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چکیده
مقدمه :هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشي درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگي و اضطراب زنان مبتال به اختالل پرخوری بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربي با طرح پیشآزمون -پسآزمون با پیگیری  5هفتهای با گروه کنترل بود .جامعه آماری
پژوهش ،زنان مبتال به اختالل پرخوری مراجعهکننده به مراکز درمان چاقي شهر تهران بودند که از بین آنها نمونهای به روش هدفمند
شامل  25نفر انتخاب شدند و بهصورت تصادفي در  1گروه آزمایش ( 9نفر) و کنترل ( 9نفر) قرار گرفتند .سپس ،پرسشنامههای
افسردگي و اضطراب  Beckتوسط هر  1گروه تکمیل گردید .پس از گردآوری دادهها ،بهمنظور تجزیه و تحلیل آنها از تحلیل کواریانس
چندمتغیره در نرمافزار  SPSS 24با سطح معناداری ( )α≥4/46استفاده شد.
یافتهها :نمرات میانگین افسردگي در گروه آزمایش در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری بهترتیب  32/9 ،01/7و  32/6و در گروه
کنترل  01 ،02/2و  04/2بود .همچنین میانگین اضطراب در گروه آزمایش در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری بهترتیب  16/2 ،37/7و
 17/5و در گروه کنترل  36/1 ،35/1و  37/3بهدست آمد؛ از این رو ميتوان گفت که کاهش میانگین در دو متغیر اضطراب و افسردگي
در گروه آزمایش وجود دارد و این تفاوت در سطوح و در بین دو گروه در سطح ( )α≥4/46معنادار ميباشد.
نتیجهگیری :درمان متمرکز بر هیجان با تقویت پردازش و خودآگاهي هیجاني باعث تغییر در طرحوارههای هیجاني شده و با
جانشینکردن پاسخهای سازگار منجر به کاهش افسردگي و اضطراب در زنان مبتال به اختالل پرخوری گردیده است.
کلمات کلیدی :افسردگي ،اضطراب ،پرخوری ،درمان متمرکز بر هیجان زنان
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مقدمه
یکي از اختالالت دسته خوردن در ویرایش پنجم راهنمای

نمونه  124نفری نیز نشان داده شد که شیوع 7 ،BED

( DSM-5: Diagnostic

درصد بود و در مبتالیان به اختالل پرخوری با  74درصد

 ،)and Statistical Manual of Mental Disordersاختالل

اضافهوزن ،بیش از یک بار اقدام به خودکشي و سبک

پرخوری است .ویژگي تشخیصي اصلي اختالل پرخوری

زندگي ناسالم وجود داشت .همچنین  BEDبا اختالالت

( ،)BED: Binge Eating Disorderدورههای راجعه

افسردگي ،اضطراب منتشر (،)Generalized Anxiety

پرخوری ميباشد که باید بهطور متوسط حداقل یک بار در

سوءمصرف الکل و اختالل وحشتزدگي (پانیک)

