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مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری چهره به چهره و آنالین بر تبعیت درمانی

مقدمه

میترا قاسمی و همکاران

برای رفع عالئ بیماری پرخوری عص ی ،درمانهای
خبوردن

مختلفببی بببا ابعبباد مختلفببی مطببرح شببده اسببت.

اختالل پرخوری عصب ی یکبی از اخبتالت

است که در پنجمین ویبرایش راهنمبای تشخیصبی و

بببهعنوانمثال متخصص بین تغذی به رژیب هببای غببذایی

روا بببی (Diagnostic and

اختصاصی برای این بیماری در ظبر مبیگیر بد و ببا

Statistical

بهرهمندی از مکملهایی ظیر امگا سه سعی مبیکننبد

آمببباری اخبببتالت
Mental

of

Manual

 )DSM V:Disordersمطرح شده است و عالئب آن
ع ار ا د از :دورههای مکرر پرخوری افراطی کبه دو
مشخصه اصلی دارد که در تشخیص بیماری پرخوری
عص ی ،هر دو مشخصه باید وجود داشته باشبند (.)1
اولین مشخصه این اختالل این است که در یک دوره
زما ی ،مقدار غذایی که فرد میخورد از مقدار غبذایی
که اکثر افراد در همبان دوره زمبا ی و تحبت شبرایط
مشابه میخور د ،بسیار بیشتر باشد .دومبین مشخصبه
این اختالل این است که فرد احساس میکند در طول
این دورههای زما ی پرخوری ،فبرد هبیچ کنترلبی ببر
خوردن خود دارد مثالً احساس میکند که میتوا بد
خوردن را متوقف کنبد یبا بو غبذا یبا مقبدار آن را
کنترل کند) .از دیگر ویژگبیهبای اخبتالل پرخبوری
عص ی این است که فرد برای ج بران پرخبوریهبای
خود و جلوگیری از افزایش وزن ،به طبور مکبرر ببه
رفتارهای ج را ی امناسب اقدام میکند .مثالً خبود
را به استفراغ میا دازد ،از ملبینهبا ،ادرارآورهبا و یبا
سببایر داروهببا اسببتفاده م بیکنببد ،روزه م بیگی برد ی با
ورز های فشرده و شدید ا جام میدهد (.)2
پرخوری افراطی و رفتارهبای ج را بی امناسبب ،ببه
طور متوسط ،حداقل یک بار در هفته و به مبد

سبه

ماه روی میدهند .ارزشی که فرد برای خبود

قائبل

است به طور غیرمنطقی و بیشازحد تحت تأثیر شکل
و وزن بببدن قببرار دارد و ایببن اخببتالل ا حصبباراً در
دورههای آ ورکسیا روی میدهد (.)3

978

شان دادها د که مصرف داروهای ضد

برخی مطالعا

اضطراب و ضدافسردگی در برخی مبوارد در کباهش
عالئ این اختالل مؤثر بوده است ( .)1،3،1همچنبین
در سالهای اخیر با توجبه ببه اثرپبذیری عالئب ایبن
بیمبباری از عوامببل روانشببناختی ظیببر اسببترس،
افسببردگی ،تکا شببگری ،دشببواری تنظببی هیجببان و
مبواردی از ایبن ق یبل و همچنبین اثرگببذاری عالئب
پرخوری عص ی در بروز و تشدید حات
وسا ا

اضطرابی و

خلقی ،درمانهای روانشبناختی مختلفبی از

جمله درمان ببین فبردی ،درمبان دیبالکتیکی ،درمبان
م تنی بر پذیر

و تعهد ،درمان شناختی رفتاری برای

به ود این بیماری ارائبه شبده و مبورد ارزیبابی قبرار
گرفتها د (.)3
یکی از درمانهبای روانشبناختی کبه در مطالعبا
بسیاری در رابطه ببا به بود عالئب بیمباری پرخبوری
عص ی مورد مطالعه قرار گرفته است ،درمان شبناختی
رفتاری میباشد .درمان شناختی رفتاری ،درما ی م تنی
بر تغییر رفتار و شناخت بیماران است که با استفاده از
این تغییرا

س ک ز دگی و محتوای تفکرا

افراد را

اصببالح کببرده و بببه به ببود شببرایط جسببما ی و
روانشناختی آنها کمک میکند .این درمان در قالبب
دو رو

بلندمد

(معموتً  12جلسه) و کوتباهمبد

( 1تا  6جلسه) برگزار مبیشبود .همچنبین اگرچبه از
آغاز درمان شناختی رفتاری تاکنون ایبن درمبان اکثبراً
بببه رو

چهببره بببه چهببره ارائببه م بیگردیبد امببا در
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باید در ظر داشت که در م تالیان به این اخبتالل،

که ولع خوردن در این افراد را کاهش دهند .از طرفی
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میترا قاسمی و همکاران

سبالهبای اخیبر ببا توجببه ببه فراگیبری شب کههببای
اجتماعی و ارت اطا

با بیماریها و اختالت

مختلف ،راهنماهای چهره ببه

غیرحضوری و آ الیبن در میبان

چهره و آ الین متعددی را طرحریبزی کرد بد امبا در

مردم جهان ،با حفظ محتوای درمان شناختی رفتباری،

ا جام شده در رابطه با پرخوری عص ی،

رو

اکثر مطالعا

درمبان آ الیبن هب مبورد توجبه درمبا گران و

درمان شناختی رفتاری ،راهنمبای مشبابهی در هبر دو

مراجعان قرار گرفته است ( .)5اثربخشی صور هبای

حالت چهره به چهره و آ الین ارائه داده است و تنهبا

مختلببف درمببان شببناختی رفتبباری از جملببه درمببان

تفاو

درمان چهره به چهره و آ الین در حبوه ارائبه

کوتاهمد  ،بلندمد  ،چهره ببه چهبره و درمبانهبای

آنهببا و حضببور درمببا گر مببیباشببد و در محتببوای

آ الین مورد بررسی قبرار گرفتبه و تبایج شبان داده
است که درمان شناختی رفتاری با توجبه ببه ماهیبت،

