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Background and Objective: This study assessed the efficacy of Acceptance 
and Commitment Therapy (ACT) on weight loss and cognitive emotion regula-
tion in obese people.

Methods: To do this study, 29 obese people with BMI < 29.9 were selected 
by purposeful sampling at the beginning, who completed demographic question-
naire and emotional cognitive regulation questionnaire. The participants’ body 
mass index (BMI) was measured at the first meeting and at the end of the treat-
ment. Participants were assigned into the intervention and the control groups. The 
intervention group participated in acceptance and commitment group therapy 
sessions for five months and at the end of the treatment sessions, they completed 
the questionnaires again. Statistical methods included Chi-square test, t-test for 
comparing two independent groups and analysis of covariance (P<0.01).

Results: The findings showed that the acceptance and commitment therapy 
can reduce BMI; it also reduces negative strategies and increases the positive 
strategies of emotional cognitive regulation (P<0.01). 

Conclusion: The present study showed that the acceptance and commitment 
group therapy resulted in weight loss and improved emotion regulation in people 
with obesity. Therefore, it is recommended to use this therapeutic approach for 
obese individuals.

Keywords: Acceptance and Commitment-based therapy, Weight loss, Cogni-
tive emotion regulation, Obesity
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 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت اریان
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش وزن و تنظیم شناختی هیجان در افراد 

مبتال به چاقی
آزاده یراقچی1، فرهاد جمهری2، محمدرضا صیرفی3، آدیس کراسکیان موجمباری3، غالمرضا محمدی فارسانی4

مقدمه
چاقی از جمله امراضی است که شيوع آن طی دهه های 
گذشته، روند رو به شتابی داشته است )1(. تخمين زده شده 
که در حدود 1/2 ميليارد نفر از جمعيت جهان دچار چاقی 
و  کودکان  از  5/5درصد  ايران  در   .)2( هستند  اضافه وزن  يا 
 18 از  باالتر  افراد  از  21/5درصد  و  سال   18 زير  نوجوانان 
سال مبتال به چاقی هستند. شيوع چاقی در ايران نسبت به 
می رود  انتظار  ولی  )3(؛  است  کمتر  توسعه يافته  کشورهای 
در آينده، با توجه به ارتباط مثبت ميان سن و چاقی و اينکه 
شيوع  شاهد  دارند،  سال   30 از  کمتر  ايرانی  جمعيت  اکثر 
بيشتر چاقی در کشور باشيم )4(. طبق تعريف سازمان جهانی 

بدن  در  چربی  فراگير  انباشت  به  چاقی   ،)WHO( بهداشت 
گفته می شود )5(. شاخصی که به طور گسترده برای تعريف 
که  است   )BMI( بدنی  تودۀ  شاخص  شده،  پذيرفته  چاقی 
عبارت است از حاصل تقسيم وزن برحسب کيلوگرم بر مجذور 
بيماری ها و  از  انواع بسياری  با  قد، برحسب متر )6(. چاقی 
مرگ ومير در ارتباط است و مشکالت روان شناختی عمده ای 
کاهش  و  افسرده  خلق  بدن،  دربارۀ  عميق  نگرانی  همچون 
عزت نفس را نيز در بر می گيرد )7( و با بسياری از اختالالت 
روان پزشکی مانند افسردگی، مانيا، هراس اجتماعی و بسياری 

از اختالالت اضطرابی هم پوشانی دارد )8(.
تنظيم هيجان به اعمالی اطالق می شود که به منظور تغيير 
يا تعديل يک حالت هيجانی به کار می رود. مفهوم کلی تنظيم 
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زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد )ACT( بر کاهش وزن 
و تنظيم شناختی هيجان در افراد مبتال به چاقی انجام گرفت.

مواد و روش ها:  29 نفر از افراد مبتال به چاقی با BMI باالی 29/9 به روش نمونه گيری هدفمند انتخاب شدند. 
در ابتدای مطالعه، پرسش نامۀ مشخصات جمعيت شناختی و پرسش نامۀ تنظيم شناختی هيجان را تکميل کردند. 
همچنين شاخص تودۀ بدنی افراد  )BMI(  در اولين جلسه و پس از اتمام دوره سنجيده شد. شرکت کنندگان 
به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و گواه تقسيم شدند و شرکت کنندگان گروه مداخله به مدت 5 ماه در معرض 
مداخلۀ درمانی مبتنی بر پذيرش و تعهد )ACT( قرار گرفتند و در پايان جلسات درمانی بار ديگر پرسش نامه ها 
را تکميل کردند. روش آماری به کاررفته در اين پژوهش، آزمون مجذور خی دومتغيری، آزمون ميانگين دو گروه 

مستقل و تحليل کوواريانس يک راهه تک متغيری بود.

یافته ها: يافته ها نشان داد درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد، باعث کاهش شاخص تودۀ بدنی و نيز کاهش 
.)P < 0/01( راهبردهای منفی و افزايش راهبردهای مثبت تنظيم  شناختی هيجان می شود

و  تعهد موجب کاهش وزن  و  پذيرش  بر  مبتنی  داد که درمان گروهی  نشان  پژوهش حاضر  نتیجه گیری: 
افزايش تنظيم هيجان در افراد مبتال به چاقی شد. لذا به کارگيری اين رويکرد درمانی در افراد مبتال به چاقی 

توصيه می شود.