هفته و به مدت  3ماه روی دهد ( .)2خوردن در یک دوره

( )Panic Disorderهمبستگي معناداری داشت ( .)1بهطور

زماني خاص (مثالً در  1ساعت) قطعاً بیشتر از مقدار غذایي

کلي تحقیقات نشان دادهاند که افراد چاق مبتال به

است که افراد عادی در این بازه زماني در شرایط مشابه

دارای میزان بیشتری از افسردگي و اضطراب در مقایسه با

میل ميکنند و در این راستا یک احساس فقدان کنترل بر

افراد بدون ابتال به  BEDميباشند ()9،7؛ بهطور مثال

خوردن در مبتالیان وجود دارد ( .)1درحالي که شیوع

 Grilloو همکاران در یک پژوهش با مطالعه تاریخچه

 BEDدر نمونههای جامعه  1تا  6درصد است 34 ،درصد از

زندگي  040بیمار  BEDمشاهده نمودند که  61درصد از

افراد چاق که به دنبال کاهش وزن ميباشند ،مالکهای

آنها مبتال به افسردگي هستند و  37/2درصد دارای

اختالل پرخوری را برآورده ميسازند ( .)3مطالعات شیوع

اضطراب ميباشند (.)9

تشخیصي و آماری اختالالت رواني

BED

این اختالل در آمریکا را  2تا  3درصد در جمعیت عمومي

در پژوهشهای مختلف تأثیر درمانهای گوناگون بر

نشان دادهاند ( .)0چاقي و  BEDمشکالت جدی را برای

پرخوری نشان داده شده است؛ بهعنوان مثال درمان دارویي

سالمتي عمومي به وجود ميآورند که این مشکالت بهطور

با  ،)1( Sibutramineترکیب درمان شناختي -رفتاری

معناداری باعث افزایش و تسریع مرگ و میر مبتالیان به آن

( )CBT: Cognitive-behavioral Therapyبا فلوکستین

ميشوند ( .)6در یک مطالعه در ارتباط با  1035بیمار زن

( ،)24درمان شناختي -رفتاری ( ،)22درمان دیالکتیکي

بستری که مبتال به بياشتهایي عصبي ،پرخوری عصبي و

(،)21،23( )DBT: Dialectical Behavior Therapy

اختالل پرخوری بودند نشان داده شد که  17درصد از این

برنامههای ازدستدادن وزن

( BWL: Behavioral Weight

زنان حداقل یک اختالل رواني قابل تشخیص دیگر بدون

 )Loss Programبههمراه درمان شناختي– رفتاری ( )20و

درنظرگرفتن نوع اختالل در غذاخوردن داشتند که در این

درمان بین فردی ()26( )IPT: Interpersonal Therapy

ارتباط 10 ،درصد از این زنان یک نوع اختالل خلقي

برای اختالل پرخوری به کار رفته است؛ اما از آنجایي که

(رایجترین افسردگي تکقطبي) را نشان دادند و  65درصد

تحقیقات ارتباط بین عواطف و هیجانات منفي با اختالالت

دارای شواهدی از اختالل اضطرابي بودند ( .)5در این زمینه

خوردن را نشان دادهاند ( )25،27و زنان مبتال به اختالالت

 Strineو همکاران پي بردند که افراد با اختالالت افسردگي

خوردن به احتمال زیاد از استراتژیهای ناکارآمد تنظیم

و اضطراب به احتمال بیشتری به رفتارهای ناسالم مانند

هیجان مانند نشخوار و سرکوب در پاسخ به عواطف منفي

عدم فعالیت بدني و چاقي مبتال ميشوند ( .)7در مطالعه

استفاده ميکنند ()29؛ در نتیجه بدتنظیمي هیجان

زمینهیابي  Gruczaو همکاران ( )1447در ارتباط با یک

( )Emotion Regulation Deficitsیکي از عوامل
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تسریعکننده و نگهدارنده نشانههای اختالالت خوردن و

و گروهدرماني مؤثرتر از درمانهای فردی برای درمان

پرخوری ميباشد ( )21و درمانهای کارشده بر آن بهطور

پرخوری بوده است ،پژوهش حاضر با هدف تعیین کارآیي

مستقیم هیجانات و بدتنظیمي آن را هدف قرار نميدهند.

درمان گروهي متمرکز بر هیجان بر افسردگي و اضطراب در

همچنین نشان داده شده است که درمانهای گروهي

زنان مبتال به اختالل پرخوری انجام گرفت.

نسبت به درمانهای انفرادی برای اختالالت پرخوری مؤثرتر

مواد و روشها

ميباشند (.)14
یکي از درمانهایي که به هیجانات ميپردازد و تأثیرات

پژوهش حاضر یک کارآزمایي بالیني نیمهتجربي با

آن بر افسردگي و اضطراب بررسي شده است ،درمان متمرکز

طرح پیشآزمون -پسآزمون -پیگیری با گروه کنترل

بر هیجان ميباشد که توسط  Greenburgو همکاران ایجاد

ميباشد .بدینصورت که پس از انتخاب نمونه و گمارش

شده است ()Emotion-focused Therapy( EFT .)12

تصادفي آنها به گروههای آزمایش و کنترل ،پیشآزمون

نوعي درمان کوتاهمدت و مبتني بر شواهد ميباشد که از

(پرسشنامه افسردگي و اضطراب  Beckو مقیاس شدت

EFT

پرخوری) برای هر دو گروه بهطور همزمان اجرا شد .پس

که براساس نظریههای هیجان و نظریه دلبستگي استوار

از اجرای پیشآزمون ،برنامه گروهي با رویکرد درمان

ميباشد ،اعتقاد بر این است که خود رابطهدرماني بهصورت

متمرکز بر هیجان طي  24جلسه بهصورت هفتهای یک

پیوند تنظیمکننده عاطفه ،نقش تنظیمکننده هیجان را بر

جلسه  14دقیقهای برای گروه آزمایش انجام شد و برای

عهده دارد ( .)13فرایندهایي که ادعا ميشود فرضیههای

گروه کنترل در این مدت هیچ برنامهای اجرا نگردید.

