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Abstract
Introduction: Food craving is a strong
tendency for foods consumption unnecessarily
that can be a source of eating disorders. The aim
of this study was to compare the effectveness of
Schema Therapy and Transcranial DirectCurrent Stimulation (tDCS) in this field.
Method: A semi-experimental design by two
groups (pre-test, post-test with two-month
follow-up) was administered. The treatment was
preformed in two methods of tDCS (six sessions
in 20 minute) and schema therapy (12 sessions
of 45 minutes per week). The population
consisted of people with food cravings. After
screening, 40 subjects (12 males and 28
females) were selected by convenience
sampling and randomly divided into two
experimental groups. Craving was also
measured by the Food Craving Questionnaire of
Meule and colleagues. Data were analyzed by
repeated measure ANOVA .
Results: There was no significant difference
between the two treatments in reducing craving
symptoms (F= 0.64, P> 0.05). A significant
difference observed for craving scores over time
>between post-test, and follow-up stages (F
69.39> P> 0.05).
Conclusion: The results showed that the
effectiveness of both methods in reducing food
craving syndrome was the same. As a result, no
single method is effective in reducing food
cravings, and regarding tDCS minimal side
effects it is recommended that tDCS be used as
a complementary therapeutic therapy in this
area. Schema therapy can also be used as a
preventive intervenion to weaken maladaptive
schemas at the outset.
Keywords:
transcranial
Direct-Current
Stimulation (tDCS), Schema Therapy, Food
Craving.

چکیده
مقدمه :ولع مصرف مواد غذايي به معناي تمايل قوي مصرف بي
رويه مواد غذايي است که ميتواند زمینه اختاللهاي خوردن باشد.
هدف در اين پژوهش مقايسه اثربخشي درمان طرحوارهدرماني و
تحريك الكتريكي فراجمجمهاي ( )tDCSدر اين زمینه است.
روش :طرح نیمهآزمايشي دوگروهي (پیشآزمون ،پسآزمون با
پیگیري دوماهه) اجرا شد .روش درمان در دو روش درمان
(شش جلسه  02دقیقهاي) و طرحوارهدرماني ( 20جلسه  54دقیقه
tDCS

اي در هفته) ارائه گرديد .جامعه آماري شامل افرادي با ولع مصرف
غذا بودند که نمونه شامل  52نفر ( 20مرد و  02زن) به شیوه در
دسترس پس از غربالگري انتخابشده و بهصورت تصادفي در دو
گروه آزمايشي قرار گرفتند .همچنین میزان ولع مصرف با
پرسشنامه ولع مصرف مول و همكاران سنجش شد .داده هاي
حاصل با آزمون آماري تحلیل واريانس با اندازهگیري مكرر
تجزيهوتحلیل شد.
یافتهها :بین دو روش درماني در کاهش نشانههاي ولع مصرف
تفاوت معناداري وجود نداشت ( .)F= 2/45 ،P> 2/24اما بین
نمرههاي ولع مصرف دو گروه طي مراحل پسآزمون و پیگیري
تفاوت معنادار مشاهده شد (.)F= 96/46 ،P< 2/24
نتیجهگیری :اثربخشي هر دو درمان در کاهش نشانگان ولع
مصرف يكسان است .در نتیجه هیچ روش بهتنهايي در کاهش ولع
مصرف غذا مؤثر نیست؛ بنابراين پیشنهاد ميشود  tDCSبهعنوان
درمان مكمل طرحوارهدرماني استفاده شود .همچنین از طرحواره
درماني ميتوان بهعنوان مداخلهاي پیشگیرانه بهره برد تا
طرحوارههاي ناسازگار تعديل گردد.
واژههای کلیدی :تحريك فراجمجمهاي مغز ،طرحوارهدرماني،
ولع مصرف مواد غذايي.

 .2نويسنده مسئول :دانشجوي دکتري روانشناسي ،گروه روانشناسي بالیني ،دانشكده روانشناسي و علومتربیتي ،دانشگاه سمنان،
سمنان ،ايران
 .0دانشیار روانشناسي سالمت ،گروه روانشناسي بالیني ،دانشكده روانشناسي و علومتربیتي ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
 .9کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني ،گروه روانشناسي بالیني ،دانشكده روانشناسي و علومتربیتي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

