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Abstract
Introduction: Bulimia is a well- known and
major eating disorder. While different factors
can lead to this disorder the anxiety sensitivity
and body image are two of them. The present
study aimed to examine the effectiveness of a
Dialectical Behavioral Therapy on anxiety
sensitivity and body image in female
participants with bulimia nervosa.
Method: We used a semi-experimental (pretest, post-test with nonequivalent Control
group) research design. The statistical
population of the study consisted of 24 high
school females with Bulimia nervosa who
were chosen through purposive sampling in
Neishabor. To collect the information Fisher
Body Image Scale (FBIS) and Anxiety
Sensitivity Index (ASI-R) were administered.
After pre-test the Dialectical Behavioral
Therapy protocol was performed in 12
sessions. For data analysis the Multivariate
Analysis of Covariance was applied.
Results: The results revealed that DBT could
make a difference in the anxiety sensitivity
and body image measures in female students
with bulimia nervosa at a post-test stage
between two groups.
Conclusion: The dialectical behavioral
therapy can be helpful to improve the anxiety
sensitivity and body image in females with
bulimia nervosa and is recommended for
them to clinicians.
Keywords: Dialectical Behavioral Therapy,
Anxiety Sensitivity, Body Image, Bulimia
Nervosa, Women.

چکیده

مقدمه :پرخوری عصبی به عنوان عمدهترین اختالل خوردن
شناخته شده است .عوامل متعددی در ایجاد این اختالل نقش
دارند که از بین این عوامل میتوان به حساسیت اضطرابی و
تصویر تن این افراد اشاره کرد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف
بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر حساسیت اضطرابی و
تصویر تن در دانشآموزان دختر مبتال به پرخوری عصبی انجام
شد.
روش :پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای نیمهآزمایشی (طرح
پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل) بود .جامعه آماری پژوهش
را کلیه دختران دبیرستانی مبتال به پرخوری عصبی در شهر
نیشابور تشکیل میدادند .نمونه آماری شامل  42نفر از دانش
آموزان دختر دبیرستانی مبتال به پرخوری عصبی بود که به
صورت در دسترس انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از
پرسشنامه تصویر تن مارش و ردماین و مقیاس حساسیت
اضطرابی تیلور و کاکس استفاده شد .پس از اجرای پیشآزمون
برنامه رفتار درمانی دیالکتیکی به مدت  24جلسه اجرا شد .در
پایان دوره درمان ،پسآزمون انجام شد .برای تحلیل دادهها از
آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش
حساسیت اضطرابی و همچنین بر تغییر تصویر تن در دانش
آموزان دختر مبتال به پرخوری عصبی مؤثر بوده است.
نتیجهگیری :رویکرد رفتار درمانی دیالکتیکی مداخلههای
مربوط به درمان شناختی -رفتاری را که مبتنی بر اصل تغییر
میباشند با آموزهها و فنون شرقی که مبتنی بر اصل پذیرش
میباشند در هم آمیخته ،برای بهبود نشانههای حساسیت
اضطرابی و تصویر تن دختران مبتال به پرخوری عصبی مفید می
باشد.
واژههای کلیدی :رفتار درمانی دیالکتیکی ،حساسیت اضطرابی،
تصویر تن  ،پرخوری عصبی.
 -2نویسنده مسئول :کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد نیشابور ،مشهد  ،ایران
 -4دانشیار ،گروه روانشناسی دانشگاه آزاد نیشابور ،مشهد  ،ایران

��

somayehmasroor@yahoo.com

سال  ،22شماره ( 2پیاپی ،)22بهار 2318

مجله روانشناسی بالینی

مقدمه
در پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی
آمریکا( )2پرخوری عصبی با دورههای مکرر پرخوری
عصبی (خوردن مقدار زیادی غذا در زمان معین و احساس
نداشتن کنترل بر خوردن) ،رفتارهای نامناسب جبرانی مکرر
به منظور پیشگیری از افزایش وزن حداقل یکبار در هفته و
به مدت سه ماه و عدم وقوع اختالل در طی دورههای بی
اشتهایی عصبی مشخص شده است .پرخوری عصبی با
خوردن مقادیر زیاد غذا به همراه احساس عدم کنترل بر
خوردن مشخص میشود( .)4میزان شیوع پرخوری عصبی 2
درصد برای زنان و مردان گزارش شده است .با وجود این،
معیار تشخیص اختالل پرخوری عصبی مبتنی بر عالیم
بالینی مشاهده شده در مجموعه تشخیصی و آماری
(ویرایش پنجم) اختاللهای روانی است(.)3
اختالالت خوردن نشانگانی هستند که در آن تغییر شناختی
مربوط به غذا ،وزن بدن و الگوهای غلط خوردن میتواند
منجر به عوارض تهدید کننده زندگی از نظر تغذیهای و
پزشکی شود( .)3این اختالالت در تمام طبقات اجتماعی،
اقتصادی و قومی دیده میشوند( .)2شواهد پزشکی نشان
میدهد که پرخوری عصبی موجب بروز مشکالت جدی در
سالمتی افراد نظیر فشار خون باال ،دیابت ،باال رفتن
کلسترول و به دنبال آن مشکالت قلبی عروقی میشود(.)5
شیوع اختالل خوردن در نوجوانان در سالهای اخیر به طور
شگرفی افزایش داشته است .شواهد نشان میدهد که
اختالل خوردن نوجوانان عاملی خطرساز برای اختالل
خوردن مزمن در بزرگسالی میباشد(.)6
اختالالت خوردن از شایعترین مشکالت روانپزشکی در
زنان جوان است و مرگ و میر زیادی را به همراه دارد.
اختالالت خوردن بر حسب آشفتگی زیاد و شدید در رفتار
خوردن مشخص میشود که معموالً نخستین بار در اوایل
کودکی تشخیص گذاشته میشوند؛ مانند هرزهخواری،
اختالل نشخوار و اختالل تغذیه شیر خوارگی یا اوایل
کودکی(.)7
در پژوهشها مشخص شده که اضطراب و نگرانی در مورد
ظاهر و وزن بدن با اختاللهای خوردن ارتباط دارد و نقش
مهمی در پیشبینی اختاللهای خوردن ایفا میکند(.)8
همچنین ،زنان مبتال به پرخوری عصبی ،نسبت به مردان،