موجود در رابطه با آنها نقش دارند ،با عناصر سایر

جامعه پژوهش کلیه زناني که به مراکز درمان چاقي در

رویکردها (همدلي ،تمرکز بر لحظه حاضر و فعالسازی

تهران مراجعه کرده بودند را شامل ميشد .نمونه پژوهش

سامانههای ذاتي آرامشبخش وابستگي در انسان) هماهنگ

نیز دربرگیرنده  25نفر ( 9نفر در گروه آزمایش و  9نفر در

هستند .کل فرض این درمان شامل پرورش هوش هیجاني

گروه کنترل با جایگزیني تصادفي) از افراد داوطلب بود که

و مجموعهای درحال گسترش از تکنیکهای تنظیم هیجان

بهصورت در دسترس انتخاب گردیدند و با مجوز مسئول

در پاسخ به تجربیات هیجاني چالشبرانگیز از طریق

کلینیک کاهش وزن بیمارستان سینا /چاقي و بیماریها،

رابطهدرماني ميباشد ( .)11نتایج مطالعات مشابه بیانگر آن

طي فرایند درمان قرار داده شدند .بهمنظور تشخیص

هستند که درمان متمرکز بر هیجان منجر به کاهش

اختالل عالوه بر استفاده از پرسشنامه ،مصاحبه بالیني

نشانههای اختالل خوردن و پریشاني عمومي شده و

طي  06دقیقه برای هر نفر توسط متخصص بالیني انجام

خودکارآمدی و تنظیم هیجانات زنان مبتال به اختالل

گرفت و مالکهای ورود و خروج براساس همین

پرخوری را بهبود بخشیده است ( .)10همچنین نشان داده

مصاحبهها تعیین گردید .مالکهای ورود به پژوهش

شده است که رویکرد گروهي درمان متمرکز بر هیجان برای

عبارت بودند از :سن باالی  29سال ،جنسیت زن،

افراد با اضطراب و افسردگي مؤثر ميباشد ( .)16،15از

گزارشکردن حداقل یک دوره پرخوری در هفته اخیر

آنجایي که در پژوهشهای قبلي درمانهای روانشناختي

بدون پاکسازی و شرکتنکردن در درمان دیگری در طول

برای اختالل پرخوری ،هیجانات را کمتر هدف قرار دادهاند

مدت مطالعه.

سنت رواندرماني انسانگرا برخاسته است ( .)11در
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مالکهای خروج نیز داشتن یک اختالل بالیني و

هیجان ،افسردگي ،اضطراب و پرخوری ،توزیع برگههای

شخصیت دیگر که درخور تشخیص جداگانهای باشد ،خطر

ثبت هیجاني ،برگه تقویت هیجان و برگه ثبت افکار

خودکشي قریبالوقوع ،هر گونه سوءمصرف مواد یا وابستگي

ناکارآمدی به لحاظ هیجاني؛ مرحله سوم :فرصتدادن به

به مواد و الکل و شاخص توده بدني ( =BMIوزن به

مراجعان برای بیان پیامد اعمال خود (هم برای شخص

کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد بر حسب متر) باالتر از  04را

دیگر و هم برای خود) ،بررسي موانع و محدودیتهای

شامل ميشد.

بخشش خود توسط مراجعان ،آمادهشدن مراجعان برای

بهمنظور رعایت اصول اخالق حرفهای ،برای گروه

تمرین دوصندلي ،آموزش شناسایي هیجانات مثبت و

کنترل نیز همانند گروه آزمایش ،مداخلهدرماني با هدف

منفي (به کمک برگه ثبت هیجاني) ،ارزیابي آنها و کمک

اجرا پس از اتمام کار در نظر گرفته شد .در ادامه ،در جلسه

به پذیرش با ارائه دو تکنیک ذهنآگاهي اسکن بدن و

اول (مقدماتي) پیشآزمون برای دو گروه آزمایش و کنترل

فضای تنفس سه دقیقهای؛ مرحله چهارم :آشتيدادن

اجرا شد و پسآزمون پس از اتمام مداخلهدرماني و پیگیری

جنبههای متضاد ،بیان و آشکارکردن جنبههای متضاد

اثربخشي درمان ( 5هفته پس از آخرین جلسه) اجرا گردید.

شناسایيشده در تکالیف خانگي ،افزایش هشیاری مراجع

در نهایت ،دادههای بهدستآمده در  1سطح توصیفي

نسبت به پیامدهای بهتأخیرانداختن فرایند پذیرش و

(میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطي (تحلیل

تصدیق خود ،فن صندلي خالي و آغاز آشتيدادن صداهای

کواریانس چندمتغیره) با استفاده از نرمافزار  SPSS 24مورد

طرف متضاد مراجع؛ مرحله پنجم :ادامه هماهنگکردن

تجزیه و تحلیل قرار گرفت .شایان ذکر است که گروهدرماني

صداهای متضاد طرف مراجع ،اجازهدادن به مراجعان جهت

در  9مرحله اجرا گردید که خالصه محتوای آن به شرح زیر

بیاننمودن ارزشهای خود و مشخصکردن اینکه چگونه

ميباشد:

ميخواهند با آن ارزشها زندگي کنند ،تمرکز بر نیازها

جلسه مقدماتی :پیش از شروع جلسه اول ،پیشآزمون

و انگیزههای متصل به اعمال تکانهای و شناسایي

برای  1گروه اجرا گردید و شرایط حضور در گروه آزمایش و

روشهای برآوردهشدن آن نیازها در آینده در راستای

کنترل شرح داده شد.

