Quarterly
Journal
of Child Mental Health
بزرگی و همکار
زهرا دشت

No. 1,
Spring
بر رفتارهای خوردن در دانشآموزان دختر چاقVol.
و تعهد6,پذیرش
مبتنی بر
مداخله2019
تأثیر
Research Paper

Effect of Acceptance and Commitment Intervention on Eating Behaviors of
Obese Female Students in Primary School
Zahra Dashte Bozorgi*1, Rezvan Homaei1
1. Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

Received: March 9, 2018

Accepted: May 10, 2018

Abstract
Background and Purpose: Nutrition-related behaviors form up to the age of 18 and remain stable
in later years; so before fixing incorrect nutritional habits in children, it is better to take the
necessary steps to follow the healthy dietary principles. The purpose of this study was to
investigate the effectiveness of admission and commitment intervention on eating behaviors of
obese female students in primary school.
Method: The present research was a semi-experimental study of pretest-posttest control group
design. The statistical population of this study included all primary school students in the academic
year of 2017-2018, among them 30 children from the second to the sixth grade were selected
through convenient sampling according to the conditions of entering the research and randomly
assigned in the two experimental and control groups. The research tool was a children eating
behavior questioner )CEBQ) (Wardel et al., 2001). The commitment and acceptance intervention
for mothers and female students in the experimental group was performed for 10 sessions of 60
minutes to two months, and the control group did not receive such an intervention. Covariance
analysis was used to analyze the data.
Results: The findings showed that there was a significant difference between the experimental and
control groups in terms of eating behaviors; in other words, commitment and acceptance
intervention significantly reduced the eating tendencies and its sub-scales in the obese female
students (F = 22.66 and P <0.01).
Conclusion: Through teaching mindfulness techniques, acceptance and commitment-based
intervention helped the participants to form more flexible and appropriate responses to food instead
of inappropriate ones.
Keywords: Eating behavior, acceptant and commitment-based interventions, primary school,
obese female students
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تأثیر مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای خوردن در دانشآموزان دختر چاق

مقاله پژوهشی
زهرا دشت بزرگی و همکار

تأثیر مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای خوردن در دانشآموزان دختر چاق مقطع
ابتدایی
زهرا دشت بزرگی* ،1رضوان همائی
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 .1استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،اهواز ،ایران
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تاریخ دریافت96/14/18 :

چکیده
زمینه و هدف :رفتارهای مرتبﻂ با تغذیه تا حدود  18ساﻟگی شکﻞ گرفته و در سالهای بعدی عمر پایدار میماند ،بنابراین قبﻞ از تﺜبیت
عاداﺕ نادرست تغذیهای در کودکان بهتر استت اقداماﺕ ﻻزم برای پیروی از اﺻول ساﻟﻢ تغذیهای ﺻورﺕ گیرد .هدف از این پژوهش
بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهایخوردن در دانشآموزان دختر مقطع ابتدایی بود.
روش :پژوهش حاضتر از نظر روششتناسی نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری این پژوهش
شتامﻞ همه دانشآموزان دختر چاق مقطع ابتدایی در ستال تصصیلی  99-96بودند که از میان آنها  32کودک مقطع دوم تا ششﻢ ابتدایی
از طریق نمونه گیری در دستتتترر برحستتتط شتتترایﻂ ورود به پژوهش انتخار و به طور تصتتتادفی و برابر در دو گروه آزمایش و گواه
جایدهی شتدند .ابزار پژوهش شتامﻞ پرسشنامه رفتارهای خوردن (واردل و همکاران )4221 ،بود .مداخله تعهد و پذیرش برای مادران و
دانشآموزان دختر گروه آزمایش به مدﺕ  12جلسته  62دقیقهای در طول دو ماه اجرا شتد و گروه گواه چنین مداخلهای دریافت نکرد.
برای تجزیه و تصلیﻞ دادهها از آزمون تصلیﻞ کوواریانس استفاده شد.
یاافتهها :یافتهها نشتتتان داد بین گروههای آزمایش و گواه در رفتارهای خوردن تفاوﺕ معناداری وجود دارد؛ به عبارﺕ دیگر مداخله
تعهد و پذیرش بهطور معناداری موجط کاهش رفتارهای گرایش به غذا خوردن و زیر مقیارهای آن در دانشآموزان دختر چاق گروه
آزمایش شد F=44/26( .و .)P<2/21
نتیجهگیری :درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به وسیله آموزش تکنیکهای ذهنآگاهی به شرکتکنندگان کمک کرد تا به جای پاسخ
نامناسط به غذا ،خزانﮥ رفتاری خود را توسعه داده و رفتارهای پاسخدهی منعطﻒتر و مناسطتری به مواد غذایی را ایجاد کنند.
کلیدواژهها :رفتارهای خوردن ،پذیرش و تعهد ،دانشآموزان دختر چاق ،مقطع ابتدایی

ایمیﻞZahradb2000@yahoo.com :
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تلفن29163259849 :

فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،6شماره  ،1بهار 1398

*نویسنده مسئول :زهرا دشت بزرگی ،استادیار گروه روانشناسی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،بوشهر ،ایران.
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مقدمه

از غذا (مﺜلا استتتتفاده از غذا به عنوان جایزه) ( )14بر رفتارهای

ایجاد رفتارهای تغذیهای ستتاﻟﻢ در کودکی بستتیار مهﻢ استتت.

