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 پرخوری عصبی  اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان در مردان مبتال به 

 4، غالمرضا صرامی 3، مروارید احدی2*امین رفیعی پور، 1ابراهیم عرفانی 

 

 ده یچک

  ها تالش  و  است  کرده   جادی ا  مبتال  افراد  یبرا  یادی ز  یهاچالش  که  است  یامروز  ی زندگ  در  عیشا  اختالالت  از  یپرخور  مقدمه:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر  کرده است.    دایپ   یخاص  تیاهم  آن  درمان  یبرا

 تنظیم هیجان در مردان مبتال به پرخوری عصبی انجام شد. 

پژوهش شامل کلیة مردان مبتال به پرخوری عصبی مراجعه بود. جامعة آماری در این    یشیآزماروش تحقیق نیمه    روش پژوهش:

  ی کرده اند، بود. حجم نمونه پژوهش  افت یدر  یعصب  یاختالل پرخور  صیکننده به انجمن پرخوران ایران که توسط روانپزشک تشخ

نفر در نظر گرفته شد   15هر گروه نمونه   ی( برا05/0) نانی ( و سطح اطم50/0(، اندازه اثر )0/ 80حاضر با توجه به توان آزمون )

دقیقه ای تحت آموزش   90تا    70جلسه    1به صورت هفته ای     8به مدت    ش ی. گروه آزمادندی انتخاب گرد  ی که بصورت تصادف

 . بود( 2006) جی کرا و  یگارنفسک جانیه میپرسشنامة تنظقرار گرفت. ابزار پژوهش  

نشان    انسیکوار  لیتحل  جی نتا.  گرفت  انجام  انسیکوار  لیبا روش تحل  یامار  یهامفروضه  یها پس از بررسداده   لیتحل  یافته ها:  

 .  (p<05/0)  اثربخش بوده است  جانیه  م یتنظ  ی منف  یمثبت و راهبردها  یراهبردها  یو تعهد رو  رشیبر پذ  یداد که مداخله مبتن

 ی پرخور  درماندر    جانیه   میتنظ  ی منف  یراهبردها  کاهشمثبت و   یو تعهد راهبردها  رشیبر پذ  یمداخله مبتن نتیجه گیری:  

 .است رگذاریتاث یعصب

 

 جانیه میتنظ "یپرخور "تعهد  و رشیپذ : یدیکل  یهاواژه
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 عصبی پرخوری  اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان در مردان مبتال به

 : مقدمه

  عملکرد   و   ی جسمان  سالمت  در   یفراوان  مشکالت  که   روند یم  شمار  به  یتنروان  /یروان  ع یشا  اختالالت  از  یکیاختالالت خوردن  

 توانندیم  خوردن  اختالالت.  شوند یم  ریم  و  مرگ  باعث  و  مختل  را  مبتال  فرد  یزندگ  تیفیک  ن،یهمچن  و  شوندیم  باعث  را  یروان

  کنند   دی تهد  را  فرد  یسالمت  و  شوند  هیتغذ  با  مرتبط  اختالالت  جادیا  باعث  یمغذ  مواد  نامطلوب  افتیدر  و  ییغذا  یالگو  رییتغ  با

  از   استفاده  و  استفراغ  با  همراه  خوردن  و  خوردن  ادیز  ،یاز جمله کاهش خوردن، روزه دار  یی(. اختالالت خوردن، با رفتارها1)

 آمنوره،  استخوان،  ی پوک  ه،یتغذ   سوء  به   منجر  توانندیم  ن،یهمچن  اختالالت  نی. اشودیم  مشخص  آور  ادرار  و  بوستی  ضد   یداروها

  ی (. پرخور 3)  است  یروان  ی پرخور  و  یروان  ییاشتهایب  اختالالت  نیا  ینی. اشکال بال(2)  شوند  یو افسردگ   ی عروق- یقلب  یهایماریب

 ی عیاغلب وزن طب  مارانی ب  تیوضع  نی. در اخوردیاز اندازه الزم غذا م  شیاز اختالالت خوردن است که در آن فرد ب  یشکل  یعصب

  ی عصب   ییاشتهایمبتال به ب  مارانیکمتر از ب  مارانیب  نیبدن در ا  ریتصو  فی. تحرشوندیدچار اضافه وزن م  ای  کنندیخود را حفظ م

دندان، کم شدن    ینایم  شی فرسا  ،یمعده، اختالالت روده ا  ی زیسوزش، خونر  ،یتیاغلب اختالالت الکترول  یاست. عوارض پرخور

به وضوح بر   (5)  یعیشف  ،یغالم   ،یعباس   هومن،   پژوهش(.  4خون و کاهش سرعت سوخت و ساز است )ضربان قلب، افت فشار  

  یزندگ  یهابا فشارها و بحران  یآنها در سازگار  ریتأث  نیروزانه و هم چن  ی زندگ  یهااز جنبه   یاریها در بس  جانینقش مهم ه

  یحاو  را  تیشوند که فرد موقعیم  ختهیبرانگ یهستند که زمان  یشناخت  ستیز  یهاها واکنشجانیاساساً، ه.  صحه گذاشته است

  همطالع.  (6)سازد  یعمده منسجم م  ی طیمح  یهادادیرا در برابر رو  یو  یکند و پاسخدهیم   یاب یمهم ارز  یهافرصت  ای ها  چالش

اند که مدل آسیب شناختی پرخوری عصبی همچنین شامل  نشان داده  (8)  2لهِلم یو  و  ریکارت  ر،یما  ،( و مانش 7و همکاران )  1رکا