واژه های کلیدی: درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد، کاهش وزن، تنظيم  شناختی هيجان، چاقی
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شناختی هيجان )Cognitive Emotion Regulation( داللت 
فراخواننده  اطالعات  بر شيوه های شناختی دست کاری ورود 
شناختی  تنظيم  راهبردهای  ديگر،  به عبارت  دارد.  هيجان 
منفی  تجربۀ  يک  بروز  از  پس  افراد  تفکر  نحوۀ  به  هيجان، 
راهبردهای   .)۹( می شود  اطالق  آنها  برای  آسيب زا  واقعۀ  يا 
که  وقايعی  به  هستند  پاسخ هايی  هيجان،  تنظيم  شناختی 
به صورت  می توانند  پاسخ ها  اين  می کنند.  ايجاد  را  هيجان 
هشيار يا ناهشيار برای تعديل و اصالح اندازه و يا نوع تجربۀ 

هيجانی افراد يا خود وقايع تالش کنند )10(.
در رفتاِر خوردن، عوامل بسياری هيجان فرد را تحت تأثير 
کميت  و  کيفيت  غذا،  انتخاب  مثال  برای  می دهد.  قرار 
وعده های غذايی به متغيرهای بسياری مربوط است و فقط با 
نيازهای فيزيولوژيک مرتبط نيست. افزايش شيوع اختالالت 
آيا  که  برانگيخته  را  بسياری  پرسش های  چاقی  و  خوردن 
باشد؟  داشته  علّی  نقش  مشکالت  اين  در  می تواند  هيجان 
اضافه وزن  که  می کند  مطرح  را  مسئله  اين  مباحثی  چنين 
داليل  از  ناشی  ژنتيکی،  و  متابوليکی  داليل  از  غير  می تواند 
برای  متعددی  مکانيسم های  باشد.  روان شناختی  و  محيطی 
توجيه چاقی براساس عوامل هيجانی وجود دارد. اول، عوامل 
هيجانی منفی ازطريق تأثير بر رفتارهای سالمت مثل استفاده 
از غذاهای پرکالری و نداشتن فعاليت فيزيکی، بر اضافه وزن 
اثر دارد و دوم، عوامل هيجانی منفی با کژکاری تنظيم محور 
هيپوتاالموس ـ هيپوفيز ـ آدرنال )HPA( به اضافه وزن منجر 

می شود )11،12(.
خوردن  و  هيجان ها  بين  متعددی  کارکردی  ارتباطات 
مطرح شده است )13(. افراد با فقدان راهبردهای مؤثر برای 
مديريت  در  ناتوانی  و  هيجانی  آشفتگی های  به  پاسخ دهی 
می آورند  روی  هيجانی،  خوردن  به سمت  بيشتر  هيجان ها 
است؛  عاطفی  تنظيم  رويکرد  يک  پرخوری  رفتار   .)14،15(
يعنی مقابله ای کژکار و متمرکز بر هيجان است )15(. براساس 
مطالعات، تغيير رفتار در راستای راهبردهای تنظيم هيجان 
مؤثر  افراد،  خوردن  رفتار  بر  ذهن  کنترل  با  خوردن  مانند 
است؛ به اين معنا که افراد به منظور کاهش و تقليل احساس 
نامطلوب به رفتار خوردن می پردازند )16،17(. بنابراين تنظيم 
سازماندهی  و  ارزيابی  شروع،  در  اساسی  اصل  يک  هيجان، 
منفی  هيجان های  از  جلوگيری  همچنين  و  سازگارانه  رفتار 
می توان گفت  لذا  ناسازگارانه محسوب می شود.  رفتارهای  و 
به زيستی  در  تعيين کننده  و  کليدی  عاملی  هيجان،  تنظيم 
روانی و کارکرد اثربخش است که در سازگاری با رويدادهای 
تنيدگی زای زندگی نقش اساسی ايفا می کند تا جايی که بايد 

گفت بر کل کيفيت زندگی فرد اثر می گذارد )18(.
راه های  حاضر،  عصر  در  چاقی  شيوع  رشد  به  توجه  با 
هرچند  است؛  شده  ارائه  چاقی  کاهش  برای  گوناگونی 
است  باشد دشوار  افراد  نيازهای  با  متناسب  راهی که  يافتن 
)1۹،20(. به تازگی در راستای تالش متخصصان سالمت، يکی 
از راهکارهای مؤثر برای پيشگيری و درمان چاقی و کاهش 
درنظرگرفتن  آن،  اقتصادی  و  اجتماعی  روانی،  پيامدهای 
روش های  ساير  کنار  در  روان شناختی  درمانی  برنامه های 

درمانی پزشکی و ورزشی است )21(.
مداخالت  دربارۀ  زيادی  بحث  اخير،  سال های  در 
مطرح   )Mindfulness( ذهن آگاهی  بر  مبتنی  درمانی 
درمانی  رفتار  سوم  موج  به عنوان  درمان ها  اين  است.  شده 
تعهد و  پذيرش  بر  مبتنی  درمان  می شوند.   شناخته 

