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وزن   های روانی در افراد چاق و دارای اضـافـهترين اختالل اختالل پرخوری يکی از رايج مقدمه:

جويی هیجانی و درمان شناختی است. هدف پژوهش حاضر مقايسه اثربخشی آموزش گروهی نظم

 رفتاری در کاهش وسوسه خوردن درافراد مبتال به پرخوری هیجانی و دارای اضافه وزن است.  -

آزمون با گـروه آزمون و پس تجربی همراه با پیشپژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه روش کار:

نفر از افراد مبتال به اضافه وزن  بود که بـه  61کنترل در انتظار درمان بود. جامعه آماری شامل 

شهر تهـران  0کننده به مراکز بهداشتی منطقه صورت نمونه در دسترس از میان بیماران مراجعه

قـرار نفری )دو گروه آزمايش و يک گروه کنترل در انـتـظـار درمـان( 11انتخاب و در سه گروه 

های خوردن و مقیاس وسوسه خوردن گولماری گرفتند. در اين پژوهش از فهرست وارسی اختالل

ای يک بار قرا ای هفتهجلسه /( استفاده شد. هر دو گروه آزمايش تحت درمان BESو همکاران )

ها با استفاده از تحلیل  گرفتند ولی گروه کنترل در انتظار درمان، درمان خاصی دريافت نکرد. داده

 .کواريانس چندمتغیره تجزيه و تحلیل شد

نتايج تحلیل کوواريانس چندمتغیره نشان داد که روش تنظیم هـیـجـانـی و درمـان  ها:یافته 

( موثرند ولی بین دو روش تفاوت مـعـنـاداری >18110Pرفتاری در وسوسه خوردن) -شناختی 

 وجود ندارد.

رفـتـاری  -جويی هیجانی و درمان شناختی رسد آموزش گروهی نظمبه نظر می گیری:نتیجه 

توانند در کاهش وسوسه خوردن در افراد مبتال به پرخوری هیجانی و دارای اضافه وزن مـثثـر می

-عنوان  درمان رفتاری به -جويی هیجانی و درمان شناختی باشند. بنابراين آموزش گروهی نظم

شناختی، پیشنهاد های دارويی در اين بیماران، جهت بهبود عالئم روانهای مکمل در کنار درمان

 گردد.می

 نوع مقاله 

 پژوهشی

 مقدمه     

  15طبق جديدترين آمارها، يک سوم جمعیت کشور مـعـادل                                              

هستند که از اين تعداد                         0میلیون نفر دارای اضافه وزن و يا چاقی                                    

  /دهـنـد.         درصد را زنان تشکیل مـی                       57درصد را مردان و                   19

میلیون نـفـر              07میلیون نفر مبتال به چاقی و                             15میلیون نفر از               

مبتال به اضافه وزن هستند. آمار مبتاليان به چاقی يا اضافه وزن                                                            

ای      در شهرهای مختلف کشور با يکديگر متفاوت است به گـونـه                                                 

درصـد و در             61که در تهران اين آمار در جمعیت مردان به                                        

رسد و بهترين شـیـوه درمـانـی                            درصد می         71جمعیت زنان به               

دراضافه وزن و چاقی، درمانی است که به طورهم زمان شـامـل                                                      

اصالح در رژيم  ذايی، تغییر در فعالیت بدنی و رفتـار درمـانـی                                                         

شـنـاخـتـی و          های روان        ، بیماری        1(. همچنین افسردگی                 0باشد )      

تواند عالوه بـر               حتی تغییرات کوچک در خلق و خوی روزانه می                                       

های اجتماعی و سالمتی، روی تغذيه افـراد تـاثـیـر                                            ساير جنبه         

بگذارد. بسیاری از افراد در مواجه با مشکالت عصبی در شرايـط                                                         

زا دچار کم خوری و پرخوری شده و شاهد افـزايـش و                                              استرس     

کاهش      

چون پرخوری و کم خوری عصبی نـیـز ريشـه در                                       

-شناختی دارند. افراد چاق دچار آسیب                                 اختالالت رفتاری و روان                    

هايی که در جريان يک بحران زندگـی                                 شناسی روانی وسیع و آن                     

کنند بايد با مراقبت و                       قرار دارند، اگر هم اقدام به کاهش وزن می                                       

 .   ( 1سرپرستی دقیق باشد )                   

به میل  یرطبیعی افـراد بـرای  ـذا                                  9اختالل پرخوری عصبی                 

شود. اين افراد دست کـم                       خوردن در مدت زمان کوتاه گفته می                               

1-Obesity 
-2 Depression  

3-Anorexia nervosa  

 چکیده اطالعات مقاله
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و برای رفع تنش ناشی از احساس گناه چاقی و ابتال به اضـافـه                                                        

