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Abstract
Aim and Background: Overweight and obesity are among major health-related problems in modern societies.
Many psychological interventions are developed to lose weight and it is important to study their effectiveness.
The aim of the present study was to compare the effectiveness of cognitive behavior therapy (CBT), and
acceptance and commitment therapy (ACT) on body mass index (BMI) and quality of life among overweight
women.
Methods and Materials: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest-follow-up design
and randomized allocation. The population consisted of all overweight women living in the city of Mashhad.
Forty-five women with overweight were selected through convenience sampling and allocated randomly in two
experiment groups of CBT and ACT, and one control group. BMI, quality of life, and demographic
questionnaire were examined in pretest, posttest, and three months follow-up. Repeated measure ANOVA was
used to analyze the data.
Findings: Findings demonstrated that BMI was significantly lower in experiment groups in comparison of the
control group in posttest and follow-up. However, no significant difference in BMI was found between CBT and
ACT groups in posttest and follow-up. Findings also showed that subscales of quality of life were significantly
higher among participants in intervention groups in comparison of the control group in posttest and follow-up.
Furthermore, participants in the ACT group had significantly higher levels of quality of life and mental health in
comparison of the CBT group.
Conclusions: According to the results, both interventions had significant effectiveness in weight loss however
ACT group had a more significant effect on some indicators of quality of life.
Keywords: cognitive behavioral therapy, acceptance and commitment therapy, quality of life, body mass index,
weight loss.
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چکیده