بیشتر در معرض اضطراب و افسردگی و دیگر نشانههای
آسیبشناسی روانی هستند(.)8
از جمله مؤلفههای روانشناختی دخیل در اختالل پرخوری
عصبی ،حساسیت اضطرابی 2و تصویر تن میباشد( ،)1و
دلیل اصلی اختالل پرخوری در میان زنان ،نگرانی در مورد
تصویر ،اندازه و سالمت بدن است( .)21فایربورن و
همکاران( )22در تحقیقات خود نشان دادند که افراد چاق
که اختالل پرخوری عصبی داشته در دوران کودکی و
نوجوانی به احتمال بیشتری از خود ارزشیابی منفی،
افسردگی ،مشکالت رفتاری و آسیبهای عمدی به خود
رنج میبردهاند .مهمترین علت اختالل خوردن ناشی از
فقدان نگهداری وزن سالم بدن ،ترس وسواسی برای به
دست آوردن وزن یا امتناع از انجام آن و ادراک غیر واقعی
یا عدم تشخیص جدیت و اهمیت کم بودن وزن بدن در
حال حاضر است( .)24در زمینه پرخوری عصبی و حساسیت
اضطرابی نیز پژوهشهای متعددی انجام گرفته است .از
جمله ،مطالعات کارلتون ،کالیمور و آسمودنسون( )23و
همچنین دیکن و فلپن( )25 ,22نشان دادند که بین
پرخوری عصبی و حساسیت اضطرابی رابطه مثبت وجود
دارد .بر اساس نظر تیلور و آلدن( )26و هاول و همکاران
( ،)27حساسیت اضطرابی ،عالئم اختالالت اضطرابی را
تشدید میکند .یافتههای پژوهشی نیز نشانگر ارتباط بین
مشکالت تنظیم هیجان ،هیجانهای منفی با رفتارهای
خوردن آشفته هستند( .)28افراد با حساسیت اضطرابی باال
پاسخ برانگیختگی خود را آزاردهنده مییابند و بنابراین
تجربه اضطراب در پاسخ به محرک تقویت میشود .بر این
اساس ،این سازه نقش مهمی در گسترش و تداوم پرخوری
عصبی ایفا میکند( )21و نظریهپردازان شناختی اضطراب
معتقدند که در افراد دارای حساسیت اضطرابی باال بازیابی و
پردازش اطالعات مربوط به محرکهای فراخوان اضطراب
همراه سوگیریهایی است که نقش مهمی در ایجاد و تداوم
اضطراب بر عهده دارد( .)41مطالعات دیکن و آبراموویتز
( )25و کارلتون ،کالیمور و آسمونسون( ،)22نشان دادند که
بین پرخوری عصبی و حساسیت اضطرابی رابطه مثبت
وجود دارد .بنابراین ،با توجه به پیامدهای روانی -رفتاری
فوق در اختالل پرخوری عصبی (به ویژه در نوجوانان دانش
1- anxiety sensitivity
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آموز) ،توجه به علل و درمان این اختالل از ضرورتهای
پژهش حاضر میباشد.
متاسفانه ،مزمن بودن ماهیت اختالل پرخوری عصبی،
نداشتن پیشآگهی مناسب و درمان قطعی و درگیر ساختن
فرد در زندگی روزمره باعث ایجاد مشکالت روانی متعددی
در این افراد میگردد( .)42با در نظر گرفتن نتایج تحقیقات
باترا( )44وکسلر و همکاران( ،)43اثرگذاری این عوامل بر
شیوع و تسریع اختالل پراشتهایی عصبی بررسی و به اثبات
رسیده است .بر این اساس ،حساسیت اضطرابی نقش مهمی
در گسترش و تداوم اختالل پراشتهایی عصبی ایفا میکند و
نظریهپردازان شناختی اضطراب معتقدند که افراد دارای
حساسیت اضطرابی باال از بازیابی منفی و پردازش اطالعات
مربوط به محرکهای فراخوان اضطراب همراه سوگیری-
های شناختی برخوردارند .این پدیده در نوجوانان با شدت
بیشتری انجام می شود( .)21از این رو ،انجام تحقیقاتی از
این دست ضروری به نظر میرسد.
از بین عوامل تأثیرگذار بر پرخوری عصبی میتوان به
تصویر تن و نوع برداشتی که این افراد از بدن خود دارند،
اشاره کرد .بسیاری از زنان و دختران در مورد تصویر تن
خود مشکالتی دارند( .)42از خصوصیات افراد دارای
پرخوری عصبی ناتوانی در گرفتن رژیم غذایی ،عدم
بازداری و تصویر تن منفی است .اختالل در درک اندازه
بدن و وزن ،افکار وسواسی درباره غذا ،ورزش و تصویر تن
تحریف شده از عالیمی هستند که افراد دارای این اختالل
از آن رنج میبرند(.)42
تصویر تن ،عنصری اساسی از شخصیت و خودپنداره هر فرد
است که بر زندگی روانی و نگرشهای او تأثیر میگذارد،
این تصویر میتواند مثبت یا منفی باشد و بر بهزیستی فرد
تأثیر بگذارد و به منبعی برای هیجانات مثبت و منفی تبدیل
شود و از این طریق بر کیفیت زندگی افراد تأثیر گذارد(.)45
تصویر تن به ویژه در جوامعی که داشتن اندام زیبا یک
ارزش محسوب میشود ،به خاطر اهمیت آن در پذیرش
اجتماعی ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .بدین صورت که
زنان برای این که الغر و زیبا باشند و مردان برای عضالنی
بودن تحت فشار هستند(.)46
افراد مبتال به اختالل پرخوری عصبی موقعیتهای بیشتری
را به صورت مبهم ادراک میکنند و با توجه به این که
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تحمل این ابهام را سخت میدانند ،برانگیختگی هیجانی و
حساسیت اضطرابی باال و مداومی را تجربه میکنند(.)46
عالوه بر ارتباط اختالل پرخوری عصبی با نگرانی و
آشفتگی ناشی از بالتکلیفی ،به صورت معناداری با
برانگیختگی اضطرابی و افسردگی همراه با فقدان لذت نیز
همبستگی دارد(.)47
الگوی شناختی اختالل پر خوری عصبی حاکی از وجود
نقایص و نارساییهایی در تجزیه و تحلیل اطالعات ،ترس
از ارزیابی منفی و تحریفهایی در فرآیندهای شناختی
پردازش اطالعات آنها هستند که منجر به احساس
مسئولیت باال برای وقوع یک فاجعه یا خطر در آینده
میشوند( .)48در دیدگاه شناختی ،اعتقاد بر این است که
اختالالت شناختی که در حاالت پرخوری عصبی یا در
ارتباط با مشکالت خاصی به وقوع میپیوندند ،منشأ
اضطراب محسوب میشوند .اساس این آشفتگیها
نگرانیهایی است که فرد در رابطه با خطر یا تهدید احساس
میکند (به ویژه تهدیدهایی که جنبه شخصی دارند).
بررسی چگونگی توجه و تفسیر محرکهای بیرونی و
درونی ،چگونگی پردازش آنها و سوگیری توجه یا پردازش
انتخابی اطالعات مربوط به این تهدیدها مسأله و موضوع
مهمی در اختالل پرخوری عصبی به حساب میآید( .)41در
دو دهه گذشته عالقه به درک ماهیت پرخوری عصبی و
گسترش روشهای مؤثر بر آن در بین روانشناسان و
مشاوران فزونی یافته( )31و به منظور کاهش و درمان این
اختالل روشها و فنون متعددی مورد استفاده قرار گرفته
است(.)32
با توجه به جنبههای مثبت رویکرد درمان دیالکتیکی،
پژوهشگران مداخلههای مبتنی بر رواندرمانی دیالکتیکی را
برای افزایش خود کنترلی بر رفتار خوردن این افراد پیشنهاد
کردهاند( .)34این درمان ،یک رویکرد شناختی -رفتاری
است که لینهان آن را به عنوان یک درمان برای افراد اقدام
کننده به رفتارهای خود تخریبگر تشخیص داده است .این
رویکرد ،مداخلههای مربوط به درمان شناختی -رفتاری را
که مبتنی بر اصل تغییر میباشند با آموزهها و فنون شرقی
که مبتنی بر اصل پذیرش میباشند در هم آمیخته است و
بر این اساس ،چهار مؤلفه مداخلهای را مطرح میکند:
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 -2هشیاری فراگیر بنیادین 2و  -4تحمل پریشانی( 4به
عنوان مؤلفههای پذیرش )3؛  -3تنظیم هیجانی 2و -2
کارآمدی بین فردی( 5به عنوان مؤلفههای تغییر.)32,33( )6
شواهد نشان میدهد که این رویکرد در درمان اختالالت
خوردن به ویژه پرخوری عصبی موفقیتآمیز بوده و نتایج
امیدوار کنندهای به همراه داشته است( .)35رفتاردرمانی
دیالکتیکی ترکیبی از روشهای مربوط به درمانهای
حمایتی ،شناختی و رفتاری است .جهتگیری نظری این
درمان مبتنی بر نظریههای رفتاری و نظریههای مداخله در
بحران مبتنی بر آموزش ذهنآگاهی میباشد(.)36
درمان رفتاری دیالکتیکی بر هر دو جنبه اختالالت شناختی
و نابهنجاریهای رفتاری در مبتالیان به پرخوری عصبی
توجه دارد .هدف این درمان کاهش رفتارهای پرخوری و
پاکسازی در مبتالیان به پرخوری عصبی و تغییر
نگرشهای نابهنجار آنها درباره شکل و وزن بدن و
حساسیت اضطرابی است( .)37بر اساس این دیدگاه،
پرخوری عصبی به خاطر ناتوانی در مقابله با حوادث ناگوار و
پرداختن به افکار و احساسات ناکارآمد در مورد وزن و شکل
بدن ادامه مییابد و این به نوبه خود منجر به عالئم
پرخوری و پاکسازی میشود(.)38
تحقیقات نشان دادهاند که رفتاردرمانی دیالکتیکی موجب
تغییر مثبت تصویر تن در افراد دارای پرخوری میگردد(,31
 .)21همچنین ،پژوهش دنارو( )22نشان داده است که در
رفتار درمانی دیالکتیکی افراد میآموزند که ایجاد تسلط و
عزت نفس ،از طریق تعامل به شیوهای که در فرد احساس
شایستگی وکارآمدی به جای احساس درماندگی ایجاد
میکند ،رخ میدهد و خودکارآمدی آنان افزایش مییابد.
همچنین ،میلر ،راتوس و لینهان( )24عنوان مینمایند که
هدف رفتار درمانی دیالکتیکی افزایش عزت نفس ،دستیابی
به اهداف فردی ،حل و فصل کردن احساس نقص می
باشد .دهقانی( )23تأثیر دو روش آموزش تنظیم هیجان
مبتنی بر الگوی فرآیند گراس و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر
عالئم مشکالت هیجانی و پرخوری عصبی را گزارش داده
است .غروی( )32نیز تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر
اضطراب ناشی از پرخوری عصبی را تأیید نموده است.
با توجه به افزایش رو به رشد اختالل پرخوری عصبی در
بین افراد نوجوان و آسیبپذیر بودن این دوره از رشد و