سازی مانند استفرا  مواد  ذايی يا انجـام                                        های پاک       وزن به روش          

شوند. افراد مبتال بـه پـرخـوری                            های سنگین متوسل می                  ورزش    

آمیـز خـود در             های وسوسه         عصبی قادر به کنترل امیال و تکانه                                

تواند در کمـتـر از                  مقابل صرف  ذا نیستند. يک فرد پرخور می                                     

کالری را تمـام کـنـد و                       9111نیم ساعت، وعده  ذای حاوی                          

روز به        ساعت از شبانه               /ها در طول           کالری مصرفی بسیاری از آن                        

(. يکی از مشکالتی کـه بـاعـث                          1رسد)    هزار کالری هم می                  11

رويـه مـواد  ـذايی و در نتیجه ايـجـاد چـاقـی در                                             مصـرف بی        

باشد. وسـوسـه             شود، وسوسه مصرف مواد  ذايی می                             بیماران می          

مصرف مواد  ذايی به تمايل شديد برای خوردن  ذا اشاره دارد                                                         

بـاشـد.       کنترل و مهــار کــردن نـمـی                       کـه بـرای بیمـار قابـل                      

های مختلفی رابطه بین وسوسه مصرف مواد  ـذايـی و                                              پژوهش     

 (.  9اند )     سالمت روان با چاقی و اضافه وزن  را نشان داده                                           

يکی از مداخالتی است که بیشترين                                 0رفتاری        -رويکرد شناختی               

پژوهش در مورد اختالالت خوردن را به خود اخـتـصـاص داده                                                  

کنند که دو الـگـوی                  های شناختی پیشنهاد می                     (. مدل      1است)    

توجه در بیماران دارای اختالل خوردن )اجـتـنـاب و                                             مورد قابل         

فرايندهای جبرانی( ممکن است به حف  رفتارهای مربـوط بـه                                                     

پرخوری روانی کمک کند. در اين مدل نقش تجارب زود هنگام                                                      

زا گنجانده شده است، که شامل تجارب مـنـفـی                                        منفی و آسیب           

زودهنگام در خانواده است که فر  شده گسـتـرش بـاورهـای                                                  

(   6(.  ويلسون و هـمـکـاران)                     5کند)    درونی ناسالم را تقويت می                        

رفـتـاری بـرای بـیـمـاران                       -کنند درمان شناختی                 پیشنهاد می          

های  یرطبیعی در مـورد                      سازی و نگرش           در رفتار خوردن، پاک                   

هـا    شکل بدن و وزن نشان داده است و نسبت به سايـر درمـان                                                

موثرتر است. اما در درازمـدت نـیـاز بـه پـیـگـیـری دارد.                                                                                                                                                                           

رفتاری، بر نقش نگرش فرد در مـورد                                   -در مدل اولیه شناختی                     

شـنـاسـی او          شد و نگرش فرد در آسیب                     اندام و وزنش تاکید می                     

کرد. بر اساس اين ديدگاه، تمرکز درمان بـر                                         نقش مهمی ايفا می                

باشـد.       اصالح افکار مربوط به اندام، وزن و کنترل آنها استوار می                                                     

بنابراين برای درمان اختالالت خوردن بر تحريفات شناختـی و                                                      

شود. در اين درمان،  درمانگـر                             تالش برای تغییر رفتار تمرکز می                             

خود را شناسـايـی                  1کند تا تحريفات شناختی                     به بیمار کمک می               

تری را جايگزيـن                بینانه      تر و واقع         های تفکری مثبت              نموده و شیوه            

رفـتـاری اخـتـالل                -(. در مدل درمان شناختی                        1آنها نمايد)           

هـای     پرخوری، پرخوری بخشی از يک سیکل معیـوب مـثلـفـه                                          

ترين هـدف          باشد و مهم          شناختی مرتبط به هم می                     رفتاری و روان             

شکستن سیکل معیوب پرخوری است. همچنین در اين شـیـوه                                                 

(.    5شود)    درمانی الگوهای آشفته خوردن تغییر يافته و اصالح می                                                

بینانه مرتبط با وزن و خـوردن،                              شناسايی و تغییر اهداف  یرواقع                             

آموزش راهبردهای پیشگیری از عود، از ديگر اهـداف درمـانـی                                                      

دارد        9آموزشی       - شود. اين برنامه درمانی جنبه روان                                محسوب می        

کند داليل و معـانـی پشـت بـرخـی از                              که به بیمار کمک می                  

( در      1(. قبادزاده و هـمـکـاران)                      7رفتارهايش را متوجه شود )                        