مهارت در  نقص  و  هیجانی  پذیری  تنظیم  آسیب  درمانهای  با  مستقیم  طور  به  که  مکانیسم  یک  است،  منفی  های  هیجانات 

با   یرومندیبطور ن جانیه  میدر تنظ یکه مشکالت گیرد، برای مثال نشان داده شده استرفتاری مورد بررسی قرار نمی-شناختی

دهد که  ینشان م مذکور یها پژوهشها افتهی. بود افهیق و وزن یاب یارز شیب  ایو   یی غذا تیمحدود ت،یمستقل از جنس ،یپرخور

پرخوری   اختالل درمان برای  یمختلف  یدرمان   ی هاشیوه  .دهدی م  یرو  جانیه  میدرنگ در تنظ  یشکست ب  یله یبه وس  یپرخور

 رفتاری (، درمان4ACT)   تعهد   و   رشیبر پذ   ی ، درمان مبتنCBT)3(رفتاری شناختی است: درمان گرفته قرار ارزیابی مورد

موفقیت اشتهاو از آگاهی آموزش و6TP(I (فردی، میان درمان  )DBT)5  ، یدیالکتیک  هایدوره فراوانی کاهش در همگی 

 .اندنشان داده را پرخوری

کننده و  عیتسر  نیمهمتر  دردناک   جانات یاند که هکرده  انیب خوردن،  اختالالت  و   ی عصب  یی پراشتها  در  یپرخور ینیتب  ی هامدل 

 هرچه  رشیپذ  بر  تعهد   و  رشیدرمان پذ  (. 9)  دارند   ماریب  فرد  یبرا  عاطفه  م یدر تنظیمنقش مه  یآنند و خود پرخور  یدارندهنگه  

رسد  یم دارد. به نظر    دیاست تاک  یشخص  یهاارزش   یکه در راستا  ی یهاتیفعال  در  مشارکت  و  حال  لحظه  با  ارتباط  و   یآگاه  شتریب

  ش یپ   نیهمچن  ،ی جانیه  یکارکردها  بر  دردناک   اتیتجرب  اثر  کاهش   یدرمان  ی دستاوردها  در  ریدرگ  ی دیکل  ند یفرآ  رش،یکه پذ 

  ی معنا  به  که  است  یشناخت  روان  یریپذ  انعطاف  تعهد   و  رشیپذ   درمان  ۀ ساز  نیتر  یاصل.  است  ندهیآ  در  فرد  یکارکردها  ینیب

 (.  10) مشکالت و رنج ها استرغم حضور یعل  یفرد یهاارزش  یراستا در موثر عمل  انجام یبرا ییتوانا

 
1- Ricca  
2 -Munsch, Meyer, Quartier, Wilhelm  
3 -Cognitive-behavior therapy  
4 -Acceptance and Commitment Therapy 

5 -Dialectic behavior therapy  

6 -Inter personal therapy  
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و     (13اویانی، جواهری، بحیرایی )، ک(12)  یخورند یمحمود ، صفرزاده و(11)و قاسم زاده    ، یردیخداو  ، یمانیلس    قاتیتحق

روان  (  14)یغالمشاه   زاده،  نیحس  ،یکالنتر  ،یمحمد عملکردهای  مورد  در  به خصوص  روانی  پذیرش  اهمیت  دهندۀ  نشان 

  ، ی جانیتجارب ه  ، یمنف  یتجربه کردن تجارب روان شناخت   یبرا  یشتریب  لیکنند تمایمشناختی است. مراجعانی که گزارش  

ناخوشا خاطرات  و  اجتماع   ندیافکار  عملکرد  ه  ی کیزیف  ،ی دارند،    ، ینیغالمحس  پژوهش  (.15)  دهند یم نشان    یبهتر  یجانیو 

نشان داده است که اجتناب از تجارب با حیطة وسیعی از مشکالت رفتاری و روان شناختی ارتباط دارد.   (16)  یتقو  و  یخدابخش

کار، تعارض    طیدر مدرسه، مح  یکه استرس و نگرانیم افرادی که تمایل بیشتری برای سرکوب کردن چنین تجاربی را دارند هنگا

 تیبا توجه به موفق.  کندیم  دتریآن ها را شد  یهایآشفتگ  کنترل،  یبرا  تالش  د یآیم   شیآنها پ   یو ... برا  در روابط با همسر

  اهداف   از  ی کی  که  نیا  به  توجه  و   افراد  یستیبهز  و  سالمت  ش یافزا  و   ی روان  اختالالت  درمان  در  تعهد   و   رشیپذ  بر  یمبتن  درمان

برند،  یم  رنج  اریبس  ها  مولفه  نیا  از  یعصب  یپرخور   به  مبتال  افراد  و  است  جامعه  یزندگ  تیفیک  سطح  شیدرمانگران افزاروان  یاصل

  بر  تعهد و رشیپذ بر یمبتن درمان ایآ که است سوال نیا به پاسخ  دنبال به حاضر پژوهش شده ذکر مطالب به توجه با رو نیاز ا

 است؟ اثربخش یعصب یپرخور  به مبتال مردان در جانیه میتنظ

 

 : پژوهش  روش

  آماری جامعة. است کنترل  گروه  با آزمون پس  آزمون ش یپ  ی هاطرح قالب در  و یشیآزما مهیپژوهش حاضر از نظر روش اجرا  ن 

 1398در شهر بوشهر در سال    رانیا  پرخوران  انجمن  به  کننده  مراجعه  یعصب  یپرخور  به  مبتال  مردان  ةیکل  شامل  پژوهش  این  در

