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Abstract: 

 
Background: The present research aimed to compare the effectiveness of cognitive reappraisal 

based and mindfulness-based interventions in modulating food craving, binge eating and losing 

weight in overweight women.  

Materials and Methods: The current study was a quasi-experimental with a pre-and post-test 

design, with the control group that was performed in three groups (two experimental groups 

and one control group). Forty-five overweight and obese women were selected by convenient 

sampling. Two Experimental groups received treatment based on mindfulness-based eating 

awareness training (MB-EAT) and cognitive reappraisal intervention. Subjects completed food 

craving scale-trait (FCQ-T), and binge eating scale (BES) before and after ending of 

treatment/waiting. Data was analyzed using covariance analysis.  

Results: Results indicated that Mindfulness-based intervention led to significant decrease of 

Food craving and binge eating (P<0.01); While there was no significant difference between 

cognitive reappraisal and control groups (P>0.05). Also, Mindfulness-based led to significant 

decrease of weight loss (P<0.01); While there was no significant difference between cognitive 

reappraisal and control groups (P>0.05). 

Conclusion: According to the results, it can be concluded that mindfulness-based could be an 

effective and permanent treatment for weight loss and modulating food craving and binge 

eating by increasing self-regulation capacity, cultivating awareness of internal and external 

cues and decreasing automatic behaviors. 
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شاخص توده آگاهی در اصالح نی بر ارزیابی مجدد شناختی و ذهنمقایسه اثربخشی مداخالت مبت

 وزن، ولع به غذا و پرخوری در زنان دارای اضافهبدنی

 

 3زاده، فاطمه تقی2، جعفر حسنی1*محسن کچویی

 

 خالصه:

و کاهش ولع به غذا، پرخوری الح طآگاهی در اصهای مبتنی بر ارزیابی مجدد شناختی و مبتنی بر ذهناثربخشی مداخله هپژوهش حاضر مقایس هدف :سابقه و هدف

  وزن بود.دارای اضافه زنانوزن در 

تعداد آزمون با گروه کنترل بود که در سه گروه اجرا شد )دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل(. پس و آزمونپیش با طرح تجربیشبه مطالعه حاضر، :هامواد و روش

 ( و مداخلهMB-EATآگاهی )آموزش آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن هبرنامبا دسترس انتخاب شدند. دو گروه آزمایش دربه روش وزن و چاق دارای اضافهزن  45

( و پرسشنامه پرخوری افراطی FCQ-Tصفت ) - ، پرسشنامه ولع به غذاو بعد از اتمام آنها قبل از درمان ارزیابی مجدد شناختی تحت درمان قرار گرفتند. آزمودنی

(BESرا تکمیل کردند. داده )وتحلیل قرار گرفت.واریانس مورد تجزیهوکتحلیل  با روش ها  

بین گروه ارزیابی مجدد شناختی و گروه  کهدرحالی ؛(>01/0P) منجر به کاهش معنادار ولع به غذا و پرخوری افراطی شد MB-EATدرمان که نتایج نشان داد  :نتایج

؛ (>01/0P) افراد شد شاخص توده بدنیآگاهی منجر به کاهش معنادار . همچنین درمان مبتنی بر ذهن(<05/0P) کنترل از لحاظ این متغیرها تفاوت معناداری مشاهده نشد

 . (<05/0P) که بین گروه ارزیابی مجدد شناختی و گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشددرحالی

 ،ظرفیت خودتنظیمی افراد، آگاهی از عالئم درونی و بیرونی و کاهش رفتارهای خودکار یآگاهی با ارتقابر ذهن درمان مبتنیکه  دهندها نشان مییافته گيري:نتيجه

 باشد. پرخوری  وزن و اصالح ولع به غذا و برای کاهش یتواند درمانی مؤثر و پایدارمی

 ، زنانولع به غذا، پرخوریآگاهی، ارزیابی مجدد شناختی، ذهنکاهش وزن، چاقی،  واژگان كليدي:

  951-962 صفحات ،1400 شهریور - مرداد ،3و پنجم، شماره  ستیدوره ب ض،یف یپژوهش - ینامه علمدو ماه                                                                        

 مقدمه 

چربی در بدن و  حدّ از که با تجمع بیش ستاحالتی  ،چاقی

وزن نیز به وزنی باالتر  شود. اضافهعدم تناسب قد و وزن مشخص می

حکایت از آن  ،مطالعات .[1] ز برخی هنجارهای مرجع اشاره داردا

. است های اخیر روندی افزایشی داشتهدارند که چاقی در ایران در سال

درصد  2/25درصد از مردان و  1/11دهد که نشان می های پژوهشییافته

  .[2] به چاقی هستندزنان ایرانی مبتال از 

، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، استادیار. 1

 ایران. 

   دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. .2

سی .3 شنا سی و علوم  کار شنا شکده روان سی، دان شنا سی، گروه روان شنا شد روان ار

 تربیتی، سمنان، ایران.

 گروه روانشناسی  ،تهران، دانشگاه علم و فرهنگ ول:ؤنشانی نویسنده مس*

 021-44214750دورنویس:                        09197547189 تلفن:

                                                                                kachooei.m@gmail.comپست الکترونیک:

 18/3/1400 تاریخ پذیرش نهایی:                 9/9/1399  :تاریخ دریافت

 

  

عنوان رفتارهای خوردنی تعریف خوردن مرتبط با چاقی بهرفتارهای 

ها با افزایش وزن یا چاقی شوند که شواهدی در مورد ارتباط آنمی

ند از: پرخوری از این رفتارهای خوردن عبارت برخی. [3]وجود دارد 

قدان کنترل بر خوردن که توسط مصرف مقدار زیادی غذا و ف افراطی

که میلی شدید برای مصرف غذاها و  ولع به غذا. [4] شودیمشخص م

ارتباط هر یک از این رفتارهای خوردن  .[5] تهای خاص اسخوردنی

نظریه طبق . [7،6] لف بررسی شده استهای مختبا چاقی در پژوهش

ای که نظریه [8] (Elaborated intrusion theory) یافتهنفوذ بسط

نقش هیجان و شناخت در ولع غذایی است، مواجهه افراد با  هدربار

یا افکار نفوذی و ناخوانده را تحریک  تواند تصاویرهای محیطی مینشانه

ف انگیزش مداوم برای مضاع هکند که موجب شروع یک چرخ

کند که الگوی بدتنظیمی چاقی پیشنهاد میشود. می خوردنغذا

تواند موجب های جسمانی گرسنگی و سیری میبازشناسی ضعیف نشانه



....مقایسه اثربخشی مداخالت مبتنی بر  
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 بیان. الگوهای نظری [9] ناتوانی در خودتنظیمی رفتار خوردن شود