ختوردن کتودکتتان متسثتر استتتتت .ایتتن تتتنظیمتتاﺕ بیرونی،

پژوهشهای گوناگون نشان داده که عاداﺕ غذایی ،اﻟگوی

تنظیﻢکنندههای درونی غذا را از بین میبرند و توانایی کودکان

فعاﻟیت جسمی و رفتارهای مرتبﻂ با تغذیه تا حدود  18ساﻟگی

برای استتتفاده از علایﻢ گرستتنگی و ستتیری را به خطر میاندازد

شکﻞ گرفته و در طول سالهای بعدی عمر پایدار میماند (.)1

(.)9

پژوهشها در کودکان نشان می دهد که رفتارهای غذایی در

پژوهشها نشتتان دادهاند که کودکان میتوانند یاد بگیرند

طی سالهتای ابتتدایی تغییر کردهاند وﻟی اگر تا حدود ستتتن

غذاهای متنوع و مفید را مصرف و از غذاهای نامناسط اجتنار

نوجوانی و بزرگتر اقدامی در جهت اﺻتتتلاا عادﺕهای غذایی

کنند ( .)2شتتواهد نشتتان می دهد که درمانهای روانشتتناختی

کودک انجام نشتود تغییر و اﺻلاا در سنین باﻟاتر بسیار دشوار

مانند رواندرمانی بینفردی ،درمان شتتناختی پیشتترفته ،و درمان

و حتی غیرممکن خواهتد بود ( .)4مشتتتکﻞ عمده کودکان در

رفتتار دیتاﻟکتیکی میتوانتتد در کتاهش مشتتتکلتتاﺕ تغتتذیتتهای

چند دهه اخیر چاقی و اضتتافه وزن استتت که به عنوان یکی از

کودکان مﺜبت باشد (.)13

خطراﺕ جدی ستتلامتی مطرا استتت .حدودا  12تا  19درﺻتتد

پتذیرش و تعهتد یتک متداخله روانشتتتناختی بر استتتار

کودکان سراسر دنیا چاق یا دارای اضافه وزن هستند ( .)3روند

روانشتتتنتاستتتی رفتاری مدرن استتتت که در آن از فرایندهای

افزایش چاقی کودکان ،به طور چشتتمگیری ستتریع استتت (.)2

توجهآگاهی ،پذیرش ،تعهد و تغییر رفتار استتتتفاده میشتتتود تا

اضافه وزن و چاقی مشکلاﺕ جسمانی و پیامدهای روانشناختی

انعطافپذیری روانشتناختی حاﺻتﻞ شود .هدف کلی پذیرش

فراوانی را برای کودکتان بته دنبتال دارد .اغلط ،کودکان چاق

و تعهتد افزایش انعطتافپتذیری روانشتتتناختی استتتت (.)12

تبدیﻞ به بزرگساﻟان چاق میشوند که این مسئله موجط تداوم

انعطافپذیری روانشتتتناختی از طریق شتتتش فرایند اﺻتتتلی

و یا شتتدﺕ یافتن مشتتکلاﺕ ستتلامتی در نستتﻞ بعد بزرگستتاﻟان

(پذیرش ،گستلش شناختی ،بودن در زمان حال ،خود به عنوان

میشود ( .)5افت عملکرد شناختی در افراد چاق و دارای اضافه

زمینه ،ارزشها ،و اقدام متعهدانه) با استتتتفاده از استتتتعارهها و

وزن حتی در دوران کودکی وجود دارد و احتمتتاﻟتا بتتا افزایش

تمریناﺕ تجربی حاﺻﻞ میشود (.)15

ستن ،این آستیط گستره بیشتری خواهد داشت و کارکردهای
شناختی بیشتری را درگیر میکند (.)6
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از طرفی با توجه به پژوهشهای انجام شده ،هیجاناﺕ منفی
یکی از عوامﻞ زیربنایی چاقی در افراد استتت ( .)16استتتفاده از

کودکتان توانتایی ذاتی برای تنظیﻢ مصتتترف انر ی دارند

درمانهای شتتتناختی رفتاری میتواند به کاهش تأثیر هیجاناﺕ

( .)9پس از آن تفاوﺕهای فردی در اشتتتها ( )8و در رفتارهای

منفی منجر شود ( .)19برای مﺜال نتایج پژوهشها نشان میدهد

خوردن ( ،)9در خلتال کودکی ،همزمان با هﻢ رشتتتد میکنند.

کته متداخلته ذهنآگتاهی متمرکز بر خوردن ،بر بهبود کاهش

اگرچته فعتاﻟیتهای فیزیکی در تعادل انر ی نقش دارند ،وﻟی

وزن ،رفتارهای خوردن و پریشتانی روانشناختی در افراد چاق

مصتتترف غتتذا اثر مخررتری در افزایش وزن دارد .شتتتواهتتد

اثر دارد ( .)18همچنین پژوهش دیگری نشتتتان داد کته درمان

بستیاری وجود دارد که رفتارهایخوردن درکودکان (پاسخده

مبتنی بر پذیرش و تعهد موجط کاهش وزن افرادی میشتتتود

بته غتذا در مقتابتﻞ دﻟزده از غتذا ،پاستتتخهای ستتتیری) ،تعیین

کته در پتاستتتخ بته هیجتانهای و افکار خود ،اقدام به خوردن

کنندههای مهمی در تنوع وضعیت وزنی کودکان هستند (.)12

میکنند (.)19

تنظیﻢکننتدههتای بیرونی اوﻟیه مانند رفتارهای غذادهی واﻟدین

اوستتتتبر  ،هاگیکول و هاگلین نشتتتان دادند که از طریق

برای مهتار بیش از حد ( )11و یا کاربردهای عاطفی و هیجانی

آموزشهای روانشناختی واﻟدین میتوان تنیدگی واﻟدگری را
22
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در واﻟدین کاهش داده و در نتیجه دﻟبستتتگی منفی در کودکان

