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خانواده و اثربخشی آموزش کاهش وزن بر داغ ننگ چاقی
و سالمت زنان دارای اضافه وزن
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هدف پژوهش اثربخشی آموزش کاهش وزن مبتنی بر خانواده بر داغ ننگ چاقی و سالمت عمومی زنان دارای اضافه

بود .روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیشآزمون و پسآزمون با دو گروه آزمایش و گواه
بود .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان دارای اضافهوزن و چاق با  25<BMI<35و فاصله سنی بین  25تا 45
سال مراجعهکننده به خانههای سالمت شهرداری منطقه  18شهر تهران در سال  7931بود که تحت هیچ مداخله کاهش
وزنی قرار نداشتهاند و از بین آنها با استفاده از نمونهگیری در دسترس  30نفر انتخاب شدند و بهتصادف در دو گروه
آزمايش و کنترل (هر گروه شامل  51نفر) جايگزين شدند .سپس پرسشنامههای حرمت بدنی مندلسون و وایت
(  ) 2001و سالمت عمومی گلدبرگ (  ) 1972توسط هر دو گروه تکمیل شد .پسازآن برنامه آموزش کاهش وزن
مبتنی بر الگوی خانواده بر روی گروه آزمایش اجرا شد .سپس پسآزمون اجرا شد .دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخه  24و روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند .یافتههای پژوهش نشان داد آموزش کاهش وزن مبتنی بر
الگوی خانواده محور موجب افزایش حرمت بدنی و سالمت عمومی و زیرمقیاسهای آنها میشود ( .)P=0/ 001
بنابراین با توجه به نتایج میتوان گفت آموزش روشهای کاهش وزن اگر با مشارکت و درگیر کردن خانواده همراه
باشد میتواند هم در کاهش وزن و سالمت تأثیر بهتری داشته باشد و هم موجب افزایش احساس رضایت نسبت به
خود شود.
واژگان کلیدی :الگوی آموزش خانواده محور ،چاقی ،سالمت عمومی ،داغ ننگ چاقی ،زنان

دارای وزن اضافه
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در دهههای اخیر چاقی و اضافهوزن بهعنوان تهدیدی جدی در سراسر جهان معرفیییش سا هد تت تتت.
چاقی با شیوع بیماریهای مزمن مانند دیابت نوع  ،2پرفشاری خ رامیب و نو یی یییه بلق یا یی ییی-عروقی
همراه است (نورا ،گویمارایز ،آلمیدا ،مارتین ،گونکالوس3و همکاران .) 2014 ،ب فيرعت ساسا ر    

سازمان بهداشت جهانی ،1اضافهوزن و چاقي بهعنوان تجمع غيرطبيعي يا بيشازاندازه چربي در بدن
یکه
كه سالمتي فرد را مختل ميكند شناخته ميشود .آمارها حا يك از رشد نرخ چاقي بوده بهطور 
اين رقم همچنان روند رو به رشدي را طي ميكند و انتظار ميرود تا سال  030 2به  537ميليون نفر
اف باي شياز دددد د (س ناهج تشادهب نامزا یییییی ی .) 2017 ،چ س هـب یقا ـ ــهدمایپ بب ا ف ی ــ ــجیا و ناوار اد          
مشــکالت مختلــف در بیــن مــردم بهعنوان یــک عامــل مســتعد کننــده بیمــاری و همچنیــن یکــی از

علــل مرگومیر در جوامــع امــروزی شناختهشده اســت (معتمدی ،نیکرو و حجازی.)6931 ،
چاقی یک مشكل سالمتی عمده هم برای ح رب مه و لا ااا اااای آیندههه اف و تسا دار

