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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
effect of therapeutic attachment on eating
disorders in girls with obesity. This research was
a pre-test-posttest-follow-up study with control
group. The statistical population of this study was
primary school girls with attachment problems
and obesity. Of these, 32 were randomly divided
into control (16 girls) and experimental (16 girls).
Purposeful sampling method was used. The
research tool was Child Attachment Disorder
Questionnaire (Randolph 1996), Eating Disorders
Questionnaire (Boehne & Farborn, 2008) and
Clinical Impairment due to eating disorder
Questionnaire (Marcus & Kalarchian, 2003).
After forming groups (experimental and control)
and performing pretest, the mothers of the
experimental group participated in the
intervention program for 10 sessions during the
two and a half months and did not receive any
interventional control group. After the end of the
intervention, two post-test groups were followed
after 45. The results of single-variable covariance
analysis indicated that there was a significant
decrease in the level of Clinical Impairment due
to eating disorders in the post-test and follow-up
stages compared to control (p <0.005). According
to the results, attachment therapy can be used as
an intervention to reduce Clinical Impairment
due to eating disorders in obese children.
Keywords: Clinical Impairment due to eating
disorder, obesity. Attachment Therapy
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مقدمه
افزایش وزن و چاقی در جهان تا چندین سال قبل محددود بد
بزرگساالن بود ،ولی در طی دو ده اخیر گریبان گیر کودکان و
نوجوانان نیز شده اسد (نصدرالدین ،هداواال ،سد یبا ،آکدی و
ناجا .)2012 ،1یکی از مشکالت عمده کودکان در چندد دهد
اخیر چاقی و اضاف وزن اس

ک بد عندوان یکدی از خطدرات

ناشی از آستانة تحمل پایینتر از حدد مهمدول در ایدن افدراد
8

باشددد (واردل و بی ددز  .)2009 ،افددراد چددا از پیامدددهای
جسمانی چاقی بدرای بد دسد آوردن نفد ثدانوی اسدتفاده
میکنند؛ یهنی نقش بیمار برای آنها راه گریزی ت قدی شدود،
ک میتوانند از تکالیف مورد نظر مها ،شوند .طبد دیددگاه
استرس و مقاب  ،خشون

دوران کودکی شرایط خاصی اس

جدی سالمتی مطرح اس  .حدوداً  12تا 11درصدد کودکدان

ک میتواند افراد را در مسدیرهایی قدرار دهدد کد منجدر بد

سراسددر دنی دا چددا ی دا دارای اضدداف وزن هسددتند (سددان ز،

ابتالی چاقی شود (گرین فی د و مارکس .)2009 ،

9

ویسددتا  ،سددانتوز ،کددورواالن و یددآی .)2016 ،2چدداقی و
اضاف وزن در بسدیاری از کشدورهای درحدالتوسده بد طدور

تشخیص عوام ی ک در شروع و تداوم مشدکالت رفتارهدای

تهدداد زیدادی از

خوردن تأثیرگذار هستند ،فراه میکند .بد مهندای دقید تدر

مشکالت سالمتی شده اس  .چاقی ب افزایش وزندی کد 20

دلبسددتگی ندداایمن در رشددد و تددداوم مشددکالت مددرتبط بددا
رفتارهددای خددوردن و پیامدددهای ناشددی از آن ،نقددش مهم دی

چشمگیری در حدال رشدد اسد

و باعد

نظری دلبستگی ،امکان ارائ چشد انددازی مهد را بدرای

درصد بیش از وزن ایدهآل اس  ،گفت میشود .ب طوریک در
دو ده گذشت میزان چاقی در میان کودکان بیشتر از دو برابر

میتواند داشت باشدد؛ زیدرا افدراد دارای اخدتالالت خدوردن

(تسدکا،

اغ ب دارای روابط نامط وبی با چهدره دلبسدتگی اولید خدود

اسزدوسکوسکی ،ای ینگ ،ترینر ،گرنون و همکداران .)2012 ،

هستند و شیوع باالیی از دلبستگی ناایمن را گزارش میدهندد

پدووهشهدای بسدیار نشدانگر ارتبدا بدین چداقی و برخدی

(بهزادی پور ،بشارت و پاکدامن .)1389 ،پووهشهای طولی

اختاللهای روانی بودهاند .این پووهشهدا حداکی از ارتبدا
مهنیداری بین چاقی و افسردگی اساسی ،هراس از مکانهای

نشان میدهند ک با کنترل متغیرهای مدرتبط بدا فهالید هدای
مربو ب چاقی در کودکی ،کودکان دارای دلبسدتگی نداایمن

بداز و اخدتالل وحشد زدگدی هسدتند (سدیمون ،ونکدور،،

در طول رشد  2-5سالگی  1/5برابر چا تر از کودکان دلبست

و شمار نوجوانان دارای اضاف وزن  3برابر شده اس

3

ساندرز ،میگ یدوریتی ،کدرین ،ون ب دی و همکداران.)2006 ،1

برخی پووهشهای دیگر نیز دریافتند کد چداقی بدا اخدتالل
دوقطبی (وانگ ،ساچز ،زارات ،مارآنجل ،کاالبریس ،گ دبرگ
و همکاران ،)2006 ،5سوءمصر ،مواد و گرایش ب خودکشی
(ماتر ،کاکس ،اینس ،و سدارین )2009 ،6ارتبدا مثبد

دارد.