زمینه و هدف :اضافهوزن و چاقی از شایعترین مشکالت مربوط به سالمت در جوامع معاصر هستند .مداخالت روانشناختی متعددی برای کاهش وزن
تدوینشدهاند .لذا اهمیت زیادی دارد که اثربخشی این مداخالت موردسنجش قرار گیرد .هدف پژوهش حاضررر میایسرره اثربخشرری دو مداخلرره شررناختی
رفتاری و مبتنی بر پذیرش و تعهد در شاخص توده بدنی و کیفیت زندگی زنان دارای اضافهوزن بود.
مواد و روشها :طرح پژوهش حاضر از نوع مطالعهی نیمه تجربی با طرح پیشآزمون –پسآزمون-پیگیری با گروه کنترل و با گمارش تصررادفی بررود.
جامعهی آماری پژوهش حاضر ،کلیهی زنان دارای اضافهوزن ساکن شهر مشهد بودند .چهلوپنج زن دارای اضافهوزن بهصورت نمونهگیری در دسرترس
انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در سه گروه درمان شناختی رفتاری ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه گواه قرار گرفتند .شرراخص ترروده برردنی در
سه نوبت پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری اندازهگیری شد و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی-فرم کوتاه و پرسشنامه جمعیت شررناختی
توسط شرکتکنندگان در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری سهماهه تکمیل شدند .برای تحلیل دادهها از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد.
یافتهها :یافتهها نشان دادند که شاخص توده بدنی در گروههای مداخله به شکل معناداری از گروه کنترل در پسآزمون و پیگیری کمتر بود البته بین دو
گروه مداخله تفاوتی در این زمینه وجود نداشت .یافتهها همچنین نشان دادند که نمرات شاخصهای کیفیت زندگی در شرکتکنندگان گروههای مداخلرره
نسبت به گروه کنترل در پسآزمون و پیگیری به شکل معناداری بیشتر بود .عالوه بر آن نمرات شرکتکنندگان در گروه مبتنی بر پذیرش و تعهررد در دو
شاخص کیفیت کلی زندگی و سالمت روان نسبت به گروه شناختی رفتاری به شکل معناداری بیشتر بود.
نتیجهگیری :هر دو مداخله اثربخشی مطلوب در کاهش وزن داشتند اما مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشرری بهتررری در برخرری از شرراخصهای
کیفیت زندگی نشان دادند.
واژههای کلیدی :درمان شناختی رفتاری ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،کیفیت زندگی ،شاخص توده بدنی ،کاهش وزن.
ارجاع :کیوانی محدثه ،بخشی پور ابوالفضل ،طهرانچی عطا .مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهددد در کدداه
وزن و کیفیت زندگی زنان دارای اضافهوزن .مجله تحیییات علوم رفتاری 1400؛ .489-498 :)3(19
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مقدمه
سالمت بر اساس تعریف سرازمان بهداشرت جهرانی عرالوه برر
فیدان بیماری با بهزیستی نیز همراه است ( .)1سالمت چندبعدی
است و از مؤلفههای جسرمانی ،هیجرانی ،عیالنری ،اجتمراعی و
معنروی تشررکیل شرده اسررت ( .)1در حیطره سررالمت جسررمانی
مواردی همچرون وزن متعرادل و تحریرک فیزیکری مناسر از
عوامررل مهررم میباشررد .بررااینوجود رژیررم غررذایی ناسررالم در
مهرومومهای اخیر فراگیر شده است و توجه پژوهشرگران را بره
خود جل کرده است .برهعنوانمثال ،تعرداد میرا ت مررتبط برا
چاقی از شصتودو مورد در سال  1980به بیش از شش هرزار و
پانصد مورد در سال  2004افرزایش یافتره اسرت ( .)2زانینوترو و
همکاران ( )3گزارش کردهاند که تعداد افراد دارای اضرافهوزن و
چاق در کشور بریتانیا هرسال افزایش مییابد .چاقی همچنین در
میان کودکان و افراد جوان نیز شیوع زیادی پیدا کرده اسرت .در
کشور بریتانیا حدود شانزده درصرد از کودکران دو ترا پانزدهسراله
چرراق هسررتند ( .)3رژی رم غررذایی ناسررالم میتوانررد دامنررهای از
بیماریها را به وجود آورد که سرطان و بیماری قلبی عروقری از
آن جملرره هسررتند ( .)4تر ثیر رژیرم غررذایی نامناسر در سررنین
مختلف متفاوت اسرت برهعنوانمثال در افرراد کهنسرال رژیرم
ناسررالم برره شکسررتگیهای اسررتخوانی منجررر میشررود ( )5و در
کودکان منجر به مشکالت دهان و دندان و حتی مرگ میشرود
( .)5غذا خوردن بیش از آنکه یک رفتار مرتبط با سالمتی باشرد
مرتبط با سبک زندگی است .بدین ترتی کرامووس و همکراران
( )6در میالهای مطرح میکنند که برای اصالح شیوه غذا خوردن
باید بهجای کاهش وزن ،اصالح سبک زندگی هدف قرار گرفتره
شود .در این راستا توضیحات متعددی برای علرت رژیرم غرذایی
ناسالم وجود دارد که شامل عامل ژنتیکری ،اجتمراعی-محیطری،
رسرررانهای و روانشرررناختی میباشرررد .از میر ران دیر ردگاههای
روانشناختی میتواند به سه رویکرد تحرولی ،شرناختی و روانری
فیزیولوژیک اشاره کرد .در دیردگاه تحرولی روش غرذا خروردن،
میزان اشتها و عالقهمنردی بره مرواد غرذایی مختلرف در دوران