راوع ضض ض ضضضضی مانند

سندرم متابولی ییک و تنفس سسی ،مش راوگ هاگتسد تالک شش ش ششششی ،مش  ددغ تالک د  نور رر ررری ییز ،مش تالک
ارتوپدی مشکالت اجتماعی و روانشناختی را در پی دارد .به عالوه ،چاقی اف وز ننن ب  ر ببیماررریها ای
یتواند با شيوع باالی اختالالت اجتماعی -روانی همراه باشد ،به طوری که میزان برخی
جسمانی م 
از انواع اختالالت اجتماعی -روانی مانند :داغ ننگ چ قا ییی ،اخ الت ال خش ت صص صصصیتی و نی ییز تمای هب ل   
رفتارهای آسیب زا (مصرف الكل و سیگار) در افراد چ راد و قا اای اض زو هفا ننن ،ب ببیش از دیگ ار ننن
است (استوانوویک ،پوتنزا ،پیتزارک8 201 ،؛ زارعی ،پورشریفی و باب وپا ررر .)5931 ،ریش تمالس ه   
اجتماعی و روانی به تعریف سازمان بهداش مرب تمالس موهفم زا یناهج ت
سالمت اجتماعی گفته شده که  :سالمت فق هکلب تسین صقن و یرامیب دوبن ط

ییییی ییییییگ در ددد .در تعریففف
شیاسآ لماک   

     

جسمی ،روانی و اجتماعی ،نحوه حضور اجتماعی فرد در جامعه و داشتن تعامل خ نارگید اب بو    
است سازمان بهداشت جهانی .) 2016 ،وقتی به تعریف سالمت روان از دی تشادهب نامزاس هاگد    
ی ،به
الله اور یا نننش تخان ی ی
جهانی نگاه میکنیم ،متوجه میشویم سالمت روان عالوه ب تخا دوبن ر الالال الالال
معنی کنار آمدن با فشارهای اجتماعی ،روانی و عصبی معمول زندگی ،مول  ندوب رمث رمثم و د و   

ی از نحوههه حضوررر
ت روان عناصری ی
مشارکت در محیط زندگی و… هم هستتت .در تعریففف س مال ت ت
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اجتماعی ما در محیط وجود دارد که موجب میییش ار ناور تمالس ناوتن دو

ب،
رطضا رد طقف ا ببببب ببببب

روانپریشی و… خالصه کرد و حتم ًاًا باید وجه اجتماعی نیز در نظر گرفته شود .سالمت روانی 1ا ز
دیدگاه بهداشت جهانی ،به عنوان حالتي از بهزیستی که فرد به تواناییهای خودش پی برده ،بتواند
با استرسهای زندگی مقابله کند ،و هم چنین به صورت ثمربخش و سازنده ک و هدرک را هب رداق    
ی .) 2016 ،اف ار ددد دارای
مشارکت در اجتماع خود باشد ،تعریف شده است (سازمان بهداشت جه نا ی ی
سالمت روانی  -اجتماعی خوب ،قادر به دستیابی ،عملکرد اجتماعی و روانش خان تتی بهینههه و حفظ

بهزیستی هستند .آنها حس هویت و خودارزشمندی دارنددد ،رواب و هناتسود ط وناخ اد گگگ گگگگی س لا مممی
شها ای رشدددی و اس عبانم زا هدافت   
دارند ،قادر به تولید و یادگیری هستند و ظرفیت مقابل لاچ اب ه ششش ششش

فرهنگی برای رسیدن به حداکثر رشد را دارا هستند (جنسن ،منسا و کلیفورد.) 2013 ،2

بناير آنچه ذکر شد چاقی نه تنها آفتي فیزیکی است؛ بلکه موجب قضاوتها و برخوردهای نادرست
یشود .از جمله این رفتارها میتوان به انگ تنبلی ،تن پروری و
اجتماعی -روانی نسبت به فرد چاق م 
رفتارهای تبعیض آمیزی از جانب دیگران اشاره کرد .مجموعه این نگرشه هراتفر و ا اا ااای دیگ ار ننن
ی
نسبت به افرادی که از وزن ایده آل جامعه ب د ره ه لل لللیل للی فاص تفرگ هل هه هههانددد ،موج کش ب لل لللگیری ی
تصویری نا مناسب از خویشتن در فرد میشود .پدیدهای که کامال با تعریف گافمن از داغ مطابقت
دارد و موجب شکاف میان آنچه که شخص باید باشد ،یعنی همان «هویت اجتماعی بالقوه» و آنچه
شخص واقعا هست ،یعنی «هویت اجتماعی بالفعل» (ماجور ،تومیاما و جفری )8 201 ،3و افراد چ قا