9

aanaji1242@gmail.com

سال ،20شماره( 0پیاپي ،)54تابستان 2966

مجله روانشناسي بالی ني

در برگیرنده بخشهاي سطحي شناخت (يعني افكار و
مفروضههاي غیرانطباقي) ،و هم به بخشهاي عمیق (يعني
طرحوارهها) نظر داشته باشد( .)26طرحوارهها ،4که
مجموعهاي از باورهاي اساسي عمومي ،بنیادين و شخصي
هستند( )02و به باور بسیاري از نظريهپردازان ،در کودکي
شكل ميگیرند( ،)02در فرايند سازماندهي اطالعات فرد در
مورد جهان پیرامونش کارکرد اساسي دارند و عالوه بر نقش
مهمشان در واکنشهاي هیجاني ،واجدِ ثباتاند( ،)02يعني
رويارويي با موقعیتهاي جديد ،مبتني است بر طرحوارههايي
که پیش از اين شكل گرفتهاند .بااينحال برخي طرحوارهها
ناکارآمدند و تصويري مخدوش و تحريف شده از موقعیت به
دست ميدهند که ريشه در برآورده نشدن نیازهاي اولیه
کودک دارند(.)02
در همین راستا ،حجم فزآيندهاي از تحقیقات نشان دهنده
حضور طرحوارههاي ناسازگار اولیه در اختالالت خوردن
هستند( )00که نتايج پژوهشهاي بسیاري بر اين مطلب
صحه ميگذارند( .)09-04پیو( )26با مرور پژوهشهاي
انجام شده ،نشان ميدهد که عالوه بر حمايت شواهد موجود
از مفهومپردازي طرحوارهاي در مورد آسیبشناسي اختالل
خوردن ،طرحوارهها بر ابعاد آسیبشناختي متنوعي از رفتار
خوردن ،از جمله بر شكل و شدت آن ،نگرشهاي آسیب
شناختي و همابتالييهاي رفتار خوردن تأثیر ميگذارند.
همچنین دينگمنز و همكاران( )09نشان دادند که پرخوريِ
افرادي که مكرراً دست به پرخوري ميزنند با باور اساسي
بازداري هیجاني ارتباط دارد و تجربه هیجانات غیرقابل
تحملشان را کاهش ميدهد .يانگ( )04نیز بیان کرده است
که برخي از افراد براي برگرداندن توجه خود از دردِ ناشي از
طرحوارههاي طرد ،بازداري هیجاني ،معیارهاي سختگیرانه
و شكست ،به رفتارهاي تكانشي و خودتسكیندهندهاي نظیر
بیشخوري دست ميزنند که روشي براي اجتناب از احساس
پوچي و بيارزشي است .بنابراين ميتوان انتظار داشت که
درمان متمرکز بر طرحواره ،چهارچوبي را فراهم کند که در
آن ،به شناختها ،هیجانها ،رفتارها ،و ناکارآمديهاي درون
شخصيِ مرتبط با آسیبشناسي خوردن رسیدگي شود(.)26
از سوي ديگر ،ولع مصرف غذا ،ارتباط نزديكي به ساختار
اعتیاد به غذا نیز دارد .برخي از نظريههاي جديد که مبتني بر

مقدمه
ولع مصرف مواد غذايي ،2وضعیتي هیجاني است که به میل
شديد مصرف غذاها ،نوشیدنيها ،يا طعمي بهخصوص اشاره
دارد و مقاومت در برابر آن دشوار است( )2و در غیاب
گرسنگي نیز ميتواند رخ دهد( .)0پژوهشها نشان دادهاند
که ولع مصرف مواد غذايي با پرخوري ،کاهش موفقیت در
رژيم گرفتن( ،)9اختالل بیشخوري ،)5(0اختالل پراشتهايي
عصبي ،)4(9مصرف عادتوار غذاهاي مورد ولع( ،)0اضافه
وزن( ،)4شاخص توده بدني باال( ،)7هايپرآندروژنیسم 5يا
نشانگان افزايش آندروژن ،اختالل قاعدگي و پريشاني رواني
( )2ارتباط دارد .ازآنجاييکه ولع مصرف غذا عمدتاً مقدمه
پرخوري ،يعني مصرف مقدار زيادي غذا در بازه زماني کوتاه
و بدون احساس کنترل( )9و نیز راهانداز قدرتمند دورههاي
پرخوري در پراشتهايي عصبي و اختالل پرخوري است(،)6
درنتیجه ارتباط آن با آسیبشناسي رواني اختالالت خوردن
دور از انتظار نیست .بهعالوه ،با در نظر داشتنِ ارتباط موجود
میان پرخوري و چاقي( )9و نیز پیامدها و همبستههاي
جسماني و روانشناختي چاقي ازجمله ،ديابت ،بیماريهاي
قلبي عروقي ،فشارخون باال( ،)4سكته مغزي( ،)22سرطان
( ،)22افزايش سطوح تريگلیسیرد ،بدتنظیمي انسولین،
کاهش تواناييهاي شناختي( ،)20سطوح پايین کارکرد
روانشناختي ،اضطراب ،مشكالت اجتماعي( ،)29تكانشگري
( ،)25اضطراب اجتماعي( ،)24افسردگي( )24و اختاللهاي
خلقي( ،)27اهمیت بررسي و مداخله در پديده ولع مصرف
غذا را دوچندان ميکند.
از منظر درماني ،گرچه درمانِ مبتني بر رويكرد شناختي -
رفتاري درمان انتخابيِ شماري از درمانگران براي عالج
پرخوريِ بیماران مبتال به پراشتهايي عصبي و اختالل
پرخوري است ،بااينحال ،برخي پژوهشها از وقوع پديده
عود ،حتي پس از اتمام درمان شناختي  -رفتاري خبر مي
دهند( )22و از پابرجا بودنِ عالئم در نیمي از بیماران مبتال
به اختالل خوردن حكايت ميکنند( .)26در پرتو اين چالش
ها ،اجماعي رو به رشد در اين حوزه ايجاد شده است که
درمان مؤثر براي اختالالت خوردن ،مداخلهاي است که هم
1. food craving
2. binge eating disorder
3. bulimia nervosa
4. hyperandrogenism

