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Abstract

چکیده
The purpose of this study is to explain the effect of
cognitive behavioral therapy on body image,  رفتاری-پژوهش حاضر بهمنظور تعیین اثربخشی گروهدرمانی شناختی
attachment style, and emotion regulation in women  سبکهای دلبستگی و تنظیم هیجان در زنان مبتال به،بر تنانگاره
with eating disorders. The present paper is a quasiexperimental study of "pretest-posttest with control  طرح پژوهش حاضر از نظر روش.اختالل خوردن انجام شده است
group design" and was applied research based on the  پسآزمون با گروه کنترل» و از نظر- نیمهآزمایشی «طرح پیشآزمون
aim. The statistical population includes 470 women  زن مراجعهکننده به470  جامعة آماری آن نیز.هدف کاربردی است
who attended nutrition clinics, psychiatric centers, and  مراکز روانپزشکی و باشگاههای بدنسازی و،کلینیکهای تغذیهای
bodybuilding and aerobics clubs in areas 1, 3, 6, and
21 of Tehran in 20219. The sample includes 30 . هستند1398  شهر تهران در سال21  و6 ،3 ،1 ایروبیک در مناطق
women with eating disorders who attended the above  نفر از زنان مراجعهکننده مبتال به اختالل خوردن به30 نمونه شامل
centers in 2019. They were selected by Convenience  است که به روش نمونهگیری دردسترس1398 مراکز فوق در سال
Sampling and randomly divided into control and انتخاب و بهصورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم
experimental groups. Patients in the intervention group
received 12 sessions of two-hour CBT group therapy  جلسة گروهدرمانی12  اعضای گروه آزمایش در معرض.شدند
over a 12-week period. Patients in the control group  رفتاری دوساعته بهصورت هفتگی و اعضای گروه کنترل در-شناختی
remained on the waiting list. Participants answered the  شرکتکنندگان در مرحلة پیشآزمون و.فهرست انتظار قرار گرفتند
Adult Attachment Inventory (AAI), Difficulty in
Emotion Regulation Scale (DERS), and Satisfaction ،)AAI( پسآزمون به پرسشنامههای سبک دلبستگی بزرگسال
with Body Image (SWBI) questionnaires in the pretest )SWBI( ) و رضایت از تنانگارهDERS( دشواری تنظیم هیجان
and posttest phases. We used ANCOVA and the T-test  برای آزمون فرضیههای پژوهش از تحلیل کوواریانس و.پاسخ دادند
for independent samples to test the research  برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از. مستقل استفاده شدt آزمون
hypotheses. SPSS version 26 was used for data
analysis. The results of ANCOVA showed a  نتایج تحلیل کوواریانس نشان. استفاده شد26  نسخةSPSS نرمافزار
significant effect of cognitive-behavioral group  وp=0/016(  رفتاری بر تنانگاره-میدهد گروهدرمانی شناختی
therapy on body image (F= 6.632, p= 0.016), emotion ) و سبکF=57/423  وp=0/001(  تنظیم هیجان،)F=6/632
regulation (F= 57.423, p=0.001), and secure ) اثر معنادار داشته و سببF=6/250  وp=0/019( دلبستگی ایمن
attachment style (F=6.250, p= 0.019). In addition, the
results of the Independent Sample T-test showed that ، مستقل نشان میدهدt  همچنین نتایج آزمون.بهبود آنها شده است
cognitive behavioral therapy had a significant effect p=0/006(  رفتاری بر سبک دلبستگی اجتنابی-گروهدرمانی شناختی
on avoidance attachment style (t= 3.272, p= 0.006) ) اثرt=4/570  وp=0/001( ) و سبک دلبستگی دوسوگراt=3/272 و
and ambivalence attachment style (t= 4.570, p=0.001).
The present study demonstrated that cognitive  پژوهش حاضر نشان.معنادار داشته و سبب کاهش آنها شده است
behavioral group therapy improved body image,  سبک، رفتاری سبب بهبود تنانگاره- گروهدرمانی شناختی،میدهد
attachment style, and emotion regulation in women دلبستگی و تنظیم هیجان در زنان مبتال به اختالل خوردن میشود و
with eating disorders, and that this type of treatment این نوع از درمان میتواند درمان مناسبی برای زنان مبتال به اختالل
may be a useful therapy for women with eating
.خوردن باشد
disorders.
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مقدمه
اختالل خوردن با اختالل مداوم در خوردن یا رفتارهای مربوط به خوردن مشخص میشود که سبب تغییر در
مصرف یا جذب غذا میشود و بهطور قابلتوجهی به کاهش سالمت جسمی و عملکرد روانی -اجتماعی
میانجامد .شیوع اختالالت خوردن با توجه به نوع آن بین  0/4درصد تا  1/6درصد متغیر است و در زنان
بیشتر از مردان دیده میشود (راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی )2013 ،)DSM-5( 1اختالالت
خوردن شرایط خطرناکی است که کیفیت زندگی مرتبط با سالمت را به خطر میاندازند و با افزایش استفاده
از مراقبتهای بهداشتی و افزایش هزینههای آنها همراه است (والرت و همکاران .)2019 ،اختالالت خوردن
را باید جدی گرفت؛ زیرا ممکن است افراد بدون آنکه متوجه باشند ،در دام این اختالالت گرفتار شوند و
ممکن است کمکم احساس کنند کنترل خوردن و وزن راهی برای سروسامان دادن به زندگی آنهاست .یکی
از پیامدهای خطرناک اختالل خوردن که لزوم پرداختن به این موضوع را بیشتر میکند ،خودکشی است.
میزان تالش برای خودکشی در سراسر عمر در افراد مبتال به اختالل خوردن بیشتر از افرادی است که این
اختالل را ندارند (کرو و همکاران )2009 ،و بیشترین میزان خودکشی بین طبقههای تشخیصی روانپزشکی
مربوط به این طبقه است (براندت و کراوفورد .)2019 ،همچنین میزان باالی اقدام به خودکشی در میان
اعضای خانوادههای افراد مبتال به اختالل خوردن رواج دارد و این میزان در اعضای خانواده افراد مبتال به
پرخوری عصبی بیشتر از انواع دیگر اختالالت خوردن است (پیستسکی و همکاران.)2017 ،
اختالالت خوردن با سایر اختالالت روانی ،مانند اختالالت اضطرابی (بروسوف ،کالپس و لوینسون،
2019؛ لوینسون و همکاران ،)2018 ،دوقطبی (بریتسک ،موریرا ،تونیولو و الفر2011 ،؛ مک الروی و
همکاران ،)2016 ،افسردگی و مصرف مواد (بکر و گریلو )2015 ،و وسواس (انجمن روانپزشکی آمریکا،
 )2013همبودی دارد .در طبقه اختالالت خوردن معیارهای تشخیصی برای هرزهخواری ،اختالل نشخوار،
اختالل مصرف غذای دوریجو /محدودکننده ،بیاشتهایی عصبی ،پرخوری عصبی ،اختالل پرخوری و سایر
اختالالت تغذیهای و خوردن مشخص 2ارائه شده است (راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی
( .)2013 ،)DSM-5عوامل مختلفی مانند اختالالت روانپزشکی خانوادگی ،استرس مادران پیش از تولد
نوزاد ،عوامل مختلف خانوادگی ،اضافه وزن در دوران کودکی و نارضایتی بدنی در نوجوانان میتواند خطر
ابتال به اختالل خوردن را افزایش دهد (کسکی راهکونن و ماستلین .)2016 ،افراد مبتال به اختالل خوردن