جلسا

تفاوتی وجود دارد (.)9

در همین راستا ،مطالعا

شبان داد بد کبه تمایبل

عالئ و شا ههای بیماری پرخوری عصب ی ،یکبی از

افببراد م ببتال بببه پرخببوری عص ب ی بببرای شببرکت در

اثربخشترین درمانهای روانشناختی بر این بیمباری

جلسا

چهره به چهبره ببه

میباشد (.)1،6،1

دتیل ویژگیهای زیستی و روانشناختی افزایش یافته

آ الین به س ت جلسا

در ت یین چگو گی اثربخشی درمان شناختی رفتاری

است ( .)2،3،1تصویر بد ی امطلوب ،تبرس از مبورد

در کاهش عالئ پرخوری عص ی در بیماران م تال ببه

قضاو

قرار گرفتن ،تکا شگری ،داشتن اراده کبافی

این اختالل باید اظهار داشت که ببا توجبه ببه عالئب

و بر امهریزی منظ برای شرکت در جلسا

بیماری پرخوری عص ی ،درمبان شبناختی رفتباری در

چهره از دتیل ذکر شده برای افزایش گرایش بیماران

ابعاد مختلف و با بهرهگیری از راه ردهای متعبدد ،ببه

برای شرکت در جلسا

آ الین میباشبد ( .)5درمبان

مدیریت عالئ این بیماری کمک میکند .ایبن درمبان

شناختی رفتاری ببه واسبطه محتبوا و تکنیبکهبایش،

از طریق عادیسازی عالئ از بار روا ی آن میکاهد و

آ الیبن و چهبره ببه چهبره را

حب

منفبی بیمببار را ببه عالئب بیمباریا

میدهد .از سوی دیگر با تغییر رو

کبباهش

قابلیت ارائه به صور
دارد ( .)8مطالعا

چهره به

متعددی شان داده است که درمان

مصرف غبذا ببه

شناختی رفتاری آ الین بر درمان شبا ههبای بیمباران

سال خوری در بیمباران کمبک کبرده و ببا مبدیریت

خوردن از جمله اخبتالل پرخبوری

اسببترس در آنهببا از حمببال

پرخببوری عصبب ی

جلوگیری میکند .همچنین خودکنترلی را در بیمباران
خلق بیماران از شد

افسردگی آنها مبیکاهبد و در

عص ی اثربخش میباشد (.)3،1،9
عمده مطالعا

ا جام شبده در رابطبه ببا اثربخشبی

درمانهای چهره به چهبره و آ الیبن در م تالیبان ببه
پرخوری عص ی ،در رابطه با عالئ خود بیماری ظیبر

هایت با اصالح تصویر تن در این بیماران ،عز ف

پرخوری ،تکا شگری و یا اختالت

تخریب شده آنها را بازسازی کرده و به به ود شرایط

پرخوری عص ی ظیر افسردگی و اضبطراب صبور

روانشناختی و جسما ی این بیمباران کمبک مبیکنبد

گرفته است امبا اخیبراً مطالعباتی در رابطبه ببا حبوه

(.)8

اثربخشی این درمانها بر به ود عالئ در بیماران م تال

اگرچه درمانهای روانشبناختی مختلبف در رابطبه
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م تال به اختالت
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از این مطالعا

میترا قاسمی و همکاران

شان داد د که یکی از عوامبل اصبلی

آموز هایی در رابطه با و بیماری ،عالئ جسما ی،

پایین در م تالیان به

مبیگیبرد .مسبیر

افسردگی ،اضطراب و عز ف

روانشناختی و رفتاری آن صبور

پرخوری عص ی ،شکستهای مکرر آنهبا در پروسبه

درمان از ابتدا تا ا تها به صور

درمانهای تغذیهای ،دارویی و سایر درمبانهبا اسبت.

ت یین میگردد و همبین امبر شبا

ت عیت درما ی ضعیف در این دسته از بیمباران باعب

مراجع را بات میبرد (.)15

میشود که آنها در بسیاری موارد درمانهای خبود را

مشخص ببرای بیمبار

از سببوی دیگببر در هببر دو رو

ت عیبت درمبا ی
درمببان شببناختی

یمهکاره و بیاثر رها کنند و همین امر ،بدبینی آنها را

رفتاری آ الین و چهره ببه چهبره ،درمبا گر افکبار و

اجتنباب

رفتارهایی را که مبا عی ببرای ادامبه درمبان و ت عیبت

آنها از هر و درمان اثربخش دیگری میگردد (-12

درما ی مطلوب هستند به کمک خود بیمبار در طبول

به درمان افزایش داده و به مرور زمان باعب

جلسا

.)11
ت عیت درما ی در م تالیان به پرخبوری عصب ی ببه
این صور

قابل سنجش میباشد کبه میبزان پیبروی

بیمار از دستورا

به صور

درما ی شناسایی کرده و برای رفع این موا بع
ا حصاری و فردی بر امهریزی میکند و در

هایت مهار های حل مسئله و آموز

جرأ منبدی

غذایی ،دارویبی و رفتباری توصبیه

و افزایش عز فسبی کبه در طبول درمبان شبناختی

شده توسط درما گران مورد سنجش قرار گیبرد (.)13

رفتاری چه به صور

چهبره

در افرادی کبه ت عیبت درمبا ی ضبعیفی دار بد ،عبدم

به چهره به مراجع آموز

پای ندی به دستورا

داده مبیشبود کبه ببه وی

مبیشبود کبه ببا

کمک میکند تا در مواجهبه ببا موا بع و چبالشهبای

گذشت مدتی مواردی ظیر هزینههای مالی ،تخصصی

درمان به جای رها کردن آن ،بر موا بع غل به کبرده و

گرفته برای درمبان بیمباری ببیثمبر

درمان خود را ادامبه دهبد ( .)16پبژوهش حاضبر ببا

باقی بما ند .در این حالبت معمبوتً بیمبار در ابتبدای

هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری چهبره

از مبدتی

به چهره و آ الین بر ت عیت درما ی در افراد م بتال ببه

و زما ی صور

درما ی باعب

آ الین و چه به صور

درمان راهکارهای ارائه شده را اجرا و پب
آنها را رها میکند .این امبر باعب

بازگشبت عالئب

بیماری در فرد میشود که گاهاً حتی با شد
همببراه ببببوده و ببببه شببد

پرخوری عص ی ا جام شد.