چاقی در کودکان ،کمتر مورد توجه قرارگرفته است .در نتیجه

نیز کاهش مییابد ( .)42همچنین رازا  ،برگن -سیکو و ریموند

با توجه به پیشینه پژوهشی مصدود در این زمینه ،پژوهش حاضر

نشتتتان دادنتد آموزش یوگا به کودکان پیشدبستتتتانی موجط

بهدنبال بررستتتی اثربخشتتتی مداخله مبتنی بر تعهد و پذیرش بر

افزایش خودگردانی هیجانی در آنها می شود (.)41

رفتتارهتای خوردن در دانشآموزان دختر چتاق مقطع ابتدایی

متداخلتههتای مبتنی بر تعهتد و پتذیرش بته دﻟایﻞ مختلفی
میتواند در مورد کودکان دارای مشتتکلاﺕ مرتبﻂ با رفتارهای
غذایی به کار برده شتود ( .)44نخست کودکان اغلط وا گانی
را میستتتازند که به جای عملکردهای ظاهری ،عملکردهای
کلامی را به غذا متصتتتﻞ میکنند .در زمینه تعهد و پذیرش،
احتماﻟا کودکان بیشتتتر نستتبت به ویژگیهای ظاهری غذا (به
جای قواعد کلامی یا مفهوم منفی درباره غذا) توجه میکنند
که به نوبه خود ستتبط پذیرش بیشتتتر غذاهایی میشتتود که قبلا
اجتنتار کردهاند .دوم ،به جای تقویت بیرونی برای خوردن
غذاهای کمتر ترجیح داده شتتتده ،مداخله تعهد و پذیرش با
تمرکز بر ارزشها و در ﻟصظه بودن ،بهتر میتواند رفتار تغذیه
فعلی را با پیامدهای ارزشتتمندی از ﻟصاظ زمانی مانند ستتلامتی
مرتبﻂ سازد .برای مﺜال ،اگر خوردن اسفناج تنها با دسترسی به
ستتایر خوراکیها و یا با توجه کردن ،ادامه مییابد ،زمانی که
این تقویتتکننتدهها اثراﺕ خود را از دستتتت بدهند ،کودک
ممکن استتت دوباره از خوردن استتفناج اجتنار کند ،اما اگر
اقدام متعهدانه با ارزشهای مرتبﻂ با ستتتلامتی هدایت شتتتود،
احتماﻟا خوردن اسفناج بیشتر ادامه مییابد (.)43
بر این استتار ،از آنجا که امروزه عدم رضتتایت از تصتتویر
بتدنی در دختران نوجوان کته بته طور عمتده بر ﻟتاغری تاکید
دارند ،می تواند موجط کاهش ستتتلامت روانی در آنها شتتتود
( )42و از طرفی چاقی موجط به خطر افتادن ستتلامت جستتمی
خصوﺻاً در دوران کودکی ضروری میسازد .با وجود این که
مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد در مورد ترجیحهای غذایی در
کودکان جهت پیشتگیری از ایجاد اﻟگوهای غذایی نامناسط و
ارتقای زندگی ستتاﻟﻢ میتواند مفید باشتتد ( ،)46اما متأستتفانه
نتتایج مداخلههای پذیرش و تعهد در اﻟگوهای رفتار خوردن و
25

روش
الف) طرح پژوهش و شاارکتکنندگان :پژوهش حاضتتتر
نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه بود
که گروه آزمایش و گواه با استتتفاده از گزینش تصتتادفی برای
عضتویت گروهی جایدهی شتدند .متغیر مستقﻞ ،مداخله مبتنی
بر پذیرش و تعهد بود و نمره رفتارهای خوردن در کودکان به
عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند.
جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشآموزان دختر چاق
مقطع ابتدایی در ستتال تصصتتیلی  99-96شتتهر اهواز بود .حجﻢ
نمونه بر اسار دیدگاه متخصصان آمار مانند دﻟاور ( )49جهت
انجام پژوهشهای آزمایشتتتی در نظر گرفته شتتتد .بدین ترتیط
تعداد  32دختر چاق (وزن باﻟاتر از ﺻتتتدک  )98مقطع ابتدایی
مشتغول به تصصیﻞ در پایههای دوم تا ششﻢ ( 16نفر پایه دوم تا
سوم و  12نفر پایه چهارم تا ششﻢ) که دارای رفتارهای تغذیهای
نامناستط بودند با روش نمونهگیری در دسترر انتخار شدند.
به این ﺻورﺕ که از بین مدارر ابتدایی به ﺻورﺕ تصادفی4 ،
دبستان دوﻟتی به ﺻورﺕ تصادفی انتخار شد و پس از بررسی
دانشآموزان و با کمک معلﻢ بهداشت و شکایت واﻟدین از هر
مدرسه تعداد  15دانشآموز که مادران آنها حاضر به همکاری
با این پژوهش بودند ،به عنوان نمونه انتخار شتتدند .ستتهس به
ﺻورﺕ تصادفی یک دبستان به عنوان گروه مداخله (15نفر) و
دبستان دیگر به عنوان گروه گواه (15نفر) در نظر گرفته شدند.
ملاکهای ورود به این پژوهش ،داشتن رفتارهای تغذیهای
نامناسط (از طریق شکایت واﻟدین) ،عدم ابتلا به بیماری جسمی
یا روانی خاص در کودک از طریق پرونده تصصتتیلی کودک،
تصصیﻞ در مقطع ابتدایی ،و رضایت آگاهانه مادران و فرزندان
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جهت شتترکت در فرایند پژوهش بود .روند اجرای پژوهش به

 5درجهای ازهرگز تا همیشتتته درجهبندی می کنند .برای هر

این ﺻتتتورﺕ بود کتته پس از همتتاهنگی بتتا مراکز آموزش و

عبارﺕ نمرة  2تا  2داده می شود.