دارای ویژگیهای زیر هستند :حرمت نفس پایین (لیم و یو ،)2017 ،کمالگرایی (شو و همکاران2019 ،؛
جانستون و همکاران ،)2018 ،نقص در تنظیم هیجان (مالورکی باکه و همکاران2018 ،؛ روسیتی ،روفینو،
گودوین و واگنر )2016 ،و نقص در تنانگاره( 3میچیسون و همکاران2017 ،؛ سادوک ،سادوک و روئیز،
.)2015
)1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5
2. other specified feeding or eating disorder
3. body image
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نقص در تنانگاره یکی از مهمترین عوامل پیشآگهی در درمان اختالالت خوردن است (دال گریو،
سارتیرانا و کالوگی )2019 ،و درصورت وجود میتواند بسیار آشفتهکننده باشد و سبب افزایش احتمال ابتال به
افسردگی ،افزایش احتمال خودکشی ،کاهش حرمت خود و کاهش کیفیت زندگی شود .تنانگاره ،تصویر
ذهنی دربرگیرنده عقاید ،احساسات آگاهانه و غیرآگاهانه دربارة بدن است (شمسالدین سعید ،عزیززاده
فروزی ،محمد علیزاده ،حقدوست و گروسی .)1388 ،تنانگاره به تصویر ذهنی فرد از ظاهر فیزیکی او و
همچنین به احساسات مثبت یا منفی وی از شکل یا اندازه بدنش اشاره دارد (گرومال و همکاران.)2000 ،
رابطة میان نقص در تنانگاره و اختالالت خوردن رابطهای متقابل و دوسویه است (شمسالدین سعید و
همکاران .)1388 ،نقص در تنانگاره یکی از عوامل خطر برای گسترش اختالالت خوردن و نشاندهندة یکی
از ویژگیهای سایکوپاتولوژیک اختالالت خوردن است .برای بهبود نتیجة درمان و کاهش احتمال عود در
درمان اختالالت خوردن باید نارضایتی از بدن و نقص در تنانگاره مدنظر قرار بگیرد (مکلین و پاکستون،
.)2019
زمانی که افراد در ادراک تصویر بدنی خود با مشکل مواجه میشوند ،در کنترل هیجانهای منفی خویش
نیز ناتوانتر میشوند .به عبارت دیگر در تنظیم هیجان با مشکل مواجه میشوند .تنظیم هیجان در نحوهای
که افراد تنانگاره خود را درک میکنند نیز تأثیر دارد (مهاجرین ،بختیار ،اولنسکی ،دولتشاهی و موتابی،
2019؛ مندس ،فریرا و مارتا سیموئست .)2017 ،به عبارت دیگر تنظیم هیجانی بهتر و ذهنآگاهی بیشتر،
میزان کمتری از نارضایتی بدنی را به همراه دارد (الول ،وب ،زیمر گمبک و فارل .)2018 ،دشواری در تنظیم
هیجان از عواملی است که مستقیم در اختالالت خوردن نقش دارد (دونوفری ،روکلینا ،وایلدز ،میلر و
اریکسون .)2016 ،مشکالت تنظیم هیجان بهطور معناداری میان نقص در تنانگاره و رفتارهای مرتبط با
اختالالت خوردن نقش میانجیگری دارد (برجعلی ،سهرابی و فرخی .)2015 ،همچنین میتوان گفت نقص
در تنظیم هیجان نقش مهمی در رابطة دلبستگی ناایمن و آسیبشناسی اختالالت خوردن دارد (فن دورمه،
برات و گوسنز.)2015 ،
سبک دلبستگی ناایمن افراد سبب افزایش نشانههای مرتبط با اختالل خوردن میشود (مونتلئون و
همکاران2017 ،؛ تاسکا .)2019 ،سطوح باالی سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی با رفتارهای بیشتری همراه
است که مربوط به اختالالت خوردن هستند (مونتلئون و همکاران .)2018 ،متغیرهای حساسیت نسبت به
طرد بر پایة ظاهر 1و رتبة اجتماعی( 2دی پائولی ،فولر تشکویک ،هالیول ،پوجیو و کروگ،)2017 ،
ذهنآگاهی( 3پپینگ ،اودونوون ،زیمر گمبک و هانیش )2015 ،و حساسیت به تنبیه( 4مونتلئون و همکاران،
 ) 2018نقش میانجی میان دلبستگی ناایمن و اختالالت خوردن دارند .در بافت خانواده ،سبک دلبستگی افراد
1. appearance‐based rejection sensitivity
2. social rank
3. mindfulness
4. sensitivity to punishment
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عامل مهمی در تبیین تنانگاره است (پاول ،وانگ هال ،بانیستر ،کولرا و لوپز2018 ،؛ چرکاسکایا و روزاریو،
 .)2017بررسیها نشان میدهد سبکهای دلبستگی و نحوه فرزندپروری والدین نقش بسزایی در شکلگیری
نارضایتی از بدن و نقص در تنانگاره دارند (گرنون و همکاران.)2016 ،
در افراد مبتال به اختالل خوردن بین تنانگاره و سبک دلبستگی ناایمن رابطه وجود دارد و تجسم فرد از
بدنش بهعنوان واسطه احتمالی بین سبک دلبستگی ناایمن -اجتنابی و ویژگیهای روانشناختی خاص
اختالالت خوردن عمل میکند (مونتلئون و همکاران .)2017 ،درمانهای دارویی ،رواندرمانی دینامیک،
خانوادهدرمانی و درمان بینفردی برای اختالالت خوردن مؤثر عنوان شدهاند .درمان شناختی -رفتاری
بهعنوان روش انتخابی و مهمترین و مؤثرترین نوع درمان این اختالل ذکر شده است (سادوک ،سادوک و
روئیز .)2015 ،همچنین پژوهشهای مختلف اثربخشی باالی درمان شناختی -رفتاری را در بهبود اختالالت
خوردن تأیید کردهاند (دال گریو ،سارتیرانا و کالوگی2019 ،؛ سیگنورینی ،شفیلد ،رودز ،فلمینگ و وارد2018 ،؛
قادری و همکاران .)2018 ،مدل شناختی برای تبیین اختالالت خوردن بیان میکند ،افراد مبتال تمایل دارند
برای ارزشمنددانستن خود ،بر شکل و کنترل وزن بدنشان تمرکز بیش از اندازه داشته باشند یا آن را بیش
ارزشگذاری کنند .این ویژگی روانشناختی در اختالالت بیاشتهایی عصبی ،پراشتهایی عصبی و بیش از
نیمی از افراد مبتال به اختالل پرخوری دیده میشود (گریلو ،وایت ،جوئورجیوا ،ویلسون و ماشب.)2013 ،
همچنین مدل شناختی -رفتاری برای تبیین نقص در تنظیم هیجان بیان میکند مراقبت هیجانی ناکافی و
آسیب هیجانی بیشازحد به شکلگیری باورهای بنیادین کژکار در افراد منجر میشود .باورهای بنیادین سبب
بروز احساسات میشوند که شامل سطح باالیی از احساسات ترس و عصبانیت هستند و احساسات نیز به
فعالشدن مفروضات ناکارآمد منجر میشوند (هاولز .)2018 ،عالوه بر درمان انفرادی ،اثربخشی درمان
گروهی شناختی -رفتاری برای اختالالت خوردن نیز اثبات شده است (واید ،بایرن و آلن.)2017 ،
براساس نظریة مقایسة اجتماعی ،زنان در بیشتر موارد خود را با مدلها و شخصیتهای الغر در رسانهها
و مجلهها مقایسه میکنند و زمانی که بین اندام ایدهآل و آنچه از بدن خود ادراک میکنند ناهماهنگی
مشاهده کنند ،ممکن است از تنانگاره خود ناراضی شوند .با توجه به گسترش فضای مجازی و رسانههای
جمعی و تبلیغ ایدهآلهای الغری در آنها ،این ایدهآلها بهعنوان عامل مهمی در زیبایی ظاهری افراد
بهحساب میآیند و طیف وسیعی از زنان ،بهویژه نوجوانان و جوانان را در معرض خطر ابتال به اختالل خوردن
و نارضایتی از تنانگاره قرار میدهد .همچنین رضایتنداشتن از بدن و ظاهر میتواند سبب بروز تعارضهای
بینفردی و دشواری در کنترل هیجانها شود که این مسائل اهمیت پرداختن به موضوع مورد پژوهش را
نشان میدهد .با توجه به توضیحات ارائهشده ،هدف از انجام پژوهش بررسی این سؤال است که آیا
گروهدرمانی شناختی -رفتاری بر تنانگاره ،سبک دلبستگی و تنظیم هیجانات در زنان مبتال به اختالل
خوردن تأثیر دارد یا خیر؟ فرضیههای پژوهش حاضر به شرح زیر هستند:
 .1گروهدرمانی شناختی -رفتاری بر تنانگاره در افراد مبتال به اختالل خوردن تأثیر دارد.
 .2گروهدرمانی شناختی -رفتاری بر تنظیم هیجان در افراد مبتال به اختالل خوردن تأثیر دارد.
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 .3گروهدرمانی شناختی -رفتاری بر سبک دلبستگی افراد مبتال به اختالل خوردن تأثیر دارد.

