonkabon in 2016-2017. The women were selected by random
sampling and were randomly classified into the experimental group (n=10) and the control group (n=10). The overweight and obsess women
into two groups were matched in some demographic variables and completing two scales Dutch Eating behavior questionnaire and weight
efficacy lifestyle questionnaire as a pretest, posttest and follow up to assessment after three months. The intervention consisting of twelve sessions
of training diagnostic's educational package based on acceptance and commitment therapy, Compassion Focused Therapy and dialectical
behavior therapy was given to the experimental group at three months. The obtained data were analyzed statistical tests of MANCOVA by
SPPSS20.
Results: The results of multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that the ratio of pre-test and post-test differences in the rates of
eating behavior in the test and control groups was equal to (34.140) , F ratio obtained between the two groups GD related test and followed the
equal rates of eating behavior (F=67.331) analysis of variance and differences related to pretesting scores and Weight- Efficacy of lifestyle in
the test groups and control test was F=53. 639 and analysis of variance related to differences steps after the step follow-up test related to WeightEfficacy of lifestyle test and control groups was equal to (F=73.353). Data analysis showed that diagnostic's educational package caused the
increase of Weight- Efficacy of lifestyle (p<0.001). And the decrease of eating behavior of the experimental group of women in comparison with
the control groups (p<0.001).
Conclusion: According to the finding from this study, use of diagnostic's educational package based on acceptance and commitment therapy,
Compassion Focused Therapy and dialectical behavior therapy allow overweight and obsess women to step out of the trap of stigma, self-critical,
negative affect and emotional eating by basic and advanced mindfulness skills, emotion regulation, acceptance, self-compassion strategies and
helps them to clarify their personal values and fallowing meaningfulness behavior and becoming the self-compassion with yourself. Also,
Participants learn to tolerate aversive states related to eating (cravings, boredom, discomfort) while continuing to engage in the desired behaviors
such as removal, or ‘experiential avoidance’ of aversive urges or feelings by overeating or eating unhealthful foods. Additionally, the intervention
helps overweight and obsessed women to increase awareness of the perceptual, cognitive and affective experiences and being more presentcentered and aware, thereby reducing “mindless” eating. These skills interrupt automatic, non-conscious influences on eating behavior that can
lead to overeating and/or sedentary so improving the quality of lifestyle of overweight and obsessed women. Due to the increasing overweight
and obesity, the use of diagnostic's educational package based on acceptance and commitment therapy, Compassion Focused Therapy and
dialectical behavior therapy improves the well-being of society.
Keywords: Diagnostic's Educational Package Based on Acceptance and Commitment Therapy, Dialectical Behavior Therapy and Compassion
Focused Therapy, Eating Behavior, Weight- Efficacy of Lifestyle.
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چکیده

هدف :چاقی و اضافه وزن بهعنوان مشکلی جدی و جهانی به شمار میرود .پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بستٔه آموزشی فراتشخیصی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد ،درمان
متمرکز بر شفقت و رفتاردرمانی دیالیکتیکی بر رفتار خوردن و خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن در زنان مبتال به اضافهوزن و چاقی انجام گرفت.

روشبررسی :پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه شامل زنان مراجعهکننده به کلینیک تغذیٔه شهر تنکابن در سال  ۹۶-1۳۹۵بود که از
بین آنها  ۲۰زن مبتالبه اضافهوزن و چاقی (هر گروه دهنفر) از طریق انتساب تصادفی ساده بهروش قرعهکشی ،در دوگروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .این افراد پرسشنامههای

خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن (کالرک )1۹۹1 ،و رفتار خوردن هلندی (فورمن )۲۰۰۹ ،را پیش از شروع جلسات و دوهفته بعد از پایان جلسٔه دوازدهم و سه ماه

پس از آموزش تکمیل کردند .دادهها ازطریق روشهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد) و آمار استنباطی تحلیل کواریانس چندمتغیره ( )MANCOVAو با استفاده
از نرمافزار  SPSS20تجزیهوتحلیل شد.

یافتهها :نتایج نشان داد که میانگین نمرٔه پیشآزمون خودکارآمدی سبکزندگی مربوط به وزن و رفتار خوردن گروه آزمایش برابربا  ۸۵٫1۰و  11۸٫۸۰است .درحالیکه میانگین
پسآزمون و پیگیری خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و رفتار خوردن به ترتیب برابر با ( 1۴۵٫۳۰و  )1۵1٫۲۰و ( ۸۴و  )۷۸٫۶۰است .همچنین میانگین پیشآزمون
خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و رفتار خوردن گروه گواه برابر با  ۷۰٫۸۰و  1۲۸٫۶۰است و میانگین پسآزمون و پیگیری خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و

رفتار خوردن گروه گواه بهترتیب برابر با ( ۶۶٫۹۰و )۶۶٫۲۰و ( 11۹٫۹۰و  )1۲۵٫۵۰است .نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان میدهد بستٔه فراتشخیصی مبتنیبر شفقت،

درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالیکتیکی در افزایش خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و کاهش رفتار خوردن مؤثر بوده است (.)p>۰٫۰۰1

نتیجهگیری :باتوجه به یافتههای پژوهش ،کاربرد بستٔه آموزشی فراتشخیصی مبتنیبر درمان پذیرش و تعهد ،درمان متمرکز بر شفقت و رفتاردرمانی دیالیکتیکی میتواند در ارتقای

بهزیستی جامعه مؤثر باشد.