 .  بودندکرده  افتیدر یعصب یاختالل پرخور  صی که توسط روانپزشک تشخ بودند

 15هر گروه نمونه    ی( برا05/0)  نانی( و سطح اطم50/0(، اندازه اثر )80/0توجه به توان آزمون )حاضر با    یحجم نمونه پژوهش

 .  دندیانتخاب گرد ی نفر در نظر گرفته شد که بصورت تصادف

  ،یاختالل پرخور  به  ابتال)  ورود به پژوهش مورد نظر مشخص  یهاپس از بررسی و انجام مصاحبة بالینی، مراجعان دارای مالک

نفر   15و با غربالگری انتخاب شد که به طور تصادفی به دو گروه  (وزن کاهش ةبرنام ا ی و ی درمان روان کی همزمان افتیدر عدم

ای دقیقه  90تا  70جلسه   1ای به صورت هفته   هفته  8به مدت  ش یشوند سپس گروه آزما یم نفر کنترل تقسیم   15آزمایش و 

و کنترل   ش ی هر دو گروه آزما  یو سپس پس آزمون برا  نکرد  افتیدر  یمداخله ا  چیتحت آموزش قرار گرفت و گروه کنترل ه

  ایآ»پرسش    لهیگروه کنترل، به وس  یریعالوه بر به کار گ  زین  ش یهمزمان با آزما   یدادهایهرجلسه رو  انیدر پا  نیاجرا شد. همچن

 شود.ی کنترل م  «د؟یا ده یشن ای  دهید یگری د یجا از د یکرد افتیدر جلسه نیا در که نیا هیشب یمحتوائ

است   یامادّه18  ابزار  کی،(  17)  جیو کرا  ی؛ گارنفسک(CERQ)جانیه  یشناخت  میپرسشنامة تنظ  :   جان یه  م یتنظ ۀپرسشنام 

 1  از  یادرجهپنج  یهااندازه  در  یزندگ  یزایدگیتن  و  دکنندهیتهد  حوادث  به  پاسخ  در  را  هاجانیه  یشناخت  میتنظ  یو راهبردها

 ی دارا  آن  بلند   فرم  که  است  یخودگزارش  ابزار  ک ی  خود  پرسشنامه  نیا.  سنجدیم  اسیرمقیز  9  برحسب(  شهی)هم  5  تا )هرگز(  

  و   است  آسان  یلیخ  پرسشنامه  نیا  یاست استفاده شد. اجرا  یاماده  18  که  آن  کوتاه  فرم  از  حاضر  قیتحق  در  که  است  ماده  36

پ یم   استفاده  قابل (  ینیبال   یهاتیجمع  هم  و  بهنجار  افراد)هم    باال  به  سال  12  افراد  یبرا  یشناخت  میتنظ  یرسشنامهباشد. 

  مجدد   یابیارز  ،یزیربرنامه  بر  مجدد  تمرکز  مثبت،  مجدد  تمرکز  ،ینشخوارگر  رش،یپذ  ش،یمالمت خو  یراهبرد شناخت  جان،یه

دارد   نهیگز  2پرسشنامه    نیا  یهااسیمق  ریز  از  کیکند. هر  ی م  یابیارز  را  گرانیو مالمت د  یپندارفاجعه  ،یریپذدگاهید  مثبت،

 شتریکسب شده ب  ینمره  هرچه.  دی آیمبه دست    اس یهر خرده مق  یجمع بستن نمرات داده شده به هر عبارت نمره    قیکه از طر

  یمنف  یراهبردها  18-17- 12-10-9-8-3-1سئواالت    یسئوال  18در فرم    .است  شده  استفاده  شتریب  فرد  توسط  راهبرد  آن  باشد،



 عصبی پرخوری  اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان در مردان مبتال به

و همکاران   ینفسکگارکنند.  یم  یریمثبت را اندازه گ  یراهبردها  16-15-14-13-11-7-6-5-4-2و سئواالت    جانیه  میتنظ

روا2002) و  اعتبار  برا  ی مطلوب  یی(  )  قاتیتحقاند.  کرده  گزارش  پرسشنامه  نیا  یرا  تنظیم  روی    (18گارنفسکی  راهبردهای 

اعتبار پرسشنامه در  .  برخوردارند  ی خوب  یدرون   ی همسان  از  آزمون  نیا  ی هااسیمق  ریزیماند که تماشناختی هیجانات نشان داده

 یهمبستگ  قیطر  از  پرسشنامه  ییروا.  است  کرده  گزارش  82/0  کرونباخ   یآلفا  بی( با استفاده از ضر19)  یوسفی  را  یرانیفرهنگ ا

ترت  یبررسیمعمو  سالمت  یسؤال  28  پرسشنامه  اضطراب  و  یافسردگ  اسیمق  نمرات  با  یمنف  یراهبردها  انیم به  و    بیشده 

 . دار هستند یمعن p<0/0001 در بیضر دو  هر که آمده  بدست 37/0 و 35/0 برابر یبیضرا

 

 ( ارائه شده است.  20) زیه یالگو یپروتکل بر اساس الگو   نیا:  تعهد و  رشیبر پذ یپروتکل درمان مبتن

 ی درمان قرارداد بستن و پرسشنامه به پاسخ پژوهش،  موضوع با افراد آشنا کردن ،یدرمان ةرابط جادی: ا اول ةجلس

 با درمانها بودن  اثر کم و یموقت مورد در  بحث آنها، ریتأث زانیم یابیارز و ماریب یدرمان یروشها یبررس کشف و دوم: ةجلس