��

همچنین نیاز به درمانهای روانشناختی برای کاهش
اختالل پرخوری عصبی و از طرفی کمبود پژوهشهایی از
این دست در کشور در مورد دانشآموزان ،که به طور
مستقیم اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی را در تغییر تصویر
تن منفی و حساسیت اضطرابی مورد بررسی قرار دهد،
انجام پژوهش حاضر ضروری به نظر میرسد.
روش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای نیمه
آزمایشی (طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل)
بودکه با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر
حساسیت اضطرابی و تصویر تن در دانشآموزان دختر مبتال
به پرخوری عصبی انجام شد2.
آزمودنیها :جامعه آماری این پژوهش را کلیه دختران
دبیرستانی مبتال به پرخوری عصبی در شهر نیشابور در سال
 2315تشکیل میدادند .نمونه شامل  42نفر از دانشآموزان
دختر دبیرستانی مبتال به پرخوری عصبی بود که به صورت
در دسترس انتخاب شدند .در مرحله اول  611دانش آموز
دختر از بین مدارس شهر نیشابور انتخاب شدند (بر اساس
تشخیص اولیه مشاورین مدارس) و مقیاس پرخوری عصبی
را تکمیل نمودند .سپس ،دانشآموزانی که نمره باالیی
(نقطه برش  )21در این مقیاس کسب نمودند ،شناسایی و
تحت مصاحبه بالینی (مبتنی بر  )DSM-5توسط روانشناس
بالینی قرار گرفتند تا تشخیص اولیه پرخوری عصبی (نمره
آزمون) در آنها مورد تأیید قرار گیرد .مالکهای ورود
عبارت بودند از :کسب نمره باال در آزمون پرخوری عصبی،
اشتغال به تحصیل ،قرار داشتن در دوره سنی  26تا 41
سال .مالکهای خروج عبارت بودند از :مصرف مواد و یا
مصرف داروهای روانگردان ،وجود هر گونه اختالل روانی،
داشتن بیماریهای جسمانی ،شرکت همزمان در سایر
برنامههای درمانی و دریافت مشاوره فردی یا دارو درمانی.

