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 [راهنمای گروه درمانی شناختی چاقی]
و تحت راهنمایی دکتر فرزین رضاعی و  (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)این راهنمای درمانی به عنوان ضمیمه پایان نامه حمیدرضا ساسان فر 

                                             .مجاز است "حمیدرضا ساسان فر" ذکر نام از این منبع فقط با نقل قول  هرگونه. رشته موتابی منتشر شده استدکتر ف

 کلیه حقوق برای حمیدرضا ساسان فر محفوظ است
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 مقدمه

 فرمتی که برای این برنامه تدوین شده. انجامدجلسه به طول می 02تی رفتاری کاهش وزن بک برنامه شناخ

نفر  8درمانی اعضای گروه. استساعته و هفتگی تدوین شده 0یک فرمت گروهی است که برای یک جلسه درمانی 

 . اندشده درمانی این پژوهش خانم و مطابق معیارهای ورود و خروج غربالهمه اعضای گروه. است

کند، غذایی موفق مهیا می ها، مهارتهای مهمی که آنها را برای دریافت یک رژیمدر این برنامه آزمودنی

آنها، طی چهار هفته اول این برنامه، هیچ گونه برنامه رژیمی دریافت نکرده و الزم است در طول چهار . آموزندمی

غذایی را به آمادگی کافی برای دریافت رژیم  وخته و از نظر روانیهفته ابتدایی این برنامه، مهارتهای مناسب را آم

 .   دست بیاورند

. رسدتکلیف و دریافت بازخورد به پایان می هرایاشود و نهایتا با آغاز می 0هر جلسه با یک صورت جلسه

ها الزم مودنیشود و آزمی هرایادر هر جلسه تکلیف خانگی . ضمیه است( 2 -0)رئوس کلی هر جلسه به پیوست 

 هرایااست که هر شب به هر تکلیفی که الزم است انجام دهند، رسیدگی کنند و در جلسه بعدی آن را به گروه 

 . نمایند و مشکالت و موانع خود در اجرای دقیق تکالیف را در گروه مطرح نمایند

و مهارتهای آموخته شده  داشتن سطح انگیزه و یاداوری نکاتبه منظور باال نگه   دهیاز کارتهای پاسخ

توانند برای باال نگه داشتن ها  میاست که آزمودنیدهی شامل جمالت و نکاتی کارتهای پاسخ .شوداستفاده می

توانند برای ثبت همچنین آنها می. کنندشده از آنها استفادهسطح انگیزه خود و یادآوری مهارتهای آموخته

 .ایجاد نماینددهی های پاسخکارت ،افکارمخرب خود

                                                           
1
 Mentaly  

2
 Agenda 

3
 Responces Cards 



4 hsasanfar@gmail.com 09357003932 |پژوهش و تنظیم :حمیدرضا ساسان فر 

 

هایی مرتبط از افکار مخرب و به همین منظور مثال. گیرددر هر جلسه مورد بررسی قرار می   افکار مخرب

 .شودمی هرایاهای سودمند که به موضوع جلسه ارتباط دارند ما به ازای آن پاسخ

 :بنابراین فرمت معمول جلسات به شرح زیر است

 بررسی تکالیف - 

 اتخاذ یک صورتجلسه -0

 بررسی افکار مخرب - 

 تکالیف جدید هرایا - 

 فراخوانی بازخورد -5

 :شودزمان بندی جلسات به شرح زیر پیشنهاد می

                 دقیقه  5 بررسی و بحث پیرامون تکالیف هفته گذشته 

        دقیقه 55معرفی صورتجلسه و بحث و تبادل نظر پیرامون آن 

 دقیقه 02                                   تکلیف                             هرایا 

                                                     دقیقه  2 فراخواندن بازخورد 

د، با این وجود  تواند به عنوان منبعی معتبر در گروه درمانی چاقی به کار برده شومی هرچند این راهنمای درمانی

تماس  0 3 5022 23یاشماره   hsasanfar@gmail.comوانید با نشانی الکترونیکی بیشتر میت برای دریافت جزییات

  . حاصل بفرمایید

ای از اقداماتی که در شرح خالصه در این جلسه به مراجع: مالقات انفرادی اولیه پیش از جلسه گروهی

العاتی مانند محل تشکیل اط هرایامعرفی قوانین و مقررات گروه و  .شودمی هرایات، گروه صورت خواهد پذیرف

 .مراجع از اهداف این جلسه است گویی به سئواالت و ابهاماتپاسخری و همینطور ، رازداجلسات گروه

 جلسه اول

                                                           
4
 Sabotaging Thougts  
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  درمانگر معرفی اعضا و گروه 

 های گروه و انتظارات اعضا از گروهتوضیح در مورد ساختار، قوانین و برنامه 

 آشنایی با مدل شناختی 

  منافع کاهش وزن بررسی دالیل و 

 بررسی افکار مخرب 

 تکلیف هرایا 

ها و در این مدل فرض بر این است که هیجان. درمانی بر مدل شناختی استوار استشناخت: مدل شناختی

جهت آموزش مدل شناختی الزم است که از (. 335 بک، )رفتارهای افراد متاثر از ادراک آنها از رویدادها است 

 : توجه کنید( 0220)به مثال زیر از بک . های خود آنها استفاده کردفعلی اعضا و از مثالافکار مرتبط با وضعیت 