کودکی از طریق مواجهه ،یادگیری اجتماعی و یرادگیری ترداعی
وار آموخته میشود ( .)4در رویکررد شرناختی افکرار و نگرشهرا
پیشبینی کننرده و توضریحدهندهی رفترار هسرتند ( .)4رویکررد
روانی فیزیولوژیک هم بر جنبرههای زیسرتی خروردن و اهمیرت
گرسنگی و ولع ت کید مینمایرد ( .)4در رویکررد شرناختی بررای
تبیین رفترار غرذایی نظریره شرناخت اجتمراعی بیشرتر از سرایر
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نظریهها موردتوجه قرار گرفته است و مردلهایی در ایرن حیطره
معرفی شده است .مدل باور سالم ( ،)8نظریه انگیرزش حمرایتی
( ،)9رویکرد فرایند عمل سالم ( ،)10نظریه عمل منطیری ( )11و
نظریه رفتار برنامهریزیشده ( )12از مدلهای مررتبط برا نظریره
شناخت اجتماعی میباشند .تمام این مدلهای پنجگانره در ایرن
مفروضه اشتراک نظرر دارنرد کره نگرشهرا و باورهرا در رفترار
خوردن نیش زیادی دارند .تفاوت میان آنها در نروع شرناخت و
میزان اهمیتی که برای نیت رفتاری قائرل هسرتند میباشرد .در
نظریه رفتار منطیی رفتارهرای ارادی و کنترلپرذیر موردبررسری
قرار میگیرد ( .)13 ،12در این دیدگاه رفتارهرای عمردی تحرت
ت ثیر نیت رفتاری قرار دارند و نیت نیز دو مؤلفه دارد که نگررش
فرد نسبت به رفتار و فشار اجتماعی ادراکشده برای انجام رفترار
را شامل میشود ( .)12در نظریره رفترار برنامهریزیشرده رفترار
غیرعمدی موردبررسی قرار میگیرد و بر مؤلفهای تحرت عنروان
کنترل رفتاری ادراکشده عالوه بر نگرشها و هنجارهای فردی
ت کید میشود .زمانی که کنتررل رفتراری ادراکشرده برا کنتررل
رفتاری واقعی همخروانی دارد فرر برر ایرن اسرت کره تر ثیر
مستییمی بر رفتار میگذارد.
مدلهای شرناختی عرالوه برر توانرایی در پیشبینری رفترار
میتوانند بینشی برای اثرگذاری بر رفتار ایجاد نماینرد (.)15 ،14
در ایرن راسررتا مررداخالتی مبتنری بررر دیردگاه شررناختی رفترراری
طراحیشدهاند و اثربخشی آنها نیز موردبررسی قرار گرفته است
( .)15نتایج نشان دادهاند که درمان شناختی رفتراری درمجمروع
اثربخشری مطلرروبی در کرراهش وزن شرررکتکنندگان دارد (.)16
میتوان گفت که درمان شناختی رفتاری مدل استاندارد مداخلره
روانشناختی برای کمک به افراد دارای اضافهوزن میباشد و در
خط میدم مداخالت روانشناختی در حیطه کاهش وزن و چراقی
است ( .)18 ،17بدین ترتی در پژوهش حاضر از درمان شناختی
رفتاری برای مدیریت وزن کمک گرفتره خواهرد شرد .علریرغم
اثربخشی مطلوب درمان شناختی رفتاری به نظر میرسد کره در
مبانی نظری دیدگاه شناختی رفتاری مشرکالت متعرددی وجرود
دارد .نخست اینکه تمام رویکردهرای شرناختی بررای پیشبینری
رفتار بر پرسشنامههایی استوار هستند که شناختهای مشخصری
را اندازهگیری میکنند و ممکن است برخی افکار و نگرشهرای
مرررتبط بررا آنهررا موردتوجرره قرررار نگیرنررد ( .)19دوم اینکرره
رویکردهای شناختی بر این مفروضره اسرتوار هسرتند کره رفترار
پیامد تفکر منطیی است و فرایندهای خودکار و عاطفی را در نظر
نمیگیرنررد .سرروم اینکرره برخری پژوهشهررا نشرران دادهانررد کرره
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مرردلهای مربرروط برره باورهررای سررالم در پیشبینری پیامرردهای
رفتاری ناتوان هستند ( .)20با توجه به موارد فوقالرذکر ،درمران
مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTروش متفاوتی را بررای کنتررل
وزن پیشنهاد میدهد و بهجای تغییر افکار و نگرشها یا کنتررل
رفتاری بر تعهد نسبت به رفتارهای سالم ،استفاده از ذهن آگاهی
و حرکررت در راسررتای ارزشهررا ت کی رد مینمای رد ( .)21در ای رن
رویکرد پاسخهای رفتاری افراد نسبت بره افکرار و احساساتشران
قابلتغییر است ولی تجربیات درونی را نمیتوان تغییرر داد یرا از
بین برد ()22؛ بنابراین تالش بررای کنتررل تجربرههای درونری
بیت ثیر است و بهطور متناقض باعث تشدید احساسرات ،امیرال،
هیجانها و افکاری میشود که فرد سعی در کنترل یا اجتنراب از
آنها دارد ( .)23پژوهشها نشان دادهاند کره درمران مبتنری برر
پذیرش و تعهد بهوسریله افرزایش انعطافپرذیری روانشرناختی،
باعث بهبود ولع خوردن ( ،)24افزایش فعالیت بدنی ( ،)25کاهش
وزن ( )26و بهبود در توانایی نگهداری وزن میشود (.)27
با توجه به ادبیات پژوهشی فر پژوهش حاضر این اسرت
که درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهرد در
میایسرره بررا گررروه کنترررل اثربخشرری بیشررتری در کرراهش وزن
بزرگسا ن دارای اضافهوزن دارد .از سوی دیگر آنچه در ادبیات
پژوهشی داخلری کمترر مروردپژوهش قرارگرفتره اسرت میایسره
اثربخشی درمان مبتنی برر پرذیرش و تعهرد و درمران شرناختی
رفتاری در کاهش وزن میباشرد کره یکری از اهرداف پرژوهش
