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Abstract
Introduction: Obesity causes physical, psychological and even emotional problems and these conditions can
change body mass index, craving and even emotion regulation, so the aim of this study was to evaluate the
effectiveness of attachment-based intervention in body mass index, emotion regulation and food-cravings obese
adolescent girls.
Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test design with a control group
and a two-month follow-up. The statistical population of this study was all female students with obesity and
referring to endocrinology and obesity centers in Sari in 2019. From the target population, 24 subjects were
selected by available sampling method and based on inclusion and exclusion criteria and were randomly
assigned to the experimental and control groups according to the lottery. The research instruments included
Body Mass Index (BMI), emotion regulation questionnaire of Gratz and Roemer (2004) and Food-Cravings
questionnaire of Cepeda-Benito et al. (2000). The experimental group underwent attachment-based treatment in
10 sessions of 90 minutes for two months. From both experimental and control groups before the intervention;
Pre-test, termination of intervention; Post-test and again two months after the intervention; Follow-up received.
The results were analyzed using repeated measures analysis of variance and chi-square with SPSS 18 software.
Results: The result of the mean index in the body mass index in the pre-test was 32.52, and the post-test was
30.94. , Follow-up is 30.11, inthe experimental group in food cravings in the pre-test were 119.91, the post-test
was 103.41, and the follow-up was 102.91. In emotion regulation, the pre-test is 126.32, the post-test is 111.25,
and the follow-up is 111.45. The results showed that Attachment-Based Intervention in variables; body mass
index (p<0.001, F=27.344), craving food (p< 0.001, F=54.174) and regulating emotion (p< 0.001, F=69.668)
has a significant effect. In general, there is a significant difference between the pre-test and post-test of the
experimental group in the intervention process according to the control group (P <0.01). Also, the follow-up
study showed the stability of the intervention.
Conclusions: The results of this study emphasize the importance of food attachment in obese people, which
can provide practical implications for therapists to reduce food craving, emotion regulation and improve body
mass in obese female adolescents.
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چکیده
مقدمــه :ابتــا بــه چاقــی ســبب ایجــاد مشــکالت جســمانی ،روان شــناختی و حتــی هیجانــی مــی شــود و ایــن شــرایط مــی توانــد
شــاخص تــوده بدنــی ،ولــع مصــرف و حتــی تنظیــم هیجــان را دچــار تغییــر نمایــد ،بنابرایــن هــدف پژوهــش حاضــر بررســی اثربخشــی
درمــان دلبســتگی محــور بــر شــاخص تــوده بدنــی ،تنظیــم هیجــان و ولــع مصــرف غــذا در نوجوانــان دختــر مبتــا بــه چاقــی بــود.
روش کار :روش پژوهــش نیمــه آزمایشــی از نــوع طــرح پیــش آزمــون و پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل و یــک مرحلــه پیگیــری دو
ماهــه بــود .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش تمامــی دانــش آمــوزان دختــر مبتــا بــه چاقــی و مراجعهکننــده بــه مراکــز غــدد و چاقــی
شــهر ســاری در ســال  1398بودنــد .ازبیــن جامعــه هــدف تعــداد  ۲۴آزمودنــی بــه روش نمونهگیــری در دســترس و بــر اســاس
معیارهــای ورود و خــروج بــه پژوهــش انتخــاب شــدند و بــه شــیوه گمــارش تصادفــی بــا توجــه بــه قرعــه در دو گــروه آزمایــش و کنترل
جایگزیــن شــدند .ابــزار پژوهــش شــامل شــاخص ﺗﻮده ﺑﺪنــی ( ،)BMIپرسشــنامه تنظیــم هیجــان گرتــز و رومــر ( )2004و پرسشــنامه
ولــع مصــرف در چاقــی ســپدا -بنیتــو و همــکاران ( )2000بــود .گــروه آزمایــش تحــت درمــان دلبســتگی محــور در  ۱۰جلســه 90
دقیقــه ای بــه مــدت دو مــاه قــرار گرفــت .از هــر دو گــروه آزمایــش و کنتــرل قبــل از شــروع مداخلــه؛ پیــش آزمــون ،خاتمــه مداخلــه؛
پــس آزمــون و مجــدداً دو مــاه بعــد از اتمــام مداخلــه؛ پیگیــری دریافــت شــد .نتایــج بــا اســتفاده از تحلیــل واریانــس اندازهگیــری
مکــرر و خــی دو بــا نــرم افــزار  18 SPSSمــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد.
یافتــه هــا :نتایــج شــاخص میانگیــن در گــروه آزمایــش در شــاخص تــوده بدنــی در پیــش آزمــون  ،32/52پــس آزمــون ،30/94
پیگیــری  30/11مــی باشــد ،در ولــع مصــرف غــذا در پیــش آزمــون  ،119/91پــس آزمــون  ،103/41پیگیــری  102/91مــی باشــد.
در تنظیــم هیجــان در پیــش آزمــون  ،126/32پــس آزمــون  ،111/25پیگیــری  111/45مــی باشــد .همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه
درمــان دلبســتگی محــور در متغیرهــای شــاخص تــوده بدنــی ( ،)F=27/344 ،p> ۰/۰۰۱تنظیــم هیجــان ()F=69/668 ،p> ۰/۰۰۱
و ولــع مصــرف غــذا ( )F=54/174 ،p> ۰/۰۰۱اثــر معنــی دارد .بــه طــور کلــی بیــن پیــش آزمــون و پــس آزمــون گــروه آزمایــش در
فراینــد مداخلــه بــه تناســب گــروه کنتــرل تفــاوت معنــی داری وجــود دارد ( ،)P>0/01همچنیــن بررســی مرحلــه پیگیــری نشــان از
ثبــات مداخلــه داشــت.
نتیجــه گیــری :نتایــج ایــن پژوهــش تاکیــدی بــر اهمیــت دلبســتگی بــه غــذا در افــراد مبتــا بــه چاقــی دارد ،کــه مــی توانــد
تلویحــات کاربــردی بــرای درمان-گــران جهــت کاهــش ولــع مصــرف غــذا ،تنظیــم هیجــان و بهبــود تــوده بدنــی در نوجوانــان دختــر
مبتــا بــه چاقــی ارایــه دهــد.
کلیدواژه ها :دلبستگی ،ولع مصرف غذا ،تنظیم هیجان ،توده بدنی.

