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Abstract
Background and Objective: Obesity is among significant public health problems globally that is one of the
most critical risk factors for physical and mental diseases. Early maladaptive schemas include psychological
components that play essential roles in weight loss among overweight and obese women. The aim of this
study was to determine the effectiveness of transcranial direct current stimulation on early maladaptive
schemas of women with obesity.
Materials and Methods: The research method was semi-experimental with pre-test, post-test, and control
group. The statistical population of this study consisted of all women with obesity who were referred to
psychology clinics in Tehran in 2019. Sixty patients were selected by convenience sampling method and
randomly divided into two groups of experimental and control, each including 30 participants. The
experimental group received transcranial direct current stimulation intervention in 10 sessions. Before and
after the intervention both groups completed the early maladaptive schema questionnaire. Data were
analyzed by covariance test using SPSS software version 22.
Results: The mean age of participants in the experimental group was 32.7 (4.5) and in the control group 33.6
(4.9). The mean (SD) of early maladaptive schemas in the experimental group was 310.3 (19.7) in the pretest, which decreased to 234.1 (18.1) in post-test (P<0.001) and in the follow-up 233.9 (17.4). However, the
mean (SD) of the control group in the pre-test was 310.9 (21.8), which reached 310.8 (20.2) in the post-test,
which was not statistically significant and was 310.1 (20.8) in the follow-up.
Conclusion: The study showed that direct current electrical stimulation of the cranial wall improved the
initial maladaptive schemas of obese women.
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چکیده
زمینه و هدف :چاقی یکی از مشکالت سالمت عمومی در دنیاست که از عوامل خطرساز مهم برای ابتال به بیماریهای جسمی
و روانی است ،از طرف دیگر طرحواره های ناسازگار اولیه یکی از مؤلفههای روانی است که نقش مهمی در کاهش وزن زنان با
اضافهوزن و چاقی ایفا میکند ،هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی تحری ک الکتریکی جدار جمجمه با جریان مستقیم بر
طرحواره های ناسازگار اولیه زنان مبتال به چاقی بود.
روش و مواد :روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون با گروه شاهد بود .جامعهآماری این
پژوهش را تمامی زنان مبتال به چاقی تشکیل دادند که در سال  1398به کلینیکهای روانشناسی شهر تهران مراجعه کردند.
تعداد 60نفر با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  30نفری آزمایش و شاهد قرار گرفتند.
ابتدا پیش آزمون در هر دو گروه اجرا شد .بعد گروه آزمایش مداخله تحریک الکتریکی جدار جمجمهای با جریان مستقیم را طی
ده جلسه دریافت نمود ،بعد از آن در هر دو گروه پس آزمون اجرا شد .دادهها از طریق آزمون کوواریانس و با استفاده از نرمافزار
 SPSS-22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :میانگین (انحراف معیار) سن شرکتکنندگان در گروه آزمایش 32/7 )4/5( ،و در گروه شاهد 33/6 )4/9( ،سال بود.
میانگین (انحراف معیار) طرحوارههای ناسازگار اولیه گروه آزمایش در پیشآزمون ( 310/3 )19/7بود که در پسآزمون به ()18/1
 234/1کاهش یافت ( )P>0/001و در مرحله پیگیری ( 233/9 )17/4بود .اما میانگین (انحراف معیار) گروه شاهد در پیشآزمون
طرحوارههای ناسازگار اولیه ( 310/9 )21/8بود که در پسآزمون به ( 310/8 )20/2و در پیگیری به ( 310/1 )20/8رسید که
تفاوتی نداشتند.
نتیجهگیری :مطالعه نشان داد که تحریک الکتریکی جدار جمجمه با جریان مستقیم موجب بهبود طرحواره های ناسازگار اولیه
زنان مبتال به چاقی شد.