کلیدواژهها :بستٔه فراتشخیصی مبتنیبر درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد ،درمان متمرکز بر شفقت و رفتاردرمانی دیالیکتیکی ،خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن ،رفتارخوردن.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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رفتاردرمانی دیالیکتیکی بر رفتار خوردن و خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن زنان مبتال

۱

مقدمه

ساارزنش و خودانتقادگری که الگوی اجتناب تجربهای مرتبط با وزن را
منعکس میکند و با کاهش کیفیت زندگی و خودکارآمدی پایین همراه

چاقی و اضااافهوزن بهعنوان مشااکلی جدی و جهانی در حوزٔه سااالمتی

میگردد) به افراد مبتال به اضااااافهوزن و چاقی کمک میکند با رفتار

به شاااامار میرود ،بهویژه با بیماریهای جساااامی بیشااااماری همچون

خوردنشاااااان ،وزن و تجارب مربوط به وزن ،جهت باالبردن کیف یت

د یابت ،فشااااارخون ،کلسااااترول باال ،ناراحتی های قلبی و کبد ،درد

زندگی و خودکارآمدیشاااان ارتباط ساااالمتر و قابل پذیرشتری برقرار

مفاصل ،آپنه خواب و اختالت روانشناختی ارتباط دارد ( )1و کیفیت
سبک زندگی و خودکارآمدی را کاهش میدهد ( .)۲ن شان داده شده،

تمایل به ماندن در شاارایط سااخت و پذیرش تجارب درونی مربوط به

درمااانهااای چاااقی کااه بااهطور ویژه ،محاادود بااه رژیمهااای غااذایی

خوردن و وزن (همچون ولع مصرف ،خستگی ،خودبرچسبزنی منفی

محدودکننده و نسااخههای فعالیتهای ورزش ای میشااود ،فقط بهمدت

مربوط به وزن) ا ست .در این شرایط افراد سعی میکنند آنها را کنترل

کوتاهی در کاهشوزن مؤثر اساات و شاامار بس ایاری از افراد دوباره به

کنند یا تغییر دهند یا از موقع یت بگریزند ( .)1۲مهارت های مبتنیبر

وزن اولی اه خود در طی  ۵ساااااال برمیگردنااد ( .)۳شااااناااساااااایی

پذیرش بهطور ویژه کاهش الگو های اجت ناب تجر بهای را با افزایش

پیشبینیکنناادههااای اثرگااذار بر کاااهش وزن نقش مهمی در افزایش
اثربخشاااای برنااامااههااای کاااهش وزن دارد ،ازجملااه شااااااخ

تما یل و پذیرش برای تجارب ناخواسااااتٔه درونی هدف قرار میدهد.

هااای

مهارت های تحمل آشاااافتگی و تنظیم هی جانات بهعنوان مؤلفه های

پیشبینیکنندٔه کاهش وزن و پیشبینیکنندٔه موفق یت مداخالت کنترل

مشاااترک و فراتشاااخیصااای درمانهای مبتنیبر پذیرش و تعهد ،درمان

وزن ،خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و اصالح رفتار خوردن

متمرکز بر شفقت و رفتاردرمانی دیالیکتیکی ،انجام اعمال متعهدانه را

هسااااتند ( .)۴،۵ساااااختار اول یٔه خودکارآمدی به نظر یٔه شااااناختی-

در را ستای ارزشهای مهم زندگی ،بهبود میبخ شد .عالوهبرآن تو سعٔه

اجتماعی بندورا برمیگردد که با نظر یه های مختلف تغییر رفتار ادغام

م هارت های ذهنآ گاهی بهعنوان مؤل فه های مشااااترک رف تاردر مانی

شده است .خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن ،به ادراک فرد از