رايج ترين  از   (Acceptance and Commitment Therapy(
کمک  آن،  هدف  و  است  رفتاردرمانی  سوم  موج  درمان های 
و  ارزشمند  غنی،  زندگی  يک  به  رسيدن  برای  مراجع  به 
انعطاف پذيری روان شناختی  از طريق  رضايت بخش است که 
ايجاد می شود. هدف اصلی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد، 
فرد  توانايی  به معنای  روان شناختی  انعطاف پذيری  افزايش 
احساسات،  تمام  وجود  با  حال  زمان  با  آگاهانه  ارتباط  برای 
افکار، خاطرات و احساسات بدنی که در لحظه تجربه می کند 
انتخابی  ارزش های  و  اهداف  خدمت  در  رفتارهايی  انجام  و 
فرد است. انعطاف پذيری روان شناختی از طريق شش فرآيند 
اصلی پذيرش، گسلش شناختی )Defusion(، خود به عنوان 
زمينه، در زمان حال بودن، ارزش ها و عمل متعهدانه ايجاد 

می شود )22(.
گرفته  زمينه صورت  اين  در  اندکی  مطالعات  که  آنجا  از 
درمان  اثربخشی  تعيين  هدف  با  حاضر،  پژوهش  لذا  است؛ 
بر پذيرش و تعهد بر کاهش وزن و تنظيم شناختی  مبتنی 

هيجان در افراد مبتال به چاقی انجام شد.
مواد و روش ها

ـ  پيش آزمون  با  شبه آزمايشی  نوع  از  پژوهش،  اين 
اين  آماری  جامعۀ  است.  بوده  کنترل  گروه  و  پس آزمون 
پژوهش، افراد مبتال به چاقی بودند که از آذر تا بهمن 139۶ 
در  واقع  وزن،  کاهش  کلينيک  دو  به  وزن  کاهش  به منظور 
متخصص  و  پزشک  يک  نظارت  تحت  که  تهران   1 منطقۀ 
ارزياب،  گروهی  بودند.  کرده  مراجعه  داشتند،  قرار  تغذيه 
روان شناس  و  تغذيه  متخصص  عمومی،  پزشک  از  متشکل 
و  ورود  مالک های  و  ارزيابی  را  مراجعه کننده  فرد  سالمت، 
خروج تحقيق را در اين مصاحبه لحاظ کردند. در اين پژوهش 
30 نفر به روش نمونه گيری هدفمند و با گمارش تصادفی در 
دو گروه آزمايشی و گواه قرار گرفتند که از اين تعداد، يک نفر 
ريزش  تعهد،  و  پذيرش  بر  مبتنی  از شرکت کنندگان درمان 
کرد. مالک های ورود در اين پژوهش عبارت بودند از: سکونت 
در تهران و توانايی شرکت در جلسات گروه درمانی؛ تمايل به 
رده سنی  پايان سيکل؛  داشتن تحصيالت حداقل  همکاری؛ 
مالک های   .)29/9<  BMI( داشتن  سالگی؛   50 تا   20 بين 
خروج شرکت کنندگان پژوهش عبارت بودند از: بيماری طبی 
جدی غير از چاقی؛ يائسگی؛ حضورنيافتن در جلسات مداخله 
بيش از دو جلسه؛ تمايل نداشتن به ادامۀ حضور در جلسات 
مداخله. الزم به ذکر است مالک های ورود و خروج از پژوهش، 
از سوی ارزياب ها و از طريق مصاحبه، پرسش نامۀ مشخصات 
بررسی  مراجعه کنندگان  پزشکی  پروندۀ  و  جمعيت شناختی 
ارائۀ توضيحاتی درخصوص شرايط آزمايش و  از  شدند. پس 
مطالعه به زبان ساده و قابل فهم به شرکت کنندگان، به ايشان 
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اطمينان داده شد که ضمن محرمانه ماندن اطالعات، در هر 
از طرح  باشند، می توانند  از مطالعه که تمايل داشته  مرحله 
خارج شوند. در ادامه، پس از اخذ موافقت کتبی آنها مبنی 
بر شرکت در پژوهش، تمام شرکت کنندگان، پرسش نامه های 
مشخصات دموگرافيک و پرسش نامۀ تنظيم شناختی هيجان 
را قبل از شروع مداخالت و بالفاصله پس از اتمام دوره تکميل 
جلسۀ  اولين  در  افراد،  بدنی  تودۀ  شاخص  همچنين  کردند. 
ويزيت و پس از اتمام دوره، از سوی پزشک عمومی کلينيک 
سنجيده شد. شرکت کنندگان گروه آزمايشی، به مدت 5 ماه 
در معرض درمان پذيرش و تعهد )ACT( قرار گرفتند؛ جلسات 
به صورت يک هفته در ميان و به مدت 90 دقيقه برگزار شد و 
اعضای گروه کنترل، هيچ گونه مداخلۀ روان شناختی دريافت 

نکردند. 