5. schema
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تغییر ميگردد( .)22در همین راستا ،مطالعات متعددي کاهش
نمرات ولع مصرف را درنتیجه بهکارگیري  tDCSگزارش
کردهاند( .)90براي نمونه ،لیوبساوايويچ و همكاران( )06نشان
دادند که پس از اجراي  4بار اين تكنیك در  4روز ،تجربیات
عادت گونه ولع غذا کاهش يافت و اين کاهش ،ماندگاري
 92روزه داشت .عالوه ،پژوهشهاي ديگري نیز اثربخشي
 tDCSرا در کاهش ولع مصرف غذا( ،)99-94کاهش میل
به غذا( ،)97کاهش مصرف کالري( )92و کنترل يا کاهش
اشتها( )22و( )96تأيید کردهاند .همچنین ميتوان به مطالعه
مروري سايوواجت و همكاران( )52اشاره کرد که بیانگر
کاهش ولع مصرف غذا ،به دنبال اجراي  tDCSبود.
رويهمرفته ،با توجه به نتايج پژوهشهاي صورت گرفته
براي کاهش ولع مصرف مواد غذايي ،چه با رويكرد
طرحوارهاي ،و چه با تكنیك  ،tDCSپژوهش درباره میزان و
تفاوت اثربخشي اين درمانها و ارائه درمانهاي اثربخشتر
در اين زمینه از اهمیت و ضرورت پژوهش به شمار ميآيد.
بنابراين ،اين مطالعه ،به دنبال پاسخ اين پرسش است که
کدام يك از اين دو روش درمانيِ پرکاربرد ،بر کاهش ولع
مصرف مواد غذايي اثربخشي باالتري دارد؟
روش

شواهد تصويربرداري عصبي هستند« ،مدل اعتیاد به غذا» را
در مورد چاقي مطرح کردهاند .بر اساس اين مدل ،چاقي ،از
نظر تغییراتي که در جسم مخطط خلفي 2ايجاد ميکند و نیز
از نظر تظاهرات بالینياش ،از جمله ولع مصرف و عادتهاي
ناسالمِ تكرارشونده ،با اعتیاد همپوشي دارد( .)07يانگ نیز
بیان ميکند که طرحواره بيارزشي ميتواند به سوءمصرف
مواد و اختالالت خوردن منجر شود( .)04بنابراين ،ميتوان
نتیجه گرفت که ولع مصرف غذا از نظر تغییرات مغزي و نیز
در سطح طرحوارهاي شباهتهايي به اعتیاد داشته باشد(.)02
الزم به ذکر است که يكي از نواحي مغز که در تنظیم
مصرف غذا نقش مهمي دارد ،قشر خلفي جانبي پیش
پیشاني ،0يا بهاختصار DLPFC ،است( .)06اين ناحیه در
خودکنترلي در برابر غذا و نیز در تنظیم ولع مصرف آن نقش
دارد( .)92همانگونه که از منظر روانشناختي ،تكانشگري
واجد نقشي کلیدي در سببشناسي و تداوم اختالالت خوردن
است ،در سطح نوروني نیز انتخابهاي تكانهاي غذا ،با
فعالیت مناطق مغزي دخیل در پردازش پاداش همچون
جسم مخطط ،آمیگدال ،و قشر پیشاني حدقهاي ارتباط دارد.
عدم تعادل میان مناطق مغزي پاداش ،و مناطق مرتبط با
کنترل شناختيِ مصرف غذا ،از جمله  ،DLPFCبه رفتار
تكانشي ميانجامد( .)25براي مثال ،مشخص شده است که
افزايش فعالیت مناطق پاداش ،که در پاسخ به سرنخهاي
غذاهاي خوشطعم ايجاد ميشود ،و کاهش سوختوساز
جسم مخطط و قشر پیشپیشاني( ،)92موجب ولع مصرف و
متعاقباً افزايش وزن افراد مبتال به چاقي ميشود .فرض بر
اين است که تغییر سطوح فعالیت  DLPFCدر اين افراد،
ميتواند به تسهیل کنترل شناختي و فرونشاني مكانیسمهاي
مرتبط با پاداش که منجر به ولع مصرف ميشود بینجامد.
يكي از تكنیكهايي که دستکاري خارجي مغز انسان را به
روشي امن و غیرتهاجمي و بدون نیاز به جراحيِ عصبي
فراهم ميکند «تحريك فراجمجمهاي مغز با جريان
الكتريكي مستقیم ،»9يا بهاختصار  tDCSاست .به دلیل
تغییراتي که در قطبیت غشاء نورون ،بهواسطه اِعمال جريان
مستقیم الكتريكي ( 2/4تا  0میليآمپر)( )25بر پوست سر
ايجاد ميشود ،تحريكپذيري نورونيِ غشاء نیز دستخوش