1- foundemental comprehensive awareness
2- tolerance distress
3- accept components
4- emotional regulation
5- interpersonal competence
6- change components
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ابزار
 -2مصاحبه تشخیصی مبتنی بر  :DSM-5در این پژوهش
برای تشخیص بیماران مبتال به اختالل پر خوری عصبی از
مصاحبه تشخیصی مبتنی بر  DSM-5استفاده شد که
توسط روانشناس بالینی اجرا گردید .مصاحبه تشخیصی یک
مصاحبه نیمه سازمان یافته و مبتنی بر پنجمین چاپ
راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت روانی (ویرایش
پنجم) میباشد .این مصاحبه دارای دو بخش اصلی است:
الف) تاریخچه شخصی ,و ب) معاینه وضعیت روانی .بخش
اول این مصاحبه شامل مشخصات فردی ،شکایت اصلی،
بیماری فعلی ،بیماریهای قبلی ،تاریخچه طبی ،شخصی و
خانوادگی است .بخش دوم آن شامل بررسی وضعیت
ظاهری ،ادراک ،شناخت ،تفکر ،قضاوت و بینش میباشد.
این مصاحبه هماهنگ با الگوی مصاحبه جامع روانپزشکی
میباشد( .)22در این پژوهش ارزیابی رفتاری مبتنی بر
رویکرد درمان رفتاری دیالکتیکی بود و مفرط بودن رفتار،
کمبودهای رفتاری ،آمایههای رفتاری و شرایط ایجاد کننده،
تداوم و پایان یافتن رفتار مرضی از دیدگاه رفتاری بررسی
شد .هدف ارزیابی رفتاری انجام درمان رفتاری دیالکتیکی
در مورد عالیم ،شدت و فراوانی آنها و تدوین برنامه درمانی
مناسب بود.
 -4پرسشنامه تصویر تن فیشر :)FBIS( 2این پرسشنامه
توسط مارش و ردماین( )25تنظیم شده است و دارای 27
ماده  6گزینهای در طیف لیکرت میباشد .عبارات ( ،22 ،8
 26 ،31 ،33 ،31 ،41 ،45 ،44 ،21 ،27و  )27به طور
معکوس نمرهگذاری میشوند .ضریب آلفای پرسشنامه را در
بازه سنی  27تا  71سال در متغیرهای فعالیت بدنی،
هماهنگی و تحمل  1/81و عامل ظاهر ،انعطافپذیری و
تندرستی  ،1/88در متغیر چربی بدن و خودپنداره بدنی کلی
 ،1/11ورزش  ،1/12قدرت  1/14و عزت نفس کلی1/77
به دست آوردهاند .نتایج این تحلیل حمایت مناسبی از اعتبار
ساختاری خودپنداره بدنی و چندین بُعد مهم آن ،فراهم
آورد .در مجموع ،ضریب آلفای  1/81برای این پرسشنامه
برآورد شده است( .)26آلفای کرونباخ در تحقیق حاضر برابر
با  1/72بدست آمده است .در تحقیق ماتسوموتو ،یوشی
یوکی و نوریکو( )27پایایی پرسشنامه تصویر بدنی با دو

روش آلفای کرونباخ و تنصیف به دست آمده است که به
ترتیب برابر  1/16و  1/81است.
4
 -3مقیاس حساسیت اضطرابی  :مقیاس حساسیت
اضطرابی تجدید نظر شده ) (ASI-Rکه توسط تیلور و
کاکس ( )28تدوین شده است ،یک پرسشنامه خودسنجی
است که دارای یک ساختار مرتبهای چهار عاملی است .این
عوامل عبارتند از :ترس از نشانههای تنفسی؛ ترس از
واکنشهای اضطرابی قابل مشاهده در جمع؛ ترس از نشانه
های قلبی -عروقی؛ و ترس از عدم مهار شناختی .در
پژوهش دهقانی( )23روایی شاخص تجدید نظر شده
حساسیت اضطرابی از طریق اجرای همزمان با پرسشنامه
"فهرست بازبینی شده تجدید نظر شده  31نشانگانی"
انجام شد که ضریب همبستگی  1/75حاصل آن بود.
ضرایب همبستگی بین خرده مقیاسهای شاخص تجدید
نظر شده حساسیت اضطرابی با نمره کل در حد رضایت
بخش و بین  1/72تا  1/88متغیر بود( .)21در پژوهش
دهقان( )51به منظور سنجش پایایی این پرسشنامه از روش
آلفای کرونباخ استفاده شده است .ضریب آلفا به دست آمده
برابر با  1/86است که نشان دهنده از پایایی قابل قبول
پرسشنامه است( .)52آلفای کرونباخ در تحقیق حاضر برابر
با  1/77بدست آمده است.
شیوه درمان :درمان رفتاری دیالکتیکی مبتنی بر الگوی
لینهان( )54بوده که توسط سالباچ ،آندره آ ،بوهنکامپ ،پفیفر
و لهمکوهل( )53برنامهریزی شده است که در این پژوهش
طی  24جلسه  75دقیقهای (هفتهای یکبار) برگزار شد.
محتوای جلسات درمانی بر اساس و مبتنی بر الگوی
لینهان( )54در جدول  2ذکر گردیده است2.
روند اجرای پژوهش :در این پژوهش آزمودنیها پس از
تشخیص اولیه پرخوری عصبی به کمک (نمره آزمون
پرخوری عصبی) و مصاحبه بالینی توسط روانشناس بالینی،
در دو گروه بطور تصادفی قرار گرفتند  .در ادامه هر دو گروه
پرسشنامههای مورد نظر ( حساسیت اضطرابی و تصویر تن)
را بهعنوان پیشآزمون تکمیل کرده گروه آزمایش به مدت
 24جلسه  75دقیقهای (هفتهای یکبار) تحت درمان رفتاری
دیالکتیکی قرار گرفتند .گروه کنترل هیچگونه درمانی
1- Fisher Body Image Scale
2- Anxiety sensitive scale
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سال  ،22شماره ( 2پیاپی ،)22بهار 2318