واژگان کلیدی :تحریک الکتریکی جدار جمجمه با جریان مستقیم ،چاقی ،طرحواره های ناسازگار اولیه.
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مقدمه
چاقی وضیعت پزشکی است که بافت چربی بیش از حد طبیعی در بدن فرد انباشته شده باشد .انباشت بیش از حد بافت
چربی میتواند باعث پسرفت شاخصهای سالمتی ،از جمله کاهش میانگین طول عمر و یا کاهش کیفیت زندگی گردد (.)1
شایعترین روش برای تخمین چاقی استفاده از شاخص توده بدن است .شاخصی که با تقسیم کردن وزن شخص برحسب
کیلوگرم بر توان دوم قد وی بر حسب متر به دست میآید ( .)2طبق تعریف هنگامی که شاخص توده بدن از  30کیلوگرم
بیشتر شود ،آن فرد چاق محسوب میشود ( .)3دالیل متنوعی برای علت چاقی ارائه شده است ،اما مهمترین علت مؤثر در
چاقی و اضافه وزن ،عبارت است از تمایل بدن ما برای ذخیره انرژی به صورت چربی این تمایل به صورت تکاملی به انسان
امروزی به ارث رسیده است ( .)4بیماری چاقی احتمال ابتال به بیماریهای گوناگون ،به خصوص بیماریهای قلبی ،دیابت
نوع دوم ،آرتروز استخوان و آسم را افزایش میدهد ( .)5بیماری چاقی بیشتر به وسیله ترکیب بیش از اندازه انرژی غذایی
ورودی ،تحرکات بدنی کم و استعداد ژنتیکی ،ایجاد میشود .هر چند اندک مواردی در ابتدا به وسیله ژن ،اختالالت غده
درونریز ،داروها یا امراض روانی ایجاد میشوند ( .)6همچنین ،برخی از افراد چاق با وجود کم غذا خوردن ،به دلیل محدود
بودن سوخت و ساز کند بدن ،دچار افزایش وزن میگردند ( .)7به دلیل تأثیر چاقی بر کاهش سالمتی ،افزایش بیماریها و
شیوع مرگ و میر در افراد ،به نظر می رسد عوامل شناختی به عنوان عامل مهمی هستند که باعث مصرف بیرویه مواد غذایی
و در نتیجه ایجاد چاقی در افراد میشود (.)8
یکی از عواملی که باعث مصرف بیرویه مواد غذایی و در نتیجه ایجاد چاقی در بیماران میشود ،طرحوارههای ناسازگار اولیه
است .طرحوارههای ناسازگار اولیه همانند یک فیلتر بزرگ و پیچیده بر سر راه اطالعات ورودی به حافظه و همچنین اطالعات
موجود در حافظه عمل کرده و با سرند ،دسته بندی ،سازمان دهی و شکل گیری معانی جدید را در ذهن ممکن می سازد
( .)9-10طرحواره هایی مانند نیاز به محدودیت و ناکامی و طرد ،مربوط به این محرکها را مطرح میکنند که ممکن است
موجب ایجاد و تداوم اختالل خوردن شود ( .)11طرحوارههای ناسازگار در چاقی ،الگوهای هیجانی و شناختی خود آسیب-
رسانی مانند رژیمهای طاقتفرسا را منجر میگردد ( .)12در نتیجه وجود طرحوارههای ناسازگار ساختارهای پردازش
اطالعات هیجانی ناکارآمد ایجاد میشود که منجر به کاهش تعامالت اجتماعی و نهایتا سازگاری کمتر می گردد (.)13
از طرفی درمانهای مختلفی برای کاهش اثرات مخرب چاقی وجود دارد ،یکی از جدیدترین درمانهایی که ،در اواخر دهه
نود میالدی روشی که با القاء جریان الکتریکی به بافت عصبی عمل میکرد معرفی شد به نام تحریک جدار جمجمهای با
جریان مستقیم نام گرفت ( .)14در دو دهه گذشته استفاده از فناوری تحریک الکتریکی برای ارتقاء عملکردهای حرکتی و
شناختی و همچنین برای درمان اختالالت نورولوژی و روانپزشکی استفاده شده است ( .)15روش تحریک جدار جمجمهای
با جریان مستقیم از جدیدترین روشهای تحریک مغزی است که به دو دلیل عمده مورد توجه قرارگرفته است ،نخست به
دلیل غیرتهاجمی بودن و دوم از لحاظ اقتصادی ارزان بودن است ( .)16در این روش ،جریان الکتریکی ولی هرچند ضعیف از
طریق پوست و جمجمه به بافت عصبی وارد شده و تحریکپذیری بافت را تغییر میدهد ( .)17پروتکلهای معمول استفاده
از تحریک جدار جمجمهای با جریان مستقیم از طریق دو الکترود متصل شونده بر روی پوست است که یکی بهعنوان آند و
دیگری به عنوان کاتد است ( .)18جریان الکتریکی برای تحریک جهت و شدت جریان میزان تحریکپذیری قشر مغز یک تا
دو میلیآمپر به مدت بیست دقیقه بین این دو الکترود که هر کدام معموالً سطح مقطعی برابر با  35سانتیمتر مربع دارند
اعمال میگردد ( .)19در همین راستا محمدزاده و همکاران در پژوهشی نشان دادند که اثربخشی تحریک الکتریکی
فراجمجمهای بهطور معنیداری بر تعدیل نظمجویی شناختی هیجان مؤثر بوده است .بهعالوه ،این مداخله میتواند موجب
افزایش ارزیابی مجدد و کاهش نشخوار فکری در افراد مبتال به چاقی و اضافه وزن گردد (.)20
ضرورت پژوهش حاضر از ان جهت است که افراد چاق بار سنگینی از عزت نفس پایین و طرحواره ناسازگار مانند محرومیت
هیجانی را با خود حمل میکنند که آنان را مستعد افسردگی میکند .به طور کلی ،تاکنون مطالعات محدودی بر اثربخشی
تحریک الکتریکی جدار جمجمه با جریان مستقیم بر طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان مبتال به چاقی انجام شده است.
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این مطالعات اولیه نوید دهنده اثربخشی این روش ها بر کنترل عوامل شناختی در مصرف مواد غذایی ،از طریق ایجاد تغییرات
سیناپسی در نواحی مربوط به سیستم پاداش-لذت و نواحی مربوط به تصمیم گیری در مغز بودهاند .با توجه به اثرات قابل
توجه روش تحریک الکتریکی جدار جمجمه با جریان مستقیم بر روی عوامل شناختی ،این روش های درمانی میتواند بر