 .کندشخصی به شما یک قسمت از کیکی را تعارف می:         شویدبا یک محرک راه انداز مواجه می

 

 .آیداین کیک به نظر خوشمزه می:                       در مورد آن یک فکری دارید

 

 .کنم باید این کیک را بخورمفکر می:                                   گیریدک تصمیم میی

 

 خوریدشما این کیک را می:                                                 کنیدعمل می

-می هرایا هاییکاربرگ به اعضا (:بررسی و شناخت انگیزش بیمار )بررسی دالیل و منافع کاهش وزن 

یابند همچنین اعضا این امکان را می. توانند دالیل خود را برای کاهش وزن مشخص کنندشود که در ضمن آن می

سپس دالیل مطرح شده در گروه به بحث و تبادل نظر اعضا . که دالیل شخصی خود را به این لیست اضافه نمایند
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ای به خود، دالیل کاهش وزن خود را بر روی برگهگی اعضا الزم است به عنوان تکلیف هفتسپس . شودگذاشته می

 . نوشته و آن را در معرض دید خود نصب کنند 5در   ابعاد تقریبی 

تواند با مرور آنها سطح انگیزه خود را در ثبت این دالیل و منافع به افزایش انگیزه مراجع کمک کرده و مراجع می

 . طول درمان باال ببرد

 جلسه دوم

 مرور تکالیف 

 وزش مهارت نشسته غذا خوردنآم 

  دهی سیستم پاداشآموزش 

 بررسی افکار مخرب 

 تکلیف هرایا 

 

مهارتهای الزم در ادامه برنامه رژیم  توانایی وهای رژیمی متعدد عدم علت شکست: مهارت نشسته غذا خوردن

الزم است . کردبه تدریج مهارتهای کسب شده رژیم گرفتن را برای رژیم گیرندگان آسان خواهد. غذایی است

 .درصد غذای خودشان را میل کنند 22 به صورت نشسته ین از همین جلسه اول مراجع

سیستمی که . دهی دارنداعضا به منظور ایجاد انگیزه و تقویت نیاز به ایجاد یک سیستم پاداش: دهیسیستم پاداش

-ن مشکالت رژیمترییکی از مهم احساس ناامیدی. در آن به ازای هر عملکرد مثبت امتیازی تعریف خواهد شد

بنابراین . رودترازوی آنها پایین نمی م غذاییشان منحرف یا زمانی که عددگیرندگان است خصوصا زمانی که از رژی

  .آنها تقویت گردد الزم است که حس اعتماد

 :شودافکار مخرب مربوط به جلسات زیر برای بررسی پیشنهاد می :افکار مخرب

 .قعا نمی توانم کارهایی را که تا این درجه دشوار هستند انجام دهممن وا: فکر مخرب

احساس اثر بخشی و کنترل  برای ایجاد. سازمکه تغییرات را آسان یا دشوار می این من هستم مهم نیست چون: خ سودمندپاس

 .الزم است که به دادن امتیاز به خودم عادت کنم

 .رسد که خودم را ستایش کنمگانه به نظر میاحمقانه و بچه: فکر مخرب
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امتیاز ندادن در گذشته منجر به کاهش . قطعا برای موفقیت من در کسب پیشرفت الزم است. گانه نیستبچه: خ سودمندپاس

 .ماندگار وزنم نشد

 

 جلسه سوم

 

 مرور تکالیف 

 آموزش آرام و با آگاهی ذهنی غذا خوردن 

  ازمان بخشیدن به محیط زندگیس  

 ببررسی افکار مخر 

 تکلیف هرایا 

دقیقه بعد از صرف غذا به مغز  02از آنجایی که پیام سیری گاه تا : آرام و با آگاهی ذهنی غذا خوردن

همچنین آنها با کسب . ها آرام غذا خوردن را به عنوان یک مهارت بیاموزندشود الزم است که آزمودنیمخابره می

.  افزایش رضایت خود از غذاخوردن کمک خواهند کردبه این مهارت در کنار مهارت با آگاهی ذهنی غذاخوردن 

 :سپس تمرین های زیر را انجام دهید. : تمرین زیر برای آموزش این مهارت سودمند است

 قسمت کوچکی از غذا را بردارید و آرام بجوید. 

 جویدن را خاتمه دهید و هر تکه غذا را قبل از آنکه غذای بیشتری بخورید کامال بجوید. 

 را روی میز ( مانند قاشق یا چنگال) ، لوازم غذاخوریتاناره غذا بخورید میان هر لقمه غذااینکه دوب قبل از

 .بشمارید 2 بگذارید و سپس تا 

 هر یک یا دو دقیقه جرعه ای آب بنوشید. 