روش پژوهش
جامعة آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع پژوهش نیمهآزمایشی «طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل» بود .برای
انتخاب گروههای آزمایش و کنترل ،آزمودنیها بهکمک نرمافزارهای  SPSSنسخة  26و  STATAنسخة
 12براساس نمرات پیشآزمون متغیرهای رضایت از تنانگاره ،دشواری تنظیم هیجان و سبکهای دلبستگی
بزرگسال همتاسازی شدند .گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل (گروهدرمانی شناختی -رفتاری) و گروه
کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند .قبل از شروع مداخله و بالفاصله پس از اتمام آن ،اعضای دو گروه
داوطلبانه به آزمونهایی که به سنجش متغیرهای وابسته میپرداختند ،پاسخ دادند .جامعة آماری پژوهش،
 470زن مراجعهکننده به مراکز رژیمدرمانی ،مراکز روانپزشکی و باشگاههای بدنسازی و ایروبیک در مناطق
 6 ،3 ،1و  21شهر تهران در سال  1398هستند .نمونة پژوهش حاضر شامل  30نفر از زنان مبتال به اختالل
خوردن مراجعهکننده به مراکز است که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .برای انتخاب بیماران،
پژوهشگر با مراجعه به مراکز رژیمدرمانی ،مطبهای روانپزشکی و باشگاههای بدنسازی و پس از اخذ
شرححال اولیه ،افرادی را که احتمال داشت مبتال به اختالل خوردن باشند انتخاب و به جلسة مصاحبة
تشخیصی دعوت کرد .در جلسة مصاحبة تشخیصی با استفاده از راهنمای «مصاحبة ساختاریافتة بالینی برای
ارزیابی اختاللهای  -DSM5نسخة پژوهشی ( ،»)SCID-5-RVاز میان  75نفر از زنان دعوتشده به
مصاحبه ،تشخیص اختالل خوردن توسط پژوهشگر برای آن دسته از بیمارانی که واجد مالکهای تشخیصی
بودند گذاشته شد .مالکهای عمدة ورود به پژوهش عبارت بودند از :تشخیص اختالل خوردن براساس
 DSM5و سن  .18-45مالکهای عمدة خروج از پژوهش عبارت بودند از :اعتیاد به مواد مخدر و دریافت
برنامههای دارویی و غیردارویی برای اختالل خوردن طی یک سال گذشته.

ابزار سنجش
مقیاس دلبستگی بزرگسال ()AAI
1

مقیاس دلبستگی بزرگسال یک مقیاس  15سؤالی است که بشارت براساس گویههای آزمون هازن و شیور
(هازن و شیور 1987 ،به نقل از بشارت  )1384ساخته و هنجاریابی کرده است .این آزمون سه سبک
دلبستگی ایمن (پنج گویه) ،اجتنابی (پنج گویه) و دوسوگرا (پنج گویه) را در مقیاس لیکرت پنجدرجهای از
خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد ( )5سنجیدند .حداقل و حداکثر نمرة آزمودنی در زیرمقیاسها  5و  25است.
بهترین روش سنجش دلبستگی ،درپیشگرفتن رویکرد ابعادی است که در آن هر فرد میتواند درجاتی از
)1. Adult Attachment Interview (AAI
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دلبستگی ایمن و ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) را داشته باشد .ضرایب الفای کرونباخ برای زیرمقیاسهای
دلبستگی ایمن  ،0/91دلبستگی اجتنابی  0/89و دلبستگی دوسوگرا  0/88بهدست آمد که نشاندهندة
هم سانی درونی خوب مقیاس است .همچنین پایایی بازآزمایی برای هریک از خرده مقیاسها محاسبه شد که
ضریب همبستگی برای خردهمقیاس دلبستگی ایمن  ،0/87خردهمقیاس دلبستگی اجتنابی  0/83و
خردهمقیاس دلبستگی دوسوگرا  0/74بهدست آمد که نشان میدهد پایایی بازآزمایی مقیاس رضایتبخش
است (بشارت .)1392 ،برای بررسی روایی محتوایی مقیاس دلبستگی بزرگسال ،از ضرایب همبستگی بین
نمرههای  15نفر از متخصصان روانشناسی استفاده شد .ضریب توافق کندال برای سبک دلبستگی ایمن
 ،0/80سبک اجتنابی  0/61و سبک دوسوگرا  0/57محاسبه شد .روایی همگرای پرسشنامة دلبستگی
بزرگسال از طریق اجرای همزمان مقیاسهای «مشکالت بین شخصی ( »)IIPو «حرمت خود (»)SEI
دربارة نمونة  300نفری از آزمودنیها ارزیابی شد (هورویتز و همکاران1988 ،؛ کوپراسمیت 1967 ،به نقل از
بشارت .)1384 ،نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد ،بین نمرة آزمودنیها در سبک دلبستگی ایمن
و زیرمقیاسهای مشکالت بینشخصی ،همبستگی منفی معنادار از  0/26تا  0/45و با زیرمقیاسهای حرمت
نفس ،همبستگی منفی ،اما غیر معنادار وجود داشت (بشارت .)1384 ،این نتایج نشاندهندة روایی کافی
مقیاس سبک دلبستگی بزرگسال است .در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ برای مؤلفههای سبک
دلبستگی ایمن  ،0/80برای دلبستگی اجتنابی  0/77و برای دلبستگی دوسوگرا  0/77محاسبه شد.

مقیاس دشواری تنظیم هیجانی)DERS( 1
مقیاس دشواری تنظیم هیجانی شامل  36گویه است که گرتز و رومر در سال  2004آن را ساختند.
نمرهگذاری این پرسشنامه در مقیاس لیکرت  5درجهای از تقریباً هرگز ( )1تا تقریباً همیشه ( )5درجهبندی
شده است و سطوح نقص و نارسایی در تنظیم هیجانی فرد را میسنجد .حداقل نمرة کسبشده در این
پرسشنامه  36و حداکثر نمره  180است .نمرة بین  36تا  72نشاندهندة دشواری کم ،نمره بین  72تا 108
بیانگر دشواری متوسط و نمرة بین  108تا  180نشاندهندة دشواری زیاد در تنظیم هیجان است .این
پرسشنامه شش زیرمقیاس دارد که عبارتاند از :عدم پذیرش هیجانهای منفی ،فقدان آگاهی هیجانی،
فقدان شفافیت هیجانی ،مشکل در انجام رفتارهای هدفمند در زمان درماندگی ،مشکل در مهار رفتارهای
تکانشی در زمان درماندگی و دستیابی محدود به راهبردهای مؤثر تنظیم هیجان (گرتز و رومر.)2004 ،
ضرایب آلفای کرونباخ برای هریک از زیرمقیاسهای پرسشنامة دشواری در تنظیم هیجان بهصورت
جداگانه محاسبه و در سطح قابل قبولی گزارش شد .آلفای کرونباخ برای کل مقیاس بین  0/79تا 0/92
بهدست آمده است .همچنین پایایی بازآزمایی این مقیاس همبستگی بین  0/71تا  0/87را نشان میدهد
(بشارت .)1397 ،بررسیها روایی سازه و پیشبین این مقیاس را در سطح کافی گزارش کردهاند (گرتز و
)1. Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،4سال دوازدهم