روی چاقی تأثیرگذار باشد .از طرفی ،با توجه به اهمیت شناخت عوامل روانشناختی به عنوان عوامل مرتبط و مؤثر وضعیت
جسمی و عالئم اختالل چاقی و محدودیت در تعمیم نتایج خارج از کشور به دلیل تفاوتهای فرهنگی و عدم بررسی دقیق
اثربخشی تحریک الکتریکی جدار جمجمه با جریان مستقیم بر طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان مبتال به چاقی ،اهمیت
پژوهش حاضر ،بیش از پیش احساس میشود .بنابراین با توجه به آنچه که بیان شد هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین
اثربخشی تحریک الکتریکی جدار جمجمهای بر طرحوارههای ناسازگارانه اولیه در زنان مبتال به چاقی بود.
روش و مواد
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه شاهد بود .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه
تمامی زنان مبتال به چاقی مراجعه کننده به کلینیکهای روانشناسی شهر تهران در سال  1398تشکیل دادند .از بین آنها
 60نفر که نمرات باالتری در پرسشنامه طرحوارههای ناسازگارانه اولیه کسب کرده و در مصاحبه بالینی هم با طرحوارههای
ناسازگارانه اولیه باالیی تشخیص داده شده بودند و با مالک های ورودی پژوهش همخوانی داشته و تمایل به درمان داشتند،
انتخاب شدند .سپس ،این تعداد به صورت تصادفی به گروههای  30نفری آزمایش و شاهد گمارده شدند .مالک انتخاب تعداد
افراد نمونه بر اساس اندازه اثر  ،0/25آلفای  0/05و توان  0/80در سه گروه ،حداقل تعداد نمونه برای دستیابی به توان مورد
نظر 30 ،نفر در هر گروه جمعاً  60نفر به دست آمد .مالکهای ورود به پژوهش شامل شاخص توده بدن باالتر از  ،30داشتن
حداقل سطح تحصیالت دیپلم ،توانایی حضور در جلسات درمانی ،دامنه سنی بین  20تا  45سال ،تکمیل فرم رضایت نامه
آگاهانه ،سکونت در شهر تهران بود .مالک های خروج شامل غیبت بیش از دو جلسه از جلسات درمانی بود .گروه آزمایش
طی ده جل سه به صورت دو بار در هفته به مدت یک ماه و نیم تحت درمان با مداخله تحریک الکتریکی جدار جمجمهای با
جریان مستقیم قرار گرفتند اما گروه شاهد ،درمانی دریافت نکرد.
مالحظات اخالقی در این پژوهش به این صورت بود که شرکت در این پژوهش کامالً اختیاری بود .قبل از شروع طرح،
مشارکت کنندگان با مشخصات طرح و مقررات آن آشنا شدند .نگرش و عقاید افراد مورد احترام بود .اعضای گروه آزمایش و
شاهد ،اجازه خروج از پژوهش در هر مرحله ای داشتند .عالوه بر این ،اعضای گروه شاهد در صورت عالقهمندی میتوانستند
بعد از اتمام طرح ،مداخله انجام شده برای گروه آزمایش را در جلسات درمانی مشابه ،عیناً دریافت کنند .کلیه مدارک و
پرسشنامه ها و سوابق محرمانه ،تنها در اختیار مجریان بود .رضایت نامه کتبی آگاهانه از همه داوطلبان اخذ گردید .همچنین
به مشارکتکنندگان درباره عوارض احتمالی نیز توضیح داده شد و شخص با اطالع از این عوارض احتمالی در مطالعه شرکت
کرد.
پرسشنامه طرحوارههای ناسازگارانه اولیه  :Youngاین پرسشنامه توسط  Youngدر سال  2005تهیه شده است .این
پرسشنامه دارای  90سؤال است و  18طرحواره را میسنجد .هر یک از  90عبارت این پرسشنامه در مقیاس لیکرت شش
درجهای از  1برای کامالً نادرست تا  6برای کامالً درست نمرهگذاری میشوند .نمره بیشتر نشان دهنده طرحواره های
ناسازگار اولیه بیشتر است .حوزه ها به ترتیب شامل :در حیطۀ هویت و خودمختاری :شکست در پیشرفت (سؤال های ،24 ،6
 42،60و  ،)78وابستگی /بیکفایتی (سؤالهای  61 ،43 ،25 ،7و ،)79آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری (سؤال های ،8
 62 ،44 ،26و  ،)80خویشتن تحول نیافته و خودگرفتار (سؤال های  63 ،45 ،27 ،9و  .)81در حیطۀ نیاز به محدودیت و
ناکامی :خویشتنداری یا خودانضباطی ناکافی (سؤال های  69 ،51 ،33 ،15و  ،)87استحقاق و خودشیفتگی (سؤال های ،14
 68 ،50 ،32و  .)86در حیطۀ دلبستگی :محرومیت هیجانی (سؤال های  55 ،37 ،19 ،1و  ،)73رهاشدگی (سؤال های
 56 ،38 ،2،20و  ،)74بیاعتمادی  -بدرفتاری (سؤال های  57 ،39 ،21 ،3و  ،)75انزوای اجتماعی /بیگانگی (سؤال های ،4
 58 ،40 ،22و  ،)76نقص /شرم (سؤال های  59 ،41 ،23 ،5و  .)77در حیطۀ آزادی در بیان هیجانات و خواستهها :ایثارگری
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(سؤال های  64 ،46 ،28 ،10و  ،)82اطاعت (سؤال های  65 ،47 ،29 ،11و  ،)83پذیرش و جلب توجه (سؤالهای ،34 ،16
 70 ،52و  .)88در حیطۀ نیاز به تفریح و خودانگیختگی  :بازداری هیجانی (سؤالهای  66 ،48 ،30 ،12و  ،)84معیارهای
سخت گیرانه یا عیب جویی افراطی (سؤال های  67 ،49 ،31 ،13و  ،)85تنبیه (سؤال های  72 ،54 ،36 ،18و  ،)90منفی
گرایی و بدبینی (سؤال های  71 ،53 ،35 ،17و  .)21( )89روایی سازه و محتوا توسط سازنده تایید شد و پایایی پرسشنامه
را با روش آلفای کرونباخ را بین  0/76تا  0/92گزارش کرد ( .)21در پژوهش دیگری غیاثی روایی سازه و محتوا را تایید و
پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ بین  0/71تا  0/91بدست آورد ( .)22در پژوهش حاضر میزان همسانی درونی به
روش آلفای کرونباخ بین  0/68تا  0/88بدست آمد.
مداخله تحریک الکتریکی جدار جمجمهای با جریان مستقیم