دیالیکتیکی و درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت

اینکه میتواند بهطور مؤثر رفتارهایی را انجام دهد که منجربه کاهش

از اهمیت بسااازایی برخوردار اسااات .ذهنآگاهی شاااامل هشااایاری به

وزن یا نگ هداری آن شااااود ،اشااااااره دارد ( .)۶باس و هم کاران در

تجارب زمان حال با نگرشی غیرق ضاوتی همراه با پذیرش و گشودگی

پژوهشاااای نشااااان دادند که ارتباط معناداری بین خودکارآمدی باال و

اساات .تمرینهای ذهنآگاهی هشاایاری به هیجانات و حسهای بدنی

موفقیت در کاهش وزن وجود دارد ( .)۷نتایج یک پژوهش ن شان داد

(گر سنگی ،سیری) را افزاش میدهد و منجربه انتخابهای سالمتری

که افزایش خودکارآمدی موجب بهبود رفتارهای تغذ یهای و افزایش

میگردد .همچنین به افراد کمک میکند ارتباط مثبتتری با غذا برقرار

فعالیتهای فیزیکی می شود ( .)۸همچنین مطالعات ن شان دادهاند که

کنند و همین امر موجب تغییر وزن میگردد ( .)1۲فیشاااار و همکاران

الگوهای ناسالم رفتار خوردن در زنان مبتالبه اضافهوزن و چاقیبی شتر

در مطااالعاأه فراتحلیلی خود مااداخالت مبتنیبر ذهنآگاااهی بااهعنوان

از سااایر افراد اساات ( .)۹ناگل و همکاران نشااان دادند ،احساااسااات

مؤلفٔه مشااااترک در رفتاردرمانی د یالیکتیکی و درمان مبتنیبر پذیرش

منفی مانند ع صبانیت ،اح ساس گناه و ناامیدی ،میل به پرخوری را در

وتعهد ،جهت درمان اختالالت خوردن ،کنترل وزن و ولع مصااارف را

افراد مبتالبه چاقی و ا ضافهوزن افزایش میدهد ( .)1۰نتایج پژوهشی

بررساااای کردند .نتایج مطالعه حاکی از رابطٔه منفی بین مهارت های

دیگر نشااااان داد که ساااابکهای رفتار خوردن میزان ولع مصاااارف در

ذهنآگاهی و خوردن برانگیختهشااااده و خوردن هیجانی بود ،همچنین

خوردن و اضااااطراب تجربهشااااده در افراد مبتالبه اختالل خوردن را

افزایش تنظیم هی جان و کاهش خودگویی های منفی ت ما یل دایمی و

پیشبینی میکنند ()11؛ بنابراین به نظر میرسااااد تنها تمرکز بر روی

تمایل به خوردن را نشااان داد ( .)1۳نتایج یک پژوهش نشااان داد که

کاهش وزن جهت افزایش سالمتی و بهزیستی افراد مبتال به اضافهوزن

ذهنآ گاهی بهعنوان م هارت مشااااترک در رف تاردر مانی د یالیکتیکی و

و چاااقی مؤثر نیساااااات؛ بنااا برا ین هاادف قراردادن فرآ یناادهااای

درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد ،اثرات مخرب افکار منفی معمول را از

روانشااااناختیدر اینراسااااتا در بهبود کیف یت زندگی این افراد کمک

طریق دو فرآیند تسکین میدهد :اوالً هشیاری به زمان حال عادتهای

میک ند ( .)1در این راساااا تا م هارت های مبتنیبر ذهنآ گاهی ،تنظیم

ذهنی خودکار را قطع میکند .ثانیاً پذیرشغیرقضاااوتی افکار منفی که

هی جان ،پذیرش ،شااااف قت به خود ،شاااا ناساااااایی ارزش ها بهعنوان

دربارٔه سااختی یا دشااواری کاهش وزن اساات را کاهش میدهد (.)1۴

مؤلفههای مشترک و فراتشخی صی درمانهای مبتنیبر پذیرش و تعهد،

همچنین لیلی سا و همکاران نشان دادند ،تکنیکهای مبتنیبر پذیرش با

درمان متمرکز بر شااافقت و رفتاردرمانی دیالیکتیکی در جهت افزایش

هدف کاهش تقو یت منفی رف تارخوردن در کو تاه مدت ( یا اجت ناب

خود کارآ مدی و اصااااالح رف تار خوردن نقش مهمی در بهبود کیف یت

تجربهای) و افزایش اعمال متعهدانه درراسااااتای ارزش ها و اهداف،

زندگی افراد مبتالبه اضااااافه وزن و چاقی بازی میکند ( .)1۲پالمیرا،

دنبالکردن بیشاااتر فعالیتهای فیزیکی و رفتارهای خوردن ساااالمتر را

پروتکل درمانی خود را برمبنای تلفیقی از تکنیکهای درمانهای موج

پیشبینی میکنااد ( .)1۵اساااالوان و همکاااران نشاااااان دادنااد تنظیم

سوم رفتاری در زمینٔه درمان چاقی و ا ضافهوزن و م شکالت مرتبط به

هی جانات ،موجب کاهش کورتیزل در کوتاه مدت و افزایش رفتارهای

سالمتی بهعنوان رویکرد جدیدی به این مشکالت معرفی کرد (.)1۲

سالم در طوالنیمدت می شود ( .)1۶همچنین مطالعٔه بالینیگستردهای

درحق یقاات ا ین طرح درمااانیِ تلف ی قی بااا درنظرگرفتن چنااد ین

اثربخ شی آموزش مهارتهای شفقتبهخود را بهعنوان مؤلفٔه م شترک

عاملروانشاااناختی در کساااب دوبارٔه وزن (همچون خوردن هیجانی،

در رف تاردرمانی د یالیکتیکی ،درمان مبتنیبر پذیرش و تع هد و درمان

کنترل و محدودیتهای سفت و سخت و خوردنهای تکان شی در اثر

۲
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کن ند ( .)1۲درواقع اجت ناب تجر بهای مربوط به وزن ،بهمع نای عدم