10

ایمن میگردند (اندرسون و وایتکر  .)2011 ،این بدان مهنی
اس ک دلبستگی ناایمن در اوایدل کدودکی منجدر بد رشدد
چاقی در کودکان میشود؛ بنابراین باتوج ب نقش پاسخهدای
روانشناختی در رشد پرخوری و چاقی و باتوجد بد اینکد
چگون دلبستگی ناایمن و مدیری

هیجانی ناسال پاسخهدای

چاقی در سنین مدرسد بدا مشدکالت سدالمتی زیدادی مانندد

استرسزا را در کودکان منهکس میکند ،یک الگوی دلبستگی

اضدطرا  ،تددنش و افسددردگی و شدکای هددای جسددمانی
همبسدتگی دارد و بدر روی عم کدرد تحصدی ی و تواندایی

هیجدانی سدال و

ایمن میتواند بد بهتدرین شدکل مددیری

پاسخ های سال ب فشارهای رواندی را در کدودک بد وجدود

سدازگاری آنهدا اثدر مدیگدذارد .ایدن کودکدان تدا انددازهای

آورد (اسکور .)2005 ،11بر این اساس ب نظدر مدیرسدد کد

مضطر  ،زودرنج ،خودانتقادگر و در روابط اجتماعی ضهف

مداخ مبتنی بر دلبستگی ،فرص هایی را فراه مدیکندد تدا
دلبستگی ایمن را در کودکدان شدکل دهندد (ونددون بدوم،12

هستند (آراجو ،سانتوز و نداردی .)2010 ،2هم ندین عوامدل
روانشناختی ممکن اس ب صورت خودبیمارانگاری در افراد

 .)1991تمدرکدز اص ی ایدن مدداخ د بر بازسدازی دلبستگی

چا مشاهده شدود .نمدرة باالی خدودبیمارانگداری میتدواند

هیجانی بین کودک و مراقب و ترمی مشکالت روانشناختی،

2. Sánchez, Weisstaub, Santos, Corvalán, Uauy

1. Nasreddine, Hwalla, Saliba, Akl, Naja
3. Taska, Szadkowski, Illing, Trinneer, Grenon & et al

6. Mather, Cox, Enns,& Sareen
8. Wardel & Beales
10. Anderson & Whitaker
12. Vandonboom

7. Araujo, Santos, & Nardi
9. Greenfiel & Marks
11. Schore
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هیجانی و رفتاری اس

ک بد عندوان نتیجد آشدفتگی رابطد

وابست در نظر گرفت شدند .جامهة آماری این پووهش شدامل

کددودک و والدددین رشددد نمددوده اسدد  .هددد ،اصدد ی

دانش آموزان دختر مقط ابتدایی مبتال ب مشکالت دلبسدتگی

خانوادهدرمانی با رویکرد دلبستگی درمانی ،ایجاد یک پایگداه
و تکی گاه ایمن برای کودک در خدانواده اسد  .آمدوزش بد

بود ک دارای شاخص توده بدنی باالتر از صدک  98بودندد و
در سال تحصی ی  91-92در شهر اهواز بد تحصدیل اشدتغال

خانواده مبنی بر اینک چگون میتوانند برای یکدیگر تکی گاه

داشتند .حج نموند ایدن پدووهش شدامل  32دختدر مقطد

ایمنی ب وجود بیاورند ،ب اعضای خانواده کمک میکنند کد

ابتدایی با میانگین سنی  9/3سال بود ک برای انتخا

برای رف مسائل و مشکالت خانواده در طول ج سات درمان

روش نمون گیری هدفمند استفاده شد .ب این صورت کد از

و پس از آن از این روش استفاده نمایند (جهانبخش ،بهادری،

بین چهار منطق آموزشی اهواز ،یک ناحید آموزشدی و از آن

امیری ،جمشدیدی .)1390،درمدان هدای مبتندی بدر دلبسدتگی

ناحی آموزشی  2مدرس ابتدایی ب صورت تصادفی ،انتخدا

تاکنون در حیطد هدای مخت دف مشدکالت کودکدان ازجم د

شد و از هر مدرس ابتدایی تهداد کل دختران چا ک نماید

افددزایش سددالم

روان در دختددران دبسددتانی (جهددانبخش،

آنها از

توده بدن باالتر از صدک  98داشتند و مادران آنها حاضر بد

بهادری ،امیری ،جمشیدی ،)a1390،کاهش عالئد افسدردگی
دختران دبستانی (جهانبخش ،بهدادری ،امیدری و جمشدیدی،