مداخلۀ درمانی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد، شامل 10 
جلسۀ 90دقيقه ای بوده که براساس مبانی و مفاهيم پذيرش، 
گسلش شناختی، تماس با اکنون، خود به عنوان زمينه، ارزش ها 
و تعهد به رفتار تدوين شده است. در برنامۀ 10جلسه ای درمانی 
ACT به اين مفاهيم پرداخته شد: در جلسۀ اول به معرفی 

اصول  و  قوانين  توضيح  پيش آزمون،  اجرای  و  گروه  اعضای 
و  درمان  اهداف  مطرح کردن  گروه درمانی،  جلسات  بر  حاکم 
توضيح فلسفۀ مداخله براساس رويکرد ذهن آگاهی مبتنی بر 
اعضا  تاريخچۀ مشکل  دوم،  در جلسۀ  پرداخته شد.  پذيرش 
در جلسۀ  بررسی شد.  نااميدی خالق  ايجاد  و  آن  ارزيابی  و 
سوم به بررسی تعامل افکار، احساسات و رفتارها پرداخته شد. 
جلسۀ چهارم به معرفی و تشريح مفهوم ارزش ها گذشت. در 
انتخاب های آگاهانه  جلسۀ پنجم ذهن آگاهی و نقش آن در 
جلسۀ  شد.  معرفی  ذهن آگاهی  با  توأم  خوردن  و  عامدانه  و 
ششم دربارۀ آشنايی با مفهوم گسلش شناختی بود. در جلسۀ 
با توجه، آگاهی و بدون قضاوت  هفتم به مشاهده گری خود 
پرداخته شد. در جلسۀ هشتم نقش اجتناب يا کنترل تجارب 
ذهنی در شکل گيری الگوهای خوردن و فعاليت بدنی تشريح 
شد. جلسۀ نهم به معرفی تمايل و اشتياق )Willingness( و 
نيز بحث پيرامون پذيرش گذشت و درنهايت در جلسۀ دهم 
دربارۀ تعهد به ارزش ها، افزايش تعهدات رفتاری و نيز اجرای 
افزايش  درمانی،  اين روش  بحث شد. هدف کلی  پس آزمون 
انعطاف پذيری روان شناختی است که منجر به کاهش وزن و 

بهبود تنظيم شناختی هيجان می شود )23(.

ابزار به کاررفته پرسش نامۀ تنظيم شناختی هيجان بود. اين 
پرسش نامه را Garnefski و همکاران در سال 1999به منظور 
ارزيابی نحوۀ تفکر افراد پس از تجربۀ رخدادهای تهديدکننده 
دارای  پرسش نامه  اين  کردند.  ابداع  زندگی  استرس زای  يا 
مقياس  براساس  آن  به  پاسخ  نحوۀ  که  است  عبارت   3۶

هميشه(   5 تا  هرگز   1( از  دامنه ای  در  ليکرت،  درجه بندی 
قرار دارد. پرسش نامه از نظر مفهومی 9 خرده مقياس متمايز 
از هم را تشکيل می دهد که هريک به منزلۀ راهبردی خاص 
از راهبردهای شناختی تنظيم هيجان و دارای 4 عبارت است 
که می تواند در دامنه ای از 4 تا 20 قرار بگيرد. اين راهبردها 
توجه  پذيرش؛  ديگران؛  مالمت  خود؛  مالمت  از:  عبارت اند 
ذهنی؛  نشخوار  مثبت؛  مجدد  توجه  برنامه ريزی؛  به  مجدد 
نسبی نگری؛  طريق  از  حادثه  تسهيل  مثبت؛  مجدد  ارزيابی 

فاجعه آميزپنداری )24(.

راهبردهای مالمت خود، مالمت ديگران، فاجعه آميزپنداری 
هيجان  تنظيم  راهبردهای  درمجموع،  ذهنی  نشخوار  و 
برنامه ريزی،  به  »منفی« و راهبردهای پذيرش، توجه دوباره 
توجه مثبت مجدد، باز ارزيابی مثبت و تسهيل حادثه از طريق 
را  »مثبت«  هيجان  تنظيم  راهبردهای  روی هم  نسبی نگری، 
نشان می دهند. روايی محتوايی خرده مقياس های پرسش نامه 
 ،0/77  ،0/75  ،0/8۶  ،0/80  ،0/87  ،0/73 برابر  به ترتيب 
0/81، 0/79، 0/85 محاسبه و در سطح P < 0/001 تأييد 

شد )24(.

مجذور  آزمون  از  پژوهش،  داده های  تحليل  به منظور 
تحليل  و  مستقل  گروه  دو  ميانگين  آزمون  دومتغيری،  خی 

کوواريانس يک راهۀ تک متغيری استفاده شد.

یافته ها
 توزيع فراوانی گروه های نمونۀ پژوهش براساس متغيرهای 
جمعيت شناختی و نتايج آزمون مجذور خی دو متغيری برای 
بررسی همگن بودن دو گروه در متغيرهای جمعيت شناختی 

در جدول شماره 1 ارائه شده است.

ميانگين و انحراف استاندارد داده های پژوهش در دو گروه 
آزمايشی و گواه و همچنين نتيجۀ بررسی بهنجار بودن توزيع 
داده ها به تفکيک متغيرها و مؤلفه های بررسی شده در جدول 

شماره 2 گزارش شده است.