خودانتقادگری و شرم ن شان دادهاند ( .)1۷شفقت شامل ح سا سیت و

ال در مهمانیها ،ناراحتی جسمانی
و ترغیب دیگران برای خوردن ،مث ا

توجااه بااهرنج خود و می ال بااه آرامکردن خود اسااااات ( .)1۷مفهوم

مانند خوردن در مواقع درد ،بیماری و خستگی و فعالیتهای مثبت

شاااافقااتبااهخود ،نگرش حمااای ات و مهربااانیبااه خود را جااایگزین

نظیر خوردن در حین مطالعه ،تماشای فیلم وشادی است .همٔه گویهها

خودانتقادگری ،تحقیر و احساس شرم میکند .مطالعات نشان دادهاند

بهطور مستقیم نمرهگذاری میشوند و دامنٔه نمرات آن بین  ۰تا حداکثر

شااافقتبهخود با کاهش نارضاااایتی از بدن و افزایش بهداشااات روان

 1۸۰متغیرست .ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه با استفاده از

عمومی همراه بوده اساااات و در ارتباط بین خودبرچساااابزنی منفی و

روشهای تحلیل عاملی ،روایی همگرا و واگرا ،اعتبار بیرونی،

سااالمت افراد مبتالبه اضااافهوزن و چاقی نقش میانجی و واسااطهگر را

بازآزمایی و همسانیدرونی تایید شده است .بهطوریکه مقادیر ضرایب

داشته است ( .)1۸دراینراستا با توجه به مشکل اضافهوزن و چاقی و

همبستگی درونی برای فشار اجتماعی ( ،)۰٫۶۵دسترسی به غذا

نادیدهگرفتن فرآیندهای روانشااااناختی در حوزٔه درمان ،هدف پژوهش

( ،)۰٫۷۳هیجان مثبت ( ،)۰٫۶۶هیجانات منفی ( ،)۰٫۷۲ناراحتی

حا ضر برر سی اثربخ شی ب ستٔه فرات شخی صی مبتنی بر درمان پذیرش و

جسمی و کل پرسشنامه ( ) ۰٫۸۸و ضریب همبستگی به روش بازآزمایی

تعهد ،درمان متمرکز بر شاااافقت و رفتاردرمانی د یالیکتیکی بر میزان

بهترتیب  ۰٫۹۰ ،۰٫۹1 ،۰٫۸۹ ،۰٫۸۵ ،۰٫۵۷تعیین شده است (.)۲۰

رفتار خوردن و خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن زنان مبتال به

همچنین باس و همکاران در پژوهش خود اعتبار آزمون با روش آلفای

اضافهوزن و چاقی بود.

کرونباخ برای همسانی درونی را معادل  ۰٫۹۲گزارش کردند ( .)۷در

2

پژوهش حاضر نیز ضریب اعتبار این آزمون با روش آلفای کرونباخ برای

روش بررسی

همسانی درونی معادل  ۰٫۹۲محاسبه شده است.

روش این پژوهش از نوعآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با

پرسشنامٔه رفتارهای خوردن هلندی :فورمن و همکاران در سال ،۲۰۰۹

گروه گواه و پیگیری سه ماهه بود .برای انتخاب آزمودنیهای این

این پرسشنامه را که بهمنظور ارزیابی میزان میلبهخوردن و عمل

پژوهش ،صد نفر از زنان مبتال به چاقی ( )BMI≥۳۰و دارای اضافه
وزن (شاخ

بهخوردن افراد در پاسخ به برانگیختگی هیجانی ،طراحی کردند11 ،

تودٔه بدنی معادل  )۲۹٫۹-۲۵مراجعهکننده به کلینیک

سؤال دارد و از افراد خواسته میشود در دو موقعیت آن را پاسخ دهند.

تغذیٔه شهرستان تنکابن پرسشنامههای رفتارهای خوردن هلندی و

یکبار در رویارویی با رفتار و باردیگر در رویارویی با امیال .این

خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن را پر کردند ،پس از جمعآوری

پرسشها در طیف پنجدرجهای لیکرت (هرگز تا همیشه) نمرهگذاری

نتایج پرسشنامه ،زنانیکه کمترین خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به

میشود ( .)۲۰فورمن و همکاران ،اعتبار درونی باالیی ( )α=۰٫۹۶را

وزن و بیشترین رفتار خوردن را داشتند بهعنوان افراد مطالعه انتخاب

نشان دادند (نقل از  .)۲۰ازآنجاکه این پرسشنامه در ایران ترجمه و

شدند .بدینصورت که ابتدا اسامی  ۲۰نفر مذکور براساس نمرههای

تطبیق داده نشده بود ،ابتدا نسخٔه اصلی پرسشنامه بهشیؤه وارو-وارون

پیشآزمون (از زیاد به کم) خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و

ترجمه شد .سپس سه نفر متخص

(از کم به زیاد) برای رفتار خوردن مرتب شد؛ آنگاه نام آنها بهصورت

تخصصی علوم رفتاری و روانشناسی مقابلٔه ترجمٔه فارسی و انگلیسی

یکدرمیان در دودسته قرار گرفت تا به روش انتساب تصادفی در

را انجام دادند و پساز ویراستاری ادبی نسخٔه نهایی آن تنظیم شد.