به طور معمول موقعیتهایی از عدم اطمینان ،حقارت و خود کم بینی را تجرب  ه مم مممیکنن  هک د اا ااای یین
موضوع بیانگر ظرفیت کمتر این افراد برای مواجهه ب و تالکشم ا

 اهنآ لح مممم م ممممممیباش بجوم و د   

یگردد (هایرابدیان ،غالمیمطلق و م دژ ههه .)7931 ،همچن ننین ،اثب تا
افزایش انزوای اجتماعی آنان م 
شده است که جمعیت چاق دارای عزت نفس پایینتری هستند که ناش ششی از احس ضران سا اا ااایتی از
بدن آنان میباشد .این موضوع ،به وجود نوعی همبستگی میان احترام به خود و وزن اشاره میکند؛
به گونهای که هر قدر چاقی در سطوح باالتری قرار گیرد ،به همان نسبت احترام فرد به بدن خود

4

ضعیف تر خواهد بود (باکود ،آروس و تابلسی .) 2013 ،در سالهای اخیر ،تحقیقات صورت گرفته
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در مقوله نارضایتی از بدن و چاقی با رشد زیادی همراه بوده است .وزن ،بـه ويـژه در زنـان ،جنبـه
مهمـي از نمـاد ظـاهر محسوب ميشود .بررسي بـر روي زنـان شـاغل در دانشـ م ناشن هاگ ييييييي دهد
افرادي كـه داراي اضـافه وزن هسـتند تحت ت و ناشرهاظ ريثا

رارـق نارگيد شريذپ       گرفت  ه ووو از

تعامل با دیگران و عزت نفس كمتري برخوردار هستند .هنگامي كـه نمـود ظاهري افراد با ا دي هههآل
هاي فرهنگي جامعه همسو نباشد منجـر به احساس شرم و گناه ميشود و در نتیجه احت ندب هب مار    

پایین میشود (سلبرگ.)8 201 ،1

با توجه به نقش خانواده و ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر ،زمان غذا خوردن ،نحوه انتخاب غذا،
خوردن انفرادی و یا با اعضای خانواده و ...نقش مهمی در میزان تناسب تمام اعضای خ افیا هداونا   
میییکن ردنه( د یییی ی ،سهوو اپن لل ل ،الن و گ

لگ یییی ی .) 2014 ،2پیش ریگ ی  یشان ضراوع زا  ا و یقاچ ز       

اضافهوزن و الگوی نادرست غذا خوردن نهفقط بهطور فردی ،بلکه در خانواده و محیططط اجتم یعا
نیز نفوذ میکند .شواهد نشان میدهند الگوی خانواده محور باعث بهبود س فیک حط یی یییت زندددگی و
مؤلفههای مرتبط با آن همچون سالمت روانی ،شادکامی و برقراری تعامالت مناس متجا ب اا اااعی در
افراد چاق میشود (وس ،هویسمن ،هودیک ،پیجل و ویت ) 2012 ،3و همچنین ای یین درم  نا سس سسسبب

بهبود وضعیت رژیم غذایی و کاهش شکایات جسمانی در افراد مبتالبه اضافهوزن و چاقی میشود.
مشارکت و همکاری تمام اعضای خانواده صرفنظر از نحوه درمان بهکاررفتههه ،بس  رای ممه ههم اس سست
(بیات ،رحیمیان بوگر ،طالعپسند ،چایجان و حمیدی.)5931 ،

الگوهای رفتاری خانواده ممکن است منجر به انتخاب غذا و سالمتی شوددد .در رویک داوناخ در هه ههه-

محور بر نحوه برخورد اعضای خانواده ،برقراری ارتباط و حمایت از یکدیگر ،در مورد رفت اذغ را   
خ و ندرو