حاضر است .دومین فر پژوهش حاضر ایرن اسرت کره روش
درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با توجه بره اهمیتری کره بررای
فرایند درمان قائل است اثربخشری بیشرتری از درمران شرناختی
رفتاری در کاهش وزن بزرگسا ن دارد .عالوه برر آن پرژوهش
حاضر به دنبال بررسی نیش مداخالت روانشناختی مربروط بره
کرراهش وزن در بهبررود کیفیررت زنرردگی بزرگسررا ن اسررت.
پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که عملکرد جسمانی ،سرالمت
روانی و سالمت عمومی پس از اجررای مرداخالت کراهش وزن
بهبرود معنراداری را نشرران دادهانرد ( .)30 ،29 ،28فرر دیگررر
پژوهش حاضر این است که مداخالت روانشناختی برای کاهش
وزن موجر ر بهبرررود تمرررام جنبرررههای کیفیرررت زنررردگی در
شرکتکنندگان میگردد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر نیمه تجربی برا طررح پیشآزمرون و پسآزمرون
است .جامعه پژوهشی شامل افراد دارای اضافهوزن سراکن شرهر
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مشهد در سال  1398میباشد .نمونره پژوهشری شرامل  45فررد
مبتال بره اضرافهوزن برود کره برا روش در دسرترس انتخراب و
بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنتررل قررار
گرفتند .برای تعیین حجم نمونه از نرمافزار  G-Powerاسرتفاده
شد (α=0.05؛ .)Power=0.9
مالکهای ورود به پژوهش حاضر شامل محدوده سنی  18تا
 35سال ،شاخص توده بدنی بیشتر از  25بود .مالکهای خررو
شامل بارداری یا داشتن برنامه برای آن ،استفاده همزمان از سایر
روشهای درمانی ،اختال ت جسمانی یا روانی مشکلساز بررای
کاهش وزن بود .گروههرا در مراحرل پیشآزمرون ،پسآزمرون و
پیگیری سهماهه ازنظر شاخص توده بدنی و خررده مییاسهرای
کیفیت زندگی ارزیابی شدند.
برای انجام پژوهش حاضر ابتردا فراخروان عمرومی برهمنظور
انتخاب شرکتکنندگان مشتاق به کراهش وزن صرورت گرفرت.
شرکتکنندگان بهصورت تصادفی در سه گروه قررار گرفتنرد .در
دو گروه آزمایش مداخلههای شناختی رفتاری و مبتنی بر پذیرش
و تعهد اجرا شد .شرکتکنندگان کاربرگ های مرتبط با مداخلره
را دریافت میکنند و بهطور مرنظم هفترهای یکبرار در جلسرات
مداخله شرکت کردند .پرسشنامههای جمعیت شناختی و کیفیرت
زندگی در پیشآزمون ،پسآزمرون و پیگیرری س ماهره توسرط
آزمودنیها پر شدند .شاخص توده بدنی تمام شرکتکنندگان نیز
در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری سهماهه ارزیابی شد.
جلسات مداخله شناختی رفتاری در شرش جلسره تدوینشرده
است ( .)31در جلسه اول مداخله شناختی رفتاری اصرول حضرور
در گروهدرمانی معرفی میشود .تمرینهای مربوط به جلسره اول
شررامل کررارت مزایررا ،انتخرراب رژیررم غررذایی مناسرر توسررط
شرکتکنندگان ،روش درست غذا خوردن و استفاده از روشهای
تشوییی بود .در جلسه دوم روشهرای مردیریت زمران ،فعالیرت
بدنی ،هدفگذاری ،تحمل گرسنگی ،مدیریت ولع و برنامرهریزی
برای شرروع رژیرم غرذایی آمروزش داده شرد .جلسره سروم بره
روشهای پایش غذا خوردن ،جلوگیری از خوردنهای بیبرنامره
و پرخوری ،تغییر تعریف سیری ،میابله به وسوسهها و پایبندی به
رژیررم غررذایی اختصررا .یافررت .در جلسرره چهررارم روشهررای
شناسایی خطاهای تفکر و روشهای پاسخ دادن به افکار مخرب
و ناامیدی آموزش داده میشود .در جلسه پنجم چالشهای پیش
روی افراد برای رژیم گرفتن بررسیشده و راهکارهرای مناسر
تمرررین میشرروند .نهایترراً در جلسرره ششررم راههررای افررزایش
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اعتمادبهنفس ،کراهش اسرترس و پایبنردی بره رژیرم غرذایی و
فعالیت ورزشی بررسی میشوند.
جلسات مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد نیز در شرش جلسره
تدوین شده است ( .)21در جلسه اول به شرکتکنندگان آموزش
داده میشود که ارزشهای خود را شرفاف کننرد .در جلسره دوم
مهارتهای مشاهده ،تمایل و زندگی کردن برر اسراس ارزشهرا
تمرررین میشررود .هفترره سرروم برره رهررایی از فشررار محیطرری
اختصا.یافته است .در هفته چهارم به شرکتکنندگان آمروزش
داده میشود که شیوههای شفیت ورزی به خود را اجرا کننرد .در
هفته پنجم روشهای ذهن آگاهانه غذا خوردن و رژیرم گررفتن
آموزش داده میشود .هفته ششم به ایجاد انگیرزه واقعری بررای
ورزش رفتن اختصا.یافته است و همچنین خالصهای از فنرون
آموزش دادهشده ارائه میشود.
تحلیرل شردند .از
دادهها با اسرتفاده از نرمافرزار
روشهای آماری همچون فراوانی ،میانگین ،واریرانس ،انحرراف
استاندارد ،تحلیل کوواریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون تعییبی
در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفت.