دوگروه آزمایش و گواه قرار گیرند .همچنین متغیرهایی چون سن،

استادان متخص

میزان تحصیالت و شغل برای همتاسازی دوگروه لحاظ گردید .الزم به

روایی پرسشنامه را تأیید کردند و ضریب آلفای

کرونباخ آن در آزمون مقدماتی که بر ۳۰فرد انجام شد ،در هر دو

ذکر است که باتوجه به این که بهتر است تعداد افراد هر گروه در پژوهش

خردهمقیاس میلبهخوردن و عملبهخوردن ۰٫۹۵ ،به دست آمد (.)۲۰

آزمایشی حداقل بین  ۸تا  1۲نفر باشد ( )1۹تعداد هر گروه 1۰نفر
انتخاب شد .شرایط ورود به مطالعه شامل شاخ

مسلط به زبان انگلیسی و زبان

در پژوهش حاضر نیز ضریب اعتبار این آزمون با روش آلفای کرونباخ

تودٔه بدنی -۳۰

برای همسانی درونی معادل  ۰٫۹۳محاسبه شده است.

 ۲۵و رضایت زنان برای شرکت در مطالعه بودند و مالکهای خروج

پس از قرارگیری تصادفی آزمودنیها در دو گروه آزمایش و گواه ،تمامی

عدم تمایل به ادامٔه شرکت در پژوهش و غیبت بیش از دو جلسه از

آزمودنیها پرسشنامههای رفتارهای خوردن هلندی و پرسشنامٔه

1۲جلسٔه درمانی بود.

خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن را تکمیل کردند .گروه آزمایش

ابزار سنجش :پرسشنامٔه خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن :این

بستٔه فراتشخیصی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد ،درمان متمرکز بر

پرسشنامه در سال  1۹۹1توسط کالرک و همکاران برای اندازهگیری

شفقت ،رفتاردرمانیدیالیکتیکی بهصورت گروهی را در  1۲جلسٔه 1۲۰

توانایی خودمهارگری بین افراد چاق در جستجوی درمان ساخته شد.

دقیقهای بهمدت سه ماه دریافت کرد ،درحالیکه گروه گواه هیچ

پرسشنامه شامل  ۲۰سؤال درزمینٔه خودکارآمدی رفتار خوردن است که

مداخلهای دریافت نکردند .پروتکل درمانی استفادهشده در این پژوهش

در آن آزمودنیها میزان اعتماد و عدم اطمینان خود را در کنترل و

برگرفته از طرح درمانی پالمیرا ( )1۲بود .در انجام این پژوهش

جلوگیری از رفتار خوردن ،در موقعیتهای مختلف و وسوسهانگیز

مالحظات اخالقی پژوهش ،از جمله رضایت آگاهانه از شرکت در

براساس طیف لیکرت پنجگزینهای (از عدم اطمینان تا بسیار مطمئن)

پژوهش و اخذ رضایت نامه از شرکتکنندگان ،رعایت اصل رازداری و

بیان میکنند .این پرسشنامه دارای پنج خردهمقیاس هیجانهای منفی

پرهیز از سوگیری رعایت شده است .در پایان جلسات درمانی بازآزمایی

مانند خوردن در هنگام غمگینی ،اضطراب ،شکست و ناکامی،

مجدد از هر دو گروه ،جهت اثربخشی بستٔه فراتشخیصی درمان مبتنیبر

دردسترسبودن مواد غذایی و خوراکیها مانند مسافرت ،دیدن و در

۳
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متمرکز بر شاااافقاات ،جهاات افزایش بهزیسااااتی و کاااهش الگوهااای

اختیار داشتن موادغذایی چرب وشیرین ،فشار اجتماعی مانند تشویق

پذیرش و تعهد ،متمرکز بر شفقت و رفتاردرمانی دیالیکتیکی انجام شد.

دیالیکتیکی و زمان اجرای آن آمده است .دادهها ازطریق روشهای آمار

همچنین شرکتکنندگان بعد از سهماه نیز دوباره پیگیری شدند .در

توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد) و آمار استنباطی تحلیل

جدول  1خالصٔه محتوای طرح درمانی بستٔه فراتشخیصی مبتنیبر

کواریانس چندمتغیره ( )MANCOVAو با استفاده ازنرمافزار

درمان پذیرش و تعهد ،درمان متمرکز بر شفقت ،رفتاردرمانی

 SPSS20تجزیه وتحلیل شد.

زمان اجرای آن
جلسٔه اول

معرفی و آشنایی گروه با هم ،آشنایی گروه با انواع سبک های رفتار خوردن ،توضیح نقش هیجانات و افکار در رفتار خوردن،
آموزش پذیرش نقش خود بهعنوان انسان (ارائٔه کاربرگ خدا و عروسک)،
آموزش دیاگرام درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد و الگوی آن ،آموزش شناسایی حلقٔه هدف و کارکردن بر روی ارزش مهربانی با

جلسٔه

خود ،شناسایی افکار انتقادگر و آموزش افکار خودتأییدگرایانه ،آموزش دو مغز مبتنیبر غم و شفقت و بررسی و توضیح

دوم

سیستمها و توضیح افکار خودتأییدگرایانه بر سیستم آسودگی (ارائٔه کاربرگ پرورش خود مشفق و دعای شفقت به خود،
تمرین خودگویی تأییدگرایانه).

