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اثربخشی گروهدرمانی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر شاخص توده بدنی
در افراد مبتال به چاقی
مریم جاللی فراهانی

چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروهدرمانی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر شاخص توده بدنی در
افراد مبتال به چاقی انجام شد.این پژوهش به روش نیمه آزمایشی ،از نوع پیش آزمون  -پس آزمون با گروه کنترل
انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک زیبائی غرب تهران در شش ماه اول
سال  1399بود .نمونهگیری به صورت دردسترس انجام شد .از بین زنان مراجعه کننده به کلینیک زیبائی ،تعداد
60نفر انتخاب شدند پرسشنامه  5عاملی ذهن آگاهی بر روی آزمودنی ها اجرا شد و سپس آزمودنی ها به طور
تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل تقسیم شدند .گروه آزمایش اول 12جلسه  120دقیقهای آموزش
تنظیم هیجان و گروه آزمایش دوم 12جلسه  120دقیقهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند و پس
از آن از گروه های آزمایش و کنترل ،پس آزمون به عمل آمد .نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد بر کاهش شاخص توده بدنی افراد مبتال به چاقی موثر بودند.
واژگان کليدی :گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش،شاخص توده بدنی،چاقی،زنان
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مقدمه
1

2

چاقی و اضافه وزن به عنوان مشکلی مزمن و بسیار شایع است که به طور مستقیم با بیماری های متعدد همراه است .در واقع
چاقی یک مشکل شایع برای سالمت عمومی است که با خطر ایجاد بیماری های مختلف همراه است (شهسواری و همکاران،
 .)1395این اختالل به دلیل تغییر سبک زندگی در جوامع ،یعنی زندگی بدون تحرک و مصرف بیش از اندازه غذاهای چرب رو به
فزونی است .طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت در سال  2006چاقی به انباشت فراگیر چربی در بدن گفته می شود .چون نمی-
توان در تحقیقات ،چربی را به صورت مستقیم اندازه گیری کرد ،اندازه های غیر مستقیم مثل شاخص توده بدنی( ،)MBIدور کمر
( ،)WCنسبت کمر به باسن ( ،)WHRضخامت پوست و مقاومت زیستی استفاده می شود .به دلیل کاربرد آسان فرمول ،MBI
در اکثر تحقیقات بالین ی و تجربی از این فرمول ،یعنی وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد برحسب متر استفاده می شود.
شاخص توده بدنی بر اساس طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت به صورت  BMI ˂ 18/5کمبود وزن18/5 ˂ BMI ˂ 24/9 ،
وزن نرمال 25 ˂ BMI ˂ 29/9 ،اضافه وزن 30 ˂ BMI ˂ 34/9 ،چاقی نوع اول 35 ˂ BMI ˂ 39/9 ،چاقی نوع دوم و
 BMI ˃ 40و باالتر چاقی نوع سوم تعریف می شود(قربان نژاد و همکاران )1399 ،
انتخاب نوع درمان برای افراد چاق و دارای اضافه وزن ،مسئله پیچیده ای است .در گذشته ،داده های تجربی از طیف وسیعی از
انواع روش های رژیمی ،داروهای کاهش وزن و درمان های جراحی حمایت می کرد .اخیراً براساس تالش متخصصان سالمت در
مورد درمان چاقی و اضافه وزن پیشرفت های چشمگیری حاصل شده است ،چرا که این متخصصان بر این باور هستند که برای
درمان باید به این مسئله به عنوان یک شرایط مزمن جدای از یکدیگر و نه یک شرایط حاد یکسان ،توجه داشت و همچنین وقتی
افراد بر اساس ذهنی و روانی توانمند شوند می توانند خودشان مقدمات کاهش وزن خود را آسوده تر و با توجه به مهارتهایی که
آموزش دیدند برای خود فراهم کنند ،بدون رژیم های سنگین و یا جراحی که هر دو هزینه های مالی و روانی و حتی جسمی می
توانند بر فرد متحمل کند و از آنها و صدمات احتمالیشان جلوگیری شود (شمسی سوالری و موسوی .)1399 ،ماهیت ارتباط