 ف یتکل ارائه و بازخورد  افتیدر ل،یتمث از استفاده

 عیوقا  رشیپذ آنها، یهودگ یب به  بردن یپ  و هیکنترل تغذ ناکارآمد یراهبردها ص یتشخ ی برا  مراجع کمک به  سوم:  ةجلس

 ف یتکل ارائه و بازخورد افتیدر ل،یتمث از استفاده با آنها با  بدون کشمکش دردناک یشخص

 با زبان میمفاه رییتغ رش، یپذ یگامها آموزش آن، یامدهایپ  از یآگاه و تجارب از اجتناب مورد در  حیتوض چهارم:  ةجلس

 ف ی تکل ارائه و بازخورد افتیدر ،یآرام  تن ل،آموزشیتمث از استفاده

 رفتار و یروانشناخت یکارکردها  احساسات، /رفتار مشترک ارتباط انیب منظور  به یبعد سه یرفتار مدل یمعرف پنجم:  ةجلس

 فیکل ةارائ  و بازخورد افتیدر آن، اساس بر رفتارخوردن ریی تغ یبرا تالش در مورد بحث و مشاهده قابل

خودبه جهت کنترل   با تماس یبرقرار  و بستر  ک ی عنوان به شتنیخو مشاهده نه،یزم و نقش میمفاه  حیتوض ششم:  ةجلس

هستند  یذهن یمحتوا جزء که ییحسها از ییجدا و مختلف یحس  یافتهایدر از یآگاه ل،یتمث  از استفاده با خوردن  یرفتارها

 .فیتکل ارائه و بازخورد افتیو در

 نیتمر بهتر، ی زندگ ی برا مراجع کردن توانمند و خوردن سبک رییتغ یبرا زهیانگ جادیا ارزشها، مفهوم حیتوض هفتم: ةجلس

 فیتکل ةارائ  و بازخورد افتیدر ،یتمرکز

 یبند جمع آنها، به عمل یبرا  تعهد جادیا و ارزشها با مطابق یرفتار یطرحها ییشناسا عمل، به  آموزش تعهد هشتم:  ةجلس

 پس آزمون  یاجرا  جلسات،

 

 .شد  نییتع رنوفی اسم - کالموگروف  آزمون توسط  یکم یرهایمتغ  عیتوز بودن یعیطب ابتدا ها،  داده  لیتحل و هیتجز منظور به

 با و  تفاوت   نمرات  ی ت  لیتحل  آزمون  و   انس یکوار  لیتحل  جمله  از  یاستنباط آمار و یفیتوص آمار از  استفاده با ها داده سپس

 .شد لیتحل و هیتجز  19نسخه  SPSS افزار نرم از استفاده

 

 :هاافتهی

در دو گروه    پژوهش  یرهای متغازمون و پس ازمون    شیو انحراف معیار نمرات پ   نیانگیهای توصیفی مشاخص  1شماره  جدول  

 دهد. یمرا نشان  کنترل و  شیآزما
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  گروه  دو  در پژوهش یرهایمتغ ازمون پس و ازمون  شیپ  نمرات  معیار انحراف و نیانگیهای توصیفی مشاخص .1جدول 

 کنترل و  شیآزما

Table 1. Descriptive indices of mean and standard deviation of pre-test and post-test scores of 

research variables in experimental and control groups 
 ریمتغ گروه شاخص زمون کولموگروفآ

  یسطح معن

 ی دار

Z K.S   انحراف

 استاندارد

  شاخص ن یانگیم

    شیآزمون آزما  شیپ  54/30 99/2 13/0 20/0

راهبرد 

 مثبت

 کنترل  آزمون شیپ  06/26 15/7 14/0 20/0

 ش یآزماپس آزمون  6/36 17/4 14/0 20/0

 پس آزمون کنترل 54/28 14/5 11/0 25/0

    شیآزمون آزما  شیپ  46/22 82/3 26/0 20/0

راهبرد 

   یمنف

 کنترل  آزمون شیپ  26/21 97/2 16/0 20/0

 ش یپس آزمون آزما 54/17 62/2 17/0 06/0

 پس آزمون کنترل 93/20 28/4 21/0 20/0

 

را برآورد    انسیکووار  لیتحل  ییربنایز  یهاپژوهش مفروضه  نی ا  یهاداده   نکهیا  از  نانی اطم  یبرا  ها،  هیفرض   به  مربوط  لیقبل از تحل

محاسبه   ج یقرار گرفتند. نتا  یمورد بررس  انس یکووار لیتحل  ی اصل  ی هامفروضه   منظور ن یآنها پرداخته شد. بد  یکنند به بررسیم

آنها  نیب یوجود رابطه خط انگریمورد ب یرهایوابسته( در متغ ری(و پس آزمون )متغتیکووار ریآزمون )متغ شیپ  نیب یهمبستگ

  ینشان از عدم رابطه معن  زین  یمورد بررس  ی رهایمتغ  یآزمونها  ش یپ   ن یب  یبودن رابطه ( و محاسبه همبستگ  ی بود )مفروضه خط

مفروضه   یبررس یو برا نیاز آزمون لو رها یمتغ انس یوار یهمگن یبررس یچندگانه(. برا یآنها بود )مفروضه عدم همخط نیدار ب

ارائه   2بدست آمده در جدول شماره    جی. نتا دیدر تعامل گروه * پس آزمون استفاده گرد  یآزمودن  نیاثرات ب  یونیرگرس  یهاب یش

 یداریمعندهد که سطح  یوابسته نشان م   ریدر پس آزمون به عنوان متغ  نیبدست آمده از آزمون لو  جیشده است. همانگونه که نتا