 

مدیریت محیط اطرف به بیمار کمک خواهد کرد که چالش کمتری را در : بخشیدن به محیط زندگیسازمان 

 . ا محیط زندگی و کار خود تجربه کندمواجه ب

 شودافکار مخرب مربوط به جلسات زیر برای بررسی پیشنهاد می :افکار مخرب
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 .کنم وقتی آرام غذا می خورماحساس غیر طبیعی بودن می: ر مخربفک

 .شود این یک مهارت ضروری استتر میکنم آنگاه این عمل طبیعیمرین میبیشتر ت: پاسخ سودمند

 .ایجاد کنند در خود و محیط اطراف من من از دیگران نمیخواهم که تغییراتی را: ربفکر مخ

. هایی که باعث غذا خوردنم میشوند را به حداقل برسانمدر ابتدای کار من ناچار هستم که محرک: سودمند پاسخ

 .این تمرین خوبی است که به خودم متکی باشم

 

 جلسه چهارم

 

 مرور تکالیف 

 نرژی برای رژیمایجاد زمان و ا 

  برنامه ریزی برای ورزش 

 اتخاذ هدف مناسب 

 بررسی افکار مخرب 

 تکلیف هرایا 

ریزی اجرای یک برنامه رژیم غذایی سالم و موثر نیاز به صرف وقت و برنامه: ایجاد زمان و انرژی برای رژیم

مراجعین در جلسه . شوندای آن میریزی دقیق و اجرهای مربوطه ملزم به برنامهها بوسیله فرمآزمودنی. دقیق دارد

 .توانند بعضی از وظایف خود را حذف، بعضی دیگر را کاهش داده یا محول نمایندآموزند که میدرمان گروهی می

 .های زیر زمان و انرژی ایجاد نمایندها برای برنامهدر حال حاضر الزم است که آزمودنی

  فتهدقیقه و سه بار در ه 2 ورزش کردن برای حداقل 

 مشغول شدن در یک ورزش روزانه مختصر 

 دنبال کردن این کتاب کار 

  ،به آرامی و با آگاهی ذهنی نشسته غذا خوردن در هر میان وعده یا وعده غذایی 
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 2 حداقل . شوندها برای انتخاب و اجرای یک برنامه ورزشی تشویق میآزمودنی: برنامه ریزی برای ورزش

مراجعین الزم است در مورد ورزش و آمادگی برای آن آمادگی پیدا نمایند و نسبت به  .روز در هفته  دقیقه و برای 

 :رسدتوضیح موارد زیر برای مراجعین ضروری به نظر می. اثربخشی ورزش و منافع آن آگاهی پیدا نمایند

 قبل از هرگونه برنامه ورزشی با متخصص مربوطه موضوع را بررسی کنید. 

 د به خودتان امتیاز بدهیدکنیهر دفعه که ورزش می. 

 با کم شروع کنید و هر هفته کمی اضافه کنید. ای داشته باشیداهداف ورزشی واقع گرایانه. 

 گرمی در طول هفته مهیا  022ها برای یک کاهش وزن به طور میانگین آزمودنی: اتخاذ هدف مناسب

توضیح موارد زیر برای . ود پاداش دهندکیلو کاهش وزن الزم است که به خ 0همچنین آنها برای هر . شوندمی

   :رسدمراجعین ضروری به نظر می

ولی اگر این . بوجود می آورد امید و انگیزه ،هدف گذاری برای کاهش وزن در شما احساس هیجان

کاهش وزن در دن ایجاد کند می تواند موجب شود،گذاری در شما احساس سخت بودن  یا دور از دسترس بوهدف

 .اس دلسردی و شکست شروع شودشما با احس

    :شوددر ادامه برای بررسی، افکار مخرب مربوط به این جلسه پیشنهاد می :افکار مخرب

 .دقیقه ورزش کنم ارزشی نخواهد داشت 2 اگر نتوانم برای : مخرب فکر

  .ظ کنمست عادت ورزش کردن را حفالزم ا. پنچ دقیقه ورزش کردن بهتر از صفر دقیقه است: پاسخ سودمند

 .رود به جای آنکه برنامه ریزی کنممن ترجیح می دهم که ببینم اوضاع چطور پیش می: مخرب فکر

 .ریزی را برای آمادگی در زمانهای دشوار یاد بگیرممن باید مهارت برنامه: پاسخ سودمند

 

 جلسه پنجم

 

 مرور تکالیف 

  برنامه رژیم غذایی شروع 
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 برنامه پرهیز از غذا خوردن بی وشود یآنچه خورده م( مانیتور کردن) پایش 

  افکار مخرب 

 دریافت بازخورد 

 تکالیف هرایا  

 

رویکرد این برنامه درمانی . انددر این جلسات اعضا برنامه رژیم غذایی دریافت کرده: غذاییشروع برنامه رژیم

در این . بیمار است 5شیوه زندگیایجاد تغییرات هدفمند رفتاری و بازسازی شناختی در مراجع و در نهایت تغییر در 

های های رفت و برگشتی یا یویویی تنها رژیمهای قبلی در الغر شدن یا مواجه با رژیمبرنامه، علت عدم موفقیت

برنامه  هرایابنابراین با وجود . است  نکته کلیدی این برنامه کار کردن با هر رژیم غذایی. شوندغذایی تلقی نمی

 .همچنان تاکید بر تغییرات شناختی و رفتاری مراجعین خواهد بودرژیمی در این جلسات 

کردن هر آنچه  پایش :برنامهو پرهیز از غذا خوردن بی شودآنچه خورده می( مانیتور کردن) پایش

ها الزم است آزمودنی. کندشان کمک میدر تخمین دقیق میزان کالری مصرفیشود به آنها میل می توسط آزمودنی

بنابراین در اختیار داشتن . های مصرفی خود و انحراف از برنامه مقرر خودشان را نیز با دقت ثبت کنندکه وعده