پرورش و مدارر ،نمونه و گروهها انتخار شتتدند .پس از بیان

نسخه فارسی این پرسشنامه توسﻂ دشتبزرگی و عسکری

هدف پژوهش برای اعضای نمونه ،رضایتنامه شرکت آگاهانه

( )1396به فارسی برگردانده شد و ویژگیهای روانسنجی آن

در پژوهش دریافت شتتد .از ﻟصاظ اخلاقی به شتترکتکنندگان

مورد بررستی قرار گرفت ( .)49نتایج برونداد ساختار  9عاملی

اطمینان داده شتتد که اطلاعاﺕ آنها مصرمانه باقی خواهد ماند و

را نشتتان داد که مجموعا  64/8درﺻتد از کﻞ واریانس را تبیین

اینکته در هر مرحلته ،میتواننتد از ادامته شتتترکت در پژوهش

میکنند (زیر مقیارهای"آهستتگی در خوردن" و"پاسخ های

انصتراف دهند .سهس به ترتیط پیشآزمون ،مداخله فقﻂ برای

ستیری" با هﻢ در یک زیر مقیار قرار گرفتند) .روایی ﺻوری

گروه آزمایش ،و پسآزمون انجام شد.

نیز با استفاده از نظر متخصصان مورد تأیید قرارگرفت .مصاسبه

ب) ابزار :پرستتشتتنامه رفتار خوردن کودکان :1این پرستتشتتنامه

همستتتانی درونی پرستتتشتتتنتامه رفتارهای خوردن کودکان ،با

یکی از جتامعترین ابزارهتا در ستتتنجش رفتارهای خوردن در

استتتفاده از شتتاخف آﻟفای کرونباش نشتتان دادکه کﻞ مقیار

کودکان  6-14سال است که توسﻂ واردل ،گاتری ،ساندرسون

دارای همستتتتانی درونی برابر بتتا  2/83و برای هر عتتامتتﻞ این

و راپاپورﺕ ( )4221ستتاخته شتتد ( .)48در نستتخه اﺻتتلی ،این

پرستشنامه ،این نتایج به دست آمد :پاسخ به غذا  ،2/81ﻟذﺕ از

پرستشتنامه از  35گویه و هشتت زیرمقیار تشتکیﻞ شده است:

غتذا ،2/89پرخوری هیجانی  ،2/99تمایﻞ به نوشتتتیدنی ،2/88

پتاستتتخ بته غتذا5( 4گویه) ،ﻟذﺕ از غذا 2( 3گویه) ،پرخوری

پتاستتتخهتای ستتتیری  ،2/82بهتانهگیری در مورد غذا  2/96و

هیجانی 2( 2گویه) ،مقیار تمایﻞ به نوشتیدنیهای شیرین 3( 5

کتﻢختوری هیجتتانی  .2/89نتتتایج همبستتتتگی پیرستتتون در

گویه) ،پاستتخهای ستتیری  5( 6گویه) ،آهستتتگی در (خوردن)

بتازآزمتایی ،پتایتایی برابر بتا  2/86را برای کتﻞ مقیار و برای

غتذا  2( 9گویته) ،بهانهگیری در مورد غذا 6( 8گویه) ،مقیار

خردهمقیارهای این پرستشتنامه ،نتایج به این ﺻورﺕ به دست

کﻢخوری هیجانی 2( 9گویه) .چهار زیرمقیار نخستت (پاسخ

آمتتد :پتتاستتتخ بتته غتتذا  ،2/98ﻟتتذﺕ از غتتذا ،2/86پرخوری

نستتتبتت بته غتذا ،ﻟتذﺕ از غتذا ،پرخوری هیجانی ،و تمایﻞ به

هیجانی ،2/91تمایﻞ به نوشیدنی  ،2/88پاسخ های سیری ،2/98

نوشیدنیهای شیرین) ،مقیارهای "گرایش به غذا" هستند که

بهتانهگیری در مورد غذا  ،2/91کﻢخوری هیجانی.)46( 2/82

تمتایﻞ مﺜبت به خوردن را نشتتتان می دهند ،در حاﻟی که چهار

پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آﻟفای کرونباش

زیرمقیتتار دیگر (پتاستتتخهتتای ستتتیری ،آهستتتتگی در غتتذا،

برای زیر مقیارهای مورد استتتتفاده یعنی پاستتتخ به غذا ،2/99

بهانهگیری در مورد غذا ،و مقیار کﻢخوری هیجانی) به عنوان

ﻟذﺕ از غذا  ،2/81پرخوری هیجانی  ،2/99تمایﻞ به نوشتتیدنی

مقیارهای "اجتنار از غذا" در نظر گرفته میشوند که نشانگر

 ،2/84و پاسخهای سیری  2/99بود که همگی از پایایی مطلور

تمایﻞ منفی نستبت به مصرف غذا هستند .این پرسشنامه توسﻂ

برخوردار بودند.

واﻟدین تکمیﻞ میشود ،بدین ﺻورﺕ که آنها در مورد هریک

ج) برنامه مداخلهای :مداخله درمانی بر اسار مجموعهای از

از عباراﺕ ،شدﺕ رفتار کودک خود را بر روی مقیار ﻟیکرﺕ

فعاﻟیتهای ذهنی مبتنی بر پذیرش و تعهد بود که توس تﻂ فلچر
و هیز ( )4225بر استتار فرایندهای شتتناستتایی شتتده با و بدون

1. Children Eating Behavior Questione
))CEBQ
)2. Food responsiveness (FR
)3. Enjoyment of food (EF
)4. Emotional over eating (EOE

)5. Drink Desire (DD
)6. Satiety Responsiveness (SR
)7. Slowness in eating (SE
)8. Food fussiness (FF
)9. Emotional Under Eating (EUE
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پاداش در مورد مواد غذایی ،تنظیﻢ شتتده بود ( .)32جلستتاﺕ

متادران و  9جلستتته بعتدی کودکان به همراه مادران شتتترکت

مداخله به ﺻتورﺕ گروهی طی  12جلسته یک ستاعته بهوسیله

داشتند .خلاﺻهای از جلساﺕ مداخله به این ﺻورﺕ بود:

روانشتتنار آموزشدیده اجرا شتتد .ستته جلستته اول بر روی
جدول :1خلاصه جلسات مداخله مبتنی بر تعهد و پذیرش
عنوان جلسه

شماره عنوان

معرفی درمان ،رابطه درمانی و بیان استعاره دو کوه و استعاره چکش ،معرفی واﻟد احساسی ،منطقی و عاشق ،و ارایه تکلیﻒ :یادداشت

جلسه اول

تجربیاﺕ روزانه و ﻟنگر انداختن

جلسه دوم

بیان حساسیت های واﻟدگری ،استعاره جزیره و استعاره تشییع جنازه و ارایه تکلیﻒ :پیدا کردن رفتار جزیرهای

جلسه سوم

درماندگی خﻼق ،قوانین واﻟدگری ،استعاره اداره پر هرج و مرج ،استعاره مهمان و استعاره اتوبور ،ویژگیهای واﻟد عاشق

جلسه چهارم

آشنایی و ارایه مسیر درمان بوسیله نقشه ،بررسی مشکلاﺕ ،ارایه فن و جمعبندی

جلسه پنجﻢ

استعاره ببر و بازی ،چاه ،جایگزین و مدیریت کردن انتخار مواد غذایی ،تکلیﻒ :نوشتن ببرهایی که سراغ کودک میآیند

جلسه ششﻢ

تمرکز بر کنترل به عنوان راهبردی بیفایده در برخورد با مواد غذایی؛ استعارة طنارکشی با هیوﻻ؛

جلسه هفتﻢ

معرفی قلط و سﻢ  .تکلیﻒ :درست کردن جعبه سﻢ و قلط

جلسه هشتﻢ

استعارة ﺻفصﮥ شطرنج و معرفی شش ارزش کلی تکلیﻒ :انجام فرم ارزشها

جلسه نهﻢ

ایجاد اﻟگوهای منعطﻒ رفتاری از طریق مواجهﮥ ارزشمصور ،انتخار ﺻصیح به جای انتخار نامناسط یا اجتنار ،استعارة مسافران در اتوبور

جلسه دهﻢ

توسعه خزانه رفتاری ،انعطاف پذیری ،تعهد و پذیرش هیجاناﺕ نامطبوع ،پیمان نامه

د) روش اجرا :بعد از انتخار افراد مورد مطاﻟعه ،به خاطر

آماراستتتنباطی جهت پاستتخگویی به ستتواﻟاﺕ پژوهش از

نوع طرا پژوهش ،نخستت ضتتمن بیان اهداف پژوهش به

آزمون تصلیﻞ کوواریانس چندمتغیره و تکمتغیره استتتفاده

واﻟدین ،رضتتایتنامه آنها جهت شتترکت در پژوهش اخذ

شد.

شتتتد و موارد اخلاقی انجام پژوهش مانند داوطلبانه بودن،
عدم آس تیط جستتمانی و روانی به کودکان ،و رازداری در
فراینتد پژوهش مورد توجتته قرار گرفتت .جهتت تجزیته و
تصلیﻞ دادههای به دستتت آمده در بخش آمار توﺻ تیفی از
آمتتارههتتای می تانگین و انصراف استتتتتتانتتدارد و در بخش

یافتهها
در جدول  4میانگین و انصراف معیار متغیر رفتارهایخوردن در
گروه آزمتتایش و گواه در مرحلتته پیشآزمون و پسآزمون
گزارش شده است.

جدول :2شاخصهای توصیفی رفتارهای خوردن در دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون ()N=30
شاخص
متغیر
پاسخ به غذا

پرخوری هیجانی
تمایﻞ به نوشیدنیهای شیرین
گرایش به غذا (نمره کﻞ)
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میانگین ( انحراف معیار)

میانگین ( انحراف معیار)
)6/43(9/14

2/19

2/28

گروه

تعداد

آزمایش

15

)6/23(12/53

گواه

15

)6/24(13/62

)6/14(14/98

آزمایش

15

)5/13(11/25

)5/93(8/82

2/42

گواه

15

)5/32(11/19

)5/36(12/91

2/19

2/29

آزمایش

15

)6/49(14/24

)6/19(9/32

2/16

2/11

گواه

15

)5/39(14/59

)5/82(11/85

2/42

2/28

آزمایش

15

)6/33(18/85

)6/13(15/11

2/19

2/19

گواه

15

)2/61(18/23

)2/96(18/292

2/15

2/41

آزمایش

15

)6/48( 48/85

)6/29( 19/15

2/18

2/19

گواه

15

)5/92( 49/13

)5/95( 49/63

2/18

2/18

2/19

2/29
2/29
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ﻟذﺕ از غذا

پیشآزمون

پسآزمون

K-S Z

p
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همتانگونته کته در جدول  4مشتتتاهده میشتتتود میانگین

44 =1/12 ،P=2/69<2/25و ، )F1و گرایش بتته غتتذا (کتتﻞ)

پیشآزمون نسبت به پسآزمون در گروه آزمایش در مقایسه با

44 =2/99 ،P=2/99<2/25و )F1؛ بنابراین مفروضتتته همگونی

گروه گواه ،قابﻞ ملاحظه استتت .برای تصلیﻞ دادهها در ستتطح

واریانسها نیز تأیید شد.

استتنباطی از روش تصلیﻞ کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.