 ساز با شکست در خودتنظیمیرفتارهای خوردن مشکلکه کنند می

(regulation-Self) .ارزیابی مجدد  رفتارهای خوردن مرتبط هستند

 (mindfulness) آگاهیو ذهن ( Cognitive reappraisal) شناختی

ارزیابی مجدد شناختی با  .[10] راهبرد تنظیمی سازگارانه هستندو د

ک سروکار فرد از معنای یک محرّکنترل عمدی طرز ارزیابی شناختی 

جمله  و ازاخیراً کارآمدی ارزیابی مجدد در مورد اهداف جدید . دارد

دهند مورد آزمون قرار گرفته است. این مطالعات نشان میغذا  هدر حوز

توانند با استفاده از راهبردهای ارزیابی مجدد شناختی، که افراد می

ی دیگر از . یک[12،11] تنظیم کنندرفتارهای خوردن مرتبط با چاقی را 

رفتار خوردن و کاهش وزن توجه  هراهبردهای خودتنظیمی که در حوز

که عبارت است از  باشدمیآگاهی ی را دریافت کرده است، ذهنفراوان

 طورنیا. [13] اکنون هافزایش آگاهی غیرقضاوتی از تجربه یا لحظ

آگاهی خودتنظیمی انطباقی را ارتقا دهد پردازی شده است که ذهننظریه

در  ژهیوبه، بلندمدتشود برای تداوم عادات خوردن در تصور میکه 

. [14] های خوردن و هیجانات، بسیار مهم باشدهنگام رویارویی با نشانه

های متفاوتی برای آگاهی و ارزیابی مجدد بر راهکه ذهن جاآن از

طور متفاوتی بر ممکن است به برقراری ارتباط با تجربیات تأکید دارند،

های درونی و بیرونی خوردن اثر بگذارند. دهی فرد بر نشانهپاسخ هنحو

عنوان های شناختی بهطور کلی مطالعات اخیر به بررسی کژکاریهب

عامل خطری برای اضافه وزن و چاقی پرداخته و متعاقب آن مداخالتی 

توان می. [16،15] اندبرای هدف قرار دادن این نقایص طراحی شده

کارگیری راهبردهای کنترل شناختی انرژی افراد هنگام بهکه تصور کرد 

در معرض خطر شود صرف انرژی باعث میو کنند بیشتری استفاده می

ع تواند منابمیآگاهی دیگر آموزش ذهن سویاز خوری قرار گیرند. بیش

خودتنظیمی را در شرایط  توانایی ،شناختی و توجهی را افزایش داده

. این در حالی است که اثربخشی این دو [10] کمبود منابع ترمیم کند

طور مستقیم تاکنون بهرفتارهای خوردن مرتبط با چاقی  هراهبرد در حوز

های شهپژو ، با وجوداز سوی دیگر است. مورد مقایسه قرار نگرفته

دخیل  ثیر این مداخالت بر رفتارهای خوردنبه تأایران گرفته در انجام

با  ، پژوهش حاضررونیا از .[18 ،17] است پرداخته نشدهدر چاقی 

بررسی اثربخشی مداخالت مبتنی بر ارزیابی مجدد شناختی و  هدف

با  مرتبط با چاقی آگاهی، در اصالح رفتارهای خوردنمبتنی بر ذهن

ایرانی  زنانای از نمونهتمرکز بر ولع به غذا، پرخوری و کاهش وزن در 

 .انجام شد وزن و چاقیدارای اضافه

 هاروشمواد و 

آزمون پس و آزمونپیش شبه آزمایشی با طرحپژوهش حاضر 

زنان دارای  آماری پژوهش حاضر را، کلیه هجامع بود.با گروه کنترل 

کننده به مراکز بهداشتی مراجعهوزن و چاقی متقاضی کاهش وزن اضافه

 هحجم نمون تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشکیل دادند.

گیری در دسترس انتخاب با روش نمونهبود که نفر  45پژوهش حاضر 

مشابه، مانند اساس مطالعات الزم به ذکر است که حجم نمونه بر. شدند

با در نظر گرفتن اندازه اثر  [19]پژوهش شاهی صنوبری و همکاران 

درصد،  10و میزان ریزش  80/0، توان آزمون 95/0، سطح اطمینان 40/0

 هشناختی، پیشینهای روانابتال به اختالل. تعیین شد نفر 15برای هر گروه 

بررسی از طریق مصاحبه پزشکی، تحولی، محیطی، سوابق کاهش وزن 

 های ورودمالکانتخاب شدند. واجد شرایط کنندگان شرکتو شد 

حداقل مدرک  ؛45و حداکثر سن  18: حداقل سن عبارت بودند از

درمان دارویی و غیر دارویی  شرکت درموافقت با عدم  ؛تحصیلی دیپلم

 9/39) 40تا  25بین  BMIدیگری برای کاهش وزن در طول درمان و 

≤BMI≤25 ،)مشکالت جسمانی : عبارت بودند ازهای خروج مالک

های درماناستفاده از سابقه وساز و اشتها، ثر بر وزن، سوختؤم

، وساز و اشتهاثر بر وزن، سوختؤم )جراحی، دارویی، روانشناختی(

صورت کنندگان بهشرکت. های مراقبه یا یوگارکت در دورهسابقه ش

آگاهی و ارزیابی ذهنگروه آزمایش  2)  نفری 15 سه گروهتصادفی در 

اجرای مداخالت درمانی . قرار گرفتند (کنترلو یک گروه مجدد شناختی 

تصادفی، اسم  قراردادنبرای صورت گرفت.  1396در نیمه دوم سال 

ها قرار هر یک از گروه متناوب درکشی افراد نوشته شد و به شکل قرعه

 گرفتند. 

 ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش شامل موارد ذیل بودند:



 کچویی و همکاران
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ای فردی هویژگی شناختی:اطالعات جمعیت هپرسشنام

از طریق این  (سن، وضعیت تأهل، تحصیالتها )نظیر آزمودنی

 شد. سنجیده ساخته محققپرسشنامه 

 Food Craving-Trait) صفت-به غذاپرسشنامه ولع 

Questionnaire (FCQ-T):)  ماده است و  39این پرسشنامه شامل

سنجد که ای میدرجه 6یک مقیاس فراوانی تجارب ولع به غذا را روی 

از همسانی درونی  FCQ-Tپرسشنامه آن از هرگز تا همیشه است.  هدامن

نتایج ساختاری پنج عاملی . [20] (9/0 <خوبی برخوردار است )آلفای 

 %60که  آشکار ساختصفت  - پرسشنامه ولع به غذابرای نسخه فارسی 

فقدان کنترل خوردن در ( 1)ند از: کنند. پنج عامل عبارتواریانس را تبیین می

( 3، )افکار یا اشتغال ذهنی به غذا( 2، )های محیطیپاسخ به نشانه

احساس گناه ( 5، )یا حین ولع های قبلهیجان( 4، )جویانهگرسنگی لذت

های آن از و عامل FCQ-T. نتایج نشان داد که نسخه فارسی ناشی از ولع

و همچنین اعتبار بازآزمایی  (96/0تا  76/0  همسانی درونی )آلفای کرونباخ

 پرسشنامه ولع به غذاند. روابط نیرومند بین ( مطلوبی برخوردار86/0تا  76/0)

با خوردن بیرونی، خوردن هیجانی و نگرانی درباره رژیم؛ و همبستگی  صفت -

و خوردن مهارشده نشان از روایی  صفت - پرسشنامه ولع به غذاضعیف بین 

 .گرا و واگرای مناسب پرسشنامه داهم

این  :( Binge Eating Scale(BES))مقیاس پرخوری افراطی 

 و سنجش شدت پرخوری افراطی طراحی شده است برای  [22]مقیاس 

 - ای است که ابعاد شناختیگزینه 3ماده  2ای و گزینه 4ماده  14شامل 

( و محدودشدهعاطفی )مانند احساس گناه، اشتغال ذهنی با خوردن 

را رفتاری )مانند سریع غذا خوردن، تنها غذا خوردن( پرخوری افراطی 

( تا کامالً مخالف )نمره 4ها از خیلی موافق )نمره سنجند. دامنه گزینهمی

است که  46صفر( گسترده است. دامنه نمرات این مقیاس از صفر تا 

وجود اختالل پرخوری افراطی و کسب نمره باالتر از  16ره کسب نم

دهد. آلفای کرونباخ این مقیاس آن شدت بیشتر پرخوری را نشان می

محاسبه شده است. ضریب  92/0و بعد از درمان  94/0قبل از درمان 

ترتیب به 17برش  نقطهحساسیت نسخه فارسی مقیاس با استفاده از 

 - مقیاس با استفاده از روش آزمون درصد و اعتبار 8/80و  6/84

 85/0و روش آلفای کرونباخ  67/0سازی ، روش دو نیمه72/0بازآزمون 

 . [23] گزارش شد

 ایبرنامه مداخله

-MB))آگاهی وزش آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهنآم -1

EAT)Mindfulness Based-Eating Awareness Training): 

در ( و Jean Kristellerتوسط جین کریستلر )که  MB-EATبرنامه 

اصول تنظیم مصرف غذا را با اصول مراقبه  جلسه تنظیم شده، 10

سوی تنظیم مجدد رفتار ای بهکند تا رویکرد تازهآگاهی ترکیب میذهن

در اصل از سه رویکرد نظری  MB-EAT برنامه خوردن ایجاد کند.

الهام گرفته است: الگوهای تنظیم مصرف غذا که بر اثر متقابل 

، نظریه [24]دارد  دیتأکشناختی و فیزیولوژیکی یندهای کنترلی روانآفر

 هناختی و درمانی مراقبش، و الگوهای عصب[25] خودتنظیمی

اصول و مفاهیم نظری کلیدی،  1 شماره جدول .[26] آگاهیذهن

های بنیادین مرتبط کننده هر اصل، و تمرینی درمانی منعکسهامؤلفه

کشیده است ریتصو بهای را جلسه 10ستفاده در برنامه درمانی مورد ا

 

 (MB-EATآگاهی )آموزش آگاهی از خوردن مبتنی بر ذهن طرح برنامه -1 شماره جدول

 تمرین جلسه مؤلفه اصل / مؤلفه نوع پرورش

پرورش 

 آگاهیذهن

پذیری الف. پرورش ظرفیت برای توجه مستقیم، آگاه بودن، رها کردن واکنش

 و غیرقضاوتی بودن
 10-1 آگاهیذهن هالف. تمرین مراقب

الف. تمرین نشستن در جلسه، 

 خانگی مراقبهتکلیف 

 خوردن ازجملهآگاهی به تجربه روزمره ب. پرورش ظرفیت آوردن ذهن
«. های مختصرمراقبه»ب. 

 آگاهیاستفاده کلی از ذهن
10-2  

 «مراقبه مختصر»ب. استفاده از 

تمرین مختصر در همه 

 جلسات

 درونی و بیرونی« خردمندی»به کار بردن  / ج. پرورش
آگاهی ذهن / ج. تمرین مراقبه

 در زندگی روزمره

همه 

 جلسات

 ج. ترغیب بینش

را  10مراقبه خردمندی )

 ببینید(

پرورش 

آگاهانه 

 خوردن

آگاهی به تجربه خوردن. بازشناسی ناآگاهانه  والف. آوردن توجه آگاهانه 

 خوردن

 الف. تمرین مراقبه

 های مختصرمراقبه

 ایالگوی واکنش زنجیره

1-10 
ای از گسترده دامنهالف. 

 هاتمرین
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 مزه کردن و لذت بردن از غذا / ب. پرورش تجربه طعم
 هاب. آگاهانه خوردن کشمش

 همه تجربیات خوردن آگاهانه

1 ،2 ،4 ،

6 ،7 ،9 

ب. کشمش، پنیر و کرکر، 

شکالت، میوه و سبزیجات؛ 

، تکلیف «موردعالقهغذای »

 بوفه. / خانگی غذای مختصر

 3 آگاهی از گرسنگی ج. ج. پرورش آگاهی از تجربه خوردن
ج. مراقبه گرسنگی، تکلیف 

 خانگی

 رضایت از طعم / د. آگاهی و پرورش سیری مختص به حواس

د. آموزش در سیری مختص 

به حواس، هم در جلسه و هم 

 بیرون از جلسه

4 ،7 

 رضایت از طعم« متر»د. 

 تکلیف خانگی غذای مختصر

 بوفه /

 و سالمت« دوست داشتن» های غذایی آگاهانه بر اساسه. انتخاب

و « خردمندی درونی»ه. 

