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چکیده
ســابقه و هــدف :رشــد روزافــزون چاقــی در جهــان ســبب پدیدایــش مشــکالت گوناگــون جســمی و روان
شــناختی بــرای افــراد شــده اســت .لــذا ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی اثربخشــی آمــوزش گروهــی مبتنــی بــر
روش باکرویــد بــر نگــرش خــوردن و افزایــش عــزت نفــس زنــان مبتــا بــه چاقــی رده ســنی  20-30ســاله شــهر
اصفهــان انجــام شــد.
مــواد و روشهــا :پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه نیمهتجربــی اســت کــه جامعــه آمــاری آن شــامل کلیــه زنــان
مبتــا بــه چاقــی مراجعهکننــده بــه کلینیــک ســامت ســپاهان شــهر اصفهــان در ســال  1393بــود .در ایــن
مطالعــه بــر اســاس روش نمونهگیــری هدفمنــد 28 ،نفــر از زنــان چــاق دارای نمایــه تــوده بدنــی بیــن  25تــا ،35
رده ســنی  20تــا  30ســال و تحصیــات دیپلــم بــه بــاال انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه  14نفــری
(آزمــون و کنتــرل) جایگزیــن شــدند .مداخــات درمانــی مبتنــی بــر روش باکرویــد در طــی  16جلســه دوســاعته
و هفت ـهای دوبــار بــر روی گــروه آزمــون انجــام گرفــت .ابــزار اندازهگیــری ایــن پژوهــش شــامل مقیــاس نمایــه
تــوده بدنــی ،فــرم اطالعــات جمعیتشــناختی ،پرسشــنامه نگــرش خــوردن و پرسشــنامه عــزت نفــس بــود .در
ایــن پژوهــش جهــت آزمــودن فرضیههــا از روش تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر بــا بهــره گیــری از بســته
نــرم افــزاری  SPSS-20اســتفاده شــد.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش گروهــی مبتنــی بــر روش باکرویــد تأثیــر معنـیداری در بهبــود عــزت
نفــس زنــان مبتــا بــه چاقــی داشــته اســت ( ،)P > 0/001در حالــی کــه تأثیــر معن ـیداری بــر بهبــود نگــرش
خــوردن مشــاهده نشــد (.)P < 0/05
نتیجهگیــری :بنابــر یافتههــای حاصــل از ایــن پژوهــش میتــوان از روش باکرویــد در جهــت افزایــش عــزت
نفــس زنــان مبتــا بــه چاقــی بهــره بــرد.

واژگان کلیدی:
نگرش خوردن
روش باکروید
چاقی
عزت نفس
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی
همدان محفوظ است.

مقدمه
اضافــه وزن ،چاقــی و مشــکالت ســامتی مربــوط بــه آن امــروزه
بــه قــدری شــایع اســت کــه ایــن مشــکالت بــه تدریــج جایگزیــن
مشــکالتی از قبیــل فقــر غذایــی و بیماریهــای عفونــی کــه قبـ ً
ا در
دنیــا شــایع بــود ،شــده اســت [ .]1اضافــه وزن دومیــن علــت بــروز
مــرگ و میــر در دنیاســت و ســاالنه حــدود  300هــزار نفــر را بــه کام
مــرگ میکشــاند .عــاوه بــر ایــن چاقــی بــه عنــوان یــک عامــل
زمینهســاز بــروز بســیاری از بیماریهــا شــناخته شــده اســت [.]2
 Turnerو همــکاران اعــام کردنــد ،چاقــی شــامل تعامــل پیچیــده
عوامــل محیطــی ،فرهنگــی ،روانــی ،اجتماعــی -متابولیکــی و ژنتیکی
اســت .چاقــی بــه رژیــم غذایــی و فعالیتهــای فیزیکــی مربــوط
بــوده و ایــن دو بــه همــراه وراثــت بــه ایــن مشــکل عمــده ســامت
عمومــی دامــن میزننــد .ایــن پژوهشــگران معتقدنــد کــه دریافــت