بیشتری

شبببرایط جسبببما ی و

روانشناختی بیمار را درگیر میکند (.)11

مطالعه حاضر از و توصیفی -تحلیلی و ببه صبور
مداخلهای بود که به صور

مقطعی در سه ماهبه اول

افزایش ت عیت درما ی در بیماران مبیباشبند .در ایبن

سال  1399ا جام شد .جامعه آماری در ایبن پبژوهش،

میان متخصصین سبالمت روان ببا رویکبرد شبناختی

شامل تمامی افراد م تالیان به پرخوری عص ی در شهر

رفتاری بر این باور د که این درمان قادر است ت عیبت

تهران بود د که به مراکز رژی درما ی و تغذیبه تحبت

درما ی بیماران م بتال ببه پرخبوری عصب ی را ارتقباء

ظر دا شگاه علوم پزشکی ایران مراجعه موده بود د.

اولیه درمان برای هر بیمار

ایبن پببژوهش بببر روی  31فبر از بیمبباران م ببتال بببه

ا حصبباری و در قالببب چنببدین جلسببه،

پرخوری عص ی که با استفاده از رو

مو هگیری در
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متخصصین حبوزه سبالمت در پبی راهحلبی ببرای

روش بررسی
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میترا قاسمی و همکاران

دسببترس ا تخبباب شببد دم ا جببام شببد .بببا توجببه بببه
مشخص ودن حج دقیق جامعه ،ابتدا به صور

در

ویژگیهای دموگرافیک بیماران از ق یل سن ،جنسیت
و مدرک تحصیلی طرح شد.

دسترس بر روی  31فر از بیماران بررسی ا جام شبد

پرسشنامه ت عیت درما ی ،توسط فاطمی و همکاران

و با توجه به ا دازه اثر و توان آزمون به دست آمده از

طراحبی و روانسببنجی شببد .پرسشببنامه مزبببور یبک

بررسی اولیه ،حج مو ه با استفاده از جدول کبوهن

پرسشببنامه عمببومی بببوده و شببامل ا ببوا مختلببف

با ا دازه اثر  1/5و توان آزمون  15 ،1/15فبر در هبر

درمانهای دارویی ،روانشبناختی و  ...ببرای بیمباران

تصبادفی در دو

م تال به بیماریهای مختلف میباشد .ایبن پرسشبنامه

گروه برآورد شد .مو هها به صور
گروه  15فره تحبت آمبوز
چهره و آموز

ببه صبور

به شیوه آ الین به مد

چهبره ببه

چندبعدی ببا توجبه ببه فرهنب

ایرا بی و مشبکال

دوازده هفتبه

ت عی بت درمببا ی بیمبباران ایرا بی طراح بی ،سبباخته و

پیاپی تحت درمان هفتگی در قالب جلساتی ببه طبول

هنجاریابی شده است و به همین دلیل در این پژوهش

 91دقیقه برای هر هفته قرار گرفتند.

مورد استفاده قرار گرفبت .ایبن پرسشبنامه شبامل 11

آزمود یها در سه مرحله پیشآزمون (ق ل از شرو
جلسببا

آموزشببی) ،پبب

آزمببون (پایببان جلسببا

آموزشی درمان) و پیگیری (پ
اتمام جلسا

سؤال و هفت بعد اهتمام در درمان ( 9سؤال) ،تمایبل
به مشارکت در درمان ( 1سبؤال) ،توا بایی تطبابق (1

از گذشبت  1مباه از

سؤال) ،تلفیق درمان با ز دگی ( 5سؤال) ،چس یدن ببه

آموزشی) مورد بررسبی قبرار گرفتنبد.

درمان ( 1سؤال) ،تعهّد به درمان ( 5سؤال) و تدبیر در

بود د از :رده

اجرای درمان ( 3سؤال) بود .شیوه مبرهگبذاری ایبن

حبداقل دیبپل ،

بود ببه

مالکهای ورود در این پژوهش ع ار
سنی  18تا  51سال ،سطح تحصیال
عدم شرکت ه زمان در سبایر جلسبا

رواندرمبا ی،

پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنجتایی لیکر
این صور

که به گزینبه کبامالً مخبالف ( 1امتیباز) و

ارجا از طریق متخصص تغذیه و دریافت تشبخیص

گزینه کامالً موافق ( 5امتیباز) تعلبق گرفبت و دامنبه

پرخببوری عص ب ی توسببط روا شببناس بببا اسببتفاده از

مبرا

در ایبن آزمبون از  11تببا  211ببود .میبا گین

مرا

آزمود یها در این آزمبون  88/1 ± 28/15ببود

مصاح ه بالینی ساختاریافته برای اختالت

شخصبیت

(Structured Clinical Interview for DSM V

لذا مرا

 SCID )SCID:بببر اسبباس  ،)11( DSM Vعببدم

درما ی بات و مرا

مشارکت در درمان تغذیبهای و پزشبکی .مبالکهبای

ت عیت درما ی ک میباشد .متوسبط شباخص روایبی

خروج دربرگیر ده ابتالی بیمباران مبورد بررسبی ببه

شبده اسبت و آلفبای

سایکوتیک ،اعتیباد ،آسبیب مغبزی و عبدم آگباهی از

پایینتر از این میزان شان دهنده

درو ی پرسشنامه  1/91گزار

کرو اخ این پرسشنامه معبادل  1/92گبزا

شبد کبه

حاکی از پایایی پرسشنامه بود (.)18

اینتر ت و پیام رسا ههای اجتماعی .ابزارهای اسبتفاده

در این پژوهش از راهنمای درمان شبناختی رفتباری

شده در این پژوهش شامل پرسشنامه ت عیت درما ی و

برای اختالل پرخوری عص ی استفاده شد که اعت بار و

راهنمای درمبان شبناختی رفتباری اخبتالل پرخبوری

اثربخشی آن توسط هومن و همکباران مبورد بررسبی

عص ی میباشد .در ابتدای پرسشنامه سبؤاتتی دربباره

قرار گرفبت و اثربخشبی آن در درمبان روانشبناختی
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اخببتالت