مجله روانشناسی بالینی

دریافت نکردند .در پایان درمان ،اعضای دو گروه آزمایش و
کنترل مجددا پرسشنامه حساسیت اضطرابی و تصویر تن را
بهعنوان پسآزمون تکمیل نمودند .پیگیری برای روند
درمان انجام نشد .به منظور رعایت مسائل اخالقی بعد از
اتمام پژوهش به گروه گواه نیز جلسات درمانی پیشنهاد شد.
یافتهها
جهت بررسی تأثیر مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی بر
کاهش حساسیت اضطرابی و تغییر تصویر تن دانشآموزان
دختر دارای اختالل پرخوری عصبی ابتدا پیشفرضهای
مربوط به تحلیل کواریانس مورد ارزیابی قرارگرفت.

بررسی مفروضات تحلیل کواریانس
 -2مقیاس اندازهگیری متغیر وابسته از دادههای فاصلهای
یا نسبتی باشد :در پژوهش حاضر با عنایت به نمره گذاری
لیکرت برای پرسشنامهها ،شرط اولیه برقرار بود و در
حقیقت اطالعات جمعآوری شده دارای مقیاس اندازهگیری
فاصله ای بودند.
 -4نرمال بودن توزیع مشاهدات :شرط دوم استفاده از
تحلیل کوواریانس ،مبنی بر نرمال بودن اطالعات جمع
اوری شده با کمک آزمون کولموگراف اسمیرنف مورد
سنجش قرار گرفت.

جدول )1برنامه درمان رفتاری دیالکتیکی
جلسه
2
4
3
2
5
6
7
8
1
21
22

24

رفتار درمانی دیالکتیکی
ایجاد ارتباط اولیه ،جلب اعتماد و همکاری اعضا گروه
ارائه منطق درمان و آشنایی با شیوه کار گروهی و مقررات آن ،توافق بر سر اهداف درمان ،پاسخ به پرسشنامه و بستن قرارداد درمانی
آزمودنیها با مهارتهای هشیاری فراگیر و با سه حالت ذهنی منطقی ،هیجانی و خردگرا آشنا شدند .به اعضای گروه توضیح داده شد که منظور
از حاالت ذهنی در این طرح سه حالت ذهنی منطقی ،هیجانی و خردگرا است .دریافت بازخورد و ارائه تکلیف
مروری بر انجام تکالیف جلسه قبل ،بحث درباره توجه آگاهانه و اثرات آن در مدیریت آشفتگیها ،آموزش روشهای توجه آگاهی نظیر ذهن
خردمند و شهود ،آموزش تعادل بین افکار و احساسات ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف
مروری بر انجام تکالیف جلسه قبل ،آموزش مهارت به هشیاری ،آموزش تمرکز بر لحظه با استفاده از شیوههای گوناگون ،آموزش توصیف هیجان
و به هشیاری بر هیجانات ،آموزش مفهوم ذهن هیجانی ،بررسی روشهای کاهش اثرات هیجانهای منفی نظیر :افزایش هیجانهای مثبت،
عمل کردن بر خالف میل شدید هیجانی ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف
مروری بر انجام تکالیف جلسه قبل ،آموزش تشخیص هیجانات ،آموزش پذیرش و استفاده از آن ،تدوین و ایجاد راهبردهای مقابلهای و سازگاری
با موقعیتهای آشفتهساز ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف
مروری بر انجام تکالیف جلسه قبل ،بررسی روشهای کنترل آشفتگی ،آموزش روشهای توجهگردانی برای مدیریت آشفتگی ،دریافت بازخورد و
ارائه تکلیف
مروری بر انجام تکالیف جلسه قبل ،ادامه بررسی تکنیکهای آشفتهساز ،گفتگو درباره روش پذیرش بنیادین
آموزش استفاده از خودگویی در پذیرش بنیادین ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف
مروری بر انجام تکالیف جلسه قبل ،بررسی مؤلفه تحمل پریشانی یعنی راهبردهای بقا در بحران شامل -2 :راهبردهای پرت کردن حواس
پنجگانه  -4 ،خودآرام سازی با حواس پنجگانه  -3 ،مهارتهای به سازی لحظات  -2 ،تکنیک سود و زیان ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف
مروری بر انجام تکالیف جلسه قبل ،بررسی روشهای پیشرفته تر تحمل آشفتگی هیجانی نظیر تعیین وقت استراحت ،زندگی در زمان حال،
خودگوییهای تأییدگرایانه ،راهبردهای مقابلهای جدید ،آموزش راههای کاهش آسیبپذیری جسمی در برابر هیجانهای آشفتهساز ،دریافت
بازخورد و ارائه تکلیف
مروری بر انجام تکالیف جلسه قبل ،اجرای مراقبه ذهن خردمند و دریافت بازخورد از مراجعان درباره احساسهای تجربهشده ،آموزش چگونگی
تصمیمگیری بر اساس توجه آگاهانه شامل ،عدم قضاوت ،پذیرش بنیادین و ارتباط آگاهانه ،دریافت بازخورد و ارائه تکلیف
مروری بر انجام تکالیف جلسه قبل ،بحث درباره ارتباط مؤثر و غیر مؤثر ،گفت و گو درباره اثرات و تبعات ارتباطات غیر مؤثر ،آموزش مهارتهای
بین فردی ،آموزش شناسایی سبکهای ارتباطی ،آموزش مهارتهای بین فردی ،آموزش تعادل میان خواستههای فرد و دیگران ،دریافت بازخورد
و ارائه تکلیف
مروری بر انجام تکالیف جلسه قبل ،ادامه آموزش مهارتهای ارتباطی نظیر  :شناسایی خواستهها ،تعدیل شدن خواستهها ،نه گفتن ،طرح یک
درخواست ساده ،آموزش تکنیک تناسب خواستههای من با خواستههای دیگران و نسبت خواستهها و بایدهای آموزش جراتورزی و مهارت نه
گفتن  ،اجرای پسآزمونها و همچنین آموزش چگونگی تعمیم مهارتها به خارج از جلسه درمان
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جدول )2نتایج آزمون بهنجاری توزیعها و میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرها در پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک گروه