رفتاری در بیـمـاران                     -پژوهش خود به اثربخشی درمان شناختی                                 

اند. همچنین شبیب اصل و                        مبتال به اختالل خوردن اشاره داشته                               

بر     رفتاری        - شناختی       درمان      اثربخشی       ( در پژوهشی،              /لو)   علینقی      

 های خوردن را نشان دادند.                        شناختی اختالل            عالئم روان         

شامل همه راهبردهای هشیارانه                             1جويی هیجان          از طرف ديگر نظم               

و ناهشیارانه ای است که افراد برای افزايش، حف  يـا کـاهـش                                                       

احساس ذهنی مرتبط با هیجـان(، رفـتـاری                                    )های تجربی           مثلفه     

های از قبیل ضـربـان                   های رفتاری( و فیزيولوژيکی )پاسخ                               )پاسخ     

(. فر  بـر              3کنند)     قلب و تنفس( يک پاسخ هیجانی استفاده می                                     

اين است که افراد مبتال به اختالل پرخـوری، بــه مـنـظـــور                                                   

کـنـنـد،       هـای هیجـانی نـامطلوب پرخوری می                               مـديريت حالـت             

های هیجانی که به خاطر مشکالتی در فهم  و برخورد بـا                                                  حالت    

(.    01شـونـد)     کنتـرل تجربه می               ها، به طـور  یـرقابـل                     آن هیجان        

جويی هیجان ضمن آگاهی در مورد هیجان و نحـوه                                           آموزش نظم         

جويی هیجان سازش يافته بـه                          استفاده صحی  از راهبردهای نظم                             

نايافته خود را                های سازش        کند که چگونه هیجان                  افراد کمک می            

جوئی هیجانی با تاکیـد بـر                         مديريت کنند. در واقع آموزش نظم                              

هـای مـنـفـی کـه از                اصالح راهبردهای ناسازگارانه و هیجـان                                  

شود، زمینـه را بـرای کـاهـش                         های مختلف ايجاد می                  موقعیت      

مستقیم و  یرمستقیم وسوسه مصرف  ذا را از طريق مديـريـت                                                     

(   01(. بیدلوسکی و همکاران)                      00کند)    ها فراهم می           کارآمد هیجان            

افراد مبتال به اختالل خوردن اشاره داشتند. همچنین ورمقانی و                                                          

بـخـشـی      ( در پژوهشی تاثیر آموزش مهارت نظم                                 09پورشريفی )          

هیجانی بر کاهش وسوسه خوردن افراد مبـتـال بـه پـرخـوری                                                 

 هیجانی را نشان دادند.                     

های زيادی برای افراد و جامعـه دارد.                                    چاقی و اضافه وزن هزينه                      

هزينه مستقیم شامل هزينه مشاوره، پذيرش بـیـمـارسـتـان و                                                   

شود و هزينه  یرمستقـیـم                       های دارويی ناشی از چاقی می                          درمان     

مندی از زندگی کردن است که به چـاقـی                                   شغلی و کاهش بهره                

درصـد        07شود. همچنین تخمین زده شده که چاقی                                   مربوط می        

(. با توجه بـه               01دهد )     از هزينه سالمت را به خود اختصاص می                                 

های روزافزون چـاقـی،                    شیوع فراوان، خطرات ذکر شده و هزينه                                  

بنابراين ايـن                .درمان آن بايد مورد توجه متخصصین قرار بگیرد                                          

پژوهش به دنبال بررسی اين سوال است که آيا بین اثربـخـشـی                                                      
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1-Cognitive – Behavior Therapy-CBT  
-2 Cognitive Distortions  
-3 Psychoeducation  
-4 Emotion regulation  



رفتـاری          -جويی هیجانی و درمان شناختی                            آموزش گروهی نظم               

در کاهش وسوسه خوردن در افراد مبتال به پرخوری هیجانی و                                                      

 دارای اضافه وزن تفاوت معناداری وجود دارد؟                                         

 

 روش پژوهش         

آزمون با گروه کنترل در انتظار درمان                                     پس    -آزمون     همراه با پیش            

اضـافـه       است. جامعه آماری اين پژوهش را کلیه افراد مبتال بـه                                                  

شهر تهـران             0به مراکز بهداشتی منطقه                            0936وزن که در سال               

مراجعه کرده بودند، تشکیل دادند. حجم نمونه در اين پژوهـش                                                        

و   1815الفای       1815با استفاده از جدول کوهن بر اساس اندازه اثر                                            

نفر برآورد شد کـه بـه                       61به روش هدفمند                 1833توان آزمون            