روانشببناختی شببدید ظیببر اخببتالت

باتتر از ایبن میبزان شبان دهنبده ت عیبت
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بولیمیا تأیید شد .این درمان شامل  12جلسه آموزشبی
میباشد که محتبوای جلسبا

میترا قاسمی و همکاران

میباشد (:)19

درمبان ببه شبرح زیبر
محتوای جلسات

شماره جلسات
جلسه اول

بیان رئوس کلی برنامه ،توضیح اختالل و بیان اهداف

جلسه دوم

جستجوی علل شروع کننده رفتارهای پرخوری ،بررسی پیامدهای پرخوری ،توضیح سیکل معیوب پرخوری ،برنامهریزی وعدههای
غذایی و ارائه راهکارهایی برای تغییر و خوردن سالم
توضیح درباره ارتباط افکار ،احساس و رفتار ،افکار اتوماتیک و سبکهای ناکارآمد تفکر

جلسه سوم
جلسه چهارم

ارزیابی افکار ،به چالش کشیدن افکار ناکارآمد ،بازسازی و تغییر افکار ناکارآمد و نشان دادن اثرات تفکر تجدیدنظر شده

جلسه پنجم

بررسی زنجیره علت ،پاسخ ،پیامد و توضیح درباره ی اینکه چه طور پیامدها ،خود در زنجیره رفتاری بزرگتر علت میشوند و استفاده از
تغییر روشها برای شکستن این زنجیره ناکارآمد

جلسه ششم

مدیریت تکانشها ،آموزش و ارائه راهکارهایی برای خودکنترلی بیشتر ،باال بردن خلق و افزایش رخدادهای خوشایند

جلسه هفتم

توضیح تصویر تن ،بیان ارتباط تصویر تن و پرخوری ،تغییر افکار ناکارآمد درباره تصویر تن و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

جلسه هشتم

بیان عزتنفس و این که افراد چگونه خود را تعریف میکنند .به چالش کشیدن صحت خودارزیابیهای منفی افراد و اصالح نقاط
ضعف آنها

جلسه نهم

آموزش مدیریت استرس و حل مسئله

جلسه دهم

آموزش جرأت ورزی

جلسه یازدهم

مدیریت وزن ،توضیح درباره اینکه وزن مناسب برای آنها چه مقدار است ،آموزش تمرینهای سالم و راهکارهایی برای ابقاء وزن سالم

جلسه دوازدهم

برنامهریزی برای پیشگیری از عود ،تمرین برای مواجهه با موقعیتها و غذاهای در معرض خطر و تقویت مثبت و دادن پاداش برای
مواجه مفید و در پایان بررسی پیشرفت کار ،تأکید بر تمرین مکرر مهارتهای آموختهشده و ایجاد یک سبک زندگی سالم

یافتهها

درصد شرکتکنندگان در محدوده سنی  25-21سال،

میا گین سنی شرکتکنندگان در گروه درمان

به ترتیب با  16/1درصد و  11درصد ،قرار داشتند .از

حضوری  23/93و در گروه آ الین  23/61سال است.

ظر جنسیت یز در هر دو گروه ،ز ان بیشترین درصد

در هر دو گروه درمان حضوری و آ الین بیشترین

را تشکیل میداد د.

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگی های دموگرافیک مبتالیان به پرخوری عصبی در دو گروه آموزش حضوری و آنالین
نوع آموزش

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

 28 – 93سال

)28(9

)26/7(9

)29/9(7

 22 – 29سال

)96/7(7

)98(6

)99/9(99

 23 – 26سال

)99/9(2

)99/9(2

)99/9(98

زن

)66/7(98

)38(92

)79/9(22

مرد

)99/9(2

)28(9

)26/7(3

ویژگیهای دموگرافیک
سن

جنسیت
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حضوری

آنالین

کل
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جدول  :2میانگین امتیازات ابعاد تبعیت درمانی بر حسب آموزش در سه مقطع زمانی
پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

گروهها

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

حضوری

99/38 ± 2/63

98/87 ± 9/22

98/87 ± 9/22

آنالین

99/97 ± 9/31

99/99 ± 9/69

99/67 ± 9/99

حضوری

27/79 ± 9/99

92/87 ± 2/98

92/87 ± 2/99

آنالین

23/38 ± 2/36

99/36 ± 9/91

99/88 ± 9/91

حضوری

26/98 ± 9/92

92/27 ± 9/67

92/27 ± 9/66

آنالین

21/88 ± 9/31

99/38 ± 9/92

99/89 ± 8/19

حضوری

22/37 ± 9/96

29/96 ± 9/63

29/68 ± 9/69

آنالین

29/29 ± 8/11

29/79 ± 8/96

29/79 ± 8/96

حضوری

99/99 ± 2/86

97/67 ± 8/72

97/67 ± 8/72

آنالین

92/89 ± 2/87

93/28 ± 8/63

93/28 ± 8/63

حضوری

97/79 ± 9/67

97/79 ± 9/91

97/38 ± 9/27

آنالین

93/87 ± 9/91

93/38 ± 9/92

93/79 ± 9/91

حضوری

99/79 ± 8/21

99/79 ± 8/21

99/67 ± 8/72

آنالین

99/37 ± 8/92

99/66 ± 8/72

99/79 ± 8/21

حضوری

22/29 ± 9/28

22/99 ± 8/36

22/99 ± 8/31

آنالین

22/16 ± 9/93

26/93 ± 8/93

26/21 ± 8/91

ابعاد تبعیت درمانی
اهتمام در درمان
تمایل به مشارکت در درمان
توانایی انطباق
تلفیق درمان با زندگی
چسبیدن به درمان
تعهد به درمان
تردید در اجرای درمان
تبعیت درمانی (کل)