 .بودها و یک ترازوی آشپزخانه مفید خواهدجدول کالری

    :شوددر ادامه برای بررسی، افکار مخرب مربوط به این جلسه پیشنهاد می :افکار مخرب

 .نیازی  ندارم کنم به مانیتور کردنالبته فکر میی سخت است، خیل غذاییمپایش رژیم: مخرب فکر

اگر . نیاز خواهم داشت ته باشم ولی در آینده به این مهارتنداش ینیاز شاید امروز به مانیتور کردن: خ سودمند پاس

 .دوباره کسب خواهم کرد  ،اما آغاز نکنم  وزنی را که کم کردهیادگیری را این مهارت ر

 

 جلسه ششم

 

 مرور تکالیف 

                                                           
5
 Life Style 

6
 Work with any diet 
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  تفاوت میان گرسنگی، میل و هوس آموزش، بحث پیرامون 

  یتحمل گرسنگآموزش، بحث پیرامون 

 افکار مخرب 

 دریافت بازخورد 

 تکالیف هرایا 

 

برای این کار . غذا میل کند ،آزمودنی الزم است که هنگام گرسنگی: تفاوت میان گرسنگی، میل و هوس

 :موارد زیر را با مراجعین در میان بگذارید. و هوس را بیاموزد الزم است که تفاوت میان گرسنگی، میل

-بخورید ارضا میاگر کمی غذا  کنید یا اینکهتان احساس خالی بودن میدهدر مع اید وآیا ساعاتی پیش غذا خورده

 .شوید؟ اگر چنین است احتماال گرسنه هستید

بخورید؟ اگر چنین است احتماال  غذا باید حساس می کنیددارید اما فقط ا تان احساس راحتی معقولی راآیا در معده

 .میل به غذا خوردن دارید

؟ اگر چنین کنیدد به خوردن غذای خاصی دارید؟ یا اشتیاق فراوان در دهان، گلو یا بدنتان احساس میآیا میل شدی

 .حتماال وسوسه خوردن غذا را داریداست ا

ه گرسنگی نیز حالت اورژانسی ندارد و الزم است توانایی مقابله الزم است که آزمودنی بداند ک: یتحمل گرسنگ

. با احساس گرسنگی را به دست بیاورد برای این کار الزم است جدول مقیاس ناخوشایندی را تکمیل نماید

است ناخوشایند هایی که در زندگی تجربه شده به اندازه دیگر تجربهاحتماال گرسنگی و وسوسه ناخوشایند است اما 

اند آنها را به ترتیب شدت در جدول مقیاس مراجعین با ثبت حاالت ناخوشایندی که تاکنون تجریه کرده. یستن

 .کنندناخوشایندی ثبت می

    :شوددر ادامه برای بررسی، افکار مخرب مربوط به این جلسه پیشنهاد می :افکار مخرب

 .نیازی به پر کردن این چارت ندارمنابراین ب. گرسنه هستم و کی گرسنه نیستمدانم کی من می: فکر مخرب

-می ای برای غذا خوردنزنم که بهانهدارم اما به آن برچسب گرسنگی می من گاهی میل یا وسوسه: پاسخ سودمند

 .ام را حفظ کنمشود که در آینده وزن کاهش یافته گرسنگی و میل باعث می ،نظارت بر تفاوت میان هوس. شود
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 جلسه هفتم

 

 الیفمرور تک 

 تغییر معنای سیری ومقابله با پرخوری بحث پیرامون ش و آموز 

 افکار مخرب 

 تکالیف هرایا 

 دریافت بازخورد 

تواند ناشی از عدم پرخوری یعنی غذاخوردن پس از سیری و این می:  تغییر معنای سیری و مقابله با پرخوری

-ه با پرخوری و تغییر معنای سیری کمک میبعضی از تکالیف به آموزش مهارت مقابل. درک از معنای سیری باشد

 .   کند

  :شودتمرین زیر را پیشنهاد می. دقیقه وقت می برد 02از  احساس سیری بیش

 از روی عمد شام را بسیار سریع بخورید و سپس خوردن را متوقف کنید. 

  دقیقه تنظیم کنید 02در همان لحظه زمان سنج را بر روی. 

 که دست از غذا  آیا با زمانی. ، سطح سیری خود را اندازه گیری کنیدافتزمانی که زمان سنج پایان ی

  تفاوتی هم دارد؟ خوردن کشیده بودید،

 

 جلسه هشتم

 

 مرور تکالیف 

 توقف خود فریبی بحث پیرامونش و آموز  
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 بازگشت به خط مسیر قبلی بحث پیرامونش و آموز 

  افکار مخرب 

 تکالیف هرایا 

 دریافت بازخورد 

گیرنده میزان در طی آن رژیم. گیرندگان ناموفق استهای رژیمخود فریبی یکی از ویژگی :یبیتوقف خود فر

کند که مثال فرد اینگونه فکر می. کندزند یا محاسبه نمیانحراف خود از برنامه رژیمی خود را کم تخمین می

در برنامه  ود فریب به موفقیت بیمارشناسایی و اصالح افکار خ. اشکالی ندارد اگر همین یک بار ایستاده غذا بخورد