بین

چاقی و اضافه وزن با آشفتگی های روان شناختی از بحث بین محققان و درمانگران بالینی برآمده است .نتایج برخی مطالعات بیان
می کند که بین اضافه وزن و افزایش عالئم روان پزشکی و بین چاقی و اختالالت روانپزشکی درطول زندگی رابطه معنادار وجود
دارد(برتولی  .)2016 ،افراد چاق یک گروه ناهمگن هستند و از این رو بررسی عوامل روان شناختی خاص در ارتباط با یک طبقه
خاص از چاقی ،الزم و ضروری است همچنین دیده می شده که عوامل روانشناختی با سطوح مختلف  ،BMIروابط متفاوت و
3

معناداری دارد (برمن و همکاران  .)2016 ،در این راستا یکی از درمان هایی کـه در مشـکالت مربـوط بـه سالمت جسمانی و
روانشناختی ،اخیـراً کـاربرد زیـادی یافتـه است ،درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش می باشد .درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش شش
فراینـد مرکـزی دارد کـه عبارتنـد از :پذیرش ،هم جوشی زدایی ،خود به عنوان زمینه ،ارتباط با زمـان حـال ،ارزشها و عمل
متعهدانه .مزیت عمده ایـن روش نسـبت بـه روان درمانی های دیگر ،در نظر گرفتن جنبه های انگیزشی بـه همراه جنبه هـای
شـناختی بـه جهـت تـأثیر و تـداوم بیشـتر اثربخشی درمان است (لوین ،کرافت و توهیگ  .) 2020 ،در این درمان ،ایجاد رابطه
همکارانه اهمیت زیادی دارد ،زیـرا همین رابطه است که زمینه ای برای درمان فـراهم مـی آورد .زمانی که رابطـه درمـانی طـی
ایـن درمـان ،صحیح و منطبق با اصول آن صورت پذیرد ،به صـورت غیـر مستقیم باعث تقویت پذیرش و انگیزه و ادامه دادن