خطاها در مورد آنها برقرار است .در جدول

تایج آزمون لون به جزء در مورد مره کل ت عیت

واریا

درما ی و دو مؤلفه اهتمام درمان (در مرحله

 3تایج مقایسه مرا

پیش آزمون) تلفیق درمان با ز دگی (در سه مرحله

میان دو گروه مداخله حضوری و آ الین در سه

پیشآزمون ،پ آزمون و پیگیری) و مره کل (در

مرحله پیشآزمون ،پ آزمون و پیگیری قابل مشاهده

مراحل پ آزمون و پیگیری) ،برای سایر متغیرها

است.

ت عیت درما ی و ابعاد آن در

معنیدار شد ( )P<1/15که شان میدهد همگنی
جدول  .3نتایج آزمون تحلیل اندازهگیری مکرر برای مقایسه دو گروه درمان حضوری و آنالین از نظر ابعاد و نمره کل تبعیت درمانی در سه
مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
اثرات بینگروهی

اثرات تعاملی بینگروهی*

اثرات درونگروهی

درونگروهی

متغیر وابسته

9/69

8/292

8/82

8/62

8/999

8/82

8/922

8/83
8/83

F

P-Value

اهتمام در درمان

9/61

8/282

8/86

تمایل به مشارکت در درمان

2/97

8/899

8/96

توانایی انطباق

93/98

8/889

8/91

216/97

تلفیق درمان با زندگی

6/89

8/828

8/93

27/63

8/889

چسبیدن به درمان

2/29

8/993

8/87

992/99

8/889

8/39

تعهد به درمان

2/99

8/997

8/83

9/93

8/873

8/98

تردید در اجرای درمان

8/81

8/778

8/89

8/99

8/789

8/89

8/26

تبعیت درمانی

92/19

8/889

8/92

299/89

8/889

8/18

8/72
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اتا

F

P-Value

963/92

8/889

8/36

33/39

8/889

8/76

8/889

8/19

2/97

8/917

2/96

8/929

8/82

8/396

8/89

2/79

8/982

8/81

8/77

8/89

8/971

8/89

اتا
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مجذور

مجذور

F

P-Value

مجذور اتا
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در جببدول  ،3تببایج حاصببل از آزمببون اثربخشببی

( ،)F=296/11 ،P>1/111تلفیببق درمببان بببا ز ببدگی

شده است .ایبن

( ،)F=21/68 ،P>1/111چسبببب یدن بببببه درمببببان

حضوری و آ الین گزار

مداخال

تببایج شببامل سببه بخببش اسببت :در بخببش اثببرا

( )F=115/31 ،P>1/111و مره کبل ت عیبت درمبا ی

بینگروهبی تبایج مقایسبه دو گبروه درمبان از ظبر

( )F=211/11 ،P>1/111تفبباو

مرا

ت عیت درما ی ذکبر گردیبده اسبت کبه شبان

معنبباداری وجببود
تعببببببببباملی

دارد .در بخبببببببببش اثبببببببببرا

میدهد بین دو گبروه از ظبر مؤلفبههبای تمایبل ببه

بینگروهی*درونگروهی تایج مقایسه مرا

مشببارکت در درمببان ( ،)F=5/11 ،P=1/131توا ببایی

درما ی در میبان دو مداخلبه درمبا ی ببر اسباس سبه

ا ط ببا( ( ،)F=18/11 ،P>1/111تلفیببق درمببان بببا

مرحله پیشآزمون ،پ آزمون و پیگیری گزار

شبده

ز دگی ( )F=6/11 ،P=1/12و مره کل ت عیت درما ی

است .در این بخش هیچگو به اثبر تعباملی معنباداری

معنببیداری وجببود

مشاهده گردید بدین معنا کبه ببین میبا گینهبای دو

( )F=12/93 ،P>1/111تفبباو
دارد .در بخش اثرا

درونگروهی ،تبایج حاصبل از

مقایسه سه مرحله پیشآزمون ،پ آزمون و پیگیری از
ظر مرا

ت عیت

گببروه درمببا ی در مراحببل مختلببف مداخلببه تفبباو
معنیداری وجود دارد.

ت عیت درما ی قابل مشاهده است که شان

برای ا جام مقایسههبای زوجبی در مبورد متغیرهبایی

می دهد بین این سه مرحله از ظبر اهتمبام در درمبان

وابستهای که  Fدرونگروهی مربوط به آ ان در جدول

( ،)F=168/12 ،P>1/111تمایبببل ببببه مشبببارکت در

 3معنیدار شبد از آزمبون تعقی بی ببو فرو ی اسبتفاده

درمبببان ( ،)F=88/81 ،P>1/111توا بببایی ا ط بببا(

گردید که تایج آن در جدول  1قابل مشاهده است.