 زین  یونیرگرس  یهاب یمفروضه ش  یحاصل از بررس  جینتا  نی ( است. همچن   P>05/0)  سنجش  سطح  از  باالتر  رهایمتغیمدر تما

 در دو گروه است.  یونیرگرس ی هاب ی ش مفروضه یبرقرار انگری( بP>05/0دار بدست آمده ) ی دهد که سطح معنیمنشان 

 مفروضه ها  یبررس یبرا یآزمودن نیو اثرات ب نیبدست آمده از آزمون لو ج ینتا .2جدول 

Table 2. results of Levene's test and inter-subject effects to test the hypotheses 
  ها  انس یوار یمفروضه همگن یونیرگرس یهاب یمفروضه ش

 گروه ن یآزمون لو آزمون  ش یتعامل گروه * پ 

  یسطح معن F یدار یسطح معن

 ی دار

F شاخص 

 مثبت یپس آزمون راهبردها 10/0 75/0 56/1 22/0

 ی منف یپس ازمون راهبردها 21/1 27/0 98/0 34/0
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را   انسیکووار  لیتحل  یداده ها اجازه اجرا  طینشان داد شرا  انس یکووار  لیتحل  یآمار  یهامفروضه  یبررس  جیهمانگونه که نتا

  اجرا (  3  شماره)جدول    آزمون  پس  در  یجانیه  میتنظ  ابعاد  یرو  رهیمتغ  چند  انسیکووار  لیتحل   کی  منظور  نیا  یدهد. برایم

  گر ید  یعبارت  به.  است  دار  یمعن  رهیمتغ  چند  انسیکوار  لیتحل   که  داد  نشان  انسیکوار  لیتحل  دو  هر  در  آمده  بدست  ج ینتا.  شد

  جیخالصه نتا  3و کنترل در پس آزمون شده است. جدول شماره    شی آزما  یهاگروه  گنیانیم   تفاوت  باعث  یآموزش  مداخله  اثر

را نشان    یجان یه  م یو گواه در ابعاد تنظ  ش یآزما  یهاپس آزمون ها در گروه  ن یانگیم  سهیمقا  یبرا  یریچندمتغ  انس یکووار  لیتحل

 دهد.  یم

 

  ابعاد   در  گواه  و   شیآزما  یها گروه  در ها  آزمون  پس  نیانگیم  سهیمقا  یبرا  یریچندمتغ  انسیکووار  لیتحل جی. نتا  3جدول شماره  

 ی جانیه میتنظ

Table 3. Results of multivariate analysis of covariance to compare the mean of post-tests in 

experimental and control groups in the dimensions of emotional regulation 
 ی سطح معنادار خطا  df ه یفرض  F df ارزش  آزمون اثر 

 

 

 گروه 

 01/0 27 2 20/17 56/0 یی الیاثر پ 

 01/0 27 2 20/17 44/0 لکزیو یلمبدا

 01/0 27 2 20/17 27/1 نگ یاثر هتل

 01/0 27 2 20/17 27/1 ی رو شهیر نیبزرگتر

 

  حداقل   لحاظ   از  کنترل  و   ش ی آزما  یگروهها  ن یب  داد؛   نشان (   3  شماره)جدول    ره یمتغ  چند   انسیکووار  لیتحل جیهمانگونه که نتا 

در متن مانکووا    کراههی  یها انسیکووار  لیتحل  تفاوت،  نقطه  یبررس  یبرا.  دارد  وجود  یدار  یمعن  تفاوت  وابسته  یرهایمتغ  از  یکی

  انس یکووار ل یتحل جینتا  4ارائه شده است. جدول شماره  5در جدول شماره    لیتحل ن یا جیوابسته انجام شد. نتا  یرهایمتغ یرو

پ   ریپس آزمون هر متغ  سهیمقا  یدر متن مانکووا را برا  کراههی و کنترل نشان   شیآزما  یها آزمون ها، در گروه  شیبا کنترل 

 دهد. یم

  و  شیآزما ی هادر گروه رهایپس آزمون متغ سهیمقا یدر متن مانکووا برا کراههی انسیکووار لیتحل  جی.نتا 4جدول شماره 

 کنترل 

Table 4. Results of one-way covariance analysis in MANCOVA text for comparison of post-

test variables in experimental and control groups 
سطح  اندازه اثر

 یمعنادار

F مجموع  ی درجه آزاد مجذورات نیانگیم

 مجذورات

 اثر 

  یراهبرد منف 70/86 1 70/86 88/6 014/0 19/0

 راهبرد مثبت  64/425 1 64/425 45/19 001/0 41/0 گروه

  یراهبرد منف 66/352 28 59/12   

 راهبرد مثبت  66/612 28 88/21   

  یراهبرد منف 37/439 29    

 مثبت راهبرد  30/1038 29    
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پس    ی( رویشیدهد اثر گروه )مداخله آزمایمنشان    یمورد بررس  یرهایدر متغ  کراههی  انسیکووار  لیبدست آمده از تحل  جینتا

(  P<  05/0در سطح )  (=45/19Fبا مقدار )  مثبت  یراهبردهاپس آزمون    ی(،  رو=88/6Fبا مقدار )  یمنف  یراهبردهاآزمون  

کودکان شده    ی جان یه  میتوان گفت که اثر مداخله باعث بهبود نظ یمبدست آمده    جیبا توجه به نتا   ی دار است. بطور کل   یمعن

 ( بوده است.  41/0)  مثبت  یراهبردها  یرو( و  19/0)  یمنف  یراهبردها  یمداخله رو  یرگذاریبراساس اندازه اثر تاث  نیاست. همچن