ارزشهای مراجعان؛ مرحله ششم :آموزش شفقت و

مرحله اول :برقراری رابطهدرماني و آشناسازی اعضا

خودتسکیندهي ،استفاده از تکنیک آرامسازی ،تعیین

با یکدیگر ،تصدیق همدالنه ،شناسایي چرخه تعاملي

رفتارهای جبراني مراجع ،گفتگوی دوصندلي (فن

معیـوب و شناسایي هیجانات اساسي ،ارزیابي انتظارات و

دوصندلي) و تسهیل بیان و توصیف احساسات ،نیازها و

نگرانيهای مراجعان ،آموزش در مورد درمان متمرکز بر

آرزوها؛ مرحله هفتم :با تمرکز بر تغییرات مثبت از زمان

هیجان و تشریح قوانین گروه؛ مرحله دوم :بحث مقدماتي

انجام عمل پرخوری و تکانشي ،به مراجعان در یادآوری

در مورد هیجانات ،کنترل و تنظیم آنها ،اجازهدادن به

دورههای پرخوری کمک گردید تا تجربیات افسردگي و

مراجعان جهت اقرار به اشتباهات خود و شناسایي منابع

احساس گناه ،خودانتقادی و نشخوار فکری و سرکوبها

این اشتباهات ،تأکید بر پذیرش مسئولیت ،پایاندادن به

زنده شوند .همچنین به آنها آموزش داده شد تا

بحث آموزش (زماني به بررسي جلسه امروز اختصاص داده

احساسات منفي باقيمانده را با احساسات بخشش خود

شد) ،دادن کتابچههایي برای تفهیم بهتر و آموزش درباه

جایگزین کنند؛ مرحله هشتم :کمک به مراجعان
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بهمنظور شناسایي موارد پیشرفت و نحوه حفظ این

همساني دروني آن (ضریب آلفا) برابر با  ،4/11اعتبار آن با

عایدات ،ارائه کلیاتي از کاربرد فرایند بخشش و تصدیق

روش بازآزمایي به فاصله یک هفته معادل  4/76و

خود برای سایر اعمال تکانهای ،توزیع پسآزمون و مراسم

همبستگي مادههای آن از  4/34تا  4/75متغیر است .ذکر

خداحافظي.

این نکته ضرورت دارد که  6نوع روایي محتوا ،همزمان،
سازه ،تشخیصي و عاملي برای این آزمون سنجیده شده

ابزار پژوهش

است که همگي نشاندهنده کارایي باالی این ابزار در

مقیاس شدت پرخوری (:)BES: Binge Eating Scale

اندازهگیری شدت اضطراب ميباشند ( .)11در پژوهش

این ابزار توسط  Gormallyو همکاران برای سنجش شدت

کاویاني و موسوی روایي ،پایایي و همساني دروني این

پرخوری طراحي شده است ( .)17آلفای کرونباخ این

پرسشنامه در ارتباط با جمعیت  2623نفری زن و مرد در

مقیاس قبل از درمان معادل  4/10و پس از درمان برابر با

تمامي گروههای سني در تهران بهترتیب (،r=4/71

 4/11محاسبه شده است .این مقیاس شامل  20آیتم 0

 )Alpha=4/11 ،r=4/93بهدست آمد (.)34

گزینهای و  1آیتم  3گزینهای ميباشد که دامنه آن از

پرسشنامه افسردگي  :Beckاین پرسشنامه خودگزارشي

خیلي موافق=  0تا کامالً مخالف= 4گسترده است .در

دربرگیرنده  12عبارت ميباشد که بهمنظور اندازهگیری

مجموع ،دامنه نمرات این مقیاس از  4تا  05ميباشد که

شدت افسردگي توسط  Beckساخته شده است .هر عبارت

کسب نمره  25بیانگر وجود اختالل پرخوری بوده و کسب

در این پرسشنامه بازتاب یکي از عالئم افسردگي ميباشد

نمره باالتر از آن شدت بیشتر پرخوری را نشان ميدهد.