 . اش کمک خواهد کردرژیمی

به این ترتیب که با . شوندرژیم گیرندگان ناموفق معموال اسیر تفکر همه یا هیچ می :بازگشت به خط مسیر قبلی

 دهند که خود را شکست خورده تصور کنند و در نهایت رژیم خودکمترین لغزش از برنامه غذایی خود ترجیح می

آموزند که در صورت می قبلی مهارت بازگشت به خط مسیریادگیری با وجودی که با . را کامال کنار بگذارند

 .شان را ادامه دهندرژیممسیر برنامه رژیمی خود برگردند و هرگونه لغزش به سرعت به 

 

 جلسه نهم

 

 مرور تکالیف 

 م غیر منصفانه بودنمهارت مقابله با ناامیدی، ناکامی و سندر بحث پیرامونش و آموز 

  باشه، بسیار خوب"مهارت" 

  افکار مخرب 

 تکالیف هرایا  

 دریافت بازخورد   
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توانم مانند من نمیمانند )بعضی از افکار  :مهارت مقابله با ناامیدی، ناکامی و سندرم غیر منصفانه بودن

کردن اوضاع، آمیزیا فاجعه. جاد کندانه بودن را ایگیرندگان احساس غیرمنصفتواند در رژیممی. (دیگران غذا بخورم

تواند به عنوان چالش با این افکار می. گیری ناامیدی در بیمار بینجامدتواند به شکلمی... گری و افکار خودسرزنش

 .های ناکام کننده به یاری بیمار بیایدسپری دفاعی در موقعیت

 افکار زیر را بررسی کنید

 :منصفانه نیست که 

 ید زیاد محروم کنممن خودم را با. 

 من نمی توانم مانند دیگران غذا بخورم. 

 باید به سختی برای کاهش وزن کار کنم. 

 من چنین متابولیسم نکبتی دارم. 

 ام دارمیل به افزایش وزن از طرف خانوادهمن تما. 

 کنمرم هر آنچه را که می خورم مانیتورمجبو. 

این مهارت زمانی . کندگان در مواجهه با ناکامی کمک میگیرنداین مهارت به رژیم: بسیار خوب! مهارت باشه

-چون نمی! بسیار خوب! های رژیمم را دوست ندارم اما باشههای برنامهرود که من بعضی از دستورالعملبه کار می

 .دهمتوانم این را تغییر دهم پس آن را انجام می

 :دشوگیرندگان پیشنهاد میبه رژیم هرایارهنمودهای زیر برای 

به خودتان یاداوری کنید که  ،احساس محرومیت یا ناخشنودی کردیدزمانی که در مورد محدود کردن غذای خود 

انرژی بیشتری / احساس بهتری در مورد خودم داشته باشم/ تر شومسالم/ الغرتر شوم/ م وزن کم کنم اگر می خواه

باید این حقیقت را . به خودم افتخار کنم/ یشتری داشته باشماعتماد به نفس ب/ باشم ترهندزدر لباسهایم برا/ داشته باشم

توانم روش من نمی. نم محدود کردن غذایم استتوانم به این منافع دست پیدا کبپذیرم که تنها روشی که با آن می

 .دومی داشته باشم و امکان ندارد
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    :شودهاد میدر ادامه برای بررسی، افکار مخرب مربوط به این جلسه پیشن :افکار مخرب

 . را تحمل کنم غیر منصفانه بودن ها و این من نمی توانم این محدودیت: مخرب فکر

ام تقالی بیشتر من و احتماال تسلیم شدن و بازگشت وزن کاهش یافتهاین وضعیت باعث عدم پذیرش : پاسخ سودمند

 .من باید این حقیقت را بپذیرم که روشی آسان تر وجود ندارد. شودمی

 لسه دهمج

 

 مرور تکالیف 

 شناسایی افکار مخرب و خطاهای معمول تفکر پیرامونبحث  و آموزش 

 دریافت بازخورد 

  تکالیف هرایا 

افکار اتوماتیک افکاری هستند که به طور موازی با افکار آگاهانه ما جریان دارند و تنها : شناسایی افکار مخرب

ها را به سطح آگاهی توانیم آنو با کمی آموزش می. ص ندارندبه افرادی که دچار اختالالت روانی هستند اختصا

 (.335 بک، ) خود بیاوریم

 : شود هرایااین موارد می تواند به عنوان سرنخی برای شناسایی تفکرات مخرب به مراجع 

 شویداحساس می کنید برای خوردن چیزهایی که نباید بخورید دچار هوس می. 

 وریدغذاهایی می خورید که نباید بخ. 

 وسوسه می شوید قسمت هایی از برنامه راه حل رژیمی بک را حذف کنید. 

 نسبت به بعضی از قسمتهای رژیم غذاییتان احساس خوبی ندارید. 

 در ذهنم چه می گذرد؟ من دارم به چه فکر می کنم؟در این لحظه از خودتان بپرسید ، 

 داین تفکرات را ثبت کنی. 