کالــری زیــاد و کاهــش فعالیتهــای فیزیکــی از عوامــل افزایــش
وزن هســتند [ .]3ســکته قلبــی ،ســکته مغــزی ،انــواع بدخیمیهــا،
دیابــت ،پرفشــاری خــون ،ســنگهای صفــراوی و نابــاروری در زنــان
از جملــه بیماریهایــی هســتند کــه چاقــی مســتقیماً در پیدایــش
آنهــا نقــش دارد [ .]4در ســطح فیزیولوژیکــی میتــوان چاقــی را
بــه تجمــع بیــش از حــد و غیرمعمــول چربــی در بافــت چربــی،
تــا حــدی کــه ســامت شــخص بــه خطــر بیفتــد تعریــف کــرد .بــا
ایــن وجــود ،اندازهگیــری چربــی بــدن بــه صــورت مســتقیم کار
ســختی اســت و بنابرایــن غالبـاً از روشهــای اندازهگیــری جایگزیــن
همچــون روش نمایــه تــوده بــدن ( )Body Mass Indexبــرای نشــان
دادن اضافــه وزن و چاقــی در افــراد اســتفاده میشــود [.]5
چاقــی یــک مســأله جــدی اســت و پیامدهــای قابــل مالحظــهای
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بــرای ســامت جســمانی و روانــی دارد .در ایــن بیــن ،پیامدهــای
روانشــناختی چاقــی بــرای زنــان بســیار شــدیدتر اســت .نتایــج یــک
مطالعــه همهگیرشناســی بــا اســتفاده از یــک مقیــاس گســترده نشــان
دادکــه بــر خــاف مــردان چاقــی بــا اختــال افســردگی اساســی ،افکار
و اقدامهــای خودکشــی در زنــان همبســتگی دارد .بــا ایــن توصیــف
میتــوان گفــت ،کاهــش ســامتی و پیامدهــای روانــی -اجتماعــی
چاقــی و نیــز هزینههــای اقتصــادی آن قابــل توجــه میباشــد .احتمــال
اســتخدام و یــا ارتقــاء شــغلی زنــان چــاق کمتــر بــوده و در عملکــرد
شــغلی بــه صــورت منفیتــر ارزیابــی گردیدهانــد .مســائل مربــوط بــه
بحرانهــای اجتماعــی و تصویــر بدنــی و همچنیــن کیفیــت زندگــی
پایینتــر کــه در اثــر کاهــش عملکــرد فیزیکــی و ســرزندگی ایجــاد
میگــردد ،غالبــاً افــراد چــاق را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد [ .]6در
نتیجــه ایــن فرآیندهــا ،عــزت نفــس ( )Self-esteemزنــان مبتــا بــه
چاقــی کاهــش مییابــد .عــزت نفــس بــر همــه ســطوح زندگــی اثــر
میگــذارد ،در حقیقــت بررس ـیهای گوناگــون روانشناســی حاکــی از
آن اســت کــه چنانچــه نیــاز بــه عــزت نفــس ارضــاء نشــود ،نیازهــای
گســتردهتر نظیــر نیــاز بــه آفریــدن ،پیشــرفت و یــا درک اســتعداد
بالقــوه محــدود میمانــد .افــرادی کــه احســاس خوبــی نســبت بــه
خــود دارنــد ،معمــوالً احســاس خوبــی نیــز بــه زندگــی دارنــد .آنهــا
میتواننــد بــا اطمینــان بــا مشــکالت و مســئولیتهای زندگــی
مواجــه شــده و از عهــده آنهــا برآینــد [ .]7مطالعــه  Powerو Crocker
نشــان داد وجهــه ظاهــر ،پذیــرش از ســوی جامعــه و مقبولیــت از
ســوی دیگرانــی کــه بــرای فــرد مهــم میباشــند ،نقــش تأثیرگــذاری
بــر اعتمــاد بــه نفــس افــراد دارنــد .بــر همیــن اســاس چاقــی و وجهــه
ناخوشــایند آن میتوانــد عــزت نفــس را کاهــش دهــد [ .]8هنگامــی
کــه نمــود ظاهــری افــراد بــا ایدهآلهــای فرهنگــی جامعــه هــم ســو
نباشــد منجــر بــه احســاس شــرم و گنــاه میشــود ،بنابرایــن تصــور
مثبــت یــا منفــی از وزن میتوانــد بــر میــزان عــزت نفــس افــراد
تأثیرگــذار باشــد [.]9
تغییــر در عــزت نفــس افــراد مبتــا بــه چاقــی ممکــن اســت
مؤلفههــای مرتبــط بــا خــوردن همچــون نگــرش بــه خــوردن (Eating
 )Attitudeرا نــزد آنــان دچــار تغییــر کنــد .نگــرش خــوردن شــامل
باورهــا ،افــکار ،احساســات و رفتــار مرتبــط بــا غــذا اســت کــه میتوانــد
بــر انتخابهــای غذایــی افــراد و همچنیــن وضعیــت ســامتی آنهــا
تأثیرگــذار باشــد .محققیــن معتقدنــد کــه عبــارت «رفتــار خــوردن»،
درک صحیحــی از رابطــه بــا غــذا را دراختیــار قــرار نمیدهــد ،زیــرا
ایــن عبــارت باورهــا ،افــکار و احساســات نســبت بــه غــذا را شــامل
نمیشــود ،در حالــی کــه عبــارت «نگــرش خــوردن» دربرگیرنــده
چنیــن مــواردی نیــز میباشــد [ .]10روشهــای مختلفــی بــرای
افزایــش مؤلفههــای روان شــناختی و ارتباطــی افــراد دارای چاقــی
پیشــنهاد شــده ســت .یکــی از انــواع ایــن روشهــا آمــوزش گروهــی
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مبتنــی بــر روش باکرویــد ( )Buckroydاســت Buckroyd .معتقــد
اســت کــه غــذا خــوردن در افــراد چــاق بیشــتر از آنچــه کــه ناشــی از
گرســنگی باشــد تحــت تأثیــر احساســات و هیجانات اســت .اســتراتژی
درمانــی او براســاس پژوهشهایــی اســت کــه نشــان میدهــد ســابقه
دلبســتگی ناایمــن ( ،)Attachment historyناتوانــی در توصیــف یــا
آگاهــی از هیجانــات و خلــق خویــش ( ،)Alexithymiaعــزت نفــس
پاییــن ( ،)Self-esteemعــزت نفــس جســمانی ()Body-esteem
ضعیــف و وجــود مشــکالتی در خودتنظیمــی هیجانــی (Emotional
 )regulationو شــکلگیری نقشهــای حمایتــی دوجانبــه
( ،)Mutually supportive rolesهمگــی مشــکالت بــزرگ پــی در پــی
را بــرای ایــن گــروه بخصــوص بــه وجــود آوردهانــد [Buckroyd .]11
در مطالعاتــش از نظریــات مختلفــی از قبیــل نظریــه مراحــل تغییــر
 Prochaskaو  ،Diclementeنظریــه خودکارآمــدی  Banduraو نظریــه
ارزش گروههــا اســتفاده میکنــد .رویکــرد وی مبتنــی بــر آمــوزش
روانــی اســت و از مبانــی نظــری رویکــرد شــناختی -رفتــاری برگرفتــه
شــده اســت .برنامــه کاهــش وزن گروهــی ایــن روش شــامل  9گام
اســت کــه عبارتنــد از )1( :غذاخــوردن هیجانــی )2( ،هیجانــات)3( ،
انگیــزه و توانمنــدی بــرای تغییــر )4( ،نظــارت بــر مــواد غذایــی و
انتخــاب )5( ،فعالیــت )6( ،پــرورش خویشــتن )7( ،روابــط )8( ،عــزت
نفــس )9( ،عــزت نفــس جســمانی .روش باکرویــد بــر روی جنبههــای
مختلــف مســائل روانشــناختی مرتبــط بــا چاقــی توجــه نمــوده و از
رویکــرد آمــوزش روانــی اســتفاده مینمایــد کــه در ابتــدا بــه بیمــار
در مــورد بیمــاریاش آگاهــی داده و ســپس بــرای درمــان بــه وی
آمــوزش میدهــد [ .]11بنابرایــن بــا توجــه بــه شــیوع چاقــی در بیــن
زنــان جــوان ایرانــی بــه خصــوص رده ســنی  20تــا  30ســال کــه
زمــان ازدواج و بــاروری اســت ،نیــاز بــه ســامتی و تناســب انــدام،
اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس بــرای کاهــش مشــکالت جســمی و
روانــی در ایــن رده ســنی بیشــتر اســت و بــا توجــه بــه اینکــه مطالعات
روانشــناختی انــدک در ایــن زمینــه ،پژوهــش حاضــر بــا هدف بررســی
تأثیــر آمــوزش گروهــی بــه روش باکرویــد بــر افزایــش عــزت نفــس و
بهبــود نگــرش خــوردن زنــان مبتــا بــه چاقــی انجــام گردیــد.
مواد و روشها
پژوهــش حاضــر از نــوع نیمهتجربــی بــا طــرح پیشآزمــون-
پسآزمــون و پیگیــری همــراه بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه آمــاری
ایــن پژوهــش کلیــه زنــان چــاق بیــن  20تــا  30ســال مراجعــه کننــده
بــه کلینیکهــای تغذیــه و رژیــم درمانــی شــهر اصفهــان در بهــار
و تابســتان ســال  93بودنــد .روش نمونهگیــری بدیــن صــورت بــود
کــه در ابتــدا از بیــن  4مرکــز تغذیــه شــهر اصفهــان کــه حاضــر بــه
همــکاری بودنــد ،بــه صــورت در دســترس یــک مرکــز انتخــاب شــد.
ســپس بــا گرفتــن تمــاس تلفنــی و برگــزاری یــک جلســه توجیهــی