al
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درمـان و حرکت در جهت ارزش های فرد می شود .که طی آن ،بافتی ایجاد می گردد که در آن هم رفتارهای موثر و هم غیر موثر
فـرا خوانـده مـی شـود تـا مراجع مهارت الزم جهت شناسایی و اعمال رفتارهای مناسب بیابد (فنائی و سجادیان .)1395 ،در نهایت
طی درمان مبتنـی بـر تعهـد و پذیرش ،مراجع را تشویق می نماییم تا به تغییرات در رفتـارش متعهد باشد و این متعهد بودن،
شرایط مناسبی را برای رهایی فرد از گیر کردن در جنبه های لفظی زبان فـراهم مـی سـازد (لوین و همکاران.)2020 ،
در واقـع ،هـدف درمـان تعهـد و پذیرش ایجاد تغییر مستقیم در مراجع نیست ،بلکه هـدف آن ،کمک به مراجع است تـا بتوانـد بـه
روش هـای متفـاوتی بـا تجاربش ارتباط برقرار کند و قادر گردد تا بـه طـور کامـل بـا زندگی معنـادار و مبتنـی بـر ارزش درگیـر
گـر دد .درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ،مبتنی بر نظریه زمینه گرایی کارکردی است .طبق این نظریه ،هیچ فکر ،احساس یا خاطره
ای ذاتاً مشکل ساز و ناکارآمد یا آسیب زا نیست ،بلکه وابسته به زمینه است .مراجعین آن دسته از اهداف رفتاری را انتخاب می
نمایند که بیشترین اهمیت یا ارزش را برای آنان دارد(گلستانی فر و دشت بزرگی.)1399 ،
افراد چاق ممکن است به طور کلی و یا اینکه به بیماریهای مزمنی مبتال شودند که در پی آن هیجان های منفی مانند استرس،
ترس ،خشم و غیره حساس هستند و این افراد در تنظیم هیجان های خود مشکل دارند و تجربه احساسات منفی مانند استرس،
خشم ،سرخوردگی ،ناامیدی ،ترس و افسردگی در آنها شود .اکثر مطالعات نشان می دهد که میان رفتار خوردن و هیجان های منفی
یا رویدادهای استرسی زندگی رابطه قوی معناداری وجود دارد .درواقع خوردن هیجانی با هیجان های منفی مثل عصبانیت،
افسردگی ،بی حوصلگی ،اضطراب و تنهایی همراه است (فنائی و سجادیان.)1395 ،
عالوه بر مشکالت مربوط به سالمت ،از پیامدهای روانشناختی چاقی می توان به کاهش عزت نفس ،ضعف تصویر خود(خودپنداره)،
کاهش کیفیت زندگی و خودکارآمدی ،افزایش امکان ابتال به اختالل های افسردگی ،دو قطبی ،حمله وحشت زدگی و گذر هراسی
نام برد(کریمی ،رضائی دهنوی و مقتدایی.)1396 ،
بررسی های جدید به پیوند چاقی با کارکردهای شناختی ضعیف اشاره دارد(عباسی ،آریاپوران و کریمی .)1398 ،مسئله کنترل چاقی
موضوع پیچیده ای است و درآن اختالف نظر زیاد است .از آنجا که چاقی یک پدیده پیچیده و چند عاملی است و در علل و
پیامدهای آن عامل های زیستی ،روان شناختی و اجتماعی دخالت دارد ،درنتیجه کنترل و درمان آن از حیطه یک رشته واحد خارج
است .شناسایی درمان های به لحاظ تجربی حمایت شده می تواند به تثبیت بیشتر نقش مداخله های روانشناختی ،به عنوان قسمتی
از رویکردهای میان رشته ای برای کنترل و درمان چاقی کمک نماید.
افراد با فقدان راهبردهای مؤثر جهت پاسخ دهی به آشفتگی های هیجانی و ناتوانی در مدیریت هیجان ها بیشتر به سمت خوردن
هیجانی ،روی می آوردند(زبردست و همکاران )1394 ،که درنتیجه پژوهش های پیشین می توان به اهمیت کار روی مدیریت در
افراد چاق پی برد .یراقچی و همکاران( )1398در پژوهشی به بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش وزن و
تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتال به چاقی پرداختند .یافته ها نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،باعث کاهش شاخص
توده ی بدنی و نیز کاهش راهبردهای منفی و افزایش راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان می شود.
الفونه و همکاران( )1399پژوهشی با هدف مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی شناختی بر
اجتناب تجربی و همجوشی شناختی بیماران مبتال به سردرد میگرنی انجام دادند .نتایج بیانگر تأثیرگذاری درمان مبتنی بر پذیرش و
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تعهد بر اجتناب تجربی و همآمیزی شناختی در دو سطح کوتاهمدت و بلندمدت بود .دیبیوف و همکاران( )2020در پژوهشی
1. Debeuf et al
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اثربخشی آموزش تنظیم هیجان را در حل مشکالت تنظیم هیجان در بیماران مبتال به اضافه وزن بررسی کردند .نتایج نشان داد
که آموزش تنظیم هیجان با افزایش مدیریت تنظیم هیجان و تغییر راهبردهای نامناسب تنظیم هیجان منجر به کاهش مشکالت
افراد مبتال به اضافه وزن می شود.
1