که براساس  0پاسخ درجهبندی شده است .دامنه نمرات نیز

فرم ایراني این مقیاس توسط مولودی و همکاران ()2391

از  4تا  53متغیر ميباشد که نمرات باالتر نشانه افسردگي

در ارتباط با  54آزمودني اجرا شده که حساسیت آن 4/96

شدیدتر است .براساس تقسیمبندی  ،Beckنمرات 4-1

درصد و اعتبار آزمون -بازآزمون آن معادل  4/71محاسبه

بیانگر فقدان افسردگي؛ نمرات  24-29نشاندهنده

گردیده است (.)19

افسـردگي خفیـف تـا متوسـط؛ نمرات  21-11بیانگر
BAI: Beck Anxiety ( Beck

افسردگي متوسط تا شـدید؛ نمرات  34-53نشاندهنده

پرسشنامه اضطراب

 :)Inventoryاین ابزار یک پرسشنامه خودگزارشي ميباشد

افسردگي شدید ميباشند ( .)32در فرهنگ اصلي ،روایي

که برای اندازهگیری شدت اضطراب در نوجوانان و

همزمان ایـن پرسشنامه معادل  4/71و اعتبار بازآزمایي آن

بزرگساالن تهیه شده است .این پرسشنامه یک مقیاس 12

برابر با  4/57گزارش شـده است .در ایران نیز اعتبار این

مادهای ميباشد که در آن آزمودني در هر ماده یکي از 0

پرسشنامه توسط گودرزی و همکاران از طریق محاسبه

گزینه را که نشاندهنده شدت اضطراب است ،انتخاب

ضریب همساني دروني بر حسب آلفای کرونبـاخ معادل

ميکند 0 .گزینه هر سؤال در یک طیف  0قسمتي از  4تا

 4/90و ضریب تنصیف آن (براساس سؤاالت زوج و فـرد)

 3نمرهگذاری ميشوند؛ بنابراین ،حداکثر نمره  53بوده و

برابر با  4/74بهدست آمده است (.)31

شدت اضطراب  4-7جزئي 9-26 ،خفیف 25-16 ،متوسط
و  15-53شدید ميباشد .شایان ذکر است که این
پرسشنامه از اعتبار روایي باالیي برخوردار ميباشد و ضریب
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نشان داد که انحراف معیار±میانگین معیار سني بهترتیب

تأیید ميگردد.

برای گروه آزمایش معادل  39/0±22/55و برای گروه

با توجه به نتایج جدول  ،2در  1سطح پسآزمون و

کنترل برابر با  31/65±7/69ميباشد .همچنین بر مبنای

پیگیری در میانگینهای متغیرهای افسردگي و اضطراب در

نتایج مشاهده شد که  22نفر از اعضای نمونه ( 59درصد)

گروه آزمایش کاهش مشاهده ميگردد؛ درصورتي که این

متأهل و  6نفر ( 31درصد) مجرد بودهاند .در ارتباط با

کاهش در گروه کنترل وجود ندارد.

وضعیت تحصیلي نیز مشخص شد که از میان افراد مورد

برای تعیین معناداری اثر گروه بر متغیرهای اضطراب و

مطالعه 3 ،نفر ( 29درصد) بيسواد و یا دارای سواد تا سطح

افسردگي از آزمون  Lambda Wilksاستفاده شد .نتایج

ابتدایي 6 ،نفر ( 31درصد) دارای مدرک دیپلم و فوق

حاصل نشان داد که آماره چندمتغیری مربوطه؛ یعني

دیپلم 5 ،نفر ( 37درصد) دارای مدرک کارشناسي و  1نفر

المبدای ویلکس در سطح اطمینان  16درصد ( ) α ≤ 4 / 46

( 21درصد) دارای مدرک کارشناسي به باال بودند .ذکر

معنادار ميباشد ]22(=27/75و.[1=4/75 ،P≤4/46 ،F)1

این نکته ضرورت دارد که به دلیل  1متغیر وابسته و

بدینترتیب فرض صفر آماری رد شده و مشخص ميگردد

کنترل پیشآزمون ،از تحلیل کوواریانس چندمتغیره

که ترکیب خطي متغیرهای وابسته میزان پسآزمونها پس

( )MANCOVAدر تحلیل استفاده گردید و ابتدا

از تعدیل تفاوتهای  1متغیر همپراش (پیشآزمونهای

مفروضههای آن بررسي گشت .باید خاطرنشان ساخت که

اضطراب و افسردگي) از متغیر مستقل روش درمان تأثیر

آزمون لوین محاسبهشده در مورد هیچیک از متغیرهای

پذیرفته است که این امر در پیگیری نیز به همین قرار

مورد بررسي به لحاظ آماری معنادار نبود؛ از این رو مفروضه

ميباشد ]  22 ( = 25 / 63و .[  1 = 4 / 76 ، P ≤ 4 / 46 ، F ) 1

همگوني واریانسها در سطح پسآزمون تأیید گردید.