گروه ها
کنترل
آزمایش

متغیرها

M

حساسیت اضطرابی
تصویر تن
حساسیت اضطرابی
تصویر تن

37/62
222
36/68
222/81

های آزمایش و کنترل
پیشآزمون
معناداری
آمارهZ
S.D
1/686
1/725
8/73
1/118
1/313
27/26
1/133
1/521
7/18
1/133
1/521
27/12

نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف حاکی از آن بود که
سطح معناداری برای گروه کنترل و آزمایش در هر دو مرحله
آزمون و برای تمامی متغیرها بیش از  1/15میباشد لذا
فرضیه صفر آزمون مذکور رد نمیشود(.)P>1/15
برای بررسی مفروضه برابری واریانس از آزمون لوین استفاده
شد .با توجه به این که آماره  Fبرای متغیر تصویر تن و
حساسیت اضطرابی به ترتیب  1/251و  1/138و سطح
معناداری برای آزمون لوین برای هر دو متغیر تحقیق ،بیش
از  1/15بود ،بنابراین با اطمینان  1/15فرض برابری
واریانسهای دو گروه پذیرفته شد.
در بررسی مفروضه همگنی ماتریس واریانس -کواریانس ،با
عنایت به این که آماره  Fبرابر با  4/41کمتر از مقدار متناظر
در جدول فیشر میباشد و همچنین با توجه به این که سطح
معناداری متناظر با آن  1/186و بیش از  1/15بود ،فرض
صفر آزمون باکس مبنی بر همگنی واریانس در فرضیه اصلی
پژوهش با اطمینان  1/15پذیرفته شد.
برای بررسی پیش فرض همگنی شیبهای خطی رگرسیونی
الزم است مدل رگرسیونی متناظر با اثر توأم (دو عاملی)

پسآزمون
آمارهZ
S.D
1/621
1/31
1/521
27/12
1/521
22/43
1/251 222/87

M

24/33
221/54
32/77
222/32

معناداری
1/831
1/142
1/133
1/188

گروه و نمرات پیشآزمون را به مشاهدات مورد برازش قرار
دهیم .با توجه به این که آماره آزمون برای متغیرهای تحقیق
برابر با  1/845و  1/612و سطح معناداری متناظر با اثر
تعاملی نمرات پیشآزمون و گروه برای هر دو متغیر تصویر
تن و حساسیت اضطرابی بیش از  1/15بود ،بنابراین
پیشفرض همگنی شیب خطی رگرسیونی برقرار گردید.
بر اساس یافتههای بخش قبل با برقراری آزمون باکس و
بررسی سایر مفروضات ،تمامی شرایط تحلیل کواریانس چند
متغیره برقرار گردید که نتایج آن در جدول  3ارایه شده است.
نتایج آزمون اثر پیالیی برابر با  1/522و سطح معناداری
متناظر با آن  1/112میباشد ،بنابراین حداقل در یکی از
متغیرهای تصویر تن و حساسیت اضطرابی در گروه آزمایش
و کنترل در پسآزمون با یکدیگر تفاوت معناداری دارند.
در جهت ارزیابی میزان تأثیر مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی
بر کاهش حساسیت اضطرابی و تغییر تصویر تن دانش
آموزان دختر دارای اختالل پرخوری عصبی از آزمون تحلیل
کواریانس استفاده شد که به تفکیک ،متغیرهای پژوهش در
ادامه ارائه شده است.

جدول  )3خالصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغییره
مقدار آماره

آماره F

درجه آزادی فرضیه

درجه آزادی خطا

سطح معناداری

ضریب اتا

1/522

22/346

4

21

1/112

1/522

اثر پیالیی

جدول  )4خالصه تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی بر تصویر تن
ضریب اتا
سطح معناداری
آماره F
میانگین مربعات
مجموع مربعات درجهآزادی
نمرات پیشآزمون
گروه
خطا

22/476
21/488
213/261

22/476
21/488
213/261

2
2
41

آماره متناظر با شاخص گروه بر اساس تصحیح بن فرونی در
صورتی که دارای سطح معناداری کمتر از  1/145باشد اثر
آموزش را تأیید میکند .یافتههای فوق نشان میدهد که
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8/558
1/547

1/118
1/116

1/311
1/343

سطح معناداری متناظر با متغیر تصویر تن در شاخص گروه،
کمتر از  1/145است ،با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات
گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در پسآزمون متغیر

سال  ،22شماره ( 2پیاپی ،)22بهار 2318

مجله روان شناسی بالینی

 1/145میباشد .با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات
گروه آزمایش در پسآزمون ،میتوان نتیجه گرفت که
آموزش رفتار درمانی دیالکتیکی برکاهش حساسیت
اضطرابی افراد مبتال به پرخوری عصبی تأثیرگذار بوده است.
تأثیر این مداخله درمانی بر حساسیت اضطرابی برابر با
 1/416بوده است؛ یعنی  41/6درصد تفاوتهای فردی در
نمرات پسآزمون حساسیت اضطرابی ،مربوط به تأثیر رفتار
درمانی دیالکتیکی میباشد.