پژوهشی  گروه  دو  بودن  همگن  پيش فرض  بررسی  نتايج 
دو  ميانگين  آزمون  از  استفاده  با  پيش آزمون  نمره های  در 
کوواريانس  تحليل  پيش فرض های  همچنين  و  مستقل  گروه 
يک راهه تک متغيری به تفکيک متغيرها و مؤلفه ها در جدول 

شماره 3 گزارش شده است.

با توجه به برقراری پيش فرض های آزمون های پارامتريک 
آزمون  نتايج  کوواريانس،  تحليل  پيش فرض های  همچنين  و 
اثر  اندازۀ  شاخص  تک متغيری،  يک راهۀ  کوواريانس  تحليل 
و همچنين پس آزمون های تعديل شده به تفکيک متغيرها و 

مؤلفه های آن در جدول شماره 4 ارائه شده است.
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جدول 1. توزیع فراوانی گروه های نمونۀ پژوهش براساس ویژگی های جمعیت شناختی و نتایج بررسی همگن بودن گروه ها

سطح معناداری 2χ df
گروه پژوهشی

متغير
control ACT

0/344 0/895 1
3 5 مرد

جنسيت
12 9 زن

0/588 0/293 1
9 7 مجرد

وضعيت تأهل
۶ 7 متأهل

0/۶84 0/1۶۶ 1
3 2 ديپلم

ميزان تحصيالت
12 12 ليسانس و فوق ليسانس

0/812 0/05۶ 1
9 9 کمتر از 35

سن
۶ 5 بيشتر از 35

جدول 2. میانگین و انحراف استاندارد و نتایج بررسی بهنجاربودن توزیع داده های پژوهش

پس آزمون پيش آزمون

کولموگروف- اسميرنوف
انحراف 
استاندارد

ميانگين

کولموگروف- اسميرنوف
انحراف 
استاندارد

ميانگين مؤلفه متغير سطح گروه
معناداری

z سطح 
معناداری

z

0/322 0/955 2/82 31/31 0/921 0/552 1/9۶ 33/53 شاخص تودۀ بدنی

درمان 
مبتنی بر 
پذيرش 
و تعهد 

14=n

0/235 1/034 1/33 9/97 0/437 0/8۶9 3/1۶ 13/83 مالمت خود

راهبردهای تنظيم شناختی هيجان

0/۶38 0/743 3/۶7 10/50 0/920 0/553 4/15 12/57 نشخوارذهنی

0/۶18 0/755 3/37 9/50 0/497 0/830 4/۶7 12/07 فاجعه آميزپنداری

0/521 0/814 3/47 10/79 0/231 1/039 3/32 13/43 مالمت ديگران

0/940 0/532 ۶/79 40/50 0/755 0/۶73 7/18 51/93 نمرۀ کل ]منفی[

0/530 0/809 3/48 13/3۶ 0/۶73 0/723 3/05 10/71 پذيرش

0/329 0/948 2/17 13/57 0/19۶ 1/077 2/31 10/57 تمرکز مجدد مثبت

0/191 1/083 2/10 13/3۶ 0/153 1/133 1/82 9/29
تمرکز مجدد بر 

برنامه ريزی

0/230 1/039 1/8۶ 12/۶4 0/۶88 0/714 1/58 9/21 ارزيابی مجدد مثبت

0/774 0/۶۶1 3/44 14/14 0/۶۶۶ 0/727 4/۶5 11/57 نسبی نگری

0/0۶0 1/323 8/12 ۶7/07 0/079 1/272 8/22 51/3۶ نمرۀ کل ]مثبت[
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0/123 1/184 1/30 33/73 0/470 0/847 1/52 33/۶0 شاخص تودۀ بدنی

گواه

15=n

0/134 1/1۶2 0/۶۶ 15/00 0/223 1/047 2/27 15/00 مالمت خود

راهبردهای تنظيم شناختی هيجان

0/230 1/040 2/32 14/۶0 0/102 1/220 3/17 15/20 نشخوار ذهنی

0/۶01 0/7۶۶ 1/92 13/40 0/318 0/958 2/73 12/80 فاجعه آميزپنداری

0/314 0/9۶1 3/50 13/40 0/484 0/838 3/55 14/20 مالمت ديگران

0/51۶ 0/818 ۶/23 5۶/40 0/487 0/83۶ 5/34 57/20 نمرۀ کل ]منفی[

0/2۶1 1/008 2/01 12/20 0/۶5۶ 0/733 2/13 11/۶0 پذيرش

0/134 1/1۶2 3/40 11/00 0/134 1/1۶2 3/27 10/00 تمرکز مجدد مثبت

0/371 0/91۶ 2/50 10/40 0/3۶9 0/918 2/85 9/00
تمرکز مجدد بر 

برنامه ريزی

0/354 0/929 1/21 9/80 0/354 0/929 1/21 10/20 ارزيابی مجدد مثبت

0/124 1/179 2/41 9/۶0 0/124 1/179 4/47 9/40 نسبی نگری

0/545 0/800 7/41 53/00 0/371 0/91۶ 10/00 50/20 نمرۀ کل ]مثبت[

پس آزمون پيش آزمون

کولموگروف- اسميرنوف
انحراف 
استاندارد

ميانگين

کولموگروف- اسميرنوف
انحراف 
استاندارد

ميانگين مؤلفه متغير سطح گروه
معناداری

z سطح 
معناداری

z

جدول3. نتایج بررسی پیش فرض همگن بودن گروه ها در نمره های پیش آزمون و پیش فرض های تحلیل کوواریانس