طرح پژوهش :طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمايشي
با طرح پیشآزمون  -پسآزمون  -پیگیري اجرا شد .روش
درمان با دو سطح ،به دو صورت  tDCSو طرحوارهدرماني
ارائه گرديد و عالئم پرخوري و ولع مصرف مواد غذايي
بهعنوان متغیر وابسته محسوب شد.
آزمودنیها :جامعه آماري پژوهش حاضر شامل افرادي با
ولع مصرف غذا بودند که طي غربالگري با پرسشنامه ولع
مصرف مواد غذايي از دانشجويان يكي از دانشگاههاي تهران
مشخص شدند .از بین اين افراد  52نفر از افراد داراي اين
ويژگي تشخیص داده شده بودند و طي مصاحبه روانپزشكي
که توسط روانشناس بالیني انجام شد ،مشخص گرديد که
اختالل همراه ديگري نداشتند ،به صورت نمونه در دسترس
انتخاب شده و بهصورت تصادفي در دو گروه آزمايشي قرار
گرفتند .الزم به ذکر است که با استفاده از نرمافزار جيپاور
(اندازه اثر=  2/04و توان آزمون=  )2/64اين تعداد مكفي
دانسته شد .مالکهاي ورود آزمودنيها به گروهها عبارت
بودند از :نداشتن اختالل رواني همراه با ولع مصرف ،نمرات

1. dorsal striatum
2. dorsolateral prefrontal cortex
3. transcranial direct-current stimulation
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قرار گرفت ،الكترودها آغشته به محلول استريل  2/6درصد
کلريد سديم ميشدند .اين روند طي تمامي جلسات تكرار
گرديد .همچنین گروه تحت طرحوارهدرماني دوازده جلسه 54
دقیقهاي در هفته را ديدند که توسط کارآزموده طرحواره
درماني با تحصیالت کارشناسي ارشد بالیني انجام شد.
همچنین خالصه جلسات در جدول  2آمده است.
الزم به ذکر است که مرحله پیگیري پس از دو ماه انجام
گرفت .همچنین دادههاي حاصل با آزمون آماري تحلیل
واريانس با اندازهگیري مكرر با استفاده از  SPSS-21مورد
تجزيهوتحلیل قرار گرفتند .همچنین قبل از اجراي پژوهش
ضمن اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط دانشگاه ،به
تمامي شرکتکنندگان مراحل پژوهش توضیح داده شد و
محرمانه بودن اطالعات و هويت آنها مدنظر قرار گرفت.
یافتهها
نمونه حاضر که تمامي دانشجويان کارشناسي بودند ،در دو
گروه آزمايشي  tDCSو طرحوارهدرماني قرار گرفتند .در
همین راستا ،میانگین و انحراف معیار سن و نیز نمرات ولع
مصرف غذا در هر مرحله پژوهشي در جدول  0آمده است.
يافتهها نشان ميدهد میانگین نمرههاي ولع مصرف در
گروههاي  tDCSو طرحوارهدرماني در پسآزمون نسبت به
پیشآزمون ،بهطور معناداري کاهشيافته است .عالوه بر
اين ،میانگین نمرات در موقعیت پیگیري نسبت به موقعیت
پسآزمون تغییر محسوسي در گروه طرحوارهدرماني داشته
است .مقايسه میانگین گروهها در سه موقعیت پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیري با مدل تحلیل واريانس با اندازهگیري
مكرر انجام شد .قبل از انجام آزمون ،پیشفرضهاي مدل
بررسي شد .بر اساس نتايج آزمون شاپیرو ـ ويلك نشان داد
که توزيع دادهها نرمال بوده و آزمون امباکس (،)P> 2/24
شرط همگني ماتريسهاي واريانس کوواريانس صادق است.
نتايج آزمون کرويت موخلي معنادار نبود .لذا فرض برابري
واريانسهاي درون آزمودنيها رعايت شده است .بر اساس
آزمون لوين و عدم معناداري آن در پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیري ( )P> 2/24شرط برابري واريانسهاي بینگروهي
نیز رعايت شده است .نتايج آزمون کرويت موخلي نشان داد
که اين فرض در دادهها صادق نیست ( .)P< 2/22به اين
ترتیب ،از اندازههاي تعديلشده گرين هاوس ـ گیسر استفاده
شد.