در ارتباط « خردمندی بیرونی»

 با انتخاب غذا

 کاهش آگاهانه کالری

2 ،4 ،6 ،

7 

 

ه. انتخاب: چیپس، کلوچه یا 

انگور. استفاده آگاهانه از 

ای. چالش اطالعات تغذیه

 کالری 500

 اجتماعی راتیتأثمدیریت 

 پری هی. آگاهی و پرورش تجرب
پایان دادن آگاهانه به یک ی. 

 وعده غذایی
1-6 

 آگاهی از پری. / بندیی: رتبه

 تکلیف خانگی غذای مختصر

 بوفه. /

و. آگاهی از خودقضاوتی منفی در ارتباط با خوردن. پرورش آگاهی 

 خودقضاوتی از تجربه خوردن

و. خوردن غذاهای 

 برانگیزچالش

 های شناختیشناسایی تحریف

2-6 ،9 ،

10 

شناسایی تفکر و: 

ی سوارموج»؛ «دیوسفاهیس»

 روی نیازها؛ اثر نقض پرهیز

پرورش تعادل 

 هیجانی

 پذیری هیجانیالف. پرورش آگاهی از هیجانات و واکنش
الف. یادگیری شناسایی و 

 اندازهای هیجانیتحمل راه

5-3 ،9 ،

10 

آگاهی، الف. تمرین ذهن

ای؛ الگوی واکنش زنجیره

 های مختصرمراقبه

ب. جانشینی رفتار؛ اصالح  ب. برآورده کردن نیازهای هیجانی به شکلی سالم

 بخشیتسلخوردن 

بیشتر 

 جلسات

 ب. تجسم خوردن هیجانی

 کردن غذا مزه

پرورش 

 خودپذیری

 الف. رابطه با بدن تمرین لطیف / خودتنظیمی / الف. پذیرش و عدم قضاوت درباره بدن
1 ،5-3 ،

8 

آگاهی از تنفس؛ تمرین  الف.

وارسی بدن؛ لمس کردن خود 

؛ یوگا بر روی شفادهنده

شمار، راه رفتن صندلی؛ قدم

 آگاهانه

 ب. بازشناسی خشم نسبت به خود و دیگران

 دیگران / پذیرش خود

ب. جستجوی احساسات و 

 افکار نسبت به خود و دیگران

4 ،5 ،

10 

ب. مراقبه لطف و عنایت. 

 گفتگو مراقبه بخشش. بحث و

 کار گرفتن ظرفیت برای رشد. خود توانمندسازیهج. بازشناسی و ب
ج. پرورش و ارج نهادن به 

 خردمندی در خود.

همه 

جلسات، 

10 

ج. مراقبه خردمندی. بحث و 

 گفتگوی کلی

 

این  :[27] ذهن سالم( )برنامه برنامه ارزیابی مجدد شناختی -2

در قالب جلسات گروهی ( و Eric Sticeتوسط اریک استایس )برنامه، 

در هفته طراحی شده است. رئوس کلی جلسات  7ساعته و طی  1:30

 داده شده است. اننش 2شماره جدول 

 رئوس کلی برنامه ارزیابی مجدد شناختی )برنامه ذهن سالم( -2شماره جدول 

 محتوای جلسه جلسه
 تکلیف

 

1 
 برمعایب چاقی  ه؛ بحث دربارهای مفهومی مداخلهبنیانکنندگان و مروری بر معرفی برنامه، برقراری ارتباط با شرکت

علل  همعایب مرتبط با سالمت جسمانی و روانی، روابط بین فردی و معایب کالن در سطح جامعه. بحث دربار اساس

تمرین تقویت انگیزه برای شرکت در گروه و 

تمرین چندین ارزیابی مجدد . کاهش وزن

 شناختی
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بندی مجدد. بازآموزی ذائقه: تغییرات کوچک خوردن )علت جسمانی، علت هیجانی، علت محیطی(. آموزش چارچوب

 غذایی. هصرف چربی و قند در برنامبرای کاهش م

 بندی مجدد اهداف غذایی سالم،طراحی اهداف سالم برای کاهش وزن. چارچوب ؟دهدجامعه چگونه چاقی را ترویج می 3و 2

بندی هدف غذایی سالم با تمرین چارچوب

بازآموزی ذائقه:  استفاده از تصاویر غذایی.

ها و داشتن تنوع در موادغذایی بر پروتئین دیتأک

 پروتئینی.

4 
مزایای وزن سالم )مزایای روانی، بین فردی، جسمانی(. بحث درباره موانع کاهش وزن. مقابله با خلق  هبحث دربار

 ها(.نامطلوب، شناسایی خودگوییهای همراه با خلق نامطلوب )شناسایی افکار و ارزیابی

بندی مجدد هدف غذایی تمرین چارچوب

 .ناسالم با استفاده از تصاویر غذایی

5 

غذایی سالم: معرفی انواع اصلی موادغذایی سالم، مزایای خوردن موادغذایی سالم برای  همزایای برنام هبحث دربار

مزایای اجتماعی خوردن موادغذایی سالم. مقابله با خلق  غذایی سالم،شناختی خوردن موادسالمت فردی، مزایای روان

 ها(.تغییر افکار و ارزیابی اساس برنامطلوب )بازسازی شناختی برای تغییر هیجان 

 

ی مجدد هدف غذایی بندچارچوبتمرین 

ها، ناسالم با استفاده از منوی واقعی رستوران

ای محدود، تمرین تمرین بهتر خوردن با بودجه

 ذائقه. بازآموزی

6 

نویسی در مورد مصرف غذایی بر یادداشت دیتأکای فراگیری شده در زندگی روزمره، مزایای استفاده از راهبردهای مداخله هبحث دربار

چگونگی استفاده از فنون شناختی در  هبندی مجدد هدف غذایی سالم با استفاده از غذاهای سالم واقعی. بحث دربارروزانه، چارچوب

 ای هیجانی.هموقعیت

بندی مجدد هدف غذایی سالم تمرین چارچوب

 با استفاده از غذاهای ناسالم واقعی.

7 

بندی مجدد هدف غذایی سالم و ناسالم در زندگی روزمره. نوشتن نامه به یک دوست در مورد اهداف غذایی کاربرد سریع چارچوب

های جایگزین برای بندی روشاز ارزیابی مجدد شناختی. جمعبندی مجدد اهداف غذایی حاصل سالم و ناسالم بر اساس چارچوب

 خوردن هیجانی بر اساس فنون شناختی.