عالوهبراین ،براساس نتایج جدول  1در سطح پسآزمون

همچنین آزمون همگوني ضرایب رگرسیون از طریق تعامل

افسردگي بین افراد گروههای آزمایش و کنترل به لحاظ

پیشآزمون اضطراب -افسردگي با متغیر مستقل (روش

متغیر مذکور تفاوت معناداری مشاهده ميشود

(P=4/442

درمان) در مرحله پسآزمون مورد بررسي قرار گرفت که

و )F=11/5؛ به عبارت دیگر EFT ،باعث کاهش افسردگي

مفروضه همگوني ضرایب رگرسیون تنها برای افسردگي

در گروه آزمایش شده است .از سوی دیگر ،میزان تأثیر یا

تأیید شد .نتایج آزمون  Kolmogorov-Smirnovنیز نشان

تفاوت معادل  4/72ميباشد .بدینمعنا که  72درصد از

داد که توزیع دادهها در  3سطح آزمون طبیعي بوده

تفاوتهای فردی در نمرات پسآزمون افسردگي مربوط به

( )P≤4/46و فرض صفر مبني بر نرمالبودن توزیع دادهها

اثر  EFTميباشد که این معناداری در پیگیری نیز

جدول  :6آمار توصیفي متغیرهای وابسته در  3سطح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر

افسردگی
اضطراب

25

پیشآزمون

پسآزمون

گروه

تعداد

آزمایش

9

01/7

کنترل

9

02/2

1/7

آزمایش

9

37/7

0/1

16/2

کنترل

9

35/1

3/2

36/1

پی گی ر ی

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

5/1

32/9

7/5

32/6

6/2

01

0/2

04/2

2/5

9/6

17/5

6/1

6/5

37/3

0/5
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جدول  :2نتایج نهایي تحلیل کوواریانس چندمتغیره متغیرهای وابسته در پسآزمون و پیگیری
گروه

تفاوت میانگین

SS

DF

MS

F

Sig

ضریب اتا

متغیرها
افسردگی پسآزمون

آزمایش -کنترل

22

629/27

2

629/27

11/5

4/442

4/72

اضطراب پسآزمون

آزمایش -کنترل

22

069/3

2

069/3

21/6

/440

4/62

افسردگی پیگیری

آزمایش -کنترل

1/5

306/5

2

306/5

33/7

/442

4/73

اضطراب پیگیری

آزمایش -کنترل

24/3

043/0

2

043/0

12/2

/442

4/53

پایدار مانده است ( P=4/442و  .)F=33/7عالوهبراین ،در

پژوهش  Robinsonو همکاران ( )16حاکي از آن بود که

سطح پسآزمون اضطراب بین افراد گروههای آزمایش و

درمان متمرکز بر هیجان باعث کاهش معناداری در کاهش

کنترل به لحاظ متغیر مذکور تفاوت معناداری مشاهده

نشانگان گروه آزمایش شده است .همچنین بهطور

EFT

غیرمستقیم به اثربخشي درمان متمرکز بر هیجان بر کاهش

باعث کاهش اضطراب در گروه آزمایش شده است .میزان

عالئم منفي در اختالالت خوردن اشاره شده است؛ بهطور

تأثیر یا تفاوت نیز معادل  4/62ميباشد؛ به عبارت دیگر 62

مثال  Wnukو همکاران ( )1420در بررسي خود بر روی

درصد از تفاوتهای فردی در نمرات پسآزمون اضطراب

زنان مبتال به اختالل پراشتهایي عصبي نشان دادند که

مربوط به اثر  EFTميباشد که این معناداری در پیگیری

درمان متمرکز بر هیجان باعث بهبود معنادار نشانههای

نیز پایدار مانده است ( P=4/442و .)F=12/2

بدتنظیمي هیجان ،افسردگي ،خودکارآمدی و کاهش در

ميشود ( P=4/440و )F=21/6؛ به عبارت دیگر،

دورههای پرخوری شده است.