جدول  :4نتایج مقایسههای چندگانه اثرات درونگروهی برای مقایسه زوجی سه مرحله مداخله از نظر نمره کل و ابعاد تبعیت درمانی

اهتمام در درمان

تمایل به مشارکت در درمان

توانایی انطباق

چسبیدن به درمان

نمره کل تبعیت درمانی

976

پیشآزمون – پسآزمون

-1/87

8/889

پیشآزمون  -پیگیری

-1/29

8/889

پسآزمون  -پیگیری

-8/97

8/997

پیشآزمون – پسآزمون

-9/78

8/889

پیشآزمون  -پیگیری

-9/77

8/889

پسآزمون  -پیگیری

-8/87

9/898

پیشآزمون – پسآزمون

-2/99

8/889

پیشآزمون  -پیگیری

-2/99

8/889

پسآزمون  -پیگیری

-8/98

8/173

پیشآزمون – پسآزمون

-8/18

8/889

پیشآزمون  -پیگیری

-8/17

8/889

پسآزمون  -پیگیری

-8/87

9/828

پیشآزمون – پسآزمون

-9/27

8/889

پیشآزمون  -پیگیری

-9/27

8/889

پسآزمون  -پیگیری

8/89

9/882

پیشآزمون – پسآزمون

-9/96

8/889

پیشآزمون  -پیگیری

-9/92

8/889

پسآزمون  -پیگیری

-8/86

8/979
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تلفیق درمان با زندگی

مقایسههای زوجی

اختالف میانگین

P-Value

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری چهره به چهره و آنالین بر تبعیت درمانی

میترا قاسمی و همکاران

تایج آزمون تعقی ی بو فرو ی در جدول  1شان

پ آزمون رسید و این تغییر در درمان آ الین از

میدهد که بین مراحل پیشآزمون و پ آزمون و

 22/96در مرحله پیشآزمون به  26/59در مرحله

همچنین بین مراحل پیشآزمون و پیگیری از ظر

پ آزمون بود که این تیجه شاندهنده اثربخشی

اهتمام در درمان ،تمایل به مشارکت در درمان ،توا ایی

بیشتر درمان آ الین میباشد.

ا ط ا( ،تلفیق درمان با ز دگی و چس یدن به ز دگی

تایج مطالعه  Chenو همکاران درباره اثربخشی

معنیدار وجود دارد ( .)P>1/111در واقع،

درمان برخط شناختی رفتاری بر ت عیت درما ی و

میا گین این متغیرها از مرحله پیشآزمون به مراحل

به ود عالئ در بیماران م تال به اضطراب اجتماعی

پ آزمون و پیگیری به طور معنیداری افزایش یافته

شان داد که افراد تحت درمان شناختی رفتاری به

تفاو

است .اما بین دو مرحله پ آزمون و پیگیری تفاو

صور

معنیداری مشاهده گردید ( .)P<1/15افزون بر این،

ت عیت درما ی بیشتری از خود بروز داد د و در ا جام

از ظر مره کل ت عیت درما ی بین مراحل پیشآزمون

تکالیف درما ی و رفتارهای سالمتمحور ممارست

و پ آزمون ( )P>1/111و بین مراحل پیشآزمون و

بیشتری به خرج میداد د .بهطوریکه میا گین مره

معنیداری وجود دارد،

آزمود یها در ت عیت درما ی از  115/6در مرحله

پیگیری ( ،)P>1/111تفاو

معناداری دا ش سالمتیشان افزایش یافته و

اما بین پ آزمون و پیگیری ( )P>1/15تفاو

پیشآزمون به  119/1در مرحله پیگیری رسید (. )21

معنی داری مشاهده شد ،بدین معنا که مره کل ت عیت

 Qanbariو همکاران در مطالعهای شان داد د که

مراحل

بهرهگیری از درمان شناختی رفتاری در رابطه با

پ آزمون/پیگیری به طور معنیداری افزایش یافته

بیماران م تال به دیابت ،در طول درمان بر ت عیت

است ،اما از مرحله پ آزمون به پیگیری تغییر

درما ی بیماران اثرگذار بوده است ،اطالعا

معنیداری رخ داده است.

تأثیرگذاری را در مورد رو د بیماری و اهمیت رعایت

درما ی

از

پیشآزمون

مرحله

به

درمانهای دارویی و روانشناختی در اختیار بیماران
تایج شان داد که در بیماران م تال به پرخوری

دارویی و تکنیکهای روانشناختی و اصول

درما ی چهره به چهره و بر خط

خودمراق تی افزوده است و در طول دوره پیگیری

(آ الین) در افزایش ت عیت درما ی کلی و مؤلفههای

درمان یز این اثر پایدار باقی ما ده است .بهطوریکه

آن شامل اهتمام به درمان ،تمایل به مشارکت ،توا ایی

میا گین مره آزمود یها در ت عیت درما ی از  5/11در

ا ط ا( ،تلفیق درمان با ز دگی ،تعهد به درمان و

مرحله پیشآزمون به  1/68در مرحله پیگیری رسیده

چس یدن به درمان و کاهش مؤ لفه تردید در اجرای

است (.)21

درمان اثربخش بود د و در این بین درمان آ الین بر

تایج مطالعهای در رابطه با اثربخشی درمان شناختی

به ود ت عیت درما ی اثربخشتر بود .به طوری که

رفتاری بر افزایش ت عیت درما ی در م تالیان به

تیجه مره ت عیت درما ی در درمان چهره به چهره از

بیماری ایدز شان داد که درمان شناختی رفتاری بر

 22/23در مرحله پیش آزمون به  25/11در مرحله

به ود ت عیت درما ی در گروه آزمایش س ت به گروه

عص ی ،هر دو رو
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بحث و نتیجهگیری

قرار داده است و میزان پای ندی آنها را به درمانهای

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری چهره به چهره و آنالین بر تبعیت درمانی