همکاری با این پووهش بودند ،ب عنوان نمون اولید انتخدا
شدند .از این تهداد در ابتدا آزمون اختالل دلبستگی ب منظدور

جدایی (ذوالفقداری

غربالگری کودکانِ دلبست ایمن از کودکان ِدلبسدت نداایمن و

مط  ،جزایری ،خوشابی ،مظاهری ،کریم و ،)1382 ،کداهش

آزمون اختالل پرخوری انجام شد .سپس بر اساس نمرههدای

عالئ نافرمانی مقاب ای در دختران دارای مشکالت دلبستگی

آنها در پرسشنام  32 ،کودک دارای سبک دلبسدتگی نداایمن

(جهان بخش ،بهادری ،امیدری و جمشدیدی ،)c1390،درمدان

(نمره بداالتر از  )30و دارای اخدتالل پرخدوری (بدر اسداس

 ،)b1390کاهش عالئ اختالل اضطرا

اخددتالالت ب دیاشددتهایی روانددی (سانتالیسددس و همکدداران،1

پرسشنام اختالل پرخوری) ،ک تودة بددنی بداالتر از صددک

بزرگی ،امیری ،مظاهری و طالبی،

شددند .سدپس

 ،)2010کاهش وزن (دش

 98داشتند ب عندوان نموند پدووهش انتخدا

 )1392ب کار برده شده اس  .کدارایی ایدن ندوع مداخ د در

دانشآموزان واجد شرایط هر یک از مدارس ابتدایی انتخدا

مشکالت روانشناختی ب وسی ة این پدووهشهدا تأییدد شدده
اس  .بر این اساس این پووهش ب دنبال تأثیر مداخ مبتندی

شده ،ب صورت تصادفی بد عندوان گدروه مداخ د و دیگدری
ب عنوان گروه کنترل در نظر گرفت شد .از لحدا اخالقدی بد

بر دلبستگی در اختالالت ناشی از خوردن بد عندوان یکدی از

شرک کنندگان اطمینان داده شد ک اطالعات آنهدا محرماند

پیشآیندها و پیامدهای چاقی در کودکان اس .

باقی خواهد ماند و اینک در هر مرح د  ،مدیتوانندد از ادامد
شرک

فرضیة پژوهش
مداخ مبتنی بر دلبسدتگی بدر اخدتالالت ناشدی از خدوردن
دختران دارای چاقی اثربخش اس .

در پووهش انصرا ،دهند.

ابزار سنجش
پرسشنامة اختالل دلبستگی :این پرسشنام توسدط رانددولف

2

( )1996برای مهرفی اختالل هدای دلبسدتگی بدرای محددوده
روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :در ایدن پدووهش از
روش تحقی نیم آزمایشی (طرح پیشآزمون و پدسآزمدون)

سنی  6تا  16سال سداخت شدد و یدک فهرسد

بدازبینی 25

سؤالی از فراوانی گزارش های مادران از مشکالت کودکان در
طول دو سال قبل کرده اس  .ایدن فهرسد توسدط موحدد
ابطحی ،امیری و امسداکی ( )1391ترجمد شدده و هنجدار و

با گروه کنترل استفاده شد .متغیر مسدتقل ،مداخ د مبتندی بدر
دلبستگی بود ک مداخ طی  10ج س ( 90دقیق ) ب صورت

ویوگ دیهددای روانسددنجی آن اسددتخراش شددده اسدد  .ایددن

یک ج س در هفدت بدرای مدادران انجدام شدد و نمدرههدای

پدرسشنام در مقیاس لیکرت تدوین شده اس

ک هدر سؤال

اختالالت ناشی از خوردن در کدودکان آنها بد عنوان متغیدر

از  0تا  1نمره داده میشود .مجموع نمرات این پرسشنامد از

2. Randolf

1. Santelices and et al
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صفر تا  100تراز شده اس  .نمرات باالتر از  30نشاندهنددة

کرونبا استفاده شد .بدین صورت ک پرسشنام بر روی 210

وجود مشکالت دلبستگی در کودکان اس  .آلفدای کرونبدا

کودک دارای اضاف وزن  2-12سدال شدهر اهدواز اجدرا شدد.