کبس رییغت

یگدنز

یکأت د م  یییی ی ییییییی یش ردنه( دو یییی ی ،س هو و اپن لل ل ،الن و گ

رویکردها یی ی متع نامرد رد یدد      چ یوگلا رب ینتبم یقا هداوناخ

لگ یییی ی.) 2014 ،4

وحم رررررررررررر رر وج  دو د را دد د ،ازجمله   

ی (  ) 1981و درم یگداوناخ نا   
ی س راتخا ی ی
سیستمهای خانوادهدرمانی بوئن (  ،) 1978خ داونا هههدرم نا ی ی
کوتاهمدت (  ) 1988و ...بهاستثنای تأثیرات ژنتیکی ،عامل مهم در علل چاقی افراد ،محیططط زن یگد
ت تغذیه اف ار ددد
آنها ،بهویژه در منزل است که عادات خانوادگی شناختهشدهای است که بهههس مال ت ت
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یدهد ک هب زاین ه    
کمک میکند (هندری و همکاران .) 2013 ،این پیوند خانوادگی با رفتار نشان م 
مداخالت متمرکز بر خانواده ،الگوهای رفتاری خانواده است ک م ه م باختنا هب رجنم تسا نک       
غذای مناسب و سالمت شود.
در همین راستا ،کاهش وزن مبتنی بر الگوی خانواده محور ،اشاره به مداخالت طراحیشدهه ب یار
شناسایی و تغییر نحوه برخورد اعضای خ داونا ههه ،برق و طابترا یرار

زا تیامح

دکی ی وم رد رگ رد      

رفتار تغذیه و تغییر شیوه زندگی دارد (کاپالن ،امورد ،ایربی 1و همکاران .) 2016 ،ازاینرو با توجه
به موارد گفتهشده به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا آم تبم نزو شهاک شزو نن ن ننننی بر
خانواده و آموزش جامع سبک زندگی بر داغ ناشی از چاقی و کارکرد خانواده در زنان فزون وزن
اثربخش است؟

ششناسی
رو 

روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه کنترل
و آزمایش انجام گرفت .جامعه آماری شامل تمامی زنان دارای اضافهوزن و چاق با 25<BMI<35

و فاصله سنی بین  25تا  45سال مراجعهکننده به خانههای سالمت شهرداری منطقه  18ش نارهت ره   
در سال  7931بود که تحت هیچ مداخله کاهش وزنی قرار نداشتهاند و از ب آ نی نننه  اب ا ا زا هدافتس   
نمونهگیری در دسترس  30نفر انتخاب شدند و بهتصادف در دو گروه آزمايش و کنترل (هر گروه
شامل  51نفر) جايگزين شدند .روش اجرا به این صورت بود که پساز انتخاب افراد گروه نمونه و
قبل از شروع برنامه درمانی پرسشنامههای حرمت بدنی مندلسون و وایت (  ) 2001و سالمت عمومی
گلدبرگ (  ) 1972بین هر دو گروه توزیع شد .پسازآن برنامه آموزش کاهش وزن مبتنی بر الگوی
خانواده محور بر روی گروه آزمایش (بهصورت  6جلسه  90دقیقهای و هر جلسه هفتهای یکب )را

اجرا شد و گروه کنترل تحت هیچ برنامه درمانی قرار نگرفت .در انتها مجدد ًاًا از هر دو گروه پس-