حسینی و همکاران
از زنــان مراجعهکننــده بــه آن مرکــز کــه دارای معیارهــای ورود بــه
گــروه بودنــد 30 ،نفــر بــه صــورت نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب و بــه
صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمــون و کنتــرل (هــر گــروه  15نفــر)
قــرار گرفتنــد .در حیــن آمــوزش یــک نفــر از گــروه آزمــون انصــراف
داد کــه بــه طــور تصادفــی یــک نفــر هــم از گــروه کنتــرل حــذف
گردیــد .معیارهــای ورود بــه گــروه شــامل زنــان رده ســنی  20تــا 30
ســال ،افــراد داری  BMIبیــن  25تــا  ،35تحصیــات دیپلــم بــه بــاال،
عــدم بــارداری ،دارا بــودن ســامت جســمانی و ســاکن بــودن در شــهر
اصفهــان بــود کــه ســامت جســمانی افــراد از اطالعــات موجــود در
جلسه
صفر
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم

پرونــده پزشــکی آنهــا مــورد تأییــد قــرار گرفــت .مالکهــای خــروج
نیــز عــدم تمایــل بــه شــرکت در پژوهــش ،حضــور نامنظم در جلســات
آموزشــی و بــروز مشــکل جســمی یــا روان شــناختی در حین جلســات
آموزشــی بــود .قبــل از آمــوزش هــر دو گــروه پرسشــنامههای پژوهــش
را تکمیــل نمودنــد .ســپس مداخــات درمانــی بــا رویکــرد مبتنــی بــر
روش باکرویــد روی گــروه آزمــون ،طــی  16جلســه  2ســاعته (جــدول
 ،)1هفتــهای دو روز برگــزار شــد و گــروه کنتــرل هیــچ آموزشــی را
دریافــت نکــرد .در پایــان آمــوزش ،پــس آزمــون روی هــر دو گــروه
اجــرا و بعــد از گذشــت یــک مــاه نیــز پیگیــری صــورت گرفــت.