شهربانو دهرویه و همکاران

میباشــد ( ،)۸ولــع مصــرف اشــاره بــه اشــتیاق و التــزام شــدید

مقدمه

مصــرف یــک مــاده دارد کــه ایــن پدیــده هســته اصلــی اختــاالت

چاقــی و اضافــه وزن شــایعترین اختــال متابولیســم

اعتیــادی میباشــد ( ،)۹بــههــر حــال اصطــاح ولــع مصــرف

( )Metabolismدر انســان بــوده و بــهعنــوان بیماریهای مهم

تنهــا در طیــف اعتیــاد بــکار نمـیرود ،بلکــه در چاقــی نیــز مطــرح

دهههــای اخیــر مطــرح میباشــند ( .)۱افزایــش وزن بیشازحــد

میباشــد و نقــش زیــادی در آسیبشناســی چاقــی و اضافــه

طبیعــی و وجــود چاقــی زمینهســاز بســیاری از بیماریهــا بهویــژه

وزن دارد ( ،)۱۰از همیــن رو ولــع غــذا اشــاره بــه اشــتیاق و التــزام

بیماریهــای غیــر واگیــر نظیــر بیماریهــای قلبــی -عروقــی و

شــدید بــه خــوردن غذاهــای مشــخصی ماننــد شــکالت دارد

پرفشــاری خــون ،دیابــت و اختــاالت متابولیــک (Metabolic

و یــا هــر نــوع غذایــی کــه افــراد خواهــان آن میباشــند (.)۱۱

 ،)disordersاســتئوآرتریت ( )Osteoarthritisو برخــی

ولــع مصــرف عاملــی اســت کــه در اکثــر درمانهــای دارویــی

ســرطانها میباشــد ( .)۲هرچنــد تعاریــف و طبقهبندیهــای

و جراحــی چاقــی مــورد غفلــت واقــع میشــود کــه همیــن

متعــددی بــرای چاقــی وجــود دارنــد ،ولــی مهمتریــن طبقهبنــدی

امــر میتوانــد در بازگشــت دوبــاره چاقــی مؤثــر باشــد ( .)۸بــه

قابــلقبــول ســازمان جهانــی بهداشــت بــرای تعریــف چاقــی بــر

طــور کلــی تنظیــم هیجــان و ولــع مصــرف مرتبــط بــا آن نقــش

اســاس نمایــه تــوده بدنــی ( )Body Mass Indexمیباشــد

محــوری در چاقــی دارنــد ،از طرفــی نیــز میتــوان بیــان نمــود

و شــاخص تــوده بدنــی بــرای هــر فــرد از تقســیم نمــودن وزن

کــه درمانهــای موفــق در حــوزه چاقــی ،بایســتی اهــداف بلنــد

شــخص بــر اســاس کیلوگــرم بــر مجــذور قــد بــر اســاس متــر بــه

مدتــی را دنبــال کننــد کــه در حوزههــای شــناختی ،هیجانــی و

دســت میآیــد ( .)۳ایــن شــاخص بــه عنــوان معیــار مهمــی بــرای

رفتــاری دارای تاثیراتــی در افــراد باشــد ،بــا مــرور مبانــی نظــری در

وضعیــت بدنــی مــی باشــد و برخــی مطالعــات نشــان داده انــد

حــوزه درمــان ،یکــی از رویکردهایــی کــه در تبییــن چاقــی برآمــده

بیــن ایــن شــاخص بــا عوامــل شــناختی و هیجانــی ماننــد تنظیــم

اســت ،رویکــرد دلبســتگی محــور ()Attachment-Based

هیجــان ( )Emotion Regulationرابطــه معنــی داری

اســت ،کــه بــه بررســی میــزان دلبســتگی افــراد بــه شــرایط خــود

وجود دارد ( )۴مفهـــوم تنظـــیم هیجـــان ،یـک مفهـــوم گسـترده

مــی پــردازد ( .)۱۲در ایــن رویکــرد بــا محوریــت درمــان افــراد

شـــامل فرآیندهای هشــیار و ناهشــیار روانـــی ،زیســتی و رفتـــاری

چــاق ،عادتهــای غذایــی فــرد را مــورد بررســی قــرار میدهنــد

پیچیــده اســت ( )۵و تنظیــم هیجان از طریـــق افکـــار و شـــناخت،

و شــیوههای تغذیــه کــردن والدیــن یــک منبــع مهــم اســت کــه

در مـــدیریت هیجانهــا در شــرایط متفــاوت از جملــه موقعیــت

شــاخص تــوده بدنــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و در ایــن