این پرسشنام توسط موحد ابطحی ،امیری و امسداکی )1391

نتایج نشان داد ک کل مقیاس دارای همسانی درونی برابدر بدا
 0/29اسد  .روایدی صدوری مقیداس را یکدی از اعضدای

مطلوب سؤیالت پرسشنامه یست .در ینم پژونش ،بریی

هیئ ع می گروه روانشناسی دانشدگاه اصدفهان و دو نفدر از

برابر با  0/38محاسبه شد کهه ینهم ماه یا یهاک یس نی ها
درو

سنجش نی ا درو مقااس آلفای کرو باخ ( )0/83محاسبه
شد .ینم آسموا جهت سنجش ما یا دلب تگ در کودکاا مورد
یستفاده قهریر ررتهت و مهادریا بهه آا پاسها دید هد .یسجیلهه
رونهنای ینم پرسشنامه عبهارت یست یس« :کودک مم بهرییت
با غرنبهنا صیای م شهود»؛ «کههودک مهم یغلهد در مهورد
چا نای به یرسش و م ههرره بههریی مههدت وهوال دعهوی
م کند»؛ «کودک مم ننگام که یس یو م خوینند یرتباط چشی
برقریر کند ،یرتباط برقریر ی کند.
مقیاس اختالل پرخوري كودكان :(C-BEDS) 1مقیداس

استادان دانشگاه اهواز ک سابقة قب ی در تددریس و پدووهش
در زمینة کودکان داشتند ،تأییدد نمودندد .ایدن آزمدون صدرفاً
جه

تشخیص کودکان مبتال ب پرخوری ب کار برده شدده و

توسدط مددادران پاسددخ داده شدد .دو نموند از سددؤاالت ایددن
پرسشنام ب این صورت اس  :آیا تاکنون پیش آمده با اینکد
گرسن نیستید باز ه بخواهیدد غدذا بخوریدد و آیدا تداکنون
غذایی را پنهانی و یواشکی خوردهاید.
پرسشنامة سونشش اخوتالل بوالینی :)CIA)3پرسشدنام
سنجش اختالل بالینی یک مقیاس  16آیتمی ،خودگزارشی از
شدت اخدتالل ثانوید روانشدناختی ناشدی از ویوگدیهدای

 C-BEDSبدرای سدنجش سداده ،قابدل فهد و نسدبتاً سدری

اختالل خوردن اس  .این پرسشنام توسط بوهن و فربورن،1

تشخیص اختالل پرخوری در کودکان طراحی شده اس  .این

( )2008ساخت شده اس  .همبستگی دروندی  16آیدت

پرسشنام دارای  2آیت بر اساس  2مهیار رفتاری مطرح شدده

(آلفای کرونبا )  0/92گزارش شده ک هم آیت هدا بد طدور

CIA

و ب وسی ة مارکوس و کاالرچین )2003( 2ساخت شده اسد .

مثبتی با نمرههای کل  CIAهمبسدتگی دارندد و نتدایج آلفدای

این پرسشنام توسط کودکان و ب کمک مادران آنهدا پاسدخ
داده میشد .اگر کودکان در فه سؤاالت مشدکل داشدتند یدا

کرونبا هماهنگی درونی  0/93نشان داد (بدوهن و فربدورن،

اگر پاسخ های آن ها واضح نبدود ،بدرای کدودک توضدیح داده

 .)2008روایی مهیار و سازه ب وسی ة دادهها تأییدد شدد .ایدن
پرسشنام برای اولین بار در ایران ترجم شد و ب منظدور بد

میشد .اگر کودکان ب پرسشهدای  1و  2و حدداقل یکدی از

دس

پرسشهای  3و  1یا  5پاسخ ب دهند و عالئ عنوان شده در
پرسشنام بیش از س ماه دیده شده باشند و اگدر کدودک بد

درونی و باز آزمایی اسدتفاده شدد .نتدایج ضدریب پایدایی در
آلفای کرونبا برابر  0/86و در بازآزمایی  0/89ب دس

سددؤال  2پاسددخ منفددی بدهددد ،در کددودک اخددتالل پرخددوری

روایی صدوری و روایدی سدازه مقیداس را یکدی از اعضدای

سدنجش میدزان

هیئ ع می گروه روانشناسی دانشدگاه اصدفهان و دو تدن از

تأثیر مداخ  ،هر آیت در مقیاس لیکرت نمدرهگدذاری شدد و

استادان دانشگاه اهواز ک سابقة قب ی در تدریس و پدووهش

تشخیص داده میشد .در این پووهش جه

پاسخها ب صورت "هرگز""،خی ی ک "" ،ک "" ،زیاد" بودند.
نمرة باال نشاندهندة سطح باالی پرخدوری اسد  .بد منظدور
بررسددی بهتددر میددزان پرخددوری ،پرسشددنام بدد صددورت

آوردن ضریب پایایی در نمون ایرانی از روش همسانی

در زمیندة کودکدان داشدتند ،تأییدد نمودندد (دشد

آمد.

بزرگدی،

 .)1392هر آیت در مقیاس لیکدرت نمدرهگدذاری مدیشدود.
پاسخ ها ب صورت "هرگز""،خی یک "" ،ک "" ،زیاد" اسد .