 درمانی. همرور مطالب آموزش داده در برنام

 

 روش اجرا و تحلیل

 IR.SBMU.RETECH.REC.1396.218اخذ کد پس از 

و کد کارآزمایی  انشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیکمیته اخالق د از

از مرکز ثبت  (1N2015122825739IRCTID: IRCTبالینی )

به مراکز بهداشتی تابعه این دانشگاه و ، با مراجعه کارآزمایی بالینی

های ورود و خروج و انجام کنندگان بر طبق مالک، شرکترسانیاطالع

همچنین اطالعات کلی در مورد پژوهش، مصاحبه فردی انتخاب شدند. 

و مشارکت داوطلبانه برای  ماندن اطالعات فردی، رازداری همحرمان

، استفاده و فرم رضایت داوطلبانهرد های موافراد بیان شد. پرسشنامه

تکمیل شد و فرم تعهد پژوهشگر مبنی بر ع نخستین جلسه پیش از شرو

تمامی جلسات در خطرساز نبودن پژوهش در اختیار افراد قرار گرفت. 

 ههر دو گروه درمانی از ساختاری مشابه برخوردار بودند. تنها نکت

، هر MB-EATمتفاوت در مورد ساختار جلسات این بود که در گروه 

شد. زمان انجام مراقبه در طی آگاهی شروع میذهن هجلسه با مراقب

های حین یافت و از میزان دستورالعملافزایش می جیتدربهجلسات 

 همچنین در انتهای جلسه نیز مراقبهشد. کاسته می جیتدربهمراقبه نیز 

نفر و در  3در گروه ارزیابی مجدد شناختی شد و ام میمختصری انج

وزن . جلسات درمانی بازماندند هاز ادام نفر 2آگاهی گروه ذهن

با کمترین های مختلف های مختلف و زماندر گروهکنندگان شرکت

پس از گیری شد. پزشکی سکا اندازهی لباس و بدون کفش روی ترازو

نیز کنترل افراد گروه  اخالقی، اصولمام پژوهش و به منظور رعایت ات

اطالعات با استفاده از  لیوتحلهیتجز مداخله درمانی را دریافت کردند.

آمار توصیفی و استنباطی و در دو بخش  SPSSافزار نرم 23نسخه 

آزمون و های درمانی در پیش. برای تحلیل کارآمدی گروهانجام شد

به غذا و پرخوری از روش ، ولع شاخص توده بدنیآزمون در متغیر پس

 تحلیل کوواریانس استفاده شد.

 

 نتایج

کنندگان شناختی شرکتهای جمعیتویژگی 3 شماره جدول

سن، در متغیرهای نث بودند، ؤکه همگی از جنس مرا در پژوهش 

 دهد. نشان میو سطح تحصیالت هل وضعیت تأ

 

 

 هل و سطح تحصیالتأوضعیت تجنس، سن، کنندگان در مشارکتهای توصیفی شاخص -3 شمارهجدول 

 انحراف معیار میانگین  گروه  متغیر

 سن
 73/3 38/31  آگاهانه خوردن

 87/5 58/30  ارزیابی مجدد شناختی
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 12/7 73/28  کنترل

 درصد تعداد گروه متغیر  

 جنس

 آگاهانه خوردن
 100 13 زن

 0 0 مرد

 ارزیابی مجدد شناختی
 100 12 زن

 0 0 مرد

 کنترل
 100 15 زن

 0 0 مرد

 هلأوضعیت ت

 آگاهانه خوردن
 46 6 هلأمت

 54 7 مجرد

 ارزیابی مجدد شناختی
 50 6 هلأمت

 50 6 مجرد

 کنترل
 60 9 هلأمت

 40 6 مجرد

 سطح تحصیالت

 آگاهانه خوردن

 8 1 دیپلم

 38 5 کارشناسی

 54 7 ارشد و دکتری

 ارزیابی مجدد شناختی

 8 1 دیپلم

 42 5 کارشناسی

 50 6 ارشد و دکتری

 کنترل

 13 2 دیپلم

 47 7 کارشناسی

 40 6 ارشد و دکتری

 

و  12، در گروه دوم 13ل تعداد زنان در گروه اوّ، 3 شماره طبق جدول

طور کل حداقل و حداکثر سن در سه نفر است. به 15در گروه سوم 

و  20مجدد شناختی و کنترل به ترتیب گروه خوردن آگاهانه، ارزیابی 

افراد حاضر  بود و میانگین و انحراف معیار کلّ 44و  18، 40و  20، 34

بیشترین سال به دست آمد.  58/6سال و  23/30در مطالعه، به ترتیب 

اکثر افراد هر سه گروه از تحصیالت هل در گروه کنترل و أافراد مت

استاندارد ا یانگین و انحراف. مکارشناسی و باالتر برخوردار بودند

 شماره آزمون در جدولآزمون و پسمتغیرهای پژوهش در مرحله پیش

 ارائه شده است. 4

 گیری مرحله اندازه دوهای توصیفی سه گروه در متغیرها در شاخص -4 شماره جدول

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

شاخص توده 

 بدنی

 84/4 50/28 13/5 74/29 آگاهانه 

 05/3 55/28 00/3 88/28 ارزیابی 

 75/3 96/30 46/3 15/31 کنترل 

 ولع به غذا

 09/21 92/104 79/22 07/158 آگاهانه 

 39/26 08/126 46/28 83/139 ارزیابی 

 89/25 06/124 75/28 60/122 کنترل 

 پرخوری

 18/3 15/5 83/7 00/19 آگاهانه 

 81/7 50/12 03/9 25/15 ارزیابی 

 30/6 33/14 23/7 66/15 کنترل 
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میانگین نمرات شاخص توده بدنی، ولع به غذا  4 شماره براساس جدول