پرسشددنامه کیفیددت زندددگی سددازمان بهداشددت
جهانی-فرم کوتاه ( :)WHOQOL-BREFبنا به تعریف
سازمان بهداشت جهانی ،کیفیت زنردگی درک افرراد از موقعیرت
خود در زندگی ازنظر فرهنگ ،سیستم ارزشی کره در آن زنردگی
میکنند ،اهداف ،انتظارات و اولویتهایشان میباشرد کره کرامالً
فردی بوده و توسط دیگران قابلمشاهده نمیباشد ( .)32در ایرن
پرسشنامه بیستوچهار سال برای ارزیابی کیفیت زندگی در چهار
حیطره سرالمت جسرمانی ،سرالمت روانری ،روابرط اجتمرراعی و
سالمت محیطی وجرود دارد .دو سرؤال اول ایرن پرسشرنامه بره
هیچکدام از این حیطهها تعلق ندارد و سالمت را بهصورت کلری
ارزیابی میکند .ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه در ایرران
بررسی شده است و تمام خرده مییاسها همسانی درونی برا ی
 0/7داشتهاند ( .)33در مطالعه حاضرر آلفرای کرونبرار در خررده
مییاسهای این پرسشنامه بین  0/71تا  0/80بود.
یافتهها
شرکتکنندگان چهلوپنج فرد مبتال به اضافهوزن بودنرد کره
بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنتررل قررار
گرفتند .ویژگیهای جمعیت شناختی در جدول یک نمرایش داده
شده است.