جلسٔه
سوم

آشنایی با مفاهیم خود مفهومپردازیشده و بیدارکردن خود مشاهدهگر ،شناسایی ارزشها و انجام عمل متعهدانه در راستای
خود مشاهدهگر (ارائٔه کاربرگ چسبندگی به مفهوم خود بهعنوان فرد چاق ،تمرین خود مشاهدهگر ،کاربرگ واضحسازی
ارزشها ،کاربرگ عمل متعهدانٔه ویلسون)
آموزش درخت ذهنآگاهی با تمرکز بر ریشٔه صبر و ریشٔه مهربانی (ارائٔه کاربرگ خوردن کشمش ،ماندن در صف نانوایی،

جلسٔه

ماندن پشت چراغ زرد ،رفتن به فروشگاههای شلوغ و  ،...کاربرگ چگونه با دوست خود رفتار میکنید) ،آموزش حالت

چهارم

انجامدادن و حالت بودن.

جلسٔه
پنجم

آموزش درخت ذهنآگاهی با تمرکز بر ریشٔه اعتماد ،آموزش پیشرفتگرایی به جای کمالگرایی از طریق شناخت کمالگرایی و
اثرات زیانبار آن بهعنوان مانعی برای اعتمادبهخود (کاربرگ شناخت زمینههای کمالگرایی من ،کاربرگ پیشرفتگرایی و
قطبنمای ارزشها)
آموزش درخت ذهنآگاهی با تمرکز بر ریشٔه توصیف به جای قضاوت (ارائٔه کاربرگ تمرکز بر یک شٔی ،تمرین شناسایی و ثبت

جلسٔه
ششم

قضاوتهای منفی ،تمرین ناهمجوشی با قضاوتها) ،آموزش زندگی در زمان حال ،بخش اول (تمرین تنفس تسکیندهندٔه
مبتنیبر رویکرد شفقت ،تمرین دستٔه نور مبتنیبر رویکرد مهارت ذهنآگاهی در رفتاردرمانی دیالیکتیکی) ،آموزش فن
ناهمجوشی و گسلش با احساسات از طریق رویکرد درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد (تکنیک تیچنر ،تکنیک ضبط صوت با دور
تند و آرام و تکنیک شخصیت کارتونی)
آموزش درخت ذهنآگاهی با تمرکز بر ریشٔه ذهن آغازگر ،آموزش زندگی در زمان حال ،بخش دوم (تمرین تمرکز با تمام وجود

جلسٔه
هفتم

در حین غذاخوردن ،تمرین شیؤه روبهروشدن با زمان های دشوار ،آموزش فن ناهمجوشی و گسلش با افکار از طریق رویکرد
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (فن موج دریا ،ابرها و مزرعه ،تابلوهای خیابان و رانندگی ،نوشتن نامه و پارهکردن آن ،فنون
بادکنک ،کف دست) ،آموزش شناخت فکرها و عوضکردن رابطه با فکرها از طریق استعارٔه عابر وراج و انجام ایفای نقش در
گروه.

جلسٔه

آموزش زندگی د ر زمان حال بخش سوم (تمرین ذهنت االن کجاست؟ ،تمرین تمرکز بر بیرون و درون) ،آموزش شفقت به

هشتم

خود از طریق رنگآمیزی مشفقانه و نوشتن نامٔه مشفقانه

جلسٔه نهم
جلسٔه
دهم

آموزش تنظیم هیجانات (فن ذهن نچسب ،فن تسمٔه نقاله ،فن  ۷گام پذیرش هیجانات به جای اجتناب هیجانی) آموزش
شفقت به خود از طریق ایجاد مکان امن
آموزش ذهن خردمند ،آموزش پل دردساز ،تقویت مهارتهای پذیرش و تمایل به تجارب درونی ناخواسته.

جلسٔه

آموزش ارتباط بین فردی مؤثر (شناسایی سبک های بین فردی مخرب و رایج) ،آموزش رفتار جرأتمندانه بهصورت گامبهگام،

یازدهم

شناسایی بایداندیشی و سمهای ارتباطی با خود و دیگران

جلسٔه
دوازدهم

جمعبندی جلسات و مرور و تمرین محتوای جلسات آموزشی.

۴
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جدول  .1خالصه محتوای طرح درمانی بستٔه فراتشخیصی مبتنیبر شفقت ،درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالیکتیکی ( )1۲و

۳

واریانس و کوواریانس ،داشتن رابطٔه خطی ،فاصلهای بودن دادهها،

یافتهها

نرمالبودن توزیع مفروضٔه یکسانی خطای واریانس و تصادفیبودن

میانگین وانحراف معیار سن زنان شرکتکننده بهترتیب  ۳۶٫۷۴و

دادهها و همبستگی بین دادههای متغیرهای وابسته ،آزمون نرمالیتی

 ۰٫۷۳با تحصیالت لیسانس بودند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از

کولموگروف -اسمیرنوف بررسی گردید ،چون این مفروضهها تأیید

تحلیل کوواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAکه تمام عملیات آماری