181

رومز .)2004 ،روایی همگرا و افتراقی پرسشنامة دشواری تنظیم هیجان از طریق اجرای همزمان مقیاس
2
1
سالمت روانی ( ( )MHIبشارت ،)1385 ،پرسشنامة تنظیم شناختی هیجان (( )CERQبشارت )1395 ،و
3

فهرست عواطف مثبت و منفی ( ( )PANASبشارت )1387 ،دربارة نمونههای مختلف محاسبه و تأیید شد.
ضرایب همبستگی عدم پذیرش هیجانهای منفی با بهزیستی روانشناختی  ،-0/53با درماندگی
روانشناختی  ،0/44با راهبردهای رشدیافته تنظیم شناختی هیجان  ،-0/47با راهبردهای رشدنایافته تنظیم
شناختی هیجان  ،0/51با عاطفة مثبت  -0/45و با عاطفة منفی  -0/46بهدست آمد (بشارت .)1397 ،میزان
آلفای کرونباخ برای پرسشنامة دشواری تنظیم هیجانی در پژوهش حاضر  0/90بهدست آمد.

مقیاس رضایت از تنانگاره)SWBI( 4
مقیاس رضایت از تنانگاره شامل  22گویه است که در سال  2002سوئوتو و گارسیا آن را ساختند.
نمرهگذاری این مقیاس براساس لیکرت پنجدرجهای و از هرگز ( )1تا همیشه ( )5درجهبندی شده است .این
مقیاس دارای دو زیرمقیاس رضایت از تنانگاره ( 4گویه) و نارضایتی از تنانگاره ( 18گویه) است .حداکثر
نمرهای که فرد میتواند در این مقیاس کسب کند 110 ،و حداقل نمره  22است .نمرة بین  22تا 44
نشاندهندة میزان پایین نارضایتی از تنانگاره است .نمرة بین  44تا  66نشاندهندة میزان متوسطی از
نارضایتی از تنانگاره و نمرة باالتر از  66نشاندهندة میزان باالی نارضایتی از تنانگاره است .پایایی این
پرسشنامه در ایران به دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی بررسی شده است؛ بهطوریکه روش آلفای کرونباخ
 0/91پایایی را برای آن گزارش کرد .همچنین همبستگی بین نمرات در روش بازآزمایی در یک گروه 30
نفره  0/75محاسبه شد که نشاندهندة پایایی قابلقبول این مقیاس است .همچنین روایی محتوایی ،روایی
سازه و روایی افتراقی این مقیاس در سطح قابل قبولی گزارش شده است (طاهری تربتی ،بلقانآبادی و
قدوسی تبار .)1392 ،در تحقیق اسدی گندمانی و تیمورزاده پرسشنامة رضایت از تنانگاره با رضایت زناشویی
همبستگی مثبت  0/74داشت (اسدی گندمانی و تیمورزاده .)1393 ،میزان آلفای کرونباخ برای مقیاس
رضایت از تنانگاره در پژوهش حاضر  0/91محاسبه شد.

پروتکل درمانی
گروهدرمانی شناختی -رفتاری در  12جلسه به مدت دو ساعت و بهصورت هفتگی در دو مرکز بهداشت عموم
دانشگاه عالمه طباطبائی و کلینیک سالمتی مدرن اجرا شد .پروتکل درمانی را کش ( )1988تدوین کرده
است (کش 1988 ،به نقل از فرحزادی ،مداحی و خلعتبری .)1396 ،اعضای گروه آزمایش به دو گروه هفت و

)1. Menta Health Inventory (MHI
)2. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ
)3. Positive and Negative Affect Schedule (PANAS
)4. Satisfaction With Body-Image (SWBI
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هشت نفره تقسیم شدند تا جلسات گروهدرمانی بهتر اداره شود و درمان بازدهی بیشتری داشته باشد .همچنین
قبل و بعد از درمان سنجیده شدند (پیشآزمون -پسآزمون) .چکیدة  12جلسة گروهدرمانی در جدول  1آمده
است.
جدول  .1چکیدة جلسات گروهدرمانی شناختی -رفتاری
جلسات