تصویر تن ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش رفتار درمانی
دیالکتیکی بر تغییر تصویر تن افراد مبتال به پرخوری عصبی
تأثیرگذار بوده است .تأثیر این مداخله درمانی بر تغییر تصویر
تن معادل  1/343بوده است؛ یعنی  34/3درصد تفاوتهای
فردی در نمرات پسآزمون تصویر تن ،مربوط به تأثیر
رفتاردرمانی دیالکتیکی میباشد .به شیوه مشابه نتایج متناظر
با متغیر حساسیت اضطرابی در جدول  5ارائه شده است.
طبق نتایج جدول ،5سطح معناداری در عامل گروه کمتر از

جدول  )5خالصه تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی برحساسیت اضطرابی
نمرات پیشآزمون
گروه
خطا

مجموع مربعات

درجهآزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداری

ضریب اتا

2817/222
2283/736
4822/157

2
2
41

2817/222
2283/736
4822/157

24/824
8/221

1/114
1/111

1/312
1/416

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رفتار درمانی
دیالکتیکی بر حساسیت اضطرابی و تصویر تن در دانش
آموزان دختر مبتال به اختالل پرخوری عصبی انجام شد.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که رفتار درمانی
دیالکتیکی باعث کاهش حساسیت اضطرابی آزمودنیهای
گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است .یافتههای
این پژوهش با نتایج پژوهشهای پیشین همچون تحقیقات
سافر( ،)34کیل و همکاران( )52و ساندرسون و همکاران()55
هماهنگ و همسو میباشد .تحقیقاتی همچون مک کابی و
همکاران( )41و چی یو و همکاران( )56نشان دادهاند که
افراد مبتال به پرخوری عصبی حساسیت اضطرابی باال و
افسردگی نشان میدهند .همچنین ،تجربیات ناگوار و ادراک
منفی از شکل و اندازه بدن در این افراد بیشتر است(.)57
رفتار درمانی دیالکتیکی با تغییر باورهای ناکارآمد و تحریف
شده مبتالیان به اختالل پرخوری عصبی در زمینه شرایط
بدنیشان آنها را قادر میسازد تا تجربههای موجود را از
منظری متفاوت بنگرند .این آگاهی شیوه نوینی در مشاهده
تجارب شناختی و ارتباطات آنها ایجاد میکند و دامنه زیادی
از پاسخها در دسترس مبتالیان به اختالل پرخوری عصبی
قرار میدهد و روشهای عادت شده پاسخدهی با روشهای
آگاهانه پاسخدهی که غیر خودکار انتخاب میشوند جا به جا
میگردند( .)57رفتار درمانی دیالکتیکی از طریق اثرگذاری بر
رفتارهای بین فردی ،آموزش مهارتهای مقابلهای مؤثر،
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کاهش رفتارهای ناسازگارانه (همچون رفتارهای جلوگیری از
افزایش وزن یا رفتارهای جبرانی عود کننده نظیر پاکسازی)،
خود وارسی مکرر رفتارها ،تمرینهای آشکار برای مهارت
یافتن در کنترل فرآیندهای شناختی خود ،ارائه راهبردهای
مقابله هیجان محور موجب کاهش حساسیت اضطرابی()58
و تغییر تصویر تن در افراد مبتال به پرخوری عصبی میشود
و باعث افزایش احساس خود کنترلی در این افراد میگردد
(.)58
یافتههای این پژوهش مبنی بر کاهش نشانههای حساسیت
اضطرابی و تغییر تصویر تن بر اساس رفتار درمانی
دیالکتیکی ،با نتایج تحقیق بورنووالووا و داگترز( )51همسویی
دارد .در تبیین این یافتههای تحقیق میتوان گفت که افراد
پرخور دارای حساسیت اضطرابی باال ،باورهایی جزمی در
مورد ضرورت اجتناب از تجربه ترس و اضطراب (پرخوری)
دارند و به راحتی این باورها را رها نمیکنند .آنها تنها راه
نجات از نشانههای آسیبشناسی روانی رنجآورشان را
چسبیدن به این باورهای جزمی ناکارآمد میدانند و در کنار
گذاشتن آنها مقاومت شدیدی نشان میدهند( .)61تعدیل و
اصالح باورهای مربوط به اجتناب و نیاز به کنترل تجربه
ترس و اضطراب از طریق کاهش تالش برای کنترل آنها،
فاجعهزدایی و کمرنگ کردن اهمیتشان برای رهایی از
نشانگان رنجآور ،در جلسات آموزش مبتنی بر رفتار درمانی
دیالکتیکی صورت میگیرد(.)62

سمیه مسرور و حسن توزندهجانی

اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر حساسیت اضطرابی و...