 42به باال در پرسشنامه ولع مصرف غذا ،دامنه سني  22تا
 04سال ،رد کردن شرايط زيستشناختي و عضوي تأثیرگذار
بر اختالل ،عدم مصرف مواد .مالکهاي خروج براي گروه
 tDCSبارداري و ابتال به صرع ،داشتن فلز ،پروتز ،شنت در
جمجمه بود .تعداد  20نفر از شرکتکنندگان مرد و  02نفر
زن بودند که در هر گروه  4مرد و  25زن قرار گرفتند.
ابزار
 .2در اين پژوهش از فرم کوتاه پرسشنامه صفت ولع مصرف
غذا )FCQ_T_r( 2استفاده شد که  24گويه براي سنجش
صفت ولع مصرف غذا داشته و در سال  0224توسط مول و
همكاران ايجاد گرديد .در واقع پرسشنامه فرم کوتاه شده
مقیاس ولع مصرف غذا اسپند و همكاران ميباشد.
دستورالعمل آزمون به اين صورت است که از شرکتکنندگان
خواسته ميشود که به هر عبارت با استفاده از مقیاس لیكرت
ششتايي (همیشه تا هرگز) پاسخ دهند .نمره کل اين
پرسشنامه در دامنهاي از  24تا  62قرار ميگیرد .سازندگان
اين پرسشنامه روايي آن را مطلوب (بین  2/76تا  )2/25و با
استفاده از آلفاي کرونباخ بین  2/75تا  2/22برآورد کردهاند
( .)52کچويي و اشرفي آلفاي کرونباخ  2/67براي آن
گزارش نمودهاند( .)50همچنین پايايي اين پرسشنامه در
پژوهش حاضر با استفاده از آلفاي کرونباخ  2/2است.
روند اجرای پژوهش :جهت شروع پژوهش ،آزمودنيها
بر اساس مصاحبه بالیني نیمه ساختاريافته و مالکهاي
راهنماي تشخیصي و آماري رواني ( ،)DSM-5تشخیص
اختاللهاي خوردن و ديگر اختاللها مانند افسردگي رد شد
و در صورت داشتن معیارهاي ورود و رضايت کامل به
مراحل وارد درمان ميشدند.
تحريك الكتريكي مستقیم از روي جمجمه در دوازده جلسه
 02دقیقهاي با استفاده از الكترودهاي کاتدي و آندي 7×4
سانتیمتري با جريان  0میليآمپر استفاده شد .اين امر توسط
کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني با تخصص در کار با
دستگاه مربوطه ارائه شد .الزم به ذکر است که الكترود آند بر
روي قسمت خلفي جانبي قشر پیش پیشاني ()DLPFC
راست مغز ،ناحیه  F4در سیستم  02-22قرار گرفت و
الكترود کاتد روي قسمت خلفي جانبي قشر پیشپیشاني
( )DLPFCسمت چپ مغز ،ناحیه  F3در سیستم 02-22
1. Food Cravings Questionnaire-Trait -reduced
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جدول (1خالصه جلسات طرحوارهدرمانی
محتوا
جلسه
محتوا
مروري بر ساختار جلسات و قوانین و انجام توافقهاي الزم،
بررسي تكلیف جلسه قبل ،ارزيابي مزايا و معايب پاسخهاي
جلسه
آموزش مفهوم طرحواره ،طرحوارهدرماني ،و نحوه تكمیل
مقابلهاي اعضا ،تهیه کارتهاي آموزشي طرحوارهها ،معرفي فرم
هفتم
کردن پرسشنامه طرحواره ،تكمیل کردن پرسشنامه براي
ثبت طرحوارهها ،ارائه تكلیف
پیشآزمون ،و فراهمسازي زمینه اعتماد ،ارائه تكلیف
بررسي تكلیف جلسه قبل ،به کار بردن تكنیك گفتگوي خیالي،
بررسي تكلیف جلسه قبل ،آموزش در زمینه ارتباط بین
جلسه
گفتگوي طرحواره (گفتگوي خیالي) ،توانمندسازي بیمار براي
طرحوارهدرماني با مصرف غذا ،فرآيندهاي شناختي ،پیگیري
هشتم
جنگیدن علیه طرحواره و فاصله گرفتن از طرحواره ،ارائه تكلیف
رابطه درماني و اعتماد ،ارائه تكلیف
بررسي تكلیف جلسه قبل ،برقراري گفتگو بین طرحواره و جنبه
بررسي تكلیف جلسه قبل ،آموزش در روند درمان ،ارتباط
سالم ،بررسي فرم ثبت طرحواره ،نوشتن نامه به والدين و
جلسه
طرحواره با کودک درون ،بیان يك مثال از
برقراري گفتگوي خیالي با آن در جلسه درمان از طريق روش
نهم
طرحواره ناسازگار ،عوامل مؤثر در اکتساب طرحواره ،ارائه
صندلي خالي ،تعیین رفتارهاي خاص بهعنوان آماجهاي احتمالي
تكلیف
تغییر ،ارائه تكلیف
بررسي تكلیف جلسه قبل ،شناخت و برانگیختن
بررسي تكلیف جلسه قبل ،راهبردهاي درماني موردنظر براي
طرحوارههاي بیمار ،تصاوير ذهني با افراد مهم زندگي از
جلسه
تغییر رفتارهاي مؤثر در تداوم طرحواره ،بررسي روشهاي مؤثر
جمله همساالن و ساير کساني که در شكلگیري طرحواره
دهم
در توانايي کنترل هیجانها و تكانههاي خود ،ارائه تكلیف
نقش داشتهاند ،کمك به بیمار براي تجربه کردن هیجان
هاي مرتبط با طرحواره در شروع جلسه ،ارائه تكلیف
بررسي تكلیف جلسه قبل ،بررسي برخي از طرحوارهها مانند
بررسي تكلیف جلسه قبل ،آشنا کردن افراد با سبك مقابله
جلسه ايثار و اطاعت ،محرومیت هیجاني و بازداري هیجان در اعضاي
اي ،بررسي انواع سبكهاي مقابلهاي ،بیان چند مثال درباره
يازدهم گروه ،آموزش شیوه درست ارتباط و ابراز عواطف و هیجان ،ارائه
سبكهاي مقابلهاي ،ارائه تكلیف
تكلیف
بررسي تكلیف جلسه قبل ،مرور تمرينها و تكالیف جلسه قبل،
بررسي تكلیف جلسه قبل ،آزمون اعتبار طرحواره ،جمعآوري
بررسي روشهاي مؤثر در تحمل خستگي و ناکامي در حین
جلسه
شواهد عیني تأکید کننده بر طرحواره ،جمعآوري شواهد
عیني رد کننده طرحواره ،تعريف جديد از شواهد تأيیدکننده دوازدهم انجام کارها بر اساس طرحواره خويشتنداري ،انجام اقدامات و
آمادگيهاي الزم جهت انجام آزمونهاي پاياني از گروه آزمون
طرحواره ،ارائه تكلیف
مرحله
tDCS