صورت تصادفی در دو گـروه آزمـايـش )گـروه اول آزمـايـش                                                 

رفتاری و گروه دوم آزمـايـش                              –کننده درمان شناختی                    دريافت      

جويی هیجان( و کنـتـرل در                        کننده آموزش گروهی نظم                     دريافت      

انتظار درمان گمارش شدند. ارزيـابی چـاقی و اضـافه وزن بــر                                                          

اسـاس معیـار استاندارد سازمان جهانی بهداشـت، شاخص توده                                                        

( بود. اين شاخص از نسبت وزن )کیـلـوگـرم( بــه                                           BMIبدنی)     

آيـد. در اين پژوهش نمـره                         مجذور قد )متر مربع( به دسـت مـی                               

در شاخص توده بدنی به عنوان اضافه وزن در نـظـر                                               15باالی      

ای    ای هفتـه       جلسه      /های  آزمايش تحت درمان                       گرفته شد. گروه              

  -جويی هیجانی و درمان شناختـی                            يک بار آموزش گروهی نظم                      

رفتاری قرار گرفتند، ولی گروه کنترل در انتظار درمان، درمـان                                                           

های ورود به پژوهش عبارت بـود از                                خاصی دريافت نکرد. مالک                     

، داشتن معیـارهـای پـرخـوری                         15شاخص توده بدنی باالتر از                         

و   /0گری،      هیجانی طبق نظر متخصص و  ربال                            

پـزشـکـی و         های روان        سال       15حداکثر        

ديگر اختالالت خوردن مثل کم اشتهايی، داشـتـن اخـتـالالت                                                

 روانی و مصرف دارو و بیش از دو جلسه  یبت.                                        

در اين پژوهش جهت جمع وری دادهها از ابزارهای ذيل استفاده                                                         

 شد:   

اين فهرست شامل                :     8های خوردن         فهرست وارسی اختالل                   -8

های مربوط به خـوردن را                       يک مصاحبه بالینی است که اختالل                             

کند. اين فهرست طبق معیارهـای تشـخـیـصـی و                                        ارزيابی می          

هـای     پژوهشی چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اخـتـالل                                           

( برای تشخیص اختالل پراشتـهـايـی                              TR-IV -DSM)   1روانی     

عصبی و اختالل پرخوری افراطی و معیارهای موقتی ارائه شـده                                                       

  9توسط توسط بیرهت و همکاران برای اختالل خوردن شـبـانـه                                                

های اين اختالالت در بیـمـاران                           تنظیم شده و برای رديابی نشانه                             

چاق و جداسازی آنها مورد استفاده قرار گرفت. مضمون سواالت                                                        

اين فهرست براساس چهارمین نسخه راهنمای تشـخـیـصـی و                                                

آماری اختالالت روانی و براساس نظر تعدادی از متخصصـان و                                                     

کارشناسان در اين زمینه تدوين شده که نشان دهـنـده روائـی                                                      

 (.    09محتوائی اين فهرست می باشد)                          

اين پرسشنامه توسـط                   :     4(      مقیاس وسوسه خوردن                       -2

( برای سنجش پرخوری طراحی شـده                              05گولماری و همکاران)                  

ای و دو آيـتـم سـه                 آيتم چهار گزينه                 01است. اين مقیاس از                   

شـود     کننده خواسته می               ای تشکیل شده است. از مشارکت                           گزينه     

کند.      ای را انتخاب کند که او را به بهترين وجه توصیف می                                                جمله    

شوند و نمره کلی از صفر تـا                           بندی می       ها از صفر تا سه درجه                    ماده    

عدم       07و پايین تر از                 07متغیر است. در اين مقیاس نمرات                                 16

به بـاال          17پرخوری متوسط و نمرات                        16تا      /0پرخوری، نمرات               

دهد. در مطالـعه دژاکام و همـکاران                                 پرخوری شديد را نـشان می                       

،   1871( اعتبار اين مقیاس با استفاده از روش آزمون مـجـدد                                               06)   

گـزارش       18/5و روش آلفای کرونبـا                        1867سازی      روش دونیمه          

شد. همچنین ضريب حساسیت و ويژگی، با استفاده از نـقـطـه                                                    

صدم بود. فرم ايرانی اين                           /18/صدم و         186/به ترتیب            07برش     

کننده       مشارکت        61( روی       07مقیاس توسط مولودی و همکاران)                            

بازآزمون            -صدم و اعتبـار آزمون                     5/اجرا شد کـه حساسـیت آن                        

 صدم محاسبه شد.                71

ساخاتاه:        شناختی محق            پرسشنامه اطالعات جمعیت                       -9

-آوری اطالعات جمعیت                 اين پرسشنامه توسط محقق برای جمع                               

شناختی شامل؛ سن، وضعیت تاهل، تحصیالت و وزن تهیه شده                                                    

 است.      