هــای اســترسزا یــا تهدیدکننــده کمــک میکنــد ( ،)۶مشــکالت

درمــان ایجــاد عادتهــای غذایــی اولیـهی ســالم در زندگــی ،یــک

هیجانــی و اســترس ناشــی از آن میتواننــد بهعنــوان مقدمــهای

راهبــرد مهــم بــرای مبــارزه بــا چاقــی اســت (.)۱۳

بــرای پرخــوری محســوب شــوند و حتــی پرخــوری بهعنــوان

بــه نظــر میرســد افــرادی کــه بــه اختــاالت خــوردن مبتــا

یــک مکانیــزم تنظیــم هیجــان ناســازگارانه در افــراد دارای اضافــه

هســتند هــر دو جنبــه ســبکهای دلبســتگی ناایمــن را بــه

وزن یــا مبتالبــه چاقــی مطرحشــده اســت ( .)۴بــر اســاس نظریـــه

صــورت نادیــده گرفتــن نیازهــا (اجتنابــی) یــا بــه صــورت افراطــی

انگیختگـــی هیجـــانی نیـــز ،پرخوری توســـط انگیختگی هیجانی

بیــان نمــودن نیازهــای خــود (آشــفته) نشــان میدهنــد (،)۱4

بهمنظــور کـــاهش ســـطح انگیختگــی رخ میدهــد ( .)۷تنظیــم

گرســنگی ،تهدیــد کننــده زندگــی و چاقــی و پرخــوری ،نمادهایــی

هیجــان افــراد را قــادر میســازد تــا بــا انعطــاف بیشــتری بــه

از ایــن نادیــده گرفتــن بــا بیــان نمــودن افراطــی نیازهــای خــود

وقایــع پاســخ دهنــد و کنتــرل کننــده ولــع مصــرف غــذا (Food-

در ایــن افــراد اســت ( .)۱5در راســتای بــا ایــن موضــوع ،دشــت

 )Cravingsدر ایــن افــراد اســت (.)۴

بزرگــی و همــکاران ( )16نشــان دادنــد مداخلــه مبتنــی بــر

در درمانهــای روانشــناختی ،دارویــی و جراحیهــای پزشــکی

دلبســتگی باعــث کاهــش شــاخص تــوده بدنــی افــراد مبتــا بــه

کــه بــرای چاقــی انجــام میگیــرد ،یکــی از مهمتریــن و

چاقــی شــد .چرایمــی و همــکاران ( )17دریافتــه انــد کــه درمــان

هســتهایترین عامــل عــود چاقــی و اضافــه وزن ،ولــع مصــرف
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دلبســتگی محــور در کاهــش شــاخص تــوده بدنــی و ولــع مصــرف

در دســترس و بــر اســاس معیارهــای ورود و خــروج بــه پژوهــش

نشــان دادنــد درمــان دلبســتگی محــور بــا بهبــود راهبردهــای

در دو گــروه آزمایــش ( 12نفــر) و کنتــرل ( 12نفــر) جایگزیــن

افــراد مبتــا بــه چاقــی اثــر دارد .همچنیــن ریــوا و همــکاران ()18

انتخــاب شــدند و بــه شــیوه گمــارش تصادفــی بــا توجــه بــه قرعــه

ســازگارانه تنظیــم هیجــان و کاهــش راهبردهــای ناســازگارانه

شــدند ،همچنیــن نمونــه گیــری بــه صــورت یــک ســرکور بــود.

تنظیــم هیجــان همــراه اســت.

بــه طــور کلــی مطالعــات گــواه ایــن مســاله مــی باشــد کــه درمان

دلبســتگی محــور در افــراد مبتــا بــه چاقــی موثــر اســت ،امــا تــا

معیارهــای ورود بــه پژوهــش شــامل :شــاخص تــوده بدنــی باالتــر

کنــون هیــچ پژوهــش داخلــی و خارجــی بــه طــور مشــخص بــه

از  ،۳۰عــدم مصــرف داروهــای روانپزشــکی ،اولیــن مراجعــه جهت

درمــان دلبســتگی محــور در نوجوانــان مبتــا بــه چاقــی با بررســی

درمــان چاقــی ،عــدم ســابقه دریافــت مداخــات روانشــناختی در

تاثیــر آن بــر کاهــش شــاخص تــوده بدنــی ،تنظیــم هیجــان و

حــوزه چاقــی ،دامنــه ســنی  ۱۳تــا  ۱۵ســال و کســب رضایــت

کاهــش ولــع مصــرف غــذا نپرداختــه اســت ،از دیگــر ضروریــات

آگاهانــه بــود .معیارهــای خــروج از پژوهــش شــامل :عــدم تمایــل

پژوهــش مــی تــوان اشــاره نمــود کــه ،چاقــی در دوران نوجوانــی

بــه ادامــه همــکاری و دو غیبــت متوالــی از جلســات مداخلــه بــود.