آزمون به عمل آمد.
در این تحقیق ابزار جمع آوری اطالعات مربوط به سئواالت اصلی پژوهش پرسشنامه حرمت بدنی
بود که این پرسشنامه توسط مندلسون و وایت (  ) 2001ساخته شده است 23 .گویه دارد و جهت
ارزیابی ادراک از بدن و اندازهگیری سطح حرمت بدنی به کار میرود .پاسخدهندگان درجه
توافق خود را در مقیاس لیکرت  5درجهای از ( 0هرگز) تا (4همیشه) نشان میدهند .این پرسشنامه
. Kaplan , Arnold , . Irby
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شامل سه خرده مقیاس رضایت از وزن ،احساس عمومی در موردظاهرو ارزیابی دیگران درباره
ظاهر و بدن خود است .در پژوهش مندلسون و وایت (  ) 2001ضریب آلفای کرونباخ برای رضایت
از وزن  ،0/ 94احساس عمومی در موردظاهر  0/ 92و ارزیابی دیگران درباره ظاهر و بدن خود 0/ 81
بدست آمد .عالوه بر این از پرسشنامه پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ ( )GHQنیز استفاده شده
است.
تهای
هدفگلد برگ از طراحی آن کشف و شناسایی اختالالت اجتماعی -روانی در موقعی 
مختلف بود .فرم  82سوالی پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلر در سال  1979تدوین و سوالهای
آن بر اساس روش تحلیل عاملی فرم  60سوالی اولیه استخراج گردید ،که در بر گیرنده  4خرده
مقیاس عالیم جسمانی ،اختالل در کارکرد اجتماعی ،انزوا و افسردگی بود .یافتههای مطالعه
سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن است که این فرم از  GHQقابل استفاده در فرهنگهای
مختلف و کشورهای در حال توسعه است .همچنین نسخه  82سوالی نسبت به سایر نسخهها دارای
بیشترین میزان اعتبار ،حساسیت و ویژگی است .مرور مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف
جهان در زمینه اعتباریابی پرسشنامه سالمت عمومی توسط ماری و ویلیامز در سال  ، 985 1بریجز و
گلدبرگ در  ، 1986سریرام و همکاران در  ، 1989استانسفلد و همکاران در  ، 1992آدرابیجه و
گودژه در  ، 1992چونگ و اسپیرز در  1994و گلدبرگ و همکاران در  7 99 1داللت بر اعتبار و
روایی باالی این آزمون داشته است .با این حال باید توجه داشت که تایید ویژگیهای این
پرسشنامه در کشورهای مختلف ،به این معنا نیست که این پرسشنامه پس از ترجمه در هر فرهنگی
به طور خودکار همان ویژگیها را نشان خواهد داد .با توجه به بررسیهای صورت گرفته ،اعتبار
یابی پرسشنامه  82سوالی سالمت عمومی در ایران تا کنون توسط پاالهنگ ،نصر و شاه محمدی
در سال  ، 1996نورباال و همکاران در سال  ، 1999نجفی صولتی دهکردی و فروزبخش در سال
 000 2انجام گرفته است (نظیفی و همکاران .)2931 ،عالوه بر این از برنامه مداخله کاهش وزن
مبتنی بر الگوی خانواده محور استفاده شد .ساختار جلسات درمان کاهش وزن مبتنی بر الگوی
خانواده محور (ترجمه و اقتباس از الگوی واس ،ویت و پیج (  ) 2011و کوپر ،فیبرن و هاکرن
(  )) 2003که شامل  12جلسه  90دقیقهای بود که توسط پژوهشگر اجرا شد.

خانواده و اثربخشی آموزش کاهش وزن بر07 1.......................................................................................
جدول .1ساختار جلسات درمان کاهش وزن مبتنی بر الگوی خانواده محور

عنوان جلسات

جلسه اول:

جلسه دوم:

محتوای جلسات

خوشآمد گویی ،مشخص نمودن اهداف درمانی ،بیان انتظارات از درمان ،انجام تکالیف روزانه ،معرفی
اعضای گروه به یکدیگر ،اجرای پیشآزمون
آموزش شیوه پایش غذای روزانه ،شرح سیستم چراغ راهنمای غذایی ،اصول تنظیم وزن و توازن انرژی و
بیان ضرورت پایش وزن

جلسه سوم:
جلسه چهارم:

توضیح راجع به علتهای چاقی و خطرات جسمی و روانی ناشی از چاقی و اثر متقابل روابط خانواده بر
چاقی
گفتگو راجع به تغذیه سالم ،آموزش نحوه بازخورد صحیح ،حمایت و تقویت مثبت از سوی اعضای
خانواده،

جلسه پنجم:
جلسه ششم:
جلسه هفتم:
جلسه نهم:

جلسه دهم:
جلسه یازدهم:

تهای مشارکتی در تهیه ،فرآوری ،پخت و جمعآوری غذا بین اعضای خانواده
انجام فعالی 
آموزش سبک زندگی سالم (تنظیم ساعت غذا خوردن ،استفاده از تلویزیون ،شبکههای مجازی و ساعت
خواب بداری با اعضای خانواده) و تغییر سبک زندگی با مشارکت تمام اعضای خانواده
آموزش سبک زندگی سالم جلسه  ،2تشویق به ورزش و فعالیت بدنی برای همه اعضای خانواده،
گفتگو راجع به نگرش و نقش تکتک اعضای خانواده در درمان،
بشناسی هیجانی خوردن
توضیح دور معیوب بروز هیجانات و بروز پرخوری و سب 
آموزش سبکهای مقابلهای مناسب هنگام بروز هیجانات (بهجای رفتارهای خوردن ناسالم)
و دریافت بازخورد از خانواده
آموزش سبکهای مقابلهای مناسب هنگام بروز هیجانات (جلسه  ،)2آموزش الگوی ارتباط مؤثر و صحیح
بین اعضای خانواده (والد-فرزند ،همسر-همسر و همشیران با یکدیگر)
آموزش الگوی ارتباط مؤثر و صحیح بین اعضای خانواده (جلسه  ،)2تشویق به دورهم بودن اعضای خانواده
در شبانهروز و بیان احساس در مورد مسائل روز و یا نسبت به یکدیگر ،تشویق به دورهم در آخر هفته با
رعایت الگوی تغذیه سالم

جلسه دوازدهم:

مرور جلسات قبلی ،بیان تجارب اعضا در مورد تغییرات خود و اعضای خانواده ،پاسخ به سؤاالت
مشارکت تمامی اعضای خانواده در جلسه درمان و برگزاری جشن پایان درمان به همراه خانوادهها،
بازخورد گرفتن از آنها و اجرای پسآزمون

تکنندگان و محرمانه
جهت رعایت اصول اخالقی این مطالعه با کسب رضایت آگاهانه از شرک 
نگاهداشتن اطالعات آزمودنیها صورت گرفت.

یافتهها

در این پژوهش از نسخه بيست و چهارم نرمافزار آم را ييي  SPSSجه یزجت ت هه هههوتحلی و يفيصوت ل
استنباطي استفادهشده استتت .ويژگ ييي ها ييي توص في ييي سننن ش ششرکتکنن اگد ننن در پ هوژ ششش نش اد نا ددد
درمجموع  30آزمودني ( 51نفر گروه آزمايش و  51نفر گروه کنترل) با ميانگين سني  36 /4سال و
انحراف استاندارد سني  4/5در اين پژوهش شرکت کردند.
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جدول  .2ویژگیهای توصیفی تفاوت تغییر زیر مقیاسهای متغیرهای پژوهش به تفکیک دو گروه

متغير

پيشآزمون
میانگین

گروه آزمايش

پسآزمون

میانگین

انحراف
معیار

انحراف

گروه کنترل

پيشآزمون
انحراف

میانگین

معیار

میانگین

پسآزمون
انحراف معیار

معیار

رضایت از وزن

23 /4

4/2

16 /6

4/1

22 /5

4/3

22 /1

4/1

احساس عمومی در

71/7

3/5

13 /6

3/4

16 /4

3/8

51/6

3/6

ارزیابی دیگران در

21 /6

3/2

71/2

3/1

22 /6

3/3

22 /9

3/4

مورد ظاهر
مورد ظاهر
3/4

10 /2

3/6

14 /6

3/ 01

14 /5

3/2

اضطراب

18 /1

3/8

13 /9

3/2

02/2

4/2

21 /4

4/5

13 /5

انزوا و افسردگی
شکایات جسمانی

02/4

3/5

51/8

3/4

21 /3

3/6

21 /8

3/7

اختالل عملکرد

12 /5

2/6

11 /6

2/7

14 /2

3/5

14 /4

3/4

اجتماعی

در جدول ( )2میانگین نمرات گروههای آزمایش و کنترل قبل اجرای برنامه آموزش کاهش وزن

مبتنی بر خانواده آورده شده است .همانگونه که از جدول فوق مشخص است نمرات آزمودنی-
های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در هر دو متغیر حرمت بدنی و سالمت عمومی بهبودیافته
است.