 

 جلسه یازدهم 
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 مرور تکالیف 

 رت سئواالت هفت گانه مها 

 دریافت بازخورد 

  تکالیف هرایا 

 

-می درمانی  به بحث گذاشتههرچند بررسی افکار مخرب از ابتدای جلسات گروه :مهارت سئواالت هفت گانه

بهتر است که بررسی افکار اتوماتیک با استفاده از . شودتر آن از جلسات میانی آغاز میشود ولی بررسی ساختاریافته

 . های خود اعضا و پیشنهادهای آنها برای افکار جایگزین باشدمثال

 :گانه به ترتیب زیر استمهارت سئواالت هفت

 ای فکری، فکر کردم؟ شبیه کدام نوع از خطاه - 

 ؟ ه این تفکر صحیح یا غیر صحیح باشدک چه شواهدی وجود دارد-0

 ی داشته باشم؟ ال برداشت دیگرشود به این وضعیت پیش آمده فکر کنم؟ مثی هم میطرز دیگر- 

 ر کنم؟ نتیجه اینطور فکر کردن چیست؟ که چطور فک است واقع بینانه- 

 ؟ ستاثیر  فکر مخرب و اثر  فکر سودمند بر رفتارم چیت-5

 گفت؟رار بگیرد به او چه خواهموضعیتی شبیه این موقعیت ق درگر از دوست و آشناهای نزدیک من کسی ا - 

 ی بهتر است؟چه کار در حال حاضر ،اینها که تا اینجا فهمیدم مهبا ه !وبخ -0

    :شوددر ادامه برای بررسی، افکار مخرب مربوط به این جلسه پیشنهاد می :افکار مخرب

 .حداقل االن که اینطوری فکر می کنم! تغییر بدم انم افکار مخربم رامطمئن نیستم که بتو: تفکر مخرب

 .استفاده کنم انم از آنباید تمرین کنم تا بعدا بتو. ستا شبیه بقیه مهارتها این مهارت هم: پاسخ سودمند

 

 جلسه دوازدهم

 

 مرور تکالیف 
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 (مثال هنگام تعارف در مهمانی)مقاومت در برابر غذا  پیرامون بحثو  آموزش 

  کنترل خود در نوشیدن نوشابه های گازدار و... 

 تکالیف  هرایا 

 دریافت بازخورد  

 ورزی و ابراز وجود در مقابل آموزش جرات (:مثال هنگام تعارف در مهمانی)بر غذا مقاومت در برا

در طی این جلسه اعضا مقاومت در برابر .  .گیرندگان موفق استفشار اطرافیان از دیگر مهارتهای رژیم

سبی های فرضی در جلسه گروه مدل بسیار مناایجاد موقعیت. ها را خواهند آموختتعارف غذا در مهمانی

 :شودموارد زیر برای آموزش به اعضا پیشنهاد می. رودبرای آموزش این مهارت به شمار می

 زمانی که شخصی به شما غذا تعارف می کند که برنامه ای برای خوردن آن ندارید، موارد زیر را انجام بدهید

  مرسی! خیلی ممنون، لطف کردید، نه...! به: و تشکر کنیدامودبانه از! 

 توانید آن و اگر آن خوراکی را می خواستید، می سب موقعیت بود، اگر غذا وسوسه انگیز نبوداگر منا

میتونم اینو با خودم ببرم خونه و بعدا بخورم؟ سپس این . به نظر خوب میاد: ن ببریدخوراکی را با خودتا

 .خوراکی رو به برنامه غذایی فرداتون یا روزهای بعد اضافه کنید

  من مجبورم ! متشکرم! نه: یدهبد اگر خواستید یک توضیح مختصریاصرار شد، می تونید اگر به شما خیلی

و ! متشکرم! نه: یا میتونید به مالیمت و مودبانه بگید. که این روزها هرچیزی رو که می خورم مانیتور بکنم

 !تعارفشان را رد کنید

و الکلی و  های گازدارکالری نوشابه آشنایی با میزان ...:کنترل خود در نوشیدن نوشابه های گازدار و 

  . گیرده عنوان موضوعی جداگانه مورد تاکید قرار میکنترل بر مصرف آنها ب

 :شوددر ادامه برای بررسی، افکار مخرب مربوط به این جلسه پیشنهاد می :افکار مخرب

 .غذا را نخورم میزبان ناراحت می شوداگر من این : تفکر مخرب
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من باید هر غذایی را که جزو  !او هم ناراحت شود موای که من ناراحت میشکنم به اندازهنمی فکر: سودمند پاسخ

من کامال مودبانه جرات کافی برای . من سزاوار خوردن غذاهای سالم و با برنامه هستم. برنامه غذاییم نیست رد کنم

 .  رد این قبیل غذاها  را دارم

 

 سیزدهمجلسه 

 

 مرور تکالیف 

 و هنگام مسافرت...( رستوران و )مراقبت از رژیم غذایی خود در بیرون از خانه  پیرامونحث ب و آموزش 

 تکالیف هرایا 

 دریافت بازخورد 

الزم است که  :و هنگام مسافرت...( رستوران و )مراقبت از رژیم غذایی خود در بیرون از خانه 

این . گیزی غیر از محیط منزل خود گسترش دهندبرانهای چالشگیرندگان، مهارتهای رژیمی خود را به محیطرژیم

 .پردازدجلسه سیزدهم به این مسئله می. نیک، رستوران، مسافرت و مانند اینها باشدتواند شامل پیکها میمحیط

 :توان با اعضا پیشنهاد دادموارد زیر را می

 آن رستوران منوی غذایی ه در یک رستوران غذا بخورید بهتر است که در وب سایت تصمیم دارید ک اگر

 . غذا را محاسبه کنید ن را انتخاب کنید و میزان کالری آند عالقه خودتاببینید و غذای مور را نآ

 د که برای ید می توانید قبال به آنها بگوییاگر به یک مهمانی خصوصی و از نزدیکان خود دعوت می شو

 تمثال نو ع غذا و سبزیجا. شما چه چیزی را آماده کنند

 ای بگذاریدبردارید و بقیه آن را گوشه، کنیدکه الزم است میل شد همان مقداری  وقتی غذایتان آماده. 