روش اجرای اين پژوهش به اين صورت بـود کـه ابـتـدا يـک                                                 

های رايگـان و              فراخوان از افرادی که تمايل به شرکت در کالس                                         

رفتاری به منظور                   -جويی هیجانی و درمان شناختی                          آموزشی نظم          

هـای تـغـذيـه           کاهش پرخوری در مرکز کاهش وزن و کلینیک                                     

شهر تهران داشتند، دعوت به عمل آمد. سپس جلسـه                                               0منطقه       

توجیهی برای کلیه داوطلبان برگـزار شـد. بــرای انـتـخـاب                                                   

نـامـه وسـواس            کنندگان، همه افراد دواطلب  پـرسـش                               مشارکت      

ورود به پژوهش بودند و دارای بیشترين نمره در پـرسـشـنـامـه                                                      

نفر انتخاب و بـه                   61وسواس خوردن بودند، به صورت تصادفی                                   

سه گروه )دو گروه آزمايش( و يک گروه کنترل در انتظار درمان                                                          

جويی هـیـجـانـی و               تقسیم شدند. سپس جلسات آموزشی نظم                                

ی دو ساعـتـه بـرای                 جلسه      /رفتاری به مدت                 -درمان شناختی            

های آزمايش به شرح جداول يک و دو برگـزار شـد،                                            اعضا  گروه          

 ای دريافت نکرد.                 ولی گروه کنترل در انتظار درمان هی  مداخله                                         
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-1 Checklist of eating disorders 
-2 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-
IV-TR 

-3 Night eating disorder 
-4 Bing eating scale-BES  



 (2119( کوپر، فیربورن و هاوکر، C Tرفتاری   –پروتکل اجرایی جلسات گروهی درمان شناختی  -8جدول 

های آمار توصیفـی                 نتايج حاصل از پژوهش با استفاده از شاخص                                      

شامل فروانی، میانگین و درصد، تحلیل کوواريانس چندمتغیری                                                        

 . تحلیل شد         SPSSافزار آماری               نرم     11در نسخه         

 

 ها  یافته     

ها بودند. نـتـیـجـه                 کنندگان در اين پژوهش خانم                         تمام مشارکت           

های توصیفی نشان داد که و دامنه سن افراد نمونـه                                               تحلیل يافته           

نـفـر       05نفر آنها متاهل و                    15سال بود.            10تا      15پژوهـش،         

مـجـرد بـودنـد. میزان تحصیالت بیشتر بیماران نیز ديپـلـم و                                                        

آزمـون در          لیسـانـس بـود. میانگین و انحراف استاندارد پـیـش                                             

  99815    ± 6811شناختی، وسوسه خوردن                       -گروه درمان رفتاری                   

بود؛ همچنین               13815    ±  1811و در گروه کنترل در انتظار درمان                               

جويـی      آزمـون در گروه نظم                  میانگین و انحراف استاندارد پـیـش                                

و در گــروه کنترل در                        13805    ±     1806هیجان ، وسوسه خوردن                   

بود. همچنین میانگین و انـحـراف                                    1/819  ±  9876  انتظار درمان            

رفـتـاری،           -آزمون در گروه شدرمان شناختی                             اسـتـانـدارد پس               

و در گروه در انتـظـار درمـان                             16875    ±     6805وسوسه خوردن             

-بود و میانگین و انـحـراف استـاندارد در پـس                                           1/856    ± 98/0

  19815    ±     9869جويی هیجان، وسوسه خوردن                       آزمـون گروه نظم               

بود. برای استفاده از                        13810    ±     9836و در گروه در انتظار درمان                           
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آزمون، توضی  تعامل فرايندهای فیزيولوژيکی، شناختی و رفتاری؛ تکالیف:  نوشتن ده مورد از بدترين حوادث اجرای پیشاول:  جلسه

 A-B-Cزندگی خود با استفاده از توالی 

های شناختی و شناسايی آنها در تفکر خود؛ تکالیف:  شناسايی افکار خودآيند و آشنايی با افکار خودآيند؛ آشنايی با تحريفدوم: جلسه

 A-B-Cی ثبت آنها در برگه

های تکمیل شده و رسم پیکان عمـودی  A-B-Cآشنا با بنیادهای پیامدهای رفتاری، تکالیف: نوشتن پیامدهای رفتاری سوم:  جلسه

 برای دو مورد از آنها

 کار روی پیکان عمودی و حل مشکالت. تکالیف: مرور تکالیف جلسه ی قبل، آموزش دسته بندی باورهاچهارم:  جلسه