شدند ،بنابراین میتوان از تحلیل کواریانس چندمتغیرٔه تحلیل کواریانس

با نرمافزار  SPSS20بود ،استفاده شده است .قبل از استفادٔه آزمون
تحلیل کواریانس ،مفروضههای آزمون باکس جهت بررسی ماتریس

جدول  .۲نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره
آزمایش

رفتار خوردن

سبک زندگی

11۸٫۸۰

1۶٫1۹۹

۸۴

۹٫۲۷۴

۷۸٫۶۰

1۰٫۲۸۷

خودکارآمدی

۵۸٫1۰

11٫۲1۰

1۴۵٫۳۰

۲۴٫1۰۴

1۵1٫۲۰

۲۰٫۵۲۰

مربوط به وزن

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

1۲۸٫۶۰

1۴٫۸۴1

11۹٫۹۰

1۸٫۰۷۷

1۲۵٫۵۰

1۹٫۸۰۶

۲۰٫۶۷1

۶۸٫۹۰

۲۰٫1۲۴

۶۶٫۲۰

1۹٫۷۷۰

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

اثر

>۰٫۰۰1

۷۰٫۸۰

خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و رفتار خوردن گروه آزمایش

اندازه

>۰٫۰۰1

میانگین

با توجه به یافتههایجدول ،۲مشاهده میشود که میانگین پیشآزمون

4

p

پیگیری

پسآزمون

۰٫۶۸۴

متغیر

پسآزمون

پیشآزمون

پیگیری

۰٫۸1۸

پیشآزمون

گواه

بحث

نتایج پژوهش نشان داد بستٔه فراتشخیصی مبتنیبر درمان پذیرش و

برابر با  ۸۵٫1۰و  11۸٫۸۰است .درحالیکه میانگین پسآزمون و

تعهد ،درمان متمرکز بر شفقت و رفتاردرمانی دیالیکتیکی باعث کاهش

پیگیری خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و رفتار خوردن بهتر

رفتار خوردن در گروه آزمایش درمقایسه با گروه گواه در مرحلٔه

تیب برابر با ( 1۴۵٫۳۰و  )1۵1٫۲۰و ( ۸۴و  )۷۸٫۶۰است .همچنین

پسآزمون شده است ،این نتیجه براساس پیگیری سهماهه از ثبات

میانگین پیشآزمون خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و رفتار

برخوردار بوده است .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پالمیرا

خوردن گروه گواه برابر با  ۷۰٫۸۰و  1۲۸/۶۰است و میانگین پسآزمون

همسوست ( .)1۲همچنین نتایج این مطالعه با پژوهش سیکس و

و پیگیری خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و رفتار خوردن

همکاران که نشان دادند ،آموزش مهارتهای شفقت به خود بهعنوان

گروه گواه بهترتیب برابربا ( ۶۶٫۹۰و  )۶۶٫۲۰و ( 11۹٫۹۰و

مؤلفٔه مشترک درمانهای متمرکز بر شفقت و رفتاردرمانی دیالیکتیکی

 )1۲۵٫۵۰است .در واقع میانگین نمرات خودکارآمدی سبک زندگی

موجب کاهش نارضایتی از تصویر بدن و افزایش پذیرش خود و اصالح

مربوط به وزن گروه آزمایش در مرحلٔه پسآزمون و پیگیری افزایش یافته

رفتار خوردن میشود ،نیز همسوست ( .)1۷در پژوهشی دیگر لیلیسا

است و میانگین نمرات رفتار خوردن گروه آزمایش در مرحلٔه پسآزمون

و همکاران نشان دادند که درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد و تکنیکهای

و پیگیری کاهش یافته است؛ درحالیکه در گروه گواه چنین تفاوتی

تنظیم هیجان بهموجب کاهش رفتار خوردن هیجانی ،افزایش رفتارهای

مشاهده نمیشود .بهمنظور بررسی اینکه آیا این تفاوتها در گروه

مدیریت وزن میشود ( .)1۵پژوهش ناومی و همکاران در مطالعٔه

آزمایش در مقایسه با گروه گواه از لحظ آماری معنادارست ،از تحلیل

فراتحلیلی خود نشان دادند که مداخالت مبتنیبر ذهنآگاهی بهعنوان

کواریانس چندمتغیره استفاده شد .سرانجام یافتههای جدول شماره ۲

مؤلفٔه مشترک در رفتاردرمانی دیالیکتیکی و درمان مبتنیبر پذیرش و

نشان میدهد که بین میانگین نمرات خودکارآمدی سبک زندگی

تعهد ،باعث کاهش دورههای پرخوری و خودگوییهای منفی میشود

مربوط به وزن و رفتار خورن در مرحلٔه پسآزمون و پیگیری بعد از کنترل

( .)1۳پژوهش نوریان و همکاران نشان دادند تکنیکهای مبتنیبر

نمرات پیشآزمون در دو گروه معنادارست .بدینمعنا که بستٔه

پذیرش موجب کاهش خوردن هیجانی میشود ( )۲۰و پژوهش

فراتشخیصی مبتنیبر شفقت ،درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد و

روفولت و همکاران نشان داد که مهارتهای آگاهی ذهن موجب

رفتاردرمانی دیالیکتیکی در افزایش خودکارآمدی سبک زندگی مربوط

کاهش رفتار خوردن میگردد که نتایج این مطالعات با یافتههای

به وزن ( )F=۶۷٫۸۸۲,P>۰٫۰۰1و کاهش رفتار خوردن (،p>۰٫۰۰1

پژوهش حاضر همسوست ( .)1۴همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان

 )F=۳۲٫۴۵1مؤثر بوده است.