 

 : یر یگجهیبحث و نت 

مقا  یهاگروه  نیب  که  داد  نشان  لیتحل  جینتا   یشناخت  م یتنظ)ابعاد    وابسته  یرهایمتغ  از  یک ی  حداقل  لحاظ  از  سهیمداخله و 

وابسته   یرهایمتغ  یدر متن مانکووا رو  یهاانسیکووار  لیتحل  تفاوت،  نقطه  یبررس  یبرا.  دارد  وجود  یدار  یمعن  تفاوت(  جانیه

. با توجه به نتیجه بودمعنادار     جانیه  یشناخت  میدر ابعاد تنظ  انسیکووار  لیبدست آمده نشان داد که تحل  جیانجام شد. که نتا 

توان گفت که در گروه مداخله تغییر معنی داری در بهبود راهبردهای مثبت و  منفی تنظیم شناختی هیجان در  بدست آمده می 

نیز نشان دادند درمان مبتنی    (21)  فورمن و همکارانپس آزمون نسبت به گروه آزمایش تحت تأثیر مداخله بوجود آمده است.  

پژوهش    .افکار و احساسات خود اقدام به خوردن می کنند، مؤثر است  بر پذیرش و تعهد برای افراد چاقی که در پاسخگویی به

نشان داد، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد خوردن هیجانی را در افراد چاقی که   (،22)  1داهل  و  دسیولیکاک  دسون،یآرووینلند و  

( در پژوهشی نشان دادند درمان مبتنی بر پذیرش و  23) 2ز یه  و  فولِتجراحی چاقی انجام داده اند، کاهش می دهد. پیرسون و  

تمامی این پژوهش ها با تأکید بر اثربخشی درمان   .دهدتعهد رفتارهای خوردن را در زنان دارای نگرانی تصویر بدنی، کاهش می

پژوهش با  همچنین یافته  .های این پژوهش همسو استمبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود خوردن هیجانی با یافته های این 

اثر معنادار بر  ( که نشان داد، مداخلة ذهن آگاهی متمرکز بر خوردن24)  3ی بگ  و  یهیل  سلوان،  ،ی شال  ت،یاسمپژوهش دالن و  

(، که نشان دادند آموزش آگاهانة خوردن مبتنی بر ذهن آگاهی،  25)  4روولبهبود رفتارهای خوردن دارد و پژوهش کریستلر و  

ذهن آگاهانه    مراقبه( که نشان داد  26)  5لوِ   و  فورمن  ن، یباتر  ن، یگلدشتا دوره های پرخوری را کاهش می دهد و پژوهش کاترمن و  

در .  گردد، همخوان استمیدهد و به کاهش وزن منجر  میپرخوری و خوردن هیجانی را در افراد درگیر با این رفتارها کاهش  

رفتار خوردن مؤلفة پذیرش بدون قضاوت و دفاع، بسیار مهم است. در سطوح باالی پذیرش، افراد متوجه برانگیختگی های روانی  

شوند ، بدون آنکه تالشی برای مهار آن انجام دهند و یا از آن اجتناب کنند. همین موضوع باعث می  می)افکار و احساسات( خود  

پایین پذیرش، فردی که دچار  شود که تأثیر این افکار و ا حساسات بر عملکرد رفتاری آنها )خوردن(، کاهش یابد. در سطوح 

شود. مانند  شود، درگیر راهبردهای کنترلی به منظور تغییر شکل و فراوانی افکار و احساساتش میبرانگیختگی ها ی روانی می

کنترلی به تخریب رفتاری و عملکردی فرد منجر می    فردی که برای تسکین عاطفی به خوردن روی می آورد. این راهبردهای

شود. در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کنندگان به اعالم تعهد خود و گام برداشتن در مسیر زندگی سالم تشویق می  

ن درمان هر عملی  شود. در ایافکار و احساسات منفی می  شوند و این شامل اقدامات رفتاری، حتی هنگام رویارویی با موانع، مانند

با عملکرد آن در ذهن مقایسه و تحلیل می شود . ممکن است درمانگر از مراجع بپرسد این رفتار در خدمت چیست؟ آیا در  
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خدمت اجتناب و پاسخ به ذهن است و یا در خدمت نزدیک شدن به ارزش ها؟ این روش شامل هر دو راهبرد پذیرش و تعهد  

برای مثال از مراجع خواسته می شود ، هنگامی که میل شدید به خوردن احساس می کند از  (.  27رفتاری به تغییر می شود )

خودش سؤال کند آیا این میل در راستای گرسنگی و نیاز بدن او به خوردن و ارزش سالمتی است و یا در راستای افکار، امیال،  

ارزش سالمتی به خوردن سالم بپردازد و نه برای اجتناب   شود در راستایهیجانات و با عالیم بدنی او است؟ از مراجع خواسته می

پذیرش، کاهش زبان کالمی و اشارۀ مستقیم به نتایج    درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اجتناب را با تشویق به  از هیجان ها.

بازداری قوت گرفته    اب وگفت که افکار و احساسات و امیالی که بر اثر اجتن  (. بنابراین می توان28دهد )زیاد، کاهش می  اجتناب

شود، این است که این فرایند   راخوانی آنها کمتر خواهد شد. ولی آنچه باید بیانفمی گیرند،    بودند، پس از آنکه مورد پذیرش قرار

 .  به مرور زمان ایجاد می شود

 پژوهش  یهامحدودیت  

کرد، بنابراین در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را گیری در دسترس و بررسی نکردن برخی متغیرهای مداخله گر اشاره  نمونه

در شهر بوشهر بود. بنابراین در تعمیم یافته ها به سایر گروههای    یپرخور  یرعایت کرد. نمونه های این پژوهش شامل مردان دارا

 سنی )کودکان و نوجوانان( و زنان باید جانب احتیاط رعایت شود.  