در این مطالعه از دستگاه اینوتوفورسیس تدسیوادوس ساخت شرکت تک تدسیوا برای تحریک الکتریکی مغز در گروه
آزمایش ( )1در  10جلسه و به مدت  20دقیقه ای استفاده گردید .منبع جریان این دستگاه یک باتری  9ولتی است که
حداکثر شدت جریان  4میلی آمپر و حداکثر ولتاژ  80ولت به صورت  DCمی باشد ( .)23مقدار تحریک در این آزمون با
شدت جریان  2میلی آمپر از طریق دو الکترود آند و کاتد در اندازه های  35 ،5*7سانتی متر مربع در ناحیه پیش پیشانی
خلفی جانبی چپ ( )F3و پیش پیشانی خلفی جانبی راست ( )F4اعمال میشود و در روزهای تعطیل افراد استراحت خواهند
داشت ( .)24برای برقراری اتصال مناسب بین الکترود و جمجمه از خیس کردن الکترود با آب نمک با محلول ( NaClغلظت
 15الی  40میلی مول که نتایج مناسبی به همراه دارد) یا کرم های مخصوص استفاده می شود .تراکم  0/029تا  0/08میلی
آمپر در هر سانتی متر مربع مورد استفاده قرار می گیرد .محل قرار گیری الکترودها از طریق سیستم اندازهگیری 10/20
 EEGتعیین و اعمال خواهد شد .پانزده ثانیه ابتدایی مداخله تحریک الکتریکی مستقیم مغز ،مقدار جریان از صفر آغاز و به
آرامی (یکصدم ،یکصدم) به دو میلی آمپر رسید و در انتها جریان از  2میلی آمپر به آرامی به صفر رسیده و اتمام رسید.
در بخش آمار توصیفی :از فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و در بخش آمار استنباطی :در این پژوهش برای
تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از پیش فرض های آماری شامل ،کشیدگی و چولگی،کولموگرف-اسمیرنوف ،لوین و
کرویت ماچلی استفاده شد و جهت بررسی فرضیه ها از آزمون تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزارهای  SPSS-22انجام گرفت.
یافته ها
میانگین (انحراف معیار) سن شرکتکنندگان در گروه آزمایش 32/7 )4/5( ،و در گروه شاهد 33/6 )4/9( ،سال بود .بیشینه
و کمینه سن شرکتکنندگان به ترتیب  21و  44سال بود .مدت زمان ازدواج در  )40%( 12نفر در گروه آزمایش و 20
( )66%/7در گروه کنترل  6تا  10سال بود.
همان طور که در جدول شماره  1مشاهده می شود میانگین (انحراف معیار) طرحوارههای ناسازگار اولیه گروه آزمایش در
پیشآزمون ( 310/3 )19/7بود که در پسآزمون به ( 234/1 )18/1کاهش یافت ( )P>0/001و در مرحله پیگیری ()17/4
 233/9بود .اما میانگین (انحراف معیار) گروه شاهد در پیشآزمون ( 310/9 )21/8بود که در پسآزمون به (310/8 )20/2
رسید که این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود و در مرحله پیگیری ( 310/1 )20/8بود.
نتایج جدول شماره  2نشان میدهد در رابطه با عامل درون گروهی مقدار  Fمحاسبه شده برای اثر مراحل (پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری) در سطح  0/05معنی دار است .در نتیجه نشان دهنده تاثیر اثربخشی تحریک الکتریکی جدار
جمجمهای با جریان مستقیم بر طرحوارههای ناسازگارانه اولیه در زنان مبتال به چاقی است و در بررسی عامل بین گروهی
بین میانگین نمرات پیش آزمون ،پسآزمون و پیگیری نمرات طرحوارههای ناسازگارانه اولیه در زنان مبتال به چاقی در
مراحل سهگانه پیشآزمون ،پس آزمون و پیگیری درمانی در دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد .نتایج آزمون تعقیبی توکی
به منظور بررسی تفاوت بین میانگینها در مراحل درمان (زمان) محاسبه شد.
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جدول شماره  -1میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون خرده مقیاسهای طرحواره های ناسازگار اولیه
در گروه آزمایش و شاهد
پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