تری از چگونگی ارتباط و تناسب باورهای منفی با يکديگر؛ تکالیف: تـهـیـه ی کنندگان به تصوير واض دستیابی شرکتپنجم:  جلسه

 فهرست اصلی باورها و علت دوام باورهای منفی

 پذيرش اين نکته که باورها تغییرپذيرند تکالیف: تحلیل عینی باورهاششم:  جلسه

گیری در مورد  نگهداری يا کـنـار تکالیف: شناخت باورها و تصمیم درک اين نکته که باورها از نظر سودمندی متفاوتند هفتم:  جلسه

 گذاشتن آنها

 آزمونکنندگان به مفهوم باور مخالف. اجرای پسدستیابی شرکتهشتم:  جلسه

 جلسه اول
ها ، های درست در مورد هیجانجويی فرآيندی هیجان، ديدگاهآزمون و معرفی کلی آموزش نظماجرای پیش

 های اولیه و ثانويهمروری بر هیجان

 جلسه دوم
ها، های برانگیزاننده از طريق آموزش تفاوت عملکرد انواع هیجانارائه آموزش هیجانی، شناخت هیجان و موقعیت

 گانة هیجانهای هیجانی افراد با توجه به ابعاد چندتکلیف: ثبت تجربه

 جلسه سوم
های ها افراطی و مهارتها و کنترل هیجانپذيری، کاوش هیجان و افزايش آگاهی از هیجانارزيابی میزان آسیب

 ها.های روزانه هیجانپذيری هیجانی و گزارشهیجانی، تکلیف: تکمیل فرم آسیب

 ايجاد تغییر در موقعیت برانگیزانندة هیجان، تکلیف: انجام يک فعالیت مثبت در هر روز بر طبق فهرست اهداف جلسه چهارم

 جلسه پنجم
های تغییر توجه، متوقف کردن نشخوار فکری و نگرانی، آموزش توجه، تکلیف: توقف نشخوار فکری و انجام مهارت

 تغییر توجه در خارج از جلسه.

 جلسه ششم
های هیجانی آن و استفاده از راهبرد های  لط و پیامدهای شناختی، تکلیف: شناسايی ارزيابیتغییر ارزيابی

 بازارزيابی در زندگی واقعی

 جلسه هفتم
های ابراز هیجان و تعديل پاسخ در هنگام تغییر پیامدهای رفتاری و فیزيولوژيکی هیجان، تکلیف: انجام مهارت

 درگیر شدن در تجربه های هیجانی

 شود.ريزی و اجرای مراحل اقدام که توسط خود مراجع تعیین میارزيابی مجدد و رفع موانع کاربرد، تکلیف: برنامه جلسه هشتم



جویی هیجانی و کنترل های نمره وسوسه خوردن در گروه نظمنتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره تفاوت میانگین -4جدول 

 در انتظار درمان

دهد که در وسوسه خـوردن                       نشان می         9نتايج مندرج در جدول                     

شناختی و کنترل تفاوت معناداری                                 -بـیـن گروه درمان رفتاری                         

توان گفت که             (. بنابراين می               F    76819و   >18110Pوجود دارد )           

شناختی توانسته است به صورت معــنـــاداری                                         -درمان رفتاری              

کننـدگـان ايـن             مـوجـب کـاهـش وسوسه خوردن در مشارکت                                   

 .گروه آزمايش نسـبـت بـه گـروه کنترل در انتظار درمان گردد                                                       

هـای هـمـگـنـی                فـر     تحلـیل کواريـانس چنـد متغـیره پـیش                                  

ها و شیب رگرسیون بررسی گـرديـد.                                 واريانس، نرمال بودن داده                        
گزارش         1و 9نتايج تحلیل کواريانس چندمتغیره در جدول شماره                                            

 .شده است       

دهد که در وسوسـه خـوردن                       نشان می         1نتايج مندرج در جدول                   

و کنترل در انتظار درمان تفـاوت                                   جويی هیجانی           بـیـن گروه نظم              

(. بنـــابـرايــن                F    70815و   >18110Pمعنـاداری وجود دارد )                     

توانسته است بـه صـورت                         جويی هیجانی           توان گفت که نظم               می  

 .گروه آزمايش نسـبـت بـه گـروه کنترل در انتظار درمان گردد                                                       

آزمون       همچنین نتايج نشان داد که تفاوت میانگین  نمرات پیش                                                 

رفتاری در وسوسه خوردن                           –آزمون گروه درمان شناختی                         و پس    