جدول  :1خالصه مداخالت درمانی با رویکرد مبتنی بر روش باکروید در بین گروه آزمون
خالصه جلسه
موضوع
معرفی برنامه و مروری کلی بر آن ،توضیح در مورد مزایای مشاوره گروهی ،پرکردن پرسشنامهها توسط شرکتکنندگان
جلسه توجیهی
انگیزش و تقویت میل خوشامدگویی ،معرفی اعضا ،طرح قواعد گروه ،گرفتن رضایتنامه از اعضاء و متعهد شدن آنها برای شرکت در جلسات
گروهی ،بیان ترسها و امیدها ،بحث در مورد چاقی و تأثیر آن بر زندگی فرد ،بحث در مورد اعتماد به نفس و ذکر راههای
به تغییر
افزایش آن .تکلیف خانگی :نوشتن راهکارهای دیگر برای باالبردن اعتماد به نفس
انگیزش و تقویت میل مرور جلسه قبل ،بررسی تکلیف خانگی ،معرفی نظریه تغییر پروچسکا و مدل مراحل تغییر و بحث در مورد آن ،بیان دالیل
تغییر و عدم تغییر وزن و در میان گذاشتن آنها با گروه ،بیان مثالهایی از دیگر موارد زندگی و تعیین نقطهای که در آن
به تغییر
قرار دارند .تکلیف خانگی :فکر میکنید برای تغییر به چه چیزی نیاز داریم؟
انگیزش و تقویت میل مرور جلسه قبل ،بررسی تکلیف خانگی ،بحث در مورد انگیزه ،ارائه راهکارهایی برای تقویت انگیزه ،تاکید بر تعیین هدف،
معرفی ایده خود نظارتی ،کار برگ غذا وخلق و خو ،تمرین خط وزن /خط زندگی .تکلیف خانگی :پرکردن روزانه کار برگ
به تغییر
غذا و خلق و خو
تمرکز بر هیجانات مرور جلسه قبل ،بررسی تکلیف خانگی :ذکر دالیل پر کردن و پر نکردن کاربرگها ،بحث در مورد خوردن هیجانی ،تفاوت
خوردن هیجانی با خوردن عادی ،نامگذاری هیجانات ،آگاهی اعضا از هیجانات خود .تکلیف خانگی :کار برگ غذا و خلق و
خوشناسایی هیجانات خود
مرور جلسه قبل ،بررسی تکالیف ،بررسی هیجانات اعضا خانواده ،بحث در مورد مدیریت هیجانات ،ریشه هیجانات منفی،
تمرکز بر هیجانات
ارائه راهکارهای شناختی-رفتاری برای مدیریت هیجانات و پرخوری ناشی از آنها ،تکنیک محفظه یا تانکرهیجانات.
تکلیف خانگی :کار برگ غذا و خلق و خو ،ارائه راهکارهای جدید برای مدیریت هیجانات
مرور جلسه قبل ،بررسی تکالیف ،بحث در مورد دالیل سوء استفاده افراد از غذا ،ارائه تکنیکهای مدیریت استرس و
تمرکز بر هیجانات
کنترل پرخوری هیجانی ،آموزش ریلکسیشن ،تکنیک تصور یک چهره ایمن ،تکنیک گونی هیجانات .تکلیف خانگی:
تمرین روشهای ارائه شده در جلسه
عادات غذایی و نگرش مرور جلسه قبل ،بررسی تکالیف ،ارائه کاربرگ برنامهریزی غذایی و توضیح در مورد آن ،بررسی باورهای غذایی و بحث در
مورد عادات غذایی غلط ،جایگزینی غذا :تغییر تدریجی منوی غذایی .تکلیف خانگی :بررسی سبد خرید روزانه ،پرکردن کار
خوردن
برگهای روزانه
مرور جلسه قبل ،بررسی تکالیف ،راههای غذا خوردن سالم ،شناخت خوراکیهای شادیآور ،خوراکیهای عصبیکننده،
عادات غذایی و نگرش
خوراکیهای پیرکننده و رژیم غذایی برای داشتن اخالق خوب .تکلیف خانگی :یادداشت تجربههای غذایی در مورد بحث
خوردن
این جلسه ،پرکردن کار برگهای روزانه
مرور بحث انگیزش ،مرور بحث خوردن هیجانی ،مرور بحث عادات غذایی و نگرش خوردن
مرور جلسات
گفتگوی اعضا گروه با یکدیگر در مورد تجربه حضور در گروه ،جفتیابی ،استفاده از افراد به جای غذا ،اعتماد به یکدیگر،
ارتباطات
توضیح نظریه دلبستگی به زبان ساده ،روش چرخه حمایت .تکلیف خانگی :تلفن زدن و در جریان گذاشتن یکدیگر در
ارتباط با مباحث مطرح شده در گروه ،پرکردن کاربرگها
مرور جلسه قبل ،بررسی تکالیف ،بحث در مورد ارتباط مدیریت هیجانات با تعامالت انسانی ،دلبستگی از دیدگاه باکروید.
ارتباطات
تکلیف خانگی :تعیین نوع دلبستگی توسط فرد و توضیحی کوتاه در مورد آن
مرور جلسه قبل ،بررسی تکالیف ،بحث در مورد سابقه فعالیتهای ورزشی اعضاء گروه ،توضیحی کوتاه در مورد نظریه
فعالیت
خودکارآمدی باندورا ،مزیتهای ورزش ،ویژگیهای یک برنامه ورزشی و طراحی یک برنامه ورزشی مناسب ،معایب
دستگاهها و روشهای الغری نامناسب .تکلیف خانگی :برنامهریزی برای یک پیادهروی گروهی
مرور جلسه قبل ،عزت نفس چیست؟ تفاوت عزتنفس با اعتماد به نفس ،رابطه عزت نفس با چاقی ،راهکارهای افزایش
عزت نفس
عزت نفس ،معرفی کتاب صوتی عزتنفس .تکلیف خانگی :گوش دادن به کتاب صوتی و ارائه راهکارهای بیشتر برای باال
بردن عزت نفس
مرور جلسه قبل ،پرسش درباره نظر اعضا در مورد بدنشان ،تجسم رفتن به یک مهمانی ،تعریف تصویر بدنی ،عوامل
تصویر بدنی و عزت
مداخلهگر در تصویر بدنی .تکلیف خانگی :گوش دادن به کتاب صوتی
نفس جسمانی
تصویر بدنی و عزت مرور جلسه قبل ،بحث در مورد تأثیر تصویر بدنی مثبت ،تأثیر تصویر بدنی منفی ،ارتباط تصویر بدنی و رفتار خوردن ،ارائه
راهکارهایی برای بهبود تصویر بدنی .تکلیف خانگی :نوشتن نامه به دیگر اعضاء گروه
نفس جسمانی
درخواست از اعضا برای ارائه گزارش در مورد پیشرفت در زمینه مباحث مطرح شده در جلسات گروهی ،بررسی نامههای
ارزیابی و اختتام
نوشته شده ،بررسی پیشنهادات ،پرکردن پرسشنامههای پس آزمون ،اختتام جلسات گروهی
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ابــزار مــورد اســتفاده در پژوهــش حاضــر شــامل شــاخص تــوده
بدنــی ،اطالعــات جمعیتشــناختی ،پرسشــنامه عــزت نفــس
و نگــرش خــوردن بــود کــه بــه روش خودگــزارش دهــی توســط
شــرکت کننــدگان در پژوهــش تکمیــل گردیــد.
شــاخص تــوده بدنــی :ایــن شــاخص از تقســیم وزن (بــه کیلوگــرم) بــر
مجــذور قــد (بــه متــر) بــه دســت میآیــد .قــد بــا اســتفاده از متــر
نــواری در دو گــروه آزمــون و کنتــرل قبــل از مداخلــه تعییــن گردیــد.
بــرای ایــن انــدازه گیــری ،شــخص بــدون کفــش و در حالــت کام ـ ً
ا
ایســتاده و مســتقیم بــه دیــوار تکیــه داده بــود ،بــه نحــوی کــه پاشــنه
پــا ،باســن ،شــانهها و ســر در تمــاس بــا دیــوار بودنــد .جهــت تعییــن
وزن از تــرازوی دیجیتالــی بــا حساســیت بــاال اســتفاده شــد .همچنیــن
بعــد از اجــرای روش آموزشــی و یــک مــاه بعــد از آن نیــز مجــددا ً قد و
وزن دو گــروه انــدازه گیــری شــد .در ایــن مطالعــه ،کســانی کــه دارای
 BMIبــاالی  25بودنــد بــه عنــوان افــراد چــاق در نظــر گرفتــه شــدند.
اطالعــات جمعیتشــناختی :ایــن پرسشــنامه شــامل مشــخصات
فــردی همچــون ســن ،ســطح تحصیــات و وضعیــت تأهــل بــود.
مقیــاس عزتنفــس روزنبــرگ (:)Rosenberg Self-esteem Scale
ایــن پرسشــنامه شــامل  10عبــارت کلــی اســت کــه میــزان رضایــت
از زندگــی و داشــتن احســاس خــوب در مــورد خــود را میســنجد و
یــک تصویــر کلــی از نگرشهــای مثبــت و منفــی دربــاره خــود ارائــه
میدهــد .ایــن مقیــاس ضرایــب همبســتگی قویتــری نســبت بــه
پرسـشنامه عــزت نفــس کوپــر اســمیت ( )SEIاســت و در ســنجش
ســطوح عزتنفــس دارای روایــی باالتــری میباشــد [ .]12شــیوه
نمرهگــذاری ایــن پرسشــنامه بــه ایــن ترتیــب اســت کــه پاســخ
موافــق بــه هــر یــک از عبارتهــای  1تــا )+1( ،5؛ پاســخ مخالــف
بــه هــر یــک از عبارتهــای  1تــا )-1( ،5؛ پاســخ موافــق بــه هــر
یــک از عبارتهــای  6تــا  )-1( ،10و پاســخ مخالــف بــه هــر یــک
از عبارتهــای  6تــا  )+1( ،10دریافــت میکنــد .دامنــه نمــرات
ایــن پرسشــنامه بیــن ( )-10و ( )+10میباشــد کــه نمــره ()+10
نشــاندهنده عزتنفــس خیلــی بــاال و نمــره ( )-10نشــاندهنده
عــزت نفــس خیلــی پاییــن اســت [ .]13روزنبــرگ بــاز پدیــدآوری
مقیــاس را  0/9و مقیاسپذیــری آن را  0/7گــزارش کــرده اســت
[ .]12ضرایــب آلفــای کرونبــاخ بــرای ایــن مقیــاس در نوبــت اول
 0/87بــرای مــردان و  0/86بــرای زنــان و در نوبــت دوم 0/88 ،بــرای
مــردان و  0/87بــرای زنــان محاســبه شــده اســت [ .]14همبســتگی
آزمــون مجــدد در دامنــه  0/82 – 0/88و ضریــب همســانی درونــی
یــا آلفــای کرونبــاخ در دامنــه  0/77 – 0/88قــرار دارد .ایــن مقیــاس
از روایــی داخلــی رضایتبخشــی ( )0/77برخــوردار اســت .همچنیــن
همبســتگی باالیــی بــا پرســشنامه ملــی نیویــورک و گاتمــن در
ســنجش عــزت نفــس دارد ،لــذا روایــی محتوایــی آن نیــز مــورد
تأییــد اســت .بــرای تعییــن اعتبــار علمــی ابــزار از روش روایــی
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محتوایــی اســتفاده و مــورد تأییــد قــرار گرفــت [ .]15در ایــن
پژوهــش آلفــای کرونبــاخ بــرای ایــن مقیــاس  0/95بــرآورد گردیــد.
پرسشــنامه نگــرش خــوردن :آزمــون نگرش خــوردن توســط Garner