 :شوددر ادامه برای بررسی، افکار مخرب مربوط به این جلسه پیشنهاد می :افکار مخرب

 .لذت ببرم...  ها و من باید بتونم از موقعیت های  مثل مهمانی ها، جشن: فکر مخرب
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 مثال)نم از غذا خوردن و بقیه وجوه این موقعیت اغذا خوردن متفاوت به این معنا نیست که من نمیتو: سودمند پاسخ

از آنجایی  هد غذا بخورم ونم هرقدر که دلم می خواانتو این را بدانم که من شاید لذت ببرم اما الزم است( مهمانی

پس خوب است  ،و تعطیالت روبرو می شوم دی مثل مهمانیکه به احتمال زیاد در آینده باز هم با موقعیت های زیا

 اما هر دو. مود بخورم یا اینکه الغر بشهدلم می خوا زی کهنم هرچیاتواینکه می: که بدانم فقط یک انتخاب دارم

 .توانم داشته باشماینها را در کنار هم نمی

 جلسه چهاردهم

 

 مرور تکالیف 

 علت هیجانات  حذف غذا خوردن به پیرامون بحث و آموزش 

 مقابله با ثبات وزن آموزش و بحث پیرامون 

 تکالیف هرایا  

 بازخورد فراخوانی 

 هایی که دچار احساساتبسیاری از افراد مبتال به چاقی در موقعیت: حذف غذا خوردن به علت هیجانات

ای مربوط به جلسه هحذف غذا خوردن به علت هیجانات از آموزش. برندشوند به غذا پناه میمنفی یا مثبت می

 .چهاردهم است

کنند که همواره باید علیرغم رعایت کامل رژیم غذاییشان فکر میگیرندگان ناموفق رژیم :مقابله با ثبات وزن

کیلو کاهش وزن معموال در مقابل کاهش وزن مقاوت نشان  3تا   این در حالی است که بدن بعد از . وزن کم کنند

 .چالش با افکار مخرب مربوط به آن بسیار مهم و ضروری است گذر از این مرحله و. دهدمی

 :شوددر ادامه برای بررسی، افکار مخرب مربوط به این جلسه پیشنهاد می :افکار مخرب

انم هرگز نمی تو من دیگر. دانستم این اتفاق میفتدمی. من از ثبات وزن ضربه خوردم. شودباورم نمی: تفکر مخرب

 .ام رو کم کنماضافه وزن باقی مانده
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کمتر  اگر. غذا بخورم و بیشتر ورزش کنم کمتر حتی اگر الزم باشد مهمن کاهش وزنم رو ادامه مید: سودمند پاسخ

به خاطر وزنی که تا حاال  برای سالمتی ام مضر است، پس بایدو  غذا خوردن و بیشتر ورزش کردن غیر واقع بینانه

    .کم کردم مغرور باشم و واقعیت را بپذیرم

 

 جلسه پانزدهم

 

 مرور تکالیف 

 مهارت حل مساله پیرامونبحث  و آموزش 

 بازخورد فراخواندن 

 تکالیف هرایا 

مساله با استفاده از سئواالت مهارتهای حل . گیرندگان الزم است که مهارت حل مساله را بیاموزندرژیم :حل مساله

پیشنهادی خود اعضای گروه و بارش فکری مهارت حل  درمانگر با استفاده از مشکالتگروه. گانه کاربرد داردهفت

 :زیر را با اعضای گروه مطرح کنید توانید پیشنهادهایمی .دهدمساله را آموزش می

  مشکل خود را به طور خاص و روشن تعریف کنید 

 فکری . گذردکنید، چه چیزی در ذهن شما میتوجه کنید که دقیقا زمانی که در مورد این مشکل فکر می

 را به عنوان راهی برای حل مشکل خودتان قرار دهید؟ نید آنارید که بتواد

 به تفکرات غیرسودمند خود با فن هفت سئوال پاسخ بدهید. 

 است  به هرکدام از راه حل های بالقوه فکر کنید، تصمیم بگیرید کدامیک برای اجرا بهترین هستند و بهتر 

-اگر الزم بود این فرایند را برای موقعیت. یریدها را به کار بگاجرا کنید و سپس آن اول کدام یک از آنها را

 .هم انجام بدید های احتمالی دیگر 

 :شوددر ادامه برای بررسی، افکار مخرب مربوط به این جلسه پیشنهاد می :افکار مخرب

 .توانم این مشکل را حل کنممن نمی. توانم این کار را انجام بدهممن نمی: فکر مخرب

 . حتی اگر در این لحظه این پاسخی برای آن نداشته باشیم. توانند حل شوندبسیاری از مشکالت می: ودمندپاسخ س
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 جلسه شانزدهم