جدول  .3آزمون تحلیل کوواریانس در خرده مقیاسهای کارکرد خانواده و داغ ناشی از چاقی
متغیر

مجموع مربعات

مربع میانگین

F

df

سطح معناداری

مجذور اتا

رضایت از وزن

22 / 979

22 / 979

6/197

1

0/ 015

0/ 201

احساس عمومی در مورد ظاهر

21 / 158

21 / 158

51/ 837

1

0/ 001

0/ 37

ارزیابی دیگران در مورد ظاهر

19 / 223

19 / 223

7/696

1

0/ 001

0/ 222

انزوا و افسردگی

112 / 509

112 / 509

16 /731

1

0/ 001

0/ 374

اضطراب

36 / 94

36 / 94

22 / 383

1

0/ 001

0/ 453

شکایات جسمانی

71/448

71/448

10 /379

1

0/ 003

0/ 289

اختالل عملکرد اجتماعی

51/399

51/399

3/863

1

0/ 078

0/ 111

نتایج تحلیل کوواریانس برای هر یک از زیرمقیاسهای حرمت بدنی و سالمت عمومی نشان
یدهد که در همه مؤلفهها بین دو گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون ،پس از
م 
حذف اثر پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P=0/ 0001
بحث و نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش کاهش وزن مبتنی بر خانواده بر حرمت بدنی و سالمت

اجتماعی زنان با وزن اضافی بود .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول ( )3نشان داد که
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آموزش کاهش وزن مبتنی بر خانواده موجب بهبود نمرات حرمت بدنی در آزمودنیهای گروه
شهای سهرابی ،پاشا ،نادری و همکاران
ششده است .نتایج این پژوهش با نتایج پژوه 
آزمای 
( ،)6931میرهادی ،صدرزاده یگانه و جزایری ( ،)1931کوپر و دیویس ،) 2013 ( 1پارک ،کواجرو

یتوان عنوان کرد چاقی بر فرایندهايشناختی
و هاروین ) 2011 ( 2همسو است .در تبیین این نتایج م 

افـراد چاق تأثیر منفی دارد و موجب برداشتهاي منفی فرد در مورد تواناییهاي خود میشـود (کوپر
يباشد به شكلي ميتواند با بعد
و همکاران .) 2013 ،نمايـه توده بدنی كه جلوهاي از ظاهر افراد م 
اجتماعی -رواني افراد در ارتباط باشد .رفتارهـاي نادرست تغذيه اي منجر به دريافت بيشتر انرژي
و اضافه وزن و چاقي ميشود .افراد با عزت نفس باال بر روي دريافتهـاي غذائي خـود كنتـرل
يدهـد
يها نشان م 
يشوند .بررس 
بهتـري دارنـد و در ايـن زمينـه اهميـت بيشتري براي خويش قائل م 
يشود وضعيت
همانطور كه تغذيه مناسب موجب احساس خوب بودن از بعد اجتماعی -رواني م 
تغذيه اي نامناسب سبب ايجاد اختالالت اجتماعی -روانی در طول عمر شخص ميشود .بنابراین
با آموزش کاهش وزن مبتنی بر الگوی خانواده ،موجب شد تا آزمـودنیها از نظـر نگرش به خود،
به اصالح اندیشه نادرسـت خـود در مورد خوردن بپردازنـد و بـا بهـره گیري از آن در ارتباط با
دیگران بتوانند دیدگاه مثبتـی نسـبت به بدن خود داشته باشند .هم چنـین بـا اصـالح باورها در
مورد تصویر بدنی خود زمینههاي کـاهش وزن و تناسب آن در طی مداخله عملی نمایند .از
یکنـند و ایـن شناختها بر خودپنداره افراد تأثیر
آنجایی که رفتارهـا ،نگرشها را مـنعکس م 
یگذارند ،وجود این باورها منجر به شکل گیـري نارضـایتی از کیفیـت زنـدگی و تصویر منفی از
م 
بدن در افراد میشود .متغیرهای مداخله زمانی اثر بخش خواهند بود کـه بتوان نگرشهای افراد را
تغییر داد که نتیجـه آن رضـایت از خـود و تقویت خودپنداره مثبت است (سهرابی ،پاشا ،نادری و
همکاران.)6931 ،
همچنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول ( )3نشان داد که آموزش کاهش وزن مبتنی بر
ششده است.
خانواده موجب بهبود نمرات سالمت روانی -اجتماعی در آزمودنیهای گروه آزمای 
شهای آتشزاده شوریده ،عرشی و آتشزاده شوریده ( ،)6931عیسی
نتایج این پژوهش با پژوه 