اهداف

اول

آشنایی با گروه و
مقررات گروه

دوم و سوم

توضیح دربارة تنانگاره

چهارم

آموزش تکنیک تمایز
فکر از واقعیت

پنجم

آموزش
حساسیتزدایی منظم

ششم و
هفتم

توضیح دربارة افکار
خودآیند منفی

هشتم

توضیح خطاهای
شناختی دربارة
تنانگاره

نهم

بررسی اجتنابها و
آیینهای دلمشغولی

دهم

ارائة دیدگاه مثبت
دربارة تنانگاره

یازدهم و
دوازدهم
دوازدهم

آمادهکردن گروه برای
اتمام درمان
جلسة پایانی و انجام
پسآزمون

محتوا
درمانگر دربارة مقررات گروه شامل تعداد جلسات ،غیبتنکردن بیش از دو جلسه ،ساعت و مکان تشکیل گروه،
لزوم مشارکت در بحثها و انجام تکلیف توضیح داد و سپس از اعضا درخواست کرد خود را معرفی کنند.
درمانگر دربارة تنانگاره توضیحاتی ارائه داد.
درمانگر دربارة عوامل تأثیرگذار بر تنانگاره (مانند مقایسههای اجتماعی ،ژنتیک ،محیط ،خانواده و )...توضیحاتی
ارائه کرد .همچنین دربارة نارضایتی از تنانگاره ،تاریخچه و آمارهای مکتوب مطالبی عنوان کرد .از اعضای
گروه خواسته شد آنها نیز نظرات و تجربههای خود را دربارة مطالب عنوانشده بیان کنند.
درمانگر به آموزش تکنیک تمایز فکر از واقعیت (رویداد ( ،)Aباور ( )Bو پیامد ( ))Cپرداخت .از اعضای گروه نیز
خواسته شد تجربیات خود را بیان کنند .سپس در چارچوب الگوی فوق تجربههای آنها صورتبندی شد.
بهعنوان تکلیف خانگی اعضای گروه باید رویداد ،باور و پیامد را دربارة تجربیات خارج از جلسه انجام میدادند.
مرور تکلیف هفتة گذشته انجام شد .تمرین ریلکسیشن (آرمیدگی) ،یعنی اعضا در حالتی راحت قرار گرفتند،
انجام شد .سپس با توجه به موقعیتهایی که مراجع از آسان به دشوار ردیف کرده بود ،به انجام تمرین
حساسیتزدایی منظم پرداخته و بر افکار و هیجانات ناشی از آن موقعیتها تمرکز شد .پس از تمرین اعضا
شروع به بحث دربارة این تجربه کردند.
درمانگر دربارة افکار خودآیند منفی و چرخة فکر ،هیجان و رفتار توضیح داد .سپس از اعضا درخواست کرد
تجربهای را که سبب شده بود در برابر خود ظاهر منفی داشته باشند ،یادداشت کنند .هریک از اعضا تجربة خود
را در گروه به اشتراک گذاشت و بهکمک درمانگر شناسایی فرضهای مشکلآفرین صورت گرفت .سپس
جایگزینکردن فکر منطقی با مشارکت خود فرد و بهکمک درمانگر انجام شد .تکلیف خانگی برای این جلسه
عبارت بود از انجام این فرایند برای تجربیات خارج از جلسه و مکتوبکردن آن.
مرور تکلیف جلسة گذشته انجام شد .درمانگر به توضیح انواع تحریفها دربارة تنانگاره (مانند خوارشماری،
ذهنخوانی ،اغراق ،تفکر دوقطبی و )...پرداخت .سپس از هریک از اعضای گروه خواسته شد موقعیت خاصی را
مدنظر قرار دهند و نوع خطاهای شناختی را با توجه به مثالها و توضیحات درمانگر مشخص کنند و در گروه به
اشتراک بگذارند .آموزش مؤلفههای دیگر ،یعنی چالش و تأثیرات آن با خطاهای شناختی توضیح داده شد .سپس
تکلیف خانگی ارائه شد که انجام این فرایند بیرون از جلسه اعضا توسط اعضای گروه بود.
تکلیف هفتة گذشته مرور شد .سپس به بررسی اجتنابها و آیینهای دلمشغولی مانند اجتناب از برخی
موقعیتهای اجتماعی پرداخته شد .درمانگر اعضای گروه را با توجه به اینکه هرکدام از آنها نحوة اجتنابهای
خود را کشف کردهاند ،تشویق کرد تا سلسلهمراتب موفقیت برای مواجهه را ایجاد کنند .درمانگر براساس
سلسلهمراتب مواجهه ،یادگیری مرحلة هماهنگکردن (آمادگی ،عمل ،مقابله و لذت) را آموزش داد.
اعضای گروه به بیان نقاط مثبت و اظهارنظرهای مثبت دربارة ظاهر خود پرداختند .سپس اولویتبندی
فعالیتهای جسمانی براساس تسلط و لذت انجام شد .از اعضا خواسته شد براساس فهرست بهعنوان تکلیف در
یکی از اولویتها و موقعیتهای اجتماعی قرار بگیرند.
مرور تکلیف هفته پیش انجام شد و سپس بررسی موانع و مشکالت احتمالی صورت گرفت .همچنین
راهبردهای جرئتورزی در موقعیتهای اجتماعی آموزش داده شد.
درمانگر به جمعبندی جلسات پرداخت .به سؤاالت اعضای گروه پاسخ داده و پسآزمون انجام شد.
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روش تجزیه و تحلیل اطالعات
پس از جمعآوری اطالعات (نمرات پیشآزمون -پسآزمون) ،دادهها وارد نرمافزار  SPSSنسخة  26شده و
برای تجزیه و تحلیل آنها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .از تحلیلهای آمار توصیفی ،برای
توصیف شاخصهای جمعیتشناختی نمونه استفاده شد .همچنین بعد از بررسی پیشفرضهای آزمون تحلیل
کواریانس و برآوردهنشدن پیشفرض همگنی شیب خط رگرسیون برای دو متغیر سبک دلبستگی اجتنابی و
سبک دلبستگی دوسوگرا ،از تحلیل کواریانس و آزمون  tمستقل برای بررسی فرضیههای پژوهش استفاده
شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی نمونه
تعداد  30زن با میانگین سنی ( 27/33 )SD=5/857در این پژوهش شرکت کردند .جوانترین شرکتکننده
 18سال و مسنترین شرکتکننده  41سال داشت 12 .نفر ( 40درصد) از شرکتکنندگان متأهل و  18نفر
( 60درصد) مجرد بودند .به لحاظ وضعیت شغلی 5 ،نفر ( 16/7درصد) شاغل و  25نفر ( 83/3درصد) بیکار
بودند .همچنین  3نفر ( 10درصد) از شرکتکنندگان مدرک تحصیلی دیپلم 19 ،نفر ( 63/3درصد) مدرک
تحصیلی کارشناسی 7 ،نفر ( 23/3درصد) مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و  1نفر ( 3/3درصد) مدرک
تحصیلی دکتری داشتند .براساس نوع اختالل خوردن 10 ،نفر ( 33/3درصد) اختالل پراشتهایی عصبی 8 ،نفر
( 26/7درصد) اختالل پرخوری 5 ،نفر ( 16/7درصد) اختالل پراشتهایی عصبی (با فراوانی کم و /یا با مدت
محدود) 3 ،نفر ( 10درصد) اختالل پرخوری (با فراوانی کم و /یا با مدت محدود) و  4نفر ( 13/3درصد)
اختالل خوردن نامشخص داشتند.

ب) توصیف شاخصها
 .1آزمونهای نرمالبودن دادهها
بهمنظور بررسی پیشفرض نرمالبودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که نتایج آن در
جدول  2آمده است.
در آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،درجة آزادی برای گروه کنترل و مداخله  15بوده است .همانطور که
مشاهده میشود ،در تمام گروهها و در تمام مراحل پیشآزمون و پسآزمون ،سطح معناداری بیشتر از 0/05
است؛ بنابراین فرض خالف رد و فرض صفر تأیید میشود .یافتههای جدول  2نشان میدهد ،توزیع دادهها
نرمال است و این پیشفرض تأیید میشود.
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جدول  .2نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی پیشفرض نرمالبودن دادهها ()n=30
گروه

پیشآزمون
مداخله
پسآزمون

پیشآزمون
کنترل
پسآزمون

مرحله

آمارة کولموگروف -اسمیرنوف

سطح معناداری

رضایت از تنانگاره
دشواری تنظیم هیجان
دلبستگی ایمن
دلبستگی اجتنابی
دلبستگی دوسوگرا
رضایت از تنانگاره
دشواری تنظیم هیجان
دلبستگی ایمن
دلبستگی اجتنابی
دلبستگی دوسوگرا
رضایت از تنانگاره
دشواری تنظیم هیجان
دلبستگی ایمن
دلبستگی اجتنابی
دلبستگی دوسوگرا
رضایت از تنانگاره
دشواری تنظیم هیجان
دلبستگی ایمن
دلبستگی اجتنابی
دلبستگی دوسوگرا

0/156
0/094
0/176
0/159
0/172
0/132
0/167
0/149
0/191
0/149
0/166
0/178
0/157
0/144
0/194
0/145
0/186
0/167
0/144
0/198

0/200
0/200
0/200
0/200
0/200
0/200
0/200
0/200
0/146
0/200
0/200
0/200
0/200
0/200
0/133
0/200
0/172
0/200
0/200
0/118

 .2بررسی پیشفرض همگنی واریانسها
برای بررسی پیشفرض همگنی واریانسهای متغیرهای پژوهش از آزمون لوین استفاده شد .در این آزمون،
درجة آزادی متغیر مستقل  1و درجة آزادی در نمونه  28بود .سطح معناداری دادة همة متغیرهای پژوهش هم
در مرحلة پیشآزمون و هم در مرحلة پسآزمون  P<0/05بهدست آمد که این به معنای تأیید فرض صفر و
همگنبودن واریانسها در همة متغیرهاست.
 .3بررسی همگنی شیب خط رگرسیون
در جدول  3نتایج تحلیل همگنبودن شیب خط رگرسیون بهعنوان مهمترین پیشفرض انجام تحلیل
کوواریانس آمده است .همانطور که در جدول مشاهده میشود ،سطح معناداری برای متغیرهای رضایت از
تنانگاره ،دشواری تنظیم هیجانی و سبک دلبستگی ایمن بیشتر از  0/05است؛ درنتیجه فرض خالف رد و
فرض صفر تأیید میشود؛ به عبارت دیگر پیشفرض همگنی شیب خط رگرسیون برای متغیرهای رضایت از
تنانگاره ،دشواری تنظیم هیجانی و سبک دلبستگی ایمن برقرار است ،اما سطح معناداری برای متغیرهای

185

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،4سال دوازدهم

دلبستگی اجتنابی و دلبستگی دوسوگرا کمتر از  0/05است؛ درنتیجه برای این دو متغیر فرض خالف پذیرفته
و فرض صفر رد میشود .پیشفرض همگنی شیب رگرسیون نیز برقرار نیست.
جدول  .3همگنی شیب خط رگرسیون متغیرهای پژوهش
متغیر