 مرور تکالیف 

  جمع بندی آنچه انجام شده و برآورد توانایی های اعضای گروه در راستای ایجاد حس اعتماد به نفس و

 خود باوری

 تکالیف هرایا 

 دریافت بازخورد 

ندی آنچه انجام شده و برآورد توانایی های اعضای گروه در راستای ایجاد حس اعتماد جمع ب

های اعضای گروه در راستای آنچه انجام شده و برآورد تواناییبندی این جلسه به جمع: به نفس و خود باوری

شده هارتهای آموزش دادهبه همین منظور فهرستی از تمام م. شودمیپرداخته ایجاد حس اعتماد به نفس و خود باوری

در اختیار اعضای گروه قرار گرفته و در مورد نقاط ضعف و قوت و همینطور مسایل مرتبط با آن در گروه بحث 

 .شدخواهد

 

 جلسه هفدهم 

 

 مرور تکالیف 

 کاهش استرس  

 تکالیف  هرایا 

 دریافت بازخورد 

-بسیاری از رژیم. شودروانی پرداخته میجلسه هفدهم به استرس و مهارتهای مقابله با فشار   :کاهش استرس

 :تواند مفید باشدهای زیر میآموزش مهارت.پردازندزا به پرخوری میاسترسها گیرندگان در مواجهه با موقعیت

o  حل مسالهکاربرد مهارت. 

o اتخاذ یک برنامه روزانه مفید 
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o بخشی گیری از فنون آرامبهره 

o  خواب شبانه آرامی 

o گیرانهرها کردن قوانین سخت 

 شوددر ادامه برای بررسی، افکار مخرب مربوط به این جلسه پیشنهاد می :افکار مخرب

 .نظر بگیرم، همه چی از هم می پاشد اگر من قوانین  راحتی رو در: تفکر مخرب

د یجاد بشواگر مشکلی ا کنم تاپذیرتر میط آنها را کمی انعطافکنار نمیگذارم، فق من قوانین را: پاسخ سودمند

 .کنم بتوانم با عمل به آنها آن مشکل را حل

 

 جلسه هیجدهم

 

 مرور تکالیف 

  پیگیری ورزش 

 دریافت بازخورد  

 تکالیف هرایا 

ها آزمودنی. گیردورزش به عنوان بهترین متغیر ابقا وزن در جلسات آخر مورد تاکید قرار می :پیگیری ورزش

دقیقه  52 ورزش کردن شامل  .شوندرزش برانگیخته میهای خود نسبت به ونسبت به شناسایی و اصالح نگرش

 .شوددر غیر این صورت تعریف ورزش به آن اتالق نمی. ورزش در طول هفته است

 :شوددر ادامه برای بررسی، افکار مخرب مربوط به این جلسه پیشنهاد می: افکار مخرب

 .برای ورزش کردن وقت ندارم: فکر مخرب

ورزش  ش را حذف می کنید؟ چرا بقیه فعالیت های خودتان را حذف یا کم نمی کنید؟چرا ورز: پاسخ های سودمند

دقیقه ورزش کردن بهتر از  5ما باید به یاد داشته باشیم که حتی . و همه یا هیچ نیست برای زندگی بهتر ضروری است

  .صفر دقیقه ورزش است

 جلسه نوزدهم
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 زندگی  غنی و پربار کردن 

 تکالیف هرایا 

 ازخورددریافت ب 

های لذت بخش خود را به بعد از الغر گیرندگان بسیاری از فعالیتبسیاری از رژیم :غنی و پربار کردن زندگی

گی خود تشویق شان به برنامه زندهای مورد عالقهکردن برنامهها برای اضافهآزمودنی .اندکردهشدن خود موکول 

 :شودپیشنهاد می دیگر که از طرف اعضا ارایه خواهد شد،های زیر را همراه با پیشنهادهای مهبرنا .شوندمی

o مسافرت کردن 

o خرید لباس های مد روز 

o ایجاد یک سرگرمی 

o نام در کالسثبت 

o ارتقا جایگاه شغلی 

o  مهمانی رفتن 

o عضویت در یک گروه، کلوب یا تیم 

o طرح ریزی یک برنامه جدید اجتماعی با افراد جدید 

o  کارهای داوطلبانهحضور در 

 :شوددر ادامه برای بررسی، افکار مخرب مربوط به این جلسه پیشنهاد می: خربافکار م

من بعدا به اندازه کافی . من هنوز برای لذت بردن از زندگی بیش از اندازه سنگین هستم و وزن دارم: افکار مخرب

 . برای رسیدن به چیزهای جدید در زندگیم آگاه هستم

من نباید به خودم . خواهم انجام بدهم وجود نداردن و کارهایی که میهیچ ربطی بین اضافه وز: پاسخ سودمند

 .از همین حاال -من فرقی با دیگران ندارم و سزاوار زندگی بهتری هستم. برچسب بزنم

 

 بیستمجلسه 
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مرور  :و دریافت بازخورد( تقویتی)جمع بندی جلسات و برنامه ریزی برای جلسات پیگیری 

سی مشکالت احتمالی و مسایلی که احتیاج به تمرکز بیشتر دارند و برنامه ریزی برای مهارتهای آموخته شده، برر

 .ثبت خواهد شد (بیستم) ها در این جلسهوزن آزمودنی. جلسات پیگیری از اهداف این جلسه است

 

 