بحث

در تبیین این یافتهها ميتوان گفت که اختالل پرخوری

هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشي درمان متمرکز

با اضطراب و افسردگي رابطه دارد ( .)37،35رفتارهای

بر هیجان بر افسردگي و اضطراب زنان مبتال به اختالل

ناسالم غذاخوردن مانند پرخوری ،یک راه تجربهنکردن

پرخوری بود .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که

هیجانات طاقتفرسا ،آزاردهنده و منفي ميباشد ( )39و

میانگین افسردگي و اضطراب در گروه آزمایش در سطوح

مشکل در تنظیم هیجان با افسردگي ( )31و اضطراب ()04

پسآزمون و پیگیری نسبت به پیشآزمون کاهش معناداری

مرتبط دانسته شده است .یکي از اهداف  ،EFTکار روی

داشتهاند .نتایج این پژوهش همخوان با یافتههای  Wnukو

فرایندهای زیربنایي و افکار هیجانات ناخوشایند به وسیله

همکاران ( )10و  Compareو همکاران ( )33اثربخشي

آگاهي و بیان درست تجربیات دروني هیجانات ميباشد تا از

درمان متمرکز بر هیجان در زنان مبتال به پرخوری را تأیید

این طریق تحملکردن آنها یاد گرفته شده و تنظیم

کردهاند .همچنین همراستا با نتایج این پژوهش در ارتباط با

هیجاني گردد و این تجربیات در قالب کلمات ،معنا و

اثربخشي درمان متمرکز بر هیجان بر کاهش افسردگي،

انعکاس نمادگذاری شوند تا بتوان با برچسب مجدد،

تحقیقات  Greenberg ،)30( Shaharو  )15( Watsonو

هیجانات سالمي را فعال نمود که با نیازها و اعمال مربوط با

 )36( Greenbergاثربخشي گروهي این درمان را بر

آن مرتبط شوند ( .)02فرض اساسي  EFTاین است که

افسردگي نشان دادهاند .عالهبراین ،همسو با اثربخشي

هیجانات بهطور ذاتي باعث انطباق و سازگاری ميشوند و

درمان متمرکز بر هیجان بر کاهش اضطراب در این مطالعه،

اطالعات مهمي را فراهم ميکنند .همچنین از طریق
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یادگیری آنها در داخل طرحوارههای هیجاني ،شبکههای

آنها را شنید .افزایش آگاهي از هیجانات ،بیان هیجانات

شناختي ،احساسات بدني و اعمالي که به وسیله سائقهای

تازه ،کنارآمدن با دشواریهای تنظیم هیجان و ابراز

دروني و بیروني برانگیخته ميشوند ،سازماندهي ميگردند.

هیجاني مناسب را با یکدیگر هماهنگ ميکند و فرد به

هدف اصلي  ،EFTافزایش آگاهي از آنها و تجربه واقعي

ادراک تازهای از خود دست ميیابد .اجراکردن فن

هیجانات است تا بدینشکل طرحوارههای هیجاني ناسازگار

دوصندلي برای آشناشدن با جنبههای سرکوبکننده خود

تغییر کنند و با تنظیم هیجانات ،فرد هیجانات سازگارانه را

و حلکردن صداهای متضاد باعث شد تا خود مهربان و

تجربه نماید (.)11

دلسوز بر طرف منتقد و سرکوبگر غلبه پیدا کند.