خوردن نسبت به گروه  آگاهانهو پرخوری در افراد حاضر در گروه 

آزمون ارزیابی مجدد شناختی و گروه کنترل و نیز نسبت به مرحله پیش

که طرح پژوهش به دلیل آنآزمون کاهش داشته است. در مرحله پس

گروهی بود، برای بررسی این  آزمون سهپس - آزمونطرح پیش

ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. متغیر مستقل، نوع فرضیه

آزمون بود. سطح(، و متغیر همپراش، پیش 3گروه درمانی )دارای 

، متغیر وابسته در نظر گرفته موردنظرهای آزمون در هر یک از سازهپس

ها ود که بین گروهچه در آزمون تحلیل کوواریانس مشخص ششد. چنان

برای شود. از آزمون تعقیبی استفاده می ،تفاوت معناداری وجود دارد

استفاده از تحلیل کوواریانس در مورد متغیرهای مورد سنجش نخست 

در مورد متغیر های این آزمون برای این متغیرها بررسی شد. مفروضه

دم های رگرسیون از طریق عمفروضه همگنی شیبشاخص توده بدنی، 

 p= 07/0)معناداری تعامل متغیر همپراش و متغیر مستقل تأیید شد 

،95/2 =F) بین متغیر همپراش که . وارسی نمودار اسکاترپالت نشان داد

 06/0شده )آزمون لوین انجامی وجود دارد. و متغیر وابسته ارتباط خطّ 

=P ،73/2 =(2 ،37)Fها برابر واریانس میان گروه که دهد( نشان می

های مفروضه همگنی شیبمقیاس ولع به غذا،  کلّ هاست. در مورد نمر

رگرسیون از طریق عدم معناداری تعامل متغیر همپراش و متغیر مستقل 

. وارسی نمودار اسکاترپالت نشان داد (P ،88/1 =F= 17/0)تأیید شد 

آزمون ی وجود دارد. بین متغیر همپراش و متغیر وابسته ارتباط خطّکه 

واریانس میان که دهد ( نشان میP، 23/0 =(2 ،37)F= 79/0لوین )

های مفروضه همگنی شیبها برابر است. در مورد متغیر پرخوری، گروه

رگرسیون از طریق عدم معناداری تعامل متغیر همپراش و متغیر مستقل 

 ارسی نمودار اسکاترپالت نشان داد. و(P ،38/1 =F= 27/0)تأیید شد 

آزمون ی وجود دارد. همپراش و متغیر وابسته ارتباط خطّبین متغیر که 

واریانس میان که دهد نشان می (P، 03/2 =(2 ،37)F= 15/0لوین )

های تحلیل کوواریانس پس از اثبات مفروضه .ها برابر استگروه

 5 شماره جدولتوان آزمون تحلیل کوواریانس را اجرا کرد. می

های آزمون تحلیل کوواریانس برای متغیرهای شاخص توده شاخص

.دهدنشان میرا بدنی، ولع به غذا و پرخوری 

 

 آزمون، ولع به غذا و پرخوری برحسب نوع درمان و همپراشی پیششاخص توده بدنیهای تحلیل کوواریانس شاخص -5 شماره جدول

 منابع تغییر متغیر
مجموع 

 مجذورات

 درجه

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 ضریب اتا

شاخص توده 

 بدنی

 98/0 0001/0 42/2075 10/571 1 10/571 آزمونپیش

 47/0 0001/0 14/16 44/4 2 89/8 نوع درمان

    28/0 36 91/9 خطا

 ولع به غذا

 25/0 001/0 26/12 41/5688 1 41/5688 آزمونپیش

 31/0 001/0 17/8 272/3791 2 54/7582 نوع درمان

    95/463 36 36/16702 خطا

 پرخوری

 37/0 0001/0 19/21 133/500 1 133/500 آزمونپیش

 50/0 0001/0 11/18 53/427 2 07/855 نوع درمان

    61/23 36 89/849 خطا

 

اثر ، ، ولع به غذا و پرخوریشاخص توده بدنیدر مورد متغیر 

شاخص و اثر نوع درمان معنادار به دست آمد. میانگین متغیر آزمون پیش

های درمانی )خوردن آزمون در گروهپس از تعدیل اثر پیش توده بدنی

، 77/28آگاهانه، ارزیابی مجدد شناختی و کنترل( به ترتیب برابر با 

میانگین متغیر ولع به غذا پس از تعدیل اثر است.  84/29و  67/29

های درمانی )خوردن آگاهانه، ارزیابی مجدد هآزمون در گروپیش

 است. 77/131و  83/125، 26/96به ترتیب برابر با شناختی و کنترل( 

های آزمون در گروهمیانگین متغیر پرخوری پس از تعدیل اثر پیش

( به ترتیب درمانی )خوردن آگاهانه، ارزیابی مجدد شناختی و کنترل

است. با توجه به معناداری اثر نوع درمان  77/14و  13/13، 00/4برابر با 

 6، ولع به غذا و پرخوری، جدول شاخص توده بدنیدر مورد متغیر 



....مقایسه اثربخشی مداخالت مبتنی بر  

 959                                                                                     3شماره  | 25دوره  | 1400 |شهریور  -مرداد  |نامه فیض دوماه

 

این های بین گروهی در هر یک از نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه

 دهد.متغیر را نشان میسه 

 

 های درمان، ولع به غذا و پرخوری در گروهشاخص توده بدنیشده های تعدیلآزمون مقایسه میانگین -6 شماره جدول

 معناداریسطح  استانداردخطای  میزان تفاوت هامقایسه درمان متغیر

 شاخص توده بدنی

 0001/0 21/0 -91/0 ارزیابی مجدد شناختی و خوردن آگاهانه

 0001/0 20/0 -01/1 کنترلخوردن آگاهانه و 

 000/1 21/0 17/0 کنترل و ارزیابی مجدد شناختی

 ولع به غذا

 006/0 95/8 -58/29 ارزیابی مجدد شناختیو خوردن آگاهانه 

 002/0 40/9 -51/35 کنترل و آگاهانهخوردن 

 99/0 65/8 93/5 ارزیابی مجدد شناختیو کنترل 

 پرخوری

 0001/0 98/1 -07/9 ارزیابی مجدد شناختیخوردن آگاهانه و 

 0001/0 87/1 -71/10 کنترلخوردن آگاهانه و 

 000/1 88/1 64/1 ارزیابی مجدد شناختیکنترل و 

 

 که توان گفتمی شدهلیتعدهای و میانگین 6 شماره به جدولبا توجه 

گروه درمان خوردن آگاهانه در مقایسه با دو گروه دیگر، دارای میانگین 

، ولع به غذا و شاخص توده بدنینمرات کمتر و معناداری در مقیاس 

پرخوری است؛ ولی بین گروه ارزیابی مجدد شناختی و گروه کنترل در 

 فاوت معناداری وجود ندارد.این سه متغیر ت

 

 بحث
تر اشاره شد، پیشینه پژوهشی حاکی از طور که پیشهمان

بنابراین طراحی . های خودتنظیمی در افراد چاق استضعف مهارت

تواند در درمان چاقی مداخالتی با هدف ارتقای این قابلیت در افراد می

راهبرد آگاهی و ارزیابی مجدد شناختی دو نویدبخش باشد. ذهن

این  همداخالتی مبتنی بر خودتنظیمی هستند. اما با توجه به عدم مقایس

همچنین عدم سابقه انجام چنین و های پیشین راهبرد در پژوهش

 هاثربخشی مداخل های در ایران، پژوهش حاضر با هدف مقایسمطالعه

آگاهی شکل مبتنی بر ذهن همبتنی بر ارزیابی مجدد شناختی و مداخل

دهد بین دو گروه از نظر نمره کلی ولع به غذا ها نشان مییافته گرفت.