گروه

(انحراف معیار) میانگین

(انحراف معیار) میانگین

(انحراف معیار) میانگین

طرحواره های ناسازگار اولیه

آزمایش
شاهد

(310/3 )19/7
(310/9 )21/8

(234/1 )18/1
(310/8 )20/2

(233/9 )17/4
(310/1 )20/8

P
0/001
0/54

شکست در پیشرفت

آزمایش
شاهد

(21/1 )2/7
(21/2 )2/7

(12/6 )2/2
(21/6 )2/6

(12/3 )2/1
(20/9 )2/3

0/001
0/49

وابستگی /بیکفایتی

آزمایش
شاهد

(19/9 )2/7
(19/3 )2/4

(11/2 )2/9
(19/1 )2/3

(10/9 )1/7
(18/9 )2/3

0/001
0/84

آسیبپذیری در برابر ضرر و
بیماری

آزمایش
شاهد

(20/8 )2/6
(20 )2/8

(16/7 )2/7
(19/7 )2/2

(16/5 )1/7
(19/6 )2/1

0/001
0/33

و

آزمایش
شاهد

(22/3 )2/0
(22/2 )3/4

(17/7 )2/9
(22/2 )3/1

(17/8 )2/6
(22/1 )3/1

0/001
0/41

خویشتنداری یا خودانضباطی
ناکافی

آزمایش
شاهد

(19/1 )2/2
(19/6 )2/1

(13/3 )1/6
(19/2 )1/9

(9/9 )1/2
(19/4 )2/1

0/001
0/27

استحقاق و خودشیفتگی

آزمایش
شاهد

(21 )2/2
(21/2 )2/8

(14/4 )2/7
(21/7 )2/6

(14/5 )2/2
(21/2 )2/8

0/001
0/37

محرومیّت هیجانی

آزمایش

(24/5 )3/4

(17/1 )2/8

(16/9 )1/9

0/001

شاهد

(24/4 )3/7

(24/1 )3/7

(24/1 )3/3

0/43

رها شدگی

آزمایش
شاهد

(19/5 )2/9
(19/8 )2/8

(12/5 )1/1
(19/7 )2/7

(12/3 )1/8
(19/5 )2/1

0/001
0/72

بیاعتمادی  -بدرفتاری

آزمایش
شاهد

(22/7 )0/4
(22/3 )0/2

(17/8 )0/3
(22/2 )0/3

(17/7 )0/7
(22/3 )0/4

0/001
0/64

انزوای اجتماعی /بیگانگی

آزمایش
شاهد

(20/4 )1/4
(20/1 )2/4

(14/9 )2/5
(20/1 )2/6

(14/9 )1/6
(20/1 )2/5

0/001
0/56

نقص /شرم

آزمایش
شاهد

(24/6 )2/5
(24/5 )2/1

(19/9 )2/6
(24/4 )2/1

(19/9 )2/7
(24/4 )2/2

0/001
0/89

ایثارگری

آزمایش
شاهد

(22/1 )2/3
(22/1 )2/2

(15/5 )2/4
(22/9 )2/4

(15/4 )2/4
(22/9 )2/3

0/001
0/41

اطاعت

آزمایش
شاهد

(19/3 )2/2
(19/2 )2/7

(12/1 )2/8
(19/1 )2/7

(12/1 )2/7
(19/1 )2/1

0/001
0/35

پذیرش و جلب توجه

آزمایش
شاهد

(17/5 )3/1
(17/3 )2/6

(12/6 )3/4
(17/3 )2/4

(12/5 )3/4
(17/1 )2/2

0/001
0/67

بازداری هیجانی

آزمایش
شاهد

(18/4 )2/6
(18/5 )2/3

(12/6 )2/2
(18/4 )2/3

(12/5 )2/2
(18/3 )2/4

0/001
0/25

معیارهای سخت گیرانه یا عیب
جویی افراطی

آزمایش
شاهد

(21/2 )2/9
(21/4 )3/1

(14/7 )2/5
(21/4 )3/2

(14/5 )2/4
(21/3 )3/7

0/001
0/19

تنبیه

آزمایش
شاهد

(19/1 )2/8
(19/7 )2/7

(13/8 )2/4
(19/7 )3/7

(13/1 )2/9
(19/6 )3/7

0/001
0/30

منفی گرایی و بدبینی

آزمایش

(23/5 )3/9

(18/5 )2/1

(18/3 )2/8

0/001

شاهد

(23/8 )4/8

(23/7 )4/7

(23/5 )5/1

0/16

متغیر وابسته

خویشتن
خودگرفتار

تحول

نیافته
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جدول شماره -2نتایج تحلیل واریانس آمیخته با عوامل درون گروهی و بین گروهی در خرده مقیاس ها
عوامل

زیر مجموعه

منابع تغییر

اندازه اثر

میانگین مجذورات

F
153/279
130/381
223/027
751/221
635/835
21/956
7/504
18/122
18/047
9/664
4/628
73/780
12/607
43/279
27/757
22/01
10/702
8/021
25/605