پيش فرض های تحليل کوواريانس
همگن بودن نمره های 

پيش آزمون
متغير مؤلفه

 يکسانی شيب 
رگرسيون ها

رابطۀ خطی بين 
پيش آزمون و پس آزمون

يکسانی واريانس ها

سطح 
معناداری )1/25( F )1/25( F

سطح 
معناداری )1/27( F

سطح 
معناداری )27=df( T

0/132 0/420 ** 52/748 0/249 1/390 0/914 0/109 شاخص تودۀ بدنی

0/232 1/499 ** 12/415 0/380 0/79۶ 0/270 1/125 مالمت خود

راهبردهای تنظيم شناختی هيجان

0/0۶3 3/785 ** 239/۶99 0/۶09 0/2۶8 0/0۶5 1/927 نشخوار ذهنی

0/082 3/281 ** 22/898 0/89۶ 0/017 0/۶09 0/518 فاجعه آميزپنداری

0/540 0/38۶ ** 241/017 0/148 0/21۶ 0/551 0/۶03 مالمت ديگران

0/934 0/007 ** 25/794 0/۶۶2 0/195 0/053 2/02۶ نمرۀ کل ]منفی[

0/228 1/527 ** 5۶/251 0/158 2/114 0/370 0/912 پذيرش

0/30۶ 1/091 ** 181/1۶9 0/525 0/41۶ 0/594 0/539 تمرکز مجدد مثبت

0/270 1/275 ** 10۶/083 0/814 0/05۶ 0/752 0/319 تمرکز مجدد بر برنامه ريزی

0/890 0/020 * 5/983 0/151 2/180 0/0۶8 1/898 ارزيابی مجدد مثبت

0/2۶4 1/30۶ ** 210/819 0/900 0/01۶ 0/211 1/282 نسبی نگری

0/094 3/022 ** 21۶/009 0/0۶1 3/827 0/737 0/339 نمرۀ کل ]مثبت[
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بحث
پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشی درمان مبتنی بر 
پذيرش و تعهد بر کاهش وزن و تنظيم شناختی هيجان در 
پژوهش  يافته های  است.  گرفته  انجام  چاقی  به  مبتال  افراد 
حاضر نشان داد، بين نمره های پس آزمون دو گروه آزمايشی 
درواقع   .)P  <  0/01( معناداری وجود داشت  تفاوت  گواه،  و 
تودۀ  بر شاخص  تعهد  و  پذيرش  بر  مبتنی  درمان  اثربخشی 
بدنی و تمام مؤلفه های سازگارانه و ناسازگارانۀ تنظيم شناختی 
هيجان، معنادار بود. به بيان ديگر، اين درمان موجب کاهش 

وزن و بهبود تنظيم هيجان افراد مبتال به چاقی می شود. 
نتايج به دست آمده از يافته های پژوهش حاضر، به نوعی با 
همکاران  و   Katterman بود.  همسو  پژوهش ها،  ديگر  نتايج 
در پژوهش خود دريافتند که مراجعان دارای مشکل چاقی، 
پس از جلسات درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد، کاهش وزن 
معناداری داشتند )25(. همچنين Weineland و همکاران در 
پژوهش خود نشان دادند که درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد 
و  بدن  از  نارضايتی  هيجانی،  خوردن های  در  بهبود  موجب 
کيفيت زندگی در افراد چاقی که جراحی چاقی انجام داده اند، 
می شود. جراحی چاقی با هدف کاهش ميزان مرگ و مير و 
بيماری های مرتبط با چاقی، در بيمارانی که از چاقی شديد 
رنج ميبرند و درمان های معمول کاهش وزن برايشان ناموفق 
بوده است، به کار ميرود و به طور کلی شامل محدوديت صرف 
غذا يا اختالل جذب و يا ترکيبی از اين دو روش است )26(. 
نتايج پژوهش Pearson و همکاران نيز نشان دهندۀ اثربخشی 
تصوير  پذيرش  افزايش  در  تعهد  و  پذيرش  بر  مبتنی  درمان 
بدن و کاهش رفتارهای خوردن در زنان مبتال به چاقی بود 

)Mohammadi .)27 و همکاران نيز در پژوهش خود نشان 
بر کاهش ميزان  بر پذيرش و تعهد  دادند که درمان مبتنی 
فاجعه آميز  و  ذهنی  نشخوار  ديگران،  مالمت  خود،  مالمت 
توجه  پذيرش،  ميزان  افزايش  بر  و  است  بوده  مؤثر  پنداری 
مجدد  ارزيابی  برنامه ريزی،  به  مجدد  توجه  مثبت،  مجدد 
مثبت و نسبی نگری نيز تأثير مثبت و معنادار دارد )28(. در 
پژوهش Dalen و همکاران، تأثير مداخلۀ خوردن ذهن آگاهانه 
نتايج   .)2۹( شد  داده  نشان  خوردن  رفتارهای  بهبود  بر 
پژوهش Forman و همکاران نيز حاکی از آن بود که درمان 
مبتنی بر پذيرش و تعهد برای افراد چاقی که در پاسخگويی 
به افکار و احساسات خود اقدام به خوردن می کنند، مؤثر است 
 Kristeller 30(. همچنين يافته های اين پژوهش با پژوهش(
دوره های  ذهن آگاهی،  آموزش  دادند  نشان  که  همکاران  و 