آزمون  گـروه             آزمون و پس          ( با تفاوت میانگین  نمرات پیش                             685)   

( تفاوت مـعـنـاداری                  587در وسوسه خوردن )                    جويی هیجانی           نظم   

  –توان گفت که گروه گروه درمان شناختـی                                    ندارد. بنابراين می                  

جوئی هیجانی به يک اندازه در کـاهـش                                  رفتاری و آموزش نظم                  

 وسوسه خوردن افراد دارای اضافه وزن تاثیر دارند.                                                

 

 گیری    بحث و نتیجه           

رفتاری در کاهش وسوسه خـوردن                              -هیجانی و درمان شناختی                       

در افراد مبتال به پرخوری هیجانی و دارای اضافه وزن بود. نتايج                                                             

ها نشان داد هر دو روش درمـانـی                                حاصل از تجزيه و تحلیل داده                          

رفتاری(           -جويی هیجانی و درمان شناختی                            )آموزش گروهی نظم                

در کاهش وسوسه خوردن در افراد مبتال به پرخوری هیجانی و                                                      

دارای اضافه وزن به صورت يکسان تاثیر دارند. اين يافته با يافته                                                               

( 1(؛ قبادزاده و همکاران )                       09های ورمقانی و پورشريفی )                        پژوهش     

(؛ بیدلـوسـکـی و               01(؛ ورمـقانی )             /؛ شبیب اصل و علینقی لو)                       

 باشد.     ( همسو می         01همکاران)        

رفتاری در کـاهـش وسـوسـه                        -در تبیین تاثیر درمان شناختی                             

رفـتـاری يـک روش                 -تـوان گفت درمان شناختی                      خوردن می        

درمانی است که مبتنی بر دو ديدگاه شناختی و رفـتـاری                                                  روان    

است، يعنی رفتار نامطلوب انسان و مشکالت روانی وی ناشی از                                                        

مبتنی بر هدف است و روی تغییر الگوهای فکری ناسالم تمرکـز                                                        

(. انسان دارای فکر و انديشه بوده و  در قبال                                             /0دارد)     

را تحلیـل          

کنـد و       ها را ارزيابی می                کند، آن       کند، اطالعات را پردازش می                        می  

پردازد. اگر ارزيابی فرد از اين حـوادث                                      ی رفتار می          سپس به ارائه            

منطقی باشد احساس متعاقب آن نیز احساس خوبی خواهد بود،                                                      

ی انسان منطقی نباشد و نـگـرشـی                             اما اگر ارزيابی اولیه و ثانويه                              

منفی را اتخاذ نمايد، پیامد آن نیز احساس  مگینی، اضطراب يا                                                           

ديگر مسائل هیجانی خواهد بود. در واقع بـاورهـای  ـلـط و                                                    

بینانه افراد مبتال به اضافه وزن نسبت به وسوسه                                              شناخت  یرواقع             
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رفتاری و  –های نمره وسوسه خوردن در گروه درمان شناختی نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره تفاوت میانگین -9جدول 

 گروه کنترل در انتظار درمان

 ضرایب اتا معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 /189 18110 /1581 195875 0 195875 آزمونپیش

 1876 18110 76819 1998676 0 1998676 آزمون گروهپس

       /5186 97 516896 خطا

         11 01/38111 کل

 ضرایب اتا معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 1899 18110 10891 /11186 0 /11186 آزمونپیش

 1870 18110 70815 93/865 0 93/865 آزمون گروهپس

       93815 97 1/6865 خطا

         11 0056811 کل
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خوردن تاثیر گذاشته و آنها را تغییر داده است. درمان شناختـی                                                           

های مقابله سالم بـا افـزايـش                           رفتاری همراه با آموزش مهارت                             -

داری منجر به تقويت مقاومت افراد در بـرابـر                                          احساس خويشتن            

وسوسه خوردن  شده و تغییر معناداری را در  کـاهـش ايـن                                                   

وسوسه ايجاد کرده است، زيرا وقتی فرد قادر به عملـی کـردن                                                       

ای موثر در يک موقعیت پرخطر مانند نشـان دادن                                            پاسخ مقابله           

رفتار جراتمند در ارتباط با فشارهای اجتماعی شود، احـتـمـال                                                        

يابد. فردی که در موقعیت پرخطر به طور                                      وسوسه نیز کاهش می                 

کند، احتمال بیشتری بـرای تـجـربـه                               آمیزی عمل می            موفقیت      

احساس تسلط يا ادراک کنترل خواهد داشت و اين امـر خـود                                                    

 (.  03کننده مقاومت در برابر وسوسه است )                                 تقويت     

جويی هیجانی در کـاهـش                     در تبیین تاثیر آموزش گروهی نظم                              

های خوردن اين               توان گفت در حـوزه اختالل                       وسوسه خوردن می              