و  Garfinkelدر ســال  1979ارائــه گردیــد و بــه عنــوان یــک ابــزار
خودســنجی بــرای بازخوردهــا و رفتارهــای بیمارگونــه خــوردن بــه
کار مــیرود .فــرم  40مــادهای ( )EAT-40یــا  26مــادهای (-26
 )EATآن قابــل اســتفاده میباشــد [ .]16امــا در ایــن پژوهــش از
فــرم  20مــادهای آن کــه توســط بابایــی و همــکاران و اعتبارســنجی
شــده اســت ،اســتفاده شــد [ .]17ایــن پرسشــنامه دارای ســه خــرده
مقیــاس میباشــد کــه ســؤاالت مربــوط بــه اولیــن خــرده مقیــاس
یعنــی رژیــم الغــری ،بــه اجتنــاب از غذاهــای چاقکننــده و اشــتغال
ذهنــی بــه الغــر بــودن مربــوط اســت .خــرده مقیــاس دوم ،پرخــوری
و اشــتغال ذهنــی بــا غــذا اســت و شــامل ســؤاالتی اســت کــه افــکار
مربــوط بــه غــذا و بــه همــان نســبت پرخــوری را میســنجد .ســومین
خــرده مقیــاس تحــت عنــوان مهــار دهانــی ،مهــار خــود و فشــاری
کــه فــرد از ســوی دیگــران بــرای افزایــش وزن ادراک میکنــد
را شــامل میشــود .نمــره گــذاری ایــن پرسشــنامه بــر اســاس
مقیــاس لیکــرت (از همیشــه تــا هرگــز) میباشــد کــه بــرای عبــارت
«همیشــه» نمــره « ،3بیشــتر اوقــات» نمــره « ،2خیلــی اوقــات»
نمــره  1و ســه گزینــه باقیمانــده شــامل «گاهــی اوقــات»« ،بــه
نــدرت» و «هرگــز» نمــره صفــر تعلــق میگیــرد .امتیــاز هــر بعــد،
از مجمــوع امتیــازات ســؤاالت مربــوط بــه آن بعــد و امتیــاز کلــی
پرسشــنامه از مجمــوع امتیــازات همــه ســؤاالت حاصــل میشــود
کــه از صفــر تــا  60متغیــر اســت .دادههــای جمــع آوری شــده
توســط بســته نــرم افــزاری  20-SPSSمــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
گرفــت .جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،در بخــش آمــار توصیفــی
از میانگیــن و انحــراف معیــار و در بخــش آمــار اســتنباطی از آزمــون
کولموگروف–اســمیرنوف و تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر
اســتفاده شــد .ســطح معن ـیداری در آزمونهــای بــکار رفتــه کمتــر
از  0/05در نظــر گرفتــه شــده بــود.
یافتهها
یافتههــای مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه از تعــداد  ۲۸نفــر افــراد
شــرکت کننــده در پژوهــش ۹ ،نفــر ( ۳۱درصــد) مجــرد و ۱۹
نفــر ( ۶۸درصــد) متأهــل بودنــد .همچنیــن  ۷نفــر ( ۲۵درصــد)
دیپلمــه ۳ ،نفــر ( 10/7درصــد) دارای فــوق دیپلــم ۱۱ ،نفــر (39/3
درصــد) دارای لیســانس و  ۷نفــر ( ۲۵درصــد) نیــز دارای مــدرک
فــوق لیســانس بودنــد .جهــت بررســی نرمــال بــودن توزیــع دادههــا
آزمــون کولموگــروف – اســمیرنوف اجــرا گردیــد کــه نتایــج حاکــی
از توزیــع نرمــال دادههــای عــزت نفــس و نگــرش بــه خــوردن در
همــه مراحــل در دو گــروه بــود ( .)P < 0/05همچنیــن بــه منظــور