رینلت ،پترمن ،بائر و بائر ( )2020پژوهشی با عنوان «استراتژی های تنظیم هیجان کاهش وزن را در طی درمان چاقی بیماران
بستری برای بزرگساالن پیش بینی می کنند» انجام دادند .نتایج تحلیل داده ها نشان داد که آموزش تنظیم هیجان می تواند در
کنار رژیم های غذائی و داروئی به عنوان درمان مکمل و مفید برای بیماران مبتال به اضافه وزن به کار رود .با توجه به موراد فوق
چاقی در تمام جوامع یک مشکل بهداشتی است و به سرعت در حال افزایش است .معموالً زنان چاقی که در کاهش وزن یا
نگهداری وزن کم شده شان مشکل دارند ،از غذا به عنوان منبعی برای تامین راحتی و آسایش ،بعد از موقعیت های دشوار بین
فردی و در پاسخ به ناامیدی ،خشم ،اضطراب و  ...استفاده می کنند .به عبارتی با خوردن ،از هیجانات منفی خود اجتناب نموده به
این شیوه خود را آرام می کنند .لذا ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به این زنان آموزش می دهد تا تجربیات درونی آزار دهنده خود
را که هنگام تالش برای کاهش وزن با آن ها مواجه می شوند (مانند احساس گرسنگی ،احساسات منفی ،احساس خستگی ناشی از
فعالیت و ورزش ،میل به خوردن و  )...را ترک نمایند .بر این اساس پژوهش حاضر در پی پاسخگوئی به این سئوال اصلی است که
اثربخشی گروهدرمانی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش شاخص توده بدنی در افراد مبتال به چاقی چیست؟
روش
پ ژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی از نوع سه گروهی(دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) با پیش آزمون و پس آزمون است.
جامعه آماری کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک زیبائی غرب تهران در شش ماه اول سال  1399تشکیل دادند .نمونه آماری
شامل زنان مراجعه کننده به کلینیک شکوفه در شش ماه اول سال  1399بود که از بین آنها با روش نمونه گیری در دسترس و
با در نظر گرفتن مالک های ورود و خروج پژوهش  60نفر انتخاب شد و به صورت تصادفی در  3گروه  20نفری( 20نفر گروه
آزمایش  20 ،ACTنفر گروه آزمایش تنظیم هیجانی و  20نفر گروه کنترل) گمارده شدند .شاخص توده بدنی( )BMIنمونه ها با
استفاده از ترازوی استاندارد و متر استاندارد اندازه گیری و محاسبه شد(عدد حجم توده بدنی =(وزن بر حسب کیلوگرم) تقسیم بر (قد
بر حسب متر به توان .)2
پروتكل مداخالت
در ابتدا برای انتخاب افراد نمونه به کلینیک های شهر تهران که چه از نظر روانشناختی و چه از نظر تغذیه و درمان افراد مبتال یه
چاقی فعایت می کردند ،فراخوان زده شد و به اطالع مراجع کنندگان رسید ،سپس با افرادی که عالقه مندی خود را برای شرکت در
جلسات اعالم کرده بودند مصاحبه شد تا براساس دارا بودن مالک های ورود وارد پژوهش شوند .پس از انجام مصاحبه افراد پرسش
نامه پیش آزمون را انجام دادند و وارد بر اساس رندم و تصادفی وارد گروه ها شدند( 15نفر گروه آزمایش در گروه درمانی ACT
جلسات هر دو گروه به صورت  12جلسه  2ساعته به صورت هفته ای یک جلسه شد .تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آزمون
لوین ،تحلیل واریانس ،آزمون معناداری اثرمتقابل گروه ،آزمون تحلیل کوواریانس و آماره های اصالح شده پس از برداشتن اثر متغیر
پیش آزمون در آمار استنباطی شد کلیه تجزیه و تحلیل ها با نرم افزار  SPSS 25بوده است.
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یافته ها
این پژوهش شامل یک فرضیه از تجزیه و تحلیل آن در این بخش ارائه می گردد .قبل از بررسی فرضیه برای رعایت پیش فرض
تساوی واریانس ها متغیرهای پژوهش از آزمون لوین استفاده شده است که نتایج آن در جدول  1ارائه شده است .همچنین نتایج
آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه و نیز نتایج آزمون بررسی پیش فرض همگنی
شیب های رگرسیون ،برای متغیرهای پژوهش در جداول  2نشان داده شده است
جدول :1نتایج آزمون همگنی واریانسها در گروه آزمایش و گروه کنترل در مرحله پس آزمون
متغیر

F

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

سطح معنی داری

شاخص توده بدنی

1/104

1

28

0/264

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود ،فرض صفر برای تساوی واریانسهای نمره ها دو گروه تأیید میگردد .یعنی پیش
فرض تساوی واریانسهای نمره ها در دو گروه آزمایش و گواه تأیید گردید .با این حال وقتی که حجم نمونه ها مساوی باشد معنی
دار شدن آزمون لیون تأثیر قابل مالحظه ای بر سطح آلفای اسمی نخواهد داشت.
جدول :2نتایج آزمون آزمون کولموگروف-اسميرنف متغيرهای پژوهش
نرمال بودن توزیع
نمرات
شاخص توده بدنی