نهتنهــا بــه دلیــل عــوارض جســمی و روانــی زودرس ،بلکــه بــه

دلیــل افزایــش چاقــی در بزرگســالی ،مــرگو میــر و بــار هزینــه

در فراینــد میدانــی پــس از کســب مجوزهــای دانشــگاه و مرکــز

بیماریهایــی ماننــد دیابــت نــوع  ،۲فشــارخون بــاال و افزایــش

آزاد اســامی واحــد ســاری بــا شــماره (IR.IAU.SARI.

غــدد و چاقــی شــهر ســاری ،تأییدیــه کــد اخــاق در دانشــگاه

اقتصــادی ســنگین آن بــر اجتمــاع ،حائــز اهمیــت اســت ،همچنین

کلســترول خــون کــه قبـ ً
ا در افــراد بــزرگ دیــده میشــد ،امــروز

 )REC.1398.208مصــوب گردیــد و همچنیــن در پایــگاه
اطالعــات مرکــز ثبــت کارآزمایــی بالینــی ایــران بــه شناســه

بــه خاطــر افزایــش شــیوع چاقــی ،در کــودکان و نوجوانــان نیــز

کارآزمایــی ( )IRCT20200405046962N1ثبــت شــده

بیشــتر رایــج شــده اســت ( .)۱۶بنابرایــن بــا توجــه بــه نقــش

اســت .در فراینــد مداخلــه ،تمامــی مالحظــات اخالقــی شــامل

محــوری تنظیــم هیجــان و ولــع مصــرف در تــداوم چاقــی و لــزوم

حفــظ رازداری اطالعــات و بیــان اهــداف پژوهــش شــرح داده شــد.

شناســایی درمانهــای مبتنــی بــر شــواهد پژوهشــی در ایــن

ســپس هــر دو گــروه در یــک زمــان مــورد ارزیابــی اولیــه (پیــش

متغیرهــا ،پژوهــش حاضــر درصــدد پاســخ بــه ایــن ســوال اســت

آزمــون) قــرار گرفتنــد .افــراد حاضــر در گــروه آزمایــش درمانــی

کــه آیــا درمــان دلبســتگی محــور بــر شــاخص تــوده بدنــی ،تنظیم

مبتنــی بــر روش هــای درمــان دلبســتگی محــور اتکینســون ()19

هیجــان و ولــع مصــرف غــذا در نوجوانــان دختــر مبتالبــه چاقــی

در  10جلســه  90دقیقــهای بــر اســاس محتــوای جلســات ذکــر

اثربخــش میباشــد؟

شــده در (جــدول  )2توســط روانشــناس بالینــی بــا حضــور در

روش کار

کلینیــک دریافــت کردنــد .گــروه کنتــرل در ایــن جلســات شــرکت

روش پژوهــش نیمــه آزمایشــی از نــوع طــرح پیــش آزمــون و پــس

نداشــتند و درمانــی دریافــت ننمــود و جهــت حفــظ مســایل اخــاق

جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش تمامــی دانــش آمــوزان دختــر مبتــا

برنامــه درمانــی هــر هفتــه دو جلســه انجــام شــد .پــس از آخریــن

پــس از اتمــام پژوهــش گــروه کنتــرل درمــان دریافــت نمــود.

آزمــون بــا گــروه کنتــرل و یــک مرحلــه پیگیــری دو ماهــه بــود.

جلســه،گروه کنتــرل و آزمــون مجــدداً ارزیابــی شــدند .نتایــج بــا

بــه چاقــی و مراجعــهکننــده بــه مراکــز غــدد و چاقی شــهر ســاری

اســتفاده از تحلیــل واریانــس اندازهگیــری مکــرر و خــی دو بــا نــرم

در ســال  1398بودنــد .حجــم نمونــه ازبیــن جامعــه هــدف و بــر

افــزار  SPSS 18مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد.

اســاس معادلــه زیــر و مقادیــر حاصــل از پژوهــش پیشــین (،)16

بــا احتمــال ریــزش تعــداد  ۲۴آزمودنــی بــه روش نمونهگیــری
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جدول  :1چکلیست کانسورت در پژوهش
عنوان و چکیده
مقدمه

قرار دادن واژه کارآزمایی در عنوان

خالصه ساختار مند مشتمل بر طراحی آزمایش ،روشها ،نتایج و نتیجهگیریها
پیشینه علمی و بیان منطق طراحی مطالعه
سوال
شرح طراحی مطالعه

طراحی کارآزمایی

معیارهای ورودی شرکتکنندگان

شرکتکنندگان
حجم نمونه

مکان اجرای مطالعه و جمعآوری دادهها
بیان چگونگی تعیین حجم نمونه
مدتزمان اجرا ،توضیح هرگونه تجزیه و تحلیل موقت

تصادفی و کور کنندگی

تخصیص تصادفی

مداخالت

ذکر نوع مداخله و ابزارها

روشهای آماری

روشهای آماری مورداستفاده برای گروهها

نتایج و برآورد

نتایج هر گروه و اندازه اثر برآوردشده

تفسیر

تفسیری متناسب با نتایج و پیشینه

محدودیتها و پبشنهاد

محدودیتهای کارآزمایی و پبشنهاد

شاخص ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ()BMI

کرونبــاخ  0/71بدســت آمــد.

از ﻃﺮﯾــــﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ وزن ﺑــــﻪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﻗﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﮐـﻪ وزن

پرسشــنامه ولــع مصــرف در چاقــی ســپدا -بنیتــو و همــکاران

ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮ ﻧﻮاري ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺴﺎع ﺑـﺎ دﻗﺖ  0/5ﺳـﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ،

ایــن پرسشــنامه توســط ســپدا -بنیتــو و همــکاران در ســال 2000

ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از تــرازوي دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  100ﮔﺮم ،ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﻗﺪ

()2000

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ.

بــا  39ســوال تهیــهشــده اســت ( .)22طیــف پاســخ لیکــرت

شـشدرجهای (=۱همیشــه =۲ ،اکثــر اوقــات =۳ ،معمــو ًال =۴ ،گــه

پرسشنامه تنظیم هیجان گرتز و رومر ()2004

پرسشــنامه تنظیــم هیجــان توســط گرتــز و رومــر در ســال 2004

گاهــی =۵ ،بنــدرت =۶ ،هرگــز) میباشــد .نمــرات هــر فــرد در از

گزینــه ای از کامــا مخالفــم  ۱تــا کامــا مخالفــم  ۵مــی باشــد.

دهنــده ولــع مصــرف در چاقــی بیشــتر اســت .ســپدا و همــکاران

بــا  ۴۱ســوال تهیــه شــده اســت ( .)20طیــف پاســخ لیکــرت 5

جمــع پاس ـخهای فــرد بــه دســت میآیــد و نمــره بیشــتر نشــان

نمــره بیشــتر نشــان دهنــده تنظیــم هیجــان بیشــتر اســت.

روایــی ســازه و محتــوا را تاییــد نمــود و پایایــی بــه روش آلفــای

نمــره باالتــر نشــان دهنــده تنظیــم هیجــان بیشــتر مــی باشــد

کرونبــاخ را  ۰/۸۲گــزارش نمودنــد .در ایــران توســط علــی پــور،

و بالعکــس .روایــی ســازه و محتــوا را تاییــد نمــود و پایایــی بــه

نجاتــی ،بداقــی ،دهرویــه و نوشــاد ( )23روایــی ســازه و محتــوا را

روش آلفــای کرونبــاخ را  0/78گــزارش نمودنــد .در ایــران توســط

تاییــد نمــود و پایایــی بــه روش آلفــای کرونبــاخ را  ۰/۸1بدســت

کرمانــی مامازنــدی و طالــع پســند ( )21روایــی ســازه و محتــوا را

آوردنــد .در پژوهــش حاضــر همچنیــن پایایــی بــه روش آلفــای

تاییــد نمــود و پایایــی بــه روش آلفــای کرونبــاخ را  ۰/75بدســت

کرونبــاخ  0/78بدســت آمــد.

آوردنــد .در پژوهــش حاضــر همچنیــن پایایــی بــه روش آلفــای
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جدول  :2خالصه جلسات درمان دلبستگی محور

جلسه

هدف

محتوا

1

معارفه

معرفی برنامهها و وضع قراردادها ،معرفی منطق درمان و اجرای پیشآزمون

2

شناخت هیجان ها

لزوم شناخت هیجانهای نوجوانان و نحوه پاسخدهی به نیازها و هیجانهای نوجوانان ،تشریح نیازهای روانی و
فیزیولوژیکی ،آموزش فن در دسترس بودن مادر ،فن نمایشنامه سازی و تمرین آن

3

ارتباط

ارتباط با نوجوانان ،تکنیک ارتباط کالمی با نوجوان ،تکنیک قصهگویی ،نمایشنامه سازی درباره پرسش و پاسخ و ارتباط
کالمی مادر و نوجوان و تفهیم جایگاه نوجوان در خانواده.

4

بازسازی احساسات

ترمیم حس اعتماد مختل در نوجوانان ،چگونگی ابراز محبت به نوجوانان ،تسهیل روابط دوستی ،بازی مشارکتی مراقب -
نوجوان

5

آموزش روابط موثر

تسهیل روابط دوستی نوجوان با همگنان و تشویق او به ايجاد ارتباط همکاری فعال در امور

6

عالئم هیجانی در
ارتباطات

افزایش تعامل مثبت مادر نوجوان و پرهیز از اجبار ،شناسایی عالئم خشم و پرخاشگری در نوجوان و مدیریت آن