حسینی و همکاران
بررســی همگنــی واریانسهــا آزمــون لویــن انجــام گردیــد کــه
نتایــج بیانگــر شــرط برابــری واریانسهــا بــود ( .)P < 0/05از طرفــی
جهــت بررســی یکنواختــی واریانــس آزمــون کرویــت موخلــی اجــرا
شــد کــه طبــق یافتههــا آزمــون موخلــی بــرای مؤلفههــای عــزت
نفــس ( )P = 0/447و نگــرش بــه خــوردن ( )P = 0/354معن ـیدار
نبــود و شــرط یکنواختــی واریانــس تأییــد گردیــد.
نتایــج جــدول  2توصیــف نمــرات عــزت نفــس و نگــرش بــه خــوردن
در گــروه آزمــون و کنتــرل در مراحــل پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و
پیگیــری را نشــان میدهــد.
نتایــج جــدول  3بــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس بــا
اندازهگیــری مکــرر نیــز حاکــی از آن بــود کــه تفــاوت بیــن دو

گــروه آزمــون و کنتــرل در اثــر آمــوزش متغیــر مســتقل در متغیــر
عــزت نفــس معنـیدار بــوده اســت ( .)P = 0/001امــا ایــن آمــوزش
در متغیــر نگــرش بــه خــوردن بیــن دو گــروه منجــر بــه تفــاوت
معنــیداری نشــده بــود ( .)P = 0/817همچنیــن نتایــج آزمــون
تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر بیانگــر آن بــود کــه عــاوه
بــر تفــاوت معنــیدار بیــن دو گــروه آزمــون و کنتــرل در متغیــر
عــزت نفــس ،تفــاوت نمــرات ایــن متغیــر در ســه مرحلــه (پیــش
آزمــون ،پــس آزمــون و پیگیــری) نیــز معنـیدار بــوده اســت (0/001
=  .)Pایــن در حالــی بــود کــه تفــاوت معنــیداری بیــن مراحــل
پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و پیگیــری در متغیــر نگــرش بــه
خــوردن مشــاهده نشــد (( )P = 0/061جــدول .)4

جدول  :2توصیف نمرات عزت نفس و نگرش به خوردن در گروه آزمون و کنترل در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری

مراحل

عزت نفس

نگرش به خوردن

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

-6/57

2/27

15/93

4/38

گروه آزمون
پس آزمون

8/71

2/16

15/64

5/36

پیگیری

9/43

0/93

16/29

4/48

گروه کنترل
پیش آزمون

-8/01

1/56

17/54

5/04

پس آزمون

-6/71

2/01

16/33

4/77

پیگیری

-8/14

1/46

17/04

6/54

جدول  :3نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر جهت مقایسه نمرات دو گروه آزمون و کنترل در دو متغیر عزت نفس و نگرش
به خوردن
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معنیداری

گروه

اثر اصلی

297/19

1

297/19

45/35

0/001

گروه

2765/76

1

2765/76

۴۲۲/۰۵

0/001

عزت نفس

نگرش به خوردن
اثر اصلی
گروه

30286/01

1

30286/01

145/43

0/001

11/44

1

11/44

0/055

0/817

جدول  :4نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر جهت مقایسه نمرات دو گروه آزمایشی و کنترل در سه مرحله پیش آزمون،
پس آزمون و پیگیری در دو متغیر عزت نفس و نگرش به خوردن
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معنیداری