داد که بستٔه فراتشخیصی مبتنیبر درمان پذیرش و تعهد ،درمان متمرکز

۵
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( )MANCOVAاستفاده کرد.

زندگی مربوط به وزن زنان مبتال به اضافهوزن و چاقی مؤثرست .پالمیرا

و باید در تعمیم نتایج حاضر به سایر جوامع آماری احتیاط گردد.

و همکاران نشان دادند که بستٔه فراتشخیصی مبتنیبر درمان با پذیرش

پیشنهاد میشود که پژوهشهایی مشابه در ارتباط با اثربخشی آموزهها

و تعهد ،ذهنآگاهی و درمان متمرکز بر شفقت در کاهش

و مداخالت مبتنیبر بستٔه فراتشخیصی مبتنیبر درمان پذیرش و تعهد،

خودبرچسبزنی منفی ،مشکالت روانشناختی و جسمانی مؤثرست که

درمان متمرکز بر شفقت و رفتاردرمانی دیالیکتیکی در سایر جوامع

با یافتههای پژوهش حاضر همسوست ( .)1۲نوریان و همکاران در

آماری بهخصوص مردان مبتال به اضافهوزن و چاقی ،انجام شود.

مطالعٔه خود نشان دادند که تکنیکهای مبتنیبر پذیرش بر افزایش

همچنین توصیه میشود که در مراکز رواندرمانی و تغذیه بر

خودکارآمدی سبک زندگی مؤثرست ( .)1۹همچنین سیکس و

حمایتهای روانشناختی افراد مبتال به اضافهوزن و چاقی تأکید گردد

همکاران در پژوهش خود بیان کردند که مهارتهای شفقتبهخود

و جلسات ماهانه جهت ارائٔه خدمات سالمت روان تشکیل شود.

بهعنوان مهارت فراتشخیصی در کاهش برچسبهای منفی به خود و

۵

بهبود تصویر بدنی و نگرانیهای مربوط به وزن و افزایش خودکارآمدی

نتیجهگیری

براساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که بستٔه فراتشخیصی

سبک زندگی مربوط به وزن مؤثرست ( )1۷که با یافتههای پژوهش

مبتنیبر درمان پذیرش و تعهد ،درمان متمرکز بر شفقت و رفتاردرمانی

حاضر همخوانست.

دیالیکتیکی باعث میشود که زنان مبتالبه اضافهوزن و چاقی با پذیرش

در تبیین این یافتهها میتوان بیان کرد که در رفتار خوردن ،مؤلفٔه

احساسات ناخوشایند ،شفقتبهخود و گامبرداشتن در مسیر ارزشهای

پذیرفتن تصویر بدن خود بدون قیدوشرط ،پذیرش احساسات

خود ،خودکارآمدی خویش را باالتر برده و سبک زندگی سالمتری را

ناخوشایند به جای فرار یا مبارزه با آنها ،دنبالکردن ارزشهای اصلی

انتخاب نمایند.

با حضور ذهن ،بسیار مهم است .بهطور خالصه میتوان گفت ،بستٔه
فراتشخیصی مبتنیبر درمان پذیرش و تعهد ،درمان متمرکز بر شفقت
و رفتاردرمانی دیالیکتیکی ،رویکردی التقاطی است که از طریق آموزش

6

مهارتهای فراتشخیصی همچون ذهنآگاهی مبتدی و پیشرفته،

تشکر و قدردانی

مطالعٔه حاضر برگرفته از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد اسالمی

ناهمجوشی با فکر و احساسات و پذیرش آنها به جای فرار و اجتناب،

واحد رشت با کد  REC.1396.98بوده و دارای کد اخالق

آموزش تحمل پریشانی و تنظیم هیجانات ،پرورش مؤلفههای شفقت،

 IR.IAU.RASHT.REC.1396.98از کمیته اخالق دانشگاه آزاد

شناسایی و دنبالکردن ارزشها به افراد کمک میکند متوجه

اسالمی واحد رشت است .نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از

برانگیختگیهای روانی (افکار و احساسات) خود شوند ،بدون آنکه

تمامی آزمودنیهایی که در انجام این مطالعه محققین را یاری رساندند

تالشی برای مهار آن انجام دهند یا از آن اجتناب کنند .همین موضوع

کمال تشکر و قدردانی را بهجا آورند.

باعث میشود که تأثیر این افکار و احساسات بر عملکرد رفتاری آنها
(خوردن) کاهش یابد و همراه شفقت و مهربانی که به خود دارند (با
خود مشفق) در راستای ارزشهای خود گام بردارند .پژوهش حاضر بر

۶
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بر شفقت و رفتاردرمانی دیالیکتیکی در افزایش خودکارآمدی سبک

روی زنان مبتال به اضافهوزن و چاقی شهرستان تنکابن انجام شده است
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