مجموع SS

df

میانگین SS

F

معناداری

رضایت از تنانگاره
دشواری تنظیم هیجان
دلبستگی ایمن
دلبستگی اجتنابی
دلبستگی دوسوگرا

0/945
39/546
0/011
11/826
19/137

1
1
1
1
1

0/945
39/546
0/011
11/826
19/137

0/396
3/748
0/016
10/052
15/176

0/535
0/064
0/899
0/004
0/001

برای تجزیه و تحلیل دادهها ،با توجه به برقراربودن تمامی پیشفرضها برای آزمون فرضیههای مرتبط
با متغیرهای رضایت از تنانگاره ،دشواری تنظیم هیجان و سبک دلبستگی ایمن از تحلیل کوواریانس استفاده
شد .همچنین بهدلیل ردشدن پیشفرض همگنی شیب خط رگرسیون برای متغیرهای سبک دلبستگی
اجتنابی و سبک دلبستگی دوسوگرا ،برای آزمون فرضیههای مرتبط با این دو متغیر ،از آزمون  tمستقل برای
نمرات افتراقی استفاده شد.

ج ) آزمون فرضیههای پژوهش
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای متغیر رضایت از تنانگاره ،در جدول  4آمده است.
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس رضایت از تنانگاره
پیشآزمون رضایت از تنانگاره
گروه
خطا

مجموع SS

df

میانگین SS

F

4177/679
15/471
62/987

1
1
27

4177/679
15/471
2/333

1790/695
6/632

معناداری
0/001
0/016

مجذور ()Eta

0/985
0/197

براساس یافتههای جدول  4میتوان نتیجه گرفت ،مداخله بر متغیر رضایت از تنانگاره اثر معناداری ایجاد
کرده است .مقدار  Fبرابر با  6/632بهدست آمد .برایناساس فرض صفر رد شده و فرض خالف پذیرفته
میشود .مداخله نیز بر متغیر اثر بهبودبخش داشته است و فرضیة اول پژوهش حاضر تأیید میشود .همچنین
با توجه به اندازة اثر میتوان نتیجه گرفت 19 ،درصد تغییرات ناشی از مداخله بوده است .نتایج آزمون تحلیل
کوواریانس دشواری تنظیم هیجان در جدول  5آمده است.
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جدول  .5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس دشواری تنظیم هیجان
پیشآزمون دشواری تنظیم هیجان
گروه
خطا

مجموع SS

df

میانگین SS

F

5870/768
667/591
313/899

1
1
27

5870/768
667/591
11/626

504/974
57/423

معناداری
0/001
0/001

مجذور ()Eta

0/949
0/680

با توجه به اطالعات موجود در جدول فوق و اندازه معناداری و مقدار  ،F=57/423فرضیه صفر رد شده و
فرض خالف پذیرفته میشود .به عبارت دیگر مداخله بر روی متغیر دشواری تنظیم هیجان اثر بهبودبخش
داشته است و فرضیة دوم نیز تأیید میشود .با توجه به مجذور اتا مشاهده میشود  68درصد تغییرات ناشی از
مداخله بوده است .نتایج تحلیل کوواریانس برای سبک دلبستگی ایمن در جدول  6آمده است.
جدول  .6نتایج آزمون تحلیل کوواریانس سبک دلبستگی ایمن
پیشآزمون سبک دلبستگی ایمن
گروه
خطا

مجموع SS

df

میانگین SS

F

18/677
3/918
16/923

1
1
27

18/677
3/918
0/627

301/029
6/250

معناداری
0/001
0/019

مجذور ()Eta

0/918
0/188

با توجه به اطالعات جدول  ،6سطح معناداری کوچکتر از  0/05است .همچنین مقدار  Fبرابر 6/250
بهدست آمد؛ درنتیجه فرض صفر رد و فرض خالف پذیرفته میشود .به عبارت دیگر مداخله بر متغیر
دلبستگی ایمن اثر معنادار داشته است .با توجه به اندازه اثر میتوان نتیجه گرفت  18درصد تغییرات ناشی از
مداخله بوده است .همانطور که اشاره شد ،برای تحلیل متغیرهای سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی
دوسوگرا ،از آزمون  tمستقل برای نمرات افتراقی استفاده شد که نتایج آن در جدولهای  7و  8آمده است.
جدول  .7آزمون  tمستقل تفاضل نمرات سبک دلبستگی اجتنابی
آزمون لوین
F

17/881

معناداری
0/001

آزمون  tمستقل
t

df

3/272
3/272

28
14

معناداری
0/003
0/006

برابری میانگینها برای

فاصلة اطمینان  95درصد

آزمون t

تفاوتها

میانگین
1/733
1/733

انحراف معیار
0/530
0/530

پایین
0/ 648
0/597

باال
2/816
2/870

در جدول  ،7با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون  tکوچکتر از  0/05است؛ درنتیجه فرض صفر رد و
فرض خالف پذیرفته میشود .مقدار  tدر این تحلیل  3/272بهدست آمد .به عبارت دیگر از جدول  7میتوان
نتیجه گرفت ،بین میانگین تفاضل نمرات گروه مداخله و کنترل تفاوت وجود دارد و مداخله اثربخش بوده
است.
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جدول  .8آزمون  tمستقل تفاضل نمرات سبک دلبستگی دوسوگرا
آزمون لوین
F