کلموگروف ـ اسمیرنف
گروه ها
آزمایش

آماره
0/145

درجه
آزادی
10

کلموگروف ـ اسمیرنف

معنی داری
0/200

گروه ها
گواه

آماره
0/147

درجه

معنی

آزادی

داری

10

0/200

همان گونه که در جدول فوق مشاهده میگردد ،فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات دو گروه در شاخص توده بدنی تأیید
میگردد .یعنی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در پیشآزمون و در هر دو گروه آزمایش و گواه تأیید گردید.
فرضيه اول :گروه درمانی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر شاخص توده بدنی در افراد مبتال به چاقی تاثير
دارد.
جدول  :3نتایج تحليل کواریانس چند متغيری (مانكوا) بر روی ميانگين نمرات پس آزمون شاخص توده بدنی در افراد
مبتال به چاقی گروه های آزمایش و گواه با کنترل پيش آزمون
نام
آزمون
آزمون المبدای ویلکز

مقدار

DF
فرضیه

DF
خطا

F

0/168

3

23

54/45

سطح
معنی داری ()p
0/0001

مجذور اتا

توان آماری

0/83

1/00

همان طوری که در جدول  3نشان داده شده است با کنترل پیش آزمون سطوح معنی داری همه آزمونها ،بیانگر آن هستند که بین
افراد مبتال به چاقی گروه های آزمایش و گواه حداقل از لحاظ متغیر وابسته (شاخص توده بدنی) تفاوت معنی داری مشاهده می
شود ( p<0/0001و  )F=54/45بنابراین فرضیه اول تایید شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/83می باشد ،به عبارت دیگر،
 83درصد تفاوت های فردی در نمرات پس آزمون شاخص توده بدنی مربوط به تأثیر گروه درمانی مبتی بر تعهد و پذیرش
(عضویت گروهی) می باشد .توان آماری برابر با  1/00است ،به عبارت دیگر ،امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است.
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فرضيه دوم  :گروه درم انی مبتنی بر تعهد و پذیرش موجب کاهش شاخص توده بدنی در افراد مبتال به چاقی
تاثير دارد.
جدول :4نتایج تحليل کواریانس یک راهه در متن مانكوا بر روی ميانگين نمرات پس شاخص توده بدنی افراد مبتال به
چاقی گ روه های آزمایش و گواه با کنترل پيش آزمون
متغیر
شاخص
توده بدنی

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح

مجذور

توان

معنی داریp

اتا

آماری

پیش آزمون

1856/12

1

1856/12

47/14

0/0001

0/41

1/00

گروه

4247/35

1

4247/35

125/18

0/0001

0/82

1/00

خطا

10245/23

25

25/89

همان طوری که در جدول فوق نشان داده شده است با کنترل پیش آزمون بین افراد مبتال به چاقی گروه آزمایش و گروه گواه از
لحاظ شاخص توده بدنی تفاوت معنی داری مشاهده می شود ( p<0/0001و  .)F=125/18بنابراین فرضیه  1-4تأیید می گردد .به
عبارت دیگر ،گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش با توجه به میانگین شاخص توده بدنی افراد مبتال به چاقی گروه آزمایش نسبت
به میانگین گروه گواه ،موجب کاهش شاخص توده بدنی گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/82می باشد ،به
عبارت دیگر 82 ،درصد تفاوت های فردی در نمرات پس آزمون شاخص توده بدنی مربوط به تأثیر گروه درمانی مبتنی بر تعهد و
پذیرش (عضویت گروهی) میباشد .توان آماری برابر با  1/00است ،به عبارت دیگر ،امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است.
بحث و نتيجه گيری
یافتههای فرضیه اول نشان داد با کنترل پیش آزمون بین افراد مبتال به چاقی گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ شاخص توده بدنی
تفاوت معنی داری مشاهده می شود ( p<0/0001و  .)F=125/18بنابراین فرضیه اول تأیید می گردد .به عبارت دیگر ،گروه
درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش با توجه به میانگین شاخص توده بدنی افراد مبتال به چاقی گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه
گواه ،موجب کاهش شاخص توده بدنی گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/82می باشد ،به عبارت دیگر82 ،
درصد تفاوت های فردی در نمرات پس آزمون شاخص توده بدنی مربوط به تأثیر گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش (عضویت
گروهی) میباشد .این یافته با نتایج حاصل از تحقیقات یراقچی و همکاران()1398؛ فنایی و سجادیان ( ،)1395نوریان و آقایی
1