محققان ادعا ميکنند که راههای نابههنجار غذاخوردن

عالوهبراین ،افزایش خوددلسـوزی با این روش و تکنیک

برای تخلیه هیجانات منفي است ( )01و پرخوری بهعنوان

خودتسکیندهي موجب پرورش انعطافپذیری هیجاني

یک فرار از خودآگاهي به وسیله تمرکز بر اقدام فوری

گردید .در ایـن روش به افزایش خودمهرباني که موجب

زیادهخواری و پاکسازی عمل ميکند ( .)03بر این اساس

تغییر عواطف مثبت و منفي ميشود توجه ميگردد تا

رفتارهای اختالل خوردن ،یک تنظیم عملکرد برای زناني

بیمار قضاوت خود را مورد ارزیابي قرار دهد ،فهم

که سطح باالیي از هیجانات آزارنده ()Aversive Emotions

دلسوزانهای از آشفتگيهایي که کیفیت زندگي وی را

را تجربه ميکنند ميباشد؛ بنابراین در درمان متمرکز بر

تحت تـأثیر قـرار ميدهد در خود ایجاد کند و بهصورت

هیجان ،فن دوصندلي برای انشعابات خودازهمگسیخته

هوشـیارانهای احساسـات و افکار خود را بپذیرد و تحمل

( )Self-interruptiveاستفاده ميشود .زمانیکه خود،

بیشتری داشته باشد که این امر در نهایت موجـب افزایش

 Emotional Expressionرا از قسمتهای دیگر خود

توان مقابله افراد افسرده با آشفتگيها و تمـایالت

بازداری و ممانعت کند و هدف این باشد که برای مراجعان

خودانتقادی ميگردد ( .)00تکنیک برگه ثبت افکار

به وسیله دیالوگ خود– خود (خودی که تجربیات هیجاني

ناکارآمد به لحاظ هیجاني باعث شد تا بیماران با افکار

را مسدود ميکند) روشن شود که چگونه از خوردن

زیربنایي غلط که با رفتارهای پرخوری همراه هستند ()06

نابههنجار برای منقطعکردن تجربیات هیجاني خود استفاده

و زمینهساز افسردگي و اضطراب ميباشند ،آشنا شوند و با

نمایند ،راهحل این کار بیانکردن کامل جنبههایي از خود

جایگزیني افکار همراه با شواهد معتبر به تنظیم هیجانات

است که قبالً انکار شدهاند ( .)39تکنیکهای بهکاررفته در

خود بپردازند .تأکید بر رابطهدرماني و اینکه درمانگر

این درمان مانند آموزش در مورد هیجانات مثبت و منفي و

بهعنوان مربي هیجاني ( )05نحوه پردازش هیجان را با

ارزیابي مجدد و کمک به پذیرش بدون چون و چرای آنها

ایجاد یک فضای امن ،آرام و توأم با همدلي تسهیل

در این راستا بود تا مراجعان بتوانند با تنظیم هیجان بهجای

ميکند منجر به تنظیم هیجان و کاهش افسردگي و

سرکوب هیجانات ،آنها را بازپردازش کنند و در این زمینه،

اضطراب شده است .از محدودیتهای این پژوهش ميتوان

تجربهکردن عمیق و پذیرش به نوعي خودآگاهي منجر

به این موضوع اشاره کرد که جامعه پژوهش را فقط زنان

گردید  .مراجعان در طول جلسات به این درک رسیدند که

تشکیل دادهاند؛ از این رو ميبایست در تعمیم نتایج به

هیجانات نه الزاماً ترسناک هستند و نه پایدار؛ بنابراین

سایر افراد احتیاط کرد .همچنین کوتاهبودن طول دوره

ميتوان بهجای گریز و یا غرقشدن در آنها ،پیام پنهاني

پیگیری به مدت  5هفته به دلیل محدودیت همکاری
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.نقش دارند

شرکتکنندگان در پژوهش از محدودیتهای دیگر این
.مطالعه بود

مالحظات اخالقی
نتیجهگیری

در این مطالعه از اعضای شرکتکننده رضایت آگاهانه
بهصورت کتبي اخذ شد و برای گروه کنترل نیز بعد از اتمام
. مداخله درمان متمرکز بر هیجان اجرا گردید،تحقیق

اثربخشي درمان متمرکز بر هیجان از یکسو
نشاندهنده نقش آگاهي هیجاني و تنظیم هیجان در تعدیل
و کاهش افسردگي بود و از سوی دیگر این مداخله با

تضاد منافع

تکنیکهای مبتني بر تنظیم هیجان و ذهنآگاهي بهجای

در این مطالعه هیچ گونه تضاد منافع با شخص و یا سازماني

تأکید صرف بر شناختها و روابط بین فردی باعث بهبود

.وجود نداشت

نشانههای اضطراب و افسردگي در زنان مبتال به اختالل
 در این راستا ميتوان در مطالعات بعدی.پرخوری گردید

تشکر و قدردانی

اثربخشي این درمان بر کاهش خودنشانگان پرخوری و

در پایان از تمامي متخصصان و افرادی که در مرکز

دشواری در تنظیم هیجان و کاهش چاقي را مورد بررسي

 کمال تشکر و،درمان چاقي با تیم پژوهش همکاری نمودند

قرار داد؛ زیرا اضطراب و افسردگي نوعي دشواری در تنظیم

.قدرداني را ابراز ميداریم
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Abstract
Introduction: The aim of this study is to determine the effectiveness of Emotion-focused therapy
(EFT) on depression and anxiety in women with binge eating disorder.
Materials and Methods: This study was semi experimental pretest - posttest with follow-up session
after 6 weeks with the control group. The population of the study include all women with binge
eating disorder in Tehran that referred to the obesity treatment, and 16 people were selected by
purposeful sampling and randomly divided into two groups (8 control) and (8 experimental). Then
two groups completed the Beck Anxiety Inventory ( BAI) and Beck Depression Inventory (BDI).
After data collection, analysis was done by multivariate covariance analysis )MANCOVA) using
SPSS-24 software. The significance level was considered at (α>0.05)
Results: The mean scores of depression in the experimental group in the pre-test, post-test, follow
up, were respectively (42.7, 31.8, 31.5) and in the control group were (41.1, 42.1, 40.1) also, the
mean of anxiety in the experimental group in the pre-test, post-test, follow up were (37.7, 25.1, 27.6)
and in the control group (36.2, 35.2, 37.3). It can be said that reduction in mean score of anxiety and
depression is seen in the experimental group. And these differences were significant between two
groups (α ≤ 0.05).
Conclusion: Emotion-focused therapy by strengthening emotional processing and emotional
awareness makes changes in the emotional schemas and by replacing compatible response, led to
reduction in anxiety and depression in the women with binge eating disorder.
Keywords: Anxiety, Depression, Emotion-focused therapy, Overeating, Women
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