گروه

متغیر

1228/66

2

614/33

390/03

0/001

متغیر*گروه

1076/09

2

538/04

341/59

0/001

متغیر

750/31

1/05

71/81

14/01

0/001

متغیر*گروه

185/31

1/05

176/54

2/96

0/061

عزت نفس

نگرش به خوردن
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مجله آموزش و سالمت جامعه ،دوره  ،3شماره  ،1بهار 1395
بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی اثربخشــی آمــوزش گروهــی
مبتنــی بــر روش باکرویــد بــر عــزت نفــس و نگــرش بــه خــوردن زنان
دارای چاقــی رده ســنی  20-30ســاله شــهر اصفهــان انجــام گردیــد.
نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش گروهــی مبتنــی بــر روش باکرویــد
در افزایــش عــزت نفــس شــرکت کننــدگان در پژوهــش مؤثــر بــوده
اســت ،در حالــی کــه ایــن آمــوزش منجــر بــه تفــاوت معن ـیداری
در مؤلفــه نگــرش بــه خــوردن نشــده بــود .یافتههــای پژوهــش
حاضــر بــا نتایــج مطالعــه مــرادی و رضایــی دهنــوی در بخــش تأثیــر
روش آموزشــی باکرویــد بــر عــزت نفــس همســو میباشــد .ایــن
پژوهشــگران اثربخشــی آموزشهــای گروهــی عزتنفــس بــر زنــان
بــا معلولیــت جســمی -حرکتــی را مطالعــه و تأثیــر ایــن آموزشهــا
را بــر بهبــود عزتنفــس افــراد بــا معلولیــت جســمی و در نتیجــة
توانبخشــی آنهــا گــزارش نمودنــد [ .]18عــزت نفــس از دو بخــش
مرتبــط بــا هــم تشــکیل میشــود( :الــف) احســاس اطمینــان در
برخــورد بــا چالشهــای زندگــی (بــاور خودتوانمنــدی) و (ب)
احســاس صالحیــت بــرای خوشــبخت شــدن (احتــرام بــه خــود یــا
حرمــت نفــس) ،یــا بــه عبارتــی اطمینــان بــه ارزش خــود [.]12
داشــتن یــک احســاس خــوب در مــورد خــود میتوانــد بــه طــور
مؤثــری بــر ســامت روان و چگونگــی رفتــار فــرد تأثیــر بگــذارد .در
آمــوزش گروهــی انجــام شــده در ایــن پژوهــش ،بــرای آزمودنیهــا
شــرح داده شــد کــه افــراد بــا عــزت نفــس بــاال شــناخت خوبــی
از خــود دارنــد ،بــا مســائل بــه طــور واقــع گرایانهتــری برخــورد
میکننــد و افــرادی را مییابنــد کــه آنهــا را بــه خاطــر خودشــان
دوســت داشــته و ارج مینهنــد .یــک شــخص بــا اعتمــاد بــه نفــس
بــاال قــادر اســت از دیگــران تعریــف کنــد ،قدرشــناس و گشــاده
رو اســت ،در دادن رأی و نظــر مســتقل اســت ،احســاس امنیــت
میکنــد ،بــه کار خــود اطمینــان داشــته و بــا دیگــران همــکاری
میکنــد ،اشــتباهاتش را بــه راحتــی میپذیــرد و بــرای مثــال
دیگــران را بــرای چاقــی یــا عــادات غلــط خــود مقصــر نمیدانــد.
در پژوهــش حاضــر ،رابطــه عــزت نفــس و چاقــی مــورد توجــه قــرار
گرفــت و شــرکت کننــدگان دریافتنــد کــه عــزت نفــس میتوانــد
بــر شــیوه زندگــی آنهــا از جملــه دریافــت مــواد غذایــی و فعالیــت
بدنــی مؤثــر باشــد .همچنیــن جهــت افزایــش عــزت نفــس ،بــا ارائــه
راهکارهــای مرتبــط افــراد گــروه آزمــون بــرای احتــرام بــه خــود
عبارتهــای تأکیــدی را بطــور مــداوم تکــرار کردنــد .از آنجایــی
کــه ماهیــت آمــوزش گروهــی و دیگــر انــواع رواندرمانیهــا بــر
شناســایی و بســیج کــردن ارزشهــای اصلــی مراجــع بــا هــدف تغییر
رفتــار اســتوار اســت .بنابرایــن نتیجــة برقــراری ارتبــاط عاطفــی بــا
شــرکتکنندگان و ارتقــاء توانمندیهــای آنــان افزایــش خودآگاهــی،
افزایــش عزتنفــس و افزایــش خودکارآمــدی اســت .بســیاری از
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افــراد بــا عــزت نفــس پاییــن معیارهــای عملکــرد و پیشــرفت خــود
را بــرآورده نشــده ارزیابــی میکننــد .حرکــت در مســیر موفقیــت
بــه افــراد کمــک میکنــد کــه از طریــق کســب شایســتگی در
جنبههــای مهــم زندگــی و برنامهریــزی بــرای موفقیــت در ایــن
حیطــه از طریــق تکالیــف خانگــی مرتبــط بــا زندگــی واقعــی ،بــر
احســاس شکســت و روحیــه ضعیــف خــود فائــق آینــد .مداخلــه
مبتنــی بــر انگیــزش پیشــرفت بــا کاهــش ناهماهنگــی میــان
ادارکهــای مبتنــی بــر عــدم صالحیــت در یــک حیطــه و اهمیــت
موفقیــت در آن حیطــه ،ترغیــب ادراکهــای نســبتاً واقعگرایانــه در
مــورد میــزان شایســتگی در آن حیطــه ،تحکیــم نظــام بــاور فــرد بــا
توجــه بــه تواناییهــای بالقــوه در آن حیطــه و تقویــت دریافتهــای
نســبتاً واقعگرایانــه از موفقیــت و شکســت ،انگیــزش را تحــت تأثیــر
قــرار داده و ســبب افزایــش عــزت نفــس افــراد میگــردد [.]18
از دیگــر یافتههــای پژوهــش حاضــر میتــوان بــه عــدم تأثیــر
آمــوزش گروهــی مبتنــی بــر روش باکرویــد بــر نگــرش بــه خــوردن
اشــاره کــرد کــه بــا نتایــج مطالعــات مشــابه همخوانــی نــدارد .از آن
جملــه ،در مطالعــه پیمــان و جلمبادانــی تأثیــر مــدل آموزشــی فریــر
بــر تغییــر نگــرش و اختــاالت خــوردن دانشآمــوزان مــورد مطالعــه
قــرار گرفتــه و در نهایــت تفــاوت معنـیداری در اختــاالت خــوردن
گــروه آزمــون بعــد از مداخلــه گــزارش شــده بــود [ .]19مطالعــه
پورشــریفی و همــکاران نیــز بــا هــدف بررســی نقــش تعدیلکنندگــی
فشــار اجتماعی-فرهنگــی بــرای کاهــش وزن و نگرشهــای خــوردن
در نوجوانــان چــاق و دارای وزن طبیعــی انجــام شــده بــود .یافتههــا
مطالعــه مذکــور حاکــی از آن بــود کــه بیــن نوجوانــان چــاق و دارای
وزن طبیعــی از نظــر نگرشهــای خــوردن تفــاوت معنـیداری وجــود
نــدارد ،بنابرایــن تعدیلکنندگــی در میــزان اضطــراب اجتماعــی-
جســمانی و خطــر مختــل شــدن نگرشهــای خــوردن نقشــی نــدارد
[ .]20نتایــج مطالعــه  Buckroydو  Rotherدر زمینــه ارائــه خدمــات
بــه گروهــی از نوجوانــان مبتــا بــه اختــاالت خــوردن ،حاکــی از
آن بــود کــه فقــدان اساســی در زمینــه مراقبتهــای اولیــه وجــود
دارد و مــدارس بایــد نقــش گســتردهتری در آمــوزش نوجوانــان
بــرای دســتیابی بــه یــک بــاور مثبــت در خــود نســبت بــه آثــار
مخــرب اختــال در غــذا خــوردن ایفــا کننــد [ .]21الزم بــه ذکــر
اســت روانشناســان اجتماعــی معتقدنــد کــه فرآینــد تغییــر نگــرش
در افــراد بســیار طوالنــی و زمانبــر اســت و بــه نظــر میرســد
مــدت زمــان مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش بــرای ایجــاد تغییــر
در نگــرش آزمودنیهــا نســبت بــه خــوردن کافــی نبــوده اســت.
پژوهــش حاضــر بــا محدودیــت نیــز مواجــه بــود کــه از آن جملــه
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد .بــا توجــه بــه اینکــه نمونــه
آمــاری ایــن پژوهــش ،زنــان چــاق دارای نمایــه تــوده بدنــی بیــن
 25تــا  35و رده ســنی  20تــا  30ســال بودنــد ،لــذا تعمیــم نتایــج