تر، افراد حاضر در گروه درمان مبتنی تفاوت وجود دارد. به عبارت دقیق

آگاهی در مقایسه با گروه کنترل و گروه ارزیابی مجدد شناختی بر ذهن

دهند. اما بین گروه ولع به غذا نشان می کاهش معناداری در نمره کلّ

تفاوت  ،زیابی مجدد شناختی و گروه کنترل از لحاظ میزان کاهش ولعار

مبتنی  هنشان دادند که مداخل مختلفی پژوهشگران معناداری مشاهده نشد.

شود. آگاهی منجر به کاهش معنادار ولع به مواد غذایی در افراد میبر ذهن

ولع   ،[28] دیگری در مورد اثر ارزیابی مجدد شناختی بر ولع، در مطالعه

طور معناداری در خودگزارشی پس از آموزش ارزیابی مجدد شناختی به

خود  نیز در مطالعه  [29] کنندگان کاهش یافت. یاکوم و استایسشرکت

به این نتیجه رسیدند که ارزیابی مجدد شناختی از طریق افزایش فعالیت 

نواحی مغزی مرتبط با بازداری رفتاری و کاهش فعالیت نواحی دخیل 

  [30] اما مطالعه سیپ و همکاران ،شوددر توجه منجر به کاهش ولع می

بندی ذهنی ولع را در نشان داد که آموزش ارزیابی مجدد شناختی رتبه

خود  نیز در مطالعه  [31] کنندگان کاهش نداد. فورمن و همکارانشرکت

ای ای مبتنی بر پذیرش و راهبردهای مقابلهاثربخشی راهبردهای مقابله

شناختی را در کاهش ولع در زنان دارای اضافه وزن و چاق مقایسه 

ای مبتنی بر پذیرش به ولع کمتر کردند و دریافتند که راهبردهای مقابله

ولع های مرتبط با شناخت [8]یافته نظریه نفوذ بسط طبقشود. میمنجر 

که جای اینرسند، چراکه بهمی نظر بهدر ابتدا خودکار  طورمعمولبه

یا محیطی ایجاد های درونی توسط نشانه ،تعمداً فراخوانی شده باشند

بین  شدهآموختههای لیه ولع تداعیمنبع اوّ گریدعبارتبهشوند. می

های درونی یا بیرونی خاص و یک رفتار مشخص )مثل خوردن( نشانه

توانند های فیزیولوژیکی مرتبط میها، همراه با پاسخهستند. این تداعی

های این افکار باعث واکنش کهیهنگامبه افکار ناخوانده منجر شوند. 

شوند. بسط شناختی شوند، به بسط شناختی منجر میعاطفی قدرتمند می

است که طی آن اطالعات مربوطه از حافظه  شدهکنترلیند یک فرآ

واضح از  منظور تشکیل تصاویر روشن وشوند و بعد بهجستجو می
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نفوذ  هشوند. طبق نظریکاری دستکاری می موضوع مورد ولع در حافظه