طرحواره
منبع تغییرات
بین گروهها
خطا (درون گروهي)
عامل زمان
زمان * گروه
خطا (عامل زمان)

جدول )2میانگی و انحراف استاندارد ولع مصرف در مراحل پژوهش
پسآزمون
پیشآزمون
سن

پیگیري

M

SD

M

SD

M

M

SD

SD

02/44
02/20

2/52
2/46

92/24
97

29/25
22/46

06/22
04/54

92/24
97

29/25
22/46

22/40
6/04

جدول )3نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر
میانگین مجذورات
درجهآزادي
مجموع مجذورات
F
2/45
022/27
2
022/27
924/6
92
20250/54
46/96
0562/47
2/0
0662/06
2/24
99/64
2/0
54/44
95/6
54/97
2422/56

در جدول  9مشاهده ميشود که بین نمرههاي ولـع مصـرف
در طي زمان (پیشآزمـون ،پـسآزمـون و پیگیـري) تفـاوت
معنـــادار مشـــاهده مـــيگـــردد (.)F= 46/96 ،P< 2/24

P

Eta

2/54
2/222
2/90
-

2/44
-

به عبارت ديگر ،ولع مصرف در طي زمان کاهشيافتـه اسـت.
اين نتايج منعكسکننـده اثربخشـي هـر دو روش درمـان در
کاهش ولع مصرف است .همچنین ،اثر تعامل عامل زمان در
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ميتوان روند تغییر میانگین نمـرات ولـع مصـرف غـذايي را
مشاهده کرد.
همانگونه که در نمودار فوق مشاهده ميشود هـر دو گـروه
رونــد يكســاني را طــي مراحــل پژوهشــي پــس از دريافــت
مداخالت درماني دريافت کردهاند.

روش درمان بر میزان ولع مصرف معنادار نیسـت (،P> 2/24
 .)F= 2/24عالوه بر اين يافتههاي آزمون تعقیبـي بنفرونـي
نشان ميدهد که بین دو روش درماني در کاهش نشانههـاي
ولــع مصــرف تفــاوت معنــاداري وجــود نــدارد (،P> 2/24
 .)F= 2/46به عبارت ديگر ،اثربخشي هر دو روش در کـاهش
نشانگان ولع مصرف يكسان است .همچنین در شـكل يـك