7

بررسی و بهبود عوامل
رفتاری

بررسی مسائل رفتاری ،همکاری فعال در امور نوجوان

8

تکنیک نمایشنامه
سازی در مدیریت
تنش ها و تکنیک
تقویت کالمی

نمایشنامه سازی دربارهی چگونگی همکاری و تعامل مادر نوجوان در امور مربوط به نوجوان و مدیریت تنش ،بررسی
مسائل رفتاری حلنشده نوجوانان ،آموزش شاد و مهیج ساختن محیط زندگی نوجوان .آموزش تکنیک تقویت کالمی
نوجوان و پرهیز از انزوای نوجوان .دراین جلسه ،آموزش تنظیم هیجان و انواع هیجانات در آزمودنی مورد تاکید قرار گرفت.
اطمینان بخشی به نوجوان در موردحمایت همیشگی والدین از نوجوان و ترسیم آیندهای روشن برای نوجوان

9

آموزش تکنیک
والدین تماشاچی

تکنیک والدین تماشاچی در مورد رفتارهای پرخوری هیجانی ،تقویت افتراقی رفتارهای مثبت دهم موانع موجود در
بهکارگیری ،آموزش تکنیک والدین تماشاچی در مورد رفتارهای نافرمانی مقابلهای ،آموزش تکنیک تقویت افتراقی رفتارهای
مثبت .گفتگو در مورد موانع موجود در بهکارگیری فنهای آموزش دادهشده

10

اتمام

در نهایت جمعبندی و نتیجهگیری و اجرای پس آزمون.

یافتهها

جدول  :3خالصه جلسات درمان دلبستگی محور
متغیر

سن

زیر مجموعه

آزمایش
فراوانی (درصد فراوانی)

کنترل
فراوانی (درصد فراوانی)

 13ساله

(4 )33/33

(3 )25

 14ساله

(3 )25

(5 )41/66

 15ساله

(5 )41/66

(4 )33/33

در (جــدول ،)3فراوانــی و درصــد فراوانــی ســنی افــراد در دو گــروه
آزمایــش و کنتــرل قابــل مشــاهده اســت ،همچنیــن نتیجــه آزمون

آزمون خی دو (معنی داری)
0/845
()0/387

خــی دو نشــان دهنــده عــدم تفــاوت بیــن دو گــروه اســت.

جدول  :4میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در سه مرحله ارزیابی گروههای آزمایش و کنترل

گروه کنترل

گروه آزمایش

متغیر

پیشآزمون
میانگین (انحراف معیار)

پسآزمون میانگین
(انحراف معیار)

پیگیری میانگین
(انحراف معیار)

پیشآزمون میانگین
(انحراف معیار)

پسآزمون میانگین
(انحراف معیار)

پیگیری میانگین
(انحراف معیار)

شاخص توده بدنی

(۳۲/۵۲)۱/۲۵

(۳۰/9۴)۰/۹۶

(30/11)۰/۵۲

(۳۲/۷۳)۱/۵۴

(۳۲/5۹)۱/۷۹

(۳۲/۳۰)۱/۳۲

تنظیم هیجان

(۱۲۶/۳۲)۳/۲۴

(۱۱۱/۲۵)۳/۵۴

(111/4۵)۵/۷۹

(۱۲۷/۳۷)۲/۵۶

(۱۲۶/5۷)۲/۰۹

(۱۲6/6۸)۴/۷۸

ولع مصرف غذا

(۱۱۹/91)۱۹/۲۴

(۱۰۳/41)۲/۲۰

(102/۹۱)۲۲/۵۶

(۱۱۸/۰۱)۲۱/۳۴

(117/۲۵)۲۱/۲۵

(117/۳۳)۲۰/۵۴

و در پیــش آزمــون ،پــس آزمــون پیگیــری مشــخص می باشــد.

مطابــق (جــدول  ،)4میانگیــن و انحراف معیــار متغیرهــا در دو گروه
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جدول  :5نتایج آزمون شاپیروویلکز ،لوین و آزمون کرویت متغیرها
شاپیروویلکز

متغیرها

آزمون کرویت

لوین

آماره

معنی داری

تحلیل واریانس

معنی داری

آماره

معنی داری

شاخص توده بدنی

۰/۹۱۴

۰/۱۵4

۰/۳۱7

۰/۵۷2

۰/۸۸۱

۰/۱۹1

تنظیم هیجان

۰/۹۱۵

۰/۱۶2

۱/۲۱9

۰/۷۰1

۰/۷۲۹

۰/۱۱3

ولع مصرف غذا

۰/۹۵۸

۰/۶۶7

۰/۱۴2

۰/۷۱4

۰/۸۵۶

۰/۱۵0

آزمــون ام باکــس متغیرهــا معنــی دار نبــود (۵/۸۲ ،P =۰/۰۵۳
= )BOX=۸/۱۸ ،Fکــه نشــان میدهــد شــرط تحلیــل واریانــس
انــدازه گیــری مکــرر رعایــت شــده اســت.