چندگزین ای بر روی کودکان انجام شدد تدا میدزان تغییدرات

پاسخ ها ب صورت  0،1،2،3نمرهگذاری می شدوند .نمدرة بداال

صورت گرفت پس از مداخ در مراحل پسآزمون و پیگیری
بهتر مشخص گردد .در پووهش حاضر برای برآورد همسدانی

نشان دهندة سطح باالی اختالل اس  .از آنجایی ک هدد ،از
 CIAاندازهگیری حداکثر شدت اختالل روانشدناختی ثانوید

دروندی پدرسشنامة پدرخدوری کدودکان ،از شداخص آلفددای

اس  ،یک نمره ک ی اختالل  CIAمحاسب میشود .بدرای بد

2. Marcus& Kalarchian
4. Bohen & Fairborn

1. Children’s Binge Eating Disorder Scale
3. The Clinical Impairment Assessment
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دس

میآورد و از مادران نیز می خواهد ک آن را تجسد کنندد و

آوردن نمره ک ی اختالل  CIAنمرات هدر آیدت جمد

را بیددان نمایددد .سدداختار

میشوند .نمرههای ب دس آمده دامن ای بین  0-81بد دسد

واکددنش خددود در آن موقهیدد

مددیآیددد کد نمددرة بدداال نشدداندهندددة سددطح بدداالتر اخددتالل

ج س های مداخ مبتنی بر دلبسدتگی در جددول  1نشدان

روان شناختی ثانوی اس  .این آزمون توسط مادران پاسخ داده

داده شده اس  .درنهای

داده ها بدا اسدتفاده از ندرم افدزار

شد .دو نمون از سؤاالت آن ب ایدن صدورت اسد - :در 28

 spssنسخ بیست از روش تح یل کوواریانس تک متغیدره

روز گذشت عادت های غذایی ،فهالی های ورزشی ،شکل یدا

مورد تجزی وتح یل قرار گرفتند.

وزن و احساسات شدما در مدورد خدوردن تمرکدز را برایتدان
مشکل ساخت اس  -.در  28روز گذشت عادت های غدذایی،
فهالی

های ورزشی ،شکل یا وزن و احساسات شما در مورد

خوردن باع

یافتهها
شاخص های توصیفی مربو ب متغیرهای پووهش در مراحل
مخت ف پووهش ب صورت میانگین و انحدرا ،اسدتاندارد ،در

شده ک از خود انتقاد کنید.

جدول  2مشاهده میشود.
روش اجرا
طرح اجرا ب این صورت بود ک مدادران گدروه مداخ د 10 ،
ج س مداخ مبتنی بر دلبسدتگی دریافد
کنترل هیچ گون مداخ ای دریافد

نمودندد و گدروه

بددا توجدد بدد جدددول  3تهامددل متغیرهددای کمکددی
(پیشآزمونها) و وابسدت (پدسآزمدونهدا) در سدطح عامدل
(گروه های آزمایش و کنترل) مهنی دار نیس  ،بنابراین فدر

ننمودندد .پدس از اتمدام

مداخ پس آزمون و بهد از حدود یک ماه پیگیری از هدر دو

همگنی رگرسیون رعای

شده اس

(.)<0/001

در ادام  ،برای بررسی فرضی پووهش و تفاوت گدروههدا

گروه گرفت شد .ج سات مداخ مبتنی بر دلبستگی ب وسدی ة

تح یل آنکوا برای متغیر وابست اجرا شد.

روانشناس بر روی مادران کودکان جامه هدد ،بد صدورت

فرضیة پووهش :مداخ مبتنی بر دلبستگی بر اختالالت ناشی

گروهی در  10ج س (هفت ای یک ج س ) ب مددت  2مداه و

از خوردن دختران دارای چاقی اثربخش اس .

نی اجرا گردیدد .بد ایدن صدورت کد مدادران در روزهدای

نتایج جدول  6نشان میدهد ک نمرههای اختالالت بالینی

مشخص شده در مدرس حضور مییافتند و مداخ بدر روی

ناشی از خوردن در گروه آزمایش نسب

ب گدروه کنتدرل در

آنها انجام میشد .درمان مبتندی بدر دلبسدتگی کد در ایدن

پددسآزمددون ،ب د صددورت مهنددیداری کدداهش یافتدد اسدد

پووهش ب کار گرفتد شدد ،برداشدتی ت فیقدی و ترکیبدی از

( F=15/21و  .)>0/001میزان این تفداوت  0/82اسد  .بدر

1

این اسد

( ،)2001اصددول حسدداسسددازی مددادر بددریش،)2002( 2

میشود.