میل یا ولع تجربه  صورتبهیافته، این بسط شناختی است که بسط

یندهای بسطی جلوگیری آی که از فرزیچ هرشود. در این صورت می

دیگر پردازش نشوند  ،شود افکار ناخوانده مرتبط با میلکند، باعث می

 نظر دربا توجه به  .[32] یابدو در نتیجه شدت یا مدت ولع کاهش می

مداخالتی نتایج نشان  هگرفتن عناصری برای مقابله با ولع در هر دو بست

آگاهی کارسازتر بوده مقابله با ولع در مداخله مبتنی بر ذهن هدهد نحومی

های و به تغییرات معنادارتری در افراد منجر شده است. مرور تمرین

ها روی ولع دهد که اثرات مورد انتظار این تمرینآگاهی نشان میذهن

همچنین مطالعات نشان  ( است.EIیافته )نفوذ بسط بسیار منطبق با نظریه

نسبت به افرادی که  ،آگاه هستندطور طبیعی ذهند افرادی که بهدهنمی

راهبردهای  هدر مقایس .[33] آگاه بودند ولع کمتری داشتندذهنکمتر 

تالش برای که رسد نظر میآگاهی و ارزیابی مجدد شناختی بهذهن

انداز وقوع مجدد طور متناقضی راهارزیابی مجدد افکار مرتبط با ولع به

پذیرش این افکار از این خطر جلوگیری  کهیدرحال ،شوداین افکار می

مبتنی بر ارزیابی مجدد  هواقع دلیل عدم موفقیت مداخل کند. درمی

کند ست که اظهار میجُ [34] شناختی را باید در استدالل واردل

راهبردهای کنترل شناختی مانند ارزیابی مجدد شناختی با توجه به 

روش مطمئنی  عنوانبهتوانند نمی ،های شناختی باالیی که دارندهزینه

ها نشان همچنین یافتهها مورد استفاده قرار گیرند. برای غلبه بر چالش

ها از نظر پرخوری تفاوت وجود دارد. به عبارت بین گروهکه دهد می

آگاهی در مقایسه با تر، افراد حاضر در گروه درمان مبتنی بر ذهندقیق

مجدد شناختی کاهش معناداری در نمره گروه کنترل و گروه ارزیابی 

دهند. اما بین گروه ارزیابی مجدد شناختی و گروه پرخوری نشان می

کنترل از لحاظ میزان کاهش پرخوری تفاوت معناداری مشاهده نشد. این 

است که نشان دادند درمان مبتنی بر  [9] ایهمطالع هیافته همسو با نتیج

شود. در راستای  آگاهی منجر به کاهش معنادار پرخوری افراطی می ذهن

رسد توانایی آگاهی می نظر بهدهند که  تأیید این یافته، مطالعات نشان می

عاملی هستند که در پرخوری افراطی نقش ها دو از هیجانات و تنظیم آن

رسد کسانی که از لحاظ هیجانی می نظر به درواقع .[35] ی دارندمهمّ

لقی منفی های اندکی برای تنظیم حاالت خُپذیر هستند و از مهارتآسیب

مستعد پرخوری افراطی هستند. یک شاهد دیگر برای  ،خود برخوردارند

هایی که بر شناسایی و تنظیم حمایت از این دیدگاه این است که درمان

های در پایان درمان و همچنین پیگیری ،های منفی تمرکز دارندهیجان

دهند. در بهبود بیشتری در عالئم پرخوری افراطی نشان می سالهکی

انداز بدتنظیمی این چشم اساس برابتدا  در MB-EAT هحقیقت برنام

عالوه بر  .[36] و تداوم پرخوری افراطی طراحی شددخیل در پیدایش 

نسبت  ،این، مطالعات نشان داده است کسانی که پرخوری افراطی دارند

، برای رونیازا .[37] آگاهی کمتری دارندولی ظرفیت ذهنبه افراد معم

 این مشکالت در تنظیم هیجانکمک به کاهش این رفتار، مداخالت باید 

ها با الگوهای رفتاری خوردن شوند آنکه باعث میرا مشکالتی  و نیز

با  MB-EAT ه. برنام، برطرف نمایندخودکار واکنش نشان دهند

آگاهی )افزایش توجه و پرداختن به این موارد و افزایش صفت ذهن

آگاهی آگاهی بدون قضاوت و واکنش( به افراد حاضر در گروه ذهن

کمک کرد که نسبت به دو گروه دیگر در متغیر پرخوری افراطی کاهش 

 آزمون آماری در این پژوهش نشان دادمعناداری را تجربه کنند. نتایج 

تفاوت معنادار  ،های مداخالتی از لحاظ میزان کاهش وزنبین گروه که

گاهی آتر، افراد حاضر در گروه مبتنی بر ذهنوجود دارد. به عبارتی دقیق

کاهش وزن  ،در مقایسه با گروه ارزیابی مجدد شناختی و گروه کنترل

معناداری نشان دادند. اما بین افراد گروه ارزیابی مجدد شناختی و گروه 

 کنترل از لحاظ کاهش وزن تفاوت معناداری مشاهده نشد. در مطالعه

نیز گروه درمان مبتنی بر ارزیابی مجدد شناختی  [27] استایس و یاکوم

از لحاظ وزن در مقایسه با گروه کنترل بهبود بیشتری نشان نداد. این 

فعالیت بدنی، حتی افزایش بیشتری در شاخص گروه در مقایسه با گروه 

شناختی کاهش های رواندر طراحی بسته سؤالاین  بدنی نشان داد. هتود

یی برای دستیابی به حداکثر هامؤلفهوزن همیشه مطرح است که چه 

 هورد بستتغییرات کاهش وزن الزم و ضروری هستند. این بررسی در م

های رفتاری دهد که مؤلفهنشان می [38] شناختی رفتاری کاهش وزن

توانند در کاهش وزن موفق باشند و صرفاً اجرای درمانی با احتماالً می

و فنون زیاد شناختی و رفتاری منجر به موفقیت در کاهش وزن  هامؤلفه

شناختی  ه، شواهد در مورد بستدرواقعشود. و احتماالً نگهداری وزن نمی

های شناختی )که ارزیابی مجدد دهد که فنون و مهارترفتاری نشان می

های الزم و ضروری گیرد(، مؤلفهدر این چارچوب قرار می شناختی هم

های رفتاری این برای ایجاد حداکثر تغییرات بالینی نیستند و صرفاً مؤلفه

 بسته برای ایجاد حداکثر تغییرات در کاهش وزن، الزم و ضروری هستند.

انجام پژوهش تنها روی جنس  عبارتند از: حاضرهای پژوهش محدودیت

(، عدم استفاده 20-45سنی بزرگساالن جوان ) هاب محدود، انتخمؤنث

های عدم اجرای دورههای فیزیولوژیکی برای پایش تغییرات، از شاخص

حاضر روی  هتواند شامل: انجام مطالع. پیشنهادهای پژوهشی میپیگیری

-45سنی  ههای سنی دیگری غیر از محدودانتخاب محدوده مذکر؛ هنمون

های جسمانی و فیزیولوژیکی نظیر نسبت دور استفاده از شاخص ؛20

ی و همچنین رپوستیزسنجی، چربی های تنگیریکمر به باسن، اندازه
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 همقایسه اثربخشی بست شناختی؛استفاده از ابزارهای عصب روان

های درمانی دیگر نظیر مداخالت مداخالتی خوردن آگاهانه با بسته

و پیشنهادهای کاربردی  پیگیری؛های استفاده از دوره رفتاری، - شناختی

تواند شامل: استفاده از عناصر اثربخش درمان مبتنی بر پژوهش می

با توجه به اثربخشی درمان مجدد شناختی در مداخالت التقاطی، ارزیابی 

توان از این مداخله میباشد. همچنین ( MB-EATخوردن آگاهانه )

 ستفاده نمود.برای افراد دارای وزن باالی متقاضی کاهش وزن ا

 

 گيرينتيجه
های پژوهش حاضر، شواهدی را برای درمجموع، یافته

آگاهی در اصالح رفتارهای خوردن مرتبط مبتنی بر ذهن هاثربخشی بست

دهد. بر این اساس عناصر درمان مبتنی با چاقی و کاهش وزن ارائه می

از این طریق  ،آگاهی، ظرفیت خودتنظیمی افراد را افزایش دادهبر ذهن

درمان  هرچندشوند. اما باید توجه داشت که ساز کاهش وزن میزمینه

آگاهی ممکن است باعث افزایش رفتارهای خوردن سالم مبتنی بر ذهن

واقع نگاهی  و کاهش رفتارهای خوردن مرتبط با چاقی شود، اما در

 تواندمی گیرنده تمامی عوامل خطر چاقی هست،جامع و ترکیبی که دربر

شناسی به کاهش وزنی پایدار منجر شود. درک کامل و جامع از سبب

شناختی در ارتباط با سایر بررسی نقش عوامل روان هچاقی در نتیج

 گردد.فرهنگی حاصل می - عوامل زیستی، اجتماعی

 

 دانیتشکر و قدر

از کلیه افرادی که در این پژوهش شرکت کردند، وسیله بدین

علوم پزشکی معاونت بهداشتی دانشگاه کارکنان همچنین مدیریت و 

 شود.شهید بهشتی صمیمانه سپاسگزاری می
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