13/915

معناداری
0/001

آزمون  tمستقل
t

df

4/570
4/570

28
15/330

معناداری
0/001
0/001

برابری میانگینها برای آزمون

فاصلة اطمینان  95درصد

t

تفاوتها

میانگین
2/533
2/533

انحراف معیار
0/554
0/554

پایین
1/40
1/35

باال
3/67
3/71

در جدول  ،8مقدار  tبرابر با  4/570است .با توجه به سطح معناداری آزمون  tمستقل فرض صفر رد و
فرض خالف پذیرفته میشود؛ به این معنا که مداخله اثر معناداری بر سبک دلبستگی دوسوگرا داشته است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروهدرمانی شناختی -رفتاری بر تنانگاره ،سبکهای دلبستگی و
تنظیم هیجان در زنان مبتال به اختالل خوردن است .جامعة پژوهش حاضر همة بیماران مبتال به اختالل
خوردن هستند که در سال  1398به مراکز رژیمدرمانی ،مراکز روانپزشکی و باشگاههای بدنسازی و
ایروبیک در مناطق  6 ،3 ،1و  21شهر تهران مراجعه کرده بودند .نتایج پژوهش نشان میدهد ،گروهدرمانی
شناختی -رفتاری بر تنانگاره ،سبکهای دلبستگی و تنظیم هیجان در زنان مبتال به اختالل خوردن تأثیر
دارد.
با توجه به یافتههای موجود در جدول  ،4مقدار  Fدر تحلیل کوواریانس برابر با  6/632و سطح معناداری
( )P=0/016کوچکتر از  0/05بهدست آمد؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید شد .همچنین با توجه به
پایینبودن میانگین نمرات پسآزمون در مقایسه با میانگین نمرات پیشآزمون میتوان نتیجه گرفت،
گروهدرمانی شناختی -رفتاری سبب بهبود تنانگاره در زنان مبتال به اختالل خوردن شده است .با توجه به
اندازة اثر میتوان نتیجه گرفت 19 ،درصد تغییرات ناشی از مداخله بوده است .یافتههای این پژوهش همسو
یا یافتههای عبدالطیف و همکاران ( )2017و باتنگار ،ویسنیفسکی ،سولومون و هاینبرگ ( )2013بود که
نشان میدهند گروهدرمانی شناختی -رفتاری سبب افزایش رضایت از تنانگاره در زنان مبتال به اختالل
خوردن میشود .همچنین یافتههای پژوهش پورفراهانی ،زمانینیا ،آرین مقدم و آقامحمدیان شعرباف
( ،)1397دهنبی و رادسپهر ( ،)1396فرحزادی ،مداحی و خلعتبری ( )1396نشان میدهند گروهدرمانی
شناختی -رفتاری سبب بهبود رضایت از تنانگاره در زنان میشود که مطابق با یافتههای این پژوهش
هستند.
در تبیین یافتههای پژوهش باید گفت نارضایتی از تنانگاره سازهای پیچیده از تصاویر ذهنی دربارة شکل،
اندازه ،وزن و ظاهر بدن و احساسات مرتبط با آنهاست .براساس مدل شناختی -رفتاری ،باورها و نگرشهای
افراد میتوانند در شکلگیری نارضایتی از تنانگاره تأثیر داشته باشند .دو مؤلفة اصلی نگرشهای مرتبط با
تنانگاره عبارتاند از ارزیابی و ارزشگذاری .ارزشگذاری به اهمیت ذهنی اشاره دارد که افراد برای
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ظاهرشان قائل هستند .ارزیابی به باورهای مثبت و منفی افراد و همچنین ارزیابی آنها دربارة ظاهرشان
مربوط میشود .زمانی که خصوصیات ظاهری واقعی فرد با ایدهآلها و ارزشگذاریهای وی فاصلة زیادی
داشته باشد ،ارزیابی منفی از تنانگاره شکل میگیرد .همچنین نگرشهای مرتبط با شکل ،ظاهر و وزن بر
فرایند کسب اطالعات دربارة تنانگاره اثر میگذارند .از سوی دیگر خشکاندیشیهایی که در این نگرشها
وجود دارد ،موجب توجه انتخابی میشود که درنهایت در فرایند پردازش اطالعات تأثیر میگذارد .این فرایند
توجه انتخابی به افزایش هیجانهای منفی دربارة تنانگاره منجر میشود .رفتارهای ناسالم نیز با هدف
کاهش هیجانهای منفی از قبیل رفتارهایی مانند وارسیکردن بدن ،جستوجوهای اطمینانبخش ،آرایش،
اجتناب از روابط اجتماعی و ...صورت میگیرد (کش و اسموالک .)2011 ،در جریان گروهدرمانی ،خطاهای
شناختی مانند اغراق در ویژگیهای ظاهری ،تفکر همه یا هیچ ،ذهنخوانی و فیلتر منفی شناسایی و سعی شد
با تمرین و تکنیکهای شناختی با آنها چالش شود .همچنین یکی از علل احتمالی کاهش اجتناب از
تعامالت اجتماعی بهدلیل نارضایتی از تنانگاره ،انجام درمان بهصورت گروهی و تعامالت بینفردی در گروه
و اشتراک تجربههای مشابه اعضا بود که سبب شد شرکتکنندگان در پژوهش دریابند تنها آنها با این
مشکل مواجه نیستند و افراد دیگری نیز به آنها شباهت دارند.
با توجه به سطح معناداری موجود در جدول  )P>0/05( 5و مقدار  ،F=57/423میتوان نتیجه گرفت،
فرضیة دوم پژوهش نیز تأیید شده است .به عبارت دیگر گروهدرمانی شناختی -رفتاری سبب بهبود تنظیم
هیجان در افراد مبتال به اختالل خوردن شده است .با توجه به مجذور اتا مشاهده میشود 68 ،درصد تغییرات
ناشی از مداخله بوده است .این یافته مطابق با یافته پژوهشهای کاظمپور ،ابراهیمی ،اصغری جعفرآبادی،
نورآذر و زمانی ( ،)2018افضلینژاد و گرگانینژاد ( ،)1396شوشتری ،رضایی و طاهری ( )1395بود که
دریافتند گروهدرمانی شناختی -رفتاری میتواند دشواری تنظیم هیجانی در افراد گروههای مختلف را کاهش
دهد و به افراد کمک کند تا هیجانهای خود را بهتر کنترل کنند .همچنین یافتههای باتلر و همکاران
( )2018نشان میدهد ،گروهدرمانی شناختی -رفتاری سبب افزایش وضوح و شفافیت هیجانها در افراد مبتال
به اختالل اضطراب اجتماعی میشود که یکی از مؤلفههای تنظیم هیجانی است.
برای تبیین این یافتهها میتوان اظهار داشت یکی از عوامل مؤثر در بدتنظیمی هیجانی زنان دارای
اختالل خوردن ،مشکل آنها در ادراک صحیح تنانگاره است .زمانی که فرد بین اندام ایدهآل و آنچه از بدن
خود ادراک میکند ،ناهماهنگی مشاهده کند ،ممکن است دچار مشکالت هیجانی شود .درمانگر در
گروهدرمانی شناختی -رفتاری ،پیامدهای تفکر منفی دربارة بدن و ظاهر را به افراد شرکتکننده در پژوهش
نشان داد و سعی کرد کانون توجه زنان شرکتکننده را به تنانگاره خود تغییر دهد .همچنین با آموزش
چگونگی برقراری آرامش در موقعیتهای فردی و اجتماعی سبب شد تا این زنان آگاهی و شفافیت بیشتری
از هیجانها و شرایط خود و بهطورکلی احساسات و برداشتهای مثبتی از خود و جامعه داشته باشند.
همچنین طی گروهدرمانی شناختی -رفتاری ،اعضای پژوهش یاد گرفتند شناختها ،هیجانها و واکنشهای
خود را در برابر حاالت هیجانی و ارتباط با جامعه ارتقا دهند و با مدنظر قراردادن نیمة پر لیوان و ارزیابی
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واقعبینانه و مثبت از بدن و ظاهر خود ،تحمل و انعطافپذیری خودشان را در برابر چالشهای فردی و
اجتماعی افزایش دهند.
در بسیاری از موارد ،باورهای ناکارآمد افراد سبب شکلگیری هیجان منفی و بروز مشکالت هیجانی
میشود .در گروهدرمانی شناختی -رفتاری اعضای گروه فعال هستند؛ زیرا نقشی را که در ایجاد و تداوم
مشکالت دارند ،میپذیرند؛ بنابراین از طریق ایفای نقش ،تقویت و ارائة پسخوراند و همچنین ارائة
تمرینهای مناسب میتوان به افراد کمک کرد تا اهداف اشتباه و باورهای ناکارآمد خود را تشخیص دهند و
آنها را به چالش بکشند و اصالح کنند .کشف و اصالح افکار منفی و باورهای غیرمنطقی زنان شرکتکننده
در گروه دربارة تنانگاره و اصالح این فرض که آنان برای تأییدشدن از سوی دیگران حتماً باید از لحاظ
ظاهری و جسمی ویژگیهای خاصی داشته باشند و همچنین کاهش خودسرزنشگری در آنان ،سبب کاهش
مشکالت هیجانی در اعضای پژوهش شد.
با توجه به اطالعات جدولهای  7 ،6و  8و سطوح معناداری و آماره برای متغیرهای سبک دلبستگی
ایمن ( P=0/019و  ،)F=6/250سبک دلبستگی اجتنابی ( P=0/006و  )t=272/3و سبک دلبستگی دوسوگرا
( P=0/001و  )t=4/570میتوان نتیجه گرفت ،گروهدرمانی شناختی -رفتاری بر سبک دلبستگی افراد مبتال
به اختالل خوردن تأثیر معناداری داشته است و فرضیة سوم پژوهش نیز تأیید میشود .این نتیجه با نتایج
یافتههای استادی ،بادله و محسنی بیرجندی ( )1393همسویی دارد که نشان میدهند گروهدرمانی شناختی-
رفتاری میتواند در تغییر سبکهای دلبستگی ،میزان وابستگی ،اضطراب و نگرشهای ناکارآمد زوجین مؤثر
باشد .همچنین براساس یافتههای تبعه امامی ،نوری ،ملکپور و عابدی ( )1390آموزش شناختی -رفتاری
سبب بهبود رفتار مادرانه و بهبود دلبستگی ایمن میشود .منجم و آقایوسفی ( )1394نیز نشان دادند،
رواندرمانی گروهی میتواند بر سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن در افراد معتاد تأثیرگذار باشد .یافتههای
پژوهش حاضر با پژوهش موسوی ،احقر و اسدزاده ( )1390نیز همسو بود که نشان دادند گروهدرمانی مبتنی
بر رویکرد شناختی -رفتاری بر بهبود سبکهای دلبستگی دانشآموزان تأثیرگذار است.
برای تبیین این یافتهها میتوان گفت ،بهطورکلی درمان مبتنی بر فنون شناختی -رفتاری ،یکی از
کارآمدترین شیوههای درمانی برای درمان اختاللهای دلبستگی ،اختاللهای شخصیتی و اضطراب جدایی
1
است (هولمز ،نیبور ،تاریر ،شلوود و بولسوور  2002 ،به نقل از موسوی ،احقر و اسدزاده .)1390 ،سبک
دلبستگی ناایمن ،بهدلیل وجود نگرشهای منفی و نامطمئن و وجود طرحوارههای ناسازگار اولیه در مقایسه با
مراقبتکنندة اولیه ،بهدلیل نحوة رفتار وی در دوران طفولیت شکل میگیرد.
کودک دارای دلبستگی ناایمن ،مدام نگران است از سوی فردی که به او دلبسته شده (چهرة دلبستگی)
طرد و رها شود .او این ترس و نگرانی را در خویش ثبت کرده و در بزرگسالی نیز در تعامل با دیگران از آن
استفاده میکند .وی همة افراد را مانند چهرة دلبستگیاش غیرقابل اطمینان میداند و نمیتواند به آنها
1. Holmes, Neighbor, Tarrier, Hmshelvood & Bolsover
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اعتماد کند؛ برایناساس یا به دیگران وابسته میشود ،یا از آنها اجتناب میکند و دیگران را مزخرف و خود را
1
ناتوان ،تنها و قربانی میداند .این باورها ،همان باورهای ناکارآمدی هستند که در نظریة شناختی بک (بک ،
 1979به نقل از موسوی ،احقر و اسدزاده )1390 ،مطرح شدهاند و از وجود افکار غیرمنطقی خبر میدهند که
شخص مدام با خود تکرار میکند .این باورها سبب تثبیت و قدرتیافتن سبک دلبستگی ناایمن در فرد
میشوند (موسوی ،احقر و اسدزاده.)1390 ،
تغییر سبکهای دلبستگی ناشی از کاهش میزان نگرشهای ناکارآمد افراد است .این نگرشها برگرفته از
طرحوارههای افراد است .اگر افراد بتوانند نگرشهای ناکارآمد را براساس آموزشهای شناختی-رفتاری تغییر
دهند و این تغییر را در طول زندگی حفظ کنند ،تعدیل و تغییر طرحوارههای ناسازگارانه در آنها صورت
خواهد گرفت (استادی ،بادله و محسنی بیرجندی .)1393 ،گفتنی است درمان شناختی -رفتاری سبب اصالح
باورهای غیرمنطقی ،نگرشهای ناکارآمد و خطاهای شناختی میشود .همچنین باورهای غیرمنطقی و
نگرشهای ناکارآمد ارتباط دوطرفهای با سبک دلبستگی ناایمن دارند؛ از اینرو میتوان انتظار داشت درمان
شناختی -رفتاری سبب بهبود سبک دلبستگی ناایمن در افراد شود.
گروهدرمانی شناختی -رفتاری با شناسایی و اصالح افکار منفی و نگرشهای ناکارآمد ،توانمندترکردن
زنان در ابعاد ذهنی و افزایش انعطافپذیری آنها در برابر چالشها و مشکالت فردی ،سبب بهبود سه مؤلفة
تنانگاره ،سبک های دلبستگی و تنظیم هیجان در زنان مبتال به اختالل خوردن شد .از تعامالت افراد در گروه
هم میتوان بهعنوان عاملی مؤثر در بهبود تنانگاره و تنظیم هیجان نام برد .یافتههای این پژوهش همراستا
با پژوهشهای مشابه و نشاندهندة اثربخشی گروهدرمانی شناختی -رفتاری بر سه مؤلفة عنوانشده در باال
در زنان دارای اختالل خوردن بود.
محدودیتهای پژوهش حاضر عبارت بودند از :تکجنسیتیبودن نمونة حاضر بهدلیل شیوع پایین
اختالالت خوردن در مردان ،استفاده از نمونهگیری در دسترس که امکان دارد معرفبودن نمونة انتخابشده
را با تشکیک مواجه کند ،محدودیت سنی و جغرافیایی که میتواند تعمیمپذیری یافتههای تحقیق را محدود
کند و شیوع ویروس کرونا که امکان مطالعات پیگیری را از محقق سلب کرد .پیشنهاد میشود با انجام این
پژوهش دربارة گروههای دارای مرد و همچنین گروههای دارای سنین مختلف ،استفاده از نمونهگیری
تصادفی و همچنین مطالعات پیگیری ،تا حد امکان محدودیتهای پژوهش حاضر برطرف شود.