فرم

درمانی اصول پاسخدهی مناسب ب کدودک فرایبدرگ

فدر

صدفر رد شدده و فرضدیة پدووهش تأییدد

آرویدن ،)1998( 3الگدوی

هم نددین تح یددل کوواری دانس تددک متغیددره بددر روی

دلبستگی درمانی کراس ،)2002( 1روش قصد گدویی بدرای

میانگین نمره های پیگیری در متغیر اختالالت بالینی ناشدی

روشهدای دلبسدتگی و ارتبدا

کودکان دارای اختالل دلبستگی نیکولز ،)2001( 1دلبسدتگی
درمانی تحولی لفبر -مک جنووا ،)2006( 1تکنیدک مددیری
تنش کودکان و نمایشنام سازی بود .در این روش ،درمدانگر
موقهیتی واقهی را در مورد تهامل مدادر و کدودک در زمیندة
یک مبح

خاص مثالً پاسخدهی ب یک نیداز کدودک مثدال
2. Brisch
4. Cross
6. Lefebre - McGenva

از خوردن در گروه آزمایش و گروه کنترل انجام شد .نتایج
تح یل آنکوا برای متغیر وابست در مرح د پیگیدری نشدان
داد ک تفاوت بین نمرات گروه آزمایش و گروه کنترل در
پیگیری F=39/32( ،و  )>0/001مهنی دار بود .میزان این
تفاوت  0/59بود.
1. Fraiberg
3. Erwin
5. Nicholes
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جدول  .1ساختار جلسات مداخله مبتنی بر دلبستگی (برگرفته از جهانبخش ،بهادري ،امیري و جمشیدي)1390 ،
جلسه

هدف

شرح جلسه

اول

توضیح مفاهی

توضیح دلبستگی مشکالت آن ،عالئ اختالالت ناشی از خوردن در کودکان

دوم

منط درمان و تهیین اهدا ،تشریح نیازهای روانی و فیزیولوژیکی کودک و لزوم شناخ
پاسخدهی ب نیازها و هیجانهای کودک،
آن
اهمی ارتبا مادر و کودک و تفهی جایگاه کودک در خانواده و ایجاد احساس ارزشمندی
ارتبا با کودک
و عزتنفس در او
ترمی حس اعتماد مختل در کودک ،چگونگی ابراز محبد واقهدی بد کدودک ،در آغدوش
تداوم و ثبات رفتار
کشیدن ،نوازش کردن و بوسیدن کودک
تسهیل روابط دوستی کودک بازی مشارکتی مراقب  -کودک ،تسهیل روابط دوستی کودک با همگنان و تشوی او ب ایجاد
ارتبا
همکداری فهدال در امدور افزایش تهامل مثب مادر-کودک و پرهیز از اجبار ،شناسایی عالئ خشد و پرخاشدگری در
کودک و مدیری آن توسط مادر.
کودک
بررسدی مسددائل رفتدداری مداخ شاد و مهیج ساختن محیط زندگی کودک ب منظور کاهش میدزان هیجدانهدای منفدی
مادر و کودک
حلنشده
اطمینان بخشی ب کودک در مورد حمای همیشدگی والددین از کدودک و ترسدی آینددهای
مدیری تنش
روشن برای کودک
نادیده گرفتن رفتارهای منفی تکنیک والدین تماشاچی در مورد رفتارهای پرخوری هیجدانی ،تقوید افتراقدی رفتارهدای
مثب
موان موجود در ب کارگیری اهمی تداوم عمل ب آموخت ها ب منظور ایجاد اعتماد اطمینان و ترمی دلبستگی مادر-کودک،
تکنیکهای مداخ داده شد تبادلنظر در مورد میزان دستیابی ب اهدا ،اولیدة طدرح درمدانی و درنهاید جمد بنددی و
نتیج گیری.

هیجدانهدای کدودک و نحدوه

سوم
چهارم
پنج
شش
هفت
هشت
نه
ده

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد پرسشنامه اختالالت بالینی ناشی از خوردن در گروه آزمایش و گروه كنترل
زمان

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیري

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش
كنترل
آزمایش
كنترل
آزمایش
كنترل

16
16
16
16
16
16

38/31
38/33
36
38/25
31/28
38/11

5/22
6/88
1/12
5/65
5/11
6/81

جدول  .3نتایج همگنی شیبهاي رگرسیون بین متغیرهاي كمکی و وابسته
تعامل پیشآزمونها در سطوح عامل با

مشموع مشذورات

df

میانگین مشذورات

F

سطح معنیداري

اختالالت ناشی از خوردن

2/16

1

3/16

1/51

0/518

جدول  .1تحلیل كوواریانس یک متغیره (آنکوا) بر روي نمرات اختالالت بالینی ناشی از خوردن در دو گروه
منبع