P
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
0/012
>0/001
>0/001
0/005
0/043
>0/001
0/001
>0/001
>0/001
>0/001
0/003
0/009
>0/001

0/936
0/876
0/861
0/819
0/870
0/890
0/88
0/920
0/851
0/896
0/778
0/901
0/803
0/745
0/896
0/914
0/881
0/776
0/918

0/002

0/986

436/864
607/143
846/000
524/571
116/698
345/627
877/253
954/513
103/713
448/910
236/159
218/208
713/017
239/393
412/661
556/082
243/938
522/335
188/414

df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

436/864
607/143
846/000
524/571
116/698
345/627
877/253
954/513
103/713
448/910
236/159
218/208
713/017
239/393
412/661
556/082
243/938
522/335
188/414

350/741

2

175/370

10/147

30/333

2

15/167

>0/001 3/983

0/944

وابستگی /بیکفایتی

21/762

2

10/881

>0/001 3/563

0/872

آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری

4/619

2

2/310

>0/001 4/405

0/936

خویشتن تحول نیافته و خودگرفتار

89/825

2

44/913

>0/001 3/948

0/902

خویشتنداری یا خودانضباطی ناکافی

807/444

2

403/722

>0/001 6/235

0/822

استحقاق و خودشیفتگی

29/778

2

14/889

>0/001 5/027

0/805

محرومیّت هیجانی

400/571

2

200/286

4/066

>0/001

0/924

رها شدگی

300/968

2

150/484

>0/001 3/577

0/875

بیاعتمادی  -بدرفتاری

234/921

2

117/460

>0/001 4/820

0/834

انزوای اجتماعی /بیگانگی

244/111

2

122/056

>0/001 8/475

0/911

نقص /شرم

130/905

2

65/952

>0/001 5/938

0/877

ایثارگری

360/873

2

180/437

>0/001 7/438

0/857

اطاعت

431/286

2

215/643

>0/001 8/098

0/905

پذیرش و جلب توجه

1055/254

2

527/627

>0/001 11/298

0/935

بازداری هیجانی

300/420

2

150/210

6/386

0/012

0/769

معیارهای سخت گیرانه یا عیب جویی افراطی

451/501

2

225/750

>0/001 27/537

0/830

تنبیه

226/011

2

113/005

>0/001 71/758

0/857

منفی گرایی و بدبینی

400/111

2

200/05

0/001

0/924

عامل درون مراحل درمان (زمان) طرحواره های ناسازگار اولیه
بر خرده مقیاس ها و شکست در پیشرفت
گروهی
وابستگی /بیکفایتی
متغیرها
آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری
خویشتن تحول نیافته و خودگرفتار
خویشتنداری یا خودانضباطی ناکافی
استحقاق و خودشیفتگی
محرومیّت هیجانی
رها شدگی
بیاعتمادی  -بدرفتاری
انزوای اجتماعی /بیگانگی
نقص /شرم
ایثارگری
اطاعت
پذیرش و جلب توجه
بازداری هیجانی
معیارهای سخت گیرانه یا عیب جویی افراطی
تنبیه
منفی گرایی و بدبینی
عامل بین
گروهی

مجموع
مجذورات

مراحل درمان (زمان) طرحواره های ناسازگار اولیه
بر گروهی متغیرها شکست در پیشرفت

10/785
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جدول شماره  -3خالصه نتایج آزمون تعقیبی توکی جهت تعیین تفاوت پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش
پیش آزمون
طرحواره های ناسازگار اولیه
شکست در پیشرفت
وابستگی /بیکفایتی
آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری
خویشتن تحول نیافته و خودگرفتار
خویشتنداری یا خودانضباطی ناکافی
استحقاق و خودشیفتگی
محرومیّت هیجانی
رها شدگی
بیاعتمادی  -بدرفتاری
انزوای اجتماعی /بیگانگی
نقص /شرم
ایثارگری
اطاعت
پذیرش و جلب توجه
بازداری هیجانی
معیارهای سخت گیرانه یا عیب جویی افراطی
تنبیه
منفی گرایی و بدبینی

مراحل

تفاوت میانگین ها

خطای استاندارد

P

پس آزمون

12/100

2/256

>0/001

پیگیری

5/785

1/761

>0/001

پس آزمون

1/357

0/219

>0/001

پیگیری

1

0/221

>0/001

پس آزمون

0/952

0/163

>0/001

پیگیری

0/690

0/154

>0/001

پس آزمون

1/071

0/174

>0/001

پیگیری

1/071

0/202

>0/001

پس آزمون

1/714

0/190

>0/001

پیگیری

1/381

0/212

>0/001

پس آزمون

1/286

0/172

>0/001

پیگیری

1/405

0/188

>0/001

پس آزمون

1/786

0/258

>0/001

پیگیری

2/024

0/250

>0/001

پس آزمون

1/405

0/224

>0/001

پیگیری

1/548

0/225

>0/001

پس آزمون

2/571

0/553

>0/001

پیگیری

2/310

0/555

>0/001

پس آزمون

2/833

0/257

>0/001

پیگیری

2/786

0/305

>0/001

پس آزمون

0/786

0/178

>0/001

پیگیری

0/714

0/177

>0/001

پس آزمون

2/119

0/596

>0/001

پیگیری

2/571

0/627

>0/001

پس آزمون

1/333

0/371

>0/001

پیگیری

0/905

0/400

>0/001

پس آزمون

2/048

0/347

>0/001

پیگیری

1/595

0/357

>0/001

پس آزمون

2/714

0/368

>0/001

پیگیری

2/452

0/382

>0/001

پس آزمون

2/619

0/465

>0/001

پیگیری

2/286

0/487

>0/001

پس آزمون

2/356

0/754

>0/001

پیگیری

1/758

0/245

>0/001

پس آزمون

2/785

0/245

>0/001

پیگیری

2/256

0/356

>0/001

پس آزمون

2/356

0/336

>0/001

پیگیری

2/452

0/452

>0/001
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نتایج جدول شماره  3نشان داد تفاوت بین نمرات طرحوارههای ناسازگارانه اولیه در زنان مبتال به چاقی در مراحل
پیشآزمون با پسآزمون ،پیشآزمون با پیگیری تفاوت معنی دار وجود دارد .تفاوت بین پسآزمون با پیگیری معنی دار نمی
باشد که ناشی از ثبات درمان است .مقایسه میانگینهای نشان می دهد که نمرات طرحوارههای ناسازگارانه اولیه در زنان
مبتال به چاقی در مرحله پسآزمون و مرحله پیگیری نسبت به مرحله پیشآزمون به طور معنی دار کاهش یافته است.
جدول شماره  -4خالصه نتایج تحلیل واریانس آمیخته بین گروهی
میانگین
مجذورات