( )1394و رنجلیان و همکاران ( )2001همخوانی دارد .برای تبیین میتوان گفتدر خوردن هیجانی ،مؤلفه پذیرش بدون قضاوت و
واکنش دفاعی ،بسیار مهم است .در سطوح باالی پذیرش ،افراد متوجه برانگیختگی های روانی افکار و احساسات خود می شوند؛
بدون آنکه تال شی برای مهار آن انجام دهند و یا از آن اجتناب کنند .همین موضوع باعث می شود که تأثیر این افکار و احساسات
بر عملکرد رفتاری آن ها (خوردن) ،کاهش یابد .در سطوح پایین پذیرش ،فردی که دچار برانگیختگی های روانی می شود ،درگیر
راهبردهای کنترلی بهم نظور تغییر شکل و فراوانی افکار و احساساتش می شود؛ مانند فردی که برای تسکین عاطفی به خوردن
روی می آورد .این راهبردهای کنترلی به تخریب رفتاری و عملکردی فرد منجر می شود .درمان  ACTموقعیتی را به وجود می
آورد که طی آن مراجع نسبت به راهکارهای کنترلی خود مبنی بر تالش در جهت حذف افکار و احساسات منفی درباره اضافه وزن
و اجتناب و فرار کامل از این افکار و احساسات ،احساس درماندگی خالق می کند .این حاالت ،زمینه را برای معرفی پذیرش به
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عنوان یک راه حل جایگزین فراهم می کند و بدینوسیله ،مجالی برای فرد ایجاد می شود تا به جای تمرکز مداوم بر افکار و
احساسات منفی و رفتارهای اجتنابی حول اضافه وزن ،به امور مهم و ارزشمند زندگی خود از جمله سالمت بپردازد.
یافتههای حاصل از فرضیه دوم نشان داد با کنترل پیش آزمون بین افراد مبتال به چاقی گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ شاخص
توده بدنی تفاوت معنی داری مشاهده می شود ( p<0/0001و  .)F=98/27بنابراین فرضیه  1-8تأیید می گردد .به عبارت دیگر،
گروه درمانی تنظیم هیجانی با توجه به میانگین شاخص توده بدنی افراد مبتال به چاقی گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه،
موجب کاهش شاخص توده بدنی گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/69می باشد ،به عبارت دیگر 69 ،درصد
تفاوت های فردی در نمرات پس آزمون شاخص توده بدنی مربوط به تأثیر گروه درمانی تنظیم هیجانی (عضویت گروهی) میباشد.
این یافته با نتایج حاصل از تحقیقات شهسواری و همکاران ( ،)1395بابایی و همکاران ( ،)1396زبردست و همکارن (،)1394
رینلت و همکاران( )2020همخوانی دارد.
برای تبیین می توان گفت مدیریت هیجان ها سبب قدرت سازماندهی و سازگاری فرد در موقعیت های تحریک کننده می شود.
فردی که توانایی مدیریت هیجانی رشد یافته ای دارد ،آزاد از هر گونه اجبار بیرونی و درونی می تواند هیجان ها را تجربه کند و یا
از بروز آنها جلوگیری نماید .در واقع آموزش تنظیم هیجان در افراد با اضافه وزن باعث می گردد که احساسات فرد بر عقل و
منطقش غلبه نداشته باشد و فرد در موقعیت های مختلف تنها با تکیه بر جو احساسی محیط و بدون توجه به راه حل های منطقی
ممکن تصمیم گیری نکند .اگر شخصی از لحاظ هیجانی ،ناهشیار باشد و در تنظیم و تعدیل عواطف و هیجانهای خود به نحوی
اشکال داشته باشد ،در کنترل میزان خوردن غذا نیز دچار مشکل شده و عواملی از جمله تحریک پذیری شدید نسبت به غذا ،تمایل
به فربه بودن و فرار از مشکالت ،باعث پرخوری دروی می شود.بر این اساس پیشنهاد می گردد با توجه به تاثیر درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان در افراد مبتال به اضافه وزن ،پیشنهاد می شود که در مراکز مشاوره و کلینیک های درمان چاقی
در جهت کاهش مشکالت تنظیم هیجان به آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به صورت گروهی پرداخته شود .همچنین .با
توجه به تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص توده بدنی در افراد مبتال به اضافه وزن ،پیشنهاد می شود در کنار درمان
های داروئی متداول برای افراد با اضافه وزن از این درمان به عنوان درمان مکمل بهره برد.
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