مفروضتتتته مهﻢ دیگر تصلیتتﻞ کوواریتتانس چنتتدمتغیری،

یکی از مفروضتتتههای آزمون تصلیﻞ کوواریانس چندمتغیری،

همگونی ضرایط رگرسیون است .ﻟازم به ذکر است که آزمون

بررستتی همستتانی ماتریسهای واریانس-کوواریانس استتت که

همگونی ضترایط رگرسیون از طریق تعامﻞ متغیرهای وابسته و

برای بررستتی آن از آزمون باکس استتتفاده شتتد که مقادیر آن

متتغیر مستتتتقتتﻞ (روش متتداخلتته) در مرحلتته پیشآزمون و

بتتترای پتتتیتتتشآزمتتتون (, F=2/93 , P=0/91<0/25

پسآزمون مورد بررستتی قرار گرفت .تعامﻞ این پیشآزمونها

 )Box's M=19/18و برای پسآزمون (, P=0/89<2/25

و پسآزمون هتتا بتتا متغیر مستتتتقتتﻞ معنتتادار نبوده و حتتاکی از

 )Box's M=20/22, F=0/99مصتتاستتتبتته شتتتتد .میزان

همگونی شیط رگرسیون است؛ بنابراین این مفروضه نیز برقرار

معنتاداری آزمون بتاکس از  2/25بیشتتتتر استتتت در نتیجه این

استتت .برای تعیین توزیع جامعه (نرمال بودن دادهها) با توجه به

مفروضه برقرار است .برای بررسی همگونی واریانس دو گروه

اینکه حجﻢ نمونه کمتر از  422نفر استتتت از آزمون شتتتاپیرو

در مرحلته پسآزمون ،از آزمون همگونی واریتانسهتای ﻟوین

ویلک استتفاده شتد ،در آزمون انجام شده سطح  p<2/25بود

استتتفاده شتتد .آزمون ﻟوین مصاستتبه شتتده در مورد هی یک از

کته نشتتتاندهنتده نرمال بودن توزیع جامعه استتتت .با توجه به

متغیرهای مورد بررستی از ﻟصاظ آماری معنیدار نبود (پاسخ به

برقراری مفروضتههای تصلیﻞ کوواریانس چندمتغیری ،استفاده

غتتذا 44 =2/11 ،P=2/92<2/25و ، F1ﻟتتذﺕ از غتتذا 2/25

از این آزمون مجتاز خواهتد بود .در ادامه به منظور پی بردن به

<44 =1/33 ،P=0/91و ،)F1پتتترختتتوری هتتتیتتتجتتتانتتتی

تفاوﺕ بین گروهها ،تصلیﻞ کوواریانس چندمتغیره انجام شتتتد

44 =2/81 ،P=0/52<2/25و ، F1تمایﻞ به نوشیدنیهای شیرین

(جدول .)3
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جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری بر روی میانگین نمرات پسآزمون
نام آزمون

مقدار

F

p

اندازه اثر

توان آماری

آزمون اثر پیلایی

2/92

12/84

2/221

2/81

1

آزمون ﻟامبدای ویلکز

2/26

19/21

2/221

2/81

1

آزمون اثر هتلینگ

26/51

32/49

2/221

2/81

1

آزمون بزرگترین ریشه روی

26/42

65/38

2/221

2/81

1

با توجه به جدول  3نتایج حاکی از تأثیر متغیر مستتتتقﻞ بر

گواه ناشتتتی از اثر متغیر مستتتتقﻞ استتتت .همچنین توان آماری

متغیرهتای وابستتتتته بود؛ به عبارﺕ دیگر گروههای آزمایش و

آزمون برابر با  1استتت که دﻟاﻟت بر کفایت حجﻢ نمونه استتت.

گواه حداقﻞ در یکی از متغیرهای رفتارهای غذا خوردن و زیر

اما برای تشخیف اینکه در کدام حیطهها تفاوﺕ معنادار است،

مقیتارهای آن تفاوﺕ معناداری دارند که با توجه به اندازه اثر

از آزمون تصلیتتﻞ کوواریتتانس تتتکمتغیری در متن متتانکووا

مصاستبه شتده 81،درﺻد از کﻞ واریانسهای گروه آزمایش و

استفاده شد که نتایج در جدول  2گزارش شده است.
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جدول  .4نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تکمتغیری بر روی میانگین نمرههای پسآزمون متغیرهای وابسته در گروههای آزمایش و گواه
متغیر

SS

DF

MS

F

P

اندازه اثر

پاسخ به غذا

1948/49

1

1948/49

19/48

2/221

2/69

ﻟذﺕ از غذا

1942/32

1

1942/32

48/31

2/221

2/83

پرخوری هیجانی

1829/61

1

1829/61

43/28

2/221

2/99

تمایﻞ به نوشیدنیهای شیرین

1944/19

1

1944/19

49/94

2/221

2/91

گرایش به غذا (نمره کﻞ)

4235/42

1

4235/42

44/26

2/221

2/93

با توجه به مندرجاﺕ جدول  2مقدار  Fبرای پاستتخ به غذا

میتوان شیوههای متنوعتری را برای درگیرکردن واﻟدین برای

 ،19/48ﻟذﺕ از غذا  ،48/31پرخوری هیجانی  ، 43/28تمایﻞ

بهترین مراقبت از فرزندشتتتان فراهﻢ کرد .همچنین ،اﺻتتتلاا و

به نوشتتیدنیهای شتتیرین  ، 49/94و گرایش به غذا (نمره کﻞ)

تقویت خوددﻟسوزی (مفهومی که با قضاوﺕ و انتقاد که اغلط

 44/26در سطح ( ،)P<0/01معنادار است و با توجه به اندازه

مراجع نسبت به افکار و احساستتتاتش دارد ،مختتتاﻟﻒ استتتت)

اثر مصاستبه شتده  69درﺻد از تغییر پاسخ به غذا 83،درﺻد از

موجط کاهش واکتتتنشپتتتذیری ،تتتترر ،و قضتتتاوﺕهتتتای

ﻟذﺕ از غذا 99 ،درﺻتتتد از پرخوری هیجانی 89 ،درﺻتتتد از

غیرمنطقی میشتتتود .هتتدف این درمتتان ،پتتذیرش افکتتار و

تمایﻞ به نوشتیدنیهای شتیرین ،و  93درﺻد از گرایش به غذا

احساساﺕ به طور طبیعی است ( .)41در نتیجه روش پذیرش و

(نمره کﻞ) ،ناشتتی از تاثیر متغیر مستتتقﻞ بوده استتت؛ در نتیجه

تعهد از طریتتتق پتتتذیرش واقتتتعبینانتتته تجتتتارر و ارزشهای

میتوان بیتان کردکته درمان پذیرش و تعهد به طور معنیداری

فردی ،زمینه پتذیرش مستئوﻟیت و افتزایش ﺻتلاحیت فتردی و

باعث کاهش رفتارهای خوردن در دختران چاق شده است.