هـای خــوردن             فـر  مطـرح اسـت کـه افـراد مبتال به اختالل                                        

های مورد          هـايی در تنظـیم هیجان داشته و فاقد مهارت                                        کاسـتی      

نیاز برای مقابله مثثر و سازگارانه با حاالت عاطفـی هسـتـنـد.                                                        

هـای اخـتـالل           های تنظم هیجان و نشانـه                      يعنـی بـین دشواری                 

خوردن رابطه مثبت معناداری وجـود دارد. در واقــع عــدم                                                    

شود که احساسات فـرد بـر                       توانايی تنظیم هیجانات، باعث می                              

های مختلف           عقل و منطقش  لبه داشته باشد و فرد در موقعیت                                           

تنها با تکیه بر جو احساسی محـیط و بـدون توجـه بـه راه حل                                                          

هـای منطقـی ممکـن تصمیم گیری کند. اگر شخصی از لحـاظ                                                     

هیجـانی، ناهشـیار باشـد و در تنظـیم و تعـديل عـواطــف و                                                       

های خود به نحوی اشکال داشته باشد، در کنترل میـزان                                                  هیجان     

خـوردن  ذا نیز دچـار مشـکل شـده و عـوامـلـی از جـمـلـه                                                  

پذيری شديد نسبت به  ذا، تمايل به فربه بودن و فرار از                                                      تحريک     

 (.  11شود)    مشـکالت، باعـث پرخوری در او می                             

جويی هیجان با افزايش آگاهی در مورد هیـجـان و                                            آموزش نظم         

نايافته خـود             های سازش        کند که چگونه هیجان                  به افراد کمک می               

جوئی هیجانی با تاکید بـر                         را مديريت کنند. در واقع آموزش نظم                                 

هـای مـنـفـی کـه از                اصالح راهبردهای ناسازگارانه و هیجان                                  

شود، زمینـه را بـرای کـاهـش                         های مختلف ايجاد می                  موقعیت      

ها فـراهـم          وسوسه مصرف  ذا از طريق مديريت کارآمد هیجان                                          

جوئی هیجانی از طريق افـزايـش                            کند. همچنین آموزش نظم                     می  

های خود، تمايز قائـل شـدن                         توانايی فرد برای اگاهی از هیجان                               

ها  در زمان مناسب                   های مختلف، رسیدگی به هیجان                          بین هیجان         

و افزايش خودتنظیمی هیجانی امکان گرايش فرد به پرخوری در                                                        

 (.    00دهد)    موقعیت های دشوار هیجانی را کاهش می                                  

های مواجه بود.                اين پژوهش مانند هر مطالعه ديگر با محدوديت                                         

توان به اين نکته اشاره کـرد                            هـای اين پزوهش می                 از محدوديت          

کننده به مراکز بهداشتـی                        که پژوهش فقط روی بیماران مراجعه                               

شهر تهران انجام شد که تعمیم نتايج را با محدوديـت                                                   0منطقه       

کند. همچنین با توجه به محدوديت زمـانـی امـکـان                                            مواجه می        

گردد پژوهش            پیگیری بلندمدت نتايج وجود نداشت. پیشنهاد می                                           

تری انجام گیرد و دوره پیگیری چند ماهه                                       آتی روی نمونه وسیع                  

 .برای بررسی ماندگاری درمان در نظر گرفته شود                                          
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Compare of the effectiveness of group training emotional regulation and cognitive –behavioral 
therapy on reducing the temptation to eat in people with binge eating disorder and overweight 

Tavafi M (Ph.D Candidate), Hatami M (Ph.D) *, Ahadi H (Ph.D), Sarafizadeh S (Ph.D) 

 

Abstract 
Introduction: Binge eating is one of the most common mental disorders in obese and overweight 
people. The aim of this study was to determine compare effectiveness of group training emotional 
regulation and cognitive behavioral therapy on reducing the temptation to eat in people with binge 
eating and overweight. 
Methods: 

alth centers of district 1 of Tehran and they were divided   into three groups, 
each group consisting of 20 individuals randomly (two experimental group and one control group).in 
this study, the checklist of eating disorders and the Golmari et al temptation eating questionnaire 

analysis of covariance method. 
Result: 

cognitive –behavior therapy are effective on temptation (P<0.001), but there is no 
significant difference between the two methods. 
Conclusion: it seems that group training of emotional regulation and cognitive – behavioral therapy 
as complementary therapies along with drug therapies in these patients is recommended to improve 
psychological symptoms. 
Keywords: 
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