مطابــق (جــدول  ،)5بــا توجــه بــه ســطوح معنــی داری آزمــون
لویــن و شــاپیرو ویلکــز ،مفروضــه همگنــی واریانسهــا و نرمــال
بــودن داده تأییــد میشــود همچنیــن بــا توجــه بــه توجــه آزمــون
کرویــت موچلــی همگنــی کواریانــس هــا تأییــد میشــود .نتایــج

جدول  :6خالصه نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر مربوط به اثربخشی درمان دلبستگی محور در متغیرهای شاخص توده بدنی ،تنظیم هیجان و ولع مصرف غذا در
دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر

مجموع
مجذورات

شاخص توده بدنی

۳0۷/۴۶۷

۲

تنظیم هیجان

۸۷۴/۵۲۸

۲

۴۳۷/۲۶۴

ولع مصرف غذا

۶۱۹/۴۴۴

۲

۳۰۹/۷۲۲

تحلیل واریانس

معنی داری

اندازه اثر

توان آماری

درجه آزادی میانگین مجذورات
153/733

27/۳۴۴

۰/۰۰۱

۰/8۹0

۰/۹5۹

69/۶۶۸

۰/۰۰۱

۰/973

۱

۵۴/۱۷۴

۰/۰۰۱

۰/924

0/974

( )F=54/174 ،p> ۰/۰۰۱اثــر معنــی دارد ،بــ ه عبارتــیدیگــر
درمــان دلبســتگی محــور بــر شــاخص تــوده بدنــی ،تنظیــم
هیجــان و ولــع مصــرف غــذا مؤثــر بــود.

مطابــق (جــدول  ،)6بــر اســاس نتایــج حاصــل از آزمــون تحلیــل
واریانــس بــا اندازهگیــری مکــرر ،درمــان دلبســتگی محــور در
متغیرهــای شــاخص تــوده بدنــی (،)F=27/344 ،p> ۰/۰۰۱
تنظیــم هیجــان ( )F=69/668 ،p> ۰/۰۰۱و ولــع مصــرف غــذا

جدول  :7نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی ولع مصرف غذا ،تنظیم هیجان و شاخص توده بدنی در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر

آزمونها

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

معنی داری

شاخص توده بدنی

پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پیگیری
پسآزمون  -پیگیری

۰/۹۱۳
۱/۷۶۷
۰/۸۵۴

۰/۲۵۱
۰/۳۳۹
۰/7۷۹

۰/۰۰۴
۰/۰۰۱
۰/19۱

تنظیم هیجان

پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پیگیری
پسآزمون  -پیگیری

۷/۷۹۲
۶/۹۱۷
۰/3۷۵

۱/۶۵۹
۱/۶۵۱
۰/2۶۹

۰/۰۰۱
۰/۰۰۱
۰/۴۹۲

ولع مصرف غذا

پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پیگیری
پسآزمون  -پیگیری

۷/۰۸۳
۴/۵۸۳
0/۵۰۰

۰/۴۲۹
۰/۷۳۸
۰/4۳۷

۰/۰۰۱
۰/۰۰۱
۰/28۰

مطابــق (جــدول ،)7نتایــج آزمــون تعقیبــی در متغیــر شــاخص

بحث

پیشآزمــون بــا پسآزمــون و پیــش ازمــون بــا پیگیــری معنـیدار

بــر شــاخص تــوده بدنــی ،تنظیــم هیجــان و ولــع مصــرف غــذا در

میباشــد .همچنیــن بیــن پــس آزمــون بــا پیگیــری در ســه متغیــر

بــود و یافتــه هــا نشــان داد کــه درمــان دلبســتگی محــور بــر ولــع

مــی باشــد.

دختــر مبتالبــه چاقــی مؤثــر اســت .نتایــج پژوهــش حاضر ،همســو

تــوده بدنــی ،تنظیــم هیجــان و ولــع مصــرف غــذا در مقایســه

هــدف پژوهــش حاضر بررســی اثربخشــی درمــان دلبســتگی محور

میباشــد کــه نشــاندهنده اثربخشــی درمــان دلبســتگی محــور

نوجوانــان دختــر مبتــا بــه چاقــی :یــک مطالعــه کارآزمایــی بالینی

تفــاوت معنــی داری مشــاهده نشــد که نشــان دهنــده ثبــات درمان

مصــرف غــذا ،شــاخص تــوده بدنــی و تنظیــم هیجــان در نوجوانان
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بــا مطالعــه دشــت بزرگــی و همــکاران ( )16مــی باشــد کــه نشــان

کــه بــراي تعديــل موقعيــت اســتفاده میشــوند ،موجــب کاهــش

بدنــی در افــراد مبتــا بــه چاقــی شــد ،کــه در مقایســه بــا پژوهــش

از محدودیتهــای پژوهــش حاضــر میتــوان بــه محــدود شــدن

کســب شــد .همچنیــن مطالعــه چرایمــی و همــکاران ( )17نشــان

محــدود شــدن بــه بــازه ســنی  13تــا  15ســاله نوجوانــان ،و محدود

موثــر اســت .ریــوا و همــکاران ( )18دریافتــه انــد درمان دلبســتگی

بــازه زمانــی ســال  1398اشــاره نمود.