کتتتتاهش احستتتتار منفتتتتی ناشی از مصدودیت نقش را برای

بحث و نتیجهگیری
مطاﻟعه حاضتتتر با هدف بررستتتی اثربخشتتتی مداخله مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر رفتارهایخوردن در دانشآموزان دختر چاق
مقطع ابتدایی انجام شتتد .طبق یافتههای حاﺻتتﻞ از این پژوهش
مشتتخف شتتد مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد موجط کاهش
رفتتارهتای گرایش به غذا خوردن در دانشآموزان دختر چاق
شتد .نتایج حاضتر با نتایج دیگر پژوهشها مانند هیز و استرر
هال ( ،)19اوسبور

و همکاران ( ،)42و رازا و همکاران ()41

همخوانی دارد.
در تبیین این یتافتهها می توان مطرا کرد که مداخله مبتنی
ستتتوی دیگر بتا اثرگتذاری بر خود کودکتان موجتط کتتاهش
رفتتارهای گرایش به غذا و زیر مقیارهای آن شتتتد .در مورد
واﻟدین با تمرکز بر کاهش آمیختگی -شتتتناختی ،کتتتتتتتاهش
اجتنتتار از تجربیتاﺕ و تمرکز بتر ﻟصظته حتال و غیرارزیابانه،

29

حستتاستتیت و احستتاستتاﺕ منفی نستتبت به رفتارهای خوردن و
چاقی کودکان شد.
این نتایج بتتا یافتتتههتتای حاﺻتﻞ از پتژوهشهتای متعتدد
مبنتی بتر تأثیرپذیری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درکاهش
حستتتاستتتیتت ها و نگرانیهای افراد نستتتبت به مشتتتکلاﺕ نیز
همختوانی دارد .به طور کلی مداخله پذیرش و تعهد در واﻟدین
باعث کاهش احسار منفی در زمینﮥ حس ﺻتتتلاحیت و متعاقباً
کاهش تنیدگی واﻟدگری در کودکان چاق میشتتود ( .)49این
نتایج با یافتههای هیز و استتترر هال که نشتتان دادند کتتتتاهش
نگرانیهای مادر با شرکت در برنامه پذیرش و تعهد ده هفتهای،
موجط کاهش گزارش منفی مادران از ستستطح سازشیافتگی
کودک میشود ،همخوان است (.)19
از ستتتوی دیگر با انجام تمرینها و استتتتعارههای مربوط به
درمان و با توجه به آگاهی و پذیرش و تجربه افکار (خوشایند
و ناخوشتتایند) به همان ﺻتتورتی که هستتتند و مشتتخف شتتدن
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ارزشهتا و انجام رفتارهایی در مستتتیر ارزشها ،باعث کاهش

خستتتگی ناش تی از فعاﻟیت ،و ورزش) را به جای اجتنار کردن

تنیدگی و نگرانی مادران شتد؛ بنابراین با کاهش سطح تنیدگی

از آنها ،بهذیرند و در مقابﻞ آنها ،گشتودگی داشته باشند .افراد

و اضتتتطرار و نگرانی متتادران ،اﻟگوهتتای تعتتاملی مﺜبتتت و

گروه آزمتایش در این مطتاﻟعته آموختنتد کته هر عملی جهت

حمایتکنندهای شتتتکﻞ گرفت که به نوعی باعث بهبود رفتار

اجتنار و یا مهار این تجارر درونی ناخواسته ،بیاثر است و یا

مادران و فرزندشتان شتد ،که این موضوع بر دﻟبستگی واﻟدینی

حتی موجط تشتدید آنها میشود و برای مهار آنها باید به طور

نیز کتتته متضتتتمن ایفتتتای کامتتتﻞ نقتتتشهتتتای مادران است،

مضتاعﻒ تلاش شتود؛ بنابراین به آنها آموزش داده شد که این

اثرگذار بود .تغییر روابﻂ مادر کودک بتته وستتعت بخشیدن و

تجارر را بدون هی تلاشتتی جهت مهار و یا حذف آنها پذیرا

وضتتتوا آگتاهی درونی کمتک کرده و بر تقویت یک رابطه

باشتتتند .پس از آن ،این درمان بر شتتتناستتتایی و درونیستتتازی

غیرقضتتتاوتی و مشتتتتتتتتتفقانه تأکید کرد ( .)41این نتایج نیز با

ارزشها و اهداف زندگی شتتخصتتی دانشآموزان دختر چاق

و همکاران در زمینﮥ کتتتتاهش احستتتتار

متمرکز شد و آنها را متعهد به انجام اعماﻟی کرد که در راستای

منفتی دﻟبستتگی و کاهش تنیدگی واﻟدگری از طریق آموزش

ارزشها (مانند ارزش ستتتلامتی) و اهداف (مانند داشتتتتن وزن

واﻟدین همخوان است (.)42

متناسط) شخصیشان باشد ،نه افکار و احساساتش؛ و اگر آنها

یافتههای اوستتبر
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از ستتتوی دیگر در مورد اثرگتتذاری بر روی کودکتتان،