پرخوری را کاهش می دهد، همسو بود )31(.
اثربخشی درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد بر کاهش وزن و 
تنظيم شناختی هيجان را می توان به واسطۀ فرايندهای حاکم 

بر آن تبيين کرد.
از مهم ترين فرايندهای اين درمان، تصريح ارزش ها  يکی 
و عمل متعهدانه است. ترغيب بيماران به شناسايی ارزش ها 
در  اعمال  انجام  به  تعهد  درنهايت  و  موانع  اهداف،  تعيين  و 
ارزش ها،  مسير  در  حرکت  و  اهداف  به  دستيابی  راستای 
و  اهداف  تحقق  ضمن  تا  می شود  باعث  مشکالت،  وجود  با 

شادکامی ناشی از آن، رضايت از زندگی حاصل شود )32(.
کمک  آن  اثربخشی  به  که  درمان  اين  مفاهيم  ديگر  از 
به عنوان  خود  يا  مشاهده گر  خوِد  يک  ايجاد  می کند،  زيادی 
اين  درواقع  است.  مراجع  )self as perspective(در  زمينه 

جدول4. نتایج تحلیل کواریانس یک راهۀ تک متغیری، شاخص اندازۀ اثر و پس آزمون های تعدیل شده

پس آزمون های تعديل شده تحليل کوواريانس
متغير مؤلفه

گواه آزمايشی 2η اندازۀ اثر: مجذور اِتا F )1/2۶(

33/70 31/35 0/501 شاخص تودۀ بدنی 2۶/132**

14/98 9/74 0/8۶9 مالمت خود 172/998**

راهبردهای تنظيم شناختی هيجان

13/۶0 11/57 0/517 نشخوار ذهنی 27/830 **

13/21 9/71 0/51۶ فاجعه آميزپنداری 27/748 **

13/04 11/17 0/445 مالمت ديگران 20/859 **

54/49 42/55 0/۶1۶ نمرۀ کل ]منفی[ 41/780**

11/81 13/78 0/314 پذيرش 11/88 **

11/2۶ 13/29 0/555 تمرکز مجدد مثبت 32/475 **

10/52 13/23 0/۶71 تمرکز مجدد بر برنامه ريزی 53/112 **

9/5۶ 12/90 0/578 ارزيابی مجدد مثبت 35/574 **

10/23 13/4۶ 0/702 نسبی نگری ۶1/37۶ **

53/44 ۶۶/۶0 0/870 نمرۀ کل ]مثبت[ 173/۶32 **
 P<0/01**
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مفهوم سازی شده خوِد  برای  جايگزينی  مشاهده گر،   خوِد 
افکار،  با  که  خودی  يعنی   ،)self-conceptualization)
می شود،  تعريف  بدنی  احساسات  و  خاطرات  احساسات، 
پذيری  انعطاف  درباره خود،  سازی  مفهوم  که  آنجا  از  است. 
روانشناختی را تهديد می کند؛ مزيت بزرگ خود مشاهده گر 
آن است که به عنوان زمينه ای در نظر گرفته می شود که در 
فرايند،  اين  نيست. طی  تهديدکننده  آن محتوای هوشياری 
مراجع به اين درک می رسد که خود را از تجربيات درونی اش 

جدا ببيند )28(.

در درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد، مفهوم درهم آميختگی 
)مثال  فکر  يک  که  است  تأثيری  ميزان  گسلش شناختی  يا 
و  بافت  به  وابسته  رفتار  دارد؛  رفتار  روی  خوردن(  به  ميل 
يا  درهم آميختگی  بين  پيوستار  در  فکر،  به  وابسته  رفتار 
در  افکارش  با  فرد  وقتی  و  می گيرند  قرار  گسلش شناختی 
از  را  واقعيت  از  نمی تواند قضاوت ذهنی خود  هم می آميزد، 
خود واقعيت تميز دهد. درنتيجه، در اين درمان ها با آموزش 
داده  آموزش  افراد  به  حال،  زمان  در  عمل  و  ذهن آگاهی 
می شود که بتوانند تجربيات خود را بپذيرند و به ميزانی که 
آنها بتوانند اين تجربيات را بپذيرند، به همان ميزان می توانند 

مستقل از اين تجربيات عمل کنند )33(.