مالحظات اخالقی
افراد مبتال به اختالل خوردن با رضایت کامل وارد پژوهش شدند و فرم رضایتنامه آگاهانه را امضا کردند.
گروه نمونه میتوانستند در هر مرحلهای از پژوهش ،تحقیق را ترک کنند .مداخله را نویسندة اول انجام داد
که اجراکنندة اصلی پژوهش بود .برای کسب صالحیت نیز عالوه بر مطالعة منابع متعدد ،دورة جامع درمان
1. Beck
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صدساعته شناختی -رفتاری گذرانده شد .پس از پایان پژوهش ،گروهدرمانی شناختی -رفتاری روی اعضای
گروه کنترل که تمایل داشتند انجام شد .پژوهش فوق در سایت کارآزمایی بالینی ایران با کد
 IRCT20190911044746N1ثبت شده است .طرح این پژوهش به کمیتة اخالق در پژوهش دانشگاه
عالمه طباطبائی ارسال و پس از طی مراحل داوری با کد اخالق  IR.ATU.REC.1398.003در این
کمیته ثبت شد.

تشکر و قدردانی
از تمامی عزیزانی که در فرایند نمونهگیری کمک کردند و همچنین از اعضای گروه نمونه برای شرکت در
پژوهش تشکر و قدردانی به عمل میآید.
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شمسالدینسعید ،ن ،.عزیززاده فروزی ،م ،.محمدعلیزاده ،س ،.حقدوست ،ع .ا ،.و گروسی ،ب .)1388( .ارتباط
تصویر ذهنی از بدن با اختالالت خوردن .پژوهش پرستاری.33-43 ،)15(4 .
شوشتری ،آ ،.رضایی ،ع .م ،.و طاهری ،ا .)1395( .اثربخشی گروهدرمانی شناختی-رفتاری بر تنظیم هیجانی ،باورهای
مجله اصول بهداشت روانی.321-328 ،)6(18 .
فراشناختی و نشخوار فکری زنان مطلقهٔ .
موسوی ،ز ،.احقر ،ق ،.و اسدزاده ،ح .)1390( .اثربخشی مشاورة گروهی مبتنی بر رویآورد شناختی-رفتاری در تغییر
سبکهای دلبستگی دانشآموزان .فصلنامة علمی پژوهشی روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)-54 ،)29(8 .
.45
طاهری تربتی ،ح .ر ،.بلقانآبادی ،م ،.و قدوسیتبار ،م .)1392( .بررسی اولیة مشخصههای روانسنجی مقیاس رضایت
از تصویر تن .مجلة علمی -پژوهشی تحقیقات علوم رفتاری.522-531 ،)6(11 .
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