میترا قاسمی و همکاران

کنترل اثربخشی معناداری دارد و باور این بیماران را

 Safrenو همکاران در مطالعه خود در رابطه با به ود

مربوط به اثرگذار بودن و درمان و تزماتجرا بودن

عالئ افسردگی در م تالیان به بیماری ایدز شان

راه ردهای درما ی روانشناختی و پزشکی افزایش

داد د که با توجه به ماهیت درمان شناختی رفتاری که

داده است و با افزایش دا ش سالمتی بیماران در رابطه

به باورهای اسازگار ،دل گرا یها و استرسهای

با بیماریشان و درمانهای موجود ،ت عیت درما ی

بیمار میپردازد و زمینه را برای خود افشایی به دور از

آنها را از درمان افزایش داده است .بهطوریکه

قضاو

مهیا میسازد .این درمان در افزایش ت عیت

میا گین مره آزمود یها در ت عیت درما ی از 115/11

درما ی بیماران اثربخشی معناداری داشته است و

مرحله پیشآزمون به  112/15در مرحله پیگیری

میزان پای ندی بیماران را به راه ردهای درما ی

رسیده است (. )22

روانشناختی و دارویی افزایش داده است .شایان ذکر

 Edmundsو همکاران در مطالعهای با هدف

است که اگرچه افرادی که تحت درمان شناختی

سنجش اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ت عیت

رفتاری قرار داشتند ،پای ندی به درما شان بیشتر از

درما ی در بیماران م تال به اضطراب شان داد د که در

گروه کنترل بود و پروتکلهای درما ی را با جدیت

طی درمان ،ت عیت درما ی به طرز مشهودی افزایش

بیشتری پیگیری میکرد د ،بهطوریکه میا گین مره

یافته و میزان پای ندی آزمود یها را به راهکارهای

آزمود یها در ت عیت درما ی از  111/21در مرحله

درما ی به طرز مشهودی افزایش داده است اما در

پیشآزمون به  111/32در مرحله پیگیری رسیده است

طول دوره پیگیری ،میزان تابعیت درما ی کاهش یافته

اما در دوره پیگیری این شرایط تداوم داشت و

است .همچنین اشاره کرد د هرچه تعداد جلسا

تفاو

معناداری بین دو گروه دیده شد (.)21

درما ی دریافتی بیماران

 Gonzalezو همکاران در مطالعهای در رابطه با

بیشتر باشد ،میزان تابعیت درما ی در طول دوره

اثربخشی درمان شناختی رفتاری در ت عیت درما ی و

پیگیری ه پایدارتر بوده است .بهطوریکه میا گین

کاهش عالئ افسردگی در بیماران م تال به دیابت

درما ی افراد و میزان اطالعا

مره آزمود یها در ت عیت درما ی از  6/68در مرحله

شان داد د که این درمان ،ه باع

پیشآزمون به  9/12در مرحله پیگیری رسیده است

افسردگی در بیماران گردیده و ه

( Kroon Van Diest .)13و همکاران در مطالعهای

ت عیت درما ی و به ود عملکرد بیماران در مصرف

درباره اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ت عیت

داروهای مربوط به دیابت ،چک کردن منظ قند خون

درما ی در کودکان و وجوا ان م تال به میگرن مزمن

و رفتارهای سالمتمحور در آنها گردیده است.

شان داد د که این درمان ،ت عیت درما ی مراجعان را

بهطوریکه میا گین مره آزمود یها در ت عیت درما ی

س ت به داروها و تکنیکیهای روانشناختی افزایش

از  5/36در مرحله پیشآزمون به  8/11در مرحله

داده و بر کاهش عالئ در این بیماران تأثیر معنادار

پیگیری رسیده است ( Johanssona .)25و همکاران

دارد .بهطوریکه میا گین مره آزمود یها در ت عیت

در مطالعه خود در رابطه با م تالیان به اختالل

درما ی از  6/23در مرحله پیشآزمون به  9/12در

اضطراب فراگیر شان داد د که درمان شناختی رفتاری

مرحله پیگیری رسیده است (.)23

آ الین در به ود ت عیت درما ی این بیماران موفق وده

باع

افزایش
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کاهش عالئ

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری چهره به چهره و آنالین بر تبعیت درمانی

میترا قاسمی و همکاران

است ،بهطوریکه میا گین مره آزمود یها در ت عیت
درما ی از  115/6در مرحله پیشآزمون به  111/11در

ت عیت درما ی میباشد .به این صور
شناختی رفتاری چه به صور

که درمان

آ الین و چه به

مرحله پیگیری رسیده است و در ت یین تیجه حاصله،

صور

آنها این مسئله را به حج کار ،پیچیدگی محتوای

بر درمان اپذیر بودن بیماری ،امید به به ودی را

متن و عدم تطابق رو د درمان با پیش یازهای شخصی

افزایش می دهد و اهمیت رعایت تمام راه ردهای

مربوط به روال روزا ه ،مهار های زبا ی درک شده و

درما ی را برای بیمار ت یین میکند ،در تیجه اهتمام به

ا تظارا

درما ی س ت داد د (.)26

چهره به چهره ،با تغییر باورهای بیمار م نی

درمان و تمایل به مشارکت در درمان در بیماران

تایج مطالعا

مشابه بررسی شده ،حاکی از تشابه

تایج این مطالعا

با تیجه مطالعه حاضر بود که دلیل

فردی با هر بیمار و بررسی ابعاد بیماری و درمان در

این امر را میتوان بدینصور

ت یین کرد که درمان

ز دگی وی و اصالح افکار و رفتارهای ادرست در

شناختی رفتاری چه به صور

چهره به چهره و چه

هر بیمار ،فرد م تال قادر خواهد بود تا درمان ارائه

آ الین در برقراری ارت اط درما ی بیمار و

شده را با ز دگی خود تلفیق کرده و توا ایی ا ط ا(

درما گر عملکرد موفقی دارد .یکی از عوامل اصلی

خود را با عالئ بیماری و رو د درمان افزیش دهد.