در خوردن هيجانی، مؤلفۀ پذيرش بدون قضاوت و واکنش 
دفاعی، بسيار مهم است. در سطوح باالی پذيرش، افراد متوجه 
برانگيختگی های روانی افکار و احساسات خود می شوند؛ بدون 
اجتناب  آن  از  يا  و  دهند  انجام  آن  مهار  برای  تالشی  آنکه 
و  افکار  اين  تأثير  که  می شود  باعث  موضوع  همين  کنند. 
احساسات بر عملکرد رفتاری آنها )خوردن(، کاهش يابد. در 
سطوح پايين پذيرش، فردی که دچار برانگيختگی های روانی 
و  شکل  تغيير  به منظور  کنترلی  راهبردهای  درگير  می شود، 
برای  که  فردی  مانند  می شود؛  احساساتش  و  افکار  فراوانی 
راهبردهای  اين  می آورد.  روی  خوردن  به  عاطفی  تسکين 
می شود  منجر  فرد  عملکردی  و  رفتاری  تخريب  به  کنترلی 
)34(. اين شيوۀ درمانی، موقعيتی را به وجود می آورد که طی 
آن مراجع نسبت به راهکارهای کنترلی خود مبنی بر تالش 
اضافه وزن  دربارۀ  منفی  احساسات  و  افکار  حذف  جهت  در 
احساس  احساسات،  و  افکار  اين  از  کامل  فرار  و  اجتناب  و 
اين  می کند.   )Creative Hopelessness( خالق  درماندگی 
راه حل  يک  به عنوان  پذيرش  معرفی  برای  را  زمينه  حاالت، 
جايگزين فراهم می کند و بدين وسيله، مجالی برای فرد ايجاد 
می شود تا به جای تمرکز مداوم بر افکار و احساسات منفی و 
ارزشمند  و  امور مهم  به  اضافه وزن،  اجتنابی حول  رفتارهای 
يکی  درواقع،   .)35( بپردازد  سالمت  جمله  از  خود  زندگی 
از بخش های مهم در ACT، درک ماهيت انطباقی هيجان ها 
از  از مداخالت مختلف  با استفاده  افزايش آگاهی هيجانی  و 

از  يکی  مهارت ذهن آگاهی،  درواقع  است.  جمله ذهن آگاهی 
فنونی است که پيش بينی کنندۀ رفتار خودتنظيمی و حاالت 
يک سو  از  مهارت  اين  چراکه  است.  افراد  در  مثبت  هيجانی 
منفی،  احساسات  کاهش  هيجان ها،  شناختی  ارزيابی  باعث 
و  می شود  سازگارانه  رفتارهای  و  مثبت  احساسات  افزايش 
می شود  هيجان  شناختی  تنظيم  افزايش  به  منجر  درنهايت 

.)36(

نتیجه گیری
نتيجه گيری  می توان  حاضر،  پژوهش  نتايج  به  توجه  با 
افزايش  به  منجر  تعهد،  و  پذيرش  بر  مبتنی  درمان  که  کرد 
انعطاف پذيری روان شناختی در افراد مبتال به چاقی می شود 
هيجان  شناختی  تنظيم  بهبود  و  وزن  کاهش  مسئله  اين  و 
اين افراد را در پی دارد. نتايج حاکی از اين بود که اين روش 
شناختی  تنظيم  منفی  راهبردهای  کاهش  باعث  درمانی 
هيجان و افزايش راهبردهای مثبت شناختی تنظيم هيجان 
روش  اين  به کارگيری  لذا  می شود.  چاقی  به  مبتال  افراد  در 
توصيه  افراد  روان  و  جسم  سالمت  ارتقای  به منظور  درمانی 

می شود.

از جمله محدوديت های پژوهش حاضر، می توان به روش 
نمونه گيری هدفمند اشاره کرد. عالوه بر اين، نتايج پژوهش 
داشتند؛  شرکت  پژوهش  در  که  بود  جامعه ای  به  محدود 
در  همچنين،  کرد.  احتياط  بايد  آن  نتايج  تعميم  در  لذا 
اجرا  پيگيری  مرحلۀ  زمانی،  به دليل محدوديت  پژوهش  اين 
نشد که پيشنهاد می شود در مطالعات آتی، به منظور تعيين 
به عمل  پيگيری  آزمون های  درمان،  تأثيرات  تداوم  ميزان 
روش های  اضافه کردن  با  می شود  پيشنهاد  همچنين  آيد. 
روان درمانی به ساير روش های معمول و مرسوم کاهش وزن، 
گامی برای کار گروهی برداشته شود. بدين ترتيب اين امکان 
برنامه های  مجريان  و  بالينی  متخصصان  که  می شود  حاصل 
از  حاصل  يافته های  از  بهره گيری  با  بتوانند  وزن  کاهش 
پژوهش، بر ميزان موفقيت برنامه های کاهش وزن بيفزايند، 
را  مالی  و  انسانی  منابع  در  صرفه جويی  می تواند  که  امری 

به دنبال داشته باشد.

سپاسگزاری
رشتۀ  تخصصی  دکتری  رسالۀ  از  مستخرج  حاضر،  مقالۀ 
مراتب  مطالعه  اين  نويسندگان  است.  سالمت  روان شناسی 
محترم  مسئوالن  و  مديران  از  را  خود  قدردانی  و  تشکر 
کلينيک های تغذيه و همچنين تمامی افراد مبتال به چاقی که 

در اين پژوهش همکاری داشتند، ابراز می کنند.
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