شکل )1نمودار روند تغییر میانگی نمرات ولع مصرف غذایی

خروجي تجمع کند؛ بنابراين ،ميتوان اندازهي ناحیهاي از مغز
که تحت تأثیر قرار ميگیرد را ،بهوسیله تغییر انـدازه الكتـرود
کاتدي و يا با تغییر اندازه يا محل الكترود آندي ،شكل داد يا
کنترل کرد( .)06بررسـيهـا نشـان دادهانـد کـه سـینگوالي
قدامي ،بادامه ،اينسوال و قشرهاي پیشپیشاني پشتي جـانبي
و پیشاني حدقهاي با ولع همخوان هستند و در واقع بـه طـور
کلي يكي از مهمترين مناطق درگیر در پیشبیني وابسته بـه
نشــانه و طــرحري ـزي دارو ي ـا مصــرف مــواد و غــذا ،ناحیــه
 DLPFCميباشد و تعديل فعالیت ايـن منطقـه بـه کمـك
روش تحريك الكتريكي فراجمجمهاي ،ولـع را کـاهش مـي
دهد .احتماالً ولـع غـذا از طـرق مخـدرهاي درونريـز مغـز،
سروتونین و دوپامین مغز تحت تأثیر قرار ميگیرنـد( .)94بـر
اين اساس احتمال ميرود که تحريك الكتريكي مسـتقیم از
روي جمجمه در سطح فعالیت نـوروني ،بـا وارد کـردن يـك
جريـان خفیـف مســتقیم بــر روي ســر ،بــا تغییـر در مبــزان
آزادســازي ســروتونین و دوپــامین ســبب تغیی ـري فــوري در
فرکانسها و امواج الكتريكي مغزي ميگردد(.)95
همچنین يافتههاي پژوهش اثربخشي طرحوارهدرماني بر ولع
مصرف مواد غذايي را نیز متذکر ميشود کـه بـا يافتـههـاي
پیشگفته همسو است .با توجه به اثربخشي طرحوارهدرمـاني

بحث
نتايج ،حاکي از دستاورد درمانيِ قابلمالحظه و يكسـانِ ايـن
دو مداخله بالیني ،در کاهش ولع مصرف غذا است .همراسـتا
با شماري از پژوهشهاي پیشین ،يافتههاي پـژوهش حاضـر
مؤيد اثربخشي  tDCSدر کاهش ولع مصرف غذا اسـت .بـه
عالوه ،از نظر ماندگاري نسبيِ اثـر  ،tDCSيافتـههـاي ايـن
پژوهش با نتايج پژوهش لیوبساوايويچ و همكاران( )06همسو
است؛ اين پژوهش به ترتیب ،مانـدگاري دو ماهـه و  92روزه
اثر کاهشيِ  tDCSرا بر ولع مصرف غذا نشان ميدهد.
لیوبساوايويچ و همكاران بیان کردنـد کـه  tDCSبـهعنـوان
تغییردهنده ادراک ،دانـش و عملكـرد رفتـاري دانسـته شـده
است .اينکه دقیقاً در مغز و در حـین  tDCSچـه مـيگـذرد
تاکنون نامشخص مانده است .بههرحال آزمايشهاي بر روي
حیوانات ،انسان و حتي شواهد ثبـتشـده مسـتقیم از نـورون
هاي موارد آزمايش شده ،توضیحي کلي را پیش رو ميگذارد.
زمــاني کــه الكتــرونهــا بــراي داخــل شــدن بــه الكتــرود
تحريك کننده (آند يا قطب منفي) تجمـع مـيکننـد و بـاري
منفي زير کاتد (قطب مثبت) تحريكکننده ايجـاد مـيشـود.
يك کاتد کوچكتر ميتواند بار کانونيتري را به ناحیه مـورد
نظر در مغز برساند و اينزماني است که بار بیشتري در سمت
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که میزان اثربخشي هر دو مداخله يكسان بوده است .اگرچـه
نتايج تحقیق میزان اثربخشي را يكسان نشان ميدهد اما بـا
در نظر گرفتن اين مسئله که طرحـوارهدرمـاني بـه جلسـات
بیشتر و بهتبع آن هزينههاي درماني باالتر را به همراه دارد و
 tDCSتقريباً از اين مسئله مبراسـت ،مـيتوانـد نسـبت بـه
طرحوارهدرماني ارجحیت داشته باشـد .از ديگـر سـو ،اثـرات
طرحوارهدرماني طبق شواهد طوالنيمدت است ولي در مورد
 tDCSهیچ يافته مدوني وجود ندارد .عالوه بر اين ،دسـتگاه
مربوط بـه  tDCSتنهـا در مراکـز خاصـي يافـت مـيشـود
درحاليکه ابزار کمك درماني طرحوارهدرماني پس از جلسات
درماني به صورت خوديار بـراي درمـانجويـان کـاربرد دارد.
همچنین اسـتفاده از  tDCSبـراي بیمـاران صـرعي ،طیـف
روانپريشي و اختاللهاي عصبشناختي ،و نیـز افـراد داراي
پالتین ،نشت و غیره در بدن غیرقابل اجرا است؛ بنـابراين از
نظر در دسترس بودن و اثر بلندمدت ،طرحوارهدرماني نسـبت
به  tDCSترجیح داده ميشود.
از آنجايي که يكي از محدوديتهاي پـژوهش حاضـر غلبـه
تعداد زنان در کل نمونه بود ،پیشنهاد ميشود پژوهش حاضر
در مردان با حجم نمونه باالتري انجـام گیـرد و بـا پـژوهش
هاي انجام گرفته مقايسه گردد .همچنین بايد پیشـنهاد کـرد
که با توجه به اينکه  tDCSروشي است که حداقل عوارض
را دارد ،به عنوان درمان مكمل براي طرحوارهدرماني در حوزه
ولع مصرف مواد غذايي استفاده شود .از ديگر سو بايد متذکر
شد که از طرحـوارهدرمـاني مـيتـوان بـهعنـوان مداخلـهاي
پیشگیرانه بهره برد تا طرحوارههايي که منجر به شكلگیري
اختاللهاي گوناگون ميشود در بدو تشكیل تضعیف شوند.
درمجموع در حوزه درمان چاقي و اضـافه وزن هـیچ روشـي
نميتواند به تنهايي در درمـان موفـق باشـد؛ لـیكن بهتـرين
رويكرد ،آن است که بر همه ابعاد مختلف تأثیرگـذار بـوده و
مشكالتي مانند برگشتپذيري و عـوارض جـانبي را نداشـته
باشد.
تشـكر و قـدرداني :پژوهشـگران ايـن پـژوهش از مســئولین
محترم دانشـگاه و همچنـین تمـامي شـرکتکننـدگان ايـن
پژوهش کمال تشكر و قدرداني را دارند و بدين وسیله اعـالم
ميدارند که منابع مالي پـژوهش تمامـاً توسـط پژوهشـگران
تأمین شده است.