Davis CL, Cooper S
Park LE, Caogero RM, Harwin MJ

1
2
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زادگان ،شیخی و حافظنیا ( ،)4931لین و وانگ (  ) 2013و مور و بایلی ) 2013 ( 1همسو است .در
یتوان عنوان کرد یکی از مهمترین مشکالت در دنیای امروزی سالمت اجتماعی-
تبیین این نتایج م 
روانی است که تغییرات شیوه زندگی و عادات غذایی مردم در جهت مصرف زیاد غذاهاي
پرچرب و انرژي زا و کاهش فعالیت فیزیکی موجب رشد روزافزون چاقی و اضافه وزن در
کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه شده است .چاقی ،یکی از عوامل خطرساز مهم براي ابتال به
اختالالت اجتماعی-روانی است .به نظر میرسد که میتوان با رویکردهاي جامعهشناختی -
روانشناختی ازجمله آموزش کاهش وزن مبتنی بر الگوی خانواده میتوان در جهت ارتقا سالمت
اجتماعی -روانی این افراد گام برداشت .توجه به نقش تمام اعضای خانواده و تأثیر هر یک از افراد
خانواده بر یکدیگر و الگوهای عینی برای رفتارهای مرتبط با وزن مشارکت تمام اعضای خانواده
در این درمان باعث میشود ،تغذیه و فعالیت همه اعضای خانواده به طور غیر مستقیم از طریق هر
عضوی از خانواده تحت تاثیر قرار گیرد (ون ،سیمپون ،باور 2و همکاران .) 2011 ،اگرچه

دارودرمانی در خط مقدم درمان است اما آموزش کاهش وزن مبتنی بر الگوی خانواده با تمرکز بر
اصالح سبک زندگی ،آموزش مهارتهاي حل مسئله ،تصویرسازي ذهنی هدایت شده و آموزش
مهارتهاي مقابله اي ازجمله راهبردهاي مناسب استکه نه تنها پیامدهاي منفی روانی  -اجتماعی را
یکند .بنابراین
یبخشد بلکه به افزایش سطح پاي بندي به توصیههاي درمانی نیز کمک م 
تخفیف م 
رویکردهاي جامعهشناختی -روانشناختی در کنار دارو درمانی میتواند از بروز عوارض چاقی و
اختالالت اجتماعی -روانی جلوگیري به عمل آورد و نتیجه افزایش سالمت عاجتماعی -روانی را
افزایش دهد (عیسی زادگان و همکاران.)4931 ،
نمونه پژوهش حاضر فقط شامل زنانی بود كه براي دريافت خدمات به کلینیکهای تغذیه مراجعه
كردند .بنابراين ،تعميم نتايج به گروههای ديگر مانند كساني كه داوطلب دريافت اين خدمات
نيستند ،گروه بيماران بستري در بيمارستان ،مردان و ...بهراحتی امکانپذیر نيست و بايد بااحتیاط
صورت گيرد .همچنین نداشتن دوره پیگیری از دیگر محدودیتهای این پژوهش است در نتیجه
پیشنهاد میشود که پژوهشگران بعدی دورههای پیگیری جهت سنجش اثر بلندمدت متغیر خانواده
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کها تغذیه از
درمانی را در نظر بگیرند .همچنین پیشنهاد میشود افراد دارای اضافه وزن و کلینی 
این روش جهت کاهش وزن مراجعان خود استفاده کنند.
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