مقایسه

منابع
تغییر

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

F

P

اندازه اثر

گروه

435/148

2

217/574

18/277

>0/001

0/854

گروه آزمایش  -گروه
شاهد

خطا

341/754

53

14/858

نتایج جدول شماره  4نشان دادند که روش ( )TDCSنسبت به گروه شاهد بطور معنی داری برتری دارد و اندازه اثر محاسبه
شده برای اثر درمان تحریک الکتریکی جدار جمجمهای با جریان مستقیم نسبت به گروه شاهد ( )Eta2 =0/854بیشتر
است .با توجه به نظر کوهن با توجه به اینکه مجذور اتای برابر  0/01نشانگر اندازه اثر کوچک 0/06 ،نشانگر اندازه اثر متوسط
و  0/14نشانگر اندازه اثر بزرگ است ،بنابراین روش درمان تحریک الکتریکی جدار جمجمهای با جریان مستقیم بر کاهش
طرحوارههای ناسازگارانه اولیه در زنان مبتال به چاقی موثر بود.
بحث
مطالعه نشان داد که میانگین (انحراف معیار) طرحوارههای ناسازگار اولیه گروه آزمایش در پیشآزمون ( 310/3 )19/7بود
که در پسآزمون به ( 234/1 )18/1کاهش یافت و در مرحله پیگیری ( 233/9 )17/4بود .اما میانگین (انحراف معیار) گروه
شاهد در پیشآزمون ( 310/9 )21/8بود که در پسآزمون به ( 310/8 )20/2رسید که این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود
و در مرحله پیگیری نیز ( 310/1 )20/8بود .این بدان معنی است که تحریک الکتریکی جدار جمجمه با جریان مستقیم بر
طرحواره های ناسازگار اولیه زنان مبتال به چاقی موثر است .یافته تحقیق این بود که تحریک الکتریکی جدار جمجمه با
جریان مستقیم موجب بهبود طرحواره های ناسازگار اولیه زنان مبتال به چاقی شد .این یافته با نتایج پژوهش  Kekicو
همکاران ( )14مبنی بر اثربخشی تحریک الکتریکی جدار جمجمهای بر خلق و خوی و کنترل خود نظارتی در پرخوری
عصبی و یافتههای پژوهش  de Araujoو همکاران ( )8مبنی بر اثر تحریک الکتریکی جدار جمجمه با جریان مستقیم مرتبط
با رژیم غذایی هیپوکالری بر کاهش وزن و پروفایل متابولیک در اضافه وزن یا چاقی همسو بود.
در تبیین اثربخشی تحریک الکتریکی جدار جمجمهای بر طرحوارههای ناسازگارانه اولیه (مبتنی بر نیازهای دلبستگی ،هویت
و خودمختاری ،آزادی در بیان هیجانات و خواسته ها ،نیاز به محدودیت و ناکامی و نیاز به تفریح و خودانگیختگی) در زنان
مبتال به چاقی با پیگیری دو ماهه بر اساس نظریه زیستی و شناختی می توان گفت که درمان تحریک الکتریکی جدار
جمجمهای با جریان مستقیم ،با ایجاد تغییرات در ساختارهای عملکردی انتقال دهنده های عصبی و مدیریت فرایند
هورمونی ،اثرات زیادی بر روی شناخت و رفتار دارد .ناحیه پیش پیشانی خلفی-جانبی با کنشهای اجرایی مانند درک
شرایط ،مدیریت رفتار و هیجان در مغز ارتباط دارد که بر طرحواره های آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری ،خویشتن تحول
نیافته و خودگرفتار و معیارهای سخت گیرانه یا عیب جویی افراطی در افراد مبتال به چاقی موثر است ( .)17بنابراین ،مبتنی
بر رویکردهای عصبی -زیستی تحریک الکتریکی نواحی مغز با بهبود پردازش شناختی و افزایش سرعت پردازش در طراحواره
های خویشتنداری یا خودانضباطی ناکافی ،استحقاق و خودشیفتگی ،محرومیت هیجانی و اطاعت مورد استفاده قرار گرفته و
این طرحواره های ناسازگار را در افراد مبتال به چاقی کاهش میدهد ( .)13چنین به نظر میرسد که تحریک فراجمجمهای
مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی میتواند بدون تغییر مستقیم در پتانسیل عمل در طول زمان تحریک ،موجب
تغییراتی در فعالیت همزمان سلول های عصبی و پردازش آن ها در افراد مبتال به چاقی شود .در حقیقت ،دیدگاه زیستی
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ثابت کرده است که تحریک الکتریکی ترجیحاً راههای عصبی ماده سفید را فعال میکند و سبب رشد فعالیت عصبی در افراد
مبتال به چاقی می شود ،که می تواند با افزایش انگیزه در آنان سبب اجتناب از طرحواره های ناسازگار منفی گرایی و بدبینی،
نقص /شرم ،پذیرش و جلب توجه و بازداری هیجانی در افراد مبتال به چاقی شوند ( .)18همچنین در این فرایند تحریک
نسبتاً گسترده مغزی مخصوصا بخش پیش پیشانی که توسط تحریک فراجمجمهای مغز با استفاده از جریان مستقیم
الکتریکی روی میدهد در عملکرد انتقال دهنده های عصبی و ترشح هورمون هایی مانند سروتونین اثر دارد ،هم از نظر
اثرات فیزیوپاتولوژی ابتدا در سطح شبکه روی دهد و هم از نظر اثرات سودمند متعددی که تولید میکند ( .)16در این جهت
میتوان گفت که تحریک متمرکز با ایجاد عملکرد مدام و فعال به صورت بهینه در سوال های عصبی و با تنظیم فعالیت های
هورمونی در کاهش طرحواره های ناسازگار رها شدگی ،بیاعتمادی – بدرفتاری و انزوای اجتماعی /بیگانگی افراد مبتال به
چاقی نقش بسزایی دارد .در حالی که ،تحریک فراجمجمهای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی میتواند منجر به
ایجاد این تحریک در لوب فرونتال که مسول صفات شخصیتی ،حل مساله ،هیجانات ،تمرکز ،داوری ،سخن گفتن و حرکات
ارادی می باشد ،گردد و نهایتاً طرحواره های ناسازگار اولیه را بهبود بخشد که بهبود دهنده طرحواره های ناسازگار شکست
در پیشرفت ،وابستگی /بیکفایتی ،ایثارگری و تنبیه در افراد مبتال به چاقی است.
در راستای تبیین دیگر این نتیجه می توان به نظریه الگوی حساسیت مشوق اشاره کرد که به الگوی سازگاری عصبی نیز
معروف است و چاقی را ناشی از درگیری مدار عصبی ،زیرالیه عصبی و سیستمهای پاداش مغز در طرحواره های نقص /شرم،
پذیرش و جلب توجه ،بیاعتمادی – بدرفتاری ،محرومیت هیجانی و معیارهای سخت گیرانه یا عیب جویی افراطی میداند.
ایجاد تغییرات طوالنی مدت در تحریک پذیری قشری تحت تأثیر تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری روی انتقال دهنده
عصبی دوپامین میتواند تبیینی برای نتایج به دست آمده در افراد مبتال به چاقی باشد .بادامه ،بخشهایی از قشر پیش
پیشانی پشتی جانبی در حافظه و پاداش و گره های پایه در پدیده ولع دخیل هستند ( .)14به ویژه منطقه قشر پیش
پیشانی پشتی جانبی منطقهای است که در پاداش ،خویشتن تحول نیافته و خودگرفتار ،خویشتنداری یا خودانضباطی
ناکافی ،استحقاق و خودشیفتگی و اطاعت دخالت دارد و مکانی برای یکپارچه کردن اطالعات انگیزشی ،شناختی و ایجاد
رفتارهای بازدارنده نشانههای وسوسه انگیز در افراد مبتال به چاقی است .درواقع تحریک در ناحیه پشتی جانبی قشر پیش
پیشانی از طریق تحریک الکتریکی جدار جمجمهای با جریان مستقیم میتواند باعث ریزش دوپامین در ناحیه زیرقشری
هسته مدار در افراد مبتال به چاقی شود و سپس منجر به تحریک مستقیم نواحی هدف میشود و تأثیر تحریک به قشر
نیمکره مخالف نیز گسترش می یابد و فعالیت زیر قشری در شبکه عصبی متصل به نواحی تحریک میشود که سبب کاهش
طرحواره ناسازگار خویشتن تحول نیافته و خودگرفتار ،خویشتنداری یا خودانضباطی ناکافی ،استحقاق و خودشیفتگی و
اطاعت می گردد ( .)15بنابراین تحریک الکتریکی جدار جمجمهای با جریان مستقیم با ایجاد تغییرات شیمیایی در سیستم
عصبی مرکزی و حتی پیرامونی در بسیاری از کارکردهای شناختی در حیطه های متفاوت طرحواره های شکست در
پیشرفت ،وابستگی /بیکفایتی ،ایثارگری ،تنبیه و رها شدگی در افراد مبتال به چاقی نقش دارد ،در افراد مبتال به چاقی با
کاهش نقایص شناختی و رفع سوگیری توجه آنها به محرکهای مرتبط با غذا و نیز تغییر طرحواره های خویشتن تحول
نیافته و خودگرفتار ،خویشتنداری یا خودانضباطی ناکافی استحقاق و خودشیفتگی و اطاعتمیتواند در کاهش چاقی
اثربخشی بیشتری داشته باشد.
همچنین در تبیین اثربخشی تحریک الکتریکی جدار جمجمهای با جریان مستقیم بر طرحواره ناسازگارانه اولیه مبتنی بر نیاز