شاخص توده بدنی ( :)BMIشاخصی که برای محاسبه
میزان اضافهوزن یا غری مورداستفاده قرار میگیرد و از تیسیم
وزن به کیلوگرم بر مجذور قد به متر به دست میآید .وزن افرراد
بالباس معمولی و با استفاده از ترازوی عیربهای اندازهگیری شد.

ویژگیها
نوع ت هل

جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی افراد مبتال به اضافهوزن در گروههای درمان و کنترل
کنترل
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
درمان شناختی رفتاری
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
طبیات
33/33
2
6/66
1
13/33
2
مجرد
مت هل

13

86/66

14

93/33

13

66/66

تحصیالت

کارشناسی

7

46/66

5

33/33

6

40

سن

ارشد
میانگین

8

53/33

10

66/66

9

28/20

سه گروه درمان شناختی رفتاری ،درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد و گروه کنترل ازنظر متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن،
تحصیالت و نروع ت هرل میایسره شردند .نترایج آزمرون تحلیرل
واریانس نشان داد که بین گروههای موردمطالعره ازنظرر میرزان
سن تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین نتایج آزمرون خری دو
نشان داد که سه گروه موردمطالعه در میرزان تحصریالت و نروع

30/13

ت هل نیز تفاوت معناداری ندارند .همچنین نتایج آزمرون تحلیرل
واریانس نشان داد که بین سه گروه موردمطالعره در پیشآزمرون
ازنظر شاخص توده بدنی و شاخصهای کیفیرت زنردگی تفراوت
معناداری وجود ندارد .بدین ترتیر آزمرون تحلیرل واریرانس برا
اندازهگیری مکرر مورداستفاده قرار گرفت.
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متغیرها
شاخص توده بدنی
کیفیت زندگی کلی
سالمت جسمانی
سالمت روانی
رابطه اجتماعی
سالمت محیطی

مجله تحقیقات علوم رفتاری
جدول  :2نتایج آزمون شاپیروویلک ،لوین و ماوچلی
لوین
شاپیروویلک
آماره
F
p
0/33
0/12
0/90
1/02
0/38
0/97
2/03
0/26
0/95
1/17
0/18
0/93
1/34
0/26
0/94
1/70
0/15
0/92

پیشفر های آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکررر
همچون نرمال بودن دادهها ،همگنی واریانس و کوواریرانس بره

p
0/79
0/20
0/08
0/22
0/31
0/43

آزمون کرویت
آماره
p
0/20
0/82
0/22
0/85
0/27
0/90
0/09
0/79
0/17
0/80
0/30
0/93

ترتی توسط آزمون شاپیروویلک ،آزمون لوین و آزمون کرویرت
ماوچلی مورد تائید قرار گرفتند (جدول .)2

جدول  :3نتایج تحلیلهای واریانس با اندازهگیری مکرر مربوط به تفاوت بین سه گروه موردمطالعه در متغیرهای وابسته
درجه آزادی خطا سطح معناداری مجذور اتا
درجه آزادی
میدار
نام آزمون
متغیر
F
0/59
0/003
43
2
9/99
آزمون مبدای ویلکز 0/69
شاخص توده بدنی
0/86
0/001
2
131
/
81
0
/
86
ویلکز
مبدای
ون
آزم
کلی
کیفیت زندگی
43
0/80
0/001
2
82/37
آزمون مبدای ویلکز 0/80
سالمت جسمانی
43
0/89
0/001
2
181/70
آزمون مبدای ویلکز 0/89
سالمت روانی
43
0/73
0/001
2
57
/
36
0
/
73
ویلکز
مبدای
آزمون
اجتماعی
رابطه
43
0/93
0/001
2
292/78
آزمون مبدای ویلکز 0/93
سالمت محیطی
43

موردمطالعه معنادار هستند .بردین ترتیر یکری از مرداخالت در
پژوهش حاضر اثربخشی داشته اسرت .برهمنظور بررسری میرزان
اثربخشی هرکدام از مداخالت از آزمون تعییبری  LSDاسرتفاده
شد .

برای بررسی تفاوت بین گروههرای موردمطالعره از آزمرون
تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد .نتایج آزمرون در
جدول  3نمایش دادهشده است .یافتهها نشان میدهد کره تمرام
آزمونهای تحلیل واریانس برا انردازهگیری مکررر در متغیرهرای

جدول  :4نتایج آزمون تعقیبی  LSDتحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر بین سه گروه موردمطالعه در متغیر شاخص توده بدنی
سطح معناداری
خطای استاندارد
تفاوت میانگینها
گروهها
متغیر
0/81
0/23
-0/05
شناختی رفتاری -اکت
شاخص توده بدنی
0/001
0/23
شناختی رفتاری -کنترل
-2/64
0/001
0/23
-2/58
اکت -کنترل