راهبردهــای ناســازگارانه تنظیــم هیجــان همــراه اســت .ایــن

نتیجه گیری

دادنــد مداخلــه مبتنــی بــر دلبســتگی باعــث کاهــش شــاخص توده

ولــع مصــرف و بالتبــع کاهــش تــوده بدنــی میگــردد (.)27-28

حاضــر بــا توجــه بــه همســانی بســته مداخلــه یافتــه ای همراســتا

بــه جنســیت دختــر ،محــدود شــدن به اســتفاده از ابــزار پرسشــنامه،

داد کــه درمــان دلبســتگی محــور در کاهــش شــاخص تــوده بدنــی

شــدن بــه موقعیــت مکانــی مرکــز غــدد و چاقی در شــهر ســاری و

محــور بــا بهبــود راهبردهــای ســازگارانه تنظیــم هیجــان و کاهش
پژوهــش نیــز بــا توجــه بــه ابــزار مشــابه بــا یافتــه هــای پژوهــش

در پژوهــش حاضــر مشــخص شــد کــه درمــان دلبســتگی محــور

بــه طــور کلــی در تبییــن ایــن نتایــج مــی تــوان بیــان نمــود کــه

هیجــان در نوجوانــان دختــر مبتالبــه چاقــی اثــر معنــی داری دارد.

و ایجــاد ظرفیــت بازتــاب در دنیــاي روانشــناختی نوجوانــان،

در مراکــز درمانــی ماننــد مرکــز غــدد و چاقــی بــرای نوجوانــان

را کاهــش داده و موجــب تســهیل تنظیــم هیجــان در حوزههــای

ســامت جســمانی ،روانــی و بهبــود توانایــی افــراد مبتــا بــه

درمــان عــدم دلبســتگی ایمــن منجــر بــه بــروز هیجانهــای

قابلیــت پذیــرش و بررســی هــای مربــوط بــه روش هــای تغییر می

بــه اســتفاده از راهبردهــای نامطلــوب هیجانی همچــون پرخوری و

کمــک کننــده باشــد و بدیــن ســان مــی تــوان اثربخشــی آنهــا را

حاضــر همســو مــی باشــد.

بــر کاهــش شــاخص تــوده بدنــی ،ولــع مصــرف غــذا و تنظیــم

درمــان متمرکــز بــر دلبســتگی بــا افزایــش حساســیت مثبــت

بنابرایــن چنیــن برنامــه ای را مــی تــوان در محتــوای آموزشــی و

ویژگیهــای واکنشــی و خصمانــه نســبت بــه رفتــار مشــکلآفرین

مبتــا بــه چاقــی بــه کار بــرد و گامــی مثبــت جهــت ارتقــای

مختلــف عملکــرد نوجــوان میشــود ( .)24همچنیــن در ایــن

چاقــی برداشــت .مطالعــات کمــی و کیفــی در آینــده بــا تمرکــز بــر

منفــی میشــود و ناتوانــی در کنتــرل هیجانهــای منفــی ،منجــر

توانــد در درک بهتــر از درمــان هــای روان شــناختی چاقــی بســیار

ولــع مصــروف غــذا مــی گــردد ( .)25عــدم دلبســتگی ایمــن هــم

بــه حداکثــر رســاند.

عاملــی در ابتــا بــه اختــاالت خــوردن ،نقــش اثرگــذاری ایفــا کند

سپاسگزاری

میتوانــد در بینظمــی هیجانهــا ،موثــر بــوده و هــم بهعنــوان

و از آنجــا کــه اصــاح الگــوی شــناختی مهمتریــن مؤلفــه درمانــی

ایــن پژوهــش برگرفتــه از رســاله خانم شــهربانو دهرویه در رشــته

ایــن نــوع درمــان محســوب میشــود ،مــی توانــد بــا کاهــش ولــع

روانشناســی تربیتــی دانشــگاه آزاد واحــد ســاری بــا راهنمایــی دکتر

مصــرف بــر کاهــش تــوده بدنــی اثرگــذار باشــد ( .)۲۵در تبییــن

ســیده علیــا عمادیــان و مشــاوره دکتــر حســن رمضــان زاده اســت.

تنظیــم هیجــان آزمودنیهــا میتــوان اینگونــه اســتدالل نمــود

تمامــی نوجوانــان کــه مــارا در انجــام ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد

دیگــر اثربخشــی گروهدرمانــی دلبســتگی محــور در کاهــش

در انتهــا نیــز از مســولین مرکــز غــدد و چاقــی شــهر ســاری و

کــه دلبســتگی ایمــن باعــث ایجــاد فردیــت و اســتقالل مناســب

نهایــت قدردانــی و تشــکر را بــه جــا مــی آوریــم.

منفــی باعــث ارتبــاط نزدیکتــر میشــود ( .)26بــه طــور کلــی

تضاد منافع

نوجــوان میشــود ،بیــان صریــح ،صادقانــه و بــاز در مــورد هیجــان
مداخلــه مبتنــي بردلبســتگي ،از طريــق کنتــرل راهبردهايــي ،مانند

نویســندگان ایــن مقالــه اعــام مــی دارنــد کــه هیــچ گونــه تضــاد

شناســايي هیجانهــای پرخــوري کــه شــامل راهبردهــاي مقابلــه

منافعــی در نــگارش ایــن مقالــه وجــود نــدارد.

هيجــان محــور از قبيــل ارائــه پاســخهای هيجانــي مناســب در

برابــر اضطــراب ،افســردگي ،ســرزنش ،خوداشــتغالی و خیالپردازی
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