تتتا این زمتتان عمتتﻞ خوردن را جهتتت اجتنتتار از افکتتار و

میتوان بیان کردکه معموﻟاً افراد چاقی که در کاهش وزن و یا

احستاستاتش انجام میدادند ،حال به آنها آموزش داده شد که

نگهتداری کتاهش وزن خود مشتتتکتﻞ دارند ،از غذا به عنوان

عمتﻞ خوردن را در جهتت تأمین ستتتلامتی انجام دهند .در این

منبعی برای تأمین راحتی و آرامش ،بعد از موقعیتهای دشوار

راستا نتتتتایج این پژوهش با یافتههای پژوهش ( )15کتتته نشان

بینفردی و در پاستخ به ناامیدی ،خشﻢ ،اضطرار ،و یا کساﻟت

داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهتتد میتﻞ بته ختوردن در افراد

استتتتفاده میکنند؛ به عبارتی با خوردن از هیجاناﺕ منفی خود

چاق و دارای اضافه وزن را کتتتاهش متتتیدهتتتد ،نیز همخوان

اجتنار کرده و به این شیوه خود را تسکین میدهند ( .)18این

است.

تلاش برای اجتنار از افکار و احستاساﺕ آزاردهنده اگرچه در

پژوهش حاضتر یافتههای پژوهشتی که نشان دادند مداخله

کوتتتاهمتتدﺕ موجتتط تستتتکین موقتتت فرد میشتتتود ،وﻟی در

ذهنآگتتاهی متمرکز بر خوردن میتوانتتد اثر معنتتادار بر بهبود

طوﻟتتانیمتتدﺕ اثر متنتتاقر دارد و موجتتط افزایش افکتتار و

کاهش وزن ،رفتارهای خوردن و پریشتتتانی روانشتتتناختی در

احساساﺕ آزاردهندهای میشود که فرد در ابتدا سعی داشت به

افراد چاق داشتتتته باشتتتد ( )18و همچنین یافتههای دیگری که

وسیله اجتنار (گرایش به غذا) از آنها رهایی یابد ( .)19در اثر

نشان دادند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجط کاهش وزن

تشتتتدیتد این تجربیتاﺕ درونی آزاردهنده ،تمایﻞ به اجتنار به

افرادی شتتتد که در پاستتتخ به هیجاناﺕ و افکار خود ،اقدام به

وستتتیلته عمتﻞ خوردن ،بیشتتتتر شتتتده و چرختهای از افکار و

خوردن میکردند ( ،)19همخوان است.

احستتتاستتتاﺕ آزاردهنتده و عمتﻞ خوردن ایجاد میشتتتود که

بته طور کلی ،درمتان مبتنی بر پتذیرش و تعهتد به وستتتیله

میتواند ستتتبط افزایش وزن و ناتوانی در کاهش وزن شتتتود.

آموزش تکنیکهای ذهنآگاهی به شتتترکتکنندگان کمک

درمتتان مبتنی بر پتتذیرش و تعهتتد بتته دانشآموزان دختر چتتاق

کرد کته بتواننتد نستتتبتت بته اهداف کاهش وزن و رفتارهای

آموزش داد تا تجربیاﺕ درونی آزاردهنده خود را که در هنگام

خوردن خود هنگتام مواجهته بتا موانع بیرونی و درونی (متاننتتد

تلاش برای کاهش وزن با آنها مواجه میشتتتوند (مانند گرایش

افکار ،احستاستاﺕ ،امیال و احستاستاﺕ بدنی آزاردهنده شان)،

به غذا ،ﻟذﺕ از غذا ،احستتار گرستتنگی ،احستتاستتاﺕ منفی،

آگاه باشند که منجر به کاهش رفتارهای خوردن نامناسط شود
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( 31و  .)34همچنین کمک شد تا دانشآموزان دختر چاق در

از مداخله مبتنی بر تعهد و پذیرش در اﺻلاا رفتارهای خوردن

پاسخ نامناستتتط به غذا ،خزانﮥ رفتاری خود را توسعه داده و

در کودکان و نوجوانان استتتفاده شتتود .در ضتتمن باید یادآور

رفتارهای منعطﻒتر پاسخدهی به مواد غذایی را ایجاد کنند.

شتد ،تکرار پژوهشهای مشابه میتواند میزان درستی یافتههای

کودکان از طریق ذهنآگاهی ،ارزشها ،و تعهد (مشارکت در

پژوهش حاضر را مصک بزند.

فعاﻟیت های ارزش مصور) ،آموختند که چگونه با نگه داشتن
خود در زمان حال ،افکار و هیجاناﺕ نامطبوع را بهذیرند و به
طور عینی توﺻیﻒ کنند.

تشااکر و ردردانی :این مقاﻟه حاﺻتتﻞ پژوهش مستتتقلی استتت که
بدون حمایت ماﻟی ستتازمان خاﺻتتی ﺻتتورﺕ گرفته استتت و مجوز
اجرای آن با شماره  953642546در تاریخ  95/2/19از دانشگاه آزاد

مهمترین مصدودیتهای این پژوهش ،فراهﻢ نبودن شرایﻂ

استتتلامی واحد اهواز ﺻتتتادر شتتتده استتتت .بدین وستتتیله از تمامی

برای اجرای مرحله پیگیری ،استتتتفاده از روش نمونهگیری در

دانشآموزان دختر ابتدایی و مادران آنها که در این پژوهش شرکت

دستتتترر ،و احتمتتال ارا تته پتتاستتتخهتتای غیرواقعی توستتتﻂ

کردند ،قدردانی میشود.

شترکتکنندگان بود .بر این استار در سطح پژوهشی پیشنهاد
میشتتتود پژوهشهای بیشتتتتر کنترل شتتتده و در گروههایی با
تشخیف باﻟینی انجام شود .در سطح بهکاربسته پیشنهاد میشود

نداشته است.
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