ارتقاء دهنده ت عیت درما ی ،دا ش سالمتی میباشد

پرداختن به استرسهای بیماران ،اصالح باورهای

بهطوریکه هرچه میزان دا ش سالمتی در افراد ارتقاء

اسازگار ،ارائه درمانهای کاربردی مطابق با ز دگی

یابد ،ت عیت درما ی آنها یز افزایش مییابد .با توجه

هر بیمار به افراد کمک میکند تا تعهد بیشتری به

به این که آموز های روانشناختی در تمام جاهای

درما شان داشته باشند و آن را با ممارست بیشتری

راهنمای درما ی شناختی رفتاری برای اختالت

پیگیری مایند .در هایت درمان شناختی رفتاری با

تغذیه و اختالل پرخوری عص ی مشهود میباشد و

ارائه راه ردهای اصالحگر شناخت و رفتار اسازگار

به صور

اولیه این درمان به صور

خصوصاً در جلسا

ا حصاری در رابطه با ماهیت بیماری ،عالئ

در بیمار  ،تردید وی را درباره درمانپذیر بودن
و

شا هها ،عوامل تشدیدگر و تعدیل کننده آن به بیمار
توضیحا

کافی ارائه میشود و در جلسا

بعدی در

رابطه با افکار و رفتارهای برا گیزا نده حمال

بیماریا

کاهش داده و ت عیت درما ی بیماران را

میسر میسازد (.)21
در ت یین این امر که چرا در پژوهش حاضر درمان
شناختی رفتاری آ الین از درمان شناختی رفتاری

جامعی در اختیار بیمار گذاشته

چهره به چهره اثربخشتر بوده است ،باید اظهار

میگردد که دا ش سالمتی

داشت که این پژوهش در دوران پا دمی ویروس

بیمار س ت به بیماریش افزایش یابد و در تیجه

گرفته است .آزمود یهای درمان

میشود ،این امر باع

میزان تابعیت درما ی بیمار در طول جلسا

درمان یز

کووید  19صور

آ الین به دلیل عدم یاز به حضور فیزیکی در اتا(

افزایش یابد.

درمان ،مشارکت مستمر و منظ تری س ت به گروه

اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر مره کلی ت عیت

درمان چهره به چهره در درمان داشتند .با توجه به

درما ی حاصل تأثیرگذاری این درمان بر ابعاد مختلف

طرحوارههای اسازگار این بیماران در مورد تصویر
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بد ی

آسیبدیده در م تالیان به

درمان ،از طریق درمان شناختی رفتاری ،افکار

پرخوری عص ی ،حضور در درمان آ الین و عدم

آسیبزا را اصالح کرده و از سوی دیگر با شناسایی

رودررو درما گر برای این بیماران خوشایندتر

بیمار از جمله تغذیه ادرست و

مالقا

و عز ف

میترا قاسمی و همکاران

بوده و خودافشایی را در آنها تسهیل کرده است و
همین امر باع

رفتارهای اسال

س ک ز دگی م تنی بر ورز

ا دک و مواردی از این

شکلگیری بهتر اتحاد درما ی و

ق یل این رفتارها یز اصالح شود و به این صور

افزایش ت عیت درما ی در آنها گردیده است .عالوه

ت عیت درما ی افزایش یافته و در تیجه به ود عالئ

بر این افراد در درمان آ الین راحتتر در مورد

جسما ی و روانشناختی بیماران تسریع گردد.

دغدغههای ز دگی و ذهنی خود که با بیماریشان در

همچنین ضرور

دارد که با توجه به اثربخشتر

ارت اط است صح ت میکرد د و همین امر تسهیلگر

بودن درمان شناختی رفتاری آ الین س ت به درمان

ارائه راه ردهای درما ی مطابق با شرایطشان توسط

شناختی رفتاری چهره به چهره ،امکان برگزاری

درما گر بوده است و این راه ردها ،ت عیت درما ی

جلسا

آ الین را در کلینیکهای درما ی برای

بیماران را در گروه آ الین افزایش دادها د.

بیماران فراه گردد.
میتوان به

از جمله محدودیتهای این رو

برگزاری درمان حضوری در دوران کرو ا اشاره کرد

سپاسگزاری

که در بعضی مواقع به جهت اوج گرفتن شیو کرو ا

مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری گروه

مطابق بر امه

روا شناسی بالینی ،دا شکده روا شناسی و علوم تربیتی

آنها به

از دا شگاه خوارزمی با عنوان «مکا یس های تغییر

آ الین بود با چنین مشکلی مواجه ود د.

درمان شناختی رفتاری حضوری و بر خط (آ الین) بر

دیگر محدودیت در خصوص عدم پیگیری در فواصل

پریشا ی هیجا ی و ت عیت درما ی افراد م تال به

زما ی سهماهه یا ششماهه به جهت پیگیری بیماران و

پرخوری عص ی :قش ترس از تصویر بد ی،

اطال از پایداری تایج میباشد.

تکا شگری ،تنظی هیجان ،ادراک بیماری و عاطفه

امکان برگزاری حضوری جلسا

هفتگی مقدور ود ولی بیمارا ی که آموز
صور

منفی» و با کد اخال( IR.KHU.REC.1399.027

بود.

پیشنهادها

برای افزایش ت عیت درما ی بیماران ضرور

دارد که

شناسایی افکار آسیبزای بیمار در مورد بیماری و

ویسببندگان هیچگو بببه تعببارم منبببافعی دار بببد.
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Abstract
Background & Objectives: Patients’ health and progress in recovery are affected by their
adherence to treatment strategies. Identification of effective methods and treatments on
increasing treatment adherence can improve patients’ adherence to treatment and
consequently their health.
Methods: The present study was a descriptive-analytical one conducted as an intervention in
Tehran in 2020 for twelve weeks on thirty patients with bulimia nervosa in two groups who
were selected using convenience sampling. The treatment adherence questionnaire was used
to collect data. The statistical tests of mixed analysis of variance between groups and within
groups were used to analyze the data. The data were entered into SPSS statistical software
(version 25).
Results: Cognitive-behavioral therapy with both face-to-face and online methods
significantly increased adherence to therapy. The mean of adherence to treatment in the group
receiving online training was significantly higher than that of the group receiving face-to-face
training.
Conclusion: It is necessary to evaluate the adherence to the treatment of patients with bulimia
nervosa in clinics and provide cognitive-behavioral therapy for those with bulimia in order to
correct their misconceptions about their body image and control their stress.
Keywords: Treatment Adherence, Face-to-Face Cognitive-Behavioral Therapy, Online
Cognitive-Behavioral Therapy, Bulimia Nervosa
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