دلبستگی (محرومیت هیجانی ،رها شدگی ،بیاعتمادی – بدرفتاری ،انزوای اجتماعی /بیگانگی و نقص /شرم) در زنان مبتال به
چاقی با پیگیری دو ماهه ،میتوان گفت مبتنی بر دیدگاه زیستی در افراد مبتال به چاقی در تحریک الکتریکی جدار
جمجمهای با جریان مستقیم یک سامانه توجه قدامی در منطقه پیشانی و یک سامانه خلفی در منطقه آهیانه ،مشخص شده
است .در این مسیر سامانه قدامی ،در جریان تکالیفی که نیاز به آگاهی دارد ( ،)25فعال شده و سامانه خلفی توجه ،شامل
قطعه آهیانه ای قشر مخ ،قسمتی از تاالموس و برخی از مناطق میان مغز مرتبط با حرکات چشم است .این فرایند باعث
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استحکام بخشیدن به ذهن ،بدن و پردازش و تمرکز در آرامش ،ایجاد هماهنگی بین محیط و فرد و تنظیم حرکات بدن در
افراد مبتال به چاقی میشود که می تواند طرحواره های محرومیت هیجانی ،رها شدگی ،بیاعتمادی – بدرفتاری ،انزوای
اجتماعی /بیگانگی و نقص /شرم را بهبود بخشند ( ،)26از طرفی بر اساس نظریه سیستم های مغزی رفتاری توجه ،حاصل
تعامل نواحی مختلف مغز است و هیچ منطقه تخصصی در مغز وجود ندارد که به تنهایی مسئول کارکردهای توجه باشد ،به
ویژه عملکرد حافظه به شدت به توجه وابسته است ( .)13مثل تکمیل فرایندهای رمزگردانی و بازیابی بدون توجه امکانپذیر
نیست ،بنابراین بدکارکردیهای توجهی در زندگی روزانه بخصوص در بی اعتمادی ،محرورمیت ها و تعامالت اجتماعی در
افراد مبتال به چاقی بیشتر آشکار شوند .درمان تحریک الکتریکی جدار جمجمهای با جریان مستقیم باعث ارتقای عملکرد
توجه به محرک های محیطی در افراد چاق میشود ( .)15شیوه تحریک الکتریکی جدار جمجمهای با جریان مستقیم ،اثرات
شدیدی بر روی شناخت های مبتنی بر محرومیّت هیجانی و انزوای اجتماعی /بیگانگی دارد .ناحیه پیش پیشانی خلفی-
جانبی با کنشهای اجرایی در مغز در افراد مبتال به چاقی ارتباط دارد که سازگاری با محیط یکی از ابعاد آن است (.)27
بنابراین ،تحریک الکتریکی این ناحیه از مغز در افراد مبتال به چاقی جهت بهبود بسیاری از پردازشها و کنترلهای شناختی
و هیجانی و از جمله دلبستگی مورد استفاده قرار گرفته و آن رفتار را کاهش میدهد.
در تبیین اثربخشی تحریک الکتریکی جدار جمجمهای با جریان مستقیم بر طرحواره ناسازگارانه اولیه مبتنی بر نیاز به
محدودیت و ناکامی (خویشتنداری یا خودانضباطی ناکافی ،استحقاق و خودشیفتگی) در زنان مبتال به چاقی با پیگیری دو
ماهه نیز میتوان گفت که بر اساس نظریه طرحواره یانگ بیان نمود که خویشتنداری یا خودانضباطی ناکافی فردی به عنوان
یک خرده مقیاس ناکارآمد در طرحواره ناسازگارانه اولیه یکی از جنبههای شناختی مهم است و بسیاری از مهارتهای دیگر
را در افراد مبتال به چاقی تحت تأثیر قرار میدهد .شیوه تحریک الکتریکی جدار جمجمهای با جریان مستقیم ،اثرات شدیدی
بر روی شناخت مبتنی بر نظم در تکالیف در افراد مبتال به چاقی دارد .تحریک الکتریکی این ناحیه از مغز جهت بهبود
بسیاری از پردازشها و کنترلهای شناختی در افراد مبتال به چاقی می شود ( .)25بر اساس دیدگاه زیستی چنین به نظر
میرسد که تحریک فراجمجمهای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی میتواند بدون تغییر مستقیم در پتانسیل عمل
در طول زمان تحریک ،موجب تغییراتی در فعالیت همزمان سلول های عصبی شود ( .)25در این رابطه میتوان گفت که
تحریک متمرکز در ارتقاء توجه در افراد مبتال به چاقی نقش بسزایی دارد .در حالی که ،تحریک فراجمجمهای مغز با استفاده
از جریان مستقیم الکتریکی میتواند منجر به ایجاد این تحریک در لوب فرونتال شود و نهایتاً انضباط و تعیین حدود رفتاری
را بهبود بخشد.
در تبیین اثربخشی تحریک الکتریکی جدار جمجمهای با جریان مستقیم بر طرحواره ناسازگارانه اولیه مبتنی بر نیاز هویت و
خودمختاری (شکست در پیشرفت ،وابستگی /بیکفایتی،آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری ،خویشتن تحول نیافته و
خودگرفتار) در زنان مبتال به چاقی با پیگیری دو ماهه میتوان گفت که انجام تحریک جمجمهای با ایجاد تعادل در
پیام های عصبی سبب بهبود پاسخ ها و کنش های شناختی رفتاری مناسب در افراد مبتال به چاقی می گردد که می تواند
نهایتا سبب ایجاد بهزیستی روانی و عملکرد مناسب در عدم وابستگی و ترس از آسیب پذیری و بهم ریختگی در افراد مبتال
به چاقی شود ( .)27در تحریک جریان مستقیم جمجمهای برخالف روشهایی مانند تحریک مغناطیسی مکرر جمجمهای،
تحریک انجام شده در حد پتانسیل عمل و ایجاد پاسخ نمیباشد ،بلکه تغییرات صورت پذیرفته در جهت اصالح ساختار و
عملکرد نورونها به شکل مطلوب و مدنظر هدایت میگردد که همین فرایند تسهیل یافته عصبی در تحمل روانی و میزان
وابستگی در افراد مبتال به چاقی تاثیر گذار است ( .)15همچنین در تحریک افزایشی یا کاهشی ناحیه پیش پیشانی چپ یا
راست میتواند توازن فعالیت در دو نیمکره را سبب گردد که بهبود پردازشی در افراد مبتال به چاقی را به همراه دارد (،)28
این تعادل روانی سبب ارتقا خویشتن تحول یافته و افزایش مقاومت در برابر شکست در طرحواره ناسازگارانه شکست در
پیشرفت ،وابستگی /بیکفایتی،آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری ،خویشتن تحول نیافته و خودگرفتار می گردد.
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از سوی دیگر در تبیین اثربخشی تحریک الکتریکی جدار جمجمهای با جریان مستقیم بر طرحواره ناسازگارانه اولیه مبتنی بر
نیاز آزادی در بیان هیجانات و خواسته ها (ایثارگری ،اطاعت ،پذیرش و جلب توجه) در زنان مبتال به چاقی با پیگیری دو
ماهه می توان گفت که مبتنی بر رویکرد روانی اجتماعی می توان بیان نمود که خلق انسان حال ،هوا و احساس نافذ و
پایداری است که به صورت درونی تجربه و بر رفتار و درک فرد از جهان تأثیر می گذارد .بر اساس دیدگاه شناختی می توان
بیان نمود که تحریک الکتریکی جدار جمجمهای با جریان مستقیم با ایجاد تعادل شناختی در سطوح پردازشی اطالعات
می تواند سبب کنش های و پاسخ های مناسب رفتاری و شناختی در افراد شود به این معنا که افراد مبتال به چاقی به جای
آن که جهت جلب توجه (آزادی در بیان هیجانات و خواسته ها) دیگران اقدام به کاهش وزن نمایند ،بلکه به دالیل منطقی
مانند اجتناب از بیماری و تحرک بیشتر اقدام به درمان می نمایند ( .)26از طرفی تحریک الکتریکی جدار جمجمهای با
جریان مستق یم با تغییر مدار پاداش بر عوامل تقویت کننده پایدار نه عوامل کوتاه مدت می تواند منجر به انعطاف پذیری
روانشناختی بیشتر افراد مبتال به چاقی شود (.)29
از جمله محدودیت های پژوهش این پژوهش میتوان به این موارد اشاره کرد :با توجه به محدود بودن تعداد نمونه ،در تعمیم
دادن نتایج باید احتیاط شود و مطالعات بیشتری در گروه های سنی و جنسی و مناطق دیگر الزم است .در این نوع پژوهش
شرایط کامل روش آزمایشی وجود نداشت .همچنین با توجه به محدود بودن به بازه سنی :پیشنهاد می گردد که در دیگر
گروه های سنی توسط پژوهشگران مطالعاتی صورت گیرد ،محدود به شهر کرج در سال  :1398پیشنهاد می گردد که در
سایر نقاط کشور و شهر نیز همچنین پژوهشی صورت گیرد که قدرت تعمیم پذیری نتایج را افزایش می دهد ،محدود به
مراجعین مراکز خدمات روانشناختی :پیشنهاد می گردد مطالعاتی در سایر مراکز درمانی مانند بیمارستان ها و مراکز مشاوره
سازمان ها انجام گردد ،در صورت امکان به دیگران پژوهشگران توصیه می گردد کنترل های بیشتری بر روی عوامل
اقتصادی و اجتماعی را داشته باشند.
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