در نتیجهی کاربرد فنون و مهارتهای رفتار درمانی
دیالکتیکی برای بازسازی شناختی باورهای شناختی ناکارآمد،
تحریفهای شناختی و افکار خودکار منفی ،نشانههای
افسردگی و خلق پایین این افراد کاهش مییابد ،لذا
حساسیت اضطرابی آنها کاهش یافته و تصویر بدنیشان
تغییر مییابد( .)64این درمان از طریق اثرگذاری بر رفتار
افراد مبتال به پرخوری (ایجاد مهارتهای مقابلهای مؤثر،
کاهش رفتارهای ناسازگارانه ،کنترل فرآیندهای شناختی،
پاسخهای هیجانی مناسب در برابر اضطراب ناشی از
پرخوری ،افزایش خود کنترلی) ،منجر به کاهش حساسیت
اضطرابی و تغییر خودپنداره بدنی میشود(.)63
در تبیین این یافته پژوهش همچنین الزم است به نحوه
شکلگیری حساسیت اضطرابی از دیدگاه رویکرد رفتار
درمانی دیالکتیکی اشارهای داشته باشیم .بعد شناختی رویکرد
رفتار درمانی دیالکتیک از ابتدا این گونه ادعا کرده است که
باورهای شناختی ناکارآمد ،تحریفهای شناختی و افکار
خودکار منفی باعث شکلگیری نشانههای آسیبشناسی
پرخوری عصبی در افراد میگردد .طبق این دیدگاه ،عالوه بر
این که محتوای فکر در تعیین ماهیت اختالل پرخوری
عصبی مهم است ،چگونگی برخورد افراد با افکار و هیجانات
نیز بعد مهم دیگری است که در بهبود و تداوم اختالل
پرخوری عصبی مؤثر است .رفتار درمانی دیالکتیکی با
بازسازی و کنترل باورهای شناختی ناکارآمد و تحریفهای
شناختی حساسیت اضطرابی این افراد را کاهش میدهد
( .)62همچنین ،در این تحقیق نشان داده شد که آموزش
رفتار درمانی دیالکتیکی بر توانمندی افراد مبتال به پرخوری
عصبی تأثیرگذار بوده است ،که نتایج این پژوهش با نتایج
تحقیقات پیشین مانند ویلسون( )21و ماتا و همکاران()62
همسویی دارد .در جلسات درمانی رفتاری دیالکتیکی ،به افراد
مبتال به اختالل پرخوری عصبی ،مهارتهایی از طریق
آموزش و سرمشقدهی یاد داده میشود و در این مرحله
درمانگر از مهارتهای کسب شده مراجع حمایت و احتمال
استفاده از این مهارتها را افزایش میدهد و با این کار ،حس
خود کارآمدی و اعتماد به نفس را در آنها باال میبرد .با
استفاده از آموزش مهارتها و جایگزینی رفتارهای ناکارآمد و
ناسازگارانه با پاسخهای منطقی و هدفمند به افزایش سطح
خودکارآمدی افراد کمک میشود .در این روش ،به افراد در
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تنظیم هیجانها به روشهای کارآمد و سالم آموزش داده
میشود .همچنین ،درمانگر با تغییر رفتار ،سطح انگیختگی،
الگوهای فکری و واکنشهای احساسی افراد مبتال به
پرخوری عصبی باعث میشود که درک این افراد را تغییر
دهد و این عاملی اثرگذار بر پذیرش ،حفظ و تغییر رفتار
مرتبط با دامنه وسیعی از رفتارهای مورد نیاز در کاهش
پرخوری عصبی و در نتیجه افزایش خودکارآمدی آنان گردد
( .)65مشخص گردید که آموزش رفتار درمانی دیالکتیکی بر
تصویر تن تأثیرگذار بوده است .نتایج این پژوهش با نتایج
پژوهشهای پیشین همچون میتن و همکاران( ،)47وکس و
همکاران( ،)37ویلسون و همکاران( ،)31دنارو(،)22
ماتسوموتو و همکاران( )27و سالباچ و همکاران()53
همخوان میباشد .رفتاردرمانی دیالکتیکی رفتار پرخوری
عصبی را کاهش میدهد و سایر رفتارها نظیر رژیمهای
ناسازگار و تصویر تن تحریف شده را بهبود میبخشد(.)34
طبق یافتههای این پژوهش و یافتههای پژوهشهای پیشین
میتوان اینگونه فرضیه را تبیین نمود که یکی از عوامل
مهم در شکلگیری اختالل پرخوری عصبی اختالل تصویر
تن است .آموزش رفتار درمانی دیالکتیکی بر تغییر نگرش
مثبت به بدن و بهبود تصاویر بدنی میتواند مؤثر واقع شود.
در این رویکرد ،از شیوههای شناختی برای بهبود تحریف
های فکری و باورهای مربوط به تصویر تن ،خطاهای
شناختی و نحوه مقابله با این شناختها ،فنون مقابله با
استرس نظیر تن آرامی ،آموزش تنظیم هیجانها استفاده
میگردد .همچنین ،در جلسات رفتار درمانی دیالکتیکی
راهبردهایی مانند شناسایی هیجانات ،درک هیجانات ،کاهش
آسیبپذیری هیجانی و کاهش رنج هیجانی ارائه میشود .در
رفتار درمانی دیالکتیکی بر کارآمدی بین فردی ،اهمیت توجه
کردن بر روابط ،افزایش اعتماد به نفس ،بهبود روابط خود با
دیگران و حفظ حرمت نفس تأکید میشود(.)32
تبیین دیگر این یافتههای تحقیق مبتنی بر نظریه فرند و
گیلبرت( )66میباشد .همانطور که قبالً گفته شد ،یکی از
مشکالت افراد مبتال به اختالل پرخوری عصبی ترس از
ارزیابی منفی و نگاه منفی نسبت به خود پنداره بدنیشان
است .افـراد مبـتال بـه این اخـتالل در رویارویی با
موقعیتهـای اجتمـاعی تـازه ،تمایل دارند آنها را به شیوه
ای تهدیـدآمیز تعبیـر کننـد ،زیـرا پــیش داوریهــای
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مجله روان شناسی بالینی

منفــی دارنــد و تجربــه پیامــدهــای منفــی گونـاگونی
(ماننـد افـزایش اضـطراب و خود پنداره بدنی منفی) را در
 افـراد مبـتال، افزون بر ایـن.موقعیتهای اجتماعی داشتهاند
بـه پرخوری عصبی بـه طـور انتخـابی جنبـههـای منفـی
، از این رو.خـود از موقعیتهای اجتماعی را به یاد می آورند
برخی از پژوهـشگران بـر این باورند که احتماالً ترس از
 تحریفهای،ارزیابی منفی از خود و ارزیابی منفی دیگران
شناختی و سوگیری تعبیر نیز در تداوم پرخوری عصبی نقش
 رفتار درمان دیالکتیکی با بررسی پــیشداوریهــای.دارد
منفــی و جلوگیری از یادآوری جنبههای منفی از موقعیت
های اجتماعی در ذهن آزمودنی مانع پردازش و تحلیل منفی
به شیوهای تهدیـدآمیز میشود و به این شیوه تصویر تن در
 در.)67(افراد مبـتال بـه پرخوری عصبی را تغییر میدهد
 بر اساس نتایج این تحقیق میتوان استفاده از آموزش،نتیجه
رفتار درمانی دیالکتیکی را بر روی نشانههای بالینی اضطراب
.و تصویر تن زنان مبتال به پرخوری عصبی استفاده نمود
تعمیمپذیری نتایج این تحقیق در مورد سایر گروهها باید با
احتیاط انجام شود؛ اجرای این تحقیق در سایر گروههای
دانشآموزی؛ سایر اختالالت خوردن (مانند بیاشتهایی
عصبی)؛ گروههای با دامنه سنی گستردهتر به محققان بعدی
 به مشاوران و روانشناسان توصیه میشود.توصیه میگردد
که در برنامههای آموزشی خود به سالمت جسمی و روانی
 عالوه بر تنظیم.افراد مبتال به اختالالت خوردن توجه کنند
، محتوا و فعالیتهایی طرح رفتار درمانی دیالکتیکی،اهداف
کتابچه آموزشی آن را طراحی و تدوین نمایند و در اختیار
روانشناسان و کلینیکهای تغذیه قرار دهند تا به افراد دارای
 نداشتن ارزیاب.اختالل پرخوری عصبی آموزش داده شود
مسقل از درمانگر و عدم کنترل سایر عوامل اثرگذار بر
 طبقه،اختالل پرخوری عصبی (مانند سابقه رشدی افراد
اقتصادی و اجتماعی یا میزان حمایت اجتماعی) از جمله
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