 کاربرد پژوهش  

  نکه یتعهد حاصل شده است؛ با توجه به ا  رشیبر پذ  یمداخله مبتن  جهیدر نت  یجانیه  میپژوهش حاضر بهبود تنظ  جیاساس نتا  بر

 ی م  هیمختلف بکار گرفته شده اند؛ توص  یو رفتار  یبهبود مشکالت روانشناخت  یکه برا  جانیه   یشناخت  یمداخله ا  یبرنامه ها

 افراد شود.   یجانیه میبه مبحث آموزش تنظ یشتر یتوجه ب ؛یپرخور یبهبود رفتارها نهیشود در زم

 ی اخالق  مالحظات

  از  کیهر  در  که  داشتند  را  حق  نیا  نمونه  گروه   .است  بوده  یاریاخت  پژوهش  در  شرکت  و  بوده  محرمانه  نمونه  یهاگروه   اطالعات

 .  گرفتند قرار آموزش تحت پژوهش؛ اتمام از پس  کنترل؛  گروه  .کند ترک را پژوهش پژوهش؛ انجام مراحل

 

References 
1) Lucassen EA., Zhao X., Rother KI., Mattingly MS., Courville AB., De Jonge L., Csako G, 

Cizza G, Sleep Extension Study Group. Evening chronotype is associated with changes in 

eating behavior, more sleep apnea, and increased stress hormones in short sleeping obese 

individuals. PloS one. 2013 Mar 6;8(3):e56519. 

2) Gianini LM., White MA., Masheb RM. Eating pathology, emotion regulation, and emotional 

overeating in obese adults with binge eating disorder. Eating behaviors. 2013 Aug 1;14(3):309-

13. 

3) Hilbert A., Tuschen‐Caffier B.. Maintenance of binge eating through negative mood: A 

naturalistic comparison of binge eating disorder and bulimia nervosa. International journal of 

eating disorders. 2007 Sep;40(6):521-30. 

4) Basak Nejad S., Hooman F., Qasemi Nejad M.. The relationship between cognitive-

behavioral avoidance coping styles and eating disorders in university students. Journal of 

Mental Health Principles, 2012; 14 (56): 85-287 . 

5) Hooman F., Mehrabizadeh Honarmand M., Khajehuddin N., Zargar Y.. Evaluation of the 

effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on bulimia nervosa in women referred to 

the Ahvaz Bulimia Association. Jundishapur Medical Quarterly, 2018; 10 (4): 417-425. 



 91-104ص   25(1، پیاپی )1400 بهار، اولم، شماره یازدهفصلنامه خانواده و بهداشت، دوره 

Family and health Quarterly, vol11, Issue 1, Spring 2021, ISSN: 2322-3065, 

http://journals.iau-astara.ac.ir 

 عرفانی 9

6) Gross JJ., Thompson RA.. Emotion regulation: conceptual foundation. in jj gross (ed). 

handbook of emotion regulation.2007. 

7) Ricca V., Castellini G., Sauro CL., Ravaldi C., Lapi F., Mannucci E., Rotella CM., Faravelli 

C.. Correlations between binge eating and emotional eating in a sample of overweight subjects. 

Appetite. 2009 Dec 1;53(3):418-21. 

8) Munsch S., Meyer AH., Quartier V., Wilhelm FH.. Binge eating in binge eating disorder: a 

reakdown of emotion regulatory process?. Psychiatry research. 2012 Feb 28;195(3):118-24. 

9) Rahmanian M., Nejatali R., Oraki M.. The Effectiveness of Acceptance and Commitment 

Therapy in Cognitive Emotion Regulation and Concerns of Body Image in Females with 

Bulimia Nervosa. JHPM. 2018; 7 (4) :33-40.  

10) Hayes SC., Wilson KG., Gifford EV., Follette VM., Strosahl K.. Experiential avoidance 

and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. 

Journal of consulting and clinical psychology. 1996 Dec;64(6):1152. 
11) Soleimani M., Khodavirdi T., Qasemzadeh A.R.. Evaluation effect of dialectical behaviour 

therapy (DBT) on decreasing overeating and depression in women with binge eating disorder 

(BED) Scientific Journal of the Medical System Organization of the Islamic Republic of Iran. 

2014; 32 (1) :9-18. 

12) Safarzade S., Mahmoody Khorandi Z.. Survey on Eating Disorders (Mental Anorexia, 

Bulimia) among 13-18-Year- Old Adolescents of Gonabad City in 2014. JRUMS. 2015; 14 (5) 

:393-404 

13) Kaviani H., Javaheri F., Bahiray H.. Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in 

Reducing Automatic Thoughts, Dysfunctional Attitude, Depression and Anxiety: A Sixty-Day 

Follow-Up. Advances in Cognitive Sciences. 2005; 7 (1) :49-59 

14) Mohammadi L., Salehzade Abarghoei M., Nasirian M.. Effectiveness of Acceptance and 

Commitment Therapy on Cognitive Emotion Regulation in Men under Methadone Treatment. 

JSSU. 2015; 23 (9) :853-861 

15) Zettle RD., Petersen CL., Hocker TR., Provines JL.. Responding to a challenging 

perceptual-motor task as a function of level of experiential avoidance. The Psychological 

Record. 2007 Jan;57(1):49-62. 