همانطور که یافترهها در جردول  4نشران دادهانرد دو گرروه
شناختی رفتاری و درمان مبتنری برر پرذیرش و تعهرد در میرزان
کاهش شاخص توده بدنی در پسآزمون و پیگیرری برا یکردیگر
تفاوت معناداری نداشتند ولی از گروه کنترل به شرکل معنراداری
بهتر بودند.
نتایج جدول  5نشان میدهد افرادی که در گروههای درمان
شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکرت) بودنرد
در شاخصهای کیفیت زندگی نسبت به گروه کنتررل بره شرکل
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معناداری در پسآزمون و پیگیری نمرات با تری داشتند .یافتهها
نشان میدهند شرکتکنندگان در گروه مبتنی بر پذیرش و تعهد،
نمرات با تری در شراخصهای سرالمت کلری و سرالمت روان
نسبت به گروه شناختی رفتاری در پسآزمون و پیگیری داشرتند.
در سایر شاخصهای مربوط به کیفیت زندگی تفراوت معنراداری
بین دو گروه شناختی رفتاری و مبتنی بر پذیرش و تعهد مشاهده
نشد.
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جدول  :5نتایج آزمون تعقیبی تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر بین سه گروه موردمطالعه در متغیرهای مربوط به کیفیت زندگی
سطح معناداری
خطای استاندارد
تفاوت میانگینها
متغیر گروهها
0/66
0/92
سالمت جسمانی شناختی رفتاری -اکت
-0/4
0/001
0/92
5/62
شناختی رفتاری -کنترل
0/001
0/92
6/02
اکت -کنترل
0/05
1/13
سالمت روانی شناختی رفتاری -اکت
-2/04
0/007
1/13
3/22
شناختی رفتاری -کنترل
0/001
1/13
5/26
اکت -کنترل
0/17
0/66
-0/91
رابطه اجتماعی شناختی رفتاری -اکت
0/01
0/66
1/66
شناختی رفتاری -کنترل
0/001
0/66
2/57
اکت -کنترل
0/43
1/21
0/95
سالمت محیطی شناختی رفتاری -اکت
0/006
1/21
4/44
شناختی رفتاری -کنترل
0/001
1/21
3/48
اکت -کنترل
0/01
0/33
-0/86
سالمت کلی شناختی رفتاری -اکت
0/02
0/33
0/77
شناختی رفتاری -کنترل
0/001
0/33
-1/64
اکت -کنترل