در بهبود ولع مصرف اينگونـه اسـتنباط مـيشـود کـه ايـن
درمان ،تمرکز اصلياش بر طرحوارهها و ريشـههـاي تحـولي
است و عالوه بـر تكنیـكهـاي شـناختي رفتـاري ،از سـاير
تكنیكها نظیر تكنیكهاي تجربي و الگوشكني رفتاري نیـز
استفاده ميکند و چون رابطه بین هیجان و شناخت را مـورد
بررسي قرار ميدهد مؤثر عمل ميکند .همچنین بدين سـبب
که طرحواره درماني مبتني بر تكلیف نیست و در مقابل افـراد
داراي مشكالت ولع مصرف از انجام تكالیف طفره ميرونـد،
اين بیماران به طرحوارهدرماني بهتر پاسخ مـيدهنـد( .)09در
واقع طرحواره درماني موجب ميشود که مراجعان درک کنند
چرا رفتار اينچنیني دارند ،با احساساتشان رابطه برقرار کننـد
و به يك حالت تسكین احساسي دست پیدا کنند ،از يادگیري
روشهايي کاربردي نیز بهره ميبرند تا در آينده انتخابهاي
بهتري داشته باشند (شناختي) .طرحواره درماني سبب درک و
تجربه تغییري واقعي ميشود و اين امكان را فراهم مـيکنـد
که افراد بتوانند با احسـاس واقعـي خـود رودررو شـوند و بـه
دنبال آن تمايـل بیشـتري بـراي پـذيرش تجـارب جديـد و
افزايش مديريت و کنترل بر رفتارهاي خود داشته باشند(.)05
از سوي ديگر ،ميتوان گفت ولع مصرف غـذا و پرخـوري در
افرادي ايجاد ميشود که در ارضـا نیازهـا و احساسـات خـود
مشكل دارنـد( .)50طبـق ايـن ديـدگاه ولـع مصـرف غـذا و
پرخوري در افرادي ايجاد ميشود که از آشوب دروني زيـادي
رنج ميبرند و دل مشغول مسائل جسماني ميشوند و بـراي
اينکه احساس آرامش و حمايت کنند ،به غذا خوردن افراطي
روي ميآورند و به مرور خـوردن را وسـیلهاي بـراي حـل و
فصل حالتهاي هیجاني ناخوشايند و مبهم ميکنند .با توجه
به ديدگاه يانگ ،افزايش مصرف غذا به عنوان روشـي بـراي
اجتناب از هیجانات منفي ناشي از آن منجر ميشود ،در واقع
رفتارهاي پرخوري ،ممكن است به منظور کاهش خودآگاهي
فرد نسبت به هیجانات غیر قابل تحمـل مربـوط بـه الگوهـا
باشد( .)04در نتیجه طرحـوارهدرمـاني مـيتوانـد بـا اصـالح
طرحوارههاي آسیبزا سیكل معیـوبي کـه منجـر بـه تـداوم
طرحوارههاي ناسازگار مـيشـود را بشـكند و باعـك کـاهش
رفتاري مرتبط با خوردن شود.
در اينجا بايد بیان داشت که در مقايسه اثربخشي بین اين دو
روش درماني نتايج تحقیق نشان داد که اثربخشي طرحـواره
درماني و  tDCSتفاوت معنيداري وجود ندارد به اين معنـي
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