مشموع مشذورات

df

میانگین مشذورات

F

سطح معنیداري

اندازه اثر

توان

گروه
خطا

61/90
15/21

1
28

63/11
16/33

15/21

0/001

0/82

0/85

 / 121دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردي

بحث و نتیجهگیری
هد ،پووهش حاضر بررسی اثر مداخ مبتنی بدر دلبسدتگی
در اختالالت ناشی از خوردن دختران مقط ابتدایی مبدتال بد

دوب دو با کدودک ارتبدا مدادر-کدودک را تقوید

نمدوده و

ب تدریج بیاعتمادی ناشی از ناایمنی دلبستگی را ب رابطد ای
بر پای اعتماد تبدیل مینماید و ب دنبال آن تصدحیح ارتبدا
والد  -کودک نیز تا حد زیادی رفتارهای منجر ب پرخوری و

چاقی شهر اهواز بدود .نتدایج حاصدل از تح یدل کوواریدانس
نشددان داد کد مداخ د مبتنددی بددر دلبسددتگی هد در مرح د

چداقی در آندان را کداهش مدیدهدد .در مداخ د مبتندی بدر

کداهش اخدتالالت

دلبستگی ،مادر یاد میگیرد ک ب احساس و روش پاسخدهی

ناشی از خوردن در آزمودنیهای گروه آزمایش در مقایس بدا

خود اعتماد کند و اضطرا

و تشویش درونی خود در زمینة

گروه کنترل شدد .نتدایج ایدن پدووهش بدا یافتد هدای دیگدر

چگونگی رویدارویی بدا رفتارهدای کدودک را کنتدرل نمایدد.

پدددووهشهدددا مانندددد (جهدددانبخش ،بهدددادری ،امیدددری،
جمشیدی( ،)a1390،جهانبخش ،بهادری ،امیری و جمشیدی،

درمانگر از رابطة همدالنة ایجاد شده بین خود و مدادر بدرای
افزایش عالق مندی و انگیدزه تغییدر در وی بهدره مدیگیدرد؛

( ،)b1390ذوالفقاری مط د  ،جزایدری ،خوشدابی ،مظداهری،

بنابراین ،درمانگر با تهیین نقا قوت رابط مدادر و کدودک و

کریم ددددو( ،)1328 ،جهددددانبخش ،بهددددادری ،امیددددری و

تأکید بر نقا قوت مادر ب عنوان فردی باکفای و ارزشدمند،
اضطرا و احساس بدیکفدایتی وی را در رابطد بدا کدودک

پس آزمون و ه در مرح پیگیری باع

جمشیدی )c1390،ک نشان دادندد ایدن مداخ د بدر کداهش
عالئد افسددردگی دختددران دبسدتانی کداهش عالئد اخددتالل

کاهش میدهد (بریش .)2002 ،هم نین از آنجا کد اصدالح

جدایی ،کاهش عالئ نافرمانی مقاب ای در دختدران

الگوی ارتباطی والد  -کودک مه ترین مؤلف درمانی این نوع

اضطرا

دارای مشکالت دلبستگی مؤثر اس  ،همخوان اس .
ب طدورک ی نتیجد پدووهش حاضدر نشدان مدیدهدد کد

درمان محسو

میشود .زمانی ک والدین از اشکال و مهایب

روش تربیتی و ارتباطی خود با کدودک آگداه مدیشدوند ،بد

اختالالت پرخوری با مشکالت دلبستگی در کودکدان مدرتبط
اس و از سوی دیگر نشان میدهد ک اخدتالالت پرخدوری

سهی در تصحیح تهامل خود با کودک مینمایند ک تداوم این

یکی از نشان های مبنی بر وجود مشکل در تهدامالت مدادر-

مداوم کودکدان و

ک با بهبود تهامالت مادر -کودک و رف مشدکل

کودک اس

احتمال قوی بنا ب عالق والدین ب سالم
تهامل جدید و ثبات والدین در آن پیشرف

روانی کودکشدان،

کاهش عالئ و مشکالت آنان را در پی خواهد داش  .ضمن
اینک ب والدین فنونی آموزش داده میشود ک در آینده و در

پای میتوان اختالالت روانی ناشی از خوردن را نیز مرتفد و
ب بهبود سدالم روان (کداهش اخدتالالت رواندی ناشدی از

صدورت بدروز مجددد مسدائل و مشدکالتی از ایدن قبیدل بدا

خوردن) آنان کمک نمود .تبیین نتایج ب دس آمدده مدیتدوان

ب کارگیری این فنون با مشکالت و رفتارهای پرخوری کودک

بیدان داشد

عددم دلبسدتگی ایمدن کدودک منجدر بد بدروز

هیجانهدای منفدی در کودکدان مدیشدود .نداتوانی در کنتدرل

مقاب کنند.
همانطور ک مشاهده شد میزان کاهش اختالالت ناشی از

هیجانهای منفی ،منجر ب اسدتفاده از راهبردهدای ندامط و
هیجانی هم ون پرخوری میشود .عدم دلبستگی ایمدن هد