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش میایسه میزان اثربخشی درمان شناختی
رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در شاخص توده بردنی
و کیفیت زندگی بزرگسا ن دارای اضافهوزن بود .یافتهها نشان
دادند که بین دو مداخله شرناختی رفتراری و درمران مبتنری برر
پذیرش و تعهد تفاوت معناداری در کاهش شراخص تروده بردنی
وجود نداشت اما هر دو روش در میایسه با گروه کنترل اثربخشی
بیشتری در کاهش شاخص توده بدنی داشتند .بدین ترتی اولین
فرضیه پژوهش حاضر مبنی بر اثربخشی با تر درمان مبتنی برر
پذیرش و تعهد و درمان شناختی رفتاری در کاهش شاخص توده
بدنی در میایسه با گروه کنترل مورد تائید قرار گرفت .این یافتره
همراستا با مطالعات پیشین است که اثربخشی مداخالت شناختی
رفتاری و مبتنی بر پذیرش و تعهد را در کاهش وزن افراد دارای
اضافهوزن در میایسه با گروه کنترل نشان دادهاند (.)27 ،18 ،17
دومین فرضیه پژوهش حاضرر مبنری برر اثربخشری بیشرتر
درمان مبتنی برر پرذیرش و تعهرد در کراهش وزن افرراد دارای
اضافهوزن نسربت بره گرروه شرناختی رفتراری در پسآزمرون و
پیگیررری مررورد تائیررد قرررار نگرفررت .برردین ترتیرر میترروان
نتیجهگیری کرد که اثربخشی دو روش درمرانی شربیه یکردیگر
است .همراستا با این یافتهها برخی مطالعات پیشرین نیرز نشران
دادهاند که اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنری برر
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پذیرش و تعهد در کاهش وزن افراد مبتال به اضرافهوزن مشرابه
اسرت ( .)35 ،34بردین ترتیر میتروان نتیجرهگیری کررد کرره
تکنیکهای شناختی رفتاری و تکنیکهای مبتنی بر پذیرش ،ذهرن
آگاهی و تعهد در کاهش وزن افرراد دارای اضرافهوزن بره یرک
اندازه مؤثر هستند .البتره ممکرن اسرت پیگیرری شرشماهه یرا
یکساله نتایج متفراوتی را درزمینره اثربخشری درمران شرناختی
رفتاری یا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نشان دهد .بهطورکلی
بسیاری از مداخالت مو سوم شرناختی برهمنظور کراهش عرود
مجدد و بازگشت عالئم اختال ت روانی طراحی شدند؛ بنرابراین
ممکن است درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در میایسه با درمان
شناختی رفتاری در درازمدت اثربخشی بیشتری داشته باشرد کره
البته در پژوهش حاضر امکان بررسی آن وجود ندارد.
یافتههای پرژوهش حاضرر همچنرین نشران دادهانرد افرراد
شرکتکننده در گروههای شناختی رفتراری و درمران مبتنری برر
پذیرش و تعهد در تمام شاخصهای کیفیرت زنردگی نسربت بره
گروه کنترل عملکرد بهتری داشتند .همراسرتا برا نترایج مطالعره
حاضر پژوهشهای پیشین نیز نشران دادهانرد کره اضرافهوزن و
چراقی برا کراهش کیفیرت زنردگی در ابعراد مختلرف اجتمراعی،
جسمانی و روانشناختی مرتبط است ()38 ،37 ،36؛ و مرداخالت
مربوط به کاهش وزن موجر بهبرود کیفیرت زنردگی میشروند
( .)28همچنین مشکالت جسمانی همچون دیابرت ،فشرارخون و
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عوامل درمانی در درمان شرناختی رفتراری و درمران مبتنری برر
پذیرش و تعهد با استفاده از مدلسازی سلسله مراتبی از محتوای
جلسات درمان موردبررسی قرارگرفته است ( .)41یافترهها نشران
دادند که فعالسازی رفتاری ،همجوشی زدایی شرناختی و تغییرر
نگرشهای ناکارآمد بین دو رویکرد مشابه اسرت ( .)41از سروی
دیگر در درمان اکت راهبردهای پرذیرش شرناختی و عراطفی در
نتایج درمان نیش میانجی دارند ولی در درمان شرناختی رفتراری
تغییر شناختی و عاطفی نیش میانجی داشته است .بدین ترتیر
درمان اکت و شناختی رفتاری متغیرهای درمانبخش مشترک و
متفاوتی دارند که میتواند نهایتاً به نتیجه درمانی مشابهی برسند
(.)41
با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،به نظر میرسرد کره هرر دو
درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنری برر پرذیرش و تعهرد در
کاهش وزن اثربخشی با یی دارند اما درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهررد در بهبررود کلری کیفیرت زنرردگی و شرراخصهای روانری و
اجتماعی آن اثربخشی با تری نسبت به درمان شناختی رفتراری
دارد .بدین ترتی پیشرنهاد میشرود کره درمرانگران از رویکررد
مبتن ری بررر پررذیرش و تعهررد اسررتفاده کننررد .پررژوهش حاضررر
محدودیتهایی دارد که پیشنهاد میشرود در پژوهشهرای آتری
موردتوجه قرار گیرد .نخست آنکه نتایج درمان در پژوهش حاضر
در بازه زمانی سهماهه پیگیری شد که ممکن است برای بررسی
میزان اثربخشی مداخله در جلوگیری از بازگشرت و عرود مجردد
کافی نباشد .پیشنهاد میشود که پژوهشهای آتی نترایج درمران
را در بازه زمانی یکساله و بیشتر موردبررسی قرار دهنرد .تعرداد
شرکتکنندگان در سه گروه موردمطالعه چهلوپنج نفر برود کره
امکان تعمریم دهری نترایج مطالعره حاضرر را دشروار مینمایرد.
پیشنهاد میشود که در مطالعات آتری از حجرم نمونره بیشرتری
استفاده شود.
تقدیر و تشکر
بدینوسیله از شرکتکنندگان در پژوهش حاضر تشکر و
قدردرانی میشود.
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