حسینی و همکاران
گیــری از روشهــای مداخل ـهای روان شــناختی مختلــف نیــز مــورد
 ایــن مســئله عــاوه برترمیــم مؤلفههــای آســیب.توجــه قــرار گیــرد
 رونــد درمــان فیزیولوژیکــی آنــان را نیــز تســریع،پذیــر ایــن افــراد
.مینمایــد
سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد رشــته
مشــاوره و راهنمایــی در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد خمینــی شــهر
میباشــد کــه نهایــت تشــکر و قدردانــی از مســئولین مربوطــه بعمــل
 همچنیــن نویســندگان مراتــب ســپاس و قدردانــی خــود را.میآیــد
.از شــرکت کننــدگان در پژوهــش اعــام مینماینــد

 همچنیــن بــه.بــه ســایر گروههــا بایــد بــا احتیــاط صــورت گیــرد
 فاصلــه زمانــی بیــن مراحــل پــس آزمــون،علــت محدودیــت زمانــی
و پیگیــری حــدود یــک مــاه بــود کــه پیشــنهاد میگــردد ایــن
 پیشــنهاد میگــردد جهــت افزایــش. مــاه افزایــش یابــد6 فاصلــه بــه
 جلســات،اثربخشــی آمــوزش گروهــی مبتنــی بــر روش باکرویــد
.درمانــی اســتمرار داشــته باشــند
نتیجهگیری
بــا توجــه بــه تأثیــر معنـیدار روش آموزشــی باکرویــد بــر عــزت نفس
 بــه نظــر میرســد، ســاله20-30 زنــان دارای چاقــی رده ســنی
 میبایســت بهــره،عــاوه بــر پیشــنهادات و درمانهــای تغذیــهای
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Abstract
Background and Objectives: Obesity has been increasing around the world and this
phenomenon is creating many physical and psychological problems. Hence, this study
considered the effectiveness of Buckroyd’s group-based therapeutic approach on increasing
self-esteem and improving eating attitude of obese 20- to 30-year-old females in Esfahan.
Materials and Methods: This study was semi-experimental, statistical society of which
involved all obese females referred to Sepahan Salamat Clinic in Esfahan, during year
2014. Overall, 30 over-weight females, who had a Body Mass Index (BMI) between 25
and 35, a minimum education of diploma, and age of 20 to 30 years old were selected
purposefully and divided randomly to two equal groups. Buckroyd’s therapy was
performed in sixteen sessions and each session lasted two hours twice per week. Research
measurements included body mass index, demographic form, self-esteem and eating
attitude questionnaires. Variance analysis and frequency measurement were performed
with the SPSS 20 software and were used for confirming the hypothesis.
Results: Results showed that Buckroyd’s group therapy increased self-esteem (P < 0.001),
but didn’t improve eating attitude (P > 0.05).
Conclusions: The findings showed that Buckroyd’s therapy approach can be used for
increasing self-esteem but cannot be used for improving eating attitude of obese females.