16) Gholam Hosseini B., Khodabakhshi Kolaei A., Taqvai D.. The effectiveness of acceptance 

and commitment group therapy in improving depression and body image in obese women. 

Social Health, 20141-8 :(1) 2 ؛ . 

17) Garnefski N., Kraaij V.. Cognitive emotion regulation questionnaire–development of a 

short 18-item version (CERQ-short). Personality and individual differences. 2006 Oct 

1;41(6):1045-53. 

18) Garnefski N., Van Den Kommer T., Kraaij V., Teerds J., Legerstee J., Onstein E.. The 

relationship between cognitive emotion regulation strategies and emotional problems: 

comparison between a clinical and a non‐clinical sample. European journal of personality. 2002 

Sep;16(5):403-20. 

19) Yousefi F.. The Relationship of Cognitive Emotion Regulation Strategies with depression 

and Anxiety in Students of Special Middle Schools for Talented Students in Shiraz. JOEC. 

2007; 6 (4) :871-892 



 عصبی پرخوری  اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان در مردان مبتال به

20) Hayes, S. C. “A contextual approach to therapeutic change. In N. Jacobson (Ed.), 

Psychotherapists in clinical practice: Cognitive and behavioral perspectives ,New York: The 

Guilford Press.1987. 

21) Forman EM., Butryn ML., Hoffman K.L, Herbert JD.. An open trial of an acceptance-

based behavioral intervention for weight loss. Cognitive and Behavioral practice. 2009 May 

1;16(2):223-35. 

22) Weineland S., Arvidsson D., Kakoulidis TP., Dahl J.. Acceptance and commitment therapy 

for bariatric surgery patients, a pilot RCT. Obesity research & clinical practice. 2012 Jan 

1;6(1):e21-30. 

23) Pearson AN., Follette VM., Hayes SC.. A pilot study of acceptance and commitment 

therapy as a workshop intervention for body dissatisfaction and disordered eating attitudes. 

Cognitive and Behavioral Practice. 2012 Feb 1;19(1):181-97. 

24) Dalen J., Smith BW., Shelley BM., Sloan AL., Leahigh L., Begay D.. Pilot study: Mindful 

Eating and Living (MEAL): weight, eating behavior, and psychological outcomes associated 

with a mindfulness-based intervention for people with obesity. Complementary therapies in 

medicine. 2010 Dec 1;18(6):260-4. 

25) Kristeller JL., Wolever RQ.. Mindfulness-based eating awareness training for treating 

binge eating disorder: the conceptual foundation. Eating disorders. 2010 Dec 28;19(1):49-61. 

26) Katterman SN., Goldstein SP., Butryn ML., Forman EM., Lowe MR.. Efficacy of an 

acceptance-based behavioral intervention for weight gain prevention in young adult women. 

Journal of Contextual Behavioral Science. 2014 Jan 1;3(1):45-50. 

27) Hayes SC., Luoma JB., Bond FW., Masuda A., Lillis J.. Acceptance and commitment 

therapy: Model, processes and outcomes. Behavior research and therapy. 2006 Jan 1;44(1):1-

25. 

28) Hayes SC., Strosahl K., Wilson KG.. Acceptance and commitment therapy: An 

experiential approach to behavior change. 1999. New York: Guilford. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91-104ص   25(1، پیاپی )1400 بهار، اولم، شماره یازدهفصلنامه خانواده و بهداشت، دوره 

Family and health Quarterly, vol11, Issue 1, Spring 2021, ISSN: 2322-3065, 

http://journals.iau-astara.ac.ir 

 عرفانی 11

 

 آیید؟  می کنار وقایع با چگونه

 هریک مطالعه از پس . دهد می پاسخ ها آن برابر در خود خاص شیوه به  و شود می مواجهه ناخوشایند و منفی وقایع با کس هر

 کنید؟ می فکر چگونه ها  آن درباره اغلب کنید می تجربه را ناخوشایندی یا منفی وقایع وقتی فرمایید مشخص زیر عبارات از

 

 هرگز  

1 

 ی گاه 

2 

 مرتبا

3 

 اغلب

4 

 همیشه 

5 

      .دانم می مسأله این مقصر را خودم 1

      .بپذیرم را اتفاق  این مجبورم 2

      . کنم می فکر دارم تجربه این به  نسبت که احساسی به اغلب من 3

      . کنم می فکر بهتری مسایل به 4

      . کنم می فکر دهم انجام توانم می که کاری بهترین به 5

      .بگیرم یاد چیزی موقعیت این از توانم می 6

      .باشد این از بدتر مراتب به توانست می شرایط 7

 چیزهایی ا  ب مقایسه در ام کرده تجربه من که  را چیزی کنم می فکر اغلب (8 8

 . باشد می بدتر مراتب به  اند کرده تجربه دیگران ه ک

     

      . دانم می اتفاق  این مقصر را دیگران 9

      . باشم  می اتفاق  این مسول من 10

      .کنم قبول را موقعیت این مجبورم 11

      . کند می مشغول خود به مرا ذهن مسأله این 12

      . ندارند اتفاق  این به ربطی که کنم می فکر خوشایندی چیزهای به 13

      . کنم می فکر موقعیت این با آمدن کنار شیوه بهترین به 14

      شد  ترخواهم مقاوم است، افتاده اتفاق  برایم که چیزی اثر بر کنم می احساس 15

      . کنند می تجربه را بدتری بسیار شرایط مردم سایر کنم می فکر 16

      . دهم می ادامه ام تجربه بودن وحشتناک مورد در کردن فکر به من 17

      . باشند می اتفاق  این مسؤول دیگران 18

 