ادام داش  .در برخی مداخ هدای درمدانی در اثدر گذشد

میتواند در بینظمی هیجانهدا ،مدؤثر بدوده و هد بد عندوان

زمان از تأثیر درمدان کاسدت و تدا حددودی عدود اخدتالل در

عام ی در ابتال ب اختالالت خوردن ،نقش اثرگذاری ایفا کندد

مرح پیگیری گزارش میشود .بالهکس ،مداخ ایای ک در
زمینة دلبستگی صورت میگیدرد ،اثدر آن در درازمددت و بدا

(سانتالیسس و همکاران .)2010 ،بر این اساس درمان مبتندی
بر دلبستگی ب تهدیل هیجانی و درنتیج ب تنظی راهبردهای
نامط و

هیجانی (پرخوری) کمک میکند .درمان مبتندی بدر

خوردن درنتیج مداخ دلبسدتگی ،در مرح دة پیگیدری نیدز

گذش

زمان استقرار بهتری مییابد ،زیرا اعتماد سد ب شدده

کودک دلبست ناایمن نسب

ب والدین ب سرع

قابل تدرمی

دلبستگی با بد کدار گدرفتن تکنیدکهدایی مثدل مداخ د در

نیسد

دسترس بودن مدادر ،تدأمین نیازهدای فیزیولوژیدک و رواندی

ب تدریج امنی

کودک ،تأمین امنی کودک ،تماس جسمی و ب ویدوه تمداس
چشمی ،پاسخگو بودن ،افزایش زمان گفتگو ،بدازی و تهامدل

اختاللهای ناشی از دلبستگی نیز رو ب بهبود خواهد گذاش

و گدذر زمدان و پایبنددی والددین بد فندون درمدانی
دلبستگی را در کودک ایجاد میکند و درنتیج

(بریش .)2002،این احتمدال نیدز وجدود دارد کد بدا انجدام

تأثیر دلبستگی درمانی بر اختالل ثانویه روانشناختی ناشی از اختالل خوردن دختران 129 /...

پیگیری طولی و سداالن بتدوان شداهد بهبدود بیشدتر عالئد
پرخوری در شرک کنندگان بود .پس میتوان عنصر زمدان و
پایبندی ب مبانی درمانی را جزء مه ترین عناصر تهیینکننده
در مداخ دلبستگی ب شمار آورد .هم نین از آنجا ک چاقی
در کودکان و نوجوانان رو ب افدزایش اسد

و بدا توجد بد

اینک بیشتر این کودکان در سدنین بزرگسدالی هد مبدتال بد
چاقی و مشکالت ناشی از آن میشدوند ،مداخ د مبتندی بدر
دلبستگی یکی از راههای درمانی مناسب برای کنتدرل چداقی
از سنین پائین اس

ک بدون داشتن عوار

دش بزرگی ،ز .)1392(.مقایس رژی درمانی و درمدان مبتندی بدر
دلبستگی بر اختالالت خوردن و اختالالت ناشی از خوردن در
دختران ابتدایی مبتال ب اختالل پرخوری و چاقی شهر اهدواز.
پایاننامة دکتری ،دانشگاه خوراسگان ،چاپ نشده.
ذوالفقداری مط د  ،م .جزایدری ،ع .خوشدابی ،ک .مظداهری ،م و
کریم و ،م .)1382( .اثربخشی درمان مبتندی بدر دلبسدتگی بدر

کاهش عالئ اختالل اضطرا جدایی .مج ة روانپزشکی و
بالینی ایران (اندیش و رفتار) ،سال  ،3شماره .388-380،1
موحد ابطحی ،م .امیری ،ش و امساکی ،گ .)1391( .هنجاریابی و

جانبی ،میتواند

بررسی ویوگیهای روانسنجی پرسشدنامة اخدتالل دلبسدتگی

نمون هایی از دانش آموزان دختدر دوره ابتددایی شدهر اهدواز

راندولف .دانش و پدووهش در روانشناسدی کداربردی ،سدال
سیزده  ،شمارة .16-55 ،3

ب درمان ایدن مشدکل کمدک نمایدد .پدووهش حاضدر روی
انجام شده ،بنابراین باید در تهمی دهی نتایج بد سدایر افدراد
احتیا شود .پووهشهای بهدی میتوانند با بررسی اثربخشی
درمان مبتنی بر دلبستگی در مورد سایر اختالالت رفتداری در
جمهی

گستردهتر و در هر دو جدنس ،کمدک شدایانی بدرای

درمدان مشدکالت و اخدتالالت رفتداری کودکدان محسدو
گردند .درنهای

از همة دانشآموزان دختر ابتدایی و مدادران

آنها ک در این پووهش شرک

